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Congresul Frontului Unității Socialiste 

ÎNALTĂ EXPRESIE A COEZIUNII 
POPORULUI NOSTRU ÎN JURUL

Mesaje de felicitare adresate 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 

cu prilejul alegerii în înalta funcție de președinte
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN al Frontului Unității Socialiste

Primul Congres al Frontu
lui Unității Socialiste — ale 
cărui lucrări s-au desfășurat 
în Capitala țării in zilele de 
23 și 24 mai a.c. — a tre
zit interesul viu al întregu
lui nostru popor. La congres 
au participat reprezentanți ii 
tuturor claselor și categorii
lor sociale ale societății so- 
cialiste românești. Putem a- 
firma cu deplin temei că toți 
oamenii muncii din patria 
noastră au trăit acest im
portant eveniment politic cu 
convingerea fermă că el este 
menit să deschidă calea u- 
nei și mai ample mobilizări 
a tuturor energiilor, a tutu
ror forțelor creatoare ale po
porului in edificarea noii so
cietăți.

Cei peste 3 000 de delegați 
și invitați și-au manifestat, 
într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, sentimentele de 
dragoste și înaltă recunoștin
ță față de secretarul general 
al partidului, pentru clarvi
ziunea și înțelepciunea cu 
care conduce destinele Româ
niei socialiste, reafirmate 
pregnant în cuvîntarca rosti
tă cu prilejul deschiderii 
congresului. Intr-o deplină 
unanimitate, în cadrul lucră
rilor congresului a fost sub
liniată excepționala însem
nătate a expunerii prezenta
te de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu privind rolul și 
sarcinile Frontului Unității 
Socialiste în înfăptuirea pro
gramului de făurire a socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate, a politicii externe 
a României de colaborare și 
pace. Acest document de 
înaltă valoare teoretică și 
practică, în care își găsește 
reflectarea întreaga activita
te a Frontului Unității So
cialiste, abordează, pe baza 
unei analize riguros științifi
ce, sarcinile de viitor ale a- 
cestui important organism po
litic, enunțind soluții origina
le de o deosebită însemnă
tate pentru continua perfec
ționare a întregii activități 
politice, și economico-sociale,

PRIMA CONSFĂTUIRE
PE ȚARĂ A TINERILOR 

ZOOTEHNIȘTI
Discuțiile purtate la prima 

consfătuire pe țară a tinerilor 
zootehniști, desfășurată la Tg. 
Mureș, au permis efectuarea 
unui larg schimb de idei vizind 
experiența acumulată de către 
organizațiile U.T.C. in recruta
rea, permanentizarea și pregăti
rea tinerilor din mediul sătesc 
în sectoarele zootehnice. S-a 
insistat îndeosebi pe creșterea 
responsabilității față de muncă 
a tinerilor de la sate, la inte
grarea tuturor celor aproape 
30 000 uteciști ce lucrează în 
zootehnie, în ampla întrecere 
socialistă pentru îndeplinirea 
înainte de termen a prevederi
lor actualului cincinal. în acest 
scop s-a subliniat valoarea 
practică a unor acțiuni apărute 
în >anii din urmă. Preluată și 
generalizată inițiativa apărută 
pe fondul colaborării tinerilor 
de la Uzinele „Semănătoarea’1 
București și CAP din Ștefănești 
— Ilfov, „Prin forțe proprii și cu 
materiale recuperate să mecanic 
zăm lucrările din zoețehnie", 
s-a finalizat pînă acum ih pes
te 1 000 de adăposturi moderni

pentru însăși dezvoltam de 
perspeetivă a Românie: so
cialiste.

Un eeou vibrant a trezit 
expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in rindurile tine
retului. Sublinierea făcută de

„Primul Congres al 
Frontului Unității So
cialiste reprezintă un 
moment istoric de 
mare importantă care 
deschide o nouă etapă 
în dezvoltarea vieții 
sociale și politice a 
României socialiste. FI 
are rolul de a con
solida bazele unui or
ganism politic perma
nent, revoluționar, de
mocratic, menit să 
constituie cadrul orga
nizatoric adecvat pen
tru participarea oa
menilor muncii, fără 
deosebire de naționa
litate, a întregului po
por, la viața politică. 
Ia conducerea tuturor 
domeniilor de activi
tate, în vederea înfăp
tuirii programului Par
tidului Comunist Ro
man de făurire a so
cietății socialiste mul
tilateral dezvoltate în 
Romania".

NICOLAE CEAUȘESCU

secretarul general al parti
dului, care, pornind de la 
faptul că socialismul este o- 
rinduirea nouă, a viitorului, 
a afirmat că „tineretul, prin 
elanul șt dinamismul său 
clocotitor, prin aspirația sa 
spre progres și civilizație, 
spre o viață tot mai bună și 
mai echitabilă, reprezintă o 
importantă forță a mersului

zate. Acțiunea „Cel mai bine 
îngrijit sector zootehnic", de
clanșată de către tinerii hune- 
doreni, s-a materializat. în fi
nal, într-un spor mediu de 
15-18 la sută la producțiile de 
lapte și carne. La Covasna, în 
toate fermele zootehnice, se 
vorbește acum despre efectul 
inițiativei tinerilor din Cernat 
care au stabilit ca producție 
medie minimă 2 200 litri lapte 
de la fiecare vacă furajată, 
ceea ce, la nivelul județului, a 
însemnat sporuri anuale de un 
milion litri lapte. în județul 
Vîlcea, elevii claselor 7-10 lu
crează cite o zi pe săptămînă 
in sectoarele zootehnice ; dintre 
ei peste 100 s-au angajat după 
terminarea școlii ca îngrijitori.

S-a insistat mult în cadrul 
consfătuirii asupra modalități
lor de acțiune care să asigure 
sporirea contribuției fiecărui tî- 
năr îngrijitor la realizarea sar
cinilor mari se revin pe planul 
înfăptuirii Programului națio
nal de dezvoltare al zootehniei.

GH. FECIORU
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popor, aleecrea tovarfrxfai 
Nicolae Crease ren ea ore- 
ședințe al Froctalm Uaitâtii 
Socialiste cnnatMnie garan
ția sigură 3 înlănțuirii cu 
succes a programului de edi
ficare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate in 
patria noastră.

Lucrările Congresului Fron
tului Unității Socialiste — 
cea mai largă și mai repre
zentativă organizație din 
România, care unește, ia ju
rul partidului, toate organi-

ADRIAN VASILESCU

(Continuare in pag. a lll-a) J

ZONE MODEL
Peste 3OT de țesătoare de 

la întreprinderea „Dună
reană" din Giurgiu poartă 
pe braț o banderolă cu in
scripția „brigadă utecistă*. 
„în sprijinul producției — 
îmi spune Gheorghe Grădi
nara. secretarul comitetului 
U.T.C., am organizat 16 ase
menea colective la care ape
lăm ori de cite ori se înre
gistrează absențe și învoiri. 
Să lucrezi 16 ore consecutiv, 
așa cum fac uneori tinerele 
Tincuța Miron și Mariana 
Cocoru, nu este ușor, dar 
nici un efort nu li se pare 
prea -mare atunci cînd este 
vorba de prestigiul între
prinderii. O nouă inițiativă 
s-a născut tot din preocupa
rea tinerilor de a-și spori 
contribuția în întrecerea ule- 
cistă. Au fost organizate, în 
țesătorii, primele patru zone 
uteciste model, admirabil 
cadru de întrecere, de valo
rificare a rezervelor de mun
că. de împlinire profesiona
lă. ..Portdrapelul" — adaugă 
secretarul — este zona rr.
7 ale cărei schimburi sint 
conduse de Iancu Ciotoracu, 
Matin Mariniță și George 
Ghelmez.

LIDIA POPESCU

PROMOȚIA 1974 A LICEULUI DECLARĂ:

..Școala ne-a dat viteza inițială 
pentru inarea călătorie 
în muncă și viață“

Au 19 ani. I-am văzut pe 
străzi purtînd panglici și ecu
soane — după tradiție — în
semnul nostalgic al promoției 
care-și ia zborul.

Am trecut greu dificultatea 
de a găsi printre zecile ce 
mii de tineri care au ter
minat acum liceul pe reprezen
tanții lor — „capii de promo
ție". Pentru că sint foarte multi. 
Ne-am asumat, totuși, riscul 
incompletului provocind un 
dialog cu citeva asemenea vir- 
furi ale promoției. Din mul
tele întrebări adresate aces
tora, transcriem numai răspun
surile la întrebările : „Promoția 
din care faci parte știe ce vrea 
și are acoperire pentru ceea ee

‘JC -te: .9 mein»--’ se sire o cesiic in suiri -
hiL tewtetew te stete» seoeete estete te teteetem» «te aste intete ranomabiliUti

— WBBecaMBteL teteft tete tetetet te catete»» tete oe socialismului, a
k eMteterte te—gg » te» tete tetetetete te—e te tecfi te procesului sodaL ac- 
■——MM ■ ■ —1 n -* p teL aiez.j-

CU LEGITIMA MÎNDRIE PATRIOTICĂ,
CU INIMILE PLINE DE BUCURIE

SI DRAGOSTE FIERBINTE*

vreo ? Care sint, după părerea 
ta. eabtațile promoției din care 
taci pane? Dar defectele ei? 
Marina Puiu — Liceul nr. 1, 
d.r. Giurgiu nu vrea să accepte 
ideea câ ar putea exista în rin- 
ri: • < = > tineri carp
nu Știu ce vor. „Unde ar fi 
atunci rezultatele activității de
puse de organizația U.T.C., de 
M-eala “ — se întreabă ea, pe 
bună dreptate. Poate că ceea ce 
vor cri dintre ei nu se potri

în pagina a JI-a
ÎNSEMNĂRI

de ACULIN CAZACU

vește cu ceea ce pot, cu ceea ce 
trebuie, dar toți vor ceva. In 
nici un caz, ea nil concepe ca, 
un tînăr trecut prin școală, cu 
un bagaj considerabil de cul
tură, care a intrat în contact cu 
realitățile noastre socialiste să 
nu vrea să-și valorifice poten-

LUCREȚTA LUSTIG

(Continuare în pag. a 11-a)

-ei a ’.stresului nostru
nocoe s: se burară de o largă 
a~eriere oe arena internatio
nal reprezintă o contribuție 
re—.irea::îă Ia dezvoltarea re- 
iariîlor de prietenie si colabo
rare cu toate tarile socialiste si 
eu celelalte țâri ale lumii, la

EXIGENȚE PERMANENTE
RITM ȘI CALITATE

-------- Corespondență de la Rogojelu-----------

Curind vor începe 
lucrările la cea 

de-a cincea 
turbină

Toate lucrările în grafic, de
pășiri substanțiale față de ter
menele stabilite la lucrările de 
bază, calitate și spirit gospodă
resc, iată atributele care dimen
sionează în citeva cuvinte ac
tivitatea brigadierilor de pe 
Șantierul național al tineretu
lui care construiesc termocentra
la Rogojelu. întrecerea socia
listă în care tinerii sint total 
integrați cu angajamente pro
prii și concrete, se desfășoară 
intens la toate punctele de lu
cru. Se lucrează în paralel la 
montajul utilajelor și construc
țiile propriu-zise.

Maxime forțe sint concentra
te în prezent la grupurile nr. 3 
și 4 și la montarea cazanului 
nr. 3, lucrări de înaltă exigen
ță și extrem de pretențioase atît 
sub aspect tehnic cit și al e- 
forturilor ce trebuie depuse din 
partea brigadierilor. Datorită a- 
vansului lor față de grafice 
montorii vor prelua în urmă
toarele' zile — cu mult înainte 
de data stabilită — operațiuni
le la turbina nr. 5. Acest ritm 
susținut de muncă ne garantea
ză că, așa cum ne propusesem 
angajamentul nostru anual în 
întrecerea „Tineretul factor ac
tiv în îndeplinirea cincinalului 

întărirea unității mișcării co- 
mur.îste si muncitorești, a tu
turor forțelor progresiste, de
mocratice. antiimperialiste. la 
promovarea unui climat nou 
în viata internațională, a păcii 
si colaborării între toate popoa
rele.

Urindu-vă din toată inima 
noi si remarcabile succese în 
nobila si înalta misiune oe care 
poporul v-a încredintat-o. vă 
asigurăm, totodată, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. în 
nume’? Consiliului municipal al 
Frontului Unității Socialiste, al 
organizațiilor sale componente, 
a! tuturor locuitorilor Capitalei., 
că vom acționa neabătut, strîns 
uniți in iurul Dartidului. al 
dumneavoastră, fiu si conducă
tor al Doporului român — Den- 
tru înfăptuirea programului 
Partidului Comunist Român de 
edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, pentru 
continua oroDășire si prosperi
tate a României.

(Continuare în pag. a Ill-a)

înainte de termen", va fi înde
plinit in cinstea zilei de 23 Au
gust.

Aș mai adăuga citeva cuvin
te referitoare la munca zidari
lor — „zburători", cum li se 
spune aici pe șantier celor ce 
construiesc coșurile înalte ale 
termocentralei : primele două 
— cele mai inalte din tară — 
au fost terminate și ei se pre
gătesc pentru înălțarea celili 
de-al treilea și ultimul coș 
care va deservi grupurile 5 și 
6. Avem convingerea că și 
acest obiectiv va fi finalizat ca 
și celelalte, mai devreme decit 
Prevăd^ graficele făcînd astfel 
posibilă începerea în devans a 
probelor tehnologice.

AL. CIOVICA 
secretarul Comitetului U.T.C.

HARTA 

FAPTELOR
Unitate, coeziune, omoge

nizare, organizare — iată 
concepte devenite obișnuite 
atunci cînd vrem a desemna 
aniune tendințe de căpătîi 
ale societății noastre. Fără 
îndoială că, în limbajul ști
inței, al eforturilor de dez
ghiocare a conotațiilor și 
semnificațiilor noționale, pla
nurile acestor concepte s-ar 
putea distinge și nuanța pe 
larg și cu abundență de im
plicații. în limbajul faptelor 
insă, acolo unde se îngemă
nează și cresc realitățile.

• Delegația U.T.C., condusă de tovarășul 

Ion Traian Ștefănescu, prim-secretar al C.C. al 

U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, 

a părăsit Pekinul, unde a făcut o vizită de 

prietenie.

• în timp ce secretarul de stat al 
S.U.A., H. Kissinger, își continuă tra
tativele la Damasc și Tel Aviv, forțele 
armate ale Siriei și Israelului desfă
șoară acțiuni militare în zona înălți
milor Golan

• Pe fondul conflictului politic 
dintre protestanți și catolici .și al gre
vei generale inițiate de „Consiliul 
muncitorilor din Ulster", situația din 
Irlanda de Nord cunoaște în prezent 
o nouă agravare.

• La Belgrad încep azi 
lucrările celui de al X-lea 
Congres al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia. La 
acest eveniment se referă 
comentariul „Moment de 
seamă în dezvoltarea Iu
goslaviei socialiste11, precum 
și informațiile privind săr
bătorirea „Zilei tineretului1' 
în Iugoslavia și sosirea de
legației P.C.R. la Belgrad 
în vederea participării Ia 
Congresul U.C.I.

• Ieri, mii de băieți și fete s-au îndreptat spre terenurile de sport. 
Vă prezentăm aspecte de la „decatlonul de orientare", concursurile de 

atletism, ciclism, tir, jocurile de volei desfășurate în București, Sibiu și 
Alexandria.

IN PAGINA A IV-A
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• Actualitatea pe scurt: Handbal — nici de data aceasta Dinamo 
-n-a putut întrece Steaua ; Rugbi — finalul campionatului diviziei națio
nale se anunță spectaculos ; Box — lotul republican și-a încheiat pregă
tirile pentru „europenele" de tineret.

• Fotbal : Rezultatele diviziei B.

unde curgerea facerii este 
trasă înainte de anvergura 
obiectivelor și împinsă de re
sortul responsabilității, spa
țiile de atribute ale concep
telor își suprimă limitele, iar 
rezultanta lor cade întotdea
una pe lungimea de undă a 
saltului înainte.

Dacă 50 de muncitori lu
crează zi și noapte, timp de 
170 de ore, fără întrerupere, 
Ia depanarea unui agregat- 
cheie intr-un flux tehnologie, 
și nu se opresc pină nu reu
șesc ; dacă pentru aceasta 
nu au cerut nimănui o apro
bare scrisă ; dacă supremul 
indicator al organizării lor 
nu este cuprins într-o „notă 
explicativă" la vreo organi
gramă, ci în controlul lucidi
tății prin curaj și al ideii de 
sacrificiu prin optimism ; 
dacă pe unul îl cheamă Ion, 
pe altul Ianoș și pe altul Io- 
hann— atunci refuz, in fața 
faptei lor, necesitatea dis- 
tincțiunilor epistemologice cu
(Continuare în pag. a lll-a)
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REPORTERII NOȘTRI VĂ INFORMEAZĂ Duminică, un absent de la manifestările 

sportive de masă — SPOR T • TURISM
• GALAȚI

Furnaliștii de pe platfor
ma Combinatului siderurgic 
din Galați au redus cu 7,43 
kg, consumul planificat de 
cocs pe tona de fontă. In fe
lul acesta ei au reușit să e- 
conomisească in primele 4 
luni ale acestui an peste 5 89u 
tone cocs metalurgic, canti
tate cu care au realizat 
10 000 tone fontă. Căile folo
site in această importantă 
acțiune au acut in vedere 
înlocuirea parțială a cocsu
lui cu gat metan și tnri- 
gen, iar a gazului metan cu 
ga» de furnal pentru ineâl- 
zirea eauperelor. ridicarea 
temperaturii cocsului in in
stalații la peste 1100 grade 
Celsius, mărirea razei guri
lor de viat și • mai eficien
tă funcționare a acestora. 
Alături de cei virstnici tine
rii turnaliști au acordat o a- 
tenție sporită exploatării ju
dicioase a utilajelor. De men
ționai incâ un fapt : conco
mitent cu reducerea consu
mului de cocs, furnaliștii gă- 
lățeni an realizat piuă ieri o 
producție suplimentară de 
peste 18 000 tone fontă.

ION CHHUC

@ BUCUREȘTI
Ieri dimineață, la cinema

tograful Favorit din Capita
lă, fruntașii purtătorilor cla
satei w roșii din sectorul 7 
au avut o emoționantă tn'.if- 
nire cu general-colonel Di- 
iuilrie Dămăceano. Erou al 
Muncii Socialiste, participant 
activ la pregătirea și reali
zarea insurecției armate de 
la 23 August 1944. La întâl
nire a participat si biroul 
Comitetului de partid al see- 
torulni 7 in frunte cu tova
rășul prim-seeretar al Comi
tetului de partid, tovarășul 
Dumitru N'ecșoin. Pionierii 
au ascultat o tibrantă evo
care a momentelor pline de 
tensiune ce au premers isto
ricul act revoluționar înfăp
tuit sub conducerea directa 
a Partidului Comunist Ro
mân. Cu prilejul acestei in- 
tilniri oaspeților le-au fost 
i.■’.minate diplome de onoare 
din partea Organizației pio
nierilor. Tovarășul Dumitru 
Necșoiu a inminat apoi uni
tăților fruntașe din sector, 
reprezentind școlile generale 
nr. 197, 203. 209. 156, 201, 118, 
163, 174. 198, 159, 164 și 191 
diplomele ce răsplătesc hăr
nicia dovedită, in acest an 
școlar, de micii purtători ai 
cravatelor roșii.

calin stanculescu

PROMOȚIA 1974 A LICEULUI
(Urmare din pag. I)

țialul minții și al miinii prin 
participare la muncă. Gindind 
astfel, e sigură că nici colegii 
ei nu vor râmine pe de lături. 
Vor deveni studenți. ori vor in
tra în producție. ..îmi va fi ru
șine pentru dezertorii de la mun
că din promoția mea“.

Replică directă, tonică, nu lip
sită de mindrie din partea unui 
băiat. Ioan Călinescu. Liceul 
„Unirea**. Focșani : Fiind pro
moția mea. mie mi se pare mai 
bună deeit altele. Are calități 
deosebite : sete de cunoștințe, 
de unde și pregătirea multila
terală ; respectul față de om : 
nivel politic ridicat și o mare 
încredere, o mare dragosțe față 
de partid, de unde dorința de 
a-1 urma în orice împrejurare. 
Nici o promoție nu este perfec
tă, dar defectele promoției mele 
aparțin unei categorii mici. Pe
riculoasă mi se pare lipsa de 
responsabilitate pe care unii 
dintre noi au dovedit-o ca e- 
levi, deci inexistența simțului 
datoriei. Numai din rîndul lor 
se pot recruta cei cărora le pla
ce traiul fără muncă. Să facem 
la toamnă un bilanț al promo

• SPECTACOL EVENIMENT

Ieri, pe scer.a Tea'-i^-: de operă n bo>e o-an mtT-nt tatr-un 
amplu spectacol elevă de ieri șz de azt n Laceolm de ccregnfie 
din București. Prilejul : Kdrersaren a S de aci de fcrjv.’.ata
a bceat JL

Prigrxrnnl a debutat es stata de băiet jScbc^niane*. Partitu
rile soirstîoe ale Alesei Mecrtceera. Gbeorgri» C tnreies Ms- 
haela Crăcttmescu. T-'—ro-ț» rki-n—Negutz. Rose 
Marte Both, au fost impecătal tasț ~ct* de corpul de balet al 
ansamblului bceuh-t. De altfel, partea a doca a spec.tacatulm 
ne-a oferit nragim relevacte asupra nzvetaim de pregătire f de 
dezvoltare creatoare a dentar clare tar a VH-a. a VTII-a și a 
IX-e. Viitoarea generație de datvsattri. alături de balerini de 
primă mărime : loa Tagearu. I.eana Exescu. Magdalena Popa. 
Amano Chedulescu și alta.

Un spectaccl-evritiment. o derrx-rirație de talent și resurse 
artistice ce se așteaptă a C valorificate rit mai fructuos.

ALINA POPOVICI

„MEMORIA ARGEȘULUI**
Tradiționala manifestare 

culturală ..Memoria Argeșu
lui**, aflată la cea de-a Vl-a 
ediție, se desfășoară in acest 
an sub emblema anului ju
biliar XXX și al celui de-al 
XI-lea Congres al partidului, 
alăturindu-se eforturilor oa
menilor muncii din între
prinderile și de pe ogoare
le Argeșului și adresindu-se 
conștiinței maselor să devi
nă stimulente pentru tradu
cerea in faptă a prețioaselor

• Ieri la Galeriile de artă Apollo a avut loc vernisajul unei 
expoziții de pasteluri și desene. Expun George Apostu și Aurel 
Nedel. Expoziția prilejuiește publicului cunoașterea ultimelor 
creații ale celor doi artiști și mai ales, a unei ipostaze inedite, 
a cunoscutului artist al pietrei, George Apostu.

Etapa viitoare

ției. să vedem cine sint cei ea- 
re-și prelungesc copilăria, să 
intervenim. Am fost o echipă, 
avem un spirit de echipă, deci 
trebuie să răspundem unii de 
alții pină cind fiecare se va afla 
la rostul său**.

Afirmația despre lipsa spiritu
lui de responsabilitate e. desi
gur. gravă. Să nu ne temem, 
totuși, pentru că ea se referă la 
excepții și nu la colectivitate in 
ansamblul său. Ne convinge de 
asta o altă absolventă. Marilena 
Popa, Liceul „Vasile Alecsnn- 
dri". Bacău : „Principala calita
te a colegilor mei de generație 
este aceea de a ști să munceas
că. de a se integra, avind o bună 
stabilitate, o poziție ideologică 
fermă. Defectele ei: cîteva ab
dicări care pot genera mari de
fecte. Sint doar excepții care în
tăresc regula majorității, excep
ții la care se constată o rămi- 
nere in urmă față de cerințele 
sociale, marcate fiind prin indi
vidualism**.

Ii lăsăm lui Valentin Bnesz, 
absolvent al Liceului metalurgic 
din Galați posibilitatea să În
cheie. Răspunsul lui la între

indicații ale P.CJL Deschi
derea festivă a manifestări
lor are loc astăzi. 25 mai, o- 
rele 17,00, in sala Casei de 
cultură a sindicatelor din 
municipiul Pitești, la care 
sint invitate personalități de 
seamă ale vieții noastre cul- 
tural-artistice. Festivitatea 
va fi încheiată cu un con
cert simfonic susținut de 

'orchestra Radiotelevizitinii 
sub bagheta dirijorului Lu
dovic Baci.

bare este afirmativ. „Motivarea: 
toți sint tineri serioși, cu capul 
pe umeri, care știu ee vor și 
sint eonștienți de rolul și locnl 
ce-1 vor ocupa in societate. îmi 
place la ei (fără îndoială ca fos
tul secretar U.T.C. se gindește 
și la el) modul cum știu să îm
bine frumosul cu utilul, felul 
cum știu să muncească și să în
vețe, dar să se și distreze. îmi 
place solidaritatea lor. înțele
gerea față de cei eu care tră
iesc, maturitatea gindirii. Ceea 
ce nu-mi place este că nu toți 
sint revoluționari în sensul ade
vărat al cuvintuluL Să fie vina 
lor san a școlii ?**

In ceea ce spun ei — incom
plet transcris aici — se află 
mult adevăr. Multă luciditate.

Au avut dreptate, deci, cei 
care, la sărbătoarea de ră
mas bun de la liceu au spus că 
școala le-a dat viteza inițială 
pentru drumul ce va urma in 
viață, in muncă. Viteza inițială 
se constituie din cunoștințe, din 
calitățile de oameni ai acestei 
societăți, de tineri comuniști 
care le-au fost cultivate — re
zervă sigură pentru o viață de 
om in slujba țării.

SPIRITUL DE ORGANIZARE
• BUCUREȘTI : Ieri, timpul 

splendid al unei duminici tipice 
de mai, a îmbiat spre terenurile 
de sport sau spre locurile de 
agrement mii de tineri bucureș- 
teni. iubitori ai mișcării în aer 
liber. N-avem, evident, posibi
litatea de a consemna tot ce s-a 
intimplat pretutindeni. Am ob
servat, ce e drept, că tinerii erau 
așteptați de instructori, de pro
fesori sau de activiști cu pro
bleme de sport ai comitetelor 
U.T.C. de sector. Din păcate, 
raidul nostru nu ne-a oferit de 
prea multe ori prilejul să con
statăm că organizația U.T.C. are 
un roi prea activ ta nrogramsras 
acțtamlor duminita'.e. ia mobili
zarea tinerilor ta ~esfastaarea 
manifestăriior sportive de masă. 
Iată numai riSera argumente :

o Parec! ttacretslsL dăa sec
torul VTIL La orele 9.30 fru
moasa bază acxr. tivț oe a ca
pătul Btaevardtata Buettaeștiî 
Not gird .-a aproape 2N de t- 
ueri. F. părerea twarâștt-
hn Jean Coates numărul era 
permarteat ia creștere. Terer ti 
de fotbal desigur, constituia 
pcnctta centrai de atracție ; ia 
tenenarile de tents aproape 20 
de tăieri fe. așteptai nerăbdă
tori rtadtd ; la fel animație pe 

DIVIZIEI B

HANDBAL
Jocurile din seriile diviziei A de handbal s-au Încheiat ieri, 

la amiază, urmind ca peste citeva zile să urmărim turneele fi
nale pentru locttrile 1—4 și 9—12. Ultima etapă a returului, 
desfășurată simbăta și duminică, a avut drept „cap de afiș" der
biul feminin Universitatea București — I.E.F.S. și confruntarea 
dintre echipele masculine Steaua și Dinamo, care au atras un 
număr mare de spectatori. Prima partidă s-a desfășurat sub 
semnul unui echilibru de forțe și s-a încheiat, ca și in tur, cu 
victoria la limită, 11—10 (8t-8) a handbalistelor de la Univer
sitatea. Astfel, elevele antrenorului emerit C. Popescu ocupă 
prima poziție în clasamentul seriei I, acumulînd 16 puncte.

Derbiul dintre principalele candidate la tricourile de cam
pioane la handbal masculin, Steaua și Dinamo, a prilejuit o 
djppută pasionantă. Rezultatul de egalitate (15—15), echitabil. 
Pentru turneul final (locurile 1—4), care începe vineri 
31 mai. s-au calificat formațiile : Steaua, Dinamo, Minaur Baia 
Mare și Politehnica Timișoara, iar la hadbal feminin echipele : 
Universitatea București, I.E.F.S., Universitatea Timișoara și 
Textila Buhuși.

M. LERESCU

RUGBI
In Capitală, ieri , un adevărat festival de rugbi. Pe patru te

renuri, 18 echipe din toate eșaloanele s-au aliniat intr-o între
cere urmărită de mii de spectatori. In campionatul diviziei na
ționale, pe terenul din Parcul copilului, derbiul etapei dintre 
Grivița roșie și Farul s-a încheiat cu scorul de 12—3 pentru gri- 
vițeni. Sportul studențesc reușește a șasea victorie din campionat 
invingind pe Rulmentul Birlad cu scorul de 14—4. A treia partidă 
din Capitală, dintre Vulcan și Chimia Năvodari, a luat sfirșit 
cu scorul 6—9, metalurgiștii inregistrind a 13-a inl'rîngere. In 
partida de Ia Sibiu, C.S.M. a obținut o prețioasă victorie ciști- 
gind cu rezultatul de 13—7 partida cu Gloria.

In partidele de baraj, pentru calificare in divizia A, s-au în
registrat următoarele rezultate : Constructorul Buzău — Cimen 
tul Medgidia : 7—3 și Precizia Săcele — Rapid 9—19.

In turneul rezervat echipelor de juniori, pentru semifi
nalele de duminica viitoare s-au calificat echipele : Șoimii Si
biu, Farul Constanța, Școala sportivă nr. 2 și C.S. Școlarul.

GABRIEL FLOREA

BOX
Simbătă seara, in Sala sporturilor din Craiova, au luat sfirșit 

finalele campionatului național de box, ediția 1974.
_ Meciul cel mai atractiv al galei finale a fost cel dintre Ion 
Truță (Viitorul București) și Iulian Ungureanu (Rulmentul 
Brașov). Ambii pugiliști au practicat un box curat, tehnic, de- 
terminind juriul să-i acorde lui Truță cupa de „cel mai tehnic" 
boxer. De asemenea, severineanul Dumitru Căpățină a cîștigat, 
mai clar decit se aștepta, meciul cu Vasile Vrinceanu (Dinamo 
București). Toriti, la actuala ediție lipsesc de pe „lista" campio
nilor naționali reprezentanții puternicelor cluburi bucureștene 
„Steaua" și „Dinarao". Ce părere au antrenorii acestor cluburi

Dar iată campionii ediției 1974, în ordinea categoriilor de’ 
greutate : Tudor Ghinea (B.C. Galați), Jenei Pleșea (Energia 
București), Iuliu Vass (Metalul Salonta), Ion Girleanu (Unirea 
Focșani) Gheorghe Oțelea (S.S. Pitești), Aurel Popa (C.S.M. 
Cluj), Alexandru Podgoreanu (B.C. Brăila), Ion Truță (Viitorul 
București), Constantin Nicolae (Viitorul Vidra), Grigore Sasu 
(Metalul Suceava), Dumitru Căpățină (Metalul Tr. Severin) și 
Gică Axente (Dunărea Galați).

ION BALAURE

terenurile de handbal, volei |1 
baschet.

— Se joacă vreun meci In 
campionatul asociației 7 — am 
întrebat la terenul de fotbal.

— Nu. Ne-am adunat și noi, 
să jucăm un meci — spune Mi
ron Petrea. lăcătuș la Uzina 
Mecanică de Material Rulant. 
București, triaj. Cind obosește 
careva, intră altul... Noi venim 
pe aici duminica și facem orice 
.sport pe unde e ioc. Bine era 
caca tovarășii noștri de la U.T.C. 
ne organizau ceva, să fi fost 
mai multi de la uzină, să ju
căm fotbal sau voie: intre sec
ui. Nu sintem dedt zece de Ia

a Pe șoseaua Baeurești-PIo- 
le<tL varianta Buftea, Intilnim 
uu grup de 12 elevi pe biciclete. 
Nu stat de ia aceeași ș țoală : 
frații N.coiae și Viorel Bunea 
Școala generală nr. 149 : Tudor 
Vlase F Comei Dirmtriu. Gru
pai școlar T.C L ; life Vanțu. 
Vasile Nistor Mioara Dobrescu 
— Licee* ecor.ontie nr. 3 : Petra 
Ianescu. Iosif Hanea și Virgiliu 
Neacșu — Școala profesională 
UNLEB ; Cooszanua Nicola și 
Ionel Greceemu — Școala gene
rală nr. 3.

— Mergem la Mogoșoaia. Ne 
plac excursiile cu biciclete. 
Ne-am adunat lntimplător la 
capătul șoselei... S-ar C putut, 
desigur, ca asociația sportivă 

de la școala noastră să fi orga
nizat excursia asta. Avem cel 
puțin 30 de colegi care ne-ar fi 
putut însoți.

o Parcul Nicolae Bălcescu. 
Citeva zeci de elevi și copii de 
la blocurile din vecinătate se 
află pe planșeul de bitum al te
renului de handbal.

— Dacă nu veneam aici ? 
Poate mergeam la un film sau 
ne duceam la plimbare în He
răstrău — relatează Virgil Du
de», elev la Liceul de cultură 
generală nr. 6 din cartierul Pa
jura. Ne stringent, deobicei,

o SIBIU : Peste 800 de tineri, 
reprezentind mai multe asocia
ții sportive ale liceelor și școli
lor profesionale din Sibiu, au 
participat la acțiunile sportive 
d:n cadrul etapei a doua a „Cu
pei tineretului**. De un frumos 
succes s-a bucurat concursul de 
orientare turistică, denumit „de
catlonul de orientare'*, care s-a 
desfășurat pe ur. traseu din pă
durea Dumbravă, reunind un nu
măr mare de elevi. Tuturor par- 
ticipanțtior li s-a trecut o nor
mă ta brevetul .Sport ți sănă
tate".

...încă o fază din meciul de handbal Dinamo — Steaua s-a consumat.
Foto.-CH.CUCU

REZULTATELE

SERIA I
Viitorul Vaslui — Victoria 

Roman 2—2 ; Progresul Brăila — 
C.S.M. Suceava 2—0 ; Petrolul 
Moinești — Celuloza Călărași
2— 0 ; S.C. Tulcea — Constructo
rul Galați 0—0 ; Metalul Plo- 
peni — Metalul Mija 4—1 ; 
Oțelul Galați — Ceahlăul P. 
Neamț 2—0 ; C.F.R. Pașcani — 
C.S.U. Galați 2—1Știința Ba
cău — Gloria Buzău 1—0 ; F. C. 
Galați — Caraimanul Bușteni 
1—0 .

F. C. Galați a preluat con
ducerea în clasament, cu 39 de 
puncte. Pe locul 2 se află Me
talul Plopeni cu 381 de puncte, 
urmată de Gloria Buzău cu 37 
puncte și Știința Bacău cu 36 
puncte.

SERIA II
Carpați Brașov — Șoimii Si

biu 1—1 ; Dunărea Giurgiu — 
Metrom Brașov 1^1 ; Dinamo 
Slatina — Progresul București
3— 0 ; S.N. Oltenița — Flacăra 

Moreni 1—0 ; Autobuzul Bucu

cîțiva care sintem prieten! și 
ne place sportul... Tare am fi 
vrut să nl se fi programat ci
teva meciuri interclase pe acest 
teren.»

★

După cum se poate observa, 
opțiunile nu lipsesc. Este, cu a- 
tît mai regretabil că organiza
torii nu țin seama de dorința 
firească a tinerilor de a face 
sport, de condițiile materiale pe 
care le au la dispoziție, de 
timpul excelent. (V. BABA)

• ALEXANDRIA t Tinerii din 
Alexandria, județul Teleorman, 
participă la o amplă competiție 
de masă, avîjjd în program con
cursuri de atletism, ciclism, tir, 
jocuri de fotbal, volei și handbal. 
Este vorba de un Festival spor
tiv, care se desfășoară în mai 
multe etape, reunind sportivi și 
sportive din 12 întreprinderi. Cu 
prilejul acestor concursuri, peste 
1 000 de tineri vor trece și pri
mele norme din cadrul comple
xului „Sport și sănătate".

rești — Minerul Motru 1—1 ; 
Nitramonia Făgăraș — C.S. Tir- 
goviște 2—0 ; C.S. Rimnicu Vil- 
cea — Metalul Drobeta 2—0 ; 
Electroputere Craiova — Metalul 
București 4—1 ; Tractorul Bra
șov — Gaz Metan Mediaș 2—1.

C.S. Rîmnicu Vilcea revine pe 
primul loc, cu 41 de puncte, ur
mată de Șoimii Sibiu cu 40 de 
puncte.

SERIA III .
Minerul Cavnic — Textila O- 

dorhei 4—1 ; C.F.R. Timișoara -r 
Metalurgistul Cugir 0—0 : Ind. 
sirmei C. Turzii — Olimpia O- 
radea 1—0 ; Corvinul Hunedoa
ra — Vulturii Lugoj 1—0 ; Arie- 
șul Turda — Minerul Baia Ma
re 1—0 ; Minerul Anina — Vic
toria Cărei 2—1.; F.C. Bihor — 
U.M. Timișoara 1—1 ; Unirea 
Arad — Mureșul Deva 2—1 ; 
Gloria Bistrița — Olimpia Satu 
Mare 1—0.

Olimpia Satu Mare conduce 
în clasament, cu 41 de puncte, 
secondată de F.C. Bihor cu 34 
de puncte.

• Lotul republican pentru 
„europenele** de tineret.

Prof. Crlstea Petroșeneanu, 
secretar general- al Federației 
de box, ne-a furnizat unele date 
cu privire la confruntările in
ternaționale din sezonul estival.

Lotul nostru și-a Încheiat pre
gătirile, urmind ca miercuri. 29 
mai, să facă deplasarea la Kiev. 
Iată și componența formației : 
Paul Dragu, Niță Robu, Constan
tin Buzdugeanu, Titi Tudor, Flo
rian Ghiță, Carol Hainal, Da
mian Cimpoieșu, Pavel Istrate, 
Vasile Didea, Costică Dafinoiu 
și Mircea Simion. Amintim că’ 
la ultima ediție, desfășurată in 
1972 la Bucureși, reprezentanții 
noștri au cucerit patru medalii 
de aur: Alexandru Turei, Si
mion Cuțov, Dumitru Condurat 
și Nicolae Băbescu.

M. LEBESCU

MARȘ
Cu prilejul unui concurs in

ternațional desfășurat la Ham
burg, atletul vest-german Bernd 
Kannenberg a stabilit un nou 
record mondial în proba de 20 
km marș cu performanța de 
1 h 24’45”. Pe locul secund s-a 
clasat compatriotul său Heinz 
Mayr — 1 h 30’59”04 100, iar lo
cul trei a fost ocupat de engle
zul Roger Mills — 1 h 31’24'* 
02/100.

Bernd Kannenberg deține re
cordurile lumii șl în probele de 
30 km — 2 h 12’58” ți două ora 
— 27,340 km.

(duminică 2 iunie)
C.S.M. Reșița — Universitatea 

Craiova (1—3), S.C. Baeău — 
Dinam» (0—2), Sportul studen
țesc — A.S.A. Tirgu Mureș 
(0—2), Jiul — „U“ Cluj (1—9), 
Rapid — Politehnica Timișoara 
(0—1), F.C. Constanța — F.C. 
Petrolul (0—1), C.F.R. Cluj — 
Steaua (0—1), Steagul roșu — 
Politehnica Iași (0—1) și U.T.A. 
— F.C. Argeș (0—0). (In paran
teză, rezultatele din turul cam
pionatului)

TENIS

Turneul internațional de te
nis de la Hamburg a continuat 
cu disputarea semifinalelor pro
belor de simplu.

Iată rezultatele înregistrate : 
masculin : Eddie Dibbs (S.U.A.) 
—Jaime Fillol (Chile) 7-6, 7-5. 
2-6, 6-3 ; Joachim Plotz (R.F. 
Germania)—Guillermo Vilas (Ar
gentina) 6-3, 4-6, 4-6. 7-6, 6-0 . 
feminin : Helga Masthoff (R.F. 
Germania)—Mina Jausovec (Iu
goslavia) 6-0. 0-6. 14-12 : Mar
tina Navratilova (Cehoslovacii! 
—Kazuko Sawamatsu (Japonia) 
6-4, 6-4.

■
E

MINISTERUL 
ENERGIEI ELECTRICE

■■ LICEUL DE ELECTROTEHNICĂ
BUFTEA

■

■
■
■

cu sediul in orașul Buftea, județul Ilfov, șoseaua Bucu
rești — Tirgoviște, km. 21,

Primește înscrieri în treapta I de liceu industrial în 
inul școlar 1974 1975, pentru pregătirea cadrelor necesa
re Ministerului Energiei Electrice în secțiile : ■

■
■

A) ELECTROTEHNICA — specialitatea,
a electrician pentru centrale stații și rețele electrice.
B) MECANICA — specialitățile,
o mecanic pentru utilaje și instalații termoenergetice,
• electromecanic pentru utilaje și instalații hidroener

getice.
o electromecanic pentru utilaje de construcții.
C) CONSTRUCȚII — specialitățile,
• constructor pentru construcții civile și industriale,
o constructor pentru construcții hidrotehnice.
e instalator pentru construcții.

S

■

■
■

Se pot înscrie băieți și fete, promoția 1974, a clasei a 
VIII-a,. care nu depășesc vîrsta de 17 ani Ia 15 iunie 1974. 
Elevii beneficiază de burse, cantină, cămin, precum și de 
alte drepturi conform reglementărilor H.C.M. 354/1974.

înscrierile se fac in perioada : 9—20 iunie 1974, pe baza 
următoarelor acte :

— cerere individuală tip (vizată de directorul 
generale).

— fișa medicală (inclusiv analiza singelui și 
efectuate recent).

— buletin de identitate.

școlii

micro

■

■
■

Informații suplimentare la secretariatul liceului, 
lefon 1616 47.

la te-
Q
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„ÎNTREPRINDEREA 
DE CALCULATOARE 

ELECTRONICE”
CU SEDIUL ÎN STR. ING, GEORGE 

CONSTANTINESCU NR. 2, SECTOR 2 — 

PLATFORMA INDUSTRIALĂ PIPERA: 

] ORGANIZEAZĂ'
; CONCURS

în vederea deschiderii unui curs de calificare pentru 
meseria : „Montator, reglor și depanator de instalațiile 
electronică ți curenți purtători", cu durata de 8 (opt) 
luni, pentru întreprinderea de Echipamente Periferice 
care va funcționa în Platforma Industrială Pipera.

Solicitanții trebuie să fie absolvenți de liceu sau mi
nim 10 clase elementare cu domiciliul stabil în Bucu
rești. j

■ în timpul școlarizării participanții primesc o îndemni- [ 
zație lunară de 400 lei.

înscrierea candidaților la concurs se face zilnic între 
orele 12,00—15,00 în baza buletinului de identitate și a 
actului de studii pină la 15 iunie 1974.

Informații suplimentare la telefon 33 67 60 interior 174 
după ora 12,00.

Mijloace de transport : autobuzele: 101, 104 și 106; 
tramvai : 16.

ÎNTREPRINDEREA

DE TRANSPORT BUCUREȘTI

In vederea asigurării necesarului de 
personal de bord pentru transportul 

in comun din Capitală
ÎNTREPRINDEREA DE TRANSPORT BUCUREȘTI 

sint organizate:

1. CURSURI DE

(categoria D), cu 
la aceste cursuri 
și bărbați avind 
22—35 ani.

2. CURSURI DE

CALIFICARE PENTRU ȘOFERII 
DE AUTOBUZE «

o durată de 12 luni; se pot înscrie 
solicitant! din toate județele, femei 

stagiul militar satisfăcut și vîrsta de

CALIFICARE PENTRU
DE TAXIMETRE

ȘOFERII

(categoria B), cu 
la aceste cursuri
București și comunele subordonate, femei și bărbați în 
vîrsta de 18—35 ani.
Pe timpul școlarizării cursanții beneficiază de indem

nizație potrivit H.C.M. 2105/1969.
Solicitanții se pot adresa la Biroul învățămînt din str. 

Dr. Grozotaci nr. 4, sectorul 2. Tramvaiele : 4, 24, 26, 27, 
telefon : 12 19 30 187 sau 12 24 14.

o durată de 4 luni; se 
solicitanți numai din

pot înscrie 
municipiul
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ÎNTREPRINDEREA 
INDUSTRIALĂ DE STAT

FRI a ■

Bujoreni nr. 36 sectorul 7 Drumul Taberei, angajează 
muncitori necalificați avind virsta între 16—40 ani.

PENTRU CALIFICARE
I
prin cursuri de scurtă durată, cu participare in producție, !o 
meseriile de :

TIMPLARI ȘI STRUNGARI.
Durata școlarizării este de 8 luni.
Se primesc candidați cu domiciliu! stabil în București «»o 

în alte localități pină la 50 km distanță, pentru a putea (ace 
zilnic naveta. Pe timpul școlarizării, cursanții vor primi sa
lariul de 1 040 lei lunar, salariu corespunzător categoriei 1 b 
necalificați.

Cursurile vor incepe la 15 zile de la apariția anunțului. 
I.I.S. FRIGOCOM MAI ANGAJEAZA :
• Turnători 

Strungari 
Frezori 
Tratamentist 
Rabotor 
Rectificator 
Debitatori 
Lăcătuși frigoteh. 
Presatori ■ 
Timplari mașini

categ.
9»

■

a a

■

a 
a

99 

în secție.

o
e
o
•

» Timplari carosieri
a Tinichigii Abkan
• Lăcătuși întreținere reparații utilaje
• Muncitori necalificați pentru transporturi
Relații suplimentare la telefon 46 40 20 sau 46 49 20 la Bi

roul personal. Mijloace de transport : troleibuze 90 : 84 : 93 
(la capăt) autobuze 37 ; 108 ; tramvaie 13 ; 25 (prin Militar:).
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MESAJE DE FELICITARE ADRESATE
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. Q

Vestea alegerii dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceausescu. In înalta funcție de 
Președinte al Frontului Unității 
Socialiste a fost primită cu 
Drofundă satisfacție si sentimen
te de aleasă mindrie de către 
oamenii muncii — români, ger
mani. maghiari — de De Întreg 
cuprinsul județului Sibiu — se 
scrie in telegrama adresată de 
COMITETUL JUDEȚEAN SIBIU 
AL P.C.R. si CONSILIUL IU- 
DEȚEAN AL FRONTULUI 
UNITĂȚII SOCIALISTE.

Votul unanim al reprezentan
ților poporului care a consfințit 
această alegere istorică. are 
pentru noi toți cei care am in
vitat să ne înarmăm cu forța 
iradiantă a exemplului dumnea
voastră personal, semnificația 
unui act de înaltă apreciere.

Națiunea si-a manifestat încă 
o dată încrederea in cel mai 
vrednic si mai iubit fiu al său. 
dind expresie prețuirii persona
lității dumneavoastră, eforturi
lor stăruitoare pe care le închi
nați fără preget progresului 
României socialiste, propășirii 
poporului român, cauzei păcii 
si înțelegerii in lume. •

Prin această alegere, cel din
ții Congres al Frontului Unită
ții Socialiste capătă aura unui 
eveniment istoric cu ample re
zonante în întreaga noastră 
soață politică, economică si so
cială. prilejuind o nouă si con
vingătoare afirmare a unității 
poporului în jurul partidului 
comunist, a politicii sale înțe
lepte. clarvăzătoare.

Sîntem ferm convinși râ 
Înnobilat de capacitatea dum
neavoastră de încercat si una
nim apreciat conducător. Frontul 
Unității Socialiste va răspunde 
comandamentelor social-econo- 
mice ale acestei vremi, va des
chide participării cetățenești 
noi perspective de activitate 
rodnică în vasta operă de con
struire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Folosim acest prilej pentru a 
afirma încă o dată hotărirea 
comuniștilor, a tuturor oameni
lor muncii de pe aceste melea
guri de a munci fără precupe- 
tire. de a întreține mereu viu 
focul întrecerii socialiste in cin
stea celor două evenimente po
litice ale acestui an jubiliar, sub 
semnul angajamentului care a- 
nimă astăzi milioane de oameni 
de pe întreg cuprinsul tării : 
cincinalul înainte de termen.

Să ne trăiti ani multi, cu să
nătate. pentru fericirea poporu
lui român si afirjparea Româ
niei socialiste.

Tn telegrama adresată de 
COMITETUL JUDEȚEAN SU
CEAVA AL P.C.R. SI CONSI
LIUL JUDEȚEAN AL FRON
TULUI UNITATII SOCIALISTE 
se scrie :

Asemenea întregului popor, 
comuniștii, toti oamenii muncii 
de pe meleagurile sucevene tră
iesc acum, ca si în neuitatele 
clipe cînd ați primit învestitura 
de președinte al Republicii, o

nit*
:e

Socta

pace.
Stăpânit de aceste alese rfn- 

duri si sentimente, puternic mo
bilizați de cor.tinutu! programa
tic. de deosebita valoare teore
tică si practică al magistrale! 
expuneri prezentată de la tribu
na Congresului Frontului Uni
tății Socialiste, oamenii muncii 
din județul nostru. membrii 
tuturor organizațiilor de masă, 
obștești și profesionale, sînt ferm 
hotăriți ca, sub conducerea or
ganelor si organizațiilor de par
tid. să dea triată prețioaselor în
demnuri adresate națiunii, pu- 
nindu-si elanul, abnegația și 
competenta in slujba traducerii 
in faptă a cuvlntului înflăcărat 
al partidului.

Ca expresie a acestei hotărîri, 
vă raportăm, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că 
sucevenii care s-au angajat să 
cinstească mărețele evenimente 
din acest an jubiliar cu reali
zarea sarcinilor pe 4 ani ai 
cincinalului pină la 23 August 
1974. își onorează cuvîntul dat 
în fata partidului, reușind ca 
pină în prezent să înregistreze 
un avans de 98 de zile la actu
alul cincinal.

Rezultatele dobîndite pină 
acum, responsabilitatea si dăru
irea pe care le investim în pro
cesul a vin ta t al muncii vor face 
ca județul nostru să înflorească 
necontenit, să contribuie in și 
mai mare măsură la prosperita
tea poporului, la înălțarea și 
fericirea patriei noastre socia
liste. la făurirea viitorului ei 
comunist.

Toți locuitorii județului Con
stanța. în frunte cu comuniștii, 
au luat cunoștință cu deplină 
satisfacție și bucurie de alegerea 
dumneavoastră în înalta funcție 
de președinte al Frontului Uni
tății Socialiste — se scrie în tele
grama adresată de COMITETUL 
JUDEȚEAN CONSTANTA AL 
P.C.R.

Noi vedem în aceasta senti
mentele de dragoste profundă, 
de încredere nețărmurită, de 
stimă și respect nutrite de în
tregul nostru popor față de 
dumneavoastră — eminent con-

AGEXItA
PLECARE

Duminică, dimineața, a plecat 
ia Phenian o delegație de acti
viști ai P.C.R., condusă de to
varășul Constantin Dăscălescu, 
membru al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
prim secretar al Comitetului 
județean Galați al P.C.R., care, 
la invitația Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea,

va face o vizită în schimb de 
experiență in Republica Popu
lară Democrată Coreeană.

Pe aeroportul Otopeni. dele
gația a fost salutată de tova
rășul Gheorghe Necula, membru 
al C.C. al P.C.R., șef de secție 
la C.C. al F.C.R.. de activiști de 
partid.

Au fost prezenți Li Min Su, 
ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București, și membri ai amba
sadei.

ÎNALTĂ EXPRESIE 

A COEZIUNII POPORULUI
(Urmare din pag. I) 

zațiile de masă, obștești și 
profesionale, toate clasele și 
categoriile societății noastre
— au oferit o impresionantă 
imagine a unității poporului 
român, dind o înaltă expre
sie adeziunii depline a tutu
ror oamenilor muncii la po
litica internă și externă a 
P.C.R., hotărîrii lor ferme de 
a milita cu inaltă responsa
bilitate patriotică și comu
nistă la înfăptuirea ei. In a- 
celași timp, congresul a re
prezentat o autentică expre
sie a prieteniei și unității 
dintre români și naționalită
țile conlocuitoare în opera 
comună de făurire a socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate in patria noastră.

Societatea românească este 
o societate a muncii, fiind 
compusă din clase și catego
rii sociale care participă ac
tiv la munca productivă și 
sînt vital interesate in per
fecționarea continuă a între
gii activități din patria noas
tră. Congresul Frontului Uni
tății Socialiste, luind în dez
batere probleme cum sînt 
omogenizarea continuă a so
cietății, apropierea și mai 
strînsă dintre clasa munci
toare, țărănime, intelectuali
tate și celelalte categorii so
ciale, ridicarea continuă a 
nivelului de conștiință al ma
selor etc., a deschis noi per
spective în desfășurarea pro
cesului revoluționar de fău
rire a unei societăți uni
tare a tuturor oamenilor 
muncii, al cărei unic scop 
este — așa cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu
— „sporirea continuă a pro
ducției de bunuri materiale, 
ridicarea nivelului de cultură 
al întregului popor, a unei 
societăți a oamenilor muncii,

proprietari asupra mijloace
lor de producție, și totodată, 
producători ai tuturor bunu
rilor materiale și spirituale, 
a căror existență se bazează 
pe munca pentru sine și 
pentru societate".

Primul congres al Frontu
lui Unității Socialiste inau
gurează o etapă nouă în ac
țiunea unită a tuturor for
țelor creatoare ale poporului 
în vederea făuririi socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate. Trăim un moment 
istoric generator de mari pre
faceri revoluționare. întregul 
nostru popor se pregătește 
să întâmpine cel de-al XI-lea 
Congres al P.C.R., care va 
elabora programul de pers
pectivă al partidului, noul 
plan cincinal și prognoza 
pină în 1990. Este firesc ca 
Frontului Unității Socialiste 
să-i revină importante răs
punderi în asigurarea cadru
lui organizatoric cel mai a- 
decvat pentru o largă parti
cipare a maselor populare la 
dezbaterea documentelor ce 
vor fi supuse aprobării Con
gresului P.C.R., Ia elaborarea 
cit mai corespunzătoare a 
sarcinilor dezvoltării în vii
tor a patriei și la mobiliza
rea realizării lor exemplare.

Tineretul patriei, asemenea 
întregului popor, mobilizat 
de insuflețitorul program al 
Frontului Unității Socialiste, 
își exprimă, în consens cu 
necesitatea înțeleasă a isto
riei, hotărîrea de a avea o 
participare activă, eficientă, 
la dezbaterea proiectelor pri
vind dezvoltarea țării în anii 
următori, de a spori continuu 
contribuția pe care și-o aduc, 
cu brațele, cu mintea și cu 
hotărirea lor, la ridicarea 
României pe noi trepte ale. 
progresului și civilizației.

±jc*3ce de partid de «lat.

Ceas*esesL că wp eei ce mo
ose do acaostâ porte a țârii, 
«cp coecta modaeere a Co

ta vor dârx tntraaga .or ezer- 
pe de mi. vor tace totul 
ne.-tru a lndec 
rtohttit de primul Congres al 
Froctuîni Unității Socialiste, 
pentru • raalixa planul cinci
nal. toa --» de termen. întim-
Din*nd astfel cu noi Șt impor
tante succese a XXX-a aniver
sare a eliberări! patriei și cel 
de-al Xl-tee Congres al P.C.R.

In telegrama adresată de 
CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 
.AL FRONTULUI UNITĂȚII SO- 
CIAUSTE. in numele comuniș- 
t_:r a. tctuncr oamenilor mun
cii din acest județ, se scrie: Ne 
exprimăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, deplina 
satisfacție pentru alegerea dum
neavoastră, de primul Congres 
al Frontului Unității Socialiste, 
in funcția de președinte al a- 
cestiti reprezentativ organism — 
expresia coeziunii și unității po
litice a întregii noastre națiuni 
în jurul partidului.

Acest act de semnificație ma
joră pentru evoluția social-eco- 
nomieă, politică și spirituală a 
României socialiste, se înteme
iază pe stima deosebită și pre
țuirea de care vă bucurați tn 
rindul tuturor oamenilor mun
cii. ca urmare a activității pres
tigioase pe care o desfășurați în 
vederea ridicării neîncetate a 
țării pe noi trepte ale progre
sului și civilizației. Personalita
tea dumneavoastră proeminentă 
reprezintă cel mai fidel aspira
țiile și năzuințele întregului po
por. puterea șî voința sa de ac
țiune pentru făurirea vieții noi, 
pentru edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

Sîntem încredințați, tovarășe 
secretar general că. avîndu-vă 
în frunte pe dumneavoastră. 
Frontul Unității Socialiste se va 
afirma, în continuare, cu-vigoa
re. ca un organism politic re
voluționar. profund democratic, 
asigurînd cadrul organizatoric 
cel mai adecvat pentru partici
parea tuturor oamenilor muncii 
Ia conducerea treburilor țării, la 
înfăptuirea neabătută â politicii 
Partidului Comunist Român.

Cetățenii Gorjului vă asi
gură. iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că nu vor precupeți 
nici un efort pentru a transpu
ne în viață prețioasele idei cu
prinse în expunerea rostită de 
dumneavoastră la Congresul 
Frontului Unității Socialiste, 
pentru a spori contribuția lor 
la permanenta dezvoltare și în
florire a patriei noastre so
cialiste.

COMITETUL JUDEȚEAN 
NEAMȚ AL P.C.R., CONSILIUL 
JUDEȚEAN AL FRONTULUI

UNITĂȚII SOCIALISTE expri
mă, de asemenea. Intr-o tele- 
gram*. adresată în numele tu
turor oamenilor muncii din a- 
cest județ, bucuria și satisfac
ția in legătură cu alegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu în 
înalta funcție de președinte al 
Frontului Unității Socialiste din 
patria noastră.

Această învestitură de mare 
răspundere, acordată de plenul 
primului Congres al Frontului 
Unității Socialiste — se scrie în 
telegramă — constituie o dovadă 
in plus a stimei și respectului 
cu care vă înconjoară întregul 
popor român, o expresie eloc
ventă a unității de nezdrunci
nat dintre partid și popor, o 
garanție a victoriilor noastre pe 
drumul ferm pe care ne con
duceți cu clarviziune pentru 
construirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pă- 
mintul României.

Folosim acest prilej pentru a 
asigura încă o dată conduce
rea partidului, pe dumneavoas
tră personal, mult iubite șl sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că toți oamenii muncii din ju
dețul Neamț nu-și vor precu
peți eforturile pentru înfăptui
rea exemplară a sarcinilor ce le 
revin din hotărîrile Congresu
lui al X-lea al partidului, în 
scopul realizării înainte de ter
men a planului cincinal.

Hotărîrea unanimă a partici- 
panților la Congres de a vă 
alege în înalta funcție de pre
ședinte al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste 
izvorăște din voința și acordul 
unanim al întregului popor, din 
încrederea nețărmurită a na
țiunii noastre în modul strălu
cit cu care ne conduceți spre 
piscurile cele mai înalte ale 
progresului și civilizației — sa 
scrie în telegrama adresată de 
COMITETUL JUDEȚEAN BU
ZĂU AL P.C.R.

Activitatea neobosită ce o 
desfășurați în fruntea partidu
lui și statului nostru, proemi
nenta dumneavoastră personali
tate, cunoscută și apreciată pe 
toate meridianele lumii, rolul 
hotărîtor pe care îl aveți în 
elaborarea liniei politice gene
rale a partidului. în afirmarea 
României socialiste ne înflăcă
rează elanul creator, ne dau tă
ria de a acționa cu și mai mul
tă energie pentru edificarea 
României socialiste și comu
niste.
* însuflețiți de înflăcărată cu- 
vîntare pe care ați rostit-o de 
la înalta tribună a Congresului, 
ne exprimăm — subliniază în 
încheiere telegrama — h'otărîrea 
fermă de a înmănunchiâ și mai 
strîns energiile tuturor locuitori
lor județului pentru sporirea con
tribuției noastre la progresul ge
neral al țării, la îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor econo- 
mico-sociale și a angajamente
lor asumate în cinstea celei 
de-a XXX-a aniversări a elibe
rării patriei și a Congresului al 
XI-lea al partidului, pentru în
făptuirea actualului plan cinci
nal înainte de termen.

( STATUTUL
FRONTULUI UNITATII SOCIALISTE 

DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMÂNIA
Frontul Unității Socialiste din 

Republica Socialistă România 
este cel mai larg organism po
litie permanent. revoluționar, 
democratic, cu caracter repre
zentativ. care constituie cadrul 
organizatoric de unire a forțe
lor politice și sociale ale na
țiunii noastre socialiste, pentru 
participarea acestora la elabora
rea și înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului 
si statului, la conducerea tutu
ror domeniilor de activitate.

Frontul Unității Socialiste este 
constituit din Partidul Comu
nist Român, organiza;:! de 
masă. obștești. profesionale, 
cooperatiste, consilii ale oame
nilor muncii aparținind națio
nalităților conlocuitoare, uniuni 
ale creatorilor, asociații si so
cietăți științifice, culturale si 
sportive, culte, precum si alte 
organizații.

Organizațiile care compun 
Frontul Unității Socialiste re
cunosc drept forță politică con
ducătoare Partidul Comunist 
Român si acționează in strânsă 
unitate pentru realizarea poli

ticii sale marxist-leniniste, puse 
in slujba ndicâra continue a 
bunăstării materiale si spiritu
ale a întregului popor, a pro
pășirii Republicii Socialiste Ro
manța. a ca uzei păcii si colabo
rării in lume.

In cadrul Frontului Unității 
Socialiste se afirmă «1 se dez
voltă alianța clasei muncitoare 
— clasa cea mai înaintată a 
societății noastre — ca țărăni
mea si intelectualitatea. unita
tea si orietenia frățească din
tre oamenii muncii români si 
cei apartinind naționalităților 
conlocuitoare, coeziunea socia
listă a tuturor claselor si cate
goriilor sociale din patria noas
tră in jurul Partidului Cornu- 
nist Român, forța politică con
ducătoare in Republica Socia
listă România.

Frontul Unității Socialiste are 
la baza întregii sale activități 
programul elaborat de Partidul 
Comunist Român de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate si a comunismului în 
România.

Capitolul I

Activitatea politica și sociala 
'a Frontului Unității Socialiste

VIZITĂ
în cea de-a doua zi a vizitei 

la Brașov, membrii delegației 
Congresului Național din Re
publica Columbia, condusă de 
Sergio de la Torre, vicepreședin
te al Camerei Reprezentanților, 
au avut o întrevedere cu pri
marul municipiului Brașov, Con
stantin Cirținâ. Cu acest prilej, 
oaspeții columbieni au luat cu
noștință de preocupările și acti
vitățile organelor locale ale ad
ministrației de stat în diferite 
domenii.

în aceeași zi, delegația a vi
zitat străvechiul oraș montan 
situat la poalele Timpei, monu
mente istorice și de artă.

în onoarea oaspeților colum
bieni, primarul municipiului 
Brașov, a oferit un dejun. x

(Agerpres)

MANIFESTĂRI
Duminică, baci și băcițe 

din Gorj și Vîlcea, cărora li 
s-au alăturat circa 10 000 de tu

riști din Oltenia și alte zone ale 
țării, au sărbătorit, la Novaci, 
in crângul de la Hirisești, de la 
poalele Parângului, ziua urcării 
oilor la munte, sărbătoare ince- 
fățenită din străbuni in cadrul 
căreia vechile obiceiuri ciobă
nești au fost completate cu re
prezentații folclorice de pe Va
lea Jaleșului. Giloctului. Ama- 
radiei, Motrului "și Jiului.

Duminică mii de mehedin- 
țeni iubitori ai cintecului și «jo
cului popular au urmărit la 
Drobeta-Tumu Severin, întrece
rea din cadrul etapei județene 
a Festivalului formațiilor artis
tice de amatori organizat în in- 
tîmpinarea importantelor mo
mente aniversare ale anului. 
Alții au fost prezenți în crin- 
gul de la Crihala, in pădurile 
de foioase de la Balota și Ar- 
ginești, la Gura Văii și pe Va
lea Jidoștiței, precum și in zo
na Sistemului hidroenergetic și 
de navigație „Porțile de Fier" 
unde s-au înregistrat mai mult 
de 10 000 vizitatori din întreaga 
țară. .

(Agerpres)

Art. 1. Frontul Unității So
cialiste participă la elaborarea 
și dezbaterea planurilor de dez
voltare economico-socială a 
tării, acționează, sub conduce
rea Partidului Comunist Român, 
prin organizațiile de masă si 
obștești componente. pentru 
mobilizarea capacităților si e- 
nergiilor oamenilor muncii în 
vederea continuării industriali
zării socialiste a tării, dezvol
tării agriculturii, învătămintu- 
lui. stiintei si culturii, punerii 
în valoare și gospodăririi ra
tionale a bogățiilor tării, creș
terii eficientei in toate dome
niile construcției socialiste.

Art. 2. Frontul Unității So
cialiste coordonează activitatea 
organizațiilor de masă și ob
ștești componente în probleme 
de interes general, asigură con
lucrarea activă dintre acestea 
în antrenarea tuturor cetățeni
lor la realizarea politicii parti
dului si statuiui. la dezbaterea 
șl solutionarea problemelor 
obștești și a treburilor publice.

Art. 3. Frontul Unității' So
cialiste acționează pentru dez
voltarea orînduirli noastre so
cialiste. perfecționarea organi
zării și conducerii activității 
economico-sociale. dezvoltarea 
continuă a democrației socia
liste și participarea maselor la 
conducerea societății. pentru 
exercitarea libertăților cetățe
nești și a drepturilor democra
tice garantate de Constituție, 
pentru afirmarea activa a orga
nizațiilor de masă si obștești 
în viata politică a tării. Frontul 
Unității Socialiste sprijină pre
gătirea cetățenilor pentru apă
rarea patriei, a cuceririlor re
voluționare ale poporului.

Ari. 4. Frontul Unității So
cialiste militează pentru în
făptuirea politicii naționale a 
partidului si statului nostru, 
pentru întărirea continuă a 
prieteniei și frăției dintre oa
menii muncii români și cei 
aparținind naționalităților con
locuitoare. pentru participarea 
lor activă la înflorirea conti
nuă a României socialiste.

Art. 5. Frontul Unității So
cialiste organizează dezbaterea 
proiectelor de legi și hotărîri. 
consultarea cetățenilor asupra 
problemelor care privesc dez
voltarea tării, a județelor si 
localităților. preocupările si 
interesele acestora.

Art. 6. Frontul Unității So- 
cUliste organizează. sub con
curarea Partidului Comunist 
Român, campaniile electorale și 
propune candidați de deputati 
pentru Marea Adunare Națio
nală și consiliile populare. în
drumă șl controlează activita
tea deputaților. analizează mun
ca acestora șl îi ajută în înde

plinirea mandatului încredin
țat de alegători.

Art. 7. Frontul Unității So
cialiste organizează si conducă 
controlul obștesc. exercitat cu 
participarea oamenilor muncii, 
în scopul îmbunătățirii conti
nue a producției bunurilor de 
consum, a condițiilor de mun
că. a aprovizionării si servirii 
populației, precum si al pro
tejării mediului înconjurător.

Art. 8. Frontul Unității So
cialiste coordonează activitatea 
cultural-educativă si de răs- 
pindire a cunoștințelor științi
fice desfășurată de organizațiile 
de masă si obștești componente, 
în vederea dezvoltării conștiin
ței socialiste a oamenilor mun
cii. a afirmării principiilor e- 
ticii si echității socialiste, a ri
dicării nivelului general de cu
noaștere al maselor si a for
mării concepției științifice des
pre lume : organizează activități 
de informare a populației a- 
supra politicii interne si externe 
a partidului și statului.

Art. 9. Frontul Unității So
cialiste organizează participarea 
cetățenilor la acțiuni pentru 
dezvoltarea localităților urbane 
și rurale, la realizarea de o- 
biective economice și sociale 
culturale, la sistematizarea și 
buna gospodărire a orașelor si 
satelor.

Art. 10. Frontul Unității So
cialiste acționează pentru în
făptuirea politicii externe a 
partidului si statului de întă
rire a prieteniei, colaborării si 
alianței frățești cu toate țările 
socialiste, de solidaritate inter- 
nationalistă cu mișcarea co
munistă si muncitorească. cu 
forțele antiimperialiste. progre- 
gresiste si democratice. <je co
laborare și cooperare cu țările 
care au pășit pe calea dezvol
tării independente, cu toate ță
rile lumii, indiferent de orindu- 
irea lor socială. Frontul Unită
ții Socialiste militează pentru 
promovarea în viata interna
țională a principiilor respectă
rii independentei si suveranită
ții naționale, neamestecului în 
treburile interne, egalității în 
drepturi, avantajului reciproc, 
dreptului fiecărui popor de 
a-si făuri propriul său des
tin în conformitate cu voința 
si aspirațiile sale.

Frontul Unității Socialiste 
dezvoltă relații cu organisme 
similare din țările socialiste, 
cu partide și organizații politice 
și obștești progresiste din alte 
țări, cu mișcări de eliberare na
țională, cu personalități ale 
vieții politice, culturale și știin
țifice, contribuind la întărirea 
forțelor* care acționează • pentru 
cauza libertății, independenței, 
păcii și progresului social în 
lume.

plinirea programului Partidului 
Comunist Roman ;

c) adopt* și modific* Statutul;
dj alege președintele Frontu

lui Unității Socialiste ;
e) alege Consiliul National al 

Frontului Unității Socialiste din 
membri ai organizațiilor compo
nente desemna:; de acestea, 
oameni ai munci: care lucrează 
nemijlocit in producție, repre
zentanți ai vieții sociale, știin
țifice și cultural-artisuce.

Art. 17. Activitatea Frontului 
Unității Socialiste. intre con
grese, este condusă ce Consi
liul Național «1 Frontului Uni
tății Socialiste.

Consiliul National are urmă
toarele atribuții :

a) organizează și controlează 
îndeplinirea hotărârilor Congre
sului Frontului Unității Socia
liste ;

b) organizează dezbaterea pro
iectelor de legi și hotărîri, pre
cum si acțiuni de consultare a 
maselor asupra problemelor 
privind dezvoltarea economie* 
și socială a țării. politica inter
nă și internațională ; Inițiază 
proiecte de legi ;

c) organizează campaniile e- 
lectorale pentru alegerea depu
taților în organele puterii de 
stat ; propune candidați de 
deputați pentru Marea Adunare 
Naționali ; prezintă propuneri 
privind retragerea mandatului 
acelor deputați din Marea Adu
nare Națională care nu își în
deplinesc îndatoririle ce le re
vin; face recomandări cu privire 
la componența organelor supre
me ale puterii și administrației 
de stat;

d) coordonează acțiunile comu
ne ale organizațiilor de masă 
și obștești componente pentru 
înfăptuirea hotărârilor adopta
te ; îndrumă și controlează ac
tivitatea organelor locale ale 
Frontului Unității Socialiste ;

e) hotărăște asupra cererilor 
de aderare la Frontul Unității 
Socialiste ;

f) reprezintă Frontul Unității 
Socialiste in relațiile internațio

nale ș: adoptă planul de rela
ții externe;

g) alege Biroul Executiv, vi
cepreședinții și secretarii Consi
liului Național.

Art. 18. Consiliul Național se 
Întrunește în ședințe plenare, 
cel puțin de două ori pe an.

Art. 19. Activitatea Frontului 
Unității Socialiste. în interva
lul dintre plenarele Consiliu
lui Național, este condusă de 
către Biroul Executiv.

Biroul Executiv al Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste are următoarele atri
buții:

a) conduce activitatea cu
rentă și asigură îndeplinirea 
hotărârilor adoptate de către 
Consiliu! Național;

b) analizează activitatea or
ganizațiilor de masă și obștești 
componente și a consiliilor lo
cale pentru îndeplinirea sarci
nilor stabilite de către Frontul 
Unității Socialiste și- informea
ză Consiliul Național asupra 
concluziilor și măsurilor ce se 
impun: asigură îndrumarea și 
controlul activității consiliilor 
locale - aie Frontului Unității 
Socialiste;

c) organizează acțiuni de 
mobilizare a populației, în caz 
de calamități naturale, pentru 
limitarea și înlăturarea urmă
rilor acestora;

d) organizează înfăptuirea pla
nului de relații externe adop
tat de Consiliul Național;

e) îndrumă activitatea de pre
să și editorială a Frontului Uni
tății Socialiste:

f) aprobă și asigură execu
ția bugetului anual ; adminis
trează bunurile Frontului Uni
tății Socialiste;

g) aprobă acordarea de aju
toare din Fondul de Solidari
tate Internațională;

h) înființează comisii perma
nente sau temporare pe dife
rite domenii de activitate.

Art. 28. Biroul Executiv al 
Consiliului National aL Frontului 
Unității Socialiste se întrunește 
cel puțin o dată la patru luni.

C. Organele locale ale Frontului

Capitolul H

HARTA FAPTELOR
(Urmare din pag. I) 

fireturi și papion și știu, pe 
de-a-ntregul, că ea înseam
nă deopotrivă unitate, coeziu
ne, omogenizare, organizare.

Este desigur o faptă lesne 
observabilă, un caz-limită 
ieșit din comun. Furați de 
tentația ineditului, de extra
ordinar și notoriu, uităm in
să adesea că dincolo de ceea 
ce ne apare ca loc comun, 
obișnuit și repetitiv, se fră- 
mintă cotidian —pe conduc
tori de înaltă tensiune — e- 
nergii și voințe multiplicate 
în milioane de existențe, pa
siuni și aspirații aidoma.

O hartă a faptelor, con
cepută la scara întregii țări, 
ar fi surprinzător de densă 
și de dinamică. Ea ne-ar ex
prima pe fiecare dintre noi. 
după măsură și merit. Ar fi 
un panoramic nelipsit de a- 
nume puncte albe ale nefa- 
cerii, de anume disproporții 
și contradicții, dar covîrșitor 
prin însemnele progresului 
și convingător prin nuditatea 
sa. Ar fi imaginea de ansam
blu a mișcării convergente 
pe care o realizează milioa
ne de oameni, aflați deopo
trivă în unitate, în stare de 
coeziune, în proces de omo
genizare și de întărire a 
gradului lor de organizare.

Mi-am imaginat o astfel

de hartă a faptelor joi după 
amiază, la ora cind fiecare 
era chemat să participe la 
intiiul Congres al frontului 
de largă reprezentare care 
poartă simbolic, in insăși de
numirea sa, atributul unită
ții socialiste. In expunerea 
secretarului general al parti
dului, a președintelui Româ
niei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ideile unității, 
coeziunii, omogenizării și or
ganizării au traversat ca un 
fir roșu întreaga alcătuire a 
judecăților. La tribuna mare 
a congresului vorbea, prin 
glasul său cel mai autorizat, 
intreaga națiune. Vorbea 
despre sine, prin recurs la 
fapte și cu dovada clară a 
propriei sale cunoașteri.

Am înțeles atunci, o dată 
in plus, că delimitările con
ceptuale riscă să rămână o- 
perație pur speculativă dacă 
nu pornesc dinlăuntrui fap
telor, dacă nu izvorăsc din 
miezul realității înseși, atit 
de vie și de refractară la 
prețiozitate pozitivistă.

Am înțeles că pe frontul 
unității și construcției socia
liste interferența de sfere și 
conținuturi intre unitate, 
coeziune, omogenizare și or
ganizare nu este una oare
care, asemănabilă angrenaje
lor mecanice, ci una vital- 
dialectică, profundă și esen
țială.

A. Organizarea Frontului 
Unității Socialiste

Art. 11. Frontul Unității So
cialiste se organizează pe prin
cipiul teritorial, cuprinzind 
toate organizațiile componente 
la nivel național, județean, mu
nicipal, orășenesc și comunal. 
Forma de organizare a Frontu
lui Unității Socialiste în sate 
este organizația sătească, din 
care pot face parte toți locui
torii.

Art. 12. In relațiile dintre or
ganele de conducere ale Fron
tului Unității Socialiste se apli
că principiul centralismului de
mocratic. Hotărîrile organelor 
de conducere se adoptă cu ma
joritate de voturi. Hotărîrile 
organelor superioare sînt obli
gatorii pentru toate organele 
și organizațiile Frontului iftiită- 
ții Socialiste din raza lor de 
activitate.

Organizațiile componente au 
îndatorirea de a aplica hotărî
rile comune luate în cadrul or
ganelor de conducere ale Fron
tului Unității Socialiste.

Art. 13. Activitatea organelor 
Frontului Unității Socialiste se 
desfășoară pe baza principiului 
muncii Și conducerii colective. 
In elaborarea hotărârilor, orga
nele Frontului Unității Socia
liste asigură o largă consultare 
a organizațiilor componente, a 
maselor de oameni ai muncii.

Art. 14. La Frontul Unității 
Socialiste pot adera organizații 
de masă, obștești, profesionale, 
cooperatiste, culte, precum și 
alte organizații care recunosc 
Statutul și participă activ la 
înfăptuirea sarcinilor ce revin 
Frontului Unității Socialiste.

B. Organele superioare ale
Frontului Unității Socialiste

Art. 15. Forul suprem al 
Frontului Unității Socialiste 
este Congresul, care se convoa
că de către Consiliul Național 
o dată la 5 ani. Congresul se 
constituie din delegați desem
nați de către organizațiile com
ponente și delegați aleși de con
ferințele județene ale Frontului 
Unității Socialiste.

Congresul extraordinar poate 
fi convocat de către Consiliul 
Național- din proprie inițiativă 
sau la cererea a cel puțin două 
treimi din numărul organizații

lor componente ale Frontului 
Unității Socialiste.

Modul de desemnare și ale
gere a delegaților la Congres 
se stabilește de către Consiliul 
Național.

Ărt. 16. Congresul are urmă
toarele atribuții :

a) analizează activitatea des
fășurată de Frontul Unității 
Socialiste și Consiliul Național 
în perioada dintre congrese :

bl stabilește obiectivele șî 
sarcinile ce revin Frontului U- 
nității Socialiste pentru înde-

Unității
Art. 21. Forul de conducere a 

activității Frontului Unității So
cialiste pe plan local este con
ferința județeană. municipală, 
orășenească, comunală, respec
tiv adunarea generală sătească.

Conferința se constituie din 
delegați desemnați de organiza
țiile componente, delegați aleși 
în adunări ale oamenilor mun
cii și delegați aleși de conferin
țele ierarhic inferioare, respec
tiv de adunările generale sătești 
ale Frontului Unității Socialiste.

Conferințele și adunarea ge
nerală sătească pentru analiza 
activității, alegerea consiliilor și 
a delegaților se convoacă o dată 
Ia 5 ani, de către consiliile lo
cale. potrivit normelor stabilite 
de Consiliul National al Frontu
lui Unității Socialiste.

Art. 22. Conferința județeană, 
municipală. orășenească. co
munală. respectiv adunarea ge
nerală sătească are următoarele 
atribuții :

a) analizează activitatea con
siliului și stabilește Sarcinile 
ce îi revin pentru înfăptuirea 
politicii partidului și statului 
de dezvoltare economico-socia
lă și culturală a țării ;

b) alege consiliul Frontului 
Unității Socialiste din membri 
ai organizațiilor componente 
desemnați de acestea, oameni 
ai muncii care lucrează nemij
locit în producție, reprezentanți 
ai vieții sociale, științifice si 
cultural-artistice ;

c) alege delegați pentru con
ferința ierarhic superioară.

Conferința județeană alege 
delegați pentru Congresul Fron
tului Unității Socialiste.

Art. 23 Organizația sătească 
a Frontului Unității Socialiste 
acționează ca for al.obștei, or
ganizează participarea cetățeni
lor la viața politică, economică, 
cultural-educativă și edilitar- 
gospodărească a localității 
respective. Organizația săteas
că se întrunește, de regulă, se
mestrial. pentru a dezbate acti
vitatea desfășurată, probleme 
legate de viata satului și con
tinua lui dezvoltare social-eco- 
nomică.

Art. 24. Consiliile județene, 
municipale, orășenești, comuna
le și sătești sînt organe locale 
ale Frontului Unității Socialis
te și exercită, sub îndrumarea 
organelor de partid. în unitățile 
teritorial-administrative în care 
își desfășoară activitatea, urmă
toarele atribuții :

a) inițiază acțiuni comune ale 
organizațiilor de masă și ob
ștești componente în vederea 
participării acestora, cu eforturi 
unite, la mobilizarea tuturor ce
tățenilor pentru înfăptuirea pla
nurilor de dezvoltare economi
co-socială a județelor, municipi
ilor. orașelor și comunelor :

b) organizează dezbaterea pu
blică a proiectelor planurilor de 
dezvoltare economico-socială pe 
plan local, a proiectelor de legi 
și hotărîri, consultarea cetățe
nilor asupra problemelor care 
privesc dezvoltarea județelor și

Socialiste
a localităților, preocupările șl 
interesele acestora ;

c) organizează campaniile elec
torale pe plan local și propun 
candidați de deputati pentru 
consiliile populare ; prezintă 
propuneri pentru retragerea 
mandatului acelor deputați din 
consiliile populare care nu își 
îndeplinesc îndatoririle ce le 
revin ; fac recomandări cu pri
vire la componența organelor 
executive ale organelor locale 
ale puterii de stat ;

d) coordonează desfășurarea u- 
nitară a acțiunilor cultural-edu
cative și de informare a popu
lației, inițiate de organizațiile 
de masă și obștești componente, 
pentru dezvoltarea conștiinței 
socialiste a oamenilor muncii, 
educarea acestora în spiritul 
eticii și echității socialiste, al 
patriotismului și internaționalis
mului socialist, pentru cunoaș
terea și respectarea legilor ; în
drumă munca de răspindire a 
cunoștințelor științifice în rindul 
maselor ; antrenează organiza-, 
tiile componente la dezvoltarea 
activității de educație fizică și 
sport și a educației sanitare ;

e) organizează șl conduc con
trolul obștesc ; îndrumă activi
tatea organizațiilor componente 
pentru rezolvarea propunerilor 
și sesizărilor oamenilor mun
cii ;

f) coordonează activitatea co
mitetelor de cetățeni în organi
zarea de acțiuni educative și 
edilitar-gospodărești cu partici
parea locuitorilor ;

g) organizează acțiuni de mo
bilizare a populației, în caz de 
calamități naturale, pentru li
mitarea și jnlăturarea urmări
lor acestora, precum și pentru, 
sprijinirea unităților socialiste, 
localităților și gospodăriilor 
afectate :

h) analizează periodic cum se 
desfășoară, pe plan local, acti
vitatea social-economică și cul
tural-educativă, modul în care 
organizațiile componente acțio
nează pentru îndeplinirea sarci
nilor ce revin Frontului Unită
ții Socialiste.

Art. 25. Consiliile județene, 
municipale, orășenești și comu
nale se întrunesc în ședințe ple
nare o dată pe semestru, iar 
consiliile sătești, trimestrial.

Art. 26. Pentru conducerea 
activității curente, consiliile ju
dețene, municipale, orășenești; 
comunale și sătești își aleg bi
rouri executive ; de aseme
nea, aleg președintele, vice
președinții și secretarul.

Birourile executive ale consi
liilor județene, municipale, oră
șenești, comunâle și sătești se 
întrunesc, de regulă, trimestrial.

Art. 27. Birourile executive 
organizează, în funcție de ce
rințele muncii, comisii pe .pro
bleme, permanente sau cu ca
racter temporar.

Art. 28. Consiliul municipal 
București al Frontului Unității 
Socialiste are atribuții similare 
cu cele ale consiliului județean, 
iar consiliile sectoarelor muni
cipiului București cu cele ale 
consiliilor orășenești.

Capitolul III

Dispoziții generale
Art. 29. Frontul Unității So

cialiste, organele sale de con
ducere, la toate nivelurile, con
lucrează cu organele puterii și 
administrației de stat și le spri
jină în îndeplinirea atribuțiilor 
ce le revin.

Art. 39. Frontul Unității So
cialiste organizează acțiuni pen
tru constituirea Fondului de 
solidaritate internațională.

Ari. 31. Frontul Unității So
cialiste are organe de presă 
proprii și desfășoară activitate

editorială, atit In limba română 
cit și în limbile naționalităților 
conlocuitoare.

Art. 32. Mijloacele financiare 
ale Frontului Unității Socialiste 
se constituie din :

a) veniturile provenite din 
activitatea de presă și editoria
lă proprie ;

b) contribuții ale organiza
țiilor componente :

c) venituri din activități cul
tural-artistice și sportive ;

d) donații.



foment de seimă în dezvoltarea „Scînteia tineretului"

Iugoslaviei socialiste
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In modernul palat al sporturilor „Pionir" din 
Belgrad incep lucrările celui de al X-lea Con
gres al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
eveniment de importanță deosebită in viața po
litică, economică și socială a țării vecine și 
prietene. Forul suprem al comuniștilor, care se 
desfășoară in anul celei de-a 55-a aniversări a 
partidului, va analiza activitatea pe perioada 
care s-a scurs de la ultimul Congres al Uniunii 
Comuniștilor (1969) și va trasa direcțiile în dez
voltarea țării pentru anii următori.

Comuniștii, oamenii muncii, tineretul iugoslav 
folosesc acest eveniment ca un prilej sărbăto
resc de trecere în revistă a importantelor re
zultate dobîndite în toate domeniile de activi
tate.' Citeva date sînt semnificative pentru efor
turile depuse de popoarele Iugoslaviei pe dru
mul ridicării noii orinduiri socialiste, pentru 
progres. Din anul 1947 pînă în anul 1971 ve
nitul național global a sporit de 4,5 ori, iar ve
nitul național pe locuitor de 3,5 ori. O atenție 
deosebită, permanentă a fost acordată procesu
lui industrializării. Comparativ cu anul 1946. în 
anul 1972 se obținea un volum al producției in
dustriale de 15 ori mai mare. In anii 1952—1972 
numărul salariaților, angajați în unitățile indus
triale, a crescut cu circa 280 la sută. Ramurile 
industriale existente s-au dezvoltat, s-au mo
dernizat, altele noi au fost create ; in prezent 
industria iugosiavă execută o gamă largă de 
produse necesare consumului intern și exportu
lui. Succese importante au fost obținute in 
dezvoltarea agriculturii, in răspîndirea culturii, 
a cunoștințelor tehnice și științifice, în dezvol
tarea zonelor rămase în urmă. Asemenea re
zultate au avut drept consecință ridicarea conti
nuă a nivelului de trai și spiritual al populației.

Drumul ascendent pe care-1 cunoaște Iugosla
via socialistă este fără îndoială rezultanta con
ducerii poporului de către Uniunea Comuniștilor 
din Iugoslavia. Recentele congrese republicane 
și conferințe provinciale subliniind unitatea po
litică și ideologică, au evidențiat totodată 
că întreaga clasă muncitoare, masele 
largi, se situează ferm pe linia trasată de U.C.I. 
Potrivit documentelor publicate la Belgrad 
Congresul urmează să adopte o serie de modi
ficări la statutul U.C.I., modificări care accen
tuează rolul de avangardă al partidului.

Poporul și tineretul României socialiste, an
gajat cu toate forțele în transpunerea în viață 
a sarcinilor istorice trasate de Congresele al 
IX-lea și al X-lea ale Partidului Comunist Ro-

mân, se bucură din inimă de succesele popoare
lor iugoslave, ca de propriile lor succese. în
cercăm o satisfacție deosebită constatind că rela
țiile de prietenie și colaborare statornicite in
tre partidele, intre statele și popoarele noastre, 
cunosc o evoluție continuu ascendentă. Intensi
ficarea legăturilor prietenești intre Partidul 
Comunist. Român și Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia este factorul determinant, chezășia 
amplificării și ridicării Ia noi cote a colaborării 
frățești multilaterale dintre cele două țări. In 
acest sens, intilnirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito, mtilniri devenite 
tradiționale, s-au înscris de fiecare dată ca mo
mente cu profunde semnificații in cronica le
găturilor româno-iugoslave, ca evenimente care 
au stimulat și aprofundat relațiile între Româ
nia și Iugoslavia. Intilnirile dintre conducătorii 
celor două state socialiste, purtind amprenta 
prieteniei și cordialității, a înțelegerii și stimei 
reciproce, au vădit trăinicia sentimentelor, a 
cooperării romano-îugoslave, perspectivele ei 
largi pentru dezvoltarea viitoare. Cuvîntările și 
documentele comune au evidențiat posibilitățile 
deosebite pentru îmbogățirea colaborării în do
meniile politic, economic, tehnico-științific, cul
tural. Progresele dobîndite pină acum îndreptă
țesc convingerea că această colaborare fructuoa
să va dobîndi noi dimensiuni, spre binele po
poarelor noastre, al cauzei socialismului, pro
gresului și păcii in lume. Dezvoltarea colaboră
rii și a contactelor intre organizațiile politice și 
obștești, schimburile de experiență tot mai dese 
servesc pe deplin construcției socialiste în am
bele țări, prosperității și înfloririi poporului ro
mân și popoarelor iugoslave. Ne bucurăm să 
subliniem cu acest prilej relațiile călduroase, 
prietenești, colaborarea strînsă care s-a stator
nicit intre tineretul și studenții din România și 
tineretul și studenții din Iugoslavia, între Uniu
nea Tineretului Comunist și Uniunea Asociații
lor Studenților Comuniști din România, pe de o 
parte, și Uniunea Tineretului Iugoslav și Uniu
nea Studenților din Iugoslavia, pe de altă parte.

Cu prilejul deschiderii lucrărilor Congresului 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, poporul 
român, tinăra sa generație, adresează popoarelor 
iugoslave, tineretului din această țară, salutul 
său călduros, dorința intensificării prieteniei și 
colaborării româno-iugoslave, succes deplin des
fășurării acestui eveniment.
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Delegația U.T.C. 
si-a încheiat J

vizita la Pekin

0 noua agravare a situației
în Irlanda

r

R.P. POLONA : La Fabrica 
din orașul Bydgoszcz.
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• La Georgetown s-a a- 
nunțat oficial că gtrrer: 
Guyanei și Republicii Po 
lare Democrate Coreene 
convenit să stabilească 
ții diplomatice in vi 
dezvoltării legăturilor ș. 
cooperării bilaterale.

SĂRBĂTORIREA

„ZILEI
TINERETULUI-

IN IUGOSLAVIA
BELGRAD 25. — Corespon

dentul Agerpres, S. Morcoves- 
cu, transmite : Simbătă seara, 
în Iugoslavia, a fost sărbătorită 
„Ziua Tineretului", sărbătoare 
care are o dublă semnificație, 
deoarece, la 25 mai, se aniver
sează și ziua de naștere a pre
ședintelui Iosip Broz Tito.

Manifestările organizate în 
țară în cinstea acestei sărbători 
au luat sfîrșit cu o mare ser
bare cultural-artisticâ ce a avut 
loc pe stadionul armatei popu
lare iugoslave din Belgrad în 
prezența președintelui Tito și a 
altor conducători iugoslavi. Ti
neri și tinere au prezentat un 
frumos program cultural-artistic 
și sportiv. O ștafetă a tineretu
lui a inmînat președintelui Tito 
un mesaj de fejicitări din 
partea tinerilor și a tuturor lo
cuitorilor țării.

In ultimii cinci ani. în Bos
nia și Herțegovina s-a desfășu
rat o intensă activitate în ve
derea modernizării și recon
strucției rețelei de drumuri. In 
această perioadă au fost con
struite 1 800 kilometri de căi ru
tiere asfaltate. Programul de 
modernizare prevede construi
rea în total, în această republi
că, a 2 140 kilometri de drumuri 
asfaltate. Pină în 1975 se vor 
da în folosință 1150 kilometri, 
din care 500 km în acest an.

DELEGAȚIA P.C.R
A SOSIT

LA BELGRAD
Partidului Comunist 

tovarășul
Delegația 

Român, condusă de 
Ilie Verdeț, membru al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., care va participa la 
lucrărilp celui de-al X-lea Con
gres al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, a sosit duminică la 
Belgrad.

La gara Dunav, delegația a 
fost întîmpinată și salutată de 
Fadil Dodja, membru al Birou
lui Executiv al Prezidiului 
U.C.I. și de alte persoane ofi
ciale. Erau prezenți ambasado
rul român la Belgrad, Vasile 
Șandru, și membri ai Ambasa
dei.

PEKIN 25 - Coresponden
tul Agerpres, I. Tecuță, 
transmite : Delegația Uniunii 
Tineretului Comunist, condu
să de Ion Traian Ștefănes- 

prim-secretar al GC. al 
C-, ministru pentru pro

blemele tineretului, care a 
făcut o vizită de prietenie 
ie R.P. Chineză, a părăsit, 
simbătă. Pekinul.

La plecare, pe aeroport, 
delegația romană a fost sa
lutată de Con Siang-shang, 
adjunct al șefului Secției 
pen‘ru relații externe a C.C. 
ai P.C. Chinez. Iu Gun-hao. 
secretar al Comitetului mu- 
niapai U.T.C. Pekn. și de 
ede persoane oficiale. A 
fost prezeet Nicolae Gavri- 
lescu. cmbasodorvl Romă- 
■iei la Pek:n.

ORIENTUL APROPIAT

Pe fundalul conflictului poli
tic, de dată mai veche, dintre 
protestanți și catolici, situația 
din Irlanda de Nord cunoaște 
in prezent o nouă agravare, ca 
urmare a deteriorării vieții eco
nomice a provinciei, datorită 
grevei generale inițiate de 
„Consiliul Muncitorilor din 
Ulster", intrată in cea de-a 11-a 
zi. Greva a dereglat grav viața 
economică a provinciei, avind 
ca prime consecințe scoaterea 
din funcțiune a celei mai mari 
părți a centralelor electrice, cu 
reducerea corespunzătoare a 
consumului de electricitate pen
tru industrie și populație. în
chiderea majorității stațiilor de 
benzină și carburanți, perturba
rea activităților de transport și 
a aprovizionării populației. In 
acest context, sint așteptate cu 
interes rezultatele convorbirilor 
pe care Merlyn Rees, ministru 
de stat pentru Irlanda de Nor<j, 
le desfășoară la Belfast cu 
membrii executivului colegial și 
conducători; trupelor britanice 
dislocate in Ulster, în legătură 
cu măsurile ce urmează să fie 
întreprinse pentru contracara
rea efectelor grevei și pacifica
rea situației.

Pe de altă parte, reprezentan
ții „Consiliului Muncitorilor din 
Ulster" — organizație predomi
nant protestantă. care a organi
zat greva generală — au decla
rat recent că, in cazul in care 
guvernul va întreprinde acțiuni

de spargere a grevei, prin pre
luarea de către armată a servi
ciilor către populație, există 
posibilitatea agravării violenței.

Intre timp, elementele extre
miste, atit protestante, cit și 
catolice continuă ciocnirile în 
capitala provinciei și în alte 
localități. Astfel, vineri seara, 
la Belfast două persoane au fost 
împușcate. Cu aceasta, numă
rul total al victimelor în . cei 
aproape cinci ani de violență 
din Irlanda de Nord se ridică 
la 1 027.

Interviul lui
A. Karjalaînen

Intr-un interviu acordat pre
sei, Ahti Karjalainen, ministrul 
afacerilor externe al Finlandei, 
a arătat că in prezent există 
toate posibilitățile în vederea 
încheierii etapei a doua a Con
ferinței pentru securitate și co
operare în Europa și pentru 
convocarea, în luna iulie, a ce
lei de-a treia eetape, la nivel 
înalt. El a apreciat că primele 
două etape au fost fructuoase, 
rezultatele obținute în cadrul 
discuțiilor purtate între delega
țiile celor 35 de țâri participan
te constituind o contribuție la 
opera de destindere în Europa 
și în sfera colaborării Interna
ționale.

Totodată, ministrul finlandez 
a arătat, Intr-un interviu acor
dat radiodifuziunii din R.D.G., 
că orașul Helsinki este gata să 
găzduiască cea de-a treia etapă 
a Conferinței nentru securitate 
și cooperare pe continentul eu
ropean.

relatează

Sanu.
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TINERETUL LUMII

rea 
foriei^r pe

fost — ața cum se 
in documentul-sinteză 

că „dacă Venezuela va 
bine problemele educa

ea

instrument âl dezvoltării"

e LA SEDIUL Un: 
cialiste Arabe din 
avut loc o reuniune a Co
mitetului preș 
rației Ztariș' 
„Constituirea 
africane, s-a s 
irul dezbateri; 
arată agenția 
urezi
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• LA GENEVA au luat sfir- 
șit lucrările reuniunii secreia- 
riatelor comisiilor naționale ale 
Organizației Națiunilor Unite 
pentru Știință și Cultură 
(UNESCO). Cu acest prilej, au 
fost revizuite planurile de lu
cru ale UNESCO pe anii 1975 
și 1976 și s-a căzut de acord ea 
viitorul Congres al organizației 
să aibă loc la Paris, in octom
brie anul acesta. Recenta re
uniune și-a început lucrările la 
5 mai, cu participarea delega
țiilor din 29 de țări.

• LA COPENHAGA a luat 
sfirșlt Congresul Confederat:ei 
Europene a Sindicatelor (C.ES i. 
organism care grupează uniuni 
sindicale din 17 state occiden
tale. în ultima zi a lucrărilor, 
congresul a ales in funcția de 
președinte al C.ES. pe liderul 
centralei sindicale vest-germ.«ae 
(D.G.B.). Heinz Otto Verier, 
care ii succede lui Vie Feaiber 
(Marea Britaaie).

Guvernul R.F.G. va con
tinua politica de destin
dere Est-Vest

• MINISTRUL DE EXTER
NE și vicecancelarul \ est-ger
man. Hans-Dietrieh Genscher, a 
declarat — intr-un interviu acor
dat săptăminaiului „Blid am 
Sonntag- — că guvernul JLF.G. 
va continua politica de destin
dere dintre Est si Vest, pe baza 
tratatelor semnate de fostul ca
binet. Genscher a menționat că 
problema care se pune iu pre
zent cu cea mai mare acuitate 
pentru țara sa este cea a relații, 
lor din cadrul Pieței

* CONGRESUL NATIO
NAL AL VENEZUELA ur
mează să aprobe, la 29 mai. 
un proiect de lege care acor
dă președintelui țârii, Carlos 
Andres Perez, prerogative 
speciale în vederea punerii 
în aplicare a unui program 
de măsuri economice. Intre 
măsurile propuse de șeful 
statului venezuelean se află 
naționalizarea fierului, ,.ve- 
nezueleniîarea* supermagaz:- 
nelor care operează cu ca
pital străin, Îmbunătățirea 
condițiilor de trai ale munci
torilor și crearea de diverse 
fonduri de investiții.

După cum s-a mai anun
țat, Camera Deputaților a 
aprobat proiectul de lege pri
vind acordarea de puteri ex
traordinare președintelui Pe
rez, urmînd ca pentru intra
rea sa în vigoare să întru
nească și adeziunea Senatu
lui.

• CELE 43 DE ȚĂRI 
d.e dezvoltare care ne 
prezent un acord come 
întrajutorare cu Piața 
au prezentat, prin 
diul - ambasad 
C-EE-. Tolusc 
iecț cuprinzător pnvit 
rea unor înlesniri e 
acestor țări in Piața coca 
anunță agenția Reuter.

Acțiuni ale patrioților 
cambodgieni

R.P. CHINEZA : Vedere parțială a canalului de irigații 
„Steagul Roșu" din provincia Linhsien.
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DE BUNĂ VOIE ȘI NESILIT DE 
NIMENI: Scala (ora 20) — Gală.

PLIMBARE IN PLOAIA DE PRI
MĂVARĂ: Scala (orele 9.15; 11,30; 
13,45); Capitol (orele 9.30; 11,45; 
1'4; 18,15; 18,30; 20,45): Favorit (o- 
rele 9.15; 11,30; 13,45; 16: 18,15;
20 30); Grădina Capitol (ora 20).

CASA, DULCE CASA: Casa Fil
mului (ora 15,45).

FATA DE PE KOSMAJ: Festi
val (orele 9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21); Grădina Festival (ora 20).

ACȚIUNEA „FOCUL": Doina 
(orele 12,45; 15; 17.30; 20).

PROGRAM DE DESENE ANI
MATE: Doina (orele 9.45: 11; 15).

DOAMNA CU CĂȚELUL: Cen
tral (orele 9.15; 11,30; 13.45; 16; 
18,15; 20,30).

APAȘII: Luceafărul (orele 
11.15; 13,30; 16;. 18.30; 20,45); 
dina Doina (ora 20).

LA EST DE JAVA: Patria 
le 9,30: 12,15: 15; 17.45: 20,30); 
dina București (ora 20,15).

9; Gră-
(ore- 
Grâ-

MARINARUL EXTRAORDINAR: 
Buzești (orele 9; 11.15; 13.30; 16; 
18,15; 20.30); București (orele 9; 
11: 13: 15; 17: 19: 21).

FRAȚII JDERI: Arta (orele 
12,30; 16; 19.30); Bucegi (orele 16;
19.45) ; Volga (orele 9,30; 12.30; 16; 
19.15); Grădina Arta (ora 20); Gră
dina Bucegi (ora 19,45).

LADY CAROLINE: Excelsior (0- 
rele 9.15; 12; 15,30; 18; 20.30); Me
lodia (orele 8,45; 11; 13,30; 16;
18,30; 20,45); Gloria (orele 8.45; 
11,15; 13.30; 15,45; 18.15; 20,30); Gră
dina Aurora (ora 20).

AFACEREA „PRINȚUL NE
GRU": Lira (orele 15,30; 18: 20,15).

CAT BALLOU: Aurora (orele9; 
11,15; 13 30; 15,45; 18: 20.15); Fla
căra (orele 9: 11,15; 13.30; 15,45; 
18: 20,15); Grivița (orele 9; 11,15; 
13 30; 16; 18,15; 20.30).

LUMINILE ORAȘULUI : Flamu
ra (orele 9; 11,15; 13,30: 16; 18.15; 
20,30); Grădina Tomls (ora 20,15).

BANI DE BUZUNAR: Victoria 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18.30;
20.45) ; Modern (orele 9; 11.15;
13,30; 16; 18.15: 20,30).

CE DRUM SĂ ALEGI: Lumina 
(orele 8.45; 11,15; 13.30; 16; 18,30;
20.45) ; Floreasca (orele 15,30; 18;

20.15) ; Giuleștt (orele 15,50; 1»;
20.15) .

OMUL DIN ÎNALTA SOCIE
TATE: Drumul Sării (orele 15,30; 
18; 20.15); Viitorul (orele 16; 18; 
20).

OMUL POTRIVIT LA LOCUL . 
POTRIVIT: Moșilor (orele 9; 11,15; 
13.30; 15.45; 18; 20.15).

CIDUL: Dacia (orele 9; 12,30; 16; 
19.30).

PORȚILE ALBASTRE ALE O- 
RAȘULUI: Vltan (orele 15,30; 18;
20.15) ; Grădina Vltan (ora 20).

ARBUȘTII: Ferentari (ora 15.30).
LE MANS: Ferentari (orele 18;

20.15) .
VALEA PRAFULUI DE PUȘCĂ: 

Popular (orele 15,30; 18; 20.15);
Cotroceni (orele 10; 12; 14; 16; 18).

HOȚUL DE PIERSICI; Cotro
ceni (ora 20).

RIO EOBO: Unirea (orele 15.30; 
17,45; 20); Grădina Unirea (ora 
20).

IARNA FIERBINTE: înfrățirea 
(orele 11,30: 18; 20,15).

UN COMISAR ACUZĂ: Pacea 
(orele 15,30; 17.45: 20); Cosmos (o- 
rele 15.30; 18; 20.15).

PĂCALĂ: Munca (orele 10; 16; 
19): Rahova (orele 10; 16; 19); 
Grădina Modern (ora 20).

TREI SCRISORI SECRETE: Pro
gresul (orele 16; 18; 20); Grădina 
Moșilor (ora 20).

MARELE VALS: Crîngași (ore
le 15,30; 18.45).

PĂSĂRILE (ora 14.30): BĂTĂ
LIA DE PE NERETVA (ora 16.30), 
rulează la Cinemateca „Union44.

LUNI, 27 MAI 1974

Opera Română: SPECTACOL 
EXTRAORDINAR DE BALET CU 
participarea Liceului de coregra
fie — ora 19: Teatrul „Lucia Stur- 
dza Bulandra" (Schitu Mâgurea- 
nu): PYGMALION — ora 19.30 ; 
Teatrul „C.I. Nottara" (Sala Stu
dio): HAMLET _ ora 19; A.R.I.A. 
(la Sala Palatului): CONCERT 
EXTRAORDINAR DE MUZICA U- 
ȘOARA — ora 20; (la Sala1 Tea
trului de Comedie): TEATRUL 
„NATIONAL PLAYERS" din Wa
shington (S.U.A.) „TINEREȚEA 
BAT-O VINA" de Eugene O. Neill.

Lorocos s-a anunțat înființarea unui „de- 
t guvernamental pentru dezvolta'ea in- 
lui superior*. Acest organism, la acti

va caruia au fost invtate să participe perso
na: :ăți dintre cele mai proeminente ale vieții 
universitare are menirea, așa cum sublinia într-o 
declarație publică președintele P-erez „să trans
forme universitatea într-un instrument mai eficace 
a! dezvoltării accelerate a Venezuelei".

Presa din capitala venezuelea- 
nă relevă că obiectivul princi
pal urmărit este creșterea efi
cienței sistemului de formare a 
cadrelor de specialiști cu pregă
tire superioară. Cntr-un interviu, 
profesorul Lazaro Cariello, de
canul facultății de inginerie a 
Universității Carababo scotea in 
evidență „preocuparea bine ve
nită a guvernului pentru un an
samblu coerent și sistematic de 
măsuri care să dezvolte univer
sitatea și s-o adapteze perfect 
imperativelor naționale actuale". 
El remarca, într-un sens mai 
larg, că printre măsurile cele 
mai urgente ar urma să figureze 
„ridicarea generală a nivelului 
educației populației, reorganiza
rea educației în școlile primare 
și secundare, astfel incit absol
venții lor să capete cunoștințe 
indispensabile efectuării unei 
munci utile, restructurarea șco
lii superioare in raport eu neee-

Guineea-Bissau membră 
a U.P.U.

• CONGRESUL UNIUNII 
POȘTALE UNIVERSALE 
(U.P.U. — agenție specializată a 
O.N.U.) a admis simbătă la lu
crările sale, cu statut de obser
vator, o delegație a Republicii 
Guineea-Bissau.

PROGRAMUL IU

9.00 Știri ; 9,05 Incognito. Program 
de varietăți muzicale ; 9,55 
lodia zilei. Floarea muncii 
Nicolae Oancea ; 10,00 Clubul 
lescenților ; 11,00 Cronica 
lor. Perfecționarea integrării 
fesionale a tineretului în 
noastră : 11,10 Profil pe portativ. 
Ionela Prodan ; 11,30 Poeme sim
fonice : 12,00 Știri ; 12,05 din dis- 
cogi'afia lirică a marilor diri
jori ; 12,55 Melodia zilei ; 13,00 în
chiderea emisiunii ; 17,00 -..Știrile 
după-amiezii ; 17.05 Alo,, Radio ! 
— Muzică ușoară la cprerea as
cultătorilor; 17,50 Sub al păcii 
stindard-cîntece ; 18,00 Șapte zile, 
șapte arte. Literatură: 18,10 Mu
zică simfonică; 18,55 Melodia zi
lei; 19,00 In direct... de la Liceul 
viticol din Miniș ; 19,30 Știri ; 
19,35 Casa de discuri ,.Decca*4 ; 
20,00 Munca — izvor de bucurie și 
împliniri ; 20,30 Din cele mai cu
noscute melodii populare ; 21,00
Radio-fono-rama ; 22,00 Radiojur
nal. Buletin meteorologic. Sport ;
22.30 Melodia zilei ; 22,35 Vedete 
ale muzicii ușoare ; 23,15 Poetica. 
Dan Verona ; 23,20 Muzică din 
operete ; 23,55—24,00 Ultimele știri.

Me- 
de 

ado- 
idei- 
pro- 
țara
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• 1NTR-O DECLARAȚIE 
făcută in cadrul reuniunii 
Adunării Naționale Kuwei- 
tiene. mi-.istrul finanțelor și 
petroiuhx. Abdel Rahman a! 
Atiki, s-a pronunțat împo
triva reducem producției de 
petrol a tării. Orice reduce
re. a sous eL ar putea avea 
consecnte negative asupra 
dezvoltării industriale a ță- 
rii. dat frind local pe care 
îl ocupă derivatele petrolie- 

economia kuweitiană. 
aia noastră petrochi- 
industria grea, precum 

ea energetică. a mențio- 
al Atik:. ar fi serios a- 

e o asemenea mă-

du-se Ia recentul 
eroare încheiat 
kuweitian și 

raliere străine 
ia țară, al A- 
că. după rati- 
uia, cea mai 

lucrărilor de 
rafinare și corner- 

vor fi trecute sub 
atului.

partîripzrea reprezentanților gu
vernului. ai cercurilor industriale 
și a unor emioenți specialiști. 
Concluzia centrală care s-a des
prins după dacă zile de dezba
teri a 
sublinia 
adoptat 
rezolva 
ției și formării tineretului, 
va putea să privească cu încre
dere în viitor, cu certitudinea 
unei dezvoltări economice re
marcabile". In diverse grupuri 
de lucru ale seminarului amin
tit s-a atras atenția, printre al
tele, supra „impertivului îmbu-

sitățile de specialiști ale econo
miei naționale*4.

Merită a fi semnalat faptul că 
problema raportului dintre dez
voltarea social-economică și în- 
vățămint a făcut obiectul unul 
seminar organizat la Caracas cu

nătățirii instrucțiunii atît sub 
aspectul sporirii numărului de 
cadre formate, cit și al calită
ții pregătirii". Dr. Oscar Pala
cio Herrera, unul din specialiștii 
reputați în acest domeniu, a re
liefat cerința diversificării pre-

« LUÎND CUVÎNTUL cu pri
lejul celei de-a Xl-a aniversări 
a Organizației Unității Africane 
(O.U.A.) și a Zilei eliberării 
Africii, Youssef el Sebai, secre
tarul general al Organizației de 
solidaritate a popoarelor Asiei 
și Africii (O.S.P.A.A.), a decla
rat că susține dorința și efor
turile popoarelor din Angola, 
Mozambic și Insulele Capului 
Verde de a purta negocieri di
recte cu guvernul civil provi
zoriu portughez, în vederea so 
luționării conflictului și a înce
tării focului și i-a felicitat pe 
patrioții africani pentru succe
sele obținute în eliberarea teri
toriilor lor aflate sub tutelă co
lonială. /

gătirii școlare și universitare, 
un accent important fiind pus 
pe pregătirea de cadre necesare 
industriei petroliere, una clin 
principalele ramuri economice 
ale țării. Unui din aspectele im
portante scoase în evidență in 
acest context l-a constituit, așa 
cum releva profesorul Herrera : 
„necesitatea creșterii randa
mentului universităților atit 
prin creșterea numărului de 
studenți cit și prin calitatea 
pregătirii universitare". De alt
fel, așa cum se observă în ca
pitala venezueleană, problema 
aceasta, a sporirii numărului de 
locuri în facultăți, a dezvoltării 
centrelor universitare ca și a 
sprijinjului statului pentru tine
rii dotați, dornici să urmeze 
școlile superioare se află în stu
diul atent al autorităților. Se 
prevede, astfel, așa cum au fă
cut cunoscut organele compe
tente, că in anul 1980 numărul 
studenților din Venezuela va a- 
tinge cifra de 200 000, iar bugetul 
general universitar se va ma
jora cu peste 50 la sută față de 
situația actuală.

Preocupările pentru dezvolta
rea universității și a invățămin- 
tului în genere, ce se fac sim
țite în Venezuela ca și in alte 
state latino-americane, atestă — 
o dată mai mult — rolul școlii 
in procesul dezvoltării. Ele 
înscriu în
complex, al eforturilor 
lichidarea răminerii in urmă pe 
plan economic.

se
eadrul mai amplu, 

pentru

EM. RUCAR

După o săptămină 
de la scrutinul aus
tralian desfășurat la 
18 mai, la Canberra 
au fost făcute cunos
cute rezultatele potri
vit cărora laburișții 
au cucerit deja 65 de 
mandate, din totalul 
de 127 al Camerei Re
prezentanților, iar 
coaliția liberal-agra- 
riană (opoziția) 59 de 
mandate. Deși in ceea 
ce privește situația 
locurilor în Senat nu 
era cunoscut numărul 
exact de mandate ce 
revin fiecărei forma
țiuni politice, s-a co
municat că în frunte 
se află tot partidul 
premierului " 
Whitlam. 
majoritatea 
camere ale 
tului, succesul 
riștilor este, in aceas
tă situație, mai mult 
ca sigur.

Intirzierea cu care 
sint cunoscute rezul
tatele alegerilor ge
nerale se datorește 
atît caracterului com
plicat al sistemului de 
votare (voturile sînt 
trimise prin poștă ser
viciilor de triere afla
te în fiecare circums
cripție electorală) cit 
și întinderii continen
tului australian. Deși, 
chiar a doua zi după 
alegeri, computerul 
central din capitală, 
ce totalizează situația 
voturilor din întreaga 
țară, indica 50,9 din 
numărul total al su-

fragiilor ca fiind ex
primate in favoarea 
Partidului laburist 
(care are nevoie de 
51 la sută din voturi 
pentru a-și adjudeca 
victoria finală) liderul 
opoziției, Bill Sned- 
den, a. refuzat să sa 
recunoască învins pină 
joi seara. In urma 
noilor date anunțate 
in cursul zilei de vi
neri, laburiștii au fost

ani) tot partidului de 
guvernămint. De alt
fel, un sondaj de opi
nie ale cărui rezultate 
au fost publicate cu 
citeva zile înainte de 
alegeri, indica drept 
ciștigător sigur al ale
gerilor Partidul labu
rist.

Așa stind lucrurile, 
s-ar putea pune în
trebarea de ce a fost 
totuși nevoie de ale-

de

m

Australia;
Gaugh

Obținind 
în ambele 
parlamen- 

labu-

succesul
laburiștilor

desemnați 
scrutinului 
mai. Deci 
consultare 
anticipată, 
Ia numai un an și ju
mătate de la alegerile 
precedente, ca urma
re a respingerii in Se
nat de către opoziție 
a proiectului de buget 
prezentat de guvernul 
laburist, a dat ciști/ 
de cauză, prin voturi
le celor aproape 8 mi
lioane de alegători (au 
participat pentru pri
ma oară și tinerii 
care au împlinit 18

ciștigătorii 
de ta 18 

această 
electorală 

organizată

geri anticipate. Marea 
majoritate a popu
lației, .din care un în
semnat procent era 
reprezentat de tineri, 
s-a declarat mulțumi
tă de rezultatele ob
ținute intr-un an și 
ceva de guvernare la
buristă, exprimindu-și 
satisfacția față de li
nia politică a cabine
tului Whitlam. Guver
nul nu avea, așadar, 
nevoie de un nou vot 
de încredere. Explica
ția este dată de ob
strucția practicată de 
grupurile opoziției

față de proiectele 
lege elaborate de 
vernul laburist, 
ținind majoritatea 
Senat, opoziția avea
dreptul să respingă 
proiectele de legi îna
intate de cabinetul 
laburist. Cum cele 
două proiecte de le
gislație priveau dome
nii ca asistența medi
cală și asigurările so
ciale, este clar că ati
tudinea opoziției nu a 
constituit decît o ma
nevră politică avind 
scopul de a-1 determi
na pe primul minis
tru să apeleze Ia 
corpul electoral la mai 
puțin de jumătate din 
termenul de trei ani 
ăl guvernului laburist. 
Se spera probabil, in
tr-o victorie a opozi
ției, formată din par
tidele liberal, agrarian 
și democratic — la
burist, aflată timp de 
23 de ani 1a conduce
rea țării, pină în de
cembrie 1972.

Aceasta nu s-a în- 
timplat, populația fi
nind cont de realiză
rile obținute de labu
riști intr-o perioadă 
relativ scurtă de gu
vernare și mai ales, 
de discrepanțele de 
ordin economic și so
cial lăsate moștenire 
de la o guvernare 
conservatoare de a- 
proape un sfert de 
secol.

RODICA ȚEPEȘ

Tiparul : Combinatul poligrafic .,Casa Scînteii*. 40.362


