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Buenos Aires pentru America Latină a a- 
gentiei Inter Press Service (I.P.S.), căruia i-a 
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Congresul
Frontului 
Unității 
Socialiste
Eveniment major in viata, social-politică a țării, Congresul Frontului Unității Socialiste — ale cărui lucrări se deschid astăzi in Capitală — ilustrează creșterea continuă a participării organizațiilor de masă, obștești și profesionale, a tuturor oamenilor muncii la conducerea societății, la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru.Constituit în urmă cu cinci ani, ihtr-o etapă in care după cel de-al IX-lea Congres al partidului s-au înfăptuit pași hotăritori în realizarea unui puternic avint al forțelor de producție pe baza științei și tehnicii moderne, in perfecționarea continuă a relațiilor de producție și a raporturilor dintre oameni, in ridicarea nivelului de trai, de cunoaștere și cultură al poporului, in adincirea democrației socialiste, Frontul Unității Socialiste, asigurind îmbinarea din ce in ce mai strinșă a activității organelor de stat cu cea a organizațiilor obștești, creează un cadru optim pentru unirea tuturor forțelor creatoare ale poporului în opera comună de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.După cinci ani de activitate. timp in care a crescut continuu rolul Frontului U- nității Socialiste în viața politică și socială a țării, a sporit capacitatea sa de acțiune, contribuția efectivă la ' perfecționarea organizării și conducerii întregii societăți, primul Congres al F.U.S. deschide noi perspective privind stimularea manifestării plenare a rolului social al clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, celorlalte categorii de oameni ai muncii, afirmarea tinerei generații în primele rinduri ale făuririi noii societăți. Faptul că activitatea Frontului Unității Socialiste se întemeiază pe relații de deplină egalitate, colaborare, echitate socială, garantate prin întreaga structură economică și instituțională a societății, prin întreaga acțiune politico-educativă desfășurată de P.C.R., asigură manifestarea plenară a u- nității poporului român, a voinței sale de ridicare a României socialiste pe trepte tot mai inalte ale progresului și civilizației.Este semnificativ, in ceea ce privește intensificarea participării maselor la conducerea societății, accesul tuturor categoriilor sociale, al tineretului la decizie, faptul că in toate județele, in toate localitățile patriei Congresul Frontului Unității Socialiste a fost precedat de ample manifestări care au prilejuit valoroase propuneri de imbunătățire și perfecționare a activității economice și sociale. In același timp, a crescut efortul comun al organizațiilor de masă și obștești îndreptat către creșterea eficienței muncii în toăte domeniile, accentuarea participării cetățenești la dezvoltarea orașelor și satelor, la acțiunile de educație in spiritul principiilor muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și echității socialiste.Desfășurindu-și lucrările într-un moment în care întregul nostru popor se pregătește să sărbătorească, prin mari și importante succese în toate domeniile de activitate, a XXX-a aniversare a eliberării patriei de sub dominația fascistă și să intimpine al XI-lea Congres al partidului, primul Congres al Frontului Unității Socialiste va contribui la creșterea intr-o și mai mare măsură a rolului organizațiilor obștești, care reflectă in realitate rolul conferit maselor, tuturor categoriilor sociale in sistemul democrației noastre socialiste, in adoptarea celor mai importante decizii care direc- ționează viața economica, socială și politică a țării. Totodată va asigura o mai largă punere în valoare a energiilor și capacităților creatoare ale tuturor membrilor societății, ale tuturor tinerilor, in interesul lor și al patriei.Urăm deplin succes lucrărilor congresului.
ADRIAN VASILESCU

ȘEDINȚA COMITETULUI EXECUTIV
«5 1

AL COMITETULUI CENTRAL AL P.C.R
IU EDITURA POLITICA A APĂRUT BROȘURA:

NICOLAE CEAUSESCU
Cuvintare ia Consfătuirea cu activul de partid și 
de stat din domeniul comerțului exterior și coope

rării economice internaționale
16 mai 1974

în ziua de 22 mai a.c. a avut loc ședința Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R.. prezidată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român.

. în cadrul ședinței a fost prezentată o infor- 
’mare a guvernului asupra analizei pe bază de 
bilanț a rezultatelor activității economico-fi- 
nanciare pe anul 1973, analiză care a fost efec
tuată în prezența reprezentanților tuturor 
nisterelor.

Comitetul Executiv a apreciat ca pozitivă 
tivitatea economico-financiară desfășurată 
anul 1973 de către ministere, centrale indus
triale și întreprinderi, de unitățile din agricul
tură, transporturi și din alte sectoare ale eco
nomiei naționale. Ca urmare a îndeplinirii pre
vederilor din planul de dezvoltare economico- 
socială a țării privind sporirea acumulărilor, 
s-a asigurat creșterea continuă a veniturilor 
oamenilor muncii, în unele domenii realizîn- 
du-se chiar creșteri peste nivelele prevăzute in 
planul cincinal.

Apreciind rezultatele bune obținute, au fost 
scoase, totodată, în evidență o seamă de nea
junsuri în activitatea economico-financiară a 
întreprinderilor, centralelor, ministerelor și a 
celorlalte organe centrale. în vederea înlătură
rii acestora, Comitetul Executiv a indicat ca 
guvernul, fiecare minister, centrală și între-

mi-

ac-

prindere să acționeze cu toată fermitatea pen
tru aplicarea in viață a măsurilor stabilite deja 
de conducerea partidului și statului privind 
punerea neintirziată in funcțiune a obiectivelor 
economice restante, scurtarea termenelor de a- 
tingere a parametrilor proiectați la noile capa
cități de producție și folosirea corespunzătoare 
a celor existente, eliminarea risipei de materia
le și diminuarea, pe această cale, a cheltuieli
lor de producție. Comitetul Executiv a stabilit 
să se pună de urgență ordine in sistemul de 
aprovizionare tehnico-materială, să se asigure 
folosirea cit mai rațională a mijloacelor de 
producție, a materiilor prime și materialelor in 
vederea lichidării imobilizărilor de stocuri, a 
evitării cheltuielilor neeconomicoase. Totodată, 
s-a dat ca sarcină organelor financiare să sta
bilească un sistem mai corespunzător de anali
ză eeonomico-financiară, care să scoată în e- 
vidență cu mai multă claritate fenomenele 
reale care au loc în economie, pentru ca, pe a- 
ceastă bază, să se acționeze în vederea creșterii 
necontenite a eficienței economice în toate sec
toarele de activitate. Comitetul Executiv sub
liniază, încă o dată, că înfăptuirea prevederilor 
planului de dezvoltare economico-socială pe 
1974, realizarea cincinalului înainte de termen 
la toți indicatorii și în toate domeniile — in
vestiții, producție industrială și agricolă, dimi-

I.M.M.N. Baia Mare. Moment pe fluxul tehnologic al cuprului
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nuarea cheltuielilor nateriale — reprezinți ca
lea «pre creșterea neîncetată a nivelului de 
trai, material fi spiritual, al întregului nostru 
popor.

Comitetul Executiv a aprobat in continuare, 
propunerile guvernului privind unele îmbună
tățiri în smernul de impozite pe veniturile 
cooperativelor ți ale celorlalte organizații coo
peratiste de consum și meșteșugărești, precum 
și ale întreprinderilor și organizațiilor econo
mice ale organizațiilor obștești. Prin îmbunătă
țirile propuse se asigură — • dată cu simplifi
carea modulai de stabilire a impozitului — rea
lizarea unei corelări mai corespunzătoare in
tre venituj efectiv și impozitul ce trebuie plă
tit de fiecare unitate, precum și stimularea mai 
puternică a cooperativelor meșteșugărești de a 
dezvolta o serie de activități și prestări de ser
vicii necesare populației.

Comitetul Executiv a discutat și aprobat u- 
nele măsuri cu privire la organizarea și desfă
șurarea Congresului Frontului Unității Socia
liste și a stabilit reprezentanții Partidului Co
munist Român care vor fi propuși să fie aleși 
în Consiliul Național — 
cialiste.

în cadrul ședinței, 
zolvat, de asemenea, 
vității curente.

al Frontului Unității So-

Comitetul Executiv a re 
și alte probleme ale acti

r

TINERETUL FACTOR ACTIV IN ÎNDEPLINIREA CINCINALULUI ÎNAINTE DE TERMEN!

PRODUCTIVITATE SPORITĂ
V

LA FIECARE LOC DE MUNCA
C.P.L. SIGHET:

RITM CONSTANT
DE LUCRU

Realizat din angajamentul 
anual :• 4.5 milioane lei la producția globală • 3,4 milioane lei la producția marfă • Productivitatea muncii — 3,6 la sută peste plan • Economii prin valorificarea deșeurilor — 57 000 lei • Tinerii și-au propus să dea prin muncă patriotică o producție in valoare de 200 000 lei.Inițiative ale tinerilor : „Să lucrăm două zile pe lună cu materiale economisite", lansată de organizația U.T.C. Pină in prezent economiile obținute prin aplicarea ei se ridică la 85 000 lei ; „Să lucrăm o zi pe lună cu lacuri economisite". Tinerii au fost cei dinții care au răspuns chemării obținind o economie de lacuri în valoare de

Rezoluția Consfătuirii activului de partid și de stat 
din domeniul comerțului exterior și cooperării 

economice internaționale.

Fiecare lucrare de diplomă
un răspuns concret

la o problemă a producției
• Cum preiau fi aplică intreprinderile,

in activitatea lor

oferite de viitoriiNu trebuie să fii neapărat specialist in extracția zahărului pentru a-ți da seama că un titlu cum ar fi „Sporirea capacității de producție a fabricii din Sas- cut de la 800 t. in 24 de ore la 1 500 t.,24 h. fără o construcție specială" este demn de interesul celor in cauză.Poate fi obținut realmente a- cest spor de 700 tone zahăr la Fabrica din Sascut ? Sau este pur și simplu o ipoteză pe care cei din producție n-o consideră realizabilă ? In momentul de față răspunsul nu poate fi obținut pentrtRcă proiectul fostului student de Ia Facultatea de industrie alimentară din Galați n-a fost adus la cunoștința celor din fabrică. Din vina cui ? Este mai greu de stabilit cu atit mai mult cu cit sint zeci de propuneri asemănătoare ce împărtășesc aceeași

economică, soluțiile
specialiști

30 000 lei ; „Să «economisim prin valorificarea deșeurilor de volum mic materialul lemnos*1. S-au obținut economii in valoare de peste 57 000 lei. Sint numai o parte dintre inițiativele care figurează in programele de activități ale organizației.U.T.C. ca modalități de mobilizare a tinerilor în întrecere. Iată frun-

I.M.M.N. BAIA MARE:

UTILAJELE
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t

LA

ÎNTREPRINDERI

CARE AU LANSAT

CHEMAREA

LA ÎNTRECERE

tașii — mai bine zis cițiva dintre ei. luați din evidența comitetului U.T.C. : Vaier Donca, Aurora Șandor, Ion Miț, Iolan- da Țoca. Ștefan Șofer, Ion Ardelean, Viorica Bledea, Iosif Puștan. în fiecare lună, de fapt, lista evidențiaților se completează cu nume noi, așa cum se c.-.mpletează. de altfel, și suma realizărilor lor în întrecere.
ȘttOpresfoce o numen utUS xoelftiițli

RAID
ÎNTR-0 DIMINEAȚĂ 

DE MUNCĂ, 
IN CĂUTAREA

CELOR OBIȘNUIȚI 
SÂ PIARDĂ TIMPUL

PARAMETRII MAXIMI
Realizări peste plan :

AZI - LA RADiO 
$1 TELEVIZIUNE

Astăzi, in jurul orei 
16,00, posturile noastre 
de radio și televiziune 
vor transmite direct de 
la sala Palatului Re
publicii, ședința de des
chidere a Congresului 
Frontului Unității So
cialiste.

soartă. Mai mult; nici una din unitățile productive nu trimit pe adresa secției, cu toate că este unica de acest fel in țară, teme de cercetare.Temele pentru cercetarea științifică studențească nu trebuie așteptate însă să vină singure din producție, sub forma unor liste de propuneri. „Am cultivat relații permanente cu întreprinderile unde fac studenții practica — ne-a spus tovarășul doctor inginer Alexandru Costicâ, de la Facultatea de mecanică, secția nave și instalații de bord, în felul acesta am avut posibil litatea să cunoaștem problemele concrete ale producției. Am a- dus unele modificări programei analitice. Pină nu de mult, proiectul lucrării de an rezolva o temă iar cel de diplomă o alta. Acum, aceeași temă este studiată treptat în funcție de toți parametrii".La aceeași facultate, secția tehnologia construcțiilor de mașini, proiectele de diplomă aua- bordat și rezolvat, începînd din. 1969, 90 la sută probleme din producție. Desigur, specificul secției permite aplicarea soluțiilor date în proiecte intr-țin timp mai scurt. Avem însă convingerea că singure aceste avantaje nu ar fi fost suficiente. Este vorba în primul rîhd de stilul de lucru al celor care îi îndru-ELENA RUBELI

1 FIGURANȚI PE SCENA
Era luni dimineața — debut de săptămînă de muncă. Troleibuzele. autobuzele și alte mijloace de transport în comun epuizaseră deja „ora de virf“, iar acum o parte din ele, pur- tînd tăblița „Ne retragem la garaj", goneau nebunește pe lingă stațiile senii descongestionate de călători. însoțiți de to-

varâșul ION BlCA de la serviciul Dispecerat-intervenții al Miliției Capitalei descindem în cîteva locuri, cunoscute ca a- drese mai puțin reprezentative pentru ceea ce indeobște numim cronica muncii.Ora 10. Strada Academiei, colț cu bulevardul Gh. Gheor- ghiu-Dej. Librăria „Eminescu"

VIEȚII...

PUTEREA EXEMPLULUI
de MIHAI STOIAN

• Producție globală in valoare de 28 milioane lei. • Producție marfă în valoare de 11 milioane lei. • Cupru electrolitic — 200 tone. • Cupru convcrtizor — 66 tone. • Combustibil convențional economisit — 1 800 tone. • Productivitatea muncii — 4 la sută.Planul de măsuri, conceput de muncitorii, tehnicienii și inginerii intreprinderii cind au lansat chemarea la întrecere socialistă pe acest an către toate unitățile similare din ramura lor, cuprindea modalitățile de punere în valoare a unor rezerve interne care să asigure o substanțială depășire a planului. Pe parcursul întrecerii însă au apărut posibilități in plus care n-au întirziat cea mai dovedit să fie fructificate. Și eficientă dintre ele s-a a fi exploatarea, între-
ROMULUS LAL

(Continuare în pag. a ll-a)

(Continuare în pag. a ll-a)

• La Tokio a apărut o nouă edi
ție a volumului „România. Nicolae 
Ceaușescu. O politică de pace și 
cooperare internațională" (în pa
gina a 4-a o corespondență din 

capitala japoneză)

• în cadrul lucrărilor

Conferinței securității 
europene se acordă o a- 
tenție deosebită princi
piului integrității teritori

ale a statelor.

• A fost dat publicității 
Comunicatul privind vi
zita ministrului de exter
ne al României în Bulga

ria (textul, în pagina
a 4-a).

Imi spune cite un tînăr, dacă-1 întreb de ce s-a lăsat pe tînjală, că, la urma urmei, nici cutare nu-i mai breaz decit el. nici cutare (replică valabilă atit pentru elevul sau studentul ’ codaș la învățătură, cît și pentru delăsătorul abia pătruns pe ușa fabricii, a uzinei). Mai există oameni care, în loc să privească in sus, privesc în jos ; ei nu caută să aleagă, din imensitatea de dele pozitive aflate în rul lor, pe cel cuvenit, dimpotrivă, îl aleg pe naș, pe chiulangiu, pe punctual...Despre toate acestea stat de vorbă, cindva,

mo- ju- cî. poz- ne-am cu

Matei Rueg, de la întreprinderea de mecanică fină din Sinaia. Biografia sa simplă, exemplară, felul în care „dialoghează" cu oamenii săi, îi dau dreptul, integral, să-i judece pe cei care... se lasă mai greu integrați în colectiv. „In fond — susține— ce lucruri grozave făptuit eu ?m-am purtat firesc și tot". Iată-i, în cîteva vinte, biografia (omul mai e chiar tînăr-tinăr, exemplul său merită cunoscut de cei care la prima tinerețe) : la— ucenic și elev la

eu ? Consider

respiră calm prin vitrinele înflorite cu cărți. înăuntru, liniște s-o bei cu ceașca. Perete-n perete, intr-o încăpere eu de cofetărie, (care mai înseamnă așa tea sare-n țăndări, drumul paharelor.cilor. Nu vă supărați. dumneavoastră ?.........Sint Vasile Popescu. student la drept in anul III. Nu. la fără frecvență. Lucrez la I.C.H. Molru, am venit să-ml fac două teme de control, aici am biblioteci, condiții, plec la Motru ? miine fac eu timp...".Două sute de pe bulevardul — barul ..Tomis". La o masă, Titu Ivânică, și el venit din provincie, se luptă cu paharul. „Sint din comuna Gircov, de lingă Corabia. Abia am terminat armata (in februarie — n.n.) și-am venit să mă interesez de facultate. Sint hotărit: Institutul agronomic ; am mai picat eu o dată, dar am ambiție. Altă meserie ? Ferească sfîntu*. Agronomia, că am..."Pasajul Universității: neavoastră ?ce-ți făcui de mine ? ploieșteni, re“. Marin

rol de mult nu ceva) liniș- săgetată de ceștilor, vo-
IARBA

După stăruitoare preocupări, pe care 
locatarii nu știau cum să le prețuiască mai 
bine, comitetul nostru de bloc â izbutit, în 
fine, să satisfacă dorința fierbinte a celor 
pe care-i reprezintă. De fapt, dorința e a 
copiilor din blocul nostru. De mult „proble
ma spațiului de joacă" nu mai era înscrisă 
pe ordinea de zi, în referatele trimestriale 
sau în proiectele de măsuri pentru „peri
oada următoare". Devenise o chestiune atit 
de familiară îneît nu mai era 
fie notată undeva. însă unii 
frumosul obicei, cu acordul ta
cit al celorlalți, de a reține 
atenția fiecăreia dintre adună
rile noastre cu „o 
mă pe care referatul 
paț-o și-mi permit 
ridic". Problema era, bineînțeles, mereu 
aceeași și noi toți o știam prea bine. Nu 
știu însă de ce simțeam o deosebită satis
facție să o auzim de fiecare dată spusă 
de altul, căci nu stabileam dinainte și cine 
o va „ridica''. Ne plăcea s-o auzim mereu 
ca pe un lucru nou, ca pe o descoperire de 
ultimă oră. N-aș putea să explic în ce 
constă secretul plăcerii de a afia mereu 
același lucru prefăcîndu-te foarte interesat, 
curios și chiar uimit, ca și cind l-ai auzi 
prima dată. în fine, suportul sau alibiul 
acestui nevinovat viciu al unor oameni în 
toată firea nu mai există, a dispărut. Joaca

celor mari s-a terminat, cei mici pot să se 
joace. Cu o satisfacție de nedesciis, cineva 
ne-a înștiințat că problema a fost rezol
vată : copiii vor avea un loc al lor.

Cu mic, cu mare am trecut la treabă. Au 
apărut lopețile, greblele, ba chiar și o 
roabă. Două zile a mers excelent. A treia 
zi, însă,, cineva a propus să „gazonăm" o 
parte din prețiosul spațiu. Imediat rîsetele 
au amuțit. M-am uitat în jur : copiii înlem
niseră, ne priveau cu o gravitate ieșită din 
comun și n-aș putea spune că în ochii lor 

nu sticlea și- un soi de teamă 
ciudată amestecată cu un 
zîmbet silit. La început noi, cei 
mari, n-am priceput despre ce 
e vorba. Ne-am uitat unii 
la alții nedumeriți șî in

trigați. Sprijiniți în greble, casmale și lo- 
peți, copiii priveau cu toții în același punct : 
vizavi de locul „lor", în mijlocul ierbii de 
un verde crud și strălucitor, cunoscuta tă
bliță avertiza alb pe negru : „nu căleați 
pe iarbă". Interdicție foarte familiară și, 
desigur, utilă. însă micii stăpîni ne-au in
terzis într-un glas să punem iarbă pe vreun 
colț din spațiul lor. O adevărată revoltă 
contra ierbii. în schimb, rie-au asigurat că 
vor păzi iarba noastră ca pe ochii din cap. 
Angajamentul lor ferm ne-a umplut, oricum, 
de mîndrie. De aceea ne-am reluat liniștiți 
lucrul. Acum ei se joacă.

atîta
să fie sint 16 ani profe-

(Continuare in pag. a ll-a)

Miine, că lucrarea. Știți. Cind pină Amjos,metri maiGheorghiu-Dej nevoie să 
își luaseră comun și

timpdum- dar te iei pe„Fotbalist, eu matale, de Ieri ii băturăm azi avem recupera-Florin. fotbalist de
I. ANDREIȚA 

Foto : GH. CUCU

(Continuare in pag. a lll-a) k

proble- 
a scă- 

eu s-o
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Buletinul examenelor 1

STAGIUNE STUDENȚEASCA IERI, INTRE 9 și 10a intrat in
ILFOV CE AVEAȚI PROGRAMAT PENTRU ASTĂZI?

IN „AMFITEATRELE" AGRICULTURII
Studenții anului I de la fa- euUățile de Agronomie și Hor- ticOItură au inceput stagiul practicii de vară în le ale lui mai. I-am cent, la Centrul de Ștefănești — Ilfov.didactică Băneasa pe studenții care au terminat, primii, in a- cest an universitar, a doua sesiune de examene. La Ștefănești, sub îndrumarea tehnicienilor centrului și a cadrelor didactice de la catedra de mecanizare se determină uzuri de piese, se realizează montaje la diverse mașini agricole, se asigură intre,inerea lor după fectuarea dnor necesare instructaje teoretice însoțite de demonstrații practice, filme, proiectări de diafilme....La Moara Domnească, -pe poligonul de conducere : 9

primele zi- vizitat, re- mecanizare la Ferma

3 —

tractoare sint. de pe acum conduse in simplă comandă denți. „Am reușit in timp să învățăm multe utile pentru viitoarea profesiune, ne spune Alexandra Apostoiescu-Teodo- rescu. Aici, cred eu, ca și colegii mei, că este locul ideal de aplicare a cunoștințelor dobin- dite la cursul de tractoare". Studenții aflați la Băneasa realizează și o practică tehnologică. in afara celei de mecanizare. Tovarășul inginer Petre Nine, directorul stațiunii ne dă citeva detalii : „Studenții execută lucrări topografice, ridicări planimetrice și nivelitice, recunoașteri de specii ale plantelor dăunătoare, lucrări efective in cîmpurile didactice de fi- totehnie. culturi irigate, agrotehnică și genetică. Economiile

de stu- scurt lucruri noastră studenta
realizate de stațiune de pe urma practicii studenților ajung la 20 000 lei. Tot in acest stagiu s-au plantat 2 800 de conifere, 80 000 de măceși, acum, 40 000 de arbuști ornamentali sint pregătiți pentru asigurarea diversificării sorturilor și refacerea unor specii mai rare".în ziua cind i-am vizitat pe studenții de la horticultura, la Băneasa s-a efectuat prășirea porumbului pe o suprafață de 5 hectare, in timp ce alți colegi se aflau cu cele 8 tractoare U- 659 M înscriși pe traseele complicate ale poligonului pentru a-și încerca indeminarea necesară atestatului de tractorist.Mult mai judicios organizată ca in alți ani. asigurind o diversitate de lucrări necesară condițiilor de muncă ale viitorului specialist, realizată sub îndrumarea unor valoroase cadre didactice și a unor tehnicieni calificați, practica studenților agronomi și horticultori se constituie intr-o complexă introducere în specialitate. în a- celași timp,. însă, este inexplicabil faptul că. avind în vedere cei 40 la sută dintre denți. absolvenți ai liceelor gricole, lipsesc permisele conducere, care ar fi putut dobîndite încă de pe băncile ceului. Un liceu de specialitate, mai ales de profil agricol, poate asigura posibililor studenți ai institutelor agronomice o calificare ce ar degreva un timp de studiu și numeroase ore de practică. Dirijate mai util in alte direcții de calificare, aceste ore ar putea angaja mai bine potențialul studențesc în activități productive cu valori sporite.

CALIN STANCULESCU

La Institutul Politehnic din București sesiunea ritmul normal al emoțiilor și satisfacțiilor.Anul I, TCM, grupa 614, susține proba scrisă la tematică. Tovarășa lector Florica Pascal reliefează prezența sută la sută și rezultatele bune ale grupei, obținute in sesiunea din iarnă. Grupa 122. anul II. Facultatea de electrotehnică susține „oralul" la Socialism științific. Consemnăm la ora 11, 9 note intre 7 și 10 și un singur restanțier: Mihai Drăgulea. Grupa 435 B, anul III, Facultatea de electronică și telecomunicații a obținut rezultate bune la examenul de analiză și sinteză a circuitelor electrice — examinator prof. univ. dr. doc. Gh. Carlianu. 7 note intre 8 și 10, insă frecventa a fost destul de slabă. S-au prezentat doar jumătate din studenții grupei. Mai consemnăm la Facultatea de mecanică agricolă primii laureați cu 10 ai sesiunii la examenul de Socialism științific : Constantin Miu, T. Ona- ciu, V. Gîrjoabă și I. Țircovnicu — toți din grupa 731, anul III.Și la Ploiești, ia Facultatea de construcții și utilaj petrolier grupa 109, anul IV a obfinut ieri rezultate bune la examenul de foraj și exploatarea sondelor. La ora 13, majoritatea notelor se înscriau între 9 și 10.Următoarele zile vor consemna noi rezultate sub angajamentul studențesc de a face din sesiunea de vară o sesiune a integra- liștilor.

ANGAJAMENTAnaliza ma- CONVINGATOR O ADUNARE,

Prin parbriz privea o fată : Carmen Cărăuș, anul I, Horticul
tura, la volanul unui tractor U—650 M

Foto: O. PLECAN

Din agenda
întrecerii socialiste
In consens 

cu necesitățile 
de consum DELA ÎNTREPRINDEREA VAGOANE din Drobeta Turnu Severin a intrat in funcțiune o modernă fabrică de oxigen. Această unitate, care din prima zi lucrează la parametrii productivi stabiliți în proiecte, asigură necesarul consumatorilor din județul Mehedinți, contribuind la reducerea cu peste două lioane lei a cheltuielilor ce efectuau pină in prezent transportul.

ducția marfă de 33 milioane lei. Potrivit datelor statistice, ele au pus la dispoziția economiei naționale în perioada care a trecut de la începutul anului, peste prevederile de plan la zi, însemnate, cantități de țiței, 120 000 tone benzine, uleiuri minerale, hidrocarburi aromatice și alte derivate din țiței, precum și 25 000 tone de lignit.
X.

in avans

Depășiri la

mise cu față de planrealizărilor intre-
producția marfă• Unitățile industriei de extracție și prelucrare a petrolului și a celei carbonifere din județele Prahova și Dîmbovița au intrat lunii mai in ultima decadă a cu un avans la pro-

• Bilanțul cerii socialiste din industria județului Argeș consemnează importante depășiri ale sarcinilor de plan.în perioada ce s-a scurs de la începutul anului și pină acum, industria argeșeană a produs și livrat suplimentar economiei naționale însemnate cantități ' "tre care 820 tone autoturisme de oraș și de teren, 35 000 mp țesături tip lină.
de produse, prin- 389 000 tone păcură, negru de fum, 435

Cei mai inalți indici de utilizarefurnalele din marile centre siderurgice au fost elaborate• în peste sarcinile de plan 38 000 tone de fontă.Realizând cei mai inalți indici de utilizare, colectivele ce deservesc agregatele eu foc continuu de la Hunedoara au dat peste grafice mii de tone de metal, din care aproximativ 30 la sută a fost obținut pe seama cocsului economisit. De asemenea, la furnalele de la Combinatul siderurgic Reșifa a fost înregistrată, numai prin utilizarea cu randament mărit a capacității agregatelor o producție suplimentară de 10 000 tone de fontă. La rindul lor, siderurgiștii de pe platforma industrială a Galațiului au realizat suplimentar 18 000 tone fontă pe aceleași capacități de producție.Concomitent siderurgiștii aplică cu succes o serie de metode menite să reducă actualele consumuri specifice sub normele stabilite prin plan. Economiile estimate pentru 1974, de pildă, față de anul precedent se vor ridica la 78 000 tone cocs metalul gic pentru furnal.
LA PARAMETRII MAXIMI

(Urmare din pag. I)ținerea, revizia și reparația utilajelor și instalațiilor cu maximă responsabilitate și pricepere pentru ca ele să producă pe toată durata funcționării la parametrii cei mai inalți. Așa se explică faptul că față de angajamentul de a produce peste plan în acest an 100 tone de cupru electrolitic s-a produs în numai patru luni 200 de tone. Directorul întreprinderii explică succesul tocmai prin reducerea substanțială a opririlor și staționărilor neplanificate a utilajelor și instalațiilor. De aici buna gospodărire și economisire a combustibilului și a altor materiale, de aici sporul considerabil al

productivității muncii. Despre toate realizările vorbesc deopotrivă și acțiunile organizației U.T.C. Ni se oferă cîteva exemple de evidențiați în întrecerea „Tineretul — factor activ în îndeplinirea cincinalului înainte de termen" : Elekes Alexandru, Gavril Dancoș. Ilie Vinătan, Gheorghe Olaru. Cîțiva dintre „abonații" concursului permanent „Fruntașul săptămînii". Organizația U.T.C. s-a mai angajat apoi ca prin acțiuni de muncă patriotică să realizeze în acest an o producție în valoare de 130 000 lei. Deja raportează o producție echivalentă cu 76 000 lei. Este de fapt o explicație în plus la bilanțul colectivului.

Aspect de la proba seriei a examenului de Analiză matematică 
susținut de grupa 614, anul I, TCM, Institutul Politehnic București.

Foto: O. PLECAN

FIECARE LUCRARE DE DIPLOMĂ
CONCRET IA 0 PROBLEMA A

(Urmare din pag. I)mă pe studenți. Astfel, din primii ani de facultate studenții primesc o temă care vizează in mod expres soluția pentru întreprinderile beneficiare pe care o continuă și o finalizează în proiectul de absolvent.Din discuțiile cu cadre didactice. coordonatori ai proiectelor de diplomă, cu absolvenți și cu cei care vor deveni ingineri peste citeva luni, am reținut in mod deosebit că. deși proiectele de diplomă rezolvă probleme nemijlocit legate de nevoile producției. soluțiile nu sint aplicate. Cauzele acestei situații le-am aflat printre altele de la tovarășul inginer Mihăilescu Mircea, de la întreprinderea de mecanică navală : „Deși sintem una

dintre întreprinderile receptive la lucrările oferite de cercetarea studențească, colaborarea noastră cu Institutul politehnic nu s-a dovedit optimă. Susțin ideea intensificării relațiilor sub toate aspectele : consultarea asupra temelor de proiect să fie făcută din timp, formarea unor colective mixte (cadre didactice-spe- cialiști din întreprindere) de coordonare a proiectelor. Prin cea de a doua formă, o dată realizată. vom putea urmări mai bine soluțiile «ferite de proiecte. Iar ca o problemă de maximă importanță in finalizarea lucrărilor cred că este bine venit sistemul prerepartizării absolvenților. Mulți dintre absolvenții institutului au rezolvat in proiectele lor de diplomă teme sugerate de noi. Dar soluțiile lor
CULTURĂ

LITERATURA

Tudor Arghezi: „SEMNE
CU CREIONUL"Dacă ritmul de editare a clasicilor nu este întotdeauna cel dorit, prilej de fraze grave și premonitorii pentru cutare sau cutare publicist, seria ^Scrierilor lui Arghezi, ajunsă acum la volumul 24, infirmă categoric scepticismele nutrite uneori. în condițiile in care actualul tempo va fi menținut, doritul corpus arghezian nu va mai întîrzia mult, și, in acest caz, vom avea nu o simplă ediție, ci o bibliotecă. Două tomuri ale ei sint și cele care adună, sub genericul Semne cu creionul, bună parte din publicistica lui Arghezi tre 1910 și 1927. Cum nu inserate aici nici poeziile, prozele ce i-au indrituit critici să vorbească de „miracolul arghezian", ne-am putea aștepta la texte de interes minor. Eroare ! Dacă, așa cum se spune. și bunul Homer adormea citeodată. Arghezi incită și fascinează pretutindeni, pe toate porțiunile operei. Pagina lui are întotdeauna organicitate, un freamăt nervos, o impulsivitate potențată de luciditate ; în fine, simburele de aur al unui cuvint sau al unei împerecheri neobișnuite de vorbe o tatuează fă- cind-o inconfundabilă. La el, cum observa cîndva Pompiliu Constantinescu. „Miracolul cu- vîntului se împletește cu miracolul înflăcărării lui". Aceeași iute bătaie de aripi a gîndului. aceeași sublimă și sistematică „siluire" a verbului sint vizibile și in publicistică, fie că ne referim la sîngeroasele execuții rezervate „apașilor presei" sau la demistificarea neroziei solemne și doctorale a vreunui Mecena improvizat, fie că luăm în considerație elogiile lui concertante uneori, precum cazul Spovedaniei unui candelabra de A. L. Zissu) sau opacitățile neașteptate, care ne aruncă acum dintr-o uimire în alta. Cine mai vede azi în Ion. „o carte de registratură", produsă de o „pană inferioară" ? Trebuie să fii un înverșunat inchizitor stilistic pentru a-i reproșa lui Rebreanu absența compoziției. cind tocmai aceasta este facultatea dominantă a prozatorului Rebreanu. Violentul oprobriu arghezian, regretabil în cazul autorului Răscoalei, reprezintă însă — judecind lucrurile și din perspectiva opusă — un rar exemnlu de consecvență a unui scriitor cu ideile sale.

din- sint nici pe

Condiția ideală a prozei este după Arghezi a scrie „închegat și după geometria in spațiu". A scrie „scurt și nou" despre prezent : „Dacă, in principiu, cartea ar trebui să depășească hotarul vremii, în realitate prezentul trebuie să comunice neapărat cu interiorul ei, o carte trebuie să se afle in atmosfera ceasului în care a fost compusă". Opinii .integral valabile și acum.Semnele cu creionul trădează un scriitor care se definește mai mult prin adversiuni. decît prin adeziuni. Arghezi detestă psihologismul fad. cazuistica minoră, lungimile exasperante, scrisul fără coloană vertebrală. Pentru astfel de defecte el prescrie un unic și drastic remediu : ironia feroce, invectiva cu stil. /La Arghezi cuvintele sint vii, concretizează simț metrie. vizual epocă niște e zi ca , . .elnică infuzoriei politice" ; sentimentalul literat Brătescu Voinești era dublat in viața de toate zilele de un om pragmatic, foarte talentat în a se insinua prin diverse comitete și comiții. Arghezi îl execută sumar și fără drept de apel : „Odată mai mult domnului Brătescu Voinești i s-a încredințat interimatul'direcției Teatrului — Domnul Brătescu împlinește rolul de Cind rămine deschisă reia-i cade clanța, doi . .. ai teatrului reazimă ușa cu el“. Obsesia publicistului Arghezi este demistificarea. denunțarea imposturii, a inculților travestiți în „agenți de cultură". împotriva acestora se recurge la desenul grotesc. Ia caricatură, la definiția lapidară, articulată cu o anume rigiditate de dicționar : ..... în zilele noastre presae o întreprindere de industrializare a știrilor cancanului în beneficiul patronilor". Lectura acestor Semne cu creionul aduce în fața cititorului imaginea de panopticum a unei lumi de gazetari semidocți și imorali. Creionul arghezian era în fond un bisturiu. EI extirpa tumori morale, purifica prin incizii adinei.

vizual în numele unui clasic de ordine și si- Particularizarea este excepțională, de agitații considerată „excepțional
prin O politicia- de Arghe- de pri-

Național. Voinești buștean, ușa, că- servitori

IOAN ADAM

UN RĂSPUNS

ne-au rămas necunoscute. Dacă studentul iși va rezolva proiectul de diplomă in întreprinderea unde va fi repartizat șansele de concretizare a inovațiilor pe care le aduce sint considerabil sporite."Am urmărit In ancheta noastră modalitățile de realizare a legăturii producție-invățămint. Excepțiile ne-au oferit și relația inversă. Sintem convinși că acest feed-back nu se poate a- plica atita timp cit Ia unele secții temele proiectelor de diplomă se repetă la 2—3 ani. cit nu există interesul de a culege noi teme și dintre cele mai actuale. Așa se și explică faptul că odată încheiat examenul de absolvire, proiectul de diplomă ia drumul rafturilor din diferite catedre ale institutului.

înainte ca primăvara să coboare din calendar, sutele de uteciști din orașul Urziceni au forțat timpul să le Încapă elanul tineresc. Peste ultimele urme de zăpadă au grăbit uneltele. Din martie și pină astăzi, zilnic, o sută de tineri — duminica 6-700 — se înscriu cu fapte deosebite pe șantierele muncii voluntar-patriotice. In același ritm este amenajat și poligonul de tir, necesar in cadrul acțiunilor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei. Angajamentul lor — rostit de secretarul Ion Moldoveanu — ca cele două obiective să fie realizate pină la 23 August este susținut convingător de faptele tinerilor de la întreprinderea de produse ceramice, Cooperativa meșteșugărească. întreprinderea de ferite, de elevii de la cele două școli profesionale și liceul teoretic.
PRAHOVA:

I. A.
ZECF MILIOANE
LEI ECONOMIISub egida F.U.S., în colaborare cu consiliul popular municipal, Comitetul municipal Ploiești al U.T.C. a organizat 50 de colective care au participat la acțiunile de curățire și înfrumusețare a orașului. „Avem — precizează Nicolae Oprea, prim secretar al comitetului municipal U.T.C., 12 obiective, iar e- conomiile realizate pină în prezent depășesc 10 milioane lei. Pină la finele anului vom totaliza 35 milioane". Notez eîte- va rezultate : au început lucrările pentru amenajarea bazei sportive a tineretului din cartierul Vest, s-au plantat pomi la inelul III. s-au amenajat spații verzi la D.N. 1 bariera București, la D.N. 1 bariera Cîmpina.

LIDIA POPESCU

TULCEA:

„ OMAGIUSub acest generic, Comitetul județean Tulcea al U.T.C. inițiază intilniri ale tinerilor din întreprinderi cu cei din comune, ce prilejuiesc rodnice schimburi de opinii privind munca organizațiilor U.T.C., activitatea culturală, turistică etc. Seria a- cestor acțiuni a fost deschisă de intilnirea uteciștilor din comuna Baia cu cei de la întreprinderea de industrializarea peștelui din Tulcea. In următoarele zile sint programate asemenea schimburi de experiență ale tinerilor din Jurilovca cu cel de la întreprinderea de construcții. reparații navale și utilaje Tulcea, ale celor din Sarighioi

DOUĂ ADUNĂRI...în jurul orei 14. agitația din biroul comitetului U.T.C.al Fabricii de confecții Focșani întrevedea o activitate bogatăin organizații. Secretara, Nicu- lina Tâlvăr, abia de făcea față relațiilor ce i se cereau, întrebărilor ce i le puneau fetele, intr-un permanent du-te-vino pe ușă. Secretarul cu propaganda al comitetului municipal U.T.C., prezent primele că. acest tului inte, cipal țele aici, tei organizații. Așa incit, zicea secretarul municipiului, este imposibil ca din cele 31 de organizații ale întreprinderii, cel puțin cîteva să nu aibă o activitate. Și, intr-adevăr, la fața locului, ne-am convins că există. Unele organizații țineau adunări generale obișnuite, altele invățămintul politic. In total, cinci organizații aveau in acea zi asemenea preocupări. Se vedea deci că în perimetrul muncii celor 2 500 uteciști ai întreprinderii, viața organizației are un puls. Spre a-1 sesiza mai bine, a înțelege cit de intens este acest puls, permis să stăm mai mijlocul organizațiilor ții și schimburi,. să adică la nivelul verigii Sigur, cum spuneam, la vedere lucrurile puteau calificativul ’ ' nere a pectată ÎntîlnitU.T.C. Cum decurgeau însă a- ceste adunări, la ce nivel se ridicau dezbaterile, in general în ce consta eficienta acțiunilor întreprinse? — sint întrebări al căror răspuns numai aici l-am putut afla. Și, mărturisim din caoul locului, nu au fost de natură să satisfacă. Am mers la

în întreprindere de la ore ale zilei, spunea lucru se datora și fap- numai cu o seară îna- comitetului muni-că biroul iși ținuse una din ședin- periodice de lucru chiar analizind activitatea aces-

ne-am mult în din sec- coborîm de bază, prima primi bine. Ziua de ți- adunărilor conform la sediul

MUNCI!"

era res- graficului comitetului

eu colegii de generație de la Cooperativa „Delta", ale uteciștilor din Ceamurlia de Jos și întreprinderea de industrie locală Babadag etc. Dezbaterile, urmate Întotdeauna și de activități cu caracter politico-ideologic, cultural, educativ, distractiv relevă experiența pozitivă a comitetelor U.T.C. respective, formele și metodele eficiente utilizate in activitatea lor. mijlocesc cunoașterea indeaproape a tinerilor și căutarea împreună a unor soluții pentru îmbunătățirea muncii organelor și organi
zațiilor U.T.C.

laureat al premiului Herder
Recunoscut drept una dintre cele mai Importante distincții conferite oamenilor de artă din întreaga lume, Premiul ternațional Gottfried prezent și în cultura românească, decernat, de-a lungul anilor, lui Arghezi, Mihail Jora. Hadrian DaicSvîciu. Franyo Zoltan, Virgil Vătășanu, Mihai Flip, Al, Philippide, .Eugen Jebeleanu. Recent, Senatul universității din Viena i-a anunțat pe cei 7 premiați pe anul 1974, între care se numără și cbmpozitorul ZENO VANCEA, maestru emerit al artei.

von Herder in- este fiind Tudor

RED. : — Pentru inceput, stimate maestre, v-as ruga să vă opriți asupra semnificației Premiului HERDER.Z.V. : — Gottfried von Herder este fondatorul mai multor premii de anvergură ca: Premiul Goethe, premiul Europa și cel ce îi poartă numele, create în ideea de a-i răsplăti pe aceia ce prin munca și meritele lor au contribuit la mai buna cunoaștere între popoare, la statornicirea relațiilor de colaborare prin intermediul culturii, in numele păcii și al respectului intre națiuni. Principii expuse de altfel și în discursul ținut de G. von Herder la festivitatea înminării premiilor ce a avut loc la Academia de științe din Viena, in tradiționalul cadru sărbătoresc.RED. : — Lingă Premiul de stat și cel al U- niunii Compozitorilor din R.S.R., lingă titlul de Maestru emerit și Ordinul Meritul Cultural Clasa I, ca să le menționăm pe cele mai importante, s-a adăugat acum prima distincție inter-CAIETELEPopularele Caiete Minerva se situează în permanență la un elevat nivel în ceea ce privește diversitatea sumarului. ținuta publicistică a materialelor inserate și autoritatea semnatarilor acestora. Dacă luăm în considerație și grafică, se va înțelege mai bine secretul ecoului lor la public, al eficientei propagande editoriale ce se întreprinde prin intermediul lor. Ultimul „caiet" apărut este axat pe o temă esențială — permanenta clasicilor. Statornicul efort de valorificare a inestimabilei moșteniri culturale clasice operat de Editura Minerva este reliefat succint în numeroasele secțiuni ale tipăriturii pe care o consemnăm. De

sobrietatea, eleganța

V. R.

națională. Ce reprezintă acest premiu pentru dv. 7Z.V. : — încă un semn de recunoaștere și de gratitudine, care m-a bucurat foarte mult, față de activitatea mea componistică, științifică, pedagogică. publicistică și obștească ce o desfășor de mai bine de cinci decenii și. în special, față de contribuția pe care m-am străduit s-o aduc la popularizarea valorilor muzicii românești peste hotare. Am susținut astfel, cicluri de conferințe despre istoria muzicii românești de la origini și pină în contemporaneitate, concerte-lecții. comunicări științifice. Am prezentat diverse referate la congresele din Praga. Varșovia. Berlin, Bratislava, Moscova, Viena-, Budapesta, -Veneția. Miinchen etc. Am colaborat cu articole și studii muzicologice în publicații din țară și de peste hotare.între lucrările mele cîntate în afara țării, a- mintesc Concertul pentru orchestră prezentat la Miinchen și Praga, Cvartetul de coarde nr. 4 la bienala din Berlin. Tripticul simfonic, la Praga. Bratislava și Krakovia. baletul „Priciiliciul" la Moscova ș: Sofia, „Simfonietta nr. 1" la Milano eti. în concluzie, aș dori să subliniez că preocuparea de a face cunoscută muzica românească peste hotare și aceea de a populariza, pe de altă parte, valorile creației universale în fața publicului nostru, de a include creația națională in circuitul comunicării universale, mi-au ordonat întreaga numele unui tate de veac La capăt.
activitate. pe toate planurile. in crez pe care îl urmez de-o jumă- și căruia îi voi rămine fidel pină

ALINA POPOVICIMINERVA EXPOZIȚIE
la evocarea unor personalități ale literaturii române precum Dimitrie Cantemir, a unor pașoptiști — Bălcescu. Alecsandri, BoLliac, Bămuțiu, Heliade, Russo, ale căror scrieri au apărut în ultima vreme sub auspiciile editurii — pină la prezentări ale volumelor din cadrul unor serii ca : „Arcade", „Scriitori români contemporani", „Introducere în opera Iui...", „Confluențe", „Meșterul Manole", „Universitas", „Patrimoniu" la anchetele inJ treprinse în rindurile unor scriitori și critici de prestigiu totul concură la configurarea unui instrument eficace de popularizare a operelor românești clasice-

CARTESalonul bucureștean al cărții — retrospectivă a producției e- ditoriale — găzduiește astăzi Ia orele 12,30. in sala Muzeului de istorie a Republicii Socialiste România, ziua editurii pentru
turism. Ion Marinescu, redactor șef. prezintă colecția „Munții noștri". După-amiază la orele 17.00. Editura „Facla" din Timișoara prezintă ultimele noutăți editoriale apărute.

Sub egida Uniunii Artiștilor Plastici din R. S. România, la Galeriile de artă Amfora se deschide, incepînd de azi. expoziția sculptorului Constantin Iordache. Această a patra expoziție personală prezintă în piatră. bronz, gips, ceramică, „piese" de inspirație sportivă („Ilie Năstase". „Aruncătoare cu sulița", „Boxer". „Patinator" etc.) si istorică („Zamol- xe“. „Buerebista". „Decebal", „Badea Cirțan" și altele). Pot fi revăzute opere apreciate la expozițiile internaționale, precum: „H. Coandă" (medalie în bronz), prezentată la bienala medalistică de la Helsinki. (1973) și „Fotbalist", la bienala de artă plastică sportivă de la Barcelona. Cei care doresc să-și întregeascăsculptura sportivă a lui C. Iordache pot vizita expoziția de cartier, in aer liber, situată în zona de locuințe Colentina. Mașina de Piine.
imaginea despre

V. R.

două adunări, am discutat cu uteciști din organizațiile care „abia acum au terminat ședința". Cea dinții concluzie : nici una din adunările planificate in 1 acea zi nu a ținut mai mult de cincisprezece minute. Nu am a- vea nimic împotriva timpului redus la maxim, dimpotrivă sintem pentru concentrare, dacă discuțiile nu ar fi reliefat o substanțială doză de... superficialitate. La organizația 18, nici chiar secretara acesteia nu știa tema lecției de învățămint ia care participase cu cîteva momente înainte, conținutul in mare al prelegerii propagandistei. „Ni s-a citit ceva despre tineret" — ne declara ea. dar ce anume, in contextul cărei idei, nu știa. întrebîndu-i pe o parte din uteciștii organizației 31 la ieșirea din sala în care ținuseră adunarea, ce au reținut din discuțiile la care presupuneam că fuseseră martori, ni s-a răspuns tot printr-o întrebare : „care discuții, care dezbateri ? Abia ne-am intilnit și noi o dată pe anul acesta..." „Așa este, ne confirma ulterior Viorica Ciulei, secretara organizației. Nu discută niciodată, abia așteaptă să plece". Dar, ne-am întrebat și am întrebat-o și pe dumneaei, cum și cam ce ar fi putut discuta, cind pentru o ș- dunare de un sfert de oră secretara propune la ordinea de zi trei puncte? „Altfel nu puteam recupera temele, adunărilor peste care am trecut" — a găsit secretara de cuviință să explice. $1 atunci cine este de vină? Numai uteciștii? „Sigur că da — a răspuns Viorica Ciulei. Dovadă că nici nu au venit toți. Din 47. prezenți au fost doar 20". Deci nici numeric adunarea nu fusese statutară. Pentru cei de aici, însă, nici asta nu conta.Este îmbucurător faptul că tovarășii de la comitetul muniri- pal U.T.C. au găsit de cuviință să țină aici, la locul de muncă, o ședință de birou, mai mult, să analizeze activitatea acestei mari organizații. Ceea ce nedumerește Insă este că s-au oorit la nivelul comitetului de întreprindere și că, în consecință, abatiza făcută a rămas la această... Înălțime. O analiză profundă af fi dezvăluit, desigur, și alte aspecte decit cele sesizate de noi în acest sondai, oferind comitetului. municipal posibilitatea linei îndrumări competente. . In măsură să determine comitetul Întreprinderii la adoptarea unul stil de muncă eficient, pentru onorare* răspunderii încredințate.
K. COȘOVEAN'U

PUTEREA
EXEMPLULUI

(Urmare din pag. I)sională (aici, tot la uzina din Sinaia) ; la 19 ani — strungar ; Ia 24 ani — instructor la atelierul-școală (deci, in numai cinci ani, fostul elev a devenit... profesor); la 26 ani — șeful organizării muncii pe uzină ; la 39 ani — șei secție de producție și apoi de atelier (la piese de precizie)... Interlocutorul mă lămurește că de tinăr a avut munci de răspundere, grele, care-i pretindeau tact, suplețe, intransigență și simț de echitate ; căci, atunci cind ești pus să-i conduci pe alții, sâ-i indrumi, oricit de re- slrins ar fi colectivul tău, o datorie în plus apare : purtare exemplară ! Cind, la supărare, mai scăpa o vorbă nepotrivită, un gest, primul care se necăjea serios era el, nu celălalt... Și-atunci — am încercat să aflu — de ce unii, fie și puțini la număr, caută mai degrabă să semene cu cei plasați la polul opus al comportării, de-o viață, a lui Matei Rueg și a atitor alții ca el. După opinia sa. contează enorm cum se apropie omul, copilul, ti- nărul, de lumea muncii, dacă afișează o așa-zisâ „superioritate" (fiindcă, vai ! a făcut școală etc.), sau are modestia binevenită in orice împrejurare ? Cind tu. individ. te consideri, fără temei, deasupra muncii, a meseriei pe care o practici, este greu, rlacă nu imposibil, să-ți găsești echilibrul, să te porți. față de lucru, față de tovarăși, corespunzător. Meseria, munca (dacă i te dedici trup și suflet) iți și „stranjeșie" personalitatea. îți îmbogățește calitățile și iți „pi leșie" defectele. Cine nu asta, de la loc să se normal, cu și-a ales-o,practică plini de conștiinciozitate. se întovărășește cu ceea ce iese din „serie", cu amintitele... excepții de la regulă, cu „modelele negative". Strădania celor cu îndelungate state de serviciu trebuie să fie, tocmai, de a-ii determina pe tineri să înțeleagă devreme, și cu sinceritate, că un om, oricit de tinăr, fie și abia intrat intr-un colectiv de muncă, iși poate propune să fie un exemplu de bună purtare, de hărnicie in muncă, pricepere. Nu-i nevoie aștepți ivirea părului la timple, ca să fii cum buie. Cum apuci să fii tinerețe, așa vei fi !

pricepe bun începui, in întovărășească, ocupația pe care cu aceia care-o

de să alb treia
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PRIMIRE

Af;i:\oa - Funeraliile tovarășului Ion Pas Sf>Oft T • TIRf

Miercuri după-amiază, tovarășul Mihai Dalea, președintele Consiliului Central al U.G.S.R., a primit delegația Uniunii me- talurgiștilor din Marea Britanie, formată din E. Roberts, secretar general adjunct, și R. Eirch. membru al Comitetului Executiv al Uniunii, care la invitația Comitetului Uniunii sindicatelor din metalurgie și construcții de mașini efectuează o vizită de prietenie și studiu în țara noastră.

numeroase documente care testă îndelungata activitate poștală în Țările Române. Expoziția prezintă de asemenea rarități filatelice, colecții speciale, mărci unicate Ca și primele cărți poștale românești tipărite la 1783. Atrag atenția două seturi de timbre jubiliare U.P.U. donate Filialei Asociației filateiiștilor din Cluj de Kurt Waldheim, secretarul general al O.N.U., seturi care poartă semnătura autografă.
REUNIUNE

VIZITELa invitația Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, a făcut o vizită in țara noastră, în perioada 14—21 mai, dl. Takeshi Shimura. președintele Asociației de prietenie Japonia-România. Oaspetele a vizitat obiective economice, sociale și culturale din București și județele Brașov și Sibiu, a avut întrevederi la instituții științifice și de presă, a participat la ședința de constituire a Asociației de prietenie româno- japoneză.

Miercuri după-amiază. in Capitală a avut loc o reuniune organizată de Centrul european al U.N.E.S.C.O.. pentru invățâ- mintul superior, in cadrul căreia directorul Centrului. Erik Manfred Ribbing, a prezentat activitatea și proiectele de viitor ale acestui organism. Au fost reliefate preocupările și contribuția Centrului la promovarea cooperării europene in domeniul invătămintului superior.Au luat parte reprezentanți ai instituțiilor de invățămint superior. oameni de știință și cultură.

La 22 mai au avut loc funeraliile tovarășului Ion Pas, militant de seamă al mișcării muncitorești, vechi partidului nostru, bogată activitate. Institutului român țiile culturale cu străinătatea.In cursul dimineții, numeroși cetățeni ai Capitalei au venit la Palatul Marii Adunări Naționale, unde se afla depus sicriul cu corpul defunctului, pentru a-și lua un ultim rămas bun.La catafaic au fost depuse coroane de Gori din partea secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Romania, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a Comitetului Central al Partdu- lui Comunist Român și guvernului Republicii Socialiste România. Comitetului foștilor

membru al scriitor cu o, președintele pentru rela-

mmpop'
★O delegație a orașului Arnsberg, din R. F. Germania, condusă de primarul orașului Hans Rupp, a făcut o vizită in țara noastră.Cu acest prilej, la Alba Iuiia a avut loc semnarea protocolului de infrățire dintre municipiul Alba Iulia și orașul Arnsberg.Membrii delegației au vizitat obiective social-culturale și economice din județul Alba, precum și stațiuni turistice de pe Valea Prahovei, Valea Oltului și de pe litoral.

CERCETARE

alei:ce
tUj

COLOCVIU Ioc. timp româno- problemeLa București a avut de două zile, colocviul italian consacrat unor de economie agrară.Organizat de Institutul de cercetări pentru economie agrară. Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea și Asociația de prietenie Româ- nia-Italia. colocviul a prilejuit un fructuos schimb de opinii asupra experienței celor două țări in legătură cu formele și metodele moderne de conducere a proceselor economice din agricultură.Participanții la lucrări au fost salutați de prof, univ Mureșan. agronomic membru al conducerii Asociației de prietenie Rorr>ânia>-Italia. și de Paulo Pucci di Benisirni. însărcinatul cu afaceri ad-inte- rim al Italiei la București, care au subliniat că actuala reuniune a specialiștilor români și italieni în domeniul economiei agrare este o expresie a relațiilor de prietenie și colaborare care se dezvoltă pe multiple planuri între cele două

Tiberiurectorul Institutului „Nicolae Bălcescu".

țări.
EXPOZIȚIEMiercuri s-a deschis expoziția „Centenarul Poștale Universale". Sint expuseLa Cluj Uniunii

Pentru acțiuni de protecție a mediului înconjurător, unităților de cercetare și producție Ministerului Industriei Chir li s-au alocat de la începiacestui cincinal circa 690 de milioane de lei. iar pină la sfirș:- tul anului viitor cheltuielile destinate acestor scopuri vor a- junge Ia aproape un miliard. Aceste importante fonduri »j fost destinate pentru studierea. prevenirea și combaterea efectelor diferitelor noxe industriale care poluează aerul, apa și solul.Au fost astfel luate măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de funcționare tehnologică a instalațiilor. in vederea reducerii Ia minimum a eliminării factorilor de poluare, precum și pentru recuperarea și valorificarea unor substanțe și materii considerate pină acum deșeuri industriale. Planurile de readucere in circuitul economic a unor substanțe valoroase cuprind recuperarea unor acizi reziduali, a condensator bogate in amoniac, a unor deșeyri de cauciuc și mase plastice etc.în vederea protejării mediului, printre altele, s-a pus la punct recent un procedeu original purificare a apelor reziduale la instalațiile . de producere unor antidăunători care are bază o metodă complexă de purare mecano-chimico-biolo- gică. Acest procedeu va fi a- plicat in cadrul Centralei de produse anorganice de la Rm. Vilcea și la Borzești.

:or

de de a la e-

(Agerpres)
FIGURANT!
(Urmare din pag. I)nădejde la clubul ..Rapid" privește, minios de deranj, in paharul cu coniac. Undeva, la Depoul-triaj Bucureștii No: (așa susține el) cineva lucrează și in contul lui : din dragoste pentru fotbal. Și. totuși : colega de masă? „Este soția mea. dom’ne". Dar colega se recomandă : „Gabriela Bobotea, desenatoare proiectantă Ia întreprinderea pentru reparații utilaje chimice — C.I’.A.R.I.C. Da. astăzi sint învoită".$i : „Gruescu Rodica Rita, nu uitați Rita, chestie de artă. Da, lucrez tovarășe, eu sint încadrată. La Complexul de sere Popesti-Lenrdeni. muncitoare sezonieră, ban cinstit. (Tovarășul Petru Barbu, șeful Serviciului personal, infirmă telefonic pretenția „artistei"). De patru luni fac cinema ; ia gurantă. Am jucat mul cartuș", acolo rant, cind cu razia, cializat in roluriușoare ; de, teatru ! Da, sint și soră pediatră, am învățat școala la Arad, dar parcă acolo te poți afirma 7 Timp 7 Am destul. Azi 7 Aștept autobuzul de Bufiea, l-am pierdut pe primul, așa că... Nu. nu, cred că o să mă dedic muzicii pină la urmă. Dar ce. toate care cintă la televizor au studii 7 Voceși eu exersez". Coleg de „exersare" : „Vasile Tanache. cioco- latier la Fabrica de haroase. Vă asigur după

Buftea, fi- și-n „Ulti- in restau- M-am spe- de-astea.

să ai,
masă, așa că produse zacă lucrez am timp"...

*cele citeva ore parcurse umbra cafelei Îndulcite deInprin paloarea coniacului am cunoscut mult mai mulți tineri : ne- incadrati în producție. încadrați, semiîncadrați, învoiți ori aflațj in timpul liber (deși cam ciudată această coincidență : toți cei întrebați se aflau in afara programului ! — dar nu asupra acestui aspect stăruim). Toți ne-au declarat că au timp berechet. sint posesorii unui capital incalculabil de vreme și nemaiștiind cum să-1 omoare se înghesuie ca ciupercile în jurul meselor garnisite cu pahare. Așa să fie, oare 7 Ce facem cu timpul — acest personaj ignorat 7

La miting au luat parte membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, vechi militanți ai mișcării muncitorești din țara noastră. deputați ai Marii Adunări Naționale, reprezentanți ai unor instituții centrale, organizații de masă și obștești, numeroși oameni ai muncii din Capitală.La mitingul de doliu a luat cuvintu] tovarășul Tudor Iones- cu. care ■ evocat in cuvinte calde viața și neobosita activitate a celui dispărut.Ne luăm azi cu adincă durere rămas bun pentru totdeauna de Ia scumpul nostru tovarăș Ion Pas. unul din cei mai vechi militanți ai partidului, ai mișcării noastre muncitorești revoluționare — a spus vorbitorulDevotat trup și suflet clasei muncitoare dm riadul căreia s-a ridicat. Ion Pas a servit-o cu credință și strălucire pină in clipa cind inima sa nobilă, generoasă. a încetat să mai bată.în numele conducerii Uniunii Soriitorilor. tovarășul Laurențiu Fulga a adus un vibrant omagiu omului politic ți scriitorului Ion Pa--Prezența sa vie, dinamică. in contextul manioc probleme care au frâmirttat epoca în care a trăit, s-a contop i ant de organic cu viața. curente I bucuriile celor mold incit, pe bună dreptate, ei merită să fie așezai la galera mar.loe constructori ce conr.mte sooaLste. Sensul său. fona sa de aamnoere au fost necocteru: mvesti » cu o noo:'-ă funcție soc-a --mană.A vorbit apoi urarășul Ion Popescu- Purim.«Ne despămur astăzi. a awss ei. de unul d.**t tovarăș 
noștri de luptă ce* r*J apropiau, Etritiac: de seamă al mscă- rt. muncttoreșri. vechi membru

mișcarea muncitorească, Ion Pas a desfășurat o activitate susținută de refacere a unității de acțiune a clasei muncitoare. El s-a numărat printre promotorii înfăptuirii Frontului Unic Muncitoresc între Partidul Comunist și Partidul Social-Democrat in aprilie 1944.Prin întreaga sa operă de militant devotat luptei clasei muncitoare, Ion Pas a dovedit o a- titudine de înalt umanism, proprie celor mai bune tradiții aie culturii românești.In pragul dispariției sale. Ion Pas a adus un omagiu luptei clasei muncitoare, a partidului ei pentru marea operă de construire a socialismului in țara noastră, în care el insuși s-a integrat cu tot sufletul și cu toată energia.în ultima “ scrisoare tovarășul Ion Pas exprima conducerii de partid, tovarășului Nicolae Ceaușescu. încredințarea devotamentului permanent și profund față de partidul in ale cărui rin- duri a intrat din anii adolescenței. mărturisind incă o dată ..respectul. iubirea s: devotamentul fată de partid*.Aducem un ultim numele Comitetului Partidului Comunist numele to-.-arâșuiui Ceaușescu personaL a fost tovarășul nostru de li și de tzbinzt. iubctntta cor tovarăș Ion Pas-.După încheierea mr- ngttLt* doliu, cortegiul morraar. tesc de conducători-, de oerrid k sta: pcezer.t; Ia cereseome. memorii tam:.;e» defunttuiu.

FOTBAL POPICE

tiomag: c Central Bornă r..Ntcolaecelui care .uratăta

DIN ACTIVITATEA CONSILIILOR
FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

DOLJ Dolj alSooa'.ute activitate pentruConsiliul județean Frontului Unității desfășoară o susținută politico-organîzatoricâ mobilizarea maselor de oameni ăi muncii la îndeplinirea și depășirea prevederilor planului cincinal. Despre înfăptuirile din acest județ, tov. Gheorghe Petrescu. președintele Consiliului județean al F.U.S.. a declarat : Eforturile indreptate în direcția menținerii unui înalt ritm de dezvoltare economică sint concretizate in faptul că pină in prezent a fost realizată peste prevederile la zi ale cincinalului. o producție-marfă in valoare de aproape un miliard de lei in industrie. în agricultură, anul trecut a fost un an de
SCENA VIEȚII...>

artn itate-record. iar 1974. rind suprafețele tr-.gate ror represser, a crea 125 800 hectare, end nivelul ce mecanizare a lucrărilor, precum ș; cantitățile de Îngrășăminte sint superioare celor din perioadele precedente, se prevede a fi. de asemenea, rodnic, culturile avind o vegetație bună. Rezultate de seamă au fost obținute și in domeniul construcțiilor de locuințe de la începutul cincinalului dindu-se in folosință mai mult de 13 000 apartamente, precum și în cele social-culturale și edilitar-gos- podărești.Educarea maselor în spirit patriotic, in spiritul dragostei pentru satul și orașul in care trăiesc și-a găsit materializarea in diverse acțiuni de muncă patriotică, de infrumusețare a localităților, de îmbunătățire a mediului ambiant. Faptul că in județul Dolj valoarea patriotice realizată putu! cincinalului 1 Mai se ridică la let că municipiul

CRAIOVA

In finala Cupei României, din nou 
două echipe din provincie:

JIUL-POLITEHNKA TIMIȘOARACred că prima constatare pe care ne-o sugerează desfășurarea semifinalelor „Cupei României" la fotbal este aceea că din nou. in finală, se întil- nesc două echipe din provincie : Jiul—Politehnica Timișoara (26 iunie, la București). Oricărui amator și suporter al fotbalului faptul ii spune multe. îi spune, de pildă, că această competiție, care ar trebui să fie a orgoliilor și ambițiilor este, pentru multe formații din prima divizie. o corvoadă. Așa se face că •eam-uri valoroase nu-și dispută cu suficientă seriozitate și dăruire șansele de promovare in fazei» superioare ale Cupei. Așa se face că echipele noastre fi*_ntsșe au fort eliminate încă de mult din competiție. Dar aceasta nu dîmir.ttează cu nimic meritul finalistelor. Dimpotrivă. Insistăm asupra acestui lucru gindir.du-ne că !n alte țări cu fotbal avansat lupta pentru cișrigarea comnetitiei numărul dat este la fel de arrigă si ambițioasă ca pentru cirtigare» 'ttțului. Uneori dlsoutele sir.t draasarice. Ccstcgâtoarele -cupei* in A--1 R. F. G»-man z. ItaLa. Scara. R. D. Germană ere. not C erfupe chiar mai re- dmab-’e decit campioanele. C« cSomadâ. efo nm»—orvazâ oină !nțâar europene*.Dar sâ re.rriia la nmifiniiv Pe l odiw ii Repob'-.-ț- din Ca- pssaLă »— arscâr *. partida Jîul- C S. R —-V cea Vs meci

care ne-a furnizat un spectacol fotbalistic mediocru. în limitele valorii echipelor. Au cîștigat jucătorii din Valea Jiului, deși, surprinzător, ocaziile au fost mai mari și mai multe de partea vilcenilor. Divizionarii A obț.n totuși o victorie meritată și performanța lor de a se califica in finala „Cupei României" este lăudabilă. Felicitări ! Și pentru ei și pentru antrenorul Traian Ivănescu.Performera semifinalelor poate fi considerată, insă. Politehnica Timișoara, care a învins, la Sibiu, pe Steaua, o echipă aflată in plină ascensiune, favorita, ctiiar specialista întrecerii, care probabil, renunțind sâ se angreneze in lupta pentru titlu, și-a propus trofeul ce se situează imediat, pe locul doi. ca valoare și prestigiu. Speranțele steliști- ior și. desigur, ale suporterilor le-au fost Înșelate, studenții timișoreni prezentindu-se mult mai bine ca in sferturile de finală Steaua Țeasta.ușurmtă di _ nu face derit sâ încingă și mai mult atmosfera în jurul partidelor pe care le are de susținut cu pretendeeteie la titlu. Uni- er«;»a’e» Craiova. In deplasare, și Dinamo. evident. !r. Capitală. Dar sâ su anticipam !

Probabil că echipa și antrenorul ei. Titi nu vor renunța cu să participe la una -cupele europpne*. Ceea ce

V. CĂBVLEA

Juniorii ciștigâtori la Ronneby

K
ATLFTISM

ECHIPA
FEMININĂ

CAMPIOANA
MONDIALAReprezentanții culorilor sportive ale României continuă seria succeselor la campionatele mondiale de popice, care se desfășoară in localitatea vest- germană Eppeiheim. In proba feminină de perechi, concurentele românce au realizat un veritabil tur de forță, reușind sâ ciștige toate cele trei medalii puse in joc. Medalia de aur și titlul de campioană mondială a fost cucerită de perechea Camelia Petrușiă-Ana Petrescu. Popicarele românce, ambele bucu- reștence. de la cluburile Gloria și Voința, au realizat 852 puncte. Medalia de argint a revenit cuplului Margareta Bordei-Eli- sabeta Szilagyi cu 850 puncte, tar cea de bronz perechii Elena Trandafir-Vasilica Pințea cu 835 puncte. La întrecere au participat peste 20 de perechi din România. Iugoslavia. R. F. Germania, Ungaria, Cehoslovacia etc.Proba masculină a fost ciști- gată de vest-germanii Theo Holtzmann și Dieter Wieher cu 1 832 puncte, urmați de cuplul iugoslav Terjai-Dragas cu 1 810 puncte. Medalia de bronz a revenit sportivilor români Băiaș și Iosif Tismănaru 1 794 puncte.La actuala ediție a campionatelor. concurentii români au cucerit. pină in prezent, două medalii de aur, una de argint și trei de bronz.Campionatele continuă cu desfășurarea probelor individuale.

rn primul joc susținut la Ror.reby. selecționata României a inti’nit reprezentativa Finlandei. pe care a !nvtns-o cu scorul de 1—9 (1—0). prin golul marcat de Grwa (mm. 27)VmerL 24 stat, echipa României va înriiai formația Lslaades.
TENIS „EUROPENELE"

„Da, astăzi sint învoită ca sâ ne facem analizele pentru 
căsătorie' (Gabriela Boholea)

muncii la începută la miliarde Craiova a ocupat locuri fruntașe pe țară in această acțiune, ne permite să afirmăm că activitatea patriotică a devenit un element de educație, o tradiție pe care o «om cultiva ș; dezvolta in continuare.

ce și 1J

BUCUREȘTIîn intimpinarea Congresului Frontului Unității Socialist», miercuri după-amiază. a avut loc in saia Ateneului Român. Festivalul literar artistic „Cin- tare României Socialiste*. A- ceastă manifestare artistică a fost organizată sub egida Consiliului Național al Frontului U- nîtâții Socialiste și Uniunea Scriitorilor din Republica Socialistă România și Universitatea Populară din București.

In cinstea deschiderii lucrărilor Congresului Frontului Unității Socialiste, chimiștii Combinatului Ișalnița—Craiova au raportat la 22 mai îndeplinirea sarcinilor de plan revenite in primele cinci luni ale anului la producția de îngrășăminte chimice. produse macromoleeulan. precum și la alte sortimente. Cele 9 zile ciștigate m întrecerea cu timpul permit colectivului aceste: importante unități c:n industria Doljului să înscrie in bilanțul realizărilor o pro- ducție-tnarH suplimentară in valoare de 35 milioane lei st un volum d» beneficii de peste 3 milioane lei. An fost realizate peste plan 3 909 to*» ln®rășă- r-:nte azot oase 1 M9 tone produse maerornoieculare.rate caotităti de aretat ni! monomer, butane!

• Ia eorcurs-1 rtemanena’desfoșurat ta DaLas atleeu! ke- nyan Bec. Jiprho a c*gfi zot douâ probe : • ta 4WV19 ș:două m;.e ta r«5*719.Arie rezultate : aruncare» grentaiB : Musm —M.<7 tn : ateitura cu prăiina : Bob Seazret — 5J8 m : săritura ia inăltime * Ed Caruthers — 218 m : 889 yarn : Chris Fi«ber (Australia) — ’ST-219.• La Varșovia s-a desfășurat primul concurs atletic in aer liber al sezonului.în proba de triplu salt. Joa- chimovski a terminat învingător cu rezultatul de 16.50 m. iar Andrzej Kendzersk: a ciștigat proba de săritură in lungime cu 7,71 m.Alte119 m 13-5 19 ski — garduri : Kacperezik —

Tn turneul Internațional de te-us ce la Bournemouth. Ike Nâstase s-a eaLficat pentru turul trei in Oanna mexicanului Lana, care a forfaitat. Austra- .anul K. Hancocx l-a invins cu 9—î. 6—0 pe I. Sântei (România).Ia turul doi ai probei de dublu pe.-ecnea fljp Năstase jRJ-r G_scert (Spania) a dispus eu 6—4. 6—2 de Alvarez (Venezuela) — Higueras (Spania).în turul trei al concursului de tenis de la Bournemouth. Năstase l-a invins cu 6—3, pe englezul Robinson.
BASCHET

CIMPULUNG

MUSCEL

Ilie6-1

DE HALTERE
• Șapte sportin’ români

evoluează la Verona

meri- de ri- ac-.dș>

ce!.La Ciaspulur.g Mus erija consiliului loca! F.U.S. comitetului orășenesc s-au amenațat in cartierele noi 11 terenuri de joacă pentru copii. Toate dotările de bază pentru ateste lucrări de agrement au fost realizate de către salariat:: întreprinderilor, in majoritatea lor tineri, in timpul liber.VASILE MĂRUȚA

prin și a U.T.C.
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Magazinele cooperativelor 
de consuln vă oferă o gamă 
variată de articole pentru 

copii :

o
o

■ ■■

■

■

■

rezultate : masculin r garduri : Wodztnslc — : 189 m plat : Kosrs'ew- 1T4 19 : feminina : 406 m59 '6 19;
!n de una-

SPORT PE MICUL

Ctr-rnuindu-și turneul I .R.S.S.. echipa masculină baschet a S.U.A. a susținut nou meci la Riga. De dataceasta baschetbakștii americani au intilr.it selecționata de tineret a U.R S.S.. fn fața căreia au pierdut cu «corul de 69—72(39—39).
ECRANBASCHET. Meciul dialre reprezentativele masculine aie Romanici și Argentinei : «îmbăta 25 mai. orele 22.30. înregistrare de la cala „Fle- reasca-, repriza a II-a.-STADION" — emisiune d» reportaje dedicată spnrtnlui de masă : duminică 26 mai. ore> 15.30.FOTBAL Sportul Studențesc — Rapid și Steaua — Dinamo : «elecțiuni Înregistrate din cuplajul interbucu- restean : duminică 26 mai, orele 22.10.Meciul international România — Grecia : transmisiune directă de la stadionul ,.23 August" : miercuri 29 mai, orele 20.00. pe programul II.

a î i ita

MOTOCICLISMLa Imola (Italia) — s-a desfășurat cea de-a 20-a ediție a „Marelui Premiu al Națiunilor" la motociclism. Conform pronosticurilor, la clasa 350 cmc, victoria a revenit italianului Giacomo Agostini („Yamaha"), cu o medie orară de 147.359 km.Iată ceilalți ciștigâtori: clasa 50 cmc: Herbert van Kessel (O- landa) pe „Kreidler"; clasa 125 cmc: Angel Nieto (Spania) pe „Derbi" ; clasa 250 cmc : Valter Villa (Italia) pe „Harley-David- son“; clasa 500 cmc: Gianfranco Bonera (Italia) pe „M. V. A- gusta".
!

I o I

cărți din colecțiile 
mea bibliotecă", 
teca școlarului", 
cu povești", „r 
muritoare".

„Prima 
„Biblio- 
„Traisfa 

Povești ne-

dulciuri ; dropsuri, rolsuri, 
caramele, napolitane, cio
colată, biscuiți etc.
jucării, jocuri distractive, 
aparate foto.

articole de îmbrăcăminte 
și încălțăminte.
VIZITAT! MAGAZINELE 
COOPERATIVELOR DE 

CONSUM

■

■
■

Un concediu plăcut, 
cu o lectură plăcută!
UNIVERSALCOOP - Librăria „Cartea prin 

Poștă" București, stj;. Serg. Nuțu Ion 8-12 
sector 6.

■
■
■■

■■

■

Vă poate expediata domiciliu numeroase ■■
titluri din literatura* română și universală, ■
dintre care amintim : ■ n
Petrescu R. MATEI ILIESCU, 13 lei ■
Popovici T. STRĂINUL, 18 „ ■
Seugtsson F. WIKINGII, 22 „ ■
Dumos Al. DOCTORUL MISTERIOS 11 „ ■
Dostoievski CRIMĂ Șl PEDEAPSA, 23 „ ■
Gautier T. CĂPITANUL FRACASSE, 15 „ ■
Mazo de la Rochs JALNA, 14,50 ■
Merejkovski D. ROMANUL LUI LEONARDO ■

DA VINCI, 27 „ ■
Zevaco M. CAVALERII PARDAILLAN, 24,50 „ ■• • • ISTORIA ILUSTRATA A ■

PICTURII, 100 „ ■♦ • ♦ PASAREA FERICIRII, 37 „ ■
MIC DICȚIONAR AL LIMBII ■♦ • • ROMANE, 67 „ ■Plata se face la primirea coletului. Comanda se face printr-o scriitoare. La cerere, vi se trimit — gratuit — liste și cu alte cărți existente în depozitele librăriei.

■
■

Peste citera sile se va i- naagura e nouă ediție a Camptonateler europene de haltere, reunind mai mulți sportivi eu renume din peste 29 de țâri. Printre protagoniști se numără campioni și recordraeni mondiali din C.R.S.S.. Bulgaria. R.D. Germani. ca și o serie de halterofili cotați cu rezultate valoroase din Ungaria. R.F. Germania, Italia. Franța, Turcia și Anglia. Tara noastră va ti reprezentat! șapte sportivi, printre se află campionii eani Ion Hortopan pia). Aurei Miuț și ________Grigoraș (Rapid). întrecerile au loc la Verona (Italia), intre 29 mai și 6 iunie. In zilele de 27-28 mai se va desfășura Congresul Federației Internaționale de haltere. (L.M.).

de care republi- (Olim- Marian

ECHIPA DE BASCHET
A ARGENTINEI JOACĂ

Iubitorii de baschet din Capitală au prilejul să urmărească, la sfîrșitul acestei săptă- mini. redutabila formație a Argentinei. Simbătă. de la ora 18, in Sala Floreasca. baschetbaliștii argentinieni vor susține primul meci cu echipa României. A doua zi duminică, de la ora 10, in Sala Sporturilor din Pitești va avea loc meciul revanșă.

AGENȚIA ROMÂNA DE IMPRESARIAT ARTISTIC 
prezintă la Sala Palatului luni, 27 mai 1974, 

ora 20

un CONCERT EXTRAORDINAR de MUZICA 
UȘOARĂ POP — FOLK cu :

KATI KOVACS AURELIAN
(R. P, Ungară) ANDREESCU

NORINA ALEXIU
formația vocal-instrumentalâ

ROȘU și NEGRU 
MIRCEA FLORIAN MARCELA SAFTIUC 

grupul folk-rock 

PRO MUSICA 
Timișoara 

JOZSA ERIKA HORVATH KAROLY
fi

FORMAȚIA 
FĂRĂ 
NUME 

Grupul vocal

AURORA

Prezentarea : FLORIN SILVIU URSULESCU
Biletele se vînd la casa ARIA, Calea Victoriei 68-70, tel. 13.53.75

4

intilr.it


INTERVIUL ACORDAT 
DE TOVARĂȘUL

9

NICOLAE CEAUȘESCU
agenției Inter Press Service

♦ ÎNTREBARE : Domnule președinte, după cum se știe, împărțirea lumii în sfere de influență și blocuri militare a avut, în special în perioada războiului rece, consecințe din cele mai negative pentru omenire. Cum vedeți dumneavoastră depășirea acestei situații, l'ără a se cădea intr-o nouă împărțire a sferelor de influență ?RĂSPUNS,: Trebuie să spun de la început că împărțirea lumii în blocuri militare și perioada de încordare care a existat după cel cfe-al doilea război mondial sînt o urmare a politicii imperialiste, de dominație, de forță, a continuării politicii colonialiste și neocolonialiste, a încercărilor de a frîna desfășurarea luptei de eliberare națională, a lupttei popoarelor pentru a deveni stăpîne pe bogățiile naționale și țpe destinele lor.Crearea blocului militar NATO a dus, după cum se știe, la crearea Pactului defensiv de la Varșovia, care si-a propus de la început, ca obiectiv, să existe atît timp cit va exista Pactul NATO, țările participante la Tratatul de la Varșovia pronun- țîndu-se pentru desființarea concomitentă a ambelor blocuri militare.Ca urmare a succeselor înregistrate de forțele progresiste și antiimperialiste, între care trebuie să menționez succesele obținute de țările socialiste, de țările care s-au eliberat de dominația colonială și au pășit pe calea dezvoltării economico-so- ciale independente, precum și, in general, ca urmare a creșterii conștiinței maselor largi populare, în viața internațională s-au produs schimbări fundamentale. Aceste schimbări au modificat radical raportul de forțe pe plan internațional. Se poate spune că s-a trecut spre o politică nouă, de destindere și colaborare în viața internațională. în general, viața internațională se desfășoară în favoarea forțelor prognesiste care se pronunță pentru o politică nouă, bazată pe egalitate și respect reciproc. Noi apreciem pozitiv schimbările ce s-au produs și se accentuează pe plan internațional, cursul destinderii, considering că aceasta corespunde intereselor tuturor națiunilor lumii.Totuși, trebuie să spunem că mai există incă in lume forțe care pun în pericol această politică nouă — este vorba de forțele reacționare. De aceea, considerăm că pentru a se asigura accentuarea cursului spre destindere, afirmarea noilor relații in viața internațională este necesară o activitate susținută din partea tuturor statelor, așezarea relațiilor dintre state pe principii de egalitate, de respect al independenței și suveranității, de neamestec în treburile interne, de renunțare la forță și la amenințarea cu forța, de respect al dreptului fiecărei națiuni de a se dezvolta corespunzător năzuințelor sale, fără nici un amestec din afară.Totodată, este necesară o participare mai activă a organizațiilor internaționale, indeosebi a Organizației Națiunilor Unite, și, în acest cadru, a tuturor statelor. la soluționarea problemelor care preocupă astăzi omenirea.Numai așa se poate asigura dezvoltarea c« succes a politicii noi, se poate impiedica împărțirea lumii în zone de influență. ÎNTREBARE : : Nu este un secret că mult timp au fost desconsiderate posibilitățile și rolul țărilor mici și mijlocii. Ultimele evenimente internaționale, și îndeosebi cele din •c Orientul Apropiat, cu toate consecințele lor, au scos in evidență forța națiunilor producătoare de materii prime. Cum vedeți. domnule președinte, rolul și contribuția țărilor mici și mijlocii in desfă» șurarea procesului mondial ?RĂSPUNS : După cum am menționat deja, politica imperialistă, colonialistă și neocolonia- listă a supus dominației un- mare număr de state și, după cum se știe, în primul rind țările mici și mijlocii. Dar chiar după cel de-al doilea război mondial, situația a început să se schimbe ; in ultimul timp, țările mici și mijlocii, care în general sînt țări în curs de dezvoltare, țări care luptă pentru o dezvoltare economico-so- cială independentă, pentru a fi stăpîne pe bogățiile naționale — așa cum sînt și țările Americii Latine — au dobîndit o conștiință națională ș’i socială sporită, au înțeles că progresul lor este legat de afirmarea cu putere a unei politici noi în viața internațională, care să a- sigure fiecărei națiuni, indiferent de mărime, dreptul de a participa Ia soluționarea tuturor problemelor, de a se dezvolta in mod independent.într-adevăr, ultimele evenimente au evidențiat cu putere forța țărilor mici și mijlocii, a țărilor deținătoare de materii prime, în realizarea unei noi ordini internaționale, care să ducă la așezarea relațiilor economice. 

și în general a raporturilor dintre state pe principii noi. care presupun raporturi echitabile între prețurile materiilor prime și cele ale produselor industriale, permițînd industrializarea — și deci progresul mai rapid al țărilor în curs de dezvoltare.Noi pornim de la faptul că țările mici și mijlocii, țările care se pronunță pentru o politică nouă, de dezvoltare independentă a fiecărei națiuni și de egalitate, pot avea — și vor avea, după părerea noastră — un rol tot mai important în viața internațională. A trecut timpul cînd problemele internaționale puteau fi soluționate de citeva țări. Trebuie să pornim de la faptul că realizarea unei noi ordini în viața internațională constituie o necesitate pentru toate națiunile — mici, mari, mijlocii, dezvoltate și în curs de dezvoltare — că înfăptuirea linei păci trainice presupune realizarea unor raporturi de dreptate, a unor relații mai bune atit pe plan național, cit și pe plan internațional.Numai in aceste condiții se poate asigura nro-aresul general al omenirii, pacea și colaborare» internațională.ÎNTREBARE : Dumneavoastră, domnule președinte, ați întreprins, recent. călătorii intr-o serie de țări din America Latină. Orientul Mijlociu și Africa, călătorii care au fost interpretate, între altele, ca un pas important al României socialisto spre strîngerea legăturilor cu națiunile de avangardă din aceste regiuni. Co perspective există pe planul relațiilor de colaborare economică, îndeosebi cu America Latină ? Există vreun numitor comun politic care favorizează, la nivel internațional, relațiile dintre România și țările in curs de dezvoltare ?RĂSPUNS : într-adevăr. am vizitat un număr important de țări din America Latină, din Africa, din Orientul Mijlociu și din Asia. Vizitele și contactele realizate în această perioadă au avut un rol deosebit de important în dezvoltarea relațiilor de colaborare între România socialistă și națiunile și țările vizitate. exercitînd o influență puternică și asupra relațiilor cu celelalte țări din aceste zone.Cu acest prilej s-au identificat multiple posibilități de desfășurare a unei colaborări economice. tehnice, științifice și culturale. S-au încheiat, de altfel. o serie de acorduri de cooperare. dintre care unele au și început să prindă viață. A- ceste acorduri de cooperare pornesc tocmai de la așezarea relațiilor României socia’iste cu aceste state, pe principii noi. de egalitate, de întrajutorare pe calea dezvoltării economico-șo- ciale independente a fiecăreia. Totodată, ele se înscriu în contextul mai larg al luDtei împotriva politicii imperialiste, colonialiste. neocolonialiste. pentru o politică nouă, de egalitate între toate națiunile.Tinind seama atit de dezvoltarea României cit și a țărilor vizitate — indeosebi a țărilor Americii Latine — apreciez că există mari perspective de extindere a acestei colaborări în avantajul reciproc.Fără nici o indoială, dezvoltarea cu succes a acestor relații are la bază, in primul rind, faptul că România promovează consecvent principii noi în relațiile internaționale, că am in- tilnit, de asemenea. In aceste țări dorința de a promova aceleași principii. Deci, factorul politic care favorizează extinderea relațiilor de colaborare este dorința reciprocă de dezvoltare economico-rocială, 4* întărire a independenței și suveranității, de a contribui la promovarea principiilor noi *n relațiile dintre toate națiunile lumii.Pornind de la aceasta, consider că există largi posibilități de dezvoltare a relațiilor dintre România socialistă și țările in curs de dezvoltare — dintre care unele se pronunță și întreprind măsuri de dezvoltare socialistă. Sînt încredințat că în viitorii ani aceste relații se vor extinde și mai mult, corespunzind atît intereselor reciproce, cit și cauzei generale a păcii și colaborării internaționale.ÎNTREBARE : Domnule președinte, România are un profil și o experiență proprie în materie de politică internă și externă. Din cite știm, opinia publică din țările Americii Latine — țări care caută, de asemenea, căi proprii de dezvoltare și organizare — este interesată să cunoască strategia politică care a permis României să ajungă la actualul nivel de dezvoltare. Ce ne puteți spune in această privință ?RĂSPUNS : în acest an.România sărbătorește 30 de ani de la eliberarea sa de sub dominația fascistă, moment care a marcat trecerea pe calea dezvoltării noi, democratice și apoi socialiste. în acești ani, România a obținut rezultate însemnate pe calea progresului eco

nomic si social creind o puternică industrie și o agricultură socialistă, dezvoltată, a promovat o politică de largă colaborare cu țările socialiste, cu țările in curs de dezvoltare, cu toate statele lumii, fără deosebire de orinduire socială.Am acordat și acordăm o mare atenție organizării relațiilor de producție și relațiilor sociale pe principiile dreptății și echității socialiste, aceasta per- mițind unirea eforturilor întregului popor in înfăptuirea politicii de dezvoltare economieo- socia'ă promovată de Partidul Comunist Român. Toate acestea ne-au permis să asigurăm dezvoltarea concomitentă a învăță- mîntului, științei, culturii — factori deosebit de importanți pentru progresul oricărei națiuni — totodată, pe baza rezultatelor in dezvoltarea economiei naționale, am putut asigura creșterea continuă a bunăstării materiale și spirituale a întregului nostru popor.Pentru realizarea acestor obiective am pornit, desigur, de la necesitatea concentrării eforturilor materiale și umane în direcțiile hotărîtoare, pornind de la faptul că realizarea unei economii puternice este o condiție și a progresului și bunăstării materiale și spirituale a poporului, a consolidării și întăririi independenței naționale.Am alocat și alocăm o parte însemnată din venitul național — circa 33 la sută — în scopul dezvoltării. Pe această bază, am putut să realizăm ritmul înalt de dezvoltare a economiei noastre. De asemenea, un rol important l-a avut realizarea unității tuturor forțelor sociale sub conducerea Partidului Comunist Român, care a putut in acest fel să îndrume eforturile întregului popor spre înfăptuirea acestei politici. Totodată, trebuie să menționez colaborarea internațională cu țările socialiste, cu țările care se pronunță pentru o dezvoltare independentă, cu celelalte țări, fără deosebire de orinduire socială, care a jucat, de asemenea, un rol important în progresul general. Astăzi, participarea la diviziunea, internațională a muncii, colaborarea activă internațională sînt o necesitate obiectivă pentru progresul fiecărei țări.Iată direcțiile și orientările care au permis să obținem in această perioadă istorică scurtă succesele de care am vorbit in dezvoltarea economică și socială a țârii noastre. Trebuie să spun că. după părerea mea, progresul țărilor Americii Latine, ca și al tuturor țărilor in curs de dezvoltare, este nemijlocit legat de realizarea unor reforme și transformări sociale, care sa permită o mai bună și dreaptă repartiție a venitului național in favoarea maselor populare și să asigure ca bogățiile naționale să detună bunul națiunilor respective pentru a putea fi folosite in scopul dezvoltării independente, a bunăstării și fericirii popoarelor lor. Totodată, orice progres este legat de unitatea forțelor progresiste pe plan național: fără această unitate și colaborare nu se poate realiza cu succes programul de dezvoltare. De asemenea, este necesară o mai strinsă colaborare cU țările care se pronunță pentru dezvoltarea independentă, cu țările socialiste, cu alte forțe, pe baza principiilor de care am vorbit, de egalitate și respect.ÎNTREBARE : în luna martie a acestui an, dumneavoastră, domnule președinte, ați vizitat Argentina. Cu acest prilej, au fost puse bazele unor importante schimburi comerciale și ale unei cooperări tehnice între cele două țări. Care sint, după părerea dumneavoastră, posibilitățile aprofundării cooperării dintre România și Argentina și importanța pe care dezvoltarea relațiilor româno-argen- tiniene ar putea-o avea pentru viitorul Americii Latine ?RĂSPUNS : într-adevăr, vizita din luna martie a acestui an în Argentina a constituit un moment* important în evoluția relațiilor româno-argentiniene. Am semnat cu acest prilej un tratat de prietenie și cooperare, precum și o serie de ^bbrduri de colaborare economică, tehnico-știin- țifică de' lungă durată, care așează raporturitesdintre România și Argentina- pe o bază trainică, de egalitate, de respect și de intrajutorare pe calea dezvoltării economico-sociale. Există toate premisele ca acordurile încheiate cu acest prilej să fie înfăptuite in bune condiții și să se deschidă calea unor noi acțiuni de colaborare și in alte domenii, lucru pe care, de altfel. l-am și discutat cu președintele Peron cu prilejul vizitei în Argentina.După părerea mea. succesul colaborării intre România și Argentina va exercita o influență puternică și asupra colaborării cu alte țări din America Latină. De altfel, cu un număr din aceste țări avem deja acorduri de colaborare și am dori ca relațiile dintre România și țările Americii Latine — de care ne leagă și anumite afini

tăți de origine latină, dar și preocupările actuale comune pentru o dezvoltare economico- socială independentă — să cunoască o dezvoltare tot mai puternică. Sint încredințat că se va realiza aceasta.ÎNTREBARE : Știm că România este una din țările care a cunoscut și cunoaște ritmuri de dezvoltare dintre cele mai ridicate din lume. Vreți să ne spuneți, domnule președinte, cum a ajuns România la un asemenea ritm de dezvoltare și ce își propune ea pentru a-1 menține și in viitor ? In legătură cu aceasta, ce importanță a avut și are dezvoltarea procesului e- ducațional. in general, și învățămintul superior, în special, în obținerea acestor succese ?RĂSPUNS : Am menționat că România a obținut succese importante în dezvoltarea sa economică. în’cursul actualului cincinal, din care au trecut de acum trei ani, am realizat un ritm de creștere a producției industriale de circa 13 la sută anual ; in 1973. în raport cu 1972, industria a crescut cu 14,7 la sută, iar pe primele patru luni ale acestui an cu circa 15 la sută. Aceste ritmuri sînt posibile datorită concentrării mijloacelor materiale și umane ale întregii țări in vederea asigurării unui progres mai rapid în făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în România. Pentru a realiza însă dezvoltarea rapidă a trebuit să rezolvăm una din problemele hotărîtoare in această privință ; formarea cadrelor pentru toate domeniile de activitate. Pe primul plan am pus. desigur, învățămintul — ca factor principal de progres și civilizație —. dezvoltarea științei. a intregii activități de educație. Acum circa 30 de ani. am pornit de La o situație in care aproape 35 ța sută din populația țării era neștiutoare de carte. Am lichidat de mult această situație. Am generalizat invăță- mintpl de 10 ani. am dezvoltat puternic învățămintul liceal, învățămintul universitar, care se prezintă astăzi la nivelul țărilor dezvoltate. Practic, pregătim in țară toate cadrele necesare economiei noastre naționale ți putem asigura, in același timp, condiții de studiu pentru circa 3 000 de studenți din țările in curs de dezvoltare. Deci. învățămintul, știința in general, ridicarea nivelului de cultură al poporului au constituit un factor determinant al înfăptuirii programului de dezvoltare a României. Nici un program de dezvoltare nu se poate realiza fără oameni — am în vedere oameni cu cunoștințe corespunzătoare. la nivelul actual al științei și tehnicii contemporane.ÎNTREBARE : Domnule președinte, ați spus o dată că în dumneavoastră se reunesc țăranul, muncitorul și intelectualul. Aceasta este o definiție enorm de importantă, o definiție politică. V-aș ruga să vă referiți mai pe larg la semnificația ei.RĂSPUNS : Sint fiu de țăran, sînt muncitor, am devenit intelectual. Aceasta corespunde, de altfel schimbărilor profunde din structura socială a României. Acum 30 de ani. țărănimea reprezenta 75 la sută din populație. între timp, populația care lucrează in industrie, transporturi și alte domenii a ajuns să reprezinte circa 60 la sută. Ca atare, o parte însemnată din populația ocupată în agricultură a intrat în industrie. Totodată, a trebuit să dezvoltăm rapid în- vățămîntul, să creăm cadrele necesare — și de la circa 10 000 ingineri am hjuns astăzi la peste 150 000. în învățămintul superior învață circa 150 000 de studenți, cei mai mulți provenind din rindui țărănimii și muncitorimii. Avem deci și o intelectualitate nouă, ridicată din rîndu- rile acestor două clase de bază : muncitorimea și țărănimea. Muncitorii — forța principală a dezvoltării țării — sînt stăpîni pe fabrici, iar țăranii — care au jucat și joacă un rol important în viața națională — sînt astăzi uniți în cooperative, avind proprietate socialistă comună. E- xistă deci, în țara noastră, o muncitorime și o țărănime nouă, fo. intelectualitate nouă. într-un cft’iii'țo societate nouă.Iată Ni^ce sens se transformă smcatea noastră — și semnificația definiției la care v-ați referit constă tocmai in faptul că simbolizează aceste modificări profunde.Întrebare : Doriți, domnule președinte, să transmiteți ceva popoarelor din America Latină prin intermediul agenției noastre ?RĂSPUNS : Aș dori să transmit popoarelor prietene din A- merica Latină salutul meu cordial, urările cele mai bune de succes in lupta pentru a deveni stăpîne pe bogățiile naționale, pe calea dezvoltării economice și sociale, a bunăstării și progresului. a consolidării independenței și suveranității naționale, a unei politici de pace și colaborare.

f>F. l’f.SII HOTARE

Comunicat
privind vizita 

ministrului de externe 
al României 
in BulgariaIn comunicatul privind vizita ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România. George Macovescu, in Republica Populară Bulgaria, se arată că în cadrul schimbului de păreri pe care l-a avut cu Petăr Mla- denov, ministrul bulgar ai afacerilor externe, au fost abordate stadiul și perspectivele relațiilor bilaterale frățești și unele probleme actuale ale situației internaționale.Părțile au subliniat marea importanță a întilnirii dintre secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. și primul secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria, tovarășul Todor Jivkov, care a avut loc la 11—12 mai 1974, și au exprimat convingerea că această întîlnire va da un nou impuls dezvoltării continue a relațiilor româno-bulgare, de- clarînd că vor depune toate e- forturile pentru îndeplinirea sarcinilor decurgînd din convorbirile conducătorilor de partid și de stat ai celor două țări.Comunicatul subliniază că părțile au acordat o atenție deosebită colaborării economice și tehnico-științifice dintre cele două țări, au remarcat dezvoltarea acesteia pe o linie ascendentă și au declarat că vor contribui la extinderea și adîncirea ei permanentă. Cei doi miniștri au convenit să contribuie și mai activ la intensificarea colaborării dintre .Republica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria în domeniile artei, științei, turismului.Comunicatul arată că miniștrii au acordat o atenție deosebită Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa. Ei au exprimat dorința comună ca actualele negocieri de la Geneva să se încheie cu rezultate fructuoase. iar cea de-a treia fază a conferinței să aibă loc cit mai curînd posibil, la Helsinki, la nivelul cel mai înalt, și au reafirmat necesitatea creării unui organism permanent al statelor participante la conferință. Exa- minind situația din Balcani, comunicatul subliniază că in regiune există condiții și posibilități pentru o colaborare pașnică și rodnică.Guvemuj civil provizoriu ..a continuat să studieze măsurile in domeniul politicii economice și sociale, propuse de miniștrii ce răspund de aceste sectoare” — anunță un comunicat oficial — dat publicității in noaptea de marți spre miercuri, la încheierea ședinței Consiliului de Miniștri portughez. „Măsurile — se arată in comunicat — trebuie să permită, in același timp, satisfacerea aspirațiilor juste și presante ale clasei muncitoare și să se acționeze cu mai mult dinamism asupra conjuncturii economice în această fază de tranziție. Unele din aceste măsuri vor intra foarte cutând în vigoare” — se spune în comunicat.

Secvențe iugoslave
A

• In mtimpinarea celui de-al X-lea 
Congres al U. C. I.

CONFERINȚA PENTRU SECURITATE 
ȘI COOPERARE ÎN EUROPA

O atenție deosebită e acordată principiului inte
grității teritoriale a statelorTodo Kurtovici, membru al Biroului Executiv al Prezidiului Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, a ținut o conferință de presă cu ziariștii iugoslavi. în cadrul căreia a arătat că al X-lea Congres al U.C.I. va avea loc la Palatul Sporturilor din Belgrad, intre 27 și 30 mai. Președintele U.C.I., Iosip Broz Tito, va prezenta raportul, în cadrul primei ședințe plenare.Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia — a arătat Todo Kurtovici — se prezintă la cel de-al X-lea Congres al său cu rezultate importante in domeniul dezvoltării sociale si economice. Intre anii 1947 și 1972, produsul social al țării a crescut de 4,8 ori, ceea ce demonstrează că Iugoslavia se numără printre țările cu cel mai rapid ritm de dezvoltare.Todo Kurtovici a evidențiat faptul că s-a consolidat unitatea de gîndire și de ac

• Dezvoltarea industriei electroniceIndustria electronică a Iugoslaviei, una dintre cele mai tinere ramuri ale economiei naționale, se dezvoltă într-un ritm rapid. îndeosebi prin îmbunătățirea calității produselor și adaptarea lor la necesitățile pieții. în prezent, se înregistrează în acest sector un ritm anual de creștere de aproximativ 25 la sută, în următorii ani urmind să se ajungă la 27 la sută. Uniunea pe ramură „Elektronska Industrija" din Niș, care grupează 47 de unități productive, ,.Iskra" din Kranj și „Riz“ din Zagreb se plasează printre cei mai .. m.ari producători de produse electronice din țară. Programul elaborat recent pentru intreg resortul prevede un spor considerabil, cu prioritate la producția de televizoare, aparatură radioacusti- că, instrumente de măsură,

La Tokio a apărut o nouă 
ediție a volumului

0 POLITICA DE PACE ȘI COOPERARE
O NOUĂ EDIȚIE A VOLUMULUI „ROMÂNIA. NICOLAE CEAUȘESCU. O 
POLITICĂ DE PACE SI COOPERARE INTERNAȚIONALĂ" A VĂZUT, ZI
LELE ACESTEA, LUMINA TIPARULUI LA EDITURA „KOBUNSHA" DIN 

TOKIO

• •

Volumul cuprinde texte alese din cuvintâ- rile. articolele și interviurile tovarășului Nicolae Ceaușescu. precedate de o amplă prezentare biografică a președintelui României, proiectată pe fondul istoriei contemporane a țării noastre.în introducere se relevă contribuția remarcabilă a tovarășului Nicolae Ceaușescu Ia elaborarea și infăptuirea politicii interne și externe, la intreaga activitate a partidului și statului nostru. Publicistul Goichi Kusano, traducătorul textelor in limba japoneză. se adresează cititorilor, subliniind puternica personalitate a tovarășului Nicolae Ceaușescu, popularitatea și simpatia de care se bucură peste hotare, ceea ce constituie „o recunoaștere a meritelor sale excepționale, a inteligenței și energiei creatoare pe rare le dediră poporului său, ideilor nobile ale progresului și păcii".Tipărit in condiții grafice deosebite, volumul este prezentat cu o supracopertă în- fățișînd momentul solemn în care tovarășul Nicolae Ceaușescu rostește jurămintul in fața Marii Adunări Naționale cu prilejul învestiturii sale ca cel dinții președinte ai Republicii Socialiste România.Apariția acestei noi ediții — a treia într-un scurt răstimp — dobindește semnificația unui important eveniment editorial, ilustrind interesul larg manifestat in rindui opiniei publice din Japonia față de România socialistă și președintele ei, față de realizările poporului român în edificarea vieții noi și prezența dinamică a României pe arena internațională. Incadrindu-se într-o suită de acțiuni editoriale intreprinse în ultimii ani in numeroase țări ale lumii, apariția acestei cărți relevă, o dată mai mult, atenția deosebită, înaltul prestigiu, internațional al politicii inierne și externe a României, al tovarășului Nicolae Ceaușescu, care a intrat in conștiința lumii ca o personalitate de prim rang a vieții politice contemporane.Cu ocazia apariției noii ediții a volumului „România. Nicolae Ceaușescu. O politică de pace și cooperare internațională", președintele Editurii „Kobunsha", Tsuneo Ikeda, a împărtășit corespondentului Agerpres la Tokio impresiile sale despre România, despre personalitatea președintelui României, Nicolae Ceausescu, despre modul în care această carte poate contribui la o mai bună cunoaștere a țării noastre in Japonia :..Președintele Ceausescu are o foarte largă viziune asupra lumii și știe întotdeauna ce trebuie făcut, cind ceva se intimplă in lume. Activitatea sa in slujba păcii este deosebit de impresionantă. Cauza păcii l-a preocupat intotdeauna foarte mult și pentru ea a muncit și muncește fără răgaz. Pentru activitatea sa, președintele Ceaușescu se bucură de multă simpatie în rindurile poporului japonez. România nu este o țară mare, dar ea a acționat și acționează cu multă vigoare în sprijinul păcii și colaborării in lume. Noi acordăm o mare prețuire, acestei acțiuni și în special faptului că o țară ca România este atit de preocupată de căutarea drumului spre pace, că însuși președintele ei, dind expresie acestei preocupări, militează ferm și constant pentru făurirea păcii".Referindu-se la modul in care a fost primită cartea de către cititorii japonezi și la

țiune in cadrul U.C.I.. confirmată, printre altele, și la congresele partidului din republici și provincii. „Uniunea Comuniștilor a avut și înainte un sprijin important din partea clasei muncitoare. Acest sprijin s-a reflectat și mai pregnant în dezbaterile pe marginea platformei Congresului al X-lea și in pregătirea acestui congres" — a spus el. S-a întărit egalitatea in drepturi a popoarelor și naționalităților din Iugoslavia. care se va dezvolta în continuare. Uniunea Comuniștilor. întreaga societate iugoslavă se prezintă, astăzi, mai unitare si mai omogene.„Evident — a subliniat Todo Kurtovici — Congresul al X-lea este în măsură să formuleze în mod foarte clar și concret linia U.C.I.. ceea ce va reprezenta tocmai concretizarea programului partidului".
aparataj medical electronic, cu precădere aparatură Ront- gen și subansambluri. Pe de altă parte, se prevede începerea producției de elemente de automatizare, subansambluri și părți pentru mașinile de prelucrare și transmiterea datelor.în rețeaua de unități moderne a primei Uniuni, cea de la Niș. a inceput producerea de semiconductor! și lămpi electronice, urmind ca în următorii ani să se treacă la realizarea winui modern tip de mașină de spălat cu program electronic automat. Pînă în prezent, la Niș au fost produse 2 200 000 televizoare, printre care și aparate pentru televiziunea în culori. Pentru viitor se preconizează specializarea în a- parate de radio stereofonice, la un volum anual de aproximativ 100 000 bucăți.

contribuția pe care publicarea acesteia in Japonia o poate aduce la promovarea relațiilor prietenești intre popoarele român și japonez, Tsuneo Ikeda a spus : „Publicul japonez știe că președintele Nicolae Ceaușescu este foarte activ în viața politică și diplomatică. Cu cit oamenii știu mai multe despre președintele Ceaușescu, cu atît doresc să afle si mai mult. De aceea, cartea a fost primită cu căldură și interes de către cititorii japonezi. Am convingerea că această carte răspunde aspirațiilor popoarelor japonez și român pentru o mai bună cunoaștere reciprocă. Inițiativele și demersurile președintelui Ceaușescu contribuie substanțial la consolidarea păcii mondiale și apreciem aceasta ca un lucru foarte important".
★Cu prilejul apariției în Japonia a celei de-a treia ediții a volumului „România. Nicolae Ceaușescu. O politică de pace și cooperare internațională", la sediul Ambasadei române din Tokio a avut loc o intilnire prietenească cu președintele Editurii „Kobunsha", Tsuneo Ikeda, cu publicistul Kusano Goichi, ziariști și alți oameni de cultură japonezi. Au participat ambasadorul României la Tokio, Nicolae Finanțu, membri ai ambasadei.

Participanții la Conferința pentru securitate și cooperare in Europa au acordat o atenție deosebită redactării principiului integrității teritoriale, a cărui respectare este esențială pentru statornicirea unor relații de pace și securitate pe continent. In cadrul dezbaterilor care au avut loc, delegația română s-a pronunțat pentru formularea concretă, clară și precisă a acestui principiu, astfel incit prevederile înscrise să nu dea loc nici- unui echivoc în ceea ce privește respectarea integrității teritoriale a statelor, a dreptului suveran al fiecărui popor asupra teritoriului său național.Pornind de la faptul că integritatea teritorială este un element constitutiv al suveranității de stat, delegațiile au depus eforturi pentru a defini cit mai clar și mai angajant conduita reciprocă a statelor participante. astfel incit să se asigure respectarea deplină a integrității teritoriale a fiecăruia din ele. în acest sens, s-a convenit ea in documentele conferinței să se prevadă că statele participante se vor abține de la orice acțiune incompatibilă cu scopurile și principiile Cartei O.N.U. și,

PROGRAMUL 1In jurul orei 16.00 Transmisiune directă de la Sala Palatului Republicii a ședinței de deschidere a Congresul ui Frontului Unității Socialiste.
18,30 Pădurea și noi. 19.00 Fami

lia. 19,25 1001 de seri. 19.30 Tele
jurnal. 20,00 Seară pentru tineret. 
O Turneul emblemelor — itine
rar patriotic pentru tineret. Eta
pa a Il-a. a De joi pînă joi — 
rubrică de știri, a Extemporal la 
pregătirea productivă, a Ați în
trebat, vă răspundem, a .,Ce ne 

„Scînteia 
tineretului'4

pag. 4

în special, de la folosirea forței sau a amenințării cu forța împotriva integrității teritoriale, independenței politice sau unității oricărui stat participant.
Convorbiri 

româno - egipteneIsmail Fahmy, ministrul de externe al Republicii Arabe Egipt, l-a primit, miercuri, pe Nicolae Ghenea. adjunct al ministrului afacerilor externe. Cu acest prilej. s-a procedat la un schimb de păreri cu privire la stadiul actual al relațiilor bilaterale și la unele probleme internaționale de interes comun.Nicolae Ghenea a conferit, de asemenea. cu ministrul egiptean al comerțului exterior, Ahmed Madbouli. cu privire la dezvoltarea schimburilor comerciale dintre cele două țări. precum și a cooperării economice dintre România și Egipt.
spun procentele?” 21,30 Selecțiuni 
din festivalul literar-artistic „Cîn- 
tare României socialiste" organi
zat în cinstea Congresului Fron
tului Unității Socialiste, de Uniu
nea Scriitorilor din R.S. România 
și Universitatea Populară din 
București, sub egida Consiliului 
Național al Frontului Unității So
cialiste. 22,05 24 de ore.

PROGRAMUL 2

20,00 Concertul orchestrei simfo
nice a F-adioteleviziimii. Dirijor 
Ovidiu' Bălan. Soliști: Henriette 
Mirvis (U.R.S.S.) și Cornelia 
Bronzetti. In pauză: Telex. Prin 
muzee și expoziții. 22.10 Cărți și 
idei. Important este ce dăm’ ai- 
tora — Tudor Vianu (ediția de 
„Opere"): Geo Dumitrescu
Jurnal de campanie; Semnal edi
torial.
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