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Primiri la tovarășul Nicolae Ceausescu
• Delegația Federației Industriei Chimice din Belgia

^r.. osl-țarra Feăera
ge ladaMâei Chanuce *■ Bel
ea c.x-vh rsă de H. Jazrsses. 
pe- - ?e_3-44e federa:»-.

Di- StZ-aai fac
pans E. DecaMaax-Hago' 
bir»dry ia Jț.tu.' Afacvrt- 
lar Ev.-—--. P. Otysiafs-. to- 
specsec gt.- 'ral peăou «stere

exterior, directori ai unor cu- 
roscate Lrme belgiene, consi
lieri.

La întrevedere au participat 
tovarășii ?>!anea Mânescu. prim- 
mnistru al zj verbului, Ion Pă- 
taa. viceprîm-ministru. minis
trul comerțului exterior și coo
perării economice internaționa
le Gheorghe Oprea, viceprim- 

: Floreacu. mi- 
• • • - ' - ch nice. Vasi-

le Punean, consilier al pre
ședintelui Republicii, Ion M. 
Nicolae. adjunct al ministrului 
industriei chimice.

Oaspeții au fost însoțiți de 
Jacques Graeffe, ambasadorul 
Belgiei la București.

Președintele Federației In
dustriei Chimice din Belgia,

(Continuare in pag. a Ill-a)

• Ambasadorul Statelor Unite ale Americii
_ Bwpe^pptăr ReșxMreti Saca- ambasadorul Statelor Unite ale vorbire desfășurată intr-o at- 
«*r P.rcru.--: V reiat Arsei? la București. Harry G. mosferâ cordială.

SEassewu. a pr~z=at- la ÎS mai. pe Barries jr_ cu care a avut o con-

ÎN PREZENȚA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Actualitatea 

școlară

BACALA-
UREAIII 
ANULUI 

1974
Numai o săptăminâ ne 

desparte de ziua cind mai 
multe zeci dc mii de tineri 
vor spune școlii „iți mulțu
mim, la revedere, pină in 
anul 1981 !“ Ultima săptâ- 
nrină din viața de licean, 
după 12 ani de învățătură, 
reprezintă nu numai ulti
mele note în catalog. înche
ieri de medii, fotografii 
pentru tabloul promoției care 
va fi lăsat școlii amintire, 
pregătiri pentru aeel cere
monial specific fiecărui li
ceu, care se va consuma, cu 
solemnitate, entuziasm, emo
ție, optimism, dar și cu nos
talgie, in ziua de 25 mai. 
Reprezintă mai mult. Gin- 
dul spre viilor. Spre ceea 
ce va fi mai departe. Căci 
drumul lor, al celor care nu
mai de un an și-au sărbă
torit majoratul, de-abia de 
atunci începe, de după ba
calaureat Drum numit pro
ducție ori studenție.

Dar, desigur, acum, baca
laureatul stă pe primul loc. 
Examenul acesta care va 
face posibilă • eliberarea di
plomei de „bacalaureat", tre
buie să reprezinte o sinteză 
a anilor de liceu, o carte de 
vizită : cit și cum a învă
țat elevul, cit și cum s-au 
îngrijit de el școala, organi
zația U.T.C.

Nu acum, în cele aproape 
trei săptămini de vacanță 
oferite pentru pregătirea ba
calaureatului se decide me
dia care va atesta nivelul 
pregătirii celui care a fost 
elevul, dar și ea. această e- 
tapâ, este importantă pentru 
consolidarea cunoștințelor, 
pentru așezarea lor, ordo
nată, în mintea tînărului, 
pentru sinteze și recapitulări. 
De aceea, ni se pare nece
sar să amintim mai întii ele
vilor înșiși, dar și școlii, or
ganizației U.T.C. că vor tre
bui să chibzuiască, cu ajuto
rul științei și metodicii di
dactice și pedagogice, orga
nizarea zilelor de recapitu
lare, să stabilească și să res
pecte programul consulta
țiilor, al orelor de sinteză, 
să acorde ajutor specific fie
cărui elev in parte. Va fi o 
mindrie pentru școală, pen
tru organizația U.T.C. dacă 
in fața comisiilor de baca
laureat, tinerii se vor pre
zenta siguri pe cunoștințe, 
capabili să facă dovada acu
mulărilor din anii de școală.

Un examen de bacalaureat 
trebuie, socotim noi, tratat 
cu responsabilitate pentru 
ca rezultatele — dintre cele 
mai bune, fără îndoială — 
să confirme respectul față 
de tot ceea ce au însemnat 
cei 12 ani de școală : condi
ții de învățătură dintre cele 
mai bune, mii, zeci de mii 
de ore de muncă, efort dă
ruit de dascăli pentru a 
transmite învățătură uceni
cilor lor.

Cunoaștem atmosfera aces
tor zile din licee, din cla
sele care poartă însemnul 
„anul IV". Este o atmosferă 
de muncă și angajare. Vii
torii bacalaureați, purtînd 
simbolicul titlu de „promo
ția anului XXX", vor să se 
dovedească a fi „cei mai 
buni". Să Ie urăm succes I

LUCREȚIA LUSTIG

Ieri s-a încheiat Consfătuirea 
cu activul de partid și de stat 
din domeniul comerțului exterior 
și cooperării economice internaționale

In prezența tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu. joi a avu: loc ședin
ța de închidere a Consfătuire, cu 
activul de partid și de stat in 
domeniul comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale. organizată din inițiativa 
secretarului general al parti
dului.

Participanții la lucrări au sa
lutat cu multă căldură pe to
varășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, pe 
ceilalți conducători de partid și 
de stat.

Au luat parte tovarășii Emil 
Bodnaraș. Maxim Berghianu. 
Elena Ceaușescu, Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Florian 
Dănălache. Constantin Drăgan, 
Emil Drăgănescu. Manea Măr.es- 
cu. Paul Niculescu-MiziL Gheor
ghe Pană, Dumitru Popescu. 
Gheorghe Rădulescu. Leonte 
Răutu. Gheorghe Stoica. IIie 
Verdeț. Ștefan Voitec, Constan
tin Băbălău, Cornel Burtică, 
Mihai Dalea, Mihai Gere. Mag
dalena Filipaș, Ion Ioniță, Va- 
sile Patilineț, Ion Pățan, Ștefan 
Andrei, Gheorghe Oprea.

Lucrările consfătuirii s-au 
desfășurat timp de două zile în 
ședințe plenare și pe grupe de 
specialitate, in cadrul cărora au 
luat cuvîntul 114 participant! — 
miniștri, activiști de partid, con
ducători și alte cadre din între
prinderile de comerț exterior, 
centrale economice, mari între
prinderi care participă la ac
țiuni de cooperare economică in
ternațională sau producătoare de 
mărfuri pentru export.

In cuvîntul lor, participanții 
și-au exprimat aprobarea depli
nă față de politica internă și ex
ternă a partidului și statului 
nostru, profunda lor satisfacție 
față de activitatea desfășurată 
de conducerea de partid și de 
stat, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu personal, pentru dez
voltarea și lărgirea continuă a 
relațiilor României în domeniul 
comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale cu 
toate țările socialiste, cu toate 
statele lumii. Ei au dat o înaltă 
apreciere contribuției deosebite 
pe care o reprezintă și în acest 
domeniu acordurile, înțelegerile, 
convențiile și protocoalele în
cheiate cu prilejul vizitelor efec
tuate de președintele Republi
cii în țări din Africa, Asia, A- 
merica Latină, Europa, in 
S.U.A. Participanții au scos, de 
asemenea, în evidență realiză
rile dobindite pe linia promo
vării cooperării economice inter
naționale și a relațiilor comer
ciale externe ale țării noastre, 
au criticat neajunsurile care mai 
dăinuie, au făcut numeroase 
propuneri, angajindu-se să-și a- 
ducă întreaga contribuție la în
făptuirea politicii partidului și 
statului in acest important do
meniu, a obiectivelor stabilite 
de Congresul al X-lea și de 
Conferința națională ale P.C.R.

Primit cu îndelungi și puter
nice aplauze, în încheierea lu
crărilor consfătuirii a luat cuvin- 
tul tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cuvintarea a fost urmărită cu 
deosebit interes și subliniată in 
repetate rinduri de vii aplauze.

BRIGĂZI PERMANENTE 

PE ȘANTIERELE DE IRIGAȚII
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• Iniția'iva Comitetului județean Dîmbovița al U.T.C. a dus la devansarea termenului de predare 
a' obiectivului • Beneficiarul aduce elogii, dar uită să-și onoreze propriile angajamente.

DRUMUL TÎNĂRULUI ÎN PRODUCȚIE

PRIMUL AN DE MUNCĂ

ESTE CEL MAI SEVER

EXAMEN

tiniral are de susținut, cel 
mai sever examen. El tre
buie să demonstreze gradul 
ia care și-a in<usit cunoștin
țele și deprinderile, să se jn-

Fabrica de dclomitâ

Voșloveni

VA PRODUCE 
CU 0 LUNĂ 

MAI DEVREME
Chiar dacă valoric avansul 

constructorilor de pe șantie
rul Fabricii de dolomitâ de 
la Voșloveni — Harghita nu 
pare prea mare, stadiul fi
zic al construcției e foarte 
bun. Există toate condițiile, 
după cum ne asigură direc
torul grupului dv șantiere, 
ca la 1 august unitatea să 
intre în probe tehnologice, 
iar la 1 septembrie, cu o lu
nă mai devreme, să producă.

Situația lucrărilor din șan
tier ne convinge de adevărul 
afirmației. La secțiile de 
măcinare, uscare și separare 
magnetică mai trebuie mon
tată doar sticla ferestrelor. 
In camera de depunere ur
mează să fie montată bate
ria de cicloane existente în 
șantier ; la stația de clasare 
treapta a doua, utilajele ne
cesare intrării în funcțiune 
au fost montate, iar stația de 
clasare, treapta întîi, a fost 
utiiată chiar înainte de a se 
termina construcția.

MIRCEA BORDA

tegreze in eforturile colecti
vului. încercăm o radiogra
fie a primului an de muncă 
la întreprinderea mecanică 
din Cimpina. Constatăm că 
mulți absolvenți, intre care 
Dumitru Georgescu, Paras- 
chiva Postolache (sculărie) 
au reușit să se integreze in
tr-un timp mai scurt. Rezul
tatele pe care le obțin sint 
determinate de pregătirea 
profesională, respectarea dis
ciplinei. ingrijirea utilajului, 
comandamente majore aie 
procesului dc producție. Vi
zavi de ei se află, insă, des
tul de mulți tineri, care 
nu-și indeplinesc sarcinile de 
plan. Am Încercat să aflăm 
și cauzele. Parte din aceștia 
lipsesc, se învoiesc, lasă ma
șinile să meargă in gol. Șeful 
secției sculărie, ing. Alexan
dru Petrec, ne pune la dis
poziție ultimul ștat de sala
rii : Iordan Chirica 31 ore 
nemotivate. Ion Stroe 12, Vir
ginia Tăbăraș 21, Adriana 
Pîrvu 20 și 4 ore, învoiri și 
lista poate continua.

SINT Șl ALTE CAUZE

Stelian Aldescu, Păunei 
Aldescu, Georgeta Tudose 
îmi sint prezentați ca mun
citori de bază, disciplinați. 
Așa și este. Dar tot atit de 
adevărat e faptul că uneori 
nu realizează planul. Două 
cauze concură la acest para
dox : in virtutea unei prac
tici, deseori criticată în pre
să, tinerilor absolvenți li se 
dau să execute lucrări mă
runte, șaibe, piulițe, bucșe, 
pentru că „n-au experiență", 
„sini docili". în alte cazuri 
nu li se asigură lucrul pen-

LIDIA POPESCU
(Continuare în pag. a 11-a)

• întrunită într-o sesiune 
comună a celor două ca
mere, Adunarea R.S.F. Iu
goslavia l-a ales pe Iosip 
Broz Tito ca președinte al 
statului pe termen nelimitat.

• A fost format" și* ă depus 
jurămîntul guvernul civil 
provizoriu din Portugalia, 
primul guvern din istoria 
acestei țări la care par

ticipă comuniștii.

La rubrica

ORGANIZAȚIA . 
U. T. C.

> Răspunderea colectivă
& Prestigiul și autoritatea 

nu au nimic comun cu 
aroganța și disprețul

(ÎN

In cadrai sistemului de iriga
ții Bunget-Brănești, din județul 
Dîmbovița, executarea unei por
țiuni de 1 500 m. a canalului co
lector a fost preluată de către 
tinerii uteciști ai organizațiilor 
de la întreprinderea mecanică 
Mija și întreprinderea de utilaj 
petrolier Tîrgoviște. Cele două 
organizații U.T.C. au format bri
găzi permanente alcătuite din 
50—60 tineri care participă zil
nic la acțiune. Fiecare brigadă 
își preia sectorul dimineața, la 
sfîrșitul programului de lucru 
trebuind să raporteze — în ca
reu, în fața întregului colectiv 
de muncă — asupra îndeplinirii 
normelor fixate. „Un astfel de 
procedeu — îmi spunea maistrul 
instructor Petre Tufeanu de la 

prezent pe șantier ală
turi de tineri încă de la deschi
derea acestuia — stimulează pe 
tineri în realizarea unor lucrări 
de calitate fi în timp scurt, con
tribuie la creșterea responsabili
tății fată de sarcina pe care și-au 
asuțnat-o".

Tinerii apreciază că pot preda 
lucrarea cu un avans apreciabil 
față de data pe care și-au pro
pus-o. „Acționăm cu toată 
energia pentru a termina lu
crarea mai repede — preciza to
varășul Ion Iancu, prim secre
tar al Comitetului județean Dîm
bovița al U.T.C. — pentru că 
intenționăm să deschidem încă 
două asemenea șantiere locale 
pentru executarea canalelor se
cundare. De asemenea, în peri
oada 15 iulie—15 august ne-am 
propus organizarea unor brigăzi 
permanente, formate din elevi de 
la școlile din Tîrgoviște, Nucet, 
Băleni etc., care, în serii de cite 
15 zile, să efectueze lucrări la 
irigafii cu o valoare de investi

ție de peste 1 milion lei".
Și totuși...
Hotărîrea fermă a organizației 

U.T.C. de a pune umărul în gră
birea și realizarea acestor lu
crări nu găsește înțelegerea ne
cesară tocmai — la cine credeți? 
— la beneficiar, adică la Ofi
ciul județean de îmbunătățiri 
funciare. Să nu fie util și ne
cesar sprijinul tinerilor ? „Nici 
nu se poate pune problema ast
fel. Ducem lipsă de forță de 
muncă, iar lucrările, dat fiind ac
centul care se pune în momen
tul de față pe irigații, trebuiesc 
realizate cu, orice preț. Apreciez

AL. DOBRE

(Continuare în pag. a Ill-a)

• în Comitetul de coordonare al Conferinței 
pentru securitate și cooperare în Europa a 
fost dezbătut programul lucrărilor conferinței, 
în cadrul discuțiilor a luat cuvîntul reprezen
tantul României.

• Bundestagul vest-german a ales în calitate 
de cancelar ai R.F. Germania pe Helmut 
Schmidt, candidatul coaliției P.S.D.-P.L.D.

(în pagina a 4-a)

PROFESIE ȘI ETICĂ]

Rezultatele festivalului 

de teatru, poezie 

patriotică 

și revoluționară 

„Partid, inima țării“

Ieri, am consemnat în ziarul nostru un 
eveniment care reînnoadă o frumoasă tra
diție a „oamenilor în alb" : jurămînlul de
pus de promoția de medici a acestui an 
aniversar, legămîntul ei solemn față de 
partid și popor, față de propria profesie. 
Acolo, în amfiteatru! Institutului de medi
cină din București, se consuma în acele 
clipe un act ale cărui semnificații nu se 
opresc doar la angajamentul tînărului me
dic de a nu abdica niciodată de la nor
mele etice ale meseriei sale ; el 
același timp in lumină un întreg 
existență și de apreciere a 
muncii, caracteristic societății 
noastre.

Profesia de medic presu
pune, prin definiție, nu numai 
o înaltă pregătire de spe
cialitate, nu numai practicarea

punea în 
mod de

lor de care disoune în folosul său și al ță
rii, își demonstrează patriotismul în primul 
rînd prin modul cum își îndeplinește sarci
nile de producție. Țăranul cooperator își 
formează și își adaugă neîntrerupt, alături 
de atributele, tradiționale ale hărniciei și 
priceperii, pe acelea ale respectului față de 
colectivitate, ale slujirii intereselor întregii 
obști. Ziaristul, nici el, nu se poate consi
dera un adevărat militant, un luptător pen
tru cauza 
se mistuie 
își dăruie

D. MATALĂ

PAGINA A 2-A) Oră de practică la cursurile pentru calificarea motopompiștilor 
la S.M.A. „1 Mai" Brăila.

Foto: V. RANGA

ireproșa-
... . / în

egală măsură, o conștiință înaintată, un 
respect neștirbit, izvorîte din extraordinara 
răspundere a grijii față de om. Profesia de 
medic implică, deci, în dimensiunile acele
iași noțiuni, și etica medicului. La rîndul ei, 
profesia de dascăl înseamnă, desigur, pres
tigiul și datoria omului de la catedră de 
a transmite și a sădi cunoștințe, dar tot
odată de a plămădi conștiințe, oameni utili 
în cel mai înalt grad societății care ii aș
teaptă.

Fiecare profesie devine, prin resorturile 
pe care le declanșează în procesul de edu
care umană, un act de angajare a conști
inței. Muncitorul, în calitatea sa de creator 
al bunurilor materiale, stăpîn al mijloace

bilă, dar funcționărească ; presupune, 
„ ” ”, o conștiință înaintată,

nobilă a socialismului, dacă nu 
pe baricadele cuvîntului, dacă nu 
întreaga ființă pentru triumful 
dreptății 

Munca 
drept și 
mentale, 
teniei și 
tre, trebuie înțeleasă, 

gust, suficient, sub 
zic, ci ca un act de angajare po
litică, ca singurul teren de afirmare și îm
plinire a personalității umane. „Menirea 
istorică a socialismului, spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, este nu numai de a 
elibera omul de asuprire și exploatare, de 
a asigura bunăstarea lui materială, ci de 
a făuri o civilizație spirituală superioară, 
care nu se poate realiza decît prin forma
rea unui om nou, cu o înaltă conștiință". 
Erste un adevăr care ne mobilizează pe toți 
în aceiași front și ne oferă cu generozi
tate direcțiile unei acțiuni neîntrerupte. Iar 
una din direcții este aceea că fiecare pro
fesie constituie, pentru fiecare din noi, o 
atitudine etică.

și echității sociale.
însăși, așezată ca 

ca îndatorire funda- 
pe frontispiciul exis- 
al societății noas- 

nu în- 
raporful actului fi- 

angajare
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Timpul de lucru 
al specialistului 
în agricultură — 

timp al activității concrete
Ne oprim intr-o comună. la 

C.A.P. Piscu. județul Galați. 
Deschidem o ușă, intrăm. În
cercăm la biroul președintelui, 
apoi al inginerului șef : sint în
chise. „Au fost puțin diminea
ța, ne spune o bătrină, dar acum 
e ora 9. Nu-i mai găsiți decit 
acolo unde se muncește*1. Indi
cația bătnnei ni se pare deose
bit de sugestivă. Pornim deci 
pe urmele specialiștilor ..acolo 
unde se muncește**. Trecînd prin 
citeva locuri și intrebind de in
ginerul șef, ni se răspunde de 
fiecare dată : „A fost pe la noi 
acum o jumătate de ceas. A 
plecat încolo...". Și tot așa pină 
ajungem la stația de mecaniza
re a agriculturii. îl găsim pe in
ginerul șef Gh. Savin în mijlo
cul mecanizatorilor. Le dă in
dicații, împreună cu șeful sec
ției. Grigore Vetreanu. cum să 
adapteze un tractor L 400 pen
tru tracțiunea cultivatoarelor. 
Pină la oca aceasta a fost la 
brigăzile care prășesc sfecla de 
zahăr, acolo unde se efectuea
ză ierbicidarea. aici și la gră
dină. Se pregătea să meargă la 
cultivatoare.

— Aproape toate forțele datu
lui sint concentrate acum la în
treținerea culturilor, ne spune. 
Pină diseară vom prăși mecanic 
200 hectare de floarea soarelui 
și 100 hectare manual. Am ier- 
bicidat 100 ha cu lucernă și pi
nă diseară această operație va 
fi efectuată și pe 300 ha cu 
grîu. Contra dăunătorilor ..au 
fost prăfuite" 320 ha cu floarea- 
soarelui și 190 ha cu sfeclă de 
zahăr

Pe șeful fermei legumicole îl 
întilnim pe malul Șiretului, la 
grădină. Dumnealui, Petrache

(Urmare din pag. I)

tru cele opt ore. în ziua de 
8 mai Georgeta Tudose exe
cutase în cinci ore doar 80 
de piese în loc de 125. Deci 
nu-și va îndeplini planul, 
îmi spune că in nici o zi din 
săptămină respectivă nu a 
scos cite trebuia in 8 
ore. Cazul nu este sin
gular. O asemenea situa
ție trebuie să constituie un 
semnal de alarmă in legătură 
cu modul cum se repartizea
ză lucrul pe mașini, cum se 
face pregătirea. Aflați la în
ceput de drum, tinerii mun
citori trebuie să se simtă 'în
conjurați cu dragoste, îndru
mați in permanență, să nu 
mai fie tracasați de |a un loc 
la altul, așa cum se mai in- 
timplă, și nu de puține ori. 
Să existe față de ei mai 
multă solicitudine. Este ade
vărat că s-a preconizat apli
carea inițiativei „Omul tinăr 
de lingă tine", iar ea a ră
mas la faza de intenție.

Sonate 
de Brahms
Intr-un recital extraordinar, 

dat în Sala mică a palatu
lui, am ascultat trei sonate de 
Johannes Brahms, interpretate 
de soliști dl căror prestigiu nu 
mai are nevoie de nici o reco
mandare : clarinetistul Aurelian 
Octav Popa, violoncelistul Că
tălin Ilea și pianistul francez 
Francois Joel Thiollier. Frumuse
țea concertului, echivalentă cu 
revelația perfecțiunii, s-a datorat 
valorii interpretative, acelui 
mod superior de a gîndi și de a 
crea opera a doua oară.

In program: Sonata a II-a în 
Fa major pentru violoncel și pian, 
Sonata a II-a în mi bemol pen
tru clarinet și pian, Sonata a 
IlI-a în fa minor pentru pian.

Sonatele ample, concepute du
pă logica simfonică, au la bază 
idei de severă simplitate. Recu
noaștem și aici rigoarea acade
mică a muzicii lui Brahms : idei
le sînt dezvoltate în variații de 
opt măsuri, organizarea concisă 
a arhitecturii interioare, succesi
unea și diversitatea contrastelor 
dispuse cu precizie dar inspirînd 
fluiditatea și libertatea maximă. 
Jar deasupra acestora, patetis
mul romantic intens, pe care 
creatorul nu și-l poate reprima 
în virtutea rațiunilor sale clasice.

Interpretarea eliberează în
treaga energie sonoră a partitu
rii prin imboldurile ritmice pre
cise, păstrarea sau schimbarea 
adecvată a tempo-ului, dezvolta
rea atentă a temelor în multiple
le lor variații pină la punctul în 
care se nasc idei opuse conținu
tului inițial, reperele esențiale 
rămînînd in umbră. Expresivita
tea strălucitoare a părților de al
legro — predominante, profunzi
mea sonorităților de andante sau 
nervul acelui scherzo (allegro e- 
nergico) din Sonata pentru pian, 
sînt create cu o siguranță și o 
fantezie cuceritoare.

ALINA POPOVICI 

Frumușanu, este aici șef de fer
mă de 10 ani. Ziua sa de mun
că ? „La ora 5 sînt la seră, la 
5 și jumătate vin aici să pregă
tesc răsadurile ca la 6, cînd so
sesc legumicultorii, să fie totul 
pregătit Pe la 9 seara ajung și 
eu acasă. Desigur, nu e ușor, dar 
noi ne-am mutat grădina din- 
tr-un loc unde nu aveam apă, 
aici, pe malul riului și trebuie, 
la început, să depunem eforturi 
mai mari. Am dus în primăvară, 
pe aceste 7C ha, nu mai puțin 
de 15 000 tone bălegar și cu to
ții sîntem hotăriți să facem o 
grădină cum nu a avut nicioda
tă comuna noastră".

Pe doctorul veterinar Florica 
Tîrnovan, șefa fermei zootehni
ce, o putem fotografia printre 
miei. într-o „tabără de vară a 
oilor", pe un imaș de lingă sa
tul Vameș. Ne spune că toată 
ziua aceasta și-o dedică lotiză
rii efectivului. Printre vii o în
tilnim pe Antoneta Axente. șefa 
fermei vitipomicole. E foarte tî- 
nără, însă îndrumă cu destulă 
competență 230 de țărani coope
ratori. Și reușește în toate ac
țiunile ei deoarece clipă de 
clipă e aici, printre oameni, con- 
sultîndu-se cu ei, punînd și ea 
mina acolo unde e mai greu.

— Rezultatele bune obținute 
de tinerii noștri în cadrul coo
perativei agricole de producție, 
ne spune în final Valerica Nă- 
vodaru, secretara comitetului 
comunal U.T.C. se datoresc în 
bună parte și șefilor de fermă, 
specialiștilor care sint perma
nent în mijlocul lor, îndrumîn- 
du-i concret, ajutindu-i să mun
cească mai mult și mai bine.

ION CHIRIC

PRIMUL AN DE MUNCĂ
CU DIPLOMĂ LA... 

RECALIFICARE

După absolvirea celor trei 
ani. timp în Care s-au pre
gătit ca rectificatori un grup 
de tineri au fost trecuți să 
lucreze pe freze. Vor fi „ca
lificați" în 1—3 luni (?). De
ocamdată ii asistă pe mun
citori care la rindul lor au 
de indeplint o normă. 
Maistrul Emil Vlad este 
convins că in 1—2 lpni își 
vor forma reflexele, adică 
vor reuși — zic eu — in mod 
mecanic să manevreze dife
rite manete... Unii și-au gă
sit loc în altă întreprindere, 
dar nu Ii se admite plecarea 
pentru că s-au cheltuit bani 
cu pregătirea lor. Constan
tin Elexei bate Ia ușa servi
ciului de specialitate unde i 
se spune franc că secția n-a
re nevoie de ei, pot face ce 
vor, dacă pleacă să plăteas
că... Ilie Tîrchilă umblă cu o 
cerere de transfer, fără nici 
o speranță. Mi se explică

La galeria de arta a Asocia
ției artiștilor fotografi, s-a 
deschis în cadrul săptămînii 
„Primăvara bucureșteană“ o 

expoziție fotografică.

Foto: EM. T1NJALA

Retrospectivă 

filatelică
La Muzeul de Istorie a 

Partidului Comunist, a miș
cării revoluționare și demo
cratice din România, s-a des
chis ieri expoziția filatelică 
„Din lupta poporului român 
pentru independență, unire, 
democrație și progres social". 
Organizată de muzeul amin
tit și Asociația filateliștilor 
din R.S.R.. filiala București, 
expoziția ilustrează cele mai 
reprezentative momente din 
viața poporului român, sin- 
tetizind în imaginile mărcilor 
poștale trecutul și prezentul 
poporului nostru.

LOTRU:

Muncă patriotică 
în sprijinul producției

Uteciștii de pe Șantierul na
țional al tineretului de la Lotru 
au lansat în ultima perioadă cî- 
teva inițiative notabile în spri
jinul producției. Brigadierii de 
la captările secundare, s-au an
gajat să realizeze pină la 23 Au
gust prin muncă patriotică cite 
două lamele în barajele Jidoaia, 
Petrimanu și Lotru Pompaj. Ti
nerii de la Petrimanu și-au rea
lizat deja jumătate din angaja
mentul luat. Pe măsură ce vor 
începe betonările în celelalte 
baraje, și colegii lor vor trece 
neintîrziat la lucru. Brigadierii 
de pe lotul Luncavăț s-au an
gajat, de asemenea, să betoneze 
un tronson de galerie în fiecare 
trimestru. Concomitent, schim
burile de onoare de la Gura 
Latoriței, Hoteagu, autoateliere, 
Petrimanu-Olteț, Luncavăț și 
Cerna a organizat numeroase 
acțiuni de muncă patriotică în 
sprijinul producției.

D. MOȚOC

faptul că restructurarea unor 
poziții din plan a determinat 
o asemenea situație. Proble
ma n-a intervenit peste 
noapte și este de neînțeles 
de ce nu s-a acționat ime
diat pentru a se ciștiga timp. 
De neînțeles mai este și fap
tul că oameni cu munci de 
răspundere afirmă că pentru 
integrare ar fi necesare în
tre 6 și 24 de luni. Pentru 
«e... calificare ajung 1—3 ? 
Cum se justifică în acest caz 
sumele cheltuite cu pregăti
rea rectificatorilor ?

CÎT DE DEPARTE ESTE 
CERUL ?

Șeful secției mecanică I, 
Petre Florea îmi relata o si
tuație incredibilă. Tinerii re
fuză să lucreze pe mașini 
complexe unde s-ar putea 
promova. Cu alte cuvinte nu 
vor să ridice capul ca să va
dă cerul ! Preferă să stea la 
piulițe și șuruburi. în doi ani 
au fost promovați la mașini

ILFOV: Au
încheiat semă
natul orezului

Prin planul de producție, 
I.A.S. Chirnogi (județul Il
fov), a trebuit să însămîn- 
țeze 1 200 hectare cu orez. 
Prin concentrarea a peste o 
sută de tractoare in perime
trul orezăriei, prin prelungi
rea activității acestora cite 16 
ore din zi, colectivul între
prinderii amintite a reușit 
să încheie semănatul orezu
lui în mai puțin de trei săp- 
tămîni. Succesul se datorează 
și faptului că pe aproape 
800 hectare, semănatul s-a 
efectuat cu avionuL De re
marcat că. așa cum sublinia 
inginerul loan Oancea, di
rectorul întreprinderii, anul 
acesta toată suprafața a fost 
fertilizată și tratată împo
triva apariției bolilor speci
fice culturii. Angajamentul 
prevede depășirea producției 
medii planificate cu cel pu
țin 200 kilograme la hectar. 
Se creează astfel condițiile 
realizării în numai patru ani 
și jumătate a prevederilor 
pentru întregul cincinal la 
producția globală de orez.

G. F.

UN OMAGIU POEZIEI ARGHEZIENE Rezultatele Festivalului de teatru, 
poezie patriotică și revoluționară

„PARTID, INIMA ȚĂRII"
Soare puternic de primăvară, un verde sănă

tos in ramuri și în ierburi. Pe Dealul Mărțișo
rului din Capitală e sărbătoare. Se inaugurează 
Casa memorială „Tudor Arghezi". La această 
bucurie a literelor românești au venit oameni 
de artă și cultură, pionieri, iubitori ai frumo
sului și adevărului adunate în cuvin tul scris. 
Legată atit de strins de numele și rivna auto
rului Cintării omului și al atitor monumente de 
simțire adevărată, casa de la Mărțișor a devenit 
tot mai mult un simbol al puterii de creație 
argheziene. Au fost gindite și înfăptuite aici 
„frumuseți și prețuri noi", opere menite să stră
bată, mereu proaspete, timpul. Clădirea de la 
Mărțișor, zveltă, văruită frumos, ca o casă gor- 
jeană, străjuită în mai de cireșii grăbiți spre 
rod, es(e — cum spunea unul dintre distinșii 
pelerini — o cetate a poeziei. Și o cetate a ti
nereții perpetue. Scrisul lui Tudor Arghezi a 
rămas tinăr. plin de nebănuite seve și înțele
suri. O vizită la casa devenită acum memorială 
este încă un prilej de retrăire in atmosfera de 
robustețe și puritate a versului unuia dintre cei 
mai mari poeți români. Arghezianismul a că
pătat. între multe a’te semnificații, și pe aceea 
a încordării resorturilor cuvântului : explorare- 
posibilităților materialului lexical de a cuprinde 
un sens, o idee, o parte de înțelepciune. Lite
ratul, mai ales cel tinăr. are de invătat imens 
din această lecție. Sint bine cunoscute împre
jurările in care au apărut Cuvintele potrivite, 
între mărturiile lui Arghezi găsim și aceste rin- 
duri : „Putinii mei prieteni... iși vor aduce a- 
minte că-mi pusesem in gind. insă cu seriozi
tate. să scriu, pină la patruzeci de ani. o car
te. Nu m-am ținut de cuvint : am mai intirziat 
șapte". Poetica argheziană, de o complexitate 
care încă urmează să fie pusă în valoare, este 
prin excelență o poetică modernă. Scriitorul

căuta cuvinte care să „miroasă" sau să „supere 
pupila", încerca să împrumute slovelor „însu
șiri materiale". A găsit poetul cuvintele trebu
incioase. acele cuvinte „care sar și frazele care 
umblă" ? iată răspunsul pe care și l-a dat în
suși, in care nu resemnarea trebuie văzută, pen
tru că nici nu e resemnare aici, ci rivna care 
nu poate ține decît o viață : „Nu știu, am sen
timentul că încă nu le-am găsit și probabil că 
nu le voi mai găsi" Dar imaginea unui Arghezi 
care scrie puțin, care stă departe de fiiă, n-ar 
fi deloc conformă cu realitatea. Pentru el scri
sul era un mod de a exista : „Trebuia să scriu. 
Mi-era foame, mi-era somn să scriu". Asupra 
frazei acționa sever un scrupul artistic cu pu
țini termeni de comparație în literatura noas
tră. Iar peste tensiunea și transparența versu
lui s-a înălțat, înnobilată de lumină, bucuria. 
Arta, în viziunea (și practica) lui Argnezi, îi 
poate oferi omului o zare senină, o cale spre el 
însuși. „E pardosită lumea cu lumină" — iată 
una din concluziile argheziene. In altă parte, 
celebrind roadele pămîntului, poetul ritmează 
încrezător : „Grîu, popușoi, săcară, mei și orz, / 
Nici o sămînță n-are să se piardă".

Intilnirea de la Mărțișor. înscrisă în mod fe
ricit intre manifestările Primăverii culturale 
buciirestene, desfășurată sub semnul omagiului 
mult cuvenit, a purtat pecetea optimismului. S-a 
vorbit despre Arghezi omul și artistul, s-au re
citat stihuri și lecturat pagini de mare încărcă
tură emoțională din creația lui Arghezi. Zes
trea lăsată de marele scriitor strălucește în 
panteonul literelor românești. Adresîndu-se tim
pului trăit în ultima parte a vieții, Tudor Ar
ghezi ne-a lăsat încă un semn al bucuriei sale: 
„M-ai dăruit cu aur și podoabe / De care multor 
suflete li-e sete...".

ION LOTREANU

C1MPINA:

15 TONE DEȘEURI
DE HÎRTIE PESTE

DOLJ: La prășit, avansul luat 
fafă de grafice, depășește 

prevederile pentru o săptămină
Lucrările de întreținere concentrează acum forța umană și me

canică a satelor județului Dolj. La Goicea, Măcieșul de Jos, Ter- 
pezița și Calopăr, la floarea-soarelui s-a început executarea ce
lei de-a doua prașile ; în tot sudul județului la sfecla de zahăr 
se aplică al doilea tratament pentru prevenirea atacului răți- 
șoarei și se prășește. Președintele cooperativei agricole din 
Goicea, tovarășul Dumitru Dinișor. insista asupra bunei cola
borări cu mecanizatorii, pe valoarea practică a dispozitivelor 
create de aceștia și adaptate la mașinile folosite acum. 
Și nu numai la Goicea, dar in majoritatea secțiilor de 
mecanizare ce deservesc cooperativele agricole din județul 
Dolj, cultivatoarele clasice sint adaptate folosirii lor la executa
rea prașilei mecanice la sfeclă, iar prin adăugarea a altor două 
cimpuri active s-a reușit creșterea cu o treime a productivității 
lor. După numai zece zile de la începerea prășitului s-a reușit 
executarea acestei lucrări pe toate cele 14 000 hectare semănate 
cu floarea-soarelui și 12 600 hectare semănate cu sfeclă de za
hăr ; s-au aplicat tratamente impotriva dăunătorilor pe aproape 
o sută de mii de hectare semănate în primăvara aceasta, iar Ia 
porumb s-a executat lucrarea de spargere a crustei pe mai 
bine de 70 000 hectare. Prima prașilă manuală s-a aplicat pe 
mai bine de 50 000 hectare repartizate sfeclei de zahăr, florii- 
soarelui și porumbului. Avansul luat față de grafic depășește, 
Ia zi, prevederile pentru o săptămină.

GH. FECIORU

ANGAJAMENTUL INITIAL
Intre acțiunile de muncă pa

triotică întreprinse de Comite
tul orășenesc Cimpina al U.T.C. 
un loc deosebit îl ocupă colecta
rea deșeurilor de hîrtie. Reana- 
lizind posibilitățile pe care le 
au, tinerii au hotărit să-și mă
rească angajamentul inițial cu 
15 tone. Lascăr Șuțâ. primul se
cretar, ne informează că au și 
fost luate măsuri. Perioada 20 
mai—15 iunie va fi dedicată co
lectării deșeurilor de hirtie în 
școli. In celelalte organizații se 
va iniția „luna colectării". Co
lective de tineri vor aduna : 
ambalaje, afișe, biletele de la 
cinematograf. casa de cultură, 
stadion, autobuze etc. Paralel, se 
vor organiza acțiuni educative 
pentru folosirea judicioasă a 
hirtiei in toate domeniile de 
activitate. In această lună, va 
avea loc o intilnire intre acti
vul U.T.C. și tineri specialiști 
de la Fabrica de hîrtie Bușteni, 
Unitatea forestieră de exploa
tare și transporturi și Fabrica 
de prelucrare a lemnului, care 
va dezbate această importantă 
problemă.

(P. LIDIA)
------------------------------- -----y-.... .

PRESTIGIUL Șl AUTORITATEA 
NU AU NIMIC COMUN 

CU AROGANȚA Șl DISPREȚUL!

cheie 4 tineri calificați la lo
cul de muncă. Alți 9 au fost 
aduși din alte secții. „E greu", 
iată „argumentul" tinerilor 
Constantin Iordache și Con
stantin Mărgescu.

Din cei 152 de absolvenți 
veniți in ultimul an. au ple
cat 32. Comitetul U.T.C. nu 
cunoaște ce i-a determinat 
să plece și nici evoluția ce
lor rămași. Legătura cu ei 
se reduce, in cele mai multe 
cazuri. Ia semnarea actului 
de angajare, după care sint 
repede uitați, nu li se dau 
sarcini pe linie de organi
zație. nu se discută cu ei. nu 
se cunose condițiile in care 
locuiesc. Organizația U.T.C. 
știe bine ce are de făcut. în 
urmă cu șase luni un colectiv 
al comitetului județean 
U.T.C. analizind aceeași pro
blemă a stabilit măsuri con
crete. Ele nu se îndeplinesc 
de la sine. Descopciați-le din 
dosare, tovarăși din comite
tul U.T.C., și porniți la 
muncă !

— Dacă aș fi știut că despre 
U.T.C. vreți să discutăm, zău că 
nu veneam. Și ca să fie mai 
explicit, Simion Ciocoiu a ape
lat la o comparație cu un fost 
coleg al său de facultate, se
cretar de comitet comunal 
U.T.C. și el, pe care l-a văzut 
într-o emisiune la televizor. Ve
deți dumneavoastră, nici el nu 
făcuse nimic, dar voia să dea 
impresia că încercase să facă. 
Eu sînt mai cinstit și vă spun 
că nici măcar nu am încercat. 
Ca inginer șef al cooperativei 
agricole am destule treburi.

Intr-o oarecare măsură aș fi 
fost poate tentat să accept ar
gumentul preocupărilor profe
sionale. dacă în însăși coopera
tiva agricolă nu ar fi destui ti
neri cu care, măcar în calitatea 
sa de cadru de conducere, șl tot 
ar fi trebuit să aibă o legătură, 
să îl intereseze preocupările, 
pregătirea și educarea lor. „Cin
stea" prin care voia să-și sub
linieze conștiinciozitatea profe
sională s-a dovedit repede a nu 
fi decit o încercare de a-și as
cunde disprețul față de încre
derea cu care il investiseră ti
nerii. In acea zi de duminică, 
zi liberă și pentru inginerul șef, 
căruia de altfel i-am stricat pro
gramul de pescuit. încercînd să 
îl atrag la o discuție cu tinerii, 
acolo unde îi puteam găsi, Si
mion Ciocoiu a refuzat din 
capul locului. „Ce să discutăm 
cu ei? Să îi caut eu? Dacă au 
nevoie, să mă caute ei!"

Inutil am încercat să-i spun 
că printre tineri nu trebuie să 
meargă doar atunci cînd ei au

TEATRU
Premiul I : Grupul școlar 

profesional I.M.M.R. „16 Fe
bruarie" — Cluj, jud. Cluj; Li
ceul Moinești, jud. Bacău; Li
ceul ,.N. Bălcescu" Craiova — 
jud. Dolj.

Premiul II : Liceul industrial 
de chimie Ploiești, jud. Praho
va ; Liceul nr. 2 Oradea, jude
țul Bihor; Liceul pedagogic 
„Gh. Asachi", Piatra Neamț, 
jud. Neamț ; Liceul nr. 2 Giur
giu, jud. Ilfov; Liceul construc
ții de mașini Sadu, jud. Gorj; 
Liceul de cultură generală Ad- 
jud, jud. Vrancea; Liceul de 
cultură generală cu limba de 
predare maghiară din Satu 
Mare.

Premiul III: Liceul pedago
gic Turnu Măgurele, jud. Te
leorman; Liceul nr. 30 Bucu
rești, municipiul București; Li
ceul economic Călimănești, jud. 
Vîlcea; Liceul industrial con
strucții de mașini Brașov; Li
ceul „Salamon Erno" Gheor- 
ghieni, jud. Harghita; Liceul 
„Al. I. Cuza“ Galați, jud. Ga
lați ; Liceul Bucecea, jud. Bo
toșani.

Mențiune: Liceul nr. 1 Sighi
șoara, jud. Mureș ; Liceul nr. 1 
Timișoara, jud. Timiș; Liceul 
nr. 3 Satu Mare, jud. Satu 
Mare; Liceul nr. 2 Deva, jud. 
Hunedoara; Liceul nr. 2 Vaslui, 
jud. Vaslui: Liceul de cultură 
generală „Mihail Kogălniceanu", 
Constanța; Liceul Găești. jud. 
Dîmbovița; Liceul pedagogic 
Arad; Liceul ..Dragoș Vodă", 
Cimpulung Moldovenesc, . jud. 
Suceava.

RECITATORI - I
Premiul I: Georgescu Ileana, 

Liceul „Nicolae Titulescu" Cra
iova, jud. Dolj; Ștefănescu Pe- 
trinel. Liceul „Nicolae Bălces
cu" Rîmnicu 'Vîlcea, jud. Vil- 
cea; Buruiană Maria, Liceul 
nr. 2 Arad.

Premiul II: Sorici Nicoleta, 
Liceul nr. 1 Alexandria, jud. 
Teleorman; Păduraru Teodor, 
Liceul „C. Negruzzi" Iași. jud. 
Iași: Miron Mioara. Grupul
școlar I.R.A. Bacău; Bortlea

Răspunderea colectivă
Fie că biroul unei organizații este format din trei uteciști, sac 

din unsprezece, ci este organ colectiv de conducere. Biroul 
răspunde, biroul organizează, biroul mobilizează tinerii Aseme
nea și in situația comitetelor avind două sau niai multe or
ganizații, deci birouri, în subordine. împreună, cornițele și bi
rouri. răspund, organizează și mobilizează la acțiuni, totalitatea 
membrilor acestora formîntl activul U.T.C. Fără a se Substitui 
organizațiilor, prin funcția lor de reprezentare, aceștia sint re
ceptaculele care adună și captează ideile, in cursul dezbaterilor 
din adunările generale, in activitatea cotidiană — prin contactul 
direct cu tinerii — efectuind o analiză continuă a necesităților, 
momentului, privite prin prisma unei perspective a întregii 
munci, orientală spre obiectivul final — integrarea deplină a 
tineretului in efortul general al întregului popor.

Iată insă că se intilnesc și cazuri cind răspunderea, această 
consecință logică a încrederii acordate de colectiv la alegeri, se 
transformă in pretext pentru renunțarea Ia dezbateri și con
sultări. „Cine răspunde, acela și gindește acțiunile, acela le și 
face" devine deviza ce are, în cele din urmă, drept consecință 
reducerea principiului muncii colective la... munca secretarului. 
Dezvățați de a-și mai gindi, elabora și hotărî activitatea lor 
proprie, tinerii participă pasiv și dezinteresați, plictisiți. Ia 
acțiuni cc nu ii reprezintă, secretarul Însuși, rupt de organiza
ție, copiind sirguincios acțiuni „de-a gata", din programele vechi 
de activitate, sau din programele județului, aflate la instruiri. 
Iar atunci cind nici măcar obligația de a ține adunări generale nu 
mai este respectată. încetează însăși participarea la o viață de 
organizație normală și incepe goana după „vinovați", pasarea 
răspunderilor in numele cărora, pină atunci, respectivii se con
siderau drept suverani și unici deținători ai cheilor ce deschid 
calea succesului oricărei activități. F. vinovat atunci maistrul, 
sau șeful secției, e vinovat biroul, acel birou la eare el. secre
tarul. n-a apelat niciodată, dar eare „nu l-a ajutat și nu a fă- 
cut nimic", sînt găsiți vinovați, în cele din urmă, inșiși tinerii 
„cărora nu le plac niei dansul, nici excursiile etc".

Rezolvarea e simplă și stă in puterea organizației să-i rea
mintească secretarului adevărul că răspunderea derivă din în
crederea coiecliv acordată. Ceea ce implică, de asemenea, o co
lectivă hoiârîre. acțiune și activitate, ca singure elemente apte 
a da măsura, dar și realitatea existenței oricărei organizații.

MARIAN GRIGORE

nevoie de el, că privind astfel 
legătura cu membrii organiza
ției, aceștia nu vor mai veni la 
secretar nici cînd au într-ade- 
văr probleme de rezolvat, sim- 
țindu-se ținuți la distanță. In
ginerul nici nu voia să audă, 
ținînd-o pe a lui: „Ce să caut 
eu printre ei?"

înainte de a-1 întilni, aflasem 
că în comună este și o nuntă. 
Gindind că măcar la un ase
menea eveniment al satului, 
cind pornea la drum o nouă fa
milie tinără. ar fi interesat sau, 
oricum, curios să participe, fie 
și ca simplu spectator, am in
sistat să mergem împreună. „Ce 
să caut acolo? Să mă amestec 
cu satul?". Și nu a mers decit 
pînă aproape de casa nuntași
lor care atrăsese numai tineri 
pe puțin 200. „Dacă merg intre 
ei îmi pierd autoritatea, presti
giul!". Care autoritate, care pres
tigiu i-ar fi fost puse în peri
col dacă s-ar fi apropiat de oa
menii satului, de tinerii cu care 
și intre care muncește ? Cel de 
secretar al comitetului comunal 
U.T.C.? Nu, pentru că această 
funcție el nici nu o avea în 
vedere. „Sint inginer, înțelegeți, 
inginer șef, deși nu am decit 
26 de ani și nu mă pot ames
teca cu satul!". Nu, nu i-am 
înțeles rațiunea sau, mai bine 
zis. nu i-am acceptat-o. așa cum 
nici satul nu i-o poate accepta. 
Cu atit mai mult cu cit este 
abia la începutul meseriei, și 
chiar dacă de acum a ajuns să 
ocupe funcția de inginer șef, el 
are încă multe de învățat de 
la colectivul cu care muncește, 
de la satul în care trăiește.

Luciana, Liceul „Petru Rateș'* 
— Piatra Neamț, jud. Neamț ; 
Trandafir Adriana, Liceul cu 
predare în limba germană Pi
tești, jud. Argeș; Sicoe Lumi
nița, Liceul Bușteni, jud. Pra
hova.

Premiul III: Călinescu Flo
rin, Liceul „C.D. Loga" Timi
șoara, jud. Timiș ; Almaș Eni- 
ko, Liceul de cultură generală 
Cărei, jud. Satu Mare ; Kapui 
Agota, Liceul nr. 1 Sf. Gheor- 
ghe, jud. Covasna : Gal Gheor- 
ghe, Liceul pedagogic Suceava, 
jud. Suceava.

Mențiune: Baltă Doina, Li
ceul nr. 2 Miercurea Ciuc. jud. 
Harghita; Moise Monica, Liceul 
pedagogic Tirgoviște. jud. Dîm
bovița ; Timoftiuc Ana. Grupul

Formații
ale elevilor din 

învățămîntul liceal 
și tehnic profesional 
școlar industrial Bîrlad, jud. 
Vaslui ; Bărăgan Mirela. Liceul 
„M. Eminescu" Botoșani. jud. 
Botoșani; Apastu Amelia. Li
ceul „M. Eminescu", Buzău, 
jud. Buzău; Sufițchi Pericle. 
Liceul „Spiru Haret" Tulcea ; 
Petre Smaranda. Liceul agricol 
Brănești, jud. Ilfov; Marinescu 
Teodor. Liceul nr. 2 Cimpina, 
jud. Prahova ; Lenea Maria. 
Liceul „Liviu Rebreanu" Bis
trița. jud. Bistrița N&săud ; Cor- 
bu Violeta. Liceul nr. 3 Drobe- 
ta Turnu-Severin, jud. Mehe
dinți.

INTERPREȚî ÎN PIESELE 
DE TEATRU PREZENTATE

Mențiune specială a juriului 
pentru interpretare : Micu Va- 
sile. Liceul nr. 1 Sighișoara, 
jud. Mureș: Berea Angela și 
Florin Călinescu. Liceul nr. 1 
Timișoara, jud. Timiș : Sas

In județul Neamț, comuna 
Urecheni este renumită pentru 
hărnicia și cinstea oamenilor 
săi. Venind aici ca specialist, la 
numai cîțiva kilometri de co
muna lui natală, Simion Ciocoiu 
a sperat, așa cum singur recu
noaște. în posibilitatea afirmă
rii. Incredințindu-i-se funcția de 
inginer șef, norocul i-a surîs pe 
deplin. Și, ce altceva iși putea 
dori la numai doi ani de la ter
minarea facultății? Mai mult. In 
același timp, în toamna anului 
trecut, organizația comunală 
U.T.C. îi acordă și mandatul de 
secretar. Iar aciua, la nici un 
an de zile, iatări comportarea : 
„Să mă amestec cu satul ?".

„Comunistul, indiferent de po
ziția pe care o ocupă in socie
tate — spune Proiectul de nor
me ale vieții și muncii comu
niștilor — trebuie să fie mo
dest. simplu, să combată îngim- 
farea. aroganța, disprețul fată 
de semeni." Dacă Simion 
Ciocoiu nu a reușit incă să în
țeleagă că o astfel de compor
tare i-o doresc și o așteaptă de 
la el tinerii. îi mai amintim că 
același cod al eticii și echității 
socialiste mai spune și următo
rul lucru: „Prestigiul tovarăși
lor care îndeplinesc funcții de 
răspundere în partid, in stat. în 
viața socială în general, trebuie 
să se bazeze pe autoritatea lor 
politică, morală și profesională". 
Crede inginerul și secretarul co
mitetului comunal U.T.C. din 
Urecheni că răspunde acestor 
cerințe ?

N. COȘOVEANU

Radu, Nagy Ștefan, Sarvadi 
Adrian și Petruca Iuditha, Li
ceul nr. 3 Satu Mare, jud. Satu 
Mare; Viță Virgil Andrei, Li
ceul nr. 3 Baia Mare, jud. Ma- 
lamureș; Poca Iouuț, Nâdășauu 
Mariana și Bordea Rodica, Li
ceul pedagogic Arad; Maze Eu
gen, Caraman Eleonora, Iones- 
cu Dorina, Roscut Ioan, laeob 
Viorel și Cristea Voicu, Liceul 
nr. 2 Oradea, jud. Bihor; Botez 
Ana, Baicu Iulian, Radu Cris
tian și Scoarță Marinela, Li
ceul nr. 30 București ; Jugăua- 
ru Gheorghe, Liceul de cultură 
generală Slobozia, jud. Ialomi
ța; Militaru Nicolae, Liceul 
Găești, jud. Dîmbovița ; Sirbu 
Maneta, Liceul nr. 2 Giurgiu, 
jud. Ilfov; Ursoiu Liliana, Ni- 
coiae Mariana și Ticu Silvia, 
Liceul industrial-chimie Plo
iești,^ jud. Prahova; Matache 
Brindușa, Liceul de cultură 
generală „Zinca Golescu*' Pi
tești, jud. Argeș; Papp Fran
cisca, Buzatu Octavian, Pădu- 
reanu Dănuț și Ivan Florin, Li
ceul construcții mașini Sadu, 
jud. Gorj ; Alesandru Marian, 
Stanciu Constantin și Vasii 
Ioana, Liceul pedagogic Slatina, 
jud. Olt; Raica Octavian și 
Chirilă Angela, Liceul nr. 2 
Deva. jud. Hunedoara; Calbo- 
reanu Horia. Liceul „Axente 
Sever" — Mediaș, jud. Sibiu; 
Popescu Corali a. Terci Adrian 
și Bratu Viorel, Liceul peda
gogic Turnu-Măgurele, jud. 
Teleorman; Amariei Elena 
Moraru Doru și Mavrodin Vio
rel, Liceul de cultură generală 
Adjud, judi Vrancea ; Rădulescu 
Gh.. Lucaci Carmen și Simio- 
nescu Marcel. Liceul „Dragoș- 
yoflă" Cimpulung Moldovenesc, 
l. Suceava ; Laila Samoil. 
Liceul „Al. I. cuza" - Galati, 
jud. Galați, Condurache Cris
tian. Liceul nr. 2 Vaslui, jud. 
Vaslui; Niculcea lulia. Liceul 
Bucecea, jud. Botoșani ; Illes 
Gabriela și Mezei Gyogy, Liceul 
„Salamon Frn6", Gheorghiem 
jud. Harghita ; Zăneescu Flo
rin, Liceul Moinești. jud. Ba
cău: Cicioc Liviu, Liceul peda
gogic „Gh. Asachi" — Piatra 
Neamț, jud. Neamț.
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Primiri la tovarășul
Nicolae Ceausescu

• Delegația Federației Industriei 
Chimice din Belgia
(Urmare din pag. I)

H. Janssen, a mulțumit căldu
ros pentru cinstea deosebită 
acordată delegației de a fi pri
mită de șeful statului român și 
a exprimat, in numele delega
ției, satisfacția pentru rezulta
tele fructuoase ale vizitei în
treprinse in România.

Salutindu-i pe oaspeți. pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și-a 
exprimat convingerea că vizita 
delegației belgiene va contribui 
la dezvoltarea colaborării dintre 
chimia românească și diferite 
companii ale industriei chimice 
din Belgia.

TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAVȘF.SCC a trimis tovarășului 

IOSIP BROZ TITO. Președintele Republicii Socialiste Federati
ve Iugoslavia, Președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
următoarea telegramă :

Realegerea dumneavoastră in inalta funcție de președinte ai 
Republicii Socialiste Federative. Iugoslavia îmi oferă placului 
prilej de a vă adresa, in numele poporului roma;-, și ai meu 
personal, cordiale felicitări și cele mai călduroase urări oe noi 
succese in activitatea de mare răspundere pe care o consacra’,i 
operei de înflorire continuă a Iugoslaviei socialiste, întăririi 
frăție: și unității popoareior iugoslave, triumfului păcii și cola
borării in lume.

îmi este deosebit de plăcut să constat și cu acest prilej că 
relațiile ue prietenie frățească și colaborare multilatera.ă sta
tornicite intre partidele, statele și popoaiele noastre s-au adin- 
cit continuu, intr-un spirit de sinceritate, stimă reciprocă st 
înțelegere mutuală. Sini incredințat că aceste relații vor cu
noaște și in viitor o dezvoltare rodnică, in interesul popoarelor 
român și iugoslave, al cauzei socialismului, colaborării interna
ționale și păcii in lume.
» JJorindu-vă din toată inima, dragă tovarășe Tito. sănătate 
dpplină și fericire personală, aaresez popoarelor iugoslave veci
ne și prietene urări de prosperitate și de noi înfăptuiri in dez
voltarea economică și socială a țării, in toate domeniile cons
trucției socialismului.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. președintele Republicii 
Socialiste România, a trimis președintelui Republicii Portugalia, 
generalul ANTONIO DE SPINOLA, următoarea telegramă :

Cu prilejul asumării înaltei funcții de președinte al Republi
cii Portugalia, am deosebita plăcere să adresez Excelențe: Voas
tre. in numele poporului român, a! Guvernului Republicii So
cialiste România și al meu personal, cele mai călduroase feli
citări impreună cu urări de succes poporului prieten portugnez. 
în dezvoltarea independentă și democratică a țării, pe ca.ea 
progresului și bunăstării.

Îmi exprim convingerea că in actuala situație se creează con
diții pentru reluarea și dezvoltarea relațiilor dintre țările șt 
popoarele noastre, se deschid largi perspective pentru partici
parea națiunii portugheze, pe bază de egalitate in drepturi și 
respect reciproc, la eforturile generale in vederea statornicirii 
unui climat de pace, securitate și cooperare rodnică in Europa 
și în întreaga lume.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii 
Socialiste România, a trimis regelui Norvegiei. OLAV AL V-LEA, 
următoarea telegramă :

Cu prilejul Zilei naționale a Norvegiei, sint bucuros să vă 
adresez, Maiestate, calde felicitări și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de pace și progres poporului nor
vegian. îmi exprim convingerea că relațiile dintre România și 
Norvegia vor cunoaște o dezvoltare continuă, in interesul celor 
două țări și popoare, al păcii și colaborării internaționale.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. Președintele Republicii 
Socialiste România, a primit din partea regelui Laosului, SRI 
SAVANG VATTHĂNA. următoarea telegramă :

Mulțumesc mult Excelenței Voastre pentru felicitările și 
urările pe care ati binevoit să le adresați poporului laoțian și 
mie însumi cu prilejul sărbătorii naționale a Constituției Lao.

Tovarășul MANEA MANESCU. prim-minisiru al guvernului 
Republicii Socialiste România, a primit din partea Iui MAH
MOUD AL AYOUBI. președintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Arabe Siriene, următoarea telegramă :

Am primit cu mare plăcer: felicitările pe care mi le-ați 
adresat cu ocazia Zilei naționale a Republicii Arabe Siriene. Vă 
mulțumesc și vă doresc sănătate și fericire personală, iar po
porului român, prieten, urări de progres și de prosperitate. 
Totodată, îmi exprim increderea în extinderea și aprofundarea 
relațiilor de cooperare dintre țările și popoarele noastre, în in
teresul lor comun.

Tovarășul MANEA MANESCU, prim-ministru al guvernului 
Republicii Socialiste România, a trimis primului ministru al 
Norvegiei. TRYGVE BRATTELI, următoarea telegramă :

Ziua națională a Norvegiei imi oferă plăcutul prilej de a vă 
adresa, in numele guvernului român și al meu personal, cordiale 

V felicitări, urări de sănătate și fericire excelenței voastre, de 
pace și prosperitate poporului norvegian.

Tovarășul MANEA MANESCU. prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, a trimis cancelarului Republicii 
Federale Germania, HELMUT SCHMIDT, următoarea telegramă:

Alegerea dumneavoastră in funcția de cancelar al Republicii 
Federale Germania imi oferă prilejul de a a vă adresa cordiale 
felicitări și cele mai hune urări de succes in inalta dumnea
voastră misiune.

tmi exprim convingerea că relațiile de colaborare prieteneas
că statornicite intre țările noastre vor cunoaște și in viitor o 
dezvoltare fructuoasă pe toate planurile, in interesul celor două 
țâri, al cauzei păcii și securității in Europa, al cooperării inter
naționale.

In cursul convorbirii a fost 
relevată, de ambele părți, sa
tisfacția pentru evoluția pozi
tivă a relațiilor dintre cele două 
țări. In acest context, au fost 
abordate probleme de perspec
tivă ale cooperării economice 
romăno-belgiene. îndeosebi in 
domeniul industriei chimice, 
su'oliniindu-se dorința comună 
de a se acționa pentru lărgirea 
și diversificarea acestei coope
rări, pe baze reciproc avanta
joase. inclusiv crearea de so
cietăți mixte, precum și, colabo
rarea pe terțe piețe.

întrevederea s-a desfășurat 
intr-o ambianță cordială.

PRIMIRI
Primul ministru al guvernului 

Republicii Socialiste România, 
Manea Mănescu. a primit, joi 
dupâ-amiază. pe Lajos Faluvegi, 
ministrul finanțelor din R.P. 
Ungară, care face o vizită in 
țara noastră.

In timpul întrevederii, desfă
șurată intr-o atmosferă cordială, 
prietenească, au fost discutate 
probleme referitoare la colabo
rarea și cooperarea economică 
dintre cele două țări. La primi
re au partieioat Flo-ea Dumi
trescu. ministrul finanțelor, și 
Ferenc Martin. ambasadorul 
Ungariei la București.

*
Tot in cursul zilei de joi. pri

mul ministru Manea Mănescu a 
primit pe tVladvs’aw Woitasîk. 
ambasadorul Republicii Popu
lare Polone la București, la ce
rerea acestuia.

ÎNTÎLNIRE

Joi dupâ-amiază. tovarășul 
Ștefan Andrei, se-miar al C.C. 
al P.C.R.. <-a intilnit. la sediu! 
C.C. al P.CR. eu Ngangtar

bru al Consiliului Executiv al 
Mișcării Naționale pentru Revo
luta Socială si Culturală. pre
ședintele Consiliului Economic 
si Social din Ciad, care efec
tuează o vizită prietenească în 
tara noastră, la invitația C.C. al 
P.CR

în cursul întrevederi:, s-a pro
cedat Ia un schimb reciproc de 
informații in legătură cu activi
tatea actuală a celor două parti
de și s-a exorimat dorința co
mună de a dezvolta relații'» de 
prietenie și colaborare dintre 
cele două țări si ooooare. din
tre P.C.R. și M.NRSC

SOSIRI
Joi după-amiază. s-a înapoiat 

de la Copenhaga tovarășul Pe
tre Blajovici. membru supleant 
al Comitetului Executiv a! Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, prim-secretar

CRONICA
U. T. C

Ieri a părăsit Capitala, in- 
dreptindu-se spre Hanovra. o 
delegație a Uniunii Tinere
tului Comunist, condusă de 
tovarășa Cristina Luca, se
cretar al C.C. al U.T.C.. care 
va participa la lucrările ce
lui de-al patrulea Congres al 
Tineretului Muncitoresc So
cialist German (S.D.A.J.) din 
R.F. Germania.

La plecare delegația a fost 
salutată de tovarășul Radu 
Enaehe. secretar al C.C. al 
U.T.C., de activiști ai C.C. al 
U.T.C.

BRIGĂZI
PERMANENTE
(Urmare din pag. I) 

in mod deosebit inițiativa orga
nizației U.T.C. și le mulțumesc 
pentru felul în care privesc a- 
ceastă acțiune, pentru ajutorul 
pe care ni-l dă“. Am reprodus 
întocmai cuvintele beneficiarului, 
adică ale tovarășului director al 
O I.F.. Alexandru Popa. Le-am 
reprodus, pentru că la fel de 
entuziasmat a fost și atunci cînd 
organizația U.T.C. s-a oferit să 
preia în întregime lucrarea a- 
mintită. Numai că aprecierile e- 
logioase nu sint suficiente Mai 
ales în cazul de față. Pînă la 
data sosirii noastre, pe șantier, 
O.I.F. Tîrgoviște nu-și onorase 
foarte multe dintre angajamen

al Comitetului județean Bihor 
al P.C.R.. care a reprezentat 
Partidul Comunist Român la lu
crările Congresului Partidului 
Socialist Popular din Dane
marca. După incheierea lucrări
lor Congresului. Petre Blajo
vici și Nicolae Constantin, se
cretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R.. au făcut o 
vizită de prietenie in Danemar
ca, la invitația Partidului So
cialist Popular.

La înapoiere, pe aeroportul O- 
topeni. se aflau Constantin Dră- 
gan. membru al Comitetului E- 
xecutiv aț C.C. al P.C.R.. prim- 
secretar al Comitetului județean 
de partid Ilfov. Nicolae Matei 
și Constantin Petre, secretari ai 
Comitetului municipal Bucu
rești ai P.C.R.

♦
Joi la amiază a sosit in Capi

tală ministrul federal al comer
țului al R. F. Nigeria, Wenike 
Briggs.

ADUNARE

Joi după-amiază. Clubul în
treprinderii de tractoare din 
Brașov a găzduit o adu
nare festivă, consacrată celei 
de-a 29-a aniversări a eliberă
rii Cehos'ovaeiei de «ub jugul 
fascist, la care au participat nu
meroși muncitori, ingineri și 
tehnicieni, precum ș: reprezen
tanți ai organelor locale de 
partid și de stat

ic cadru! adunări: au luat 
cuvintul loan Drăghic. secreta
rul comitetului de partid al 
întreprinderii, și Mirosiav Su- 
lek. ambasadorul R. S. Cehos
lovace la București.

Vorbitorii au arătat că un pu
ternic imbold in direcția «dina
rii și extinderii colaborării ro- 
măno-cehoslovace l-au constituit 
convorbirile dintre tovarăș:: 
Nicolae Ceausescu, secretar ge
nera! al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și Gustav 
Husak. secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist din Cehoslovacia.

UNIVERSITARE
Pe agenda vieții universitare 

sint înscrise o serie de eveni
mente importante pentru tine
retul studios. Astfel, intre 20 
mai și 20 iunie se va desfășura 
sesiunea examenelor studențești. 
De la 19—29 iunie sint prevăzute 
examenele de diplomă pentru 
absolvenții învătămintului teh
nic superior, intre 20—30 iu
nie pentru absolvenții invă- 
țămintului universitar. pen
tru cei ai institutelor de teatru 
intre 15—30 iunie, iar cei ai 
conservatoarelor și institutelor 
de arte plastice, intre 26—29 
iunie. La rindul lor. viitorii 
subingineri se vor prezenta pen
tru susținerea aceluiași examen, 
între 16 și 22 iunie.

Repartizarea in producție a 
subinginerilor va avea loc intre 
24 și 25 iunie, a inginerilor 
intre 1 și 2 iulie, iar a absolven
ților facultăților universitare 
intre 1 și 4 iulie.

tele prevăzute în contract. Nu 
numai că betoniera promisă nu 
ajunsese pe șantiet, dar aci nu 
existau nici măcar acele șabloa
ne simple pentru ca cei ce lu
crau să știe cit si cum nun au de 
săpat. Directorul O.I.F. promitea 
în mod ferm că chiar de a doua 
zi toate deficiențele vor fi înlă
turate, astfel ca tinerii să aibă 
front de lucru permanent, să-și 
poată onora angajamentul pe 
care și l-au luat prin contract, și 
mai ales angajamentul pe care 
și l-au luat față de ei înșiși — 
de a devansa graficul — pentru 
a putea ataca cit mai curînd noile 
repere.

La Mihâilești se practică
zece sporturi

Acolo unde un președinte de 
asociație sportivă este reales, 
lucrurile. îndeobște, merg bine. 
La Mihâilești. nu numai pre
ședintele. profesorul Ștefan 
Sotir, ci și alți membri ai con
siliului au fost realeși. Expli
cația ne-au dat-o discuțiile — 
mai exact concluziile dezbate
rilor din adunarea de alegeri
— care au relevat o toarte sie 
și interesantă activitate in aso
ciația sportivă ..Argeșul" din 
comuna Mihâilești. județul Il
fov. Adunarea de dare de sea
mă și alegeri a avut loc nu de
mult. Au luat cuvintul și au 
analizat Intr-un spirit critic, 
responsabil, problemele activi
tății sportive zece tovarăși, ti
neri și virstnici. ..în inimile ță
ranilor cooperatori de la noi a 
pătruns microbul sportului—* 
spunea Marin Petre, membra 
al asociației. „Darea de eeamă 
și celelalte materiale prezen
tate aici n-au făcut derit să-mi 
reîmprospăteze. in memere, 
acțiunile ș: întrecerile sportive 
care au avut Ioc la noi dumi
nică de duminică și nu de pu
ține ori. tind treburile ne dă
deau un răgaz, și in celelalte 
zile. Sint convins că ceea ce 
și-a propus asociația se va în
deplini* — afirma Boris Pădu
re. președintele Consiliului sin
dical comunal. „Să lărgim baza 
materială, spațiul pentru acti
vitatea sportivă de masă : ne 
mai trebuie un teren de volei, 
o popicărie. un club. cu săli 
unde să «e joace șan. tenis— 
Să nu existe unitate unde lu
crează tineri care să n-aibă 
bază sportivă. Dacă nu partici
pă toți tinerii la activitatea de 
masă nu putem selecta pe cei 
mai buni care să ne reprezin
te comuna in competițiile cu 
caracter republican* — susținea, 
la rindul său. Dumitru Stau, 
secretarul U.T.C. de la Comple
xul I.A.S. Mihâilești. „Am pus 
baza practicării titorva spor
turi vom afilia acum alte două
— tenisul de masă și handbalul
— dar nu trebuie să uităm că 
fetele nu vin incă intr-un nu
măr mare pe terenul de sport, 
în afară de eleve. Și avem, 
aici, mai ales la Combinatul a- 
vicol, foarte multe fete. Iar in 
ceea ce privește construcția și 
amenajarea de baze sportive — 
astea să le facem noi. tinerii, 
prin muncă patriotică — cerea 
profesorul de educație fizică, 
Gh. Bratu.

MONOGRAFII PENTRU 
LOCALITĂȚILE TURISTICE
Dezvoltarea pe care o cu

noaște turismul in ultimul timp 
impune și dezvoltarea mijloa
celor de informare care să ducă 
la transformarea excursiilor în 
adevărate lecții de istorie, geo
grafie. de cultură generală. De 
foarte multe ori trecind prin co
mune și chiar prin orașe te în
trebi sau ești întrebat de cei din 
jur de unde derivă denumirea, 
ce vechime are. ce oameni de 
seamă și eroi a dat așezarea 
respectivă etc.. întrebări la care 
ar fi bine să găsești răspunsu
rile la fața locului, descrise in 
monografii sau niște scurte date 
informative, ce pot fi afișate in
tr-o vitrină cu istoricul comu
nei. care să fie așezată in cel 
mai vizibil loc din localitate.

Monografii despre multe din 
localități au mai fost scrise, u- 
nele mai bune, altele mai puțin 
bune, unele au văzut lumina 
tiparului, altele nu. — deci îna
intașii noștri și-au făcut datoria 
— dar acest început nu a fost 
continuat, contemporanii noștri 
nu au dus făclia mai departe 
transcriind istoria așezări: in
tr-o monografie. Fiindcă fiecare 
sat. comună, oraș, iși are eroii 
săi ce not fi găsiți in cărțile col
băite de timp aflate in rafturile 
bibliotecilor sau in legendele 
care circulă in popor, eroi care 
și-au jertfit viața pentru apăra
rea gliei strămoșești sau care

Aș mai putea reproduce și 
alte fragmente din luările la 
cuvânt, pentru a ilustra intere
sul și răspunderea cu care 
membrii asociației sportive din 
Mihâilești au dezbătut proble
mele legate de dezvoltarea miș
cării sportive in comuna lor. 
Sint, insă, suficiente și conclu
dente și numai acestea. Am re
marcat un lucru îmbucurător : 
spiritul dezbaterilor se încadra 
perfect 'X spiritul momentului 
actual, de emulație pentru miș
carea sportivă. In aprecierea 
realizărilor și evidențierea nea
junsurilor se pleca de Ia obiec
tivele fundamentale ale dezvol
tării activității sportive de masă 
stabilite de Hctărirea Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 28 februarie— 
2 martie 1971 Ei au analizat 
modul cum a fost realizat bu
getul asociației — peste 41.000 
lei — și cit de raționai și efi
cient au fost făcute cheltuieli
le. Cert este că s-a acordat o 
mare atenție tuturor sporturi
lor. nu numai fotbalului, cum 
deobicei se mai intimplă. Dar 
iată lista disciplinelor sportive 
rare se practică, pe scară de 
masă, la Mihâilești și pentru 
care se organizează, cu regu
laritate. Întreceri : atletism, ci- 
elism. gimnastică, handbal, 
tristă, șah. tenis de masă, oină,

tn toate 
zilnică, 

a gimr.a-

• Se vor organiza activități 
de învățare și practicare a 
schiului — iarna — ș: a înotu
lui — \-ara.

• Se va introduce 
unitățile practicarea 
timp de 5—7 minute, 
«titii la locul de muncă.

• Lunar se vor organiza mi
nimum două acțiuni de cros ș: 
CC1OCT5.

• Se va institui un campio
nat intern, pe asociație, la toa
te disciplinele, care va angrena 
intr-o activitate competitions’-^ 
cu caracter continuu, sistema
tic, pe toți membrii asociației 
in vederea desemnării campio
nilor pe localitate.

• Toți tinerii din comuna Mi- 
hăilești vor participa la etape
le de masă ale competiției cu 
caracter republican „Cupa Ti
neretului* și la trecerea norme
lor în cadrul complexului „Sport 
și sănătate*.

• Pină la mijlocul lunii mai, 
tinerii vor amenaja, cu mijloa
ce proprii, cel puțin o bază 

au luptat cu curaj și dăruire îm
potriva fascismutai.

Această sarcină trebuie luată 
in serios de intelectualii satelor 
și ai orașelor, care au datoria 
să scrie acele monografii în care 
să fie trecute cele mai semnifi
cative fapte din viața localită
ții de la constituire pină in pre
zent. Agențiile B.T.T. și organi
zațiile U.T.C. au un mare rol in 
alcătuirea unor astfel de mono
grafii pentru localitățile de in
teres turistic, a unor vitrine cu 
date despre așezările respective.

IOAN TALABA 
economist — Iași

ARGEȘ: 20 de echipe de handbal 
în întrecere la Pitești

J

în județul Argeș au con
tinuat întrecerile ediției de 
vară a „Cupei tineretului", 
avind in program concursuri 
atractive de atletism, gim
nastică. lupte, tir și jocuri 
sportive pe echipe. La Pi
tești. un număr de 20 de 
formații școlare de handbal 
(feminine și masculine) și-au 
disputat șansele in etapa pe 
municipiu, oferind jocuri de 
un bun nivel tehnic. Dintre 

volei și fotbal. Pe tinerii spor
tivi din Mihâilești i-am intil
nit nu o dată in finalele jude
țene și pe țară ale diferitelor 
întreceri. O performanță deo
sebită au realizat echipele dh 
fotbal, seniori și juniori, care 
au ciștigat titlurile de campioa
ne ale județului Ilfov, seniorii, 
promovind. astfel, in divizia 
națională C.

Desigur au fost criticate, fără 
menajamente, aspectele nega
tive, din activitatea consiliului 
și asociației, atitudinea condam
nabilă a citorva tineri care au 
deteriorat o masă nouă de te
nis și au degradat echipamen
tul. actele de indisciplină săvir- 
șite de unii tineri pe terenul 
de sport.

Locul și rolul important pe 
care-1 ocupă sportul in viața sa
tului este subliniat și de faptul 
că președinte de onoare a fost 
ales secretarul comitetului de 
partid, tovarășul Petre Constan
tin. primarul comunei M&hăi- 
leștL Dar. însemnătatea sportu
lui și preocupările tir -ilor in 
acest sens sint ilustrate, mai 
ales, de obiectivele foarte în
drăznețe pe care și le-a propus 
noul i consiliu pentru viitor. 
Vom prezenta citeva acțiuni 
din „planul de măsuri întocmit 
in... 16 puncte 1*.

sportivă simplă pe Ungă fiecare 
unitate.

• în toate colectivele de 
muncă se vor organiza in ca
drul acțiunii „Amicii drume
ției", excursii ți drumeții — pe 
jos. cu bicicleta, pe schiuri, in 
caravană cu autobuze și tre
nuri. Ia punctele și localitățile 
de interes turistic din județ și 
din țară.

• Din rindurile foștilor și ac
tualilor sportivi, se vor recruta 
cadre care să participe la cursu
rile de formare a instructorilor 
sportivi voiuntari.

• La bazele sportive și la 
căminul cultural, cu ocazia di
feritelor manifestări, se vor or
ganiza dezbateri, proiecții de 
Olme cu tematică sportivă, se 
vor atrage specialiști, medici, 
sportivi de mare performanță 
in vederea realizării unei pro
pagande eficiente pentru deter
minarea tuturor tinerilor să 
practice sportul.

VASILE CABULEA

CIOCÎLTEA CIȘTIGATOR 
LA DORTMUND

Turneul internațional de 
șah de la Dortmund a fost 
ciștigat de Victor Ciociltca 
(România) și Laszlo Szabo 
(Ungaria), care au totalizai 
cile 8,5 puncte din 11 po
sibile. Pe locurile 3—4 s-au 
clasat, la egalitate, campioa
na mondială Nona Gaprin- 
dașvili (U.R.S.S.) și Mato Da- 
ijiianovici (Iugoslavia) cu 8 
puncte. Partidele din ultima 
rundă s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate : Ciociltea- 
Gaprindașvili remiză : Szabo- 
Damianovici remiză: Krause- 
Bușeii 0—1 ; Paoli-Bachmann 
1—0 : Huetemann-Pytel re
miză.

competitoare s-a detașat for
mația Liceului „Zinca Go- 
leșcu", ciștigătoarea turneu
lui feminin, iar la băieți, ne 
primul loc s-a clasat echina 
Liceului de construcții de 
mașini.

Terenul de sport din co
muna Corbi a găzduit între
cerile din a 2-a etapă a „Cu
pei tineretului", la care au 
participat sportivi și sportive 
din cinci localități. Probele

Ediția jubiliară a
„Montllalelor** de popice

• Selecționata feminina 
a României asaltează, 
pentru a 5-a oară, titlul 
de campioană a lumii • 
Loturile republicane care 
evoluează în R. F. Ger
mania • 22 de echipe în 
întrecerea pentru meda

liile de aur

Astăzi, la Eppelheim (R.F.G.) 
se inaugurează cea de-a X-a 
ediție a Campionatelor mondia
le de popice, reunind mai multi 
sportivi cotați cu rezultate va
loroase. Ultimele amănunte cu 
privire la desfășurarea acestei 
importante competiții ne-au fost 
furnizate de secretarul general 
al federației noastre de specia
litate. Ladislau Szoes.

..La startul actualei ediții a 
C.M. se vor alinia 22 de echipe 
(feminine și masculine), care 
vor asalta trofeele de campioa
ne, iar la probele individuale 
participă circa 150 de sportivi și 
sportive. Festivitatea de des
chidere a competiției are loc 
vineri 17 mai. iar în zilele de 
18—20 mai se desfășoară între
cerile pe echipe. Urmează pro
bele de perechi și individuale, 
in zilele de 21—23 mai.

Amintesc că prima ediție s-a 
desfășurat la Belgrad, in 1953.

în 1962, echipa feminină a 
României devine, la Bratislava, 
vicecampioană mondială, iar 
din 1966 ciștigă toate edițiile 
C.M. Respectiv, a cucerit de 
patru ori. consecutiv, titlul su
prem : 1966 — București, 1968— 
Linz (Austria). 1970 — Bolzano 
(Italia) și in 1972 — Split (Iu
goslavia.

Echipa masculină a ocupat 
primul loc la C.M. din 1966 și in 
1968 a ciștigat medalia de ar
gint

Acum, selecționata feminină, 
cuprinzind pe jucătoarele : Ele
na Trandafir, campioană mon
dială. Cornelia Petrușcă, fostă 
campioană a lumii in 1970. 
Ana Petrescu, Florie» Neguțo- 
iu, Elisabeta Szilaghi și tinăra 
ăasilica Pințea, campioană eu
ropeană de junioare, va asalta, 
pentru a 5-a oară, titlul suprem, 
avind ca adversare principale 
formațiile Cehoslovaciei, Unga
riei, R. F. Germania și Iugosla
viei. Din lotul masculin fac 
parte maeștrii sportului : Ilie 
Băiaș. Iosif Tismănaru, Gh. 
Silvestru. Iuliu Bice. Petre Pur- 
je și Alexandru Cătineanu.

M. LERESCU

TENIS. Turneul internațional 
de tenis de la Munchen a con
tinuat cu partidele optimilor de 
finală. Jucătorul român Ilie Năs- 
tase a obținut o nouă victorie, 
de data aceasta in fața Iui Do
minguez (Franța), pe care l-a 
învins în .două seturi cu 6—4. 
6-4.

CICLISM. Disputată pe tra
seul Postdam-Leipzig, cea de-a
9- a etapă a competiției cicliste 
„Cursa Păcii" a fost ciștigată la 
sprint de polonezul Stanislaw 
Szozda. cronometrat pe distanța 
de 170 km cu timpul de 3h 53’15’’. 
Pe locul 8 în același timp cu 
învingătorul s-a clasat rutierul 
român Teodor Vasile.

Astăzi se desfășoară etapa a
10- a, Leipzig—Karl Marx—Sadt 
(141 km).

de atletism au fost cîștigate 
de tinerele: Elena Seciorea- 
nu. Ligia Savu, Justina Chi- 
vereanu (comuna Corbi), ca 
și de elevii Adrian Dutoiu, 
Ion Sima (Stănești). Gh. Bar
bu și Constantin Grabă 
(Corb ). La turneu] de fotbal, 
pe primul loc s-a clasat for
mația din comuna Brăduleț, 
iar la handbal s-au impus 
echipele (feminină și mas
culină) din comuna Corbi.

z
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MAREA

SĂRBĂTOARE

A COPIILOR

SE APROPIE!

Pentru alegerea CA

DOURILOR DE 1 IU

NIE, intrați chiar acum 

în magazine. Raioa

nele de specialitate 

dispun de o mare va

rietate de confecții, 

tricotaje, încălțăminte, 

articole de sport și tu

rism și multe alte arti

cole pentru cei mici I

CURSURI CU FRECVENȚA INVITAȚIE LA HANUL RUCĂR
■
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PRIN CORESPONDENȚĂ
• STENOGRAFIA • DACTILOGRAMA • 
CRETARIAT • APARATURĂ TELEX • MAȘINI 
DE CALCUL • ENGLEZA • FRANCEZĂ • 

RUSA • GERMANA
Toate aceste discipline, predate de instructori de înaltă 

calificare, sub conducerea stenografului Paul Mihăilă, pot 
fi urmate azi si de tinerii din intreaga tară, PRIN CORES
PONDENTĂ.

Studenții și elevii (cursuri de zi) se bucură de reducerea 
taxelor cu 50% pe timpul verii, și beneficiază fără plată 
de o odihnă activă constînd din : participarea la audiții 
muzicale, vizionări de filme, excursii cu obiective științi
fice, manifestări cultural-artistice și sportive (tenis de masă, 
șah etc.).

Informații se pot obține de la

SE-

■
■

■

■

Universitatea populară sectorul 5
Casa de cultură „N. Bălcescu"

București 5, str. 11 Iunie, nr. 41 (Stafia Parcul Libertății)
Telefoane : 23 43 45 și 23 67 00

■

■

■ ■

Intr-un admirabil peisaj, 
la poalele Făgărașului, in 
stațiunea climaterică Rucăr 
din județul Argeș, (D.N. 73, 
km. 76), HANUL RUCĂR, u- 
nitate a cooperației de con
sum, atrage numeroși vizi
tatori pentru condițiile bune 
de odihnă pe care le oferă. 
Camere, cu două și trei pa
turi, cu confort modern, un 

restaurant cu preparate gus
toase, un serviciu ireproșa
bil, asigură o ambianță os
pitalieră.

Un popas la HANUL RU- 
CAR vă oferă posibilitatea 
să cunoașteți locuri de un 
pitoresc deosebit.

In imediata apropiere se 
află renumita peșteră de la 

Dimbovicioara.



Evoluția 
portugheză

Un nou guvern Ia Lisabona. Uu guvern in care, pentru 
prima oară în istoria Portugaliei, au intrat miniștri comu
niști. S-au mai schimbat miniștri și s-au mai modificat echi
pele ministeriale portugheze in ultimele decenii. Dar opera
țiunile acestea se reduceau la simple înlocuiri de nume. Pe 
tabla de șah a puterii erau mutați aceiași pioni. Lisabona 
părea sortită să rămină in captivitatea imobilismului. Răs
turnarea Ini Caetano, sfirșHul salazarismului au deschis 
drumul unei evoluții rapide. Portugalia cunoaște o transfor
mare ale cărei dimensiuni le putem evalua in modul cel 
mai elocvent prin faptul — bogat in semnificații — că nona 
formație guvernamentală cuprinde exponenți ai stingii. Cu 
numai o lună in urmă, la Lisafrona. simpla bănuială de a fi 
„roșu" aducea ani grei de temniță. Zilele fierbinți de după 
25 aprilie au modificat imaginea Portugaliei. In popor în
treg și-a redobindit libertatea.

Metamorfoza produsă este, fără indoială, uimitoare. La 
sfîrșitul lungii nopți a salazarismului. o noapte care a durat 
aproape cinci decenii, explozia populară a conferit trăsături 
inedite peisajului politic portughez. Două constatări s-au 
impus din primele ore. Prima era aceea că imensa majori
tate a portughezilor a respins vechiul regim, dispariția Iui 
emanind din sentința poporului, executată de către forțele 
armate. Anacronismul colonial nu a făcut decit să accentu
eze izolarea formației Caetano. RELAZIONI INTERNAZIO- 
NALI aprecia că „Portugalia nu mai putea suporta povara 
unui război condamnat la eșec din punct de vedere militar, 
care o priva de legături necesare dezvoltării sale**. Cea de a 
doua observație se referă la vitalitatea stingii. XHV YORK 
TIMES scria că „partidul comunist și-a făcut apariția, ve
nind din ilegalitate, din inchisori și din exil**, fiind gruparea

politică „cea mai bine organizată in Portugalia »•«**. Există, 
firește, in noile condiții o puțin obișnuită proliferare a orga
nizațiilor cu caracter politic. In mai puțin de trei -ăptămini 
s-au format peste 50 de partide. Inele o-aa decit citiva con
ducători. altele abia se încheagă. Fenomenal este ex*BenH 
după o perioadă atit de lungă in care viața polities a fost 
înăbușită. Observatorii din capitala lusitană apreciază că 
forțele de stingă si. in mod deosebit, comuntșaii dispun de 
o largă bază de masă, evidențiată de amploarea demonstra
ției de 1 Mai. Masele populare, despre care urni ■ epurării 
occidentali afirmau ineâ recent că ar fi -resemnate șă apa
tice", au dovedit o energie și o combativitate care au infir
mat aprecierile de pină atunci privind raportul focteioc po
litice in interiorul țării. Dreapta falimentară a preferat tă
cerea sau — cum scria LE MONDE — -»-a dedat, fără mus
trări de conștiință, la flatarea noului regim*. Desigur, dreapta 
nu a renunțat la speranța de a redobândi i mărului riioățiri. 
Tăcerea nu înseamnă abdicare de la obiective- Dar armata 
și poporul dovedesc o remarcabilă luciditate. Evoluția por
tugheză a căpătat un curs specific. -Nn este vorba, așa cum 
a fost cazul in multe alte țări, de înlocuirea unui guvern ci
vil printr-un guvern militar, ci de o schimbare completă a 
regimului care, de 50 de ani. a menținui Portugalia intr-un 
vas închis, izolat de lume*— Constatarea aparține agenției 
FRANCE PRESSE.

Formarea noului guvern, intervenită după proclamarea 
generalului Antonio de Spinoia ea președinte al țării, are o 
importanță cu adevărat istorică pentru Portugalia. Preren-.a 
stingii în acest guvern indică voința de a grupa toate forțele 
democratice, de a concentra energiile populare, ia momeaial 
in care Portugalia începe o etapă nouă a existentei sale. Ta 
fruntea guvernului se află un eminent profesor de drept 
în virstă de 69 de ani. care ■■ aparține mm «mi partid. 
Secretarul general al partidului comunist este mtness.-B de 
stat iar liderul socialist Soares deține pmlodoiM xftreraur 
externe. Noul guvern va avea misiunea de a realiza ideile 
mișcării insurecționale de la 25 aprilie. Activitatea acetam 
guvern provizoriu civil trebuie să ducă — după cum a snâ- 
liniat generalul de Spinoia — ..la constituirea unei camere 
legislative adunind mandatarii incontestabili ai poporului 
portughez". Din multitudinea problemelor eu rare noul gu
vern este confruntat se detașează, prioritar, cea a incetăni 
războiului colonial. Alvaro Cunhal. secretarul general al 
P.C. Portughez, arăta că „atit in rindul mișcării populare, 
cit și al mișcării militare se consideră in unanimitate că ie*.e 
necesar să se pună capăt războiului și să se ajung» la o 
soluție politică a problemei*. Calea spre o asemenea sol oue 
este presărată, încă, de dificultăți. înlăturarea le-- se “Ove 
dește esențială pentru consolidarea cuceririlor democratice 
ale poporului portughez.

EUGENII OBREA

Formarea guvernului civil 
provizoriu din Portugalia

Joi seara, la ora 16,00. a avut Ioc in palatul Belem, jn pee- 
zența președintelui republicii, generalul Antonio de Spineln. 
solemnitatea instalării guvernului civil provizenn.

Este pentru prima dată in is
toria Portugaliei cind din gu
vern fac parte membri ai Par- 
.......... " •---- > ocupă 

sint, 
so

por-

Adu- 
a va
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losip Broz Tito 
președinte pe 

termen nelimitat 
al R.S.F. Iugoslavia

întrunite in ședință comună, 
cele două camere ale Adunării 
R.S.F. Iugoslavia — Consiliul 
Federal și Consiliul Republici
lor și Provinciilor — au ales 
președintele R.S.F. Iugoslavia și 
au aprobat components Prezi
diului RS.F.I. La propunerea 
lui Kiro Glîgorov. președintele 
Adunării R_S.F.I_ delegații fo
rului suprem au ales in unani
mitate pe Iosip Broz Tito ca 
președinte al Iugoslaviei pe timp 
nelimitat. încredințarea manda
tului de președinte al țării pe 
timp nelimitat este prevăzută 
de noua Constituție, care stipu
lează că. datorită meritelor sale 
deosebite, in războiul de elibe
rare naționali și in revoluția 
socialistă. în crearea și dezvol
tarea TLS.F. Iugoslavia. Iosip 
Broz Tito poate fi ales ca pre
ședinte pe t’tnp nelimitat. Ia 
propunerea Adunărilor republi
cane si provinciale, ca expresie 
a doritei oamenilor muncii, a 
cetățenilor și popoarelor iugo-

-------ii.j a. uiai
■ semnat Declarația Solemnă : 
„Declar că voi lupta pentru a- 
pârarea suveranității. indepen
dență ă integrității țării și pen
tru înfăptuirea puterii clasei 
rr.ur.citoare «; a tuturor oame
nilor muncii, că voi milita pen
tru înfăptuirea frăției și unită
ții J. pentru egalitatea in drep
tei a popoarelor și naționali
tăților. pentru dezvoltarea so- 
cî-'â*. socialiste bazate pe autn- 
cjrur*—*te ș; pentru înfăptuirea 

a>e oameni- 
lor aaaacB și cetățenilor Repu
te! r.*. Socialiste Federative Iueo- 
sîavîa șt '*oi respecta Constitu
ia ILS.F. Iugoslavia și legile fe
derale și tmi voi exercita înda
torirea eu spirit de răspundere 
și rinr.nl datoriei".

Adunarea R.S.F.I. a aprobat, 
de asemenea, componența Pre- 
ndiurm RS F.I„ in care, pe lin
gă președintele R-publicii. intră 
cite un membru din Cecare re
publică s provincie autonomă. 
Noui prezidiu are următoarea 
componentă: Tvietm Miatovici 
(Bosnia și Herțegovina). Lazar 
Kolcsevsta (Macedonia). Edvard 
Kardeh (Stovema). Petar Stam- 
bolici (Serbia). Vladimir Baka- 
rici (Croația). Vidoie Jarkovici 
(Mumenegru). Stevan Doronski 
(Voivodina) și Fadîl Hodja (Ko- 
sevo).

lizita delegației 
parlamentare 

române in Austria
A

a â,

Delega
a vizita

la
&

ne C

rrjnă 
Marii

Miron Con- 
la Salzburg, 
iți dm acest 
camere ale

I a!

LAOS : Oră de curs la o școală pedagogică din provincia Sam Neua.

Guineea-Bissau 
si Namibia 

primite în O.M.S.
Adunarea Mondială a Sănă

tății a adoptat, la 16 mai. cu 
92 de voturi pentru. 31 de 
abțineri și un vot impotrivă. | 
o rezoluție prezentată de 46 ■ 
de state africane, la care au 
devenit coautoare și delega
țiile R.P. Chineze. R.S.F. 
Iugoslavia, R. P. Polone, 
R.D.P. a Yemenului. Repu
blicii Socialiste România, prin 
care a admis Republica Goi- ! 
neea-Bissau în calitate de 
membru cu drepturi depline 
al Organizației Mondiale a ’ 
Sănătății.

★
In aceeași ședință plenară. 

Adunarea Mondială a Sănă
tății a adoptat o rezoluție, la 
care delegația României a 
fost, de asemenea, coautoare. | 
privind admiterea Namibiei 
ca membru asociat al O.M.S.

Orientul
DAMASC 16 (Agerpres). — 

Potrivit unor comunicate difu
zate de postul de rad io Damâsc. 
duelurile de artilerie ți de 
tancuri siriano-israeliene au 
continuat, joi. in regiunea Mun
telui Hermon și ia alte sectoare 
ale frontului de pe înălțimile 
Golări. Totodată, se menționea
ză că formațiuni de avioane is- 
raeLere as atacat poeții sirie
ne de la linia fructului și au 
internat să pătrundă in spațiul 
aerian al Șinei pe deasupra 
coastei mediteraneene.

Comomcatcle precizează că 
forțele siriene și-au indrep-.at 
tiranie împotriva bateriilor și 
concentrărilor de trupe inamice, 
prorocind pierderi in oameni și 
in material de luptă.

TEL AVTV 16 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvint militar 
de la Tel Aviv a declarat că 
artileria siriană a bombardat, 
joi. poziții israeiiene din sec
toarele situate la nord și la sud 
de teritoriul ocupat in octom
brie 1973. precum și așezarea 
Ein Zivan, de pe înălțimile ’Go
lan — transmit agențiile Reuter 
si țlnited Press International. El 
a menționat că nu au fost în
registrate pierderi de partea is- 
raeliană. care a ripostat.

Helmut Schmidt ales 
cancelar al R.F. Germania

Conferința pentru securitate 
și cooperare in Europa
Cuvintul reprezentantului României 

in Comitetul de coordonare

tidului Comunist (care 
două funcții ministeriale) ; 
de asemenea, reprezentați 
cialiștii (care au primit trei 
to folii).

Președinte al Consiliului 
Miniștri a devenit Adelino 
ma Carlos, in vîrstă de 69 
ani, profesor de drept la Uni
versitatea din Lisabona. inde
pendent, democrat de tendință 
liberală, neafiliat nici unui par
tid. Cei trei miniștri de stat 
fără portofoliu sint : Alvaro
Cunhal (secretarul general al 
Partidului Comunist). Francisco 
Sa Carneiro (Partidul Popular 
Democratic) și Francisco Pereira 
de Moura (Creștin, progresist, de 
-tendință socialistă).

Ministerul Afacerilor Interne 
va fi condus de Magalhaes Mo
ta (Partidul Popular Democra
tic). iar Ministerul Afacerilor 
Externe de Mario Soares, secre
tar general al Partidului Socia
list. Noul ministru al justiției 
este Șalgado Zenha (socialist), 
ministrul muncii — Pacheco 
Goncalves (comunist), iar mi
nistrul apărării — colonelul Ma
rio Fermino Miguel. Vechiul 
Minister al Informațiilor a de
venit Ministerul Comunicațiilor 
Sociale și va fi condus de Râul. 
Rego (socialist), iar vechiul Mi
nister al Teritoriilor de peste 
Mări a devenit Ministerul Coor
donării Inter-teritoriale. in 
fruntea lui fiind numit Antonio 
de Almeida Santos (de tendință 
socialistă). Ministrul coordonă
rii economice — Vasco Vieira de 
Almeida este un specialist în 
probleme financiare, iar minis
trul educației și culturii — 
Eduardo Correia fără partid, 
este profesor la Coimbra.

de 
Pal- 

de

narea constituantă. put< 
fi exercitată de către p 
tele republicii. Junta de 
națională. Consiliul de I 
guvernul civil provizoriu. Adu
narea constituantă va fi aleasă 
prin vot universal, direct și se
cret. Ea va fi dizolvată auto
mat după aprobarea constituției.

rsescu. m cursw vi
te in 1970 in Austria.

Joi seara, ambasadorul Româ
niei la V:ena. Dumitru Aninoiu. 
a oferit o recepție la care au 
participat cancelarul federal, dr. 
Bruno Kreisky. președinte ad- 
interim al Republicii Austria. 
Rudolf Hauser, vicecancelar al 
Austriei. Anton Benya, președin
tele Consiliului național, He
lene Tschitschko. președintele 
Consiliului Federal, dr. Bruno 
Pi.terman. președintele Interna
ționalei Socialiste, alte persona
lități ale vieții politice, econo
mice și cultural-științifice.

BEIRUT 16 (Agerpres). — Po
trivit unui comunicat a] Minis
terului libanez al Apărării, re
luat de agențiile internaționale 
de presă, 36 de avioane israe
iiene au atacat, joi, teritoriul 
Libanului. Aparatele israeiiene

Joi. 16 mai 1974. Comitetul 
de coordonare a evaluat pro
gresul înregistrat pină în pre
zent și a dezbătut programul 
lucrărilor Conferinței pentru 
securitate și cooperare in Eu
ropa pe perioada următoarelor 
patru săptămini. Luind cuvintul 
in cadrul acestor discuții, repre
zentantul țării noastre. Romu
lus Neagu. a evidențiat impor
tanța hotăritoare pe care o au 
negocierile din următoarele 
săptămini pentru încheierea cu 
succes a acestei etape. astfel 
incit, cea de-a treia fază, pre
conizată să aibă loc la cel mai 
înalt nivel, să se poată întruni, 
fără întirzieri. la Helsinki. De
sigur. a arătat vorbitorul, ele
mentul definitoriu al succesului 
Conferinței il prezintă elabora-

Apropiat
au fost interceptate de apărarea 
antiaeriană libaneză și s-au re
tras după un raid care a durat 
20 de minute.

Printre obiectivele atacate se 
află taberele palestiniene de la 
Nabatieh. Ein El-Helweh, Ra- 
chaya Al-Fukhar. Al-Khraybe și 
Mahrouna. din sudul Libanului, 
precum ș; sectoarele Maaroufiya 
și Burj Ei-Barajneh. din apro
pierea Bei, ului ui.

DAMASC 16 (Agerpres). — 
Secretarul Departamentului ce 
Stat al S.U.A.. Henry Kissin
ger*. care a sosit la Damasc in 
cursu. după-amiezii de joi, pen
tru a cmcea oară in cadrul ac- 
tjțiiuiui său turneu de convor
biri întreprins in Orientul Apro
piat. a conferit cu președintele 
Siriei. Hafez al Assad. Discu
țiile au fost concentrate asupra 
problemei privind eventuala 
realizare a unui acord de de
zangajare militară pe frontul 
de pe Înălțimile Golan.

După convorbirile avute cu 
președintele Hafez Al Assad. 
Henry Kissinger se va reîntoar
ce la Tel Aviv.

CAIRO 16 (Agerpres). — Pre
ședintele Egiptului. Anwar Sa
dat. l-a primit, joi. pe Yasser 
Arafat, președintele Comitetu
lui Executiv al Organizației 
pentru Hiberarea Palestinei, 
care a sosit intr-o vizită la 
Cairo. In cursul întrevederii, au 
fost discutate aspecte ale situa
ției actuale din Orientul Apro
piat.

rea și adoptarea unor documen
te complete, clare și precise, la 
toate cele patru puncte ale or
dinii de zi : securitatea, coope
rarea economică, schimburile 
culturale și urmările instituțio
nale. In acest sens, delegațiile 
participante sint chemate, așa 
cum s-a convenit la nivelul mi
niștrilor afacerilor externe, in 
prima fază, să convină formula
rea principiilor menite să gu
verneze relațiile dintre state in 
Europa, precum și măsuri de 
punere in aplicare a acestor 
principii, care să asigure, în 
mod trainic, securitatea tuturor 
națiunilor europene, ca ele să se 
poată dezvolta liber de orice pe
ricol de agresiune sau amestec 
in treburile lor interne.

Progresul lucrărilor trebuie 
evaluat însă și in coordonatele 
de timp. Analizind. din acest 
punct de vedere, evoluția lu
crărilor pină in prezent, apare 
evidentă necesitatea de a se de
pune mai multă voință politică 
pentru a se mări productivita
tea și a se evita orice tergiver
sări sau discuții prelungite. Re
alizările obținute in elaborarea 
documentelor finale creează o 
premisă bună ca in perioada ur
mătoare să se efectueze o coti
tură și in abordarea cu succes a 
chestiunilor mai dificile, care 
iși așteaptă rezolvarea.

Au mai luat cuvintul reore- 
zentanții Maltei. Austriei. Elve
ției, Suediei. Iugoslaviei. Cipru
lui. Angliei. Finlandei și Polo
niei. Dificultățile care ne mai 
stau in fată, a arătat ambasado
rul D. Ninciri. reprezentantul 
Iugoslaviei nu trebuie să ne în
demne la pesimism, ci la du
blarea eforturilor, astfel incit să 
putem realiza cotitura dorită 
in direcția finalizării lucrărilor. 
Reprezentantul Angliei a apre
ciat că lipsa unor progrese sub
stanțiale in viitoarele 2—3 săp
tămini in problemele rămasa 
divergente ar putea periclita ți
nerea celei de-a treia faze în 
vara acestui an. așa cum se 
preconizează.

în mod deosebit, o serie de 
vorbitori au insistat asupra im
portanței pe care o are inclu
derea in documentele finale a 
unor prevederi angajante. cla
re. privind măsuri de ordin mi
litar. Securitatea europeană, a 
arătat reprezentanții Iugoslaviei. 
Suediei, Elveției, nu poate fi 
concepută fără adoptarea de mă
suri efective in domeniul mili
tar. care să dea substanță hotă- 
ririlor de ordin politic privind 
întărirea încrederii și creșterea 
stabilității.

Bundestagul vesl-ger- 
nian l-a ales joi, pe 
Helmut Schmidt, candida
tul partidelor Social-De
mocrat și Liber-Democrai, 
in funcția de cancelar al 
Republicii Federale Ger
mania.

Din cei 496 de membri ai 
Bundestagului, 267 deputați au 
votat în favoarea lui Helmut 
Schmidt, iar 225 impotrivă. Re
amintim că Partidul Social- 
Democrat (P.S.D.) deține 230 de 
locuri in Bundestag. Partidul 
Liber-Democrat (P.L.D.) — 41, 
iar cele două formațiuni ale 
opoziției — U.C.D. și U.C.S. — 
au 225 de reprezentanți in 
Bundestag.

In cursul după-amiezii, noul 
cancelar a depus jurămîntul în 
fața membrilor Bundestagului. 
înaintea ceremoniei, președinte
le R.F. Germania, Gustav Hei
nemann, i-a înminat noului șef 
al guvernului decretul de nu
mire.

După depunerea jurămîntului, 
președinta Bundestagului, Anne- 
marie Renger, a suspendat șe
dința, convocîndu-i pe membrii 
Bundestagului pentru cel de-al 
treilea act al instalării noului 
guvern de coaliție P.S.D.-P.L.D., 
care se va desfășura vineri di
mineața, la ora 8,00 GMT : 
prestarea jurămintului de către 
membrii noii echipe ministeriale.

Tot vineri. Ia ora 11,00 GMT, 
noul cancelar va prezenta de- 
clarația-program guvernamen
tală.

★

Helmut Schmidt s-a născut la 
23 decembrie 1918 Ia Hamburg- 
Barmbek. Absolvent, în 1949. al 
secției de științe economice a 
Universității din Hamburg, Hel
mut Schmidt a deținut funcția 
de președinte al Uniunii Stu
denților Socialiști Germani de 
la Universitatea din Hamburg 
și. apoi, pe aceea de președinte 
federal al Uniunii.

Activitatea politică la nivel 
federal și-o începe in 1953, cind 
devine deputat în Bundestag. 
Ulterior este senator cu proble
mele interne ale orașului-iand 
Hamburg, H. Schmidt este ales 
in martie 1967 șeful grupului 
parlamentar al P.S.D.

In guvernul Brandt-Scheel, 
alcătuit în 1969, deține funcția 
de ministru al apărării, iar în 
1972, primește portofoliul finan
țelor.

Din 1968, este vicepreședinte 
al P.S.D.
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• LA TUNIS a fost semnat 
recent noul acord comercial pe 
termen lung dintre guvernul 
Republicii Socialiste România si 
guvernul Republicii Tunisiene, 
parafat in luna martie ca ur
mare a celei de-a Vl-a sesiuni 
a Comisiei mixte romăno-iuni- 
siene.

• IN CAPITALA AUSTRIEI 
a avut loc, joi. o nouă ședință 
ordinară a participanților la ne
gocierile privind reducerea reci
procă a trupelor și armamente
lor și rrlăsuri adiacente 
pa centrală.

cir.tăreii români celebri". Au 
fost prezentate discuri cu înre
gistrări cu Nicolae Herlea. Elena 
Cec?:. Zenaida Pally și Ludo
vic Spiess. In aceeași sală, a 
fost prezentată, zilele acestea, 
o gala de filme documentare 
românești.

în Euro-

încheiat 
al P.C.

4, • '

Membrii guvernului condus de 
cancelarul Helmut Schmidt au 
fost primiți, joi după-amiază. de 
președintele R.F. Germania. 
Gustav Heinemann, care le-a 
remis decretele de numire.— 
Schimbări 
la Bonn

• LEONID BREJNEV. secre
tar general ai C.C. al P.C.U.S., 
l-a primit joi. pe Abdel Salam 
Jalloud. membru al Consiliului 
Comandamentului Revoluției, 
primul ministru al Libiei, aflat 
intr-o vizită oficială in U.R.S.S., 
transmite agenția T.A.S.S.

Junta de salvare națională din 
Portugalia a promulgat, miercuri 
seara. constituția provizorie, 
care va reglementa organizarea 
politică a țării pină la intrarea 
în vigoare a 

(republicii.
Constituția 

vede că, pină

• LA PRAGA s-au 
lucrările plenarei C.C. 
din Cehoslovacia, care a dezbă
tut probleme legate de. progre
sul tehnico-științific in econo
mia națională a R.S. Cehoslo
vace. PJLenara a aprobat o rezo
luție privind sporirea rolului 
progresului tehnico-științific in 
creșterea eficienței economiei 
țării, raportul privind activitatea 
Prezidiului și a Secretariatului 
Comitetului Central și alte do
cumente.

o IN CADRUL MANIFESTĂ
RILOR organizate pentru intim- 
pinarea celei de-a 30-a aniver
sări a 
de sub jugul 
stituțul 
lier“ din

României 
la In- 
„Ate- 

a avut 
loc o seară muzicală intitulată 
„Arii celebre interpretate de

eliberării
fascist, 

de cultură 
Alexandria

• REFERINDU-SE LA RE
CENTA RATIFICARE de 
către guvernul grec a acor
dului pe termen lung pri
vind schimburile comerciale 
si plățile intre România și 
Grecia, ziarele „To Vima". 
..Acropolis" și „Elefteros 
Cosmos" relevă cursul as
cendent. din ultimii ani. al 
relațiilor comerciale dintre 
cele două țări. De Ia intrarea 
in rigoare, in decembrie 
1970. a acordului, scrie „To 
Vima", schimburile comer
ciale dintre Grecia și Româ
nia au crescut de patru ori. 
In timp ce, în 1970 ele au 
atins 17,5 milioane de do
lari, in 1973 s-au ridicat la 
77,2 milioane de dolari.

noii constituții a

proyizorie pre
ia elaborarea con- PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

La 17 mai, poporul 
norvegian aniversea
ză ziua proclamării 
„Constituției de la 
Eidsvall". Acum 160 
de ani. in mica loca
litate Eidsvall, de lin
gă Oslo, primii depu- 
tati norvegieni aleși 
de popor, adoptau 
Constituția Norvegiei 
independente, în te
meiul căreia parla
mentul a trecut apoi 
Ia realizarea unor re
forme democratice de 
mare însemnătate pen
tru progresul tării. De 
atunci, Eidsvall a de
venit un simbol al 
dragostei de libertate 

■ iar ziua de 17 mai re
prezintă 
națională 
giei.

Numită 
fiordurilor". Norvegia, 
patria temerarilor vi
kingi, este una dintre 
țările cu cea mai 
mare lungime din Eu
ropa și, totodată, (ara 
care acoperă cel mai 
mare număr de meri
diane : extremitatea
sudică a Norvegiei se 
situează 
de 1600 
mitatea 
flata la 
Lungimea 
inclusiv I 
care Atlanticul il scal
dă la vest, depășește 
17 000 km fiind presă
rat cu peste 150 000 
mici insule. Luat in 
ansamblu. teritoriul 
tării este foarte mun
tos : cea mai răspin- 
dită formă geografică 
o constituie platfor
mele inalte, 
lipsite de 
brăzdate de numeroa
se lacuri. Lanțul mun
ților merge de-a lun
gul coastelor, crestele 
cele mai înalte (peste 
2 000 de metri) aflin- 
du-se in imprejuri-

sărbătoarea 
a Norve-

și „tara

la mai mult 
km de extre- 
ei nordică a- 
Capul Nord, 
i litoralului, 
fiordurile, pe

golașe, 
pădure,

mile fiordului Sogne. 
Din întreaga supratață j 
a țârii doar 3.2 la sută ‘j 
este propice agricultu
rii și nici din punct 
de vedere al resurse- i 
lor subsolului natura j 
nu a fost prea dar- i

tut mările pe corăbiile 
lor inalte de vikingi. 
Astăzi Norvegia ocu
pă locul al treilea in 
lume in ceea ce pri
vește tonajul flotei 
sale comerciale, nu- 
mărindu-se printre

„Țara
fiordurilor"

nică cu Norvegia, l'rin 
hărnicie, locuitorii a- 
cestor ținuturi, stabi
liți îndeosebi in răsă
ritul țării, au reușit in 
lupta purtată cu vitre
gia naturii. Străve
chii locuitori ai Nor
vegiei iși ciștigau 
existența din pescuit; 
mai tîrziu au străbă-

marii „cărăuși ai mă
rilor" iar pescuitul ră- 
mine in continuare o 
mare sursă de venituri 
pentru cei aproape pa
tru milioane de locui
tori ai tării.

în partea vestică a 
Norvegiei. fiordurile, 
căderile de apă con
stituie sursa unor im

portante izvoare de 
energie ; în urma 
transformării, regulari
zării și indiguirii nu
meroaselor căderi de 
ape de aici, se înre
gistrează cea mai mare 
producție de energie 
electrică pe cap de lo
cuitor din lume. In a- 
ceastă zonă au fost 
construite o serie de 
obiective industriale și 
in scopul atragerii 
populației pe melea
gurile neprimitoare de 
aici. Este cazul mari
lor uzine siderurgice 
de la Mo I Rana, din 
apropierea Cercului 
Arctic Polar, reacto
rul de uraniu de la 
Kjeller. fabricile de a- 
luminiu și fier din 
Ardal și Sunndal etc. 
Pe alt plan, ineditul 
peisajului norvegian 
permite obținerea u- 
nor importante veni
turi din turism. Peste 
2 milioane de turiști 
sint găzduiti anual de 
Norvegia, patria lui 
.Amundsen. Nansen, 
Ibsen și Sigrid Undset.

Animate de dorința 
de a trăi in pace și în
țelegere cu toate sta
tele lumii. România 
și Norvegia dezvoltă 
pe plan bilateral ra
porturi de prietenie, 
bazate pe egalitate in 
drepturi și respect re
ciproc. Relațiile ro- 
măno-norvegiene cu
nosc o evoluție pozi
tivă exprimată prin
tr-un șir de contacte 
și vizite, prin diverse 
acțiuni de colaborare 
în domeniul economic 
și politic.

Cu ocazia Zilei na
ționale a Norvegiei, 
transmitem poporului 
norvegian sincere feli
citări, urări de pace și 
prosperitate.

RODICA ȚEPEȘ

Republica Federală Ger
mania dispune de un nou 
președinte, de un nou can
celar și de un nou cabinet. 
Avînd in vedere și modifi
carea intervenită în condu
cerea Partidului Liberal De
mocrat, prin alegerea lui 
Walter Scheel in funcția de 
șef al statului, este evident 
că ne aflăm in fata unei 
schimbări rapide și sensibile 
a echipei conducătoare de la 
Bonn,

Alegerea noului președinte 
a avut loc Ia termenul sta
bilit prin legea fundamenta
lă a R.F.G., datorită expiră
rii mandatului tie cinci ani 
al lui Gustav Heinemann și 
refuzului său, din motive de 
virstă și sănătate, de a can
dida la o nouă învestitură. 
Deoarece președintele R.F.G., 
care nu are decit atribuții 
reprezentative, nu este ales 
prin votul direct al popu
lației, candidatul coaliției 
guvernamentale de Ia Bonn, 
Walter Scheel, a putut în
truni relativ ușor majoritatea 
necesară în Adunarea Fede
rală (căci aceasta este com
pusă din membrii Bundcsta- 
gului și un număr egal de 
electori desemnați dintre 
membrii landtagurilor. pro
porțional cu raportul de for
țe dintre partidele politice). 
In încercarea de a reînnoda 
legăturile cu liberalii, opozi
ția creștin-democrată avu
sese chiar intenția de a nu 
prezenta un contracandidat 
propriu (care oricum nu avea 
șanse de a fi ales) hotărin- 
du-se în acest sens în ulti
mul moment pentru a „sem
naliza alternativa". Alegerea 
Iui Walter Scheel ca pre
ședinte al R.F.G. se înscrie, 
fără indoială, pe linia con
tinuității. Ca președinte al 
P.L.D., vicecancelar și mi
nistru de externe, el a fost, 
alături de W’illy Brandt, 
principalul coautor al coali
ției guvernamentale actuale, 
a cărei politică o va sprijini 
și în calitate de șef al sta
tului.

împrejurările profund re
gretabile in care a avut loc 
demisia cancelarului Willy 
Brandt au făcut ca scrutinul 
prezidențial din Adunarea 
Federală să coincidă aproape 
cu alegerea noului cancelar.

Desemnat, conform aștep
tărilor. de organele conducă
toare ale P.S.D., drept can
didat Ia funcția de cancelar 
și acceptat fără rezerve de 
liberali, Helmut Schmidt a 
ajuns.* în cursul unei singure 
săptămini. Ia un acord deplin 
cu partenerul de coaliție (la 
conducerea căruia se află a- 
cum Hans-Dietrich Genscher) 
asupra componentei și pro
gramului noului - cabinet. A-

ceasta era condiția funda
mentală pentru obținerea în
vestiturii in Bundestag, unde 
coaliția dispune de o majo
ritate solidă. Scrutinul nu a 
produs, intr-adevăr, nici o 
surpriză, Helmut Schmidt 
fiind ales cancelar federal cu
267 din totalul de 492 voiuri. 

Rapiditatea și fermitatea 
cu care a acționat pentru 
depășirea crizei politice sint 
un prim ci.știg al noului 
cancelar, cunoscut de altfel 
ca o personalitate energică și 
hotărîtă. In funcțiile publice 
pe care le-a exercitat pină 
în prezent, el s-a profilat 
drept primul succesdr po
sibil al lui (Tilly Brandt. 
Odată cu învestitura, el 
preia, insă, o moștenire pli
nă de responsabilități : con
tinuarea liniei politice 
Brandt-Scheel. în acest sens, 
comentatorii subliniază că
programul noului guvern, cu 
excepția accentului deosebit 
pe eare-1 va plasa pe politi
ca economică, are la bază, 
potrivit cancelarului Schmidt 
însuși. declarația guverna
mentală a ultimului cabinet 
Brandt-Scheel.

Datorită rocadelor provo
cate de demisia cancelarului 
Brandt și alegerea lui Walter 
Scheel ca șef al statului, 
precum și de desființarea 
celor două posturi de miniș
tri cu însărcinări speciale, 
cabinetul se prezintă puter
nic remaniat. In total sint. 
insă, numai șase nume noi 
(la Oficiul federal de presă 
și informații. Finanțe, Trans
porturi. Construcții urbane. 
Cercetări și Știinfă), între cei 
16 șefi de resort. Cabinetul 
Schmidt-Genscher este con
fruntat de la bun început eu 
probleme dificile pe plan in
tern. tinde tendințele infla
ționiste. perspectivele de 
stagnare economică și de 
creștere a șomajului fac ca 
atenția partidelor coaliției să 
se îndrepte cu îngrijorare 
spre datele alegerilor pentru 
iandtagurile din Saxonia In
ferioară. Hessa și Bavaria, 
care vor avea loc în acest 
an. Pe plan intern întrebarea
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PROGRAMUL I
16.00—17,00 Teleșcoală : Literatu

ra română : Tuclor Vianu. Colabo
rează acad. Șerban Cioculescu, 
Ion Frunzetti. H. Zalis ; 16,15 
Matematică : Consultații pentru 
elevii clasei a VIII-a ; 16,35 Pagini 
din istoria patriei. Mișcarea revo
luționara de la 1821. 17.30 Emisiu
ne în limba germană. 19.10 Tra
gerea Loto. 19.30 Telejurnal. 20,00 
România — Anul XXX — revistă 
social-politică TV. România în 
lume. Apariție editorială de înaltă 
semnificație. Interviu cu Gian
carlo Elia Valori : Reporter ’74 — 
Cireșarii. Reportaj de Marin Stă- 
nescu ; Prefață la E.R.E.N. Azi. 
despre automatizare. Reporter Io
nel Cristea ; Șantier omagial. 
Scriitorul Pop S im ion. Redactorul 
emisiunii Ioana Ciulei. 20.35 Rapso
dia vîlceană. 20,50 Film artistic : 
..Iubire". Premieră TV. 22.15 24 de 
ore.
PROGRAMUL II

17,30 Telex. 17,35 Avanpremieră. 
17,40 Film pentru copii : ..Insula 
misterioasă". Premieră pe țară. 
19,30 Telejurnal ; 20.00 Oaspeți în 
studiourile noastre. Pianistul 
Alexandr Slobodianik (U.R.S.S.),

— Tiparul s Combinatul poligrafic ,>Casa Sein teii-.

care se pune este dacă ener
gia și acționismul lui Helmut 
Schmidt vor putea umple 
golul produs prin retragerea 
de la conducerea guvernului 
a personalității vizionare a lui 
Willy Brandt. Pe plan inter
național, opinia publică ex
primă speranța ca noua echi
pă va continua orientarea 
realistă, pozitivă dată politi
cii externe a R.F.G. de 
cabinetul Brandt-Scheel. De 
altfel, totul pare să confirme 
acest lucru. Edificarea de
plină o va aduce modul de 
realizare în practică a de
clarațiilor de intenții.

BAZIL ȘTEFAN

20.30 O viață pentru o idee : 
Constantin Levaditi. 21,00 Porta: • 
’74. 21,30 Bucureștiul, azi. 21.45 
Studioul de poezie : „Făptura :a 
în stih o să trăiască".

PROGRAMUL III
9.00 Știri. 9,05 Incognito — pro

gram de varietăți muzicale. 9 z5 
Melodia zilei : „CÎNTECL L
CIOCANULUI" de Ion
10 00 Clubul curioșilor. 11.08 P’ : 
pe portativ _» Nicu Stănescu. 11 
Cînlece studențești. 11,30 Antract 
muzical. 12,00 Știri. 12.05 Dir 
grafia lirică a marilor dirijori. 
12.55 Melodia zilei. 13.00 închidere» 

i^șrhisjunii. 17.00 Știrile după-amie
zii. 17,05 Alo, Radio ! — muncă 
ușoară la cerere. 17.50 Tara holde
lor bogate — cîntece. 18.00 Șapte 
zile, șapte arte. Arhitectură. 18.10 
Lucrări simfonice. 18.55 Jleici.â 
zilei. 19.00 în direct... Festr a’.ul 
..Primăvara culturală bucureștea- 
nă“. 19,30 Știri. 19.35 Casa de 
discuri „Electrecord". 20.00 Edu
cație. răspunderi. Răspunsul tău 
la investiția de încredere a socie
tății. 20.30 Muzică simfonică. 21,00 
Topul revistei ..Săptămîna". 22.00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic. 
Snort. 32.30 Melodia zilei. 22.35 
Vedete ale muzicii ușoare. 23.30 
Melodii și ritmuri de dans. 23.5>— 
24,00 Ultimele știri.
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