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L* T*w*_ pe valea rialul 
Bleu, a Început canstracția 
■ni câmpiei hidrotehnic. 
Praăectal prevede eaastraeția 
nai baraj care va stăvili a- 
pele d;a ma Ceahlăului in
tr-n lae de acumulare lam
pa®. Un tneL luag de 1# km, 
va condure apele acumulate 
la Tawa spre lacul de la Iz- 
vara] MauteicL Pe această 
bară lacul hidraeeatralei. de 
Ia Bieaz va primi suplimen

tar un debit mediu de 4 mc 
apă sec, ceea ce va permite 
obținerea suplimentară a unei 
importante cantități de ener
gie electrică fără a mai fi ne
voie să se monteze noi echi
pamente energetice.

Un important sistem hidro
tehnic se construiește la Pu- 
rioasa. in județul Dîmbovița. 
Primul său obiectiv — bara
jul pentru regularizarea de

bitului Ialomitei — se află in 
stadiul montării ultimelor a- 
gregate. In spatele barajului 
se va forma un lac pentru a- 
cumulare a peste 10 milioane 
mc apă. destinată unităților 
economice situate pe plat
forma metalurgică de la Tir- 
goviște. Totodată, noul sis
tem va permite irigarea unor 
însemnate suprafețe agricole.

(Agerpres)

Actualitatea Educarea și formarea în spirit Bilanț rodnic în Cîmpia Bărăganului

economică comunist a tinerei generații
pe șantierele

nwncii patriotice

INVESTIȚII
Activitatea de investiții re

prezintă un domeniu de ac
tivitate economică ce a 
concentrat și în actualul cin
cinal eforturi financiare de
osebite din partea statului. 
Numai in acest an au fost 
alocate la nivel național 
peste 121 miliarde lei pentru 
construirea de noi unități in
dustriale și agrozootehnice 
producătoare de bunuri ma
teriale pe care le reclamă 
bunăstarea și progresul so
cietății. Acordind acestei po
litici sprijinul lor total oame
nii muncii, întreg tineretul 
participă cu responsabilitate 
și patriotism la materializa
rea ei, la îndeplinirea exem
plară a sarcinilor stabilite 
de Congresul al X-lea și 
Conferința Națională ale par- 

' tidului raportind noi și noi 
inaugurări industriale. Peste 
130 de obiective și capacități 
de producție au fost racor
date în primele patru 
ale anului ia circuitul 
ductiv al economiei.

Sînt necesare însă : 
duințe și mai susținute 
toate șantierele de construcții 
ca și în întreprinderile furni
zoare de utilaje tehnologice 
pentru ca planul industrial 
pe acest tn să se îndepli
nească integral. După cum se 
știe pînă la 31 decembrie 
trebuie să intre în producție 
450 de capacități industriale 
și 85 obiective agrozootehnice 
prin care se va realiza, con
form planului, mai mult de o 
treime din sporul producției 
industriale prevăzut pentru 
1974. îndeplinirea angajamen
tului privind înfăptuirea cin
cinalului inainte de termen 
este strins condiționată de 
punerea la timp in funcțiune 
a capacităților prevăzute. Or, 
pe unele șantiere s-au înre
gistrat rămîneri în urmă, în- 
tirzieri în livrarea și monta
rea utilajelor și începerea 
probelor tehnologice pentru 
recuperarea cărora se impun 
măsuri operative mai ales 
in vederea unei mai bune a- 
provizionări cu materiale și 
folosirea mai intensivă a 
timpului de lucru și utilaje
lor.

Integrați in eforturile fie
cărui colectiv în parte, tine
rii, organizațiile U.T.C. pot 
și trebuie să-și aducă o mai 
mare contribuție la urgenta
rea lucrărilor. Prin respec
tarea cu strictețe a discipli
nei de producție, prin iniție
rea unor acțiuni menite să 
impulsioneze ritmul de mun
că și să determine o mai ju
dicioasă gospodărire a mate
rialelor, printr-un ajutor mai 
efectiv acordat echipelor care 
produc utilaje și instalații 
pentru noile capacități, tine
rii de pe șantiere și între
prinderi să fie exemple de 
muncă și inițiativă. Un aju
tor mai coordonat se cere pe 
șantierele industriei chimice, 
metalurgice, ale industriei 
materialelor de construcții și 
în mod deosebit pe marile 
platforme de investiții de la 
Tîrgu Mureș, Pitești, Rimni- 
cu-Vîlcea, Tirgoviște, Slatina, 
Săvinești, pe șantierele com
binatelor de ciment de Ia 
Hoghiz, Chișcădaga etc. unde 
s-au acumulat anumite rămî
neri in urmă. Colaborind în 
spiritul răspunderii solidare, 
constructorii, titularii de in
vestiții, proiectanții și furni
zorii de utilaje trebuie să 
acționeze cu mai mare exi
gență pentru dinamizarea 
timpului de lucru. Prin orga
nizarea activității in mai 
multe schimburi, constituirea 
de echipe de montori ale be
neficiarului care să lucreze 
alături de constructori și la 
care tinerii trebuie de ase
menea să devină participanții 
cei mai activi, printr-un spri
jin permanent din partea ti
tularilor de investiții este ne
cesar ca productivitatea mun
cii, randamentul fiecărui om 
să atingă cote maxime.

luni 
pro-

stră- 
: pe

ROMULUS LAL

Preocupare majoră
Ca organizație politică, Frontul Unității 

Socialiste mobilizează toate energiile țării 
pentru realizarea obiectivelor hotărite de 
Congresul al X-lea și Conferința Națională ale 
partidului. Acțiunile întreprinse pretutindeni 
au în acest an —.dominat de cele două mari 

aevenimente politice : aniversarea

Evocări
ale tradiției 
revoluționare

Recent, cu prilejul ani
versării a 30 de ani de la 
crearea Frontului Unic Mun
citoresc, uteciștii de la Li
ceul energetic din Rm. Vil
cea au organizat un reușit 
simpozion. în cadrul lui au 
fost evocate tradițiile unită
ții și solidarității muncito
rești, participarea tinerilor 
revoluționari din generația 
anului 1944 la înfăptuirea 
insurecției naționale antifas
ciste armate, evidențiindu-se 
fluxul de continuitate a lup
tei pentru ridicarea Româ
niei pe noi trepte de progres 
și civilizație.

O altă acțiune comună, 
organizată de Comitetul mu-

30 de ani

a Frontului Unității Socialiste
insurecția națională armată antifaseis- 
Congresul al Xl-lea al P.CJL — un

de la 
tă și 
caracter incărcat de semnificații, sint meni
te să releve valențele potențialului uman al 
țării, inalta conștiință patriotici a poporu
lui român. In fața consiliilor F.U.S. și a tu
turor organizațiilor componente se ridică a-

cum necesitatea desfășurării unei intense ac
tivități politico-organizatorice. Iată de ce 
manifestările tinerilor și pentru tineri, ce au 
loc sub egida F.U.S., sint dirijate ia sensul 
educării și formării la tinăra generație a spi
ritului revoluționar comunist

nicipal Rm. Vilcea al U.T.C. 
și consiliul F.U.S.. a reunit 
la casa municipală de cul
tură 380 de tineri din orga
nizațiile U.T.C. ale coopera
tivelor meșteșugărești „Sir- 
guința" și „Progresul". Ei 
s-au intilnit cu tovarășul 
Ion Turcu, vechi activist de 
partid, membrii al biroului 
Comitetului județean Vilcea 
al P.C.R., care le-a vorbit 
despre tradițiile de luptă 
revoluționare ale poporului 
nostru sub conducerea parti
dului, despre dezvoltarea 
economică și socială a țării 
și a județului Vilcea in anii 
construcției socialiste. In ca
drul aceleiași manifestări, to
varășul Aurel Marin, secre
tar al Comitetului munici
pal Rm. Vilcea al U.T.C., a 
dialogat cu tinerii despre 
sarcinile care revin organi
zațiilor U.T.C. din munici
piu in perioada următoare.

DORU MOȚOC

Bogat calendar
de manifestări

acțiuni politico- 
ntreprinse de Con

siliul Municipal București al 
F.U.S.. sub conducerea comi
tetului municipal de partid, 
au in vedere realizarea an
gajamentului de a înfăptui 
actualul cincinal in patru 
ani și jumătate. Ele îmbină 
necesitatea abordării proble
melor prioritare cu asigura
rea condițiilor pentru cele 
de perspectivă. Ca atare, ac
țiunile de atragere în pro
ducție a tinerilor apți de 
muncă vizează asigurarea 
forței necesare pentru anul 
1975, și. totodată, prin aceas
ta. întărirea spiritului mun
citoresc. revoluționar, la ti
năra generație. Astfel, la 
sectorul 2 al Capitalei, ca să

Boga 
educați

ne referim numai 
activități ale F.U.S., 

modului in care rur.c 
nează cele 111 cursuri de 
lificare. totalizmd p 
4 500 de tineri, este o proble
mă de prim ordin. Lunar, ia 
casa de cultură au loc ex
puneri inmănunchia 
ciul : „Tineretul - 
potențial in realizai 
cinalului in patru ani și ju
mătate". în paralel, se des
fășoară in‘toate întreprinde
rile și instituțiile sectorului 
manifestări ale unui amplu 
program de cunoaștere a 
luptei comuniștilor pentru 
libertate și prosperitate. Sui
ta de manifestări- ..Cronica 
celor trei decenii", organizată 
la toate cluburile, la casele 
de cultură, in instituții, con
cursurile „Cine știe ciștigă" 
pe tema : „Monumente, case 
și locuri memoriale legate de

(Continuare în pag. a ll-a)

ttncu pa
ca pe șan- 
“. etc. După 

ul este edi- 
t colectate 
■ vechi (an- 

anual 2135), 10 
neferoase. 15 

hirtie și 
e sticlă. Re
au fost cb- 

icultură. majo
ritatea angajamentelor fiind 
cu mult depășite, la împădu
riri cu 15 ha. la plantat plopi 
in aliniament cu 8 000 bucăți. 
Patru luni înseamnă, de a- 
semenea. îngrijirea arboretu
lui de pe 260 ha, combaterea 
eroziunii solului pe 250 ha. 
mai mult de 200 ha amena
jate pentru irigații, 33 000 
pomi fructiferi și ornamen
tali plantați in timpul liber. 
In aceste zile calde tinerii 
din județul Vaslui petrec 
multe ore pe șantierele mun
cii patriotice.

LIDIA POPESCU

ȘARJE
PENTRU UN MILION !

—

Zi de muncă printre oțelarii reșițeni
Un tren încărcat cu oțel, lung 
de la București la Constanța

Cu doi ani in urmă, rodul de 
oțel al Reșiței era echivalent 
cu circa 180 de trenuri, cu. cite 
o sută de vagoane fiecare, în
cărcate cu oțel. Lungimea aces
tei imaginare garnituri — loco-

motiva la București, , ultimul 
vagon la Craiova. In ’73, pro
ducția a crescut și mai mult, 
atingind o cotă, care, de data 
aceasta, părea de nedepâșit. Și 
totuși, a fost întrecută. Fiindcă 
anul acesta vor porni de sub 
vatra cuptoarelor, nu 180 de 
trenuri ..etalon", ci 200 (o gar-

nitură imaginară lungă de la - 
București la Constanța), ceea ce 
reprezintă o 
milion tone.

producție de un 
Record excepțional.

Ca într-un miez de zi la 
tropice...

DIN CRONICA ÎNTRECERII SOCIALISTE

Foto: V. RANGA

Se lucrează intens la „noii cuceritori” ai mărilor.

COLECTIVUL NOII HALE DIN CADRUL ÎNTREPRINDERII 
„RULMENTUL" BRAȘOV, a obținut o producție de t>50 tone 
cuzineți, față de 400 tone cit se prevăzuse în proiect. Sporirea 
potențialului productiv a fost posibilă ca urmare a folosirii ra
ționale a suprafețelor de producție, mai bunei organizări a flu
xului tehnologic și ridicării schimbului trei la nivelul schimbu
lui întîi. De asemenea, un puternic impuls .pentru obținerea 
acestor rezultate l-a constituit valoroasa inițiativă „Micronul, 
gramul, secunda în slujba eficienței", inițiativă născută în a- 
ceastă întreprindere și aplicată cu rezultate bune în peste 50 de 
unități industriale din județul Brașov.

Hala de turnare a Combina
tului siderurgic din Reșița. Șar
jă la cuptorul nr. 1. „al tinere
tului". Se toarnă una din șar
jele „milionarilor" ; asist, de 
fapt, la un gest exprimind o vo
ință anume și o înaltă experien
ță umană : autodepășirea.

Au mai rămas 5 minute (Șe
ful de echipă Ion Văduva a 
luat ultima probă), 4 minute 
(utecistul Ion Cenade, care se 
află la cițiva metri de rina cup
torului, unde temperatura de
pășește 40° C, mi se adresează 
schițind un zimbet : ,.In arma
tă mi-era uneori frig, aici, la 
„gura sobei" nu mă mai pot 
plinge...". Un concediu intreg in 
luna lui cuptor pe litoral și tot 
nu mi-ar fi încins intr-atit de 
de mult obrajii, fruntea. Fac 
cițiva pași îndărăt ;• Cenade, 
cițiva înainte"; se oprește, exa
minează ceva. Cred că acolo 
unde se află acum sint peste 
45° C. Nu se grăbește sau cel 
puțin eu nu observ acest lucru. 
2 minute (arșița și tensiunea 
deformează sonoritatea ultime
lor comenzi. Mă gindesc la un 
miez de zi la tropice, pe o stră
duță de piatră, cu case albe, 
geometrice, pe care razele soa-- 
relui o umplu — ca pe un reci- 

■ pient — cu clocot. „Va fi o șar
jă' record sub cinci ore cinci
zeci", îmi șoptește Ilie Ghim- 
băr), ultimele secunde (chipu
rile celor cinci oțelari au pro
fil de medalie scăldată în lumi
nă și undă. Oala de turnare s-a 
și umplut pe jumătate (nuan
țele lunecă acum către cărămi
ziu și violet). 6—7 tone de oțel. 
Ce înseamnă de fapt ? Depin
de : laminate sau osii de loco-

A. BÂRSAN
(Continuare în pag. a ll-a)

O statornică nevoie a tineretului
POEZIA ȘI CÎNTECUL REVOLUȚIONAR

„SA CHEMAM SUB STEAG
TOȚI POEȚII ADEVARATI

5

:o de ALEXANDRU
ANDRIȚOIU

Pornind discuția despre cîn- 
tecul de masă cred că întîi și-n- 
tîi de toate trebuie eliminată 
noțiunea de text și înlocuită cu 
cea de poezie. Și nu numai din 
dicționarul de specialitate, ci 
din întreaga viață artistică. Pen
tru că textul și textierii s-au 
substituit poeziei și poeților, 
înlocuindu-i cu o adevărată in
flație de producții firave, tragi
comice, care pun într-o lumină 
proastă capacitatea estetică a 
neamului românesc. Indivizi 
care n-au tipărit în viața lor o 
poezie (și nici nu cred să fi 
citit prea multe) au asemenea 
texte, de ordinul zecilor și su
telor, puse pe’ muzică cu mult 
prea multă ușurință de către 
compozitori talentați. Ascultăm 
uneori la radio marșuri ane
mice, coruri cu miros de nafta-

lină, romanțe melancolice com
puse parcă pe panseuri de Gîgă. 

în discoteca de aur a cintece- 
lor de masă românești zși in me
moria tuturor generațiilor stră
lucesc cintece pe versurile ma
rilor clasici. Uneori pe poezii 
create anume pentru susținerea 
evenimentelor cruciale, așa cum 
s-a intimpiat cu Marseilleza sau 
Internaționala. Tot așa s-a in
timpiat cu Un răsunet, cunoscu! 
îndeobște sub titlul Deșteaptă-te 
române, pe care un „poet și mu
sic", Anton Pann, l-a compus 
folosindu-se de o poezie a arde
leanului Andrei Mureșanu. To! 
scrisă special. în pregătirea unu: 
eveniment epocal, a fost Hora 
unirii, pe versurile bardului de 
la Mircești. Este ceea ce numim 
noi astăzi comandă socială, da-

(Continuare în pag. a ll-a)

AMBIȚIA TINERILOR-
9

0 PRODUCȚIE RECORD
9

DE PORUMB
• TINERII SPECIALIST! DE LA I.A.S. „DRUM SUBȚIRE" S-AU 
ANGAJAT SĂ OBȚINĂ O PRODUCȚIE RECORD DE PORUMB: 
12 000 KILOGRAME LA HECTAR • JUMĂTATE DIN SUPRA

FAȚA CULTIVATĂ A DEVENIT LOT-MODEL

E frumos cîmpul 
„Drum Subțire". Griul 
inalt și des pentru că 
fost mereu potolită de 
aspersoarelor, iar oamenii l-au 
ajutat cu îngrășăminte și cu 
erbicide ; floarea-soarelui și 
sfecla de zahăr au răsărit bine 
ca și porumbul dealtfel, con- 
turind viguros liniile rodului 
viitor. îi înțeleg, de aceea, bucu
ria și mulțumirea tinărului 
inginer-șef al întreprinderii, Ion 
Necula, pînă mai ieri activist 
al Comitetului județean Ialomi
ța al U.T.C. Cîmpul e plin de 
promisiuni. Cu lucrările de în
treținere se stă foarte bine, com
baterea dăunătorilor și irigatul 
culturilor fiind, la zi. priorită
țile din calendarul muncii.

Observ la un moment dat,

la I.A.S. 
a crescut 
setea i-a 
zbaturile

într-un colț de tarla, o tăbliță 
frumos colorată în nuanțe vii, 
strălucitoare, cuprinzind urmă
torul text: „Această solă este 
CARTEA DE VIZITA a fermei 
nr. 7, condusă de ing. Velici 
Ion, unde vom aplica lucrările 
agricole la cel mai înalt nivel 
pentru obținerea a 12 000 kilo
grame porumb la hectar". Sa
tisfăcut, inginerul-șef îmi dă 
explicații inainte de a i le cere : 
„E o acțiune a noastră, a tine
rilor specialiști. La fiecare fer
mă s-a organizat cite o solă 
model de pe care să se obțină 
o producție medie la hectar su
perioară cu 2.000 de kilograme 
angajamentului pe intreprfnde-

OCTAVIAN MILEA
(Continuare în pag. a ll-a)

Bucuriile
artei

monu
mentale

Turiștii, călătorii 
care sosesc în 
Constanța, înda
tă ce ies pe es
planada gării, în
că înainte de a 
zări marea, se o- 
presc pentru o cli
pă să admire fru
musețea și ingenio
zitatea unei crea
ții pe drept cu- 
vînt monumentale. 
Fintîna arteziană 
din metal, care 
împodobește par
cul, oferindu-i ră
coarea jerbelor de 
apă, operă plas
tică datorată ar
tistului Constantin 
Lucaci și care a 
primit pentru a- ' 
nul 1973, premiul 
U.A.P.

Foto: O. PLECAN j

în curind, 
o nouă aefiune

a „Scinteii
tineretului"

DUMINICA,
PE BICICLETĂ!

1

invitație la drumeție 
toți tinerii posesori ai 

locomoție
• o 

pentru 
acestui mijloc de 
simplu, ieftin și atrăgător.
• O cură de sănătate peda- 

lînd spre renumite zone de a- 
grement din împrejurimile Ca
pitalei.

• Pot participa toți tinerii 
(fete și băieți) posesori de bi
ciclete de oraș. „
• La capățul fiecărei curse 

un original concurs ciclist de 
rezistență și măiestrie.

Acțiunea se desfășoară pe 
durata mai multor duminici. 
De fiecare dată startul se va 
da dintr-un alt punct al Ca
pitalei și sosirea, la locul de 
popas, va fi într-o altă zonă 
de interes turistic. Traseele 
sint fixate pe distanțe variind 
intre 30—70 km. dus-întors.

• In timpul popasului — ac
țiuni educative și manifestări 
cultural-artistice.
• Pentru cîștigătorii întrece

rilor, premii în materiale și e- 
chipamente sportive.

în numerele următoare ale 
ziarului nostru vom reveni cu 
amănunte.

- ------------------------------------------------

• Continuîndu-și vizita 
de prietenie în R. P. Chi
neză, delegația U.T.C. a 
avut o întrevedere cu Su 
Cin-sien, membru al C.C. 
al P.C. Chinez, secretar 
al Comitetului municipal 

de partid Șanhai

• Destindere și securitate 
înseamnă dezangajare militară 
și dezarmare qenerală 
venția șefului delegației 
ne în Comitetul pentru 
mare de la Geneva)

(Inter- 
rontâ- 

dezar-

• Discuții fructuoase 
gătură cu unele propuneri pre- 

i Româ- 
pentru

în le-

zentate de delegația 
niei la Conferința 

securitate și cooperare în Eu
ropa

în pagina a IV-a

In pagina a IlI-a

• Acfiuni pentru
economisirea hirtiei

și recuperarea

deșeurilor.

CASA NOASTRA
Eforturi de cea mai largă respirație, 

pornesc de la conducerea partidului 
tril ei c-m în+î'nae^ /'ll

care 
nos

tru și se intîlnesc cu preocupările neobosi
te ale celor mai multe colective de oameni 
ai muncii își propun unul din cele mai fru
moase procese de conștiință, ridicat la 
scara întregii țări : dezvoltarea spiritului 
gospodăresc. Poate mai mult decît în alți 
ani, mai insistent desfășurat pe toate pla
nurile vieții sociale acest proces este unul 
din elementele care reflectă însăși esența 
perioadei pe care o traversăm, trecerea
impunătoare ța un alt stadiu de 
edificare a socialismului. Pentru 
că, evident, atingerea unui 
înalt grad de bunăstare nu 
poate fi niciodată înțeleasă 
ca un îndemn la risipă, 
iar a obține mai mult, din ce

mai multă grijă față de materia primă din 
care se obține ea. Acestea și multe alte 
exemple încă se adresează de fapt conști
inței noastre, chemîndu-ne să aplicăm în 
toate împrejurările vieții aceleași principii 
pe care, cu certitudine, le aplicăm în pro
pria casă, în familie.

Ceea ce cred că trebuie înțeles în pri
nțul rînd din asemenea -situații, din obliga
ția de a lua atitudine oriunde ne întîlnim 
cu risipa, 
pe stradă,

D. MATALĂ

iar a obține mai mult, din ce în ce mai 
mult, presupune o creștere corespunzătoare 
și a spiritului gospodăresc.

Exemplele care ne sînt puse Ia îndemînă 
chiar și numai în ultima vreme sînt sufici
ente pentru a demoifstra convingător ade
vărul. Apelurile la o mai bună raționali
zare a consumului de energie electrică, în- 
cepînd cu fiecare locuință și, încheind cu 
marile întreprinderi și unități comerciale, au 
declanșat în urmă cu cîteva luni nu numai 
semnalul unui început de campanie, ci tot
odată imperativul unei preocupări de or
din permanent. Avertismentul asupra con
sumului exagerat de hîrtie, asupra ușurin
ței cu care mototolim uneori o simplă pa
gină albă este, de asemenea, un îndemn la \_ _ _ _ _ _ —_ _ _ _ _ _

în

pe șantierele de construcții ori 
pretutindeni unde avutul nu este ' 

al unuia sau altuia, ci al—tutu- 
ror, este tocmai acest apel la 
conștiință ; la convingerea fer
mă că avutul tuturor nu în
seamnă nicidecum al nimănui 
și la intervenția promptă, 

în consecință. Spiritul gospodăresc nu se 
decretează, nu se impune prin ordine și/ 
constrîngeri din afară ; este un ordin pe 
care trebuie să ni-l dăm noi înșine, fieca
re din noi, în permanență.

Noțiunea însăși trece de mai mulți anî 
printr-o perioadă de adînci modificări și 
tocmai acesta este procesul de conștiință 
și gradul de înțelegere care se așteaptă de 
la noi. Spiritul gospodăresc nu mai încape 
în vechile tipare ale grijii față de propriul 
avut, nu se mai oprește, sătul și mulțumit, 
lîngă poarta curții fiecăruia. învățăm și în
țelegem din ce în ce mai bine că tot casa 
noastră este și locul de muncă, și orașul în 
care trăim, și întreaga țară.

N

J
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O investiție
prețioasă care

trebuie să devină

rentabilă

NICOLAE ADAM

Cînd ne vomCum

organizatorii ? căsători ?

deazâ cor

Cine are
nevoie de un
electrician
auto ?

ge-

(iTiirEVfyn

câ
în

unui 
sau 

meci

fini 
pro-

putea, totuși,

IRIMIA SILICA 
(iugești, Vrancea

mai era 
Eu consi-
abuz a- 

in eroare

un membru al 
nu a fost bolnav 
răstimp. Conside- 
fișele noastre se 

siguranță la circa
sus menționată, 

înșelat Tovarășa 
Selaru a refuzat

în întregime

Am 20 de ani șt 
absolvent al școlii 
fesionale eu durata de 3 
am din Cluj, în meseria

ZIUB ILIE
fochist la ECCL Rădăuți

WBM^iUsraspi.

1
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Educarea și formarea
■ ■tinerei generații

(Urmare din pag. I)

Micul agent
I

V. R.

se
Si 

noi

din
a-
Ș*
Și

in- 
fi 

re- 
să 

sa-

toți poeții...
(h rmare din pag. I)

de circulație... mare

Pînă acum liceele industriale, 
economice și agricole — la care 
ne vom referi in continuare — 
au dat trei promoții de absol
venți. Dar, repartizarea lor în 
producție continuă să suscite 
discuții încă. Statutul incert al 
absolvenților celor trei promoții 
a început odată cu obținerea 
diplomei. Ce este acest absol
vent : muncitor calificat, munci
tor cu înaltă calificare, cadru cu 
pregătire medie de specialitate, 
tehnician ? Diploma nu specifică, 
fapt care a alimentat în bună 
măsură tendința unora dintre 
absolvenți de-a pretinde locuri 
de muncă, oarecum în afara ac
tivității direct productive.

Evident, orice formă nouă pre
supune de la sine ameliorări pe 
parcurs. Cum s-a și întîmplat, 
dealtfel. Acum liceele indus
triale pregătesc muncitori cali
ficați, cele, economice — vînză- 
tori și economiști, cele agricole 
— contabili, mecanici care vor 
practica meserii mai simple și 
mecanici care vor practica me
serii mai complexe, agricultura 
în următorii ani mecanizindu-șe 
în procent hotăritor.

Dacă în ce privește liceele in
dustriale — promoțiile de pînă 
acum — problema, în general, 
a fost clarificată urmînd a se 
aduce îmbunătățiri de detaliu, 
absolvenții celor economice și 
agricolâ, Cum spuneam, au și la 
această oră, cel puțin pe planul 
angajării lor în producție, un 
statut echivoc. Cei de la liceele 
economice, specialitățile contabi
litate. statistică, merceologie sînt, 
majoritatea, încadrați conform 
pregătirii, Mulți, însă, lucrează 
sau li se propune să lucreze în 
sectoare ce nu au contingență 
cu ceea ce au învățat. Dar, ei

au fost specializați, statul a in
vestit sume considerabile in pre
gătirea acestor tineri tocmai 
pentru ca ramura respectivă să 
fie întărită cu cadre bine pre
gătite. Și atita timp cit unii 
contabili, casieri, merceologi o- 
cupă posturi fără a îndeplini 
condițiile de studii, trimiterea

nîstere, consilii populare județe
ne — a căzut inițial de acord cu 
Ministerul Educației și Invăță- 
mîntului asupra cifrelor de șco
larizare. între timp, conform cu 
dinamica dezvoltării sectoarelor 
industrial ?i economic, au sur
venit modificări în structura 
forței de muncă, personalul teh
nic și administrativ reducîndu- 
se în mod obiectiv și necesar. 
Asta nu înseamnă că acești ti
neri trebuie lăsațt să se desca-

unor absolvenți ai liceului eco
nomic In alte munci se dove
dește a fi cel puțin nejustificată. 
Și nu este vorba de citeva ca
zuri. Numai anul acesta, con
form unor date furnizate de di
recția de resort din Ministerul 
Muncii, cel puțin 1 300—1 400 a- 
semenea tineri nu vor putea 
practica de la început — asta in 
cel mai fericit caz — meseria 
pentru care au învățat patru ani 
deși beneficiarul — citeva mi-

lifice atita timp cit, pentru ma
joritatea dintre ei — 1 300—1 400 
de anul acesta și ciți mai sint 
din celelalte trei promoții — 
există suficiente locuri de mun
că „ocupate", insă — cum ară
tam mai sus — altele ivindu-se 
pe parcurs : noi unități, pensio
nări etc. Prejudecata „tînărului 
fără experiență", inerția, neîn
crederea — intr-un cuvint, amină 
normalizarea unui proces firesc 
care reclamă și in acest dome-

niu, ca peste tot, omul potrivit 
la locui potrivit.

De același „tratament" se 
bucură un număr mare dintre 
absolvenții liceelor agricole spe
cializați în contabilitate. Dacă 
în sectorul agricol de stat excep
țiile pot fi numărate pe degete, 
cei care sînt repartizați in sec
torul cooperatist întîmpină, de
seori, greutăți de netrecut. 
C.A.P.-urile, de regulă, nu re
nunță la contabilii și casierii lor 
chiar dacă n-au studii necesare 
pentru că sînt oameni cu expe
riență ; cine i-a oprit Insă pe 
acești contabili cu experiență 
să-și definitiveze studiile pentru 
a face față meseriei așa cum 
trebuie și cum absolvenții de 
care ne ocupăm sint în mod vir
tual capabili ? Se consideră că 
acest domeniu este mai puțin 
important pentru o unitate a- 
gricolă ?

La fel se întîmplă, în multe 
cazuri, și cu cei care s-au spe- 
cializat în horticultura, protecția 
plantelor, zootehnie repartizați 
tot în sectorul cooperatist. Cu
noștințele lor nu sint valorifi
cate totdeauna cum ar trebui, 
neîncrederea devine de netre
cut și tinărul calificat în aceste 
domenii are aceeași soartă ca și 
colegul său care a terminat con
tabilitatea.

Este, desigur, clar și faptul că 
problema nu se poate rezolva 
cit ai bate din palme. Un efort 
din partea beneficiarilor pentru 
a clarifica situația se impun», 
insă. Cu ațit mai mult, cu cit 
primii ce ar avea de ciștigat ar 
fi tocmai forurile care au pro
pus cifrele de școlarizare, cifre 
care au costat destul de mult și 
care nu produc cit s-a scontat 
$i nu in ultimul rind ar trebui 
să ne gîndim la acești absol
venți tineri capabili, dornici să 
muncească pe măsura puterilor 
lor.

ȘARJE PENTRU
UN MILION

(Urmare din pag. I)

motivă, cilindri pentru Dacia 
sau Aro, sape de foraj, depin
de ; constructorii vor alege ; vor 
modela ceea ce tinerii de la 
cuptorul nr. 1. — Pogoran, Ce- 
nade, Wurtz, Imbrescu. Ghim- 
băr. Văduva și ceilalți — la o- 
feră acum.

Cenade revine pe balustrada 
cuptorului. Pare un scufundă
tor întors din adîncuri : nu a 
adus, aparent, nimic de acolo 
și, totuși, a adus totul. își scoa
te casca de protecție ; încearcă 
să-și șteargă cu .mîneca sudoa
rea de pe față.

...Chipurile se destind, trăsă
turile se relaxează. A fost o 
șarjă record, de calitate, în ca
re minereul, cromul, molibdenul 
sau nichelul s-au contopit la pa
rametrii stabiliți, una din șar
jele cotidiene ale „milionarilor". 
O SUTA DE GINDURI PENTRU 

UN MILION
— Milionul de tone trebuia 

realizat ; asta mai presus do 
orice. Vorba era cum o să reu-

Dincolo de aportul spe
cialiștilor din laborator, am mi
zat pe cel al „specialiștilor de 
Ia cuptoare", adică pe oțelari, 
pe pasiunea lor pentru metal 
curat, pe spiritul lor de răs-

argumentează
«

pe 
mai 
mo

de 
de 

s-a

Sînt un tinăr muncilor 
de Ia Exploatarea de gos
podărire comunală și lo- 
cativâ Rădăuți. Fac parte 
din categoria adfelora 
care-i interesează 
mult vizitarea 
nument istoric 
artă decît un
fotbal. De aceea cînd 
anunțat organizarea unei 
excursii de către comite
tul sindical din unitatea 
noastră pentru vizitarea 
renumitelor monumente 
istorice și de artă medie
vală din nordul Moldovei 
și participarea la meciul 
de fotbal dintre echipe
le „Metalul"—Rădăuți și 
„Avînful"—Frasin, m-am 
entuziasmat mai mult de 
primul obiectiv al ex
cursiei și mult mai puțin 
de cei de al doilea. Dar 
se vede că organizatorii 
excursiei care au promis

mai întîi vizitarea mînăs- 
tirilor Sucevița, Moldovi- 
ța, Voroneț și Solea și 
apoi vizionarea meciului 
de fotbal de la Frasin, 
au uitat scopul principal 
pentru care a fost orga
nizată excursia și au ho- 
tărit să-1 reducă doar la 
vizionarea meciului. Dacă 
aș fi cunoscut această 
schimbare înainte de ple
carea in excursie, aș ti 
renunțat bucuros și aș fi 
cerut restituirea sume: 
plătite. Dar lucrul acesta 
nu ne-a fost anunțat de l 
către organizatorul ex
cursiei, Dumitrescu Ionel, 
decît după plecarea auto
carului cînd nu 
nimic de făcut, 
der ca un grav 
ceastă inducere 
și oricîte 'motive ar invo
ca organizatorii nu vor 
putea justifica această 
practică dăunătoare, tri
butară . unei mentalități 
ce nu are nimic comun 
cu gusturile și interesele 
majorității tinerilor 
nerației noastre.

împreună cu viitorul 
meu soL cu rezultatul *- 
naiizelor și cu timbre in 
valoare de 15 lei, ne-am

! prezentat '.a
I ;ia medicală nr. T etn 

Focșani, pentru a ni se 
elibera certificatul pre- 
nupțiaL Locuiseră in a- 
cest oraș pină în 1972. 
cînd ne-am mutat, toată 
familia, provizoriu. In 
GugeșU, comună situată 
in apropierea Focșanilor- 
Nu am cerut transferul 
fișelor in noua localitate 
deoarece nu a fost nevo
ie. Nici 
familiei 
în acest 
ram 
află 
mai 
Ne-am 
doctor

să ne încheie certificate
le solicitate pe motiv că 
am fost scoși din eviden
ța circumscripției, iar fi
șele noastre medicale au 
fost anulate sau distruse.

Nu știm și nu credem 
că acest procedeu este le
gal dar știm, stimată re
dacție. că din pricina Iui 
nu ne vom putea căsători. 
Și dacă distrugerea fișelor 
medicale este o practică , 
in activitatea acestei cir
cumscripții îneeamal ci | 
F alp cetățeni se zf_i to 1 
situația noastră. Crede I 
crea respectivă câ pooce- I

de electrician auto.
i fost școlarizat de URA 

Satu-Mare. deci după ab
solvirea școlii urma 
primesc repartizare a. 
Neputindu-mi-se asîgp 
loc de muncă in mesei 
însușită, am cerut trans
ferai Ia Aufobaza 
din S*ghetui Marr.=' 
mi s-a aprobai. Am 
angajat atc» pe data cs 

|7 IX IKl Eram l. 
ț Locuiam m casa pî 
i -tș m*i șt era foarte

(trnri
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re Aceste ..cărți de vizită", cum 
le-am numit, adunate laolaită 

ă jumătate din suprafața 
vată cu porumb".

i. zece tăblițe frumos 
■ care anunță trecătoru- 
nplător dar care și rea- 
mereu celor de aici că 

respectivele sole porumbul 
silit -să lege mai bine, 
podobească tulpinile cu 
iți știulețî aurii. Cum 
nat și acționează cei 18 

utecistă 
specialiști 
nu lăsa 
pe tăblite 
ambiție î 

începutul lunii 
at un-schimb 
tinerii cerce- 
fflea expert - 

în cadrul 
Jt pe larg 

in aces

“ virstă 
de 20 de 
pentru a 
enunțate 

liul de...

nu au încetat insă odată eu în
cheierea schimbului de expe
riență. ci ele sint ținute in per
manență, într-un continuu dia
log pe teren, la fața locului; sau 
telefonic, ori de cite ori avem 
prilejul.

Desigur, învățămintele tre
buie traduse și in practică. Pen
tru aceasta tinerii ingineri au 
mobilizat ‘in această pasionantă 
întrecere și colectivele de lucru 
ale fermelor. Lucrările de pre
gătire și semănat s-au făcut 
astfel La indici calitativi inalți 
pornindu-se din start cu o te
meinică bază de producție. Pe 
o importantă suprafață s-au a- 
plicat erbicide, iar acum, pină 
cînd prășitul se va declanșa 
masiv, se irigă cu toate forțele. 
4,200 de aspersoare. 130 de ki
lometri de țevi, aproape 200 de 
oameni asigură ploaie continuă, 
după normele agrotehnicii celei 
mai avansate.

— în fiecare joi ne Intilnim 
s; dezbatem problemele care a- 
par in cursul săptăminii. cău- 
tîpd și bineînțeles, so-

spune in-:uie 6e

ginerul Ion Necula. Ne și' în- 
trecem, dar ne și ajutăm unii • 
pe alții. Este în joc, în primul 
rmd, prestigiul organizației 
noastre U.T.C. Vrem neapărat 
ca de pe terenurile supuse a- 
tenției noastre să se predea la 

de stat cel puțin cele 
„.000 de tone de porumb pe 
care ne-am angajat să. le pro
ducem.

Interlocutorii mei spuneau că 
această inițiativă constituie și 
un răspuns la condițiile optime 
de muncă și viață create în în
treprindere pentru tineri. Au la 
dispoziție 12 apartamente con
fortabile, un magazin cu măr
furi generale, iar pentru cei 
peste 60 de copii se preconi
zează construirea unei grădini
țe- Pentru petrecerea timpului 
liber există un club al tinere
tului co«isp.țmzător înzestrat 
din fondurile organizației UlT.C.

Dacă vor reuși ? „Uitați-vă la 
cimp — mi s-a spus. Și-apoi nu 
uitați că anul trecut fermele cu 
cele piai bune rezultate din în
treprindere au fost cele condu
se de inginerii tineri". Le do
rim succes !

pundere și angajare. Fiecare, 
dar absolut fiecare, a fost '

i trebat cum crede că poate 
realizată această producție 
cord, fiecăruia i s-a cerut

i. aștearnă pe hîrtie gîndurile _
le despre oțelul ’74, care trebuie 
să fie mai mult și mai bun de- 
cit oțelul ’72 sau '73. Și fiecare 
muncitor a răspuns acestei in
vitații, acestei sarcini, fieca
re a simțit ambiția și mîndria 
de a putea fi numit „milionar".

Scurtă pauză. Inginerul An
tonici Dijmănescu, șeful sec
ției oțeiărie, cel care a muncit, 
mai întii, aici ca simplu turnă
tor — apoi din pasiune pentru 
otel —, a urmat și absolvit 
cursurile Facultății de metalur
gie din București și apoi — tot 
din pasiune pentru oțel — s-a 
întors la Reșița (devenind în 
scurt timp cel mai tinăr șef de 
secție din Ministerul Metalur
giei), transmite citeva indicații 
prin interfon. ’

— S-au strins, fără exagera
re, citeva sute de propuneri ; in 
combinat nu se vorbea decît 
despre acest lucru. Mai mult, 
ecou’ lor depășise incinta în
treprinderii, astfel îneît majo
ritatea reșițenilor erau la curent 
cu faptul că oțelaxii trebuie și 
sint pe cale de a înfăptui un 
lucru deosebit, un eveniment ce 
va rămîne, desigur, înscris în 
cronica cetății lor.

Au răspuns chemării de a ino
va oțelarii Ghimpu, Iușan și 
Ciontu, inginerii Drăguț și Po
pa, Cațrina și Cristescu, mais
trul principal Lupescu, topitorii 
Ioneci și Costea, maiștrii Păun 
și Teodor, inginerul Vasile Vi- 
șan, secretarul comitetului 
U.T.C. oțeiărie. Cîteva zeci de 
inițiative — expresie a largii de
mocrații muncitorești ce dom
nește în combinat — au fost 
reținute primind imediat „bo
tezul oțelului". Pe ele se înte
meiază într-o măsură decisivă, 
performanța reșițeană, realiza
rea unei producții de un mi
lion de tone și de aproape trei 
mii de tone pe zi.

...Luni dimineața, ora 7. In
tru din nou în secția oțeiărie. 
I°n Văduva îmi este dator, de 
simbătă, cu un răspuns precis. 
Nu a uitat ; deschide un carne
țel cu scoarțele pătate de ulei.

— Vom depăși chiar milionul 
de tone : eu 40 000 ! Și există 
toate premisele să realizăm și 
chiar să depășim și acest anga- 
jament suplimentar. Pină acum 
am „șarjat" deja 14 300 tone. 
Vom economisi 230 000 kW/oră : 
și angajamentul de reducere cu 
2 kg. combustibil convențional 
la tona de oțel va fi depășit...

Ultimele cuvinte le ■ înțeleg 
cu greutate : una dîn macaralele 
gigant de 175 tone s-a pus în 
mișcare. Se pregătește o nouă 
șarjă la cuptorul nr. 4. O altă 
șarjă — simbol al deciziei de 
fiecare zi a oțelarilor reșițeuî 
de a deveni „milionari"

lupta clasei muncitoare sub 
conducerea P.C.R. pentru în- , 
făptuirea insurecției armate 
antifasciste", precum și spec
tacolele tematice complexe, 
„Cinstire muncii", dedicate 
fruntașilor în producție, în
vățarea cintecelor patriotice- 
revoluționare etc. sînt numai 
cîteva acțiuni selectate din 
acest vast program politico- 
educativ, organizat de comi
tetul U.T.C. sub egida con
siliului de sector al F.U.S.

Cunoașterea 
istoriei patriei
Căminele culturale, clubu

rile și casele de cultură 
județul Timiș găzduiesc 
proape zilnic dezbateri 
simpozioane, conferințe 
programe artistice, în cadrul 
programului comun, alcătuit 
de organizațiile componente 
ale F.U.S. Scopul fiecărei 
activități desfășurate este 
cunoașterea istoriei țării, a 
rolului pe care l-a avut par
tidul comunist Ia instaurarea 
puterii populare,- precum și 
în edificarea socialismului 
de-a lungul celor 3 decenii 
de la eliberare.

La căminul cultural din 
Gladna Romahă, de pildă, 
in colaborare cu întreprin
derea cinematografică jude
țeană, care a pus la dispo
ziție filme documentare, ti
nerii s-au „întîlnit" cu eroii 
comuniști din anii ilegalită
ții. Pentru tinerii din în
treprinderile județului, deo
sebit de interesante s-au do
vedit a fi temele „Contribu
ția maselor populare din ju
deț la înfăptuirea actului re
voluționar de la 23 August",

„30 trepte de progres econo- 
mico-social în județul Timiș", 
precum și expozițiile cu as
pecte din viața și activitatea 
tineretului.

ION DANCEA

Puternica vibrație 
patriotică

Prin organizațiile U.T.C., 
prin comisiile de răspindire 
a cunoștințelor științifice. 
Comitetul de cultură și edu
cație socialistă au fost or
ganizate și in județul Bra
șov numeroase acțiuni adre
sate tineretului, orientate 
spre formarea unei conștiin
țe înalt patriotice, militante.

Astfel, au fost organizate 
brigăzi constituite din acti
viști de partid, oameni de 
cultură și știință care au 
prezentat tinerilor aspecte 
legate de trecutul de luptă 
și muncă al poporului. In 
cadrul numeroaselor lntil- 
niri cu ilegaliști și vechi 
activiști și militanți ai miș
cării comuniste, tinerii au 
cunoscut momente evocatoa
re din lupta celor mai buni 
fii ai poporului nostru pen
tru bunăstare și libertate. 
Expoziția itinerantă „50 de 
ani de muncă și luptă a 
U.T.C." a fost prezentată în 
toate localitățile județului.

Acțiunile organizate cu ti- 
-nerii muncitori, ingineri și 
tehnicieni, precum și în rin- 
dul studenților, au cuprins 
sesiuni de comunicări știin
țifice a căror tematică 
referă la creația tehnică 
productivă, constituind
prilejuri de educare în spiri
tul dragostei pentru meseria 
aleasă.

. ADINA VELEA

O prezență obișnuită și plă
cută în peisajul străzilor o- 
rașului — micii agenți de 
circdlație. La trecerile de pie
toni, cu eleganță și autori
tate, ei asigură traversarea 
in bune condițiuni a colegilor 
lor grăbiți să ajungă spre 
școală. Poate pasiunea moș
tenită de Ia tatăl său, sub
ofițer Ia I.M.J. Ilfov, a sti
mulat ambiția unei bune pre
gătiri, sub îndrumarea orga
nelor de miliție, care a de
terminat recunoașterea meri
telor elevului agent de cir
culație CONSTANTIN MI-

ROIU, de la Școala generală 
nr. 5, sectorul 1, premiat de 
două ori.

Pe pieptul lui insigna „E- 
vidențiat în respectarea re
gulilor de circulație" con
firmă autoritatea sa de co
mandant al patrulei de cir
culație din școală. „îmi pla
ce să ajut organele de mili
ție — spune el — și vreau să 
urmez o asemenea școală, 
molipsindu-i de ambiție pe 
ceilalți 8 „subalterni" ai 
mei".

torie de care clasicii s-au achi
tat cu demnitate, fără să facă 
nazuri estetizante. Iată, pentru 
cea de-a doua unire, din 1 de
cembrie 1918, a țișnit ca o fla
cără din sufletul poetului ȘL O. 
Iosif vestitul Pe-ai nostru steagț 
Sint cintece care au fost însușite 
repede de către generația pentru 
care au fost compuse și preluate 
apoi de toate generațiile, circu
lând ca un folclor muzical : șco
lile, armata, formațiile artistice 
și culturale și le-au trecut de
finitiv in repertoriu, iar mișca
rea revoluționară muncitorească 
le-a folosit in sprijinul luptei 
sale.

Demnitatea unor compozitori, 
reputați, spiritul lor selectiv, a 
făcut ca în locul textelor in
adecvate, patriotarde, fără va
loare, să recurgă la condeiul lor 
propriu și, surprinzător, au ieșit 
la iveală versuri frumoase, in 
orice caz în limitele artei, chiar 
dacă nu de primă mină. Așa a 
făcut Ciprian Porumbescu, autor 
al versurilor și muzicii Tricolo
rului. Tot așa a făcut și Richard 
Wagner, creator al libretelor și 
muzicii din operele Tannhauser 
și Maeștrii cintăreți. Compozi
torii respectivi erau fără indoJ 
ială_dublați de un poet posibil, 
după cum unii poeți au compus 
și muzică. La noi, de pildă, 
Breslașu sau Nina Cassian.

Admițînd, poate, posibilitatea 
ca unii textieri să izbutească, 
odată, în anii bisecți, să comită 
un text mai curățel, mai corect, 
pe care un compozitor bun îl 
poate face popular și îndrăgit 
de mase, trebuie să recunoaș
tem că de aici pînă la industria 
de texte e o cale ca de la pă- 
mînt La cer. Ne trebuie cintece 
bune, capabile să răspundă idei
lor și sentimentelor omului nou, 
de la cota 1974 a socialismului 
românesc. Din acest unghi de 
vedere se va vedea că-nu avem 
în măsura necesară aceste cîn- 
tece. Nu e suficient să cîntăm 
un cîntec în care România, so
cialismul, poporul, partidul să 
figureze, ca niște noțiuni ab
stracte, prin incapacitatea de 
plasticizare a textierului. Poetul, 
plasticizant prin definiție, va 
izbuti să concretizeze aceste no
țiuni scumpe, în virtuțile civice, 
comuniste ale constructorilor so
cialismului. Asemenea versuri 
există în cărțile multor poeți 
care scriu în stil clasic. Cînd nu 
există ele trebuie scrise special.

Momentul pe care-1 trăim este 
și el 'epocal, este să zicem cea 
de-a treia unire — în cuget și 
simțiri — unirea în jurul parti
dului și României socialiste. 
Este o epocă ce-și cere pe drept 
cuvint cintecele : aceasta tre
buie s-o ințeleagă și poeții. Toți 
poeții. Este frumos și nicidecum 
jenant, anestetic, să scrii poezii 
pentru muzică de îndată ce, știut 
este, că poezia s-a născut pe 
liră în condiții eroice. Este je
nant să scrii versuri proaste, —

asta e eu totul altceva. Numai 
prezența masivă a poeților în 

■ aria cintecelor de masă va pu
tea scoate din circuit textierii, 
contrafacerile, întrucit. in lipsa 
poeților, compozitorul dornic 
să-și lanseze cintecul în masele 
largi va fi constrins să apeleze 
la textierul de duzină.

Nu pot încheia fără să răs
pund, aici, în scris, unui textier 
nepriceput și infatuat din cale- 
afară, care, dornic să ajungă 
membru al Uniunii Scriitorilor 
pentru textele-i ce strimbă gus
tul de frumos al poporului mi-a 
dat exemplul unor cîntece re
voluționare ce n-au fost scrise 
de poeți mari. N-au fost mari, 
dar au fost adevărați. Cele mai 
multe din ele sint de sorginte 
folclorică, deoarece există și un 
folclor muncitoresc. Altele, ci
teva despre Doftana. aparțin 
fostului deținut comunist Ru- 
denco, poet înzestrat, chiar da
că nu s-a dedicat artei poetice. 
Ele au frumosul fior al emoției, 

în orice caz. subliniez că ma
nie cintece de mase au fost 
create pe poezii de Alecsandri, 
Eminescu, Coșbuc. Șt. O. Iosif, 
O. Goga. Mihai Beniuc, Eugen 
Jebeleanu. E adevărat, nu toți 
poeții mari au implicit și ver
suri apte cintecelor de masă. 
Macedonski. Biaga. Bacovia, 
Barbu, chiar Arghezi, oferă po
sibilități mai puține, deși in vi
ziunea modernă, largă, a cinte- 
cului de masa, ei au poezii din 
care pot fi alcătuite rapsodii, 
fresce corale. Dar nu această 
departajare a poeților, dealtfel 
firească, intră in discuție, ci 
faptul că in cintecele de masă 
se cere colaborarea cu poeții și 
nu cu textierii. Eu cred că no
țiunile de text și de textier tre
buie excluse din arta cintecului 
de masă. în locul lor, sint che
mați sub steag toți poeții ade
vărați.

Pregătiri pentru 
practica de vară 

a elevilor
Conducerile școlilor din 

întreaga țară, in colaborare 
cu comitetul de părinți, des
fășoară intense pregătiri 
pentru ca practica de vară a 
elevilor să se desfășoare in 

'cit mai bune condițiuni. Po
trivit programei analitice, în 
perioada 17 iunie—30 august, 
școlarii vor lucra, eșalonat, 
cite două săptămini, în în
treprinderi, combinate indus
triale, ferme agricole, stații- 
pilot și în alte unități pro
ductive. Practica de vară se 
va desfășura, diferențiat, 
potrivit pregătirii tehnico- 
productive dobîndite de elevi 
la cursuri, specificului indus
triei județene, precum și 
cerinței de forță de muncg 
ce se ridică în fiecare județ.

In județul Neamț se află 
uj curs de desfășurare o in
teresantă inițiativă a meca
nizatorilor intitulată „Odaia 
de curat a S.M.A.". Este 
vorba, după cum ne relata 
tovarășul Gheorghe Preda, 
directorul trustului județean 
S.M.A., de o întrecere intre 
stațiuni pentru organizarea 
unor secții și ateliere model 
care să reprezinte intr-ade
văr „odaia de curat" a S.M.A. 
(analogia s-a făcut cu obiș
nuita șl nelipsita cameră ță
rănească în care gospodarul 
tine tot ce are mai bun și

mai curat, unde sînt prlmtți 
oaspeții). Fiecare unitate s-a 
înscris în concurs cu cite un 
.anume sector pe care trebuie 
să-1 gospodărească exem
plar : secție de deservire în 
cultura mare, secție specia
lizată in pomicultură, în le
gumicultura, atelier de repa
rații, sector de activități a- 
nexe, cantină etc. Ciștigă- 
toarele vor constitui cartea 
de vizită a județului in ceea 
ce privește mecanizarea a- 
grieulturii.

Tinerii nu 
se incâlzesc 
cu promisiuni

Ca urmare Ia articolul pu
blicat în „Scînteia tineretu
lui" rir. 7728 din 27 martie 
1974, sub titlul de mai sus, 
vă facem cunoscut următoa
rele: Datorită nelivrării pre
fabricatelor de către între
prinderea materiale de con
strucții Iași, conform grafi
cului de montaj, precum și a 
altor deficiențe de execuție 
a panourilor, Șantierul nr. 4 
al trustului de construcții 
l*Și nu a reușit să respecte 
graficul de producție astfel 
câ în luna februarie nu a 
realizat planul de producție 
cu 260 mii lei, iar în luna 
martie cu 200 mii lei. Ca ur
mare a măsurilor luate, s-au 
recuperat nerealizările. Ter
menul de dare în folosință a 
căminului este 30 iunie 1974 
și după cum am explicat 
mai sus, există toate premi
sele pentru a fi respectat.

ING. V. GAINA 
director tehnic

Dosarul 
se ingroașâ 

cu justificări
La articolul cu titlul de 

mai sus apărut in „Scînteia 
tineretului" din 27 martie a.c. 
vă informăm : La căminul 
pentru tineret, beneficiar în- 
dustria Linii Timișoara, s-a 
terminat structura de rezis
tență la data de 20 aprilie 
1974, în termenul planificat. 
Concomitent cu nivelele in
ferioare au fost atacate lu
crările de finisaj, dar. snre 
surprinderea noastră, am fost 
puși, in situația de a opri 
continuarea lucrărilor, din 
lipsă de fonduri din partea

beneficiarului (circa 1,4 mi
lioane, lei). Acest fapt va 
duce la nerespectarea terme
nului de_ dare în folosință. 
Considerăm că munca patrio- 

— de care se amintește 
in articol — reprezintă o in
tenție bună din partea tine
retului insă efectiv pe șan
tier nu a fost prestată.

Trustul de Construcții- 
Montaj — Timișoara 

director ing.
GHEORGHE CIULEA

De ce nu privește 
Facultatea 
de agronomie 
spre liceele 
agricole ?

Vă comunicăm că am ana
lizat conținutul articolului 
apărut in nr. 7721 al „Scîn- 
teu tineretului", însușindu-ne 
toate aspectele ce sînt legate 
de activitatea concretă a di
recției noastre. (Invățămint 
superior și cercetări științi
fice). Unele laturi, care nu 
se încadrează întrutotul în 
titlul acestuia, datorită im
portanței lor majore și im
plicațiilor sociale ce le ridi
că, stau de mai mult timp în 
atenția noastră. în urma re
zolvării tuturor fazelor pre
mergătoare, care vor produce 
modificări și în programa 
liceelor teoretice, se va asi
gura ca în facultățile cu pro
fil agricol să fie admiși nu
mai absolvenți ai liceelor 
agriccle, ai liceelor teoretice 
din mediu; rural și din ora
șele mici, sau tineri care au 
lucrat 2—3 ani în producție 
in activități specifice profi
lului.

Ministerul Educației 
Și Incățămîntului, 
director adjunct 
GH. BURLOI



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 3 MIERCURI 22 MAI 1974

TELEGRAME
Președintele Republicii Socialiste România. NICOLAE 

CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Sri Lanka, 
WILLIAM GOPALLAWA, următoarea telegramă :

Am plăcerea să vă adresez, în numele poporului român ți al 
meu personal, calde felicitări și -cele mai bune urări de sănă
tate și fericire excelenței voastre, de progres și prosperitate 
pentru poporul Republicii Sri Lanka, cu prilejul Zilei național» 
a țării dumneavoastră. îmi exprim convingerea că relațiile prie
tenești existente între țările și popoarele noastre se vor dez
volta continuu în interesul reciproc al păcii și înțelegerii in
ternaționale.

Primul ministru al guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MANESCU, a trimis doamnei SIRIMAVO R. D. BAN- 
DARANAIKE, prim-ministru al Republicii Sri Lanka, urmă
toarea telegramă :

Ziua națională a Republicii Sri Lanka îmi oferă plăcutul pri
lej să vă transmit, excelență, cordiale felicitări și urări de să
nătate și fericire personală, de noi succese in activitatea dum
neavoastră de înaltă răspundere. Primiți, vă rog, excelență, asi
gurările considerației mele cele mai înalte.

PLECARE
Marți dimineața, Matei Ghi- 

giu, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul construcțiilor indus
triale, a plecat la Khartum, la 
invitația C.C. al Uniunii Socia
liste Sudaneze, pentru a repre
zenta P.C.R. la festivitățile pri
lejuite de cea de-a V-a ani
versare a Zilei revoluției din 
Republica Democratică Sudan.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, au fost de față Gheorghe 
Necula, membru al C.C. al 
P.C.R., activiști de partid.

A fost prezent, de asemenea, 
Rasheed Khider, însărcinat cu 
afaceri a. i. al R. D. Sudan la 
București.

SOSIRE
Marți după-amiază, a sosit in 

Capitală o delegație de activiști 
ai P. C. Bulgar, condusă de Ior
dan Borisov, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.B., care, la 
Invitația C.C. al P.C.R., va face 
o vizită în schimb de experien
ță în țara noastră.

LITORAL '74
în sezonul estival din acest an, 

pe litoral, asistența medicală va 
fi asigurată în 15 sanatorii bal
neare cu 10 baze de tratament, 
1 policlinici și 14 cabinete de 
specialitate. Totodată, vor func
ționa 6 cabinete medicale în ta
berele de copii și tineret. Pen
tru intervențiile la domiciliu sint 
organizate 4 servicii. Acestora 
li se adaugă 8 servicii de sal
vare și 32 puncte de prim ajutor.

în perspectivă, rețeaua sani
tară de pe malul mării se va 
Jărgi considerabil odată cu în
ființarea modernelor baze de 
tratament sanatoriale de la E- 
forie Nord și Techirghiol și des
chiderea complexelor balneare 
de la Saturn și Aurora.

RECUNOAȘTERE
Comitetul de coordonare a 

Istoriei literaturilor de limbi 
europene. întrunit la Inns
bruck (Austria), reorganizin- 
du-se, a reales pentru a treia 
oară în biroul său pe prof, 
univ. dr. docent Al. Dima, 
membru corespondent al Aca
demiei Republicii Socialiste 
România.

Concepută ca o amplă pa
noramă a literaturilor de 
limbi europene, studiate in 
funcție de curentele și peri
oadele identificabile de-z 
lungul timpului, lucrarea con
stituie un tratat de înaltă ți
nută științifică, editat sub 
auspiciile Asociației inter
naționale de literatură com
parată (cu sediul la Paris). 
Un prim volum, dedicat ex
presionismului, a apărut re
cent, Al. Dima și Dan Grigo- 
rescu fiind semnatarii sec
țiunii rezervate analizării ex
presionismului românesc.

VIZITA DELEGAȚIEI DEPARTAMENTULUI 
NAȚIONAL AL TINERETULUI Șl SPORTURILOR 

DIN REPUBLICA ZAIR
Delegația Departamentu

lui Național al Tineretului și 
Sporturilor din Republica 
Zair, condusă de Sampassa 
Kaweta Milombe, membru al 
Biroului Politic al Mișcării 
Populare a Revoluției, comi
sar de stat al Departamentu
lui Național al Tineretului și 
Sporturilor, care a sosit in 
țara noastră, la invitația C.C. 
al U.T.C., a avut în cursul 
zilei de marți convorbiri la 
C.C. al U.T.C., Consiliul Na
țional ai Organizației Pionie

rilor și Consiliul Național
pentru Educație Fizică și 
Sport. Cu acest prilej, s-a
realizat, intr-o atmosferă
cordială, prietenească, un
util' schimb de păreri in ier 
gătură cu activitățile pe li
nie de tineret șl sport din 
cele două țări, precum și 
posibilitățile de dezvoltare a 
colaborării bilaterale.

La discuție a fost prezent 
Bokingi Embe Yolo, ambasa
dorul Republicii Zair la 
București.

ACȚIUNI PENTRU ECONOMISIREA 
HÎRTIEI Șl RECUPERAREA DEȘEURILOR

„Mapa de scris" a județului 
Vrancea era destul de volumi
noasă. Numai in primul tri
mestru al anului s-au consumat 
peste 3 milioane de coli de hir- 
tie, revenind intre 80 și 90 coli 
pentru fiecare locuitor. Măsurile 
luate in ultimul timp în între
prinderi, în unități economice, 
instituții și organizații coopera
tiste au stopat excesul consumu
lui de hîrtie. în numai 20 de 
zile, volumul de hîrtie de f'ris 
s-a redus cu 500 kg. A fost su
primată corespondența între 
conducerile Întreprinderilor și 
birourile sau secțiile subordona
te, s-au redus cu 70 la sută 
ciornele și exemplarele-copie, 
iar notele, circularele și dispo
zițiile interne se dau verbal, 
întărindu-se, tn schimb, contro
lul îndeplinirii sarcinilor la fie
care post de lucru. Calculele 
estimative indică posibilități de 
economisire a peste 40 000 kg 
hirtie in întregul județ numai 
prin reducerea scriptelor de 
prisos.

♦
Locuitorii orașului Craiova au 

predat unităților de stat specia
lizate 850 000 kg deșeuri de. hir
tie, 120 000 kg din această can
titate fiind rezultatul acțiunilor 
întreprinse în luna mai. în 
prezent, acțiunea a căpătat un 
caracter de masă.

în județul Gorj, ai cărui lo
cuitori și-au propus să siringă 
și să predea pină la sCrșitu! 
anului cel puțin cite 2 kg de 
hirtie, au fost predate unitâți- 
lor specializate . primele 80 000 
kg deșeuri de hirtie.

„Fiecare tir.ăr să colecteze trei 
kilograme deșeuri de hirtie”. 
Aceasta este inițiativa utecițti- 
lor din municipiul Drobeta 
Turnu Severin, care au hotărit 
să siringă și să predea unități
lor de stat specializate, peste 
angajamentul inițial, 10 000 kg 
deșeuri de hirtie. Acțiunile în
treprinse tn acest scop s-au ma-

terializat in colectarea, pină in 
prezent, a 50 000 kg deșeuri de 
hirtie. O contribuție remarcabi
lă in această direcție și-au adus 
tinerii muncitori din cadrul 
Combinatului de celuloză și 
hirtie Drobeta Tumu Severin, 
Șantierului naval și întreprin
derii de vagoane, precum ,și 
elevii.

Sarcinile pentru export 
îndeplinite exemplar

• Zilnic. Fabrica de mobilă din 
Sf. Gheorghe expediază benefi
ciarilor săi din Austria. Belgia. 
Danemarca. Finlanda. Olanda. 
Suedia și alte țâri noi loturi de 
mobilă, produse care se fac re
marcate Prin funcționalitatea ș: 
prin originalitatea formelor. 
Onorarea înainte ce termen a 
numeroase comenzi a făcut ca, 
încă de pe acum, fabrica din Sf. 
Gheorghe să-și îndeplinească și 
să-și depășească eu U milioa
ne lei valută «arările de ex
port prevăzute pentru actualul 
ctpcinăî.

• Combinatul de prelucrare a 
’«nnuiui din Pitești și-a îm
bogățit nomereiatorul de ex
port eu noi produse Astfel, zi
lele treeme au fost livrate pe 
piața externă prunele eanstap 
âe furfurol 'i-ri de iama.

• Fabrica 4e mobilă «Sta Ră
dăuți. ale cărei produse sint

cunoscute pe trei continente, a 
încins in producția de serie noi 
piese f. garnituri realizate după 
programe stabilite de comun 
acord cu partenerii de peste ho
tare.

• Colectivele unităților eco
nomice din județul Alba au 
livrat pentru export, de a ia- 
ceputul anului, peste prevede
rile de plan, produse a căror 
valoare depășește 8.2 milioane 
lei valută. O contribuție însem
nată la obținerea acestui suc
ces au aduts-o Combmarul de 
produse sedzce din Qeaa.
și cocabmalele de prelucrare a 
lemnui-fi de ia Ctinpeni f. Blaj.

• Ctmușuc de la Rimr.lcu 
Vilcea și-au depășit «arămie 
p a-n’-r ce export la zi cu 
peste 4 MB BOB iei valută De 

din acest an crește de 3 ori

Școala și sportul sport-;"oriri

în sectorul ” al Capitalei
20 000 de partîcipanți 

la „festivalul primăverii"
Cea de-a țap tea ediție a 

„Festivalului primăverii", or
ganizată de către Comitetul 
U.T.C. al sectorului 3 al Ca
pitalei, conform tradiției, la 
baza sportivă ..Metalul". a În
trunit la manifestările progra
mate pe întreg cuprinsul zi
lei de duminică, peste 20000 
de participanți. După defila
rea celor 600 de tineri ți ce
remonialul festivității de des
chidere, cei prezenți au s- 
plaudat meciurile disputate, 
pe categorii, intre echipe din 
liceele sau din întreprinderile 
sectorului, băieți ți fete, le 
fotbal, handbal ți volei; au 
încurajat pe cei peste 1000 
de participanți care au luat 
startul crosului de masă; au 
susținut echipa favorită in 
partida Metalul — C.S. Rm. 
Vilcea; au urmărit cu interes 
demonstrațiile de adevărată 
măiestrie a celor 24 de for
mații in cadrul ediției decari 
a concursului ,pentru apăra
rea patriei", ca ți meciul de

hochei pe iarbă dintre selec
ționata municipiului Bucu
rești și echipa de la Electro- 
apamtaj. Fauze'.e au fost— 
umplute cu audițu de mua- 
r-i de fanfară, demonstrații de 
boi. dirt-track, judo etc.

După amiaza. tncepsnd de 
la orele 15 ți pai seara 6r- 
ziu, pe estrada amenactă 
special, au evoluat artsțti peo- 
fessonsțti Sergtu Ciont. Au- 
rrixn Andrecsm. Tud.-- Hel
en. Crusta* Fopeseu. X«U-

tr-un cibrant rvectc~cl âe 
poezie patriotică Festtzaud 
s-a încheiat tn explozia de 
bucurie fi petrecere din fund 
focului de tabără ți in ritmul 
tineresc al dansului.

V. B.

CRONICA
U. T. C

1

Ieri a părăsit Capitala de
legația Uniunii Generale a 
Studenților din R.A. Egipt 
(GUSEAR). formaU din Mo
hamed Rifat Bakry — vice
președinte al Comitetului 
Executiv al GUSEAR și As
sent Gathy Mobamoud El 
Mzrraby. secretar al acestei 
Uniuni. rare, la invitații 
VASCR. a efectuau • vu±U 
ia țara asasuă.

La plecare, pe Ullgllfi 
tasernauoaai București Oto- 
penu delegația GUSEAR a 
fast salutată de tovarășul 
Mihail Vârtos*. secretar al 
Casuilialai UASCR. de acti
viști ai CsTibnhii UASCR.

0 „CARTE DE VIZITA" 
ȘI SEMNIFICAȚIILE EI

Fără să aibă, nici pe departe, 
un profil sportiv specializat. 
Liceu) industrial pentru con
strucții de mașini din Reșița 
deține o „carte de vizită" re
marcabilă : aproximativ trei 
sferturi din numărul total al 
sportivilor de performantă din 
municipiu sint elevi ai acestei 
unități școlare ■ • Echipa de 
volei .Juventus", locul II in 
campionatul județean • Locul 
I, prin adițiune de puncte, pen
tru rezultatele tehnice si nu
mărul de participanți. la circui
tul de crosuri al Reșiței. in ca
drul căruia s-au desfășurat, 
pină in prezent 22 de curse • 
Elevi-instructori sportivi legiti
mați : 10 • Elevi-arbitri t 20 la 
fotbal. 5 la volei • Jumătate 
din efectivele loturilor de hand
bal (băieți si fete) ale Școlii 
sportive din Reșița stat forma
te din elevi ai L.I.C.M. o Un 
junior, vicecampion national de 
box t Franetoc Luxemburger • 
Aurel Roșea, jucător titular. în 
Divizia A la fotbal (CSJi Re
șița) • Nieoiae Bălăceam;. eel 
mai bun elev al Ileenlat titu
lar ta echipa de fotbal-tmeret 
a CS.M.R. • Loturile școlii 
sportive resițene la șefii, hal
tere. lupte stat ta întregime 
constituite din elevii acestui li
ceu • Atodirese^ Belaean— 
Pușcaș. Dies. Dorea — fotba
liști titulari ta Divizia A. ia 
C-S3L — stat elevi la cursul 
seral • Mărșăluitorul Radoif 
Csunderîik este cocapcnetr: ai 
lotului oltajpx • Gh. S treci. 
handbalist, joacă ta D.r.tz A. 
ta echipa CAM. Restu • Du
mitru Corîam loot casnnxm na
țional absolut la gmratbd fi
nele) si local Matau junior mac. 
recordman republican la atle
tism. .1 . -

Trei Întrebăm, si trei răspun

suri intr-un dialog cu profeso
rul de educație fizică Viorel 
Smoleanu, principalul ..regizor" 
al acestor rezultate pe care, din 
motive de spațiu, nu le putem 
transcrie în întregime :

— Al cui este meritul 7
— Al asociației sportive a e- 

levilor și al organizației U.T.C., 
fără nici o îndoială. Cei mai 
buni sportivi, care sint. dealt
fel. si cei mai buni elevi la 
învățătură, au fost cooptați în 
conducerea asociației. De exem
plu : Olimpiu Pușcaș, președin
tele. Dan Știrban, responsabilul 
financiar. Valeriu Românu, se
cretarul U.T.C. pe liceu. Mir
cea Beladan si Marin Sbîrcea, 
membrii, stat, cu toții, foarts 
buni jucători de tenis.

— Terenurile sportive, mate
rialele, fondurile 7...

— Absolut totul s-a realizat 
prin. eforturi proprii: bitumi- 
r..zar ea terenurilor, vopsirea 
sălii, extinderea spațiilor pen
tru sport. Liceul nostru are. la 
ora actuală, o dotare materială 
completă. Toți cei peste 700 de 
membri ai asociației cotizează 
lunar cu 1 leu. Ultimele achi- 
zttu : S mingi albe pentru volei, 
5 mfnv de baschet. 10 perechi 
de tem»-.. 6 rachete.. 20 de cutii 
cu nunta pentru tenis de masă, 
două filee.

— Dumneavoastră fseeti sport 7
— Xn există competiție spor

tivă .sie casă" ta care să nu 
iac K eu pemte. ca simplu con
curent. alături de elevii mei. 
Sta; cotauzs că si profesorul de 
educetse fizică trebuie să ape
le» ta totdeauna ia forța «em- 
pî-utax personal. Nu-mi nare rău 

se ta~**T~ă ti si pierd în 
2taa troor-kf met elevi—

VIOREL BABA

FOTBAL
PENULTIMUL ACT AL „CU

PEI ROMÂNIEI" la fotbal — 
cele două partide semifinale — 
se vor disputa astăzi la Bucu
rești și Sibiu.

Pe stadionul Republicii din 
Capitală, deținătoarea trofeului, 
echipa C.S. RM. VILCEA, va 
primi replica formației JIUL 
PETROȘANI, finalistă a com
petiției cu doi ani în urmă.

Un joc echilibrat se anunță și 
cel de 1» Sibiu, unde STEAUA 
BUCUREȘTI, specialistă a com
petiției, va întîlni pe POLITEH
NICA TIMIȘOARA.

Ambele meciuri vor începe la 
ora 16,30.

Stațiile noastre de radio vor 
transmite, alternativ, reprizele 
secunde ale acestor jocuri. 
Transmisia se va face pe pro
gramul I, in jurul orei 17,25.

ASTAZI, ÎN MAI MULTE 
ORAȘE DIN SUEDIA, se vor 
disputa primele meciuri din 
cadrul fazei finale a turneului 
internațional de fotbal (juniori) 
— U.E.F.A. Echipa României va 
intîlni, In localitatea Ronneby, 
selecționata Finlandei. Stațiile 
noastre de radio vor transmite 
pe programul I, în jurul orei 
19,50 aspecte de Ia această par
tidă.

(S.U.A.), Adriano Panatta (Ita
lia), Manuel Orantes (Spania), 
Paulo Bertolucci (Italia), Alek
sandr Metrevelj (U.R.S.S.), Jiri 
Hrebec (Cehoslovacia), Jaime 
Fillol (Chile) ți Tom Gorman 
(S.U.A.).

REZULTATE ÎNREGISTRATE 
în turneul internațional de te
nis de la Bournemouth (An
glia) : simplu bărbați : Bai a- 
zutti (Italia)-Farrell (Anglia) 
6—2. 9—7 ; Onny Parun (Noua 
Zeelandă)-McNair (S.U.A.) 6—2, 
3—6, 6—1 ; Gisbert (Spania)- 
Vasquez (Argentina) 7—5, 6—4 
Cronk (Australia)-Panatta (Ita- 
lia) 4—6, 6—4, 6—3 ; Wuensehig 
(R. F. Germania)-Toma Ovici —Ț-
(România) 7—6, 6—1. ----

AUTO
LA SOFIA AU ÎNCEPUT 

LUCRĂRILE CONGRESULUI 
DE PRIMAVARA al Federației 
internaționale de automobilism 
(F.I.A.), la care participă dele
gați din 38 de țări ale lumii. 
România este reprezentată de 
o delegație condusă de ing. Va- 
sile Iordăchescu, prim-vicepre- 
ședinte al A.C.R.

TENIS
INTRE 27 MAI ȘI 2 IUNIE se 

vor desfășura la Roma întrece
rile campionatelor internaționa
le de tenis ale Italiei, unul din
tre principalele turnee ale ac
tualei ediții a „Marelui Pre
min" — F.LL.T.

Organizatorii l-au desemnat 
ea principal favorit al probei de 
simplu bărbați pe campionul 
ramin Hie Nistasc. urmat in 
©ruine pe li«t> favoriților de 
Jaa Kodes (Cehoslovacia), Bjorn 
Borg (Suedia), Stan Smith

Agențiile B. T. T.. transmit:

CE A FOST, CE VA FI?
• SIBIU r La excursia din 

li—19 mii. .care »«-> propus 
ea obiectiv vizitarea princi
palelor monumente și locuri 
istorice din municipiul Cluj, 
au participat 120 elevi. Pen
tru zilele <ie 7—9 iunie agen
ția B.T.T. Sibiu organizează 
un tren al tineretului pe tra
seul: Valea Prahovei — li
toral. In programul acțiunii 
suit incluse vizitarea muzeu- 
lui Dofiana »i maaumentele 
istorice din Camșanța T'.ne- 
ru care, doresc si ja parte 
la această excursie »e pot 
tascrie. — psaă la data de 
C iunie — la Agentta B.T.T. 
Sibiu.

• DÎMBOVIȚA: la uw- 
măr :=prericuuM de eteri 
— 580 — au vizitai, iiwbdri

m ludul li rail Tlaguvișse. 
îr M 8M eteri vw vi- 
ura wunete -ClilMlMi*.

taa teeafitâtBe mie ale ju- 
Bruuiari vur virita u«a«u»-

Drebetu-Turua Sevvrm. Ia

Vacanța la mare
COSTINESTI : Complexul turistic pentru tineret Costi- 

nești și-o deschis, incepînd de ostăzi, porțile. Primii tineri 
ve-iti sâ-și petreacâ vacanța la mare sint cei 640 de uce
nici din școlile profesionale din intreaga țară. Lor li s^au 
coc.ga" c'te c’‘evo sute de tineri muncitori și salariați 
reDcrtizafi aici de agențiile BTT. De remarcat că, față de 
v -ectih, oe ‘orc:, ia complexul de la Costinești, de
butai sezon. . turistic o fost devansat cu o serie.

fn sfirș? -că O ncvtcte: a fost dat in folosință un mini 
ne’e! cere C-spr. ne de 230 locuri.

-FIA; • PTfHTAl/ Im Muzeul 
Defianx. La aceeati dată 4M 
de tineri din Cîmpuiung 
Muscel ver vizita . Muzeul 
de tsterie al partidului e»- 
■unist, al mișcării rrrelnșio- 
uare *1 dtiuetrinse din 
Bemtuta*. alte obiective din 
Capială.

d CARAS SEVEMN : A- 

Oftetal județean de turtșm. 
erganizeazâ. la 2S Eta. un 
trea al ivind ca

m-.-.'are pensri trueril care 
dare* să per Ti ripe la areas- 
tă *tăuue. * pot abțin» de 
la .M«u*»a B.T.T.

o «rCTUSTI: De
ocvurJe de- «fina de sup-

tâmină pe Valea Prahovei au 
beneficiat 9M de tineri. în 
aceeași perioadă al|i 750 de 
tineri din Întreprinderile, in
stituțiile șl țcolile bueurește- 
ne au făcut turul orașului eu 
vizitarea celor mai reprezen
tative obiective turistice.

• BOTOȘANI : Obiectivele 
economice și social-culturale 
ale orașului au fost vizitate 
de 2*6 tineri din localitățile 
județului. Duminică. peste 
5M tineri din comunele ru
rale au participat la un 
schimb de experiență pe pro
bleme. evident, profesionale, 
seganizat la Casa agronomu
lui din Botoșani.

AL. DOBRE

BASCHET
ÎN CADRUL LUCRĂRILOR™-". 

CONFERINȚEI delegaților te- 
derațiilor naționale la baschet'------
din -Europa s-a stabilit ca în-tllX— 
trecerile campionatelor femi-'-'ț-"'“ 
nine europene să aibă Ioc anul—1—-■ 
acesta intre 28 august și 3 sep-'-^T" 
tembric la Gardinia (Italia). E-——»• 
tli)ia din 1975 a campionatului.;™" 
european masculin va fi găzdui-'— 
tă între 12 și 25 mai intr-un '"XXI. 
oraș din R. F. Germania, care 
încă nu a fost stabilit. Anul ——
viitor, campionatele europene..;;.^ 
pentru tineret vor avea loc la 
Atena (maseplin) și la Madrid .X—- 
(feminin). ““T

OINĂ
La Predeal și Călărași s-au 

disputat ultimele jocuri din e- 
tapa zonală a „Cupei României" 
la oină, avind înscrise pe foile 
de arbitraj cunoscutele formații: 
Viață nouă — Olteni (Teleor
man), vicecampioană republica
nă, Torpedo Zărnești, campioa
na județului Brașov, Confecția 
Rîmnicu Sărat, județul Buzău, 
Avîntul Curcani, județul Ilfov 
etc. Acestea au primit o repli
că dirză din partea unor echipe 
mai tinere. înființate de scurt 
timp și care au răsturnat „cal
culele" tehnicienilor federației!/.?- 
de specialitate. La zona de la — 
Predeal, unde au participat 7 
echipe, C.F.R. Sibiu a furnizat 
surpriza etapei, reușind să în
treacă pe campioanele județelor 
Teleorman, Buzău și Brașov, co
tate printre favoritele eompeti- 
ției. Așadar, după Gloria Bucu
rești. care a eliminat pe Uni
versitatea București și Avintul " 
Frasin (Suceava), o altă forma- 
ție tinără, mai puțin experi
mentată, C.F.R. Sibiu, obține ’ . 
calificarea in turneul final. De 
subliniat că mare parte dintre 
componenții echipei sibiene sînt, " 
de fapt, foștii elevi din comuna 
Turnu Roșu. învingătoare de trei ' 
ori tn ..Cupa speranțelor", com
petiție rezervată formațiilor șco
larilor. "

Și la zona de la Călărași s-a 
înregistrat un rezultat nescon- ....
tau Fosta campioană republica- 
nă Avintul Curcani a ratat ca
lificarea. Pe primele două locuri ; 
s-au clasat: A.S.A. Constanța și ; 
Celuloza Călărași.

M. LERESCV -

S-AU DESCHIS 
ȘTRANDURILE I

Ștrandurile din Capitală 
s-au deschis în acest sezon 
cu noi dotări care îmbună
tățesc condițiile pentru pe
trecerea plăcută a timpului 
liber. Numărul aparatelor .,,4
sportive și al jocurilor de -L^l
copii a sporit cu încă 34. La 
Cernica s-au dat in folosin- 
ță două terenuri de sport, 
plaja extinzindu-se cu incâ . —.
două hectare. Ștrandul Fio- . 
reasca dispune de un bazin ----- 
de inot cu plajă și grup de 
dușuri. La Băneasa, Floreas- 
ca I și II au fost executate - 
asfalturi de alei. Plajele tu- . 
turor ștrandurilor au fost 
împrospătate, operațiune . 
pentru care au fost necesare 
600 m.c. nisip. în etapa a 
doua, adică in săptămîna vi- 
itoare, vor fi puse la dispo
ziția publicului și ultimele 
asemenea obiective : Bănea
sa. Tei. Pantelimon II șț 
Mogoșoaia.

R. VASILE

In atenția școlilor!

Aceste cărți ca și multe altele din literatura română și 
universală pot fi comandate atît printr-o scrisoare cît și 
printr-un delegat, plata făcîndu-se fie prin virament, fie în 
numerar, la primirea coletului.

UNIVERSALCOOP — Librăria centrală — „Cartea prin 
Poștă" (București, Str. Serg. Nuțu Ion 8—12 sector 6) vine în 
ajutorul dv. punindu-vă la dispoziție un bogat sortiment 
de titluri pentru premiile școlare, din care amintim :

ANGHEL D. Caleidoscopul lui A. Mirea 5 Iei
ALECSANDRI V. Poezii populare 10 9t
BOGZA G. Tablou geografic 5
BARBU E. Facerea lumii 10 *»
BARBU I. Poezii 6
CALINESCU G. Bietul Ioanide 15 »»
COȘBUC G. Fire de tort 7 >»
CARAGIALE M. Craii de Curte Veche 3,50
DOBROGEANU-GHEREA Asupra criticii 6,50 s»

GALACTION G. Moara lui Călifar 7,50
ISTRATI P. Chira Chiralina 5,25
MAIORESCU T. Critice 10
ROSETTI AL. Nota din Grecia 5
RUSSO A. Cintare României 6 »»
SADOVEANU M. Istorisiri din Ardeal 5 s»

; hanul--------- ;
I BUCURA-HAȚEG [

LICELL AGRICOL BRĂNEȘTI cu profilele:

_______ Cîștiguri suplimentare la

/l/tfiwt/ciitA/otica. dț&gă!

LOZÎNPUC!
LASERf/LECESe/iFLĂ/H 
l/ÎNZARESE GĂSESC 
C/ST/GUW SUPLIMENTAM 
ÎN BANI, AUTOTURISME, 
BUTEUl DE ARAGAZ S.a.

purile, un agreabil lac de 
odihnă ți recreere : HANUL 
BUCURA-HAȚEG. Camerele, 
cu două și trei paturi, do
tate cu încălzire centrală, 
sint confortabile și odihni
toare. Restaurantul hanului
servește excelente prepara- 
te culinare cu specific tra
dițional și o mare varietate 
de băuturi selecționate.

Ambianța plăcută, confor
tul, ospitalitatea gazdelor, 
iată numai citeva motive ■ 
pentru care tot mai mulți ș 
turiști, dornici să viziteze | 
pitorescul ținut al Hațegu
lui, ruinele cetății Sarmize- 
getusa sau rezervația natu
rală de zimbri din pădurea 
Slivuț, își petrec concediul ' 
la Hanul Bucura-Hațeg. |

• îmbunătățiri funciare și gospodărirea apelor
• Economic

ANUNȚĂ
între 9 și 21 Iunie se primesc înscrieri pentru admiterea în anul I, 

treapta I, absolvenți ai clasei a VIII-a, școala de cultură generală, în 
virstă de pină la 17 ani împliniți în cursul acestui an, domiciliați în raza 
teritorială a :

• Municipiului București și jud. ilfov> pentru profilul economic (2 
clase cu 76 locuri) ;

• Municipiul București și județele Ilfov, Prahova, Argeș, Dîmbovița, 
Teleorman, Ialomița, Vilcea, Olt, Brăila, Galați și Tulcea (6 clase cu 296 
locuri).

în cazuri excepționale se primesc și din alte 
județe.

înscrierile se fac la sediul liceului pe baza 
unei cereri tip cu viza școlii generale de pro
veniență, însoțită de fișa medicală cu exame
nul pulmonar și analiza singelui.

în timpul școlarizării liceul asigură cazare și 
masă gratuit la 36% din elevi, declarați bur
sieri conform instrucțiunilor, iar elevilor semi- 
bursieri cazare gratuită. De asemenea, elevii 
pot incheia contracte cu unitățile de producție 
ta care urmează a fi încadrați, pentru acorda
rea burselor de întreținere pe timpul școlari
zării.

Absolvenții treptei I si a ll-a vor putea fi 
încadrați la OCOT, OIP, OGA, IELIFGA jude
țene, TCIF, ISPIF, ISCIF, unități agricole de stat 
sau cooperatiste etc.

_ Liceul dispune de o puternică bază mate
rială pentru a asigura o pregătire corespun
zătoare de specialitate (laboratoare, ateliere, 
poligon pentru îmbunătățiri funciare și măsu
rători terestre, utilaje terasiere etc).

Informații suplimentare la secretariatul liceu
lui, telefon 1623 45.

La sediul liceului se poate ajunge de la 
stația tramvaiului 14 (Pantelimon), cu mașinile 
I.T.A. București - Brânești (cost 2 lei) care cir
culă din 20 in 20 de minute.



JAPONIA : Demonstrație revendicativă muncitorească la Tokio

Vizita delegației
U. T. C

„Scînteia tineretului"
pag. 4

Destindere si securitate inseanuiă

INTERVENȚIA ȘEFULUI DELEGAȚIEI ROMANE IN COMITETUL 
PENTRU DEZARMARE DE LA GENEVA

Reprezentanți ai studenților din Sri Lanka
vorbesc „Scînteii tineretului"

Dezvoltarea și întărirea

PEKIN 21 - Coresponden
tul Agerpres, L Tecuță, 
transmite : Delegația Ucie- 
nii Tineretului Coaenist, 
condusă de Ion Traian Ște- 
fânescu, priat-secretar al 
C.C. al U.T.G, ministru pen
tru problemele tineretului, 
aflată intr-o vizită de prie
tenie in R. P. Chineză, a 
avut, marți, o întrevedere cu 
Su Cin-sien, membru al GC. 
al P. C. Chinez, secretar al 
Comitetului municipal de 
partid Șanhai, vicepreședin
te al Comitetului revoluțio
nar municipal. Su Cin-sien a 
oferit o masă în cinstea oas
peților români. Cu acest pri
lej, convorbirile s-au desfă
șurat intr-o atmosferă cor
dială, prietenească.

cooperării multilaterale
în Europa

PROPUNERI ROMANEȘTI IN DOMENIUL ECONOMIC DIS
CUTATE FRUCTUOS LA CONFERINȚA EUROPEANA PEN

TRU SECURITATE Șl COOPERARE

• DUPĂ CUM ANUNȚA A- 
GENȚIA CHINA NOUA,, guver
nele R.P. Chineze și Malayeziei 
au căzut de acord în principiu 
asupra stabilirii de relații diplo
matice. La invitația premierului 
Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze, Ciu En-lai, primul minis
tru al Malayeziei, Tun Abdul 
Razak, va face o vizită oficială 
la Pekin între 28 mai și 2 iunie, 
pentru a da expresie oficială a- 
cordului intervenit intre guver
nele celor două târî cu privire 
la stabilirea relațiilor diploma
tice.
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cursul 
relațiilor internaționale, 
torul a subliniat că, după pe 
rerea țării noastre, o reală .des 
tindere și securitate in lume 
se pot baza pe forță și pe 
strumenlele acesteia — ara 
Destindere și securitate - 
spus el — înseamnă dezangaja
re militară și dezarmare, instau
rarea de raporturi nei intre sta
te. raporturi democratice, fon
date pe încredere, egalitate in 
drepturi, respectul independen
ței și suveranității 
renunțarea la 
nințarea cu 
internaționale.

Arătind că 
unei abordări

timpul 
a .

blemelor dezarmării, mai ales pe 
planul lichidării arsenalelor nu
cleare, delegatul țării noastre a 
arătat că Republica Socialistă 
România, alături de numeroase 
alte state, se pronunță cu fermi
tate ca -negocierile din cadrul 
comitetului să se concentreze eu 
prioritate pe problemele 
zarmării 
in mod 
punerea 
armelor

de- 
nucleare, care trebuie, 

necesar, să conducă la 
totală in afara legii a 
nucleare, distrugerea

-ns. a continuat 
ăma propune ca 
de negocieri in

rmelor nucleare, 
garanții de secu- 

neposesoare de 
. încetarea pro- 

și perfecționării armelor 
s, reducerea și elimina
tă a arsenalelor de arme 
! și a mijloacelor de 
a lor la țintă, ca o con- 
logicâ a ‘întregului pro- 
st ansamblu de măsuri 
integrat intr-un program 

et de dezarmare nucleară, 
irezentantul român a cerut 
vederea imhunătățirii ac- 

iții comitetului să se asigu- 
1 cadrul acestuia un dialog 

rtentic. cu luarea in conside
re a punctelor de vedere ale 

membrilor săi. In acest 
este necesară democrati- 
comiteturui, ca for real 
ocieri, sub controlul opi- 

ei publice.
npune, de asemenea, a 

reprezentantul român, 
erent de forumul în care 

in toate negocierile 
angajării militare și 
să se respecte" prin- 

form căruia nici o 
cu trebuie să aducă 

irității vreunui stat’ 
re, delegatul țării 
reafirmat hotărirea 

ei române de a contribui 
scoaterea Comitetului 

rmare din imobilismul în 
ire se găsește pentru a se trece 

lareaiizarea unor măsuri prac- 
tics de dezarmare.

„Trebuie să valorificăm energia
tineretului, sprijinind politica guvernului44

Zilele trecute s-au aflat la București, ca invitați 
ai Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din 
România, A. M, Navaratne Bandara - președin
tele Uniunii Naționale a Studenților din Sri Lanka, 
și Harasha Gunewardene — secretar cu proble
mele relațiilor internaționale în cadrul Uniunii 
Naționale a Studenților din Sri Lanka, care au 
avut amabilitatea să acorde un interviu ziarului 
nostru, l-am rugat pe oaspeții din Sri Lanka să 
se refere la organizația studențească din care fac 
parte. A răspuns președintele Uniunii Naționale 
a Studenților, N. Bandara :

nici au un simț dezvoltat al 
responsabilității fâță de socie
tate, conștiința datoriei. Ne va 
fi de mare folos vizita in Ro
mânia pentru activitatea noas
tră viitoare, mai ales in condi
țiile în care 55 la sută din popu
lația Republicii Sri Lanka o 
formează tinerii.

în numele mișcării progre
siste de studenți și tineret din 
Sri Lanka mulțumim studenților 
și tuturor tinerilor români pen
tru primirea pe care ne-au fă
cut-o și le dorim frumoase suc
cese in activitatea lor.

RODICA ȚEPEȘ

în ultimele ședințe ale plenarei Comisiei a Il-a a Conferinței 
pentru securitate și cooperare in Europa, au fost analizate di
verse propuneri pentru preambulul general al recomandărilor 
concrete privind cooperarea in domeniile industrial, științei și 
tehnicii, schimburile comerciale, in alte sectoare economice și 
în ce privește mediul înconjurător.

PE SCURT»PE SCURT• PE SCURT• PE SCURT• PE SCURT

Delegația română s-a pronun
țat pentru încheierea de preve
deri referitoare la direcțiile .de 
bază ale dezvoltării șl întăririi 
cooperării multilaterale în Eu
ropa, care să permită progresul 
economic și social al tuturor 
țărilor și cu deosebire al țărilor 
cu. nivel economic mai puțin 
dezvoltat. In acest sens, un loc 
primordial ar urma să-1 ocupe 
problemele economice majore 
ale dezvoltării, precum și nece
sitatea ca statele șă depună 
constant eforturi comune, stă
ruitoare, pentru soluții cores
punzătoare reciproc avantajoase.

Astfel, delegațiile țărilor p,arr

ÎMPĂRȚIREA EUROPEI ÎN 
BLOCURI MILITARE - OB
STACOL ÎN CALEA DES

TINDERII.

Subllniind, în cadrul dis
cursului rostit în orașul Lu
cerna, importanța deosebită 
pe care o atribuie Elveția 
Conferinței pentru securitate 
și cooperare in Europa, șe
ful Departamentului politic 
federal al acestei țări, Pie
rre Graber,-a apreciat că a- 
ceastă conferjhță conferă o 
șansă unică pentru a deter
mina evoluția în actuala si
tuație de pe continent. In 
acest sens, ministrul de ex
terne elvețian a remarcat că 
împărțirea Europei in blocuri 
militare constituie unul din 
obstacolele majore aflate în 
calea destinderii. Ar fi gre
șit să credem, a spus el, că 
diviziunea continentului nos
tru contribuie la stabilitate 
prin favorizarea instaurării 
și menținerii unui echilibru 
politico-militar. Pierre Gra
ber a menționat hotărirea 
Elveției de a-și aduce în
treaga contribuție la realiza
rea de progrese, in cadrul 
conferinței pentru cooperare 
și securitate. Această confe
rință, a adăugat el. nu este 
un scop în sine, ci numai, un 
început.

ticipante au convenit, in prin ■ 
cipiu, asupra unei formulări 
care subliniază că eforturile lor 
în direcția dezvoltării cooperă
rii în domeniile amintite trebuie 
să contribuie la Întărirea păcii 
și a securității în Europa.

Intr-un alt paragraf, pus de 
acord tot în principiu, se recu
noaște că această cooperare' va 
stimula progresul economic ți 
social al tuturor țărilor, va con
tribui la creșterea nivelului de 
viață al popoarelor.

Discuții fructuoase au avut 
loc și in legătură cu unele pro- 

■ puneri prezentate de delegațiile 
României, Olandei. R.D.G., Un
gariei' și Iugoslaviei care, por
nind de la creșterea interde
pendenței economice a tuturor 
țărilor, subliniază necesitatea 
adoptării de măsuri efective și 
a unirii eforturilor tuturor pen
tru soluționarea problemelor 
economice internaționale majo
re. De asemenea, în propunerile 
prezentate și in 
pronunțate s-au făcut 
la importanța .inserării 
preambulul documentului 
probleme economice a unor 
vederi menite să asigure 
movarea unor relații 
continue și mai echitabile care 
să contribuie la dezvoltarea 
economică armonioasă a tutu
ror țărilor.

COOPERAREA ECONOMICĂ
ROMÂNO- TUNISIANĂ

0 nouă fază
a crizei

guvernamentale 
din Turcia

Criza coaliției guverna
mentale din Turcia a in- 

ț trai de luni seara într-o 
nouă fază, prin începerea 
consultărilor directe din
tre primul ministru, Bu- 
lent Ecevit, liderul Parti
dului Republican al Po
porului (P.RîP.), și vice- 
premierul Necmettin Er
bakan, președintele Parti
dului Salvării Naționale.

Cei doi'ati avut o primă con
vorbire, lă încheierea căreia 
Bulent. Ecevit a declarat presei 
că „a explicat interlocutorului 
punctul său de vedere privind 
greutățile ce le întîmpină func
ționarea coaliției și cauzele a- 
eestora". Domnul Erbakan — a 
adăugat el — tni-a întărit con
vingerea că va depune eforturi 
sincere pentru găsirea unei so
luții a acestei probleme. Con
vorbirile și căutările noastre în 
acest sens vor mai continua ci- 
teva zile, a arătat, primul mi
nistru.

La întrebarea dacă au inter
venit modificări în aprecierea că 
actuala coaliție nu va mai pu
tea continua, Bulent Ecevit a 
spus : „Ne-am oprit, cu domnul 
Erbakan, cu multă bunăvoință, 
asupra formelor de depășire a 
neliniștii create de votul asupra 
legii amnistiei. Vom cerceta, în 
continuare, cu bună intenție, 
toate posibilitățile".

intervențiile 
referiri 

în 
pe 

pre- 
pro- 

stabile,

ULSTER

In ultimii ani. geologii tu- 
nisieni au identificat noi re
zerve de fosfați — principa
la bogăție a țării. Producția 
in acest domeniu este pre
văzută să atingă anul acesta 
4 milioane de tone, față de 
3,5 milioane tone extrase a- 
nul trecut. Mai mult de ju
mătate din producția de fos
fați a Tunisiei este destina
tă exportului.

în explorarea și exploata
rea zăcămintelor de fosfați, 
specialiștii tunisieni se bucu
ră de sprijinul colegilor ro
mâni. împreună, ei au pus 
recent în valoare, la M’raia, 
in sudul țării, un important 
:ăcămint de fosfați. Proiec
tul de deschidere a exploa
tării, ca și utilajele intrate 
deja in dotarea minei, sint 
realizate in țara noastră.

• DUMITRU TURCUȘ, ad
junct de șef de secție la Comi
tetul Central al Partidului Co
munist Român, care se află la 
Viena la invitația C.C. al Par-

Recrudescența tensiunii
a 

pe-

Ir- 
din

Irlanda de Nord cunoaște in ultimele zile o agravare 
tensiunii. Recrudescenței atentatelor i se adaugă un real 
ricol de paralizare a vieții economice.

Așa numita „aripă provizorie" a Armatei Republicane 
landeze (I.R.A.) — grupind cele mai extremiste elemente
rindul minorității catolice — și-a intensificat acțiunile tero
riste. extinzindu-le și in Republica Irlanda (recentele explozii 
de ia Dublin s-au soldat cu un număr record de morți și 
răniți). Documente capturate de trupele britanice, despre 
conținutul cărora a relatat premierul Wilson in Camera Co
munelor. indică proiectele I.R.A. de a ataca și ocupa cartiere 
din Belfast cu scopul evident de a perpetua și adinei atmo
sfera de încordare și animozitatea dintre cele două comuni
tăți. La rindul lor, extremiștii protestanți și-au intensificat 
presiunile. Ei au forțat printr-o campanie de amenințări și 
șantaj declanșarea unei greve a muncitorilor protestanți din 
serviciile-cheie și in primul rind din sectorul energiei elec
trice. Ulsterul a fost astfel adus intr-o situație a cărei gra
vitate este ușor de sesizat deoarece, practic, industria și 
transporturile sint in mare măsură paralizate.

Aceste evoluții explozive atestă înverșunarea cu care 
cercurile extremiste din rindul ambelor comunități — pro
testantă și catolică — încearcă să împiedice normalizarea 
situației. Trebuie observat că organizarea grevei de către 
virfurile extremiste protestante a survenit imediat după ce 
Executivul Ulsterului s-a declarat in favoarea ratificării 
acordului de la Sunningdale. acord care reprezintă un pas' 
de natură să înlesnească rezolvarea conflictului din Ulster. 
Cercurile protestante de dreapta care timp de peste jumă
tate de secol au deținut poziții dominante in viața econo
mică, politică și socială a Irlandei de Nord văd in partici
parea — pentru prima oară — a reprezentanților minorității 
catolice la guvernul local, in ascensiunea moderaților și, in 
genere, 
tar un 
poziții . _ . . .
Ceea ce urmăresc organizațiile extremiste prin creafta unei 
stări de.maximă incordare este, in ultimă instanță, repune
rea în cauză a tot ceea ce s-a realizat pozitiv in ultimul an 
și, in primul rind, a mecanismului politic creat prin înfiin
țarea Consiliului Executiv al Ulsterului — organ in cadrul 
căruia reprezentanții majorității protestante impart puterea 
cu cei ai minorității catolice.

Dacă atrag atenția prin gradul inalt de tensiune pe care 
l-au provocat, acțiunile cercurilor extremiste din Ulster nu 
apar deloc surprinzătoare. Ele exprimă în fond interesele 
unei subțiri pături din ambele comunități care timp de de
cenii și-au menținut privilegii exploaiind conflictul interco- 
munitar. Conflict care, dincolo de învelișul confesional, as
cunde cauze social-economice. Și este absolut evident că 
respectivele cercuri nu vor abandona fără rezistență acerbă 
pozițiile. In acest sens, se poate chiar constata — realitățile 
din ultimele luni o atestă — că această rezistență, înverșu
narea extremiștilor, devine mai accentuată pe măsură ce 
tendințele spre moderație devin mai puternice în rindul 
populației nord-irlandeze.

în perspectiva imediată, eșecul actualelor manevre ale 
extremiștilor depinde de riposta pe care o vor da moderații, 
de fermitatea cu care se va acționa pentru izolarea „duri
lor" din ambele comunități. Informații din Belfast relevau 
ieri faptul că Centrala sindicală nord-irlandeză a adresat un 
apel celor ce muncesc cerindu-le să nu dea curs presiunilor 
elementelor extremiste șî să se prezinte la lucru. Ieri dimi
neață au fost organizate în capitala Ulsterului marșuri in 
sprijinul cererii de revenire la lucru.

in evoluția spre aplanarea conflictului intercomuni- 
pericoi pentru influența și privilegiile lor. De pe< 
similare privesc lucrurile și extremiștii catolici.

EM. RUCAR

tidului Comunist din Austria a 
fost primit de Erwin Scharf, 
membru al Biroului Politic, se
cretar. al C.C. al P.C. din Aus
tria. și Ernest Wimmet, membru 
al Biroului Politic al C.C. «1 
P.C.A. La întrevedere a fost de 
față Dumitru Aninoiu. ambasa
dorul României la Viena.

actualul guvern va continua să 
funcționeze pină la eventuala 
numire a unui nou premier.

Demisia guvernului 
tailandez

• GUVERNUL PREMIERU
LUI SANYA THAMMASAK 
și-a prezentat demisia regelui 
Bhumibol Adulyadej al Tai]an- 
d'ei, relatează agențiile Reuter. 
France Presse și Associated 
Press. Potrivit unui comunicat 
al primului ministru, dat publi
cității la Bangkok, hotărirea a 
fost adoptată in cursul reuniunii 
de marți a cabinetului, dopa ce 
s-a ■ constatat că guvernul tai- 
landez și-a îndeplinit principala 
sarcini care ii revenea, aceea 
de a redacta Constituția țării.

Demisia cabinetului devine 
efectivă o dată cu aprobarea ei 
de către regele Bhumibol,

• LA ÎNCHEIEREA VIZITEI 
lui Abdel Salam Jalloud, mem
bru al Consiliului Comanda
mentului Revoluției și primul 
ministru al Libiei, în Uniunea 
Sovietică, a fost dat publicității 
un comunicat in care este ex
primată hotărirea părților de a 
lărgi și adinei colaborarea ^re
ciproc avantajoasă, pornind 'de 
la interesele celor două țări, 
anunță agenția T.A.S.S. In 
cursul convorbirilor, o atenție 
deosebită s-a acordat probleme
lor legate de situația din Orien
tul Apropiat.

• OPT SUTE DE PODURI, de 
toate dimensiunile, deservesc o 
rețea rutieră de peste 15 mii de 
kilometri. De pildă, drumul na
țional nr. 1, care traversează 
provincia Ha Tinh pe o distantă 
de circa ISO km. nu numără mai 
puțin decit 102 poduri.

Cea mai mare parte a podu
rilor rutiere a fost, însă, dis
trusă de bombardamente.

/

— în țara noastră există șapte 
organizații de tineret. Dintre a- 
cestea Liga Tineretului și Uniu
nea noastră 6int independente pe 
plan organizatoric, celelalte fi
ind afiliate pe lingă principalele 
partide politice. Pe plan politic 
și filozofic, noi ne 
pozițiile coaliției de stingă, con- 
siderindu-ne, neoficial, organi
zația comunistă de tineret, le
gată de Partidul Comunist din 
Sri Lanka, care face parte, ală
turi de Partidul Libertății și 
Partidul Socialist, din Frontul 
Unit al forțelor de stingă și de
mocratice, aflat la conducere din 
anul 1970. Dintre principalele o- 
biective ale Uniunii Naționale 
a Studenților amintesc partici
parea direct a studenților la de
mocratizarea vieții universitare, 
a învățămîntului în general, asi
gurarea condițiilor necesare stu
diului prin sporirea numărului 
de cămine și burse,, obținerea 
mai multor drepturi politice de 
către studenți. Anual termină 
cursurile superioare 3 000 de ti
neri și noi ne preocupăm de 
plasarea lor imediată în pro
ducție ; în acest sens cerînd și 
sprijinul guvernului. In momen
tul de față mai intilnim unele 
dificultăți in ceea ce privește 
asigurarea locurilor de muncă 
tinerilor noștri specialiști. Dar 
cum in planul cincinal aflat in 
desfășurare sint prevăzute mă
suri importante pentru indus
trializarea și dezvoltarea agri-

situăm pe

culturii, sperăm ca această pro
blemă să fie rezolvată pentru 
toți tinerii. Țara noastră se află 
numai de patru ani pe calea 
consolidării independenței eco
nomice a țării și o serie de pro
bleme nu pot fi rezolvate peste 
noapte sau de la sine. De aceea 
organizația noastră desfășoară 
și o muncă de mobilizare și an
gajare a tineretului studențesc, 
deoarece considerăm că energi
ile lor trebuie să fie valorifi
cate, sprijinind eficient acțiunea 
guvernului. în prezent nu se 
mai permite nici unui absolvent 
să părăsească țara decit după un 
stagiu de zece ani ; in acest fel 
va putea fi satisfăcut numărul 
necesar de cadre pentru econo
mia noastră.

• Ați avut întâlniri și con
vorbiri cu reprezentanți ai 
V.A.S.C.R. Cum apreciați 
raporturile dintre organi
zațiile noastre și cu ce im
presii tncheiați vizita în 
România ?

— în cursul întilnirilor cu re
prezentanți ai U.A.S.C.R. am 
discutat despre raporturile din
tre organizațiile noastre și am 
apreciat că există posibilități de 
a le dezvolta, potrivit dorinței 
comune — răspunde Harasha 
Gunewardene. Am vizitat Com
binatul siderurgic-de Ia Galați 
și am fost profund impresionați 
de cele văzute. Tinerii Româ-

• PESTE 1,7 MILIOANE 
MUNCITORI agricoli italieni au 
început marți o grevă naționa
lă de 48 de ore. Greviștii re
vendică îmbunătățirea condiții
lor de viață și de muncă.

Pentru aceleași revendicări se 
află in grevă peste 70 la sută 
din personalul care deservește 
stațiile de benzină amplasate 
de-a lungul autostrăzilor 
liene.

• Republica 
Sri Lanka săr
bătorește astăzi 
ziua sa națio
nală. Dobindin- 
du-și indepen
dența la 4 
bruarie 
Ceylonul a 
lit, la 22 
1972, statutul său 

de dominion în cadrul Com- 
mOnwealthului și, adoptînd 
noua Constituție, s-a procla
mat Republica Sri Lanka, 
stat independent, liber și su
veran. Prin acest eveniment 
memorabil. Sri Lanka a mar
cat un pas de însemnătate 
istorică pe calea consolidării 
independenței politice.

fe- 
1948, 
abo- 
mai

• Stat insular, situat in 
Oceanul Indian la întretăie
rea vechilor drumuri comer
ciale ce leagă Europa de O- 
rientul îndepărtat, Sri Lanka 
numit și „Țara frumuseții" 
sau „Insula Paradisului", are 
o suprafață de 65 000 km. p. 
Capitala țării este orașul- 
port Colombo.

• Pe plan extern, Repu
blica Sri Lanka se pronunță 
pentru o politică de coexis
tență pașnică, de colaborare 
și bună înțelegere cu toate 
popoarele. între Republica 
Socialistă România și Repu
blica Sri Lanka s-au stabilit 
relații de prietenie și coope
rare.

Orientul Apropiat
TEL AVIV 21 (Agerpres). — 

înainte de a pleca spre Damasc, 
Henry Kissinger a avut, marți, 
o nouă întrevedere pu echipa 
oficială israelianâ pentru nego
cierea unui acord de dezanga
jare a forțelor pe înălțimile 
Golan.

La sfîrșitul reuniunii, minis-

superior

trul israelian al informațiilor, 
Shimon Peres, a declarat că au 
fost abordate, in special, pro
bleme privind traseul liniei de 
separare a forțelor celor două 
părți. Totodată, el a menționat 
că un acord de dezangajare ar 
putea interveni spre sfirșitul a- 
cestei săptămini.

Universitățile și institutele 
de invățămint superior - din 
Uniunea Sovietică vor pri
mi, în toamna viitoare, în 
anul întii, 940 000 de stu
denții. în anul universitar 
1974-1975 vor fi deschise noi 
facultăți, profilate, în spe
cial, pe pregătirea de cadre 
pentru ramurile cele mai di
namice ale economiei : ci
bernetica, automatica, tele- 
mecanica, radioelectronica, 
fizica nucleară și sistemele 
automate de conducere.

In prezent, în Uniunea 
Sovietică funcționează 833 de 
instituții de invățămint su
perior, in care învață .4 600 000 
de studenți. Cursurile altor 
60 de universități sint frec
ventate de peste 500 000' de 
tineri. Anul acesta își vor 
inaugura activitatea univer
sitățile de la Ivanovo — 
vechi centru textil — din 
Kemerovo și Omsk (Siberia).

*'

MIERCURI, 22 MAI 1974

OMUL POTRIVIT LA LOCUL 
POTRIVIT i Central (orele 9.15 ; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30).

APAȘn : Luceafărul (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 : 20,45) ;
Grădina Luceafărul (ora 20).

LA EST DE JAWA ; Patria (O- 
rele 9.30 ; 12.15 ; 15 ; 17,45 ; 20,30).

PLIMBARE ÎN PLOAIA DE 
PRIMĂVARĂ :■ capitol (orele 9.30 ; 
11,45 ; 14 ; 16.15 ; 18,30 ; 20,45) ; 
Scala (orele 9,15 ; 11,30 ; 13.45 ;
16.15 ; 18,45 ; 21) ; Grădina Capi
tol (ora 20).

LADY CAROLINE : Favorit
(orele 9.15 : 12 ; 15,30 ; 18 : 20.30) ; 
Festival (orele 9,30 : 12,15 ; 15.15 ; 
18 ; 20.30) ; Modern 
11 : 13,30 : 16 ; 18,30 ; 
dina Modern (ora 20).

FRATIÎ JDERI : Aurora (orele 
9 ; 12.15 ; 16 ; 19,30) ; Victoria (o- 
rele 9,15 ; 12,30 ; 16 ; 19.30) ; Gră
dina Aurora (ora 20).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL : Lu
mina (orele 9 ; 12.30 ; 16 ; 19,30).

MARINARUL EXTRAORDI
NAR : București (orele 9 ; 11 ;
13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21) ; Excelsior 
(orele 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 : 18,15 ;
20.30) ; Casa Filmului (orele 15,45; 
18: 20,15); Grădina București (ora 
20).

BANI DE BUZUNAR : Buzești 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30) ; Melodia (orele 9 ; 11.15 ;
13,30 : 16 ; 18,30 ; 20.45) : Grădina 
Buzești (ora 20): Grădina Festival 
(ora 20).

LUMINILE ORAȘULUI : Grivita 
(orele 9 : 11.15 : 13,30 : 16 : 18,15 ;
10.30) ; Volga (orele 9,30; 11,15; 13; 
14,45; 16.30; 18,30; 20.15).

f XU'JLU t 
(orele 8,45 ; 
20.45) ; Grâ-

R.P. BULGARIA : Studenți în timpul orelor de practică în laboratoarele Institutului Superior 
de Electronică din Varna.

DAMASC 21 (Agerpres). — 
Președintele Siriei, Hafez Al- 
Assad, l-a primit, marți, pe se
cretarul de stat Henry Kissin
ger, la puțin timp după sosirea 
acestuia la Damasc, venind de 
la Tel Aviv, și a continuat cu 
el examinarea problemelor pri
vind dezangajarea forțelor pe 
înălțimile Golan.

BEIRUT 21 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția pa
lestiniană de informații WAFA, 
liderii a șapte organizații pales
tiniene, între care Yasser Ara
fat, președintele Comitetului E- 
xecutiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, s-au în- 
tilnit în mai multe rinduri pen
tru a coordona poziția organiza
țiilor palestiniene in cadrul e- 
forturilor ce se depun în pre
zent în vederea găsirii unei so
luții de pace în Orientul Apro
piat.

în legătură eu ultima reuniu
ne de la Beirut, Farouk Kad- 
doumi, membru al Comitetului 
Executiv al O.E.P., a declarat că 
„toate organizațiile palestiniene 
sint de acord asupra stabilirii 
unei autorități naționale pe te
ritoriile- palestiniene ce vor fi 
eliberate11. El a precizat că re
uniunea din capitala libaneză a 
obținut „rezultate însemnate" în 
direcția unității palestiniene.

,V

VALEA PRAFULUI DE PUȘCA 7 
Arta (orele 15,15 ; 17,45 ; 20,00) ;
Dacia (orele 9 ; 11.15 1 13.30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30) ; Lira (orele 15.30 ; 
18 ; 20.15) : Grădina Arta (ora 20).

PORȚILE ALBASTRE ALE 
ORAȘULUI: Ferentari (orele 
15.30 : 18 : 20.15).

OMUL DIN ÎNALTA SOCIETA
TE ; Floreasca (orele 15.30 ; 18 ;
20.15).

TREI SCRISORI SECRETE 
cegi (orele 15.45 ; 18 : 20.15) 
mul Sării (orele 15,30 ; 18 ; 
Grădina Bucegi (ora 20).

CB DRUM SĂ ALEGI l 
cent (orele 13.45 ; 16;

Bu- 
Dru- 

20,15) ;

CAPCANA i Crtngașl (orele 16 ; 
18).

LE MANS i Cosmos (orele 15,30 ; 
18).

MARELE MAESTRU i Cosmos 
(ora 20,15).

ȚARUL IVAN IȘI ___
PROFESIA : înfrățirea
15,30 ; 18 ; 20,15).

GOANA DUPĂ HOT (ora 
ATENTATUL (ora 16,30); 
ȚEALA (ora 18.45): OMUL 
L-A UCIS PE LIBERTY WALACE 
(ora 20,45), rulează la Cinemateca 
„Union".

SCHIMBA 
(orele

14,30); 
AME- 
CARE

dio-fonorama. Muzică ușoară de 
peste hotare; 22,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic. Sport; 22,30 
Melodia zilei; 22,35 Vedete ale mu
zicii ușoare; 23.15 Poetica. Ale
xandru Ralcu: 23.20 Studioul mu
zicii contemporane; 23.55—24,00 Ul
timele știri. PROGRAMUL 1

Cotro-
18,15 :

20.30) : Grădina Torhls (ora 20).
CAT BALLOU : Gloria (orele 9 

11,15 : 13.30 ; 16 ; 18.15 ;
Flamura (orele 9 : 11.15 : 
16 ; 18,15 : 20,30).

AFACEREA -------------
GRU" : Flacăra
13.30 : 15.45 ;

ARBUȘTII :
15.30 ; 18 ; 20,15).

PĂCALĂ : Pacea 
15.30 : 19) : Unirea 
16 : 19).

TRECĂTOARELE 
torul ; (orele 15,30 ;

UN COMISAR ACUZĂ : 
Iești (orele 10 ; 15.30 ; 18 ; 
Munca (orele 10 ""

CIDUL : Moșilor (orele 9 
16 ; 19.30).

IARNA
(orele

RIO
15 30 ;
20.15).

HOȚUL DE PIERSICI : Popular 
(ora 20,15).

„PRINȚUL 
(orele 9 ;

18 : 20.15). 
Progresul

PROGRAMUL III
11.15 ;

(orele 
(orele

(orele

11 ;
10,30 :

IUBIRI i Vil- 
18 ; 20).

Glu-
20.15) ;

15,30 ; 18 ; 20.15).
: 12,30 :

FIERBINTE :
16 ; 18 ; 20).
LOBO : Popular
18) ; VItan (orele 15,30 ; 18 ;

Rahova

(orele

9,00 Știri; 9.05 Incognito
gram de varietăți muzicale; 9,55 
Melodia zilei: Inimi de sondor" 
de Zaharia Popescu; 10,00 Meri
dian-club; 11.00 Profil pe porta
tiv — Mezzosoprana Martha Kes
sler; 11,30 Muzică din operete; 12,00 
Știri; 12.05 Invitație în fonotecă; 
12,55 Melodia zilei; 13,00 închide
rea emisiunii; 17,00 Știrile după- 
amiezii; 17.05 Alo, Radiol mu
zică ușoară la cerere; 17.50 Fru
moasă și liberă ne ești, Românie 
— cîntece; 18,00 Șapte zile, șapte 
arte. Arte plastice; 18,10 Dublu 
recital: Angela Similea și Serge 
Prisset; 18,55 Melodia zilei; 19,00 
în direct... din comuna Vedea, ju
dețul Ilfov; 19.30 Știri; 19.35 Casa 
de discuri ,.His Masters Voice"; 
?0,00 Jurnale și memorii. Memo
riile lui Hector Berlioz; 21,00 Ra-

Opera Română ; TRUBADURUL 
— ora 19 ; Teatrul de Operetă : 
OKLAHOMA — ora 19,30 ; Tea
trul Național (Sala Mică) : NĂ
PASTA : CONU LEONIDA — ora 
19,30 ; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) ; 
JOC DE PISICI — ora 19,30; Tea- 

de Comedie : MOLIERE 
TEATRUL DE COMEDIE 

ora 19,30 ; Teatrul „C. I. 
Nottara" (Sala Magheru) : ADIO 
CHARLIE — ora 19,30 ; (Sala Stu
dio) : HAMLET — ora 19 ; Tea
trul Mic ; VIAȚA E CA UN VA
GON ? — ora 19,30 ; studioul 
I.A.T.C. : JURNALUL UNUI NE
BUN — ora 20 ; Teatrul „Ion Va- 
silescu" : EU SINT TATĂL COPI
ILOR — ora 19,30 ; Teatrul „C Tă- 
nase" (Sala Savoy) : PARDON... 
SCUZAȚI... BONSOAR — ora 
19,30 : (Sala Victoria) ; VINO SA 
NE VEZI DISEARĂ — ora 19,30 : 
Teatrul Țăndărică (Sala Victo
ria) : ILEANA SINZIANA — ora 
17 : Teatrul „Ion Creangă" : MOȘ
TENITORII — ora 16 ; Ansamblul 
„Rapsodia Română" ; LA HANUL 
CU CINTECE — ora 19,30 ; Circul 
Globus : CIRCUL MARE DIN 
MOSCOVA — ora 19,30.

9.00 Teleșcoală. 10,00 Curs de 
limbă engleză. Lecția 90. 10,30 Curs 
de limbă rusă. Lecția 91. 11,00
Vîrstele peliculei. 11.50 Legile țâ
rii _ legile noastre. 12,00 Pagini 
din Albumul duminical. 16.00 Curs 
de limbă germană. Lecția 93. 
16,30—17,00 Curs de limbă france
ză. Lecția 94. 17(30 Telex. 17.35 
Steaua polară. „Construcții șicon- 
structori“. 17.55 Scena — emisiune 
de actualitate și critică teatrali. 
18,15 Sri Lanka. Reportaj filmat 
de Radu Ursache și Doru Secai. 
18.30 Film serial pentru copii: 
George. 18,55 Tragerea pronoex- 
pres. 19,05 Tribuna TV. 19,20 1001 
de seri: Purcelușul Stafidă. 19.30 
Telejurnal • La cotele anului 
XXX. 20,00 Teleobiectiv. 20.15 Sa
tule. vatră frumoasă! Cintece și 
dansuri populare. 20,30 Telecine- 
mateca. Ciclul „Mari ecranizări" 
— „Ziua cea mai lungă" (I). Pre
mieră pe țară. 22,00 Premieră TV: 
Cîntecele muncii. Balet inspirat de 
melodiile unor cunoscute cintece 
muncitorești. 22,15 24 de ore.

PROGRAMUL 2
20,00 Pagini dț umor: „Ce vrâjț 

a mai făcut nevasta mea'. 20.li 
Universitatea TV. 21.00 Telex. 21.0» 
De pe scenele lirice ale țării. Se- 
lecțiuni din opereta „My fa:« 
lady" de Loewe. 22,00 Meridian» 
literare.
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