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Actualitatea

școlară

PRIMA
TREAPTĂ
DE LICEU

Cîteva sute de mii de adolescenți care vor promova clasa a VIH-a gimnazială în 15 iunie, vor deveni liceeni, în condițiile unui invățămint obligatoriu și unitar, de zece ani. Se realizează, astfel, o sarcină dintre cele mai importante puse în fața școlii de către plenara partidului din iunie, anul trecut, la indicația secretarului general al partidului.In data de 9 Iunie va începe înscrierea elevilor clasei a VIII-a pentru anul I de liceu. S-a lucrat mult și se lucrează încă pentru ca rețeaua școlară liceală să întrunească o condiție fundamentală : să fie bine pliată nevoii de cadre pe care o presupune evoluția economiei. științei și culturii românești. Tipurile de liceu și filialele acestora au gîndite in perspectiva țelor careSondajele mai multă vreme în urmă in rîndurile adolescenților din ultima clasă gimnazială pentru a se putea determina cotele preferințelor lor școlare și profesionale, au exprimat o realitate. după părerea noastră, optimistă : generația clasei a VIII-a se îndreaptă, preferențial, spre liceul de tip industrial, economic, pedagogic, agricol și silvic, sanitar, deci tocmai spre acele licee care oferă elevilor posibilitatea pregătirii într-o meserie încă de pe prima treaptă liceală. Desprindem de de de cu _ chiar dacă elevii vizează și urmarea celei de a doua trepte de liceu, precum și studii superioare. Atestarea într-o profesie Ia finalizarea fiecărei trepte de invățămint de după ciclul gimnazial, reprezintă o idee care a ciști- gat teren în lumea școlară, fiind o dorință a elevilor Înșiși. Incit procentul stabilit de a cuprinde 70 la sută din promovații clasei a VIII-a în licee de tip industrial, agricol. economic, pedagogic, sanitar. constituie o anticipare confirmată de realitate.Acest curent de opinie trebuie totuși susținut printr-o foarte bună propagandă școlară și profesională. Facem această afirmație intrucit tot o realitate trădată nouă chiar și numai de corespondența sosistă la redacție din partea elevilor clasei a VIII-a, arată că in rindul adolescenților și părinților lor. stăruie destule confuzii privind generalizarea primei trepte de liceu : sînt muiți aceia care nu știu cum va arăta liceul anului lucru nume dezorientare. Remarca pe care o transcriem se adresează îndeosebi comisiilor de orientare, primele chemate să dirijeze judicios populația școlară de la virsta de 15 ani spre toate cele douăzeci și patru de profile de liceu existente.

fost concordanță cu dezvoltării jude- găzduiesc școlile, întreprinse cu

aici că există un curent opinie favorabil însușirii timpuriu a unei meserii, gindul de a o practica

școlar 1974—1975, care produce o a-

LUCREȚIA LUSTIG

Un întreg județ iluminat
cu energie electrică economisită
lată o expresie sintetică a succeselor obținute la IJt.E. Timișoara

— întreprindereLa Începutul acestui am colectivul întreprinderii de rețele electrice din Timișoara ș:-a propus să realizeze o economie de energie electrică de 1( milioane KWb. După patru luni și jumătate bilanțul consemna : T milioane KWh. Ceea ce înseamnă un spor de energie electrică fără nici o altă cheltuială cit de inteligențăcompetență profesională riguros ordonată de precizia cu care au fost Împărțite responsabilitățile. O economie egală cu necesarul de energie pentru iluminatul public pe timp de opt luni de zile a întregului județ Timiș.— A fost pentru noi o periență care în momentulfață ne-a permis să ne corectăm propriul angajament ne spune secretarul comitetului de partid, tovarășul Radovan Ni- colescu. L-am sporit la 12 milioane KWh. Adică să reali-
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*nt ci rdValentinBorleanu stil pi lor de pe Aleea Dumbrăvi ței, o rețea care traversa calea ferată. Deși munca ie era îngreunată de traficul feroviar. n-au plecat de acolo pină n-au terminat-o. Treaba a durat două zile.ION DANCEA
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Da cooperativa agricolă din Minăstirea, județul Ilfov, prașila mecanică la porumb se realizează 
intr-un ritm zilnic de peste o sută de hectare. Foto: GH. CUCU
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• INVĂȚĂMINTUL - 
FORȚA DE PRO

DUCȚIE ?

Dialog cu prof, 
univ. dr. Dan Grin- 
dea

• BIBLIOTECA: „Dl 
MENSIONAREA OP 
TIMĂ A ÎNTREPRIN 
DERILOR INDUS 
TRIALE"

MIil iHîti: WIll C f

Pentru a fi cu adevărat
OAMENI AI COMUNEI

—- Dumneavoastră v-a(l sta
bilit la sat, tovarășe specialist ?

— Da, răspund soții Ghențu.
Stoenești — o comună din ju- 

idețul Olt, situată în imediata 
vecinătate a liniei ferate Bucu
rești — Boșiori — Craiova. O 
comună cu 3 000 de locuitori, cu 
un C.A.P., un S.M.A., 3 școli, 
o comună cu oameni harnici și 
gospodari, într-un cuvînt un loc 
de care e lesne să te legi. „Nu
mai că nu știu cum se întîmplă 
— îmi mărturisea cu amărăciu
ne secretarul comitetului comu
nal de partid, Mihai Țencu — 
dar, dacă în ceea ce privește 
cadrele didactice, și, în bună 
măsură, specialiștii de la C.A.P.,

chiar și veniți din alte locuri, 
s-au legat de noi și-au rămas aici, 
cu medicii este parcă altceva. Vin, 
fac naveta la București, și apoi... 
cer transferul. Noi am încercat să 
le creăm oondiții de viață, de 
muncă, dar parcă-i un făcut, 
cum vine un medic nou, mai 
întîi se interesează de mersul 
trenurilor și abia după asta de 
dispensar".

— Și acum ?
Primarul taoe o clipă șl apoi 

zîmbește:

ȘERBAN CIONOFF

(Continuare în pag. a IV-a)

Dragoste profundă și devotament nețărmurit
față de cel mai stimat fiu al poporului

Mesaje de felicitare adresate tovarășului
Nicolae Ceaușescu cu prilejul alegerii în înalta

funcție de președinte al Frontului Unității Socialiste
In pagina a 3-a

Hendrik Vaal Neto, membru al Biroului Politic al F.N.L.A
~<r-

7 Jr—.

Zâptmrt aspirațiilor poor angajate in lupta pen- națională și so- pectru lichidarea politicii - -rație și dictat a impe- rrim. colonialismului și uie oate a dezvoltării istorice iporane. de natură să fa- e statornicirea unor ra- ; noi intre state, pe baza ții. respectului și avanta-
con

-1

■Ml

-.ea

1_

*

it aA—fi
rea

A"

a
_ -±- ri
c-

•-a er-.der.pe sci«ce de*> pope- Țr» 
expi

be .ăi

Her*Ceaușescu. Partidului Ccmumst Român. poporu.ut român. recu- noșunța s-ie a miEtanțUor angolezi pentru sprijinul multilateral pe care Partidul Comunist Român și guvernul român il a- cordă luptei pentru eliberarea națională a Angolei.Mulțumind pentru mesajul și aprecierile transmise, tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat pe oaspete ca la reîntoarcere să exprime. în numele sau și al conducerii P.C.R.. președintelui F.N.L.A., Holden Roberto. Frontului Național pentru Eliberarea Angolei, un salut cordial și cele mai bune urări in lupta pentru cucerirea independenței naționale, pentru asigurarea dreptului, poporului angolez . de a-și hotărî liber dezvoltarea, pe calea progresului economic și social.Secretarul general al P.C.R. a reafirmat sentimentele de solidaritate ale poporului român cu aspirațiile naționale și sociale legitime ale poporului angolez, ale celorlalte popoare angajate în lupta pentru libertate și independență națională, și a asigurat conducerea F.N.L.A. că poporul român va continua să sprijine cauza justă a eliberării poporului din Angola, a creării unui stat național liber, independent și suveran.In cadrul convorbirii, a fost salutată victoria forțelor populare, revoluționare, democratice din Portugalia, s-a exprimat satisfacția pentru desfășurarea ul-
deșeurilor

de hîrtie din județul Brașov

PLANUL ESTE MOBILIZATOR.
MOBILIZAREA NU ESTE,
ÎNSĂ,

La Brașov, acțiunea de economisire gi recuperare a deșeurilor de hîrtie constituie la ora actuală o preocupare importantă. întreprinderea de pre- industrializare și achiziționare căreia colectarea deșeurilor de hîrtie îl revine ca sarcină de plan, primește In această peri-
w;

PREA EFICIENTAoadă zilnic importante cantități de hîrtie colectate prin acțiunile patriotice, ceea ce face ca realizările sale să crească In acest an de Ia 4 600 tone hîrtie din planul inițial la 5 600 tone. Deci din Brașov în fiecare zi lucrătoare vor pleca patru vagoane Încărcate cu hîrtie balo-
ÎN SAT!

Forța exemplului
personal

Un fapt nou și cu multiple 
semnificații vine să completeze 
imaginea liniilor de forță ale 
acestor zile în agricultură: par
ticiparea directă la muncile 
cimpului a cadrelor de conduce
re din cooperativele agricole de 
producție, a președinților și in
ginerilor, a contabililor, șefilor de 
fermă, economiștilor etc. Tran
spunerea in viață a prețioasei 
indicații a secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, dată la Conferința pe 
țară a cadrelor de conducere din 
agricultură, are menirea de a 
spori unitatea forțelor de muncă 
din acest sector, de a stimula pu
ternic creșterea producției, a 
bogățiilor cimpului.

Ne-am oprit pentru început 
la C-A.P. Tudor Vladimirescu din 
judejul Brăila. întrebarea noastră 
adresată cadrelor de conducere 
— dacă lucrează în acord glo
bal — nu a surprins pe nimeni. 
Inginerul șef Viorel Popescu ne 
spune că s-a angajat să lucreze 
în acord global un hectar de 
porumb, că e hotărît ca pe a- 
ceastă suprafață să aplice cele 
mai bune metode, cele mai noi 
soluții, în așa fel incit să obțină 
producții mari.Foto-reportaJ de : ION CHIRIC VASILE RANGA

(Continuare în pag. a TV-a)

întrevederii a fost dorința și hotărirea de a dezvolta, în continuare. raporturile de prietenie, colaborare și solidaritate mili-

tantă dintre P.C.R. și F.N.L.A., dintre popoarele român și angolez, in spiritul convorbirilor și Înțelegerilor convenite între secretarul general al Partidului Comunist Român și președintele Frontului Național pentru Eliberarea Angolei. S-a subliniat că extinderea și diversificarea acestor raporturi este în interesul reciproc, al cauzei unității întregului front antiimperia- list. al succesului luptei pentru o lume a păcii, libertății și colaborării între popoare.întrevederea s-a desfășurat Intr-o atmosferă cordială, prietenească.

Mesajul adresat de tovarășul

NICOLAE CEAUȘESCU,
președintele Republicii Socialiste România,

sesiunii Prezidiului Consiliului Mondial al Păcii—Paris

tată. Sub îndrumarea organelor locale de partid, Comitetul județean al U.T.C. a mobilizat tinerii pentru aceste acțiuni, an- gajindu-se la colectarea prin muncă patriotică a 250 tone de deșeuri de hîrtie pînă la sfir- șitul acestui an. Mobilizarea a cuprins școlile, precum și organizațiile de tineret din întreprinderi, din instituții.în ce privește activitatea pionierilor și elevilor ea este deosebit de meritorie. Pînă în prezent, Școala generală nr. 7 din Brașov a predat 1 400 kg hîrtie, Școala generală nr. 10, 1030 kg, Școala<?• și Și copiii rale au reușit să strîngă form posibilităților existente, cantități mari de hîrtie, ca de pildă cei de la Școala generală Vulcan. 600 kg, cei din Școala generală nr. 21 Dîrste 563 Școala generală Cristian kg. Școala generală nr. 2 și ceul de cultură generală Codlea 1 000 kg. O lăudabilă țiativă a pionierilor Școlii generale nr. 15 din Brașov este declararea fiecărei zile de sîm- bătă „Ziua hîrtiei“, cind toți elevii predau detașamentelor depionieri hlrtia colectată încursul săptăminii. Conducerea școlii, în colaborare cu I.P.A. a organizat transportul și balo- tarea operat’vă a hirtiei și pînă în prezent acești elevi au reu-

nr. 5,1 4002 050generală numărul 3, numărul 11, din localitățile
1 080 kg, kg. ru- con-

kg.340 Lidin ini-

ADINA VELEA
(Continuare în pag. a V-a)

îmi face o deosebită plăcere să adresez, fn numele Consiliului de Stat și guvernului Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, un salut cordial participanti- lor Ia sesiunea Prezidiului Consiliului Mondial al Păcii, consacrată împlinirii a 25 de ani de la primul Congres Mondial al partizanilor păcii.Lucrările actualei sesiuni se desfășoară în condițiile unui amplu proces de transformări politice, economice și sociale in lume, al unor mutații majore in raportul de forțe pe plan mondial, care creează un cadru tot mai prielnic afirmării viguroase a voinței popoarelor de a fi stă- pîne pe propriile destine, de a zădărnici vechea politică imperialistă de dominație, inegalitate și dictat, de asuprire și ingerințe in treburile altor state.In ultima perioadă, ca rezultat al activității forțelor progresiste, democratice, iubitoare de pace, a opiniei publice, in lume are loc un curs nou, de destindere și colaborare, pentru rezolvarea pe calea tratativelor a problemelor litigioase interstatale, pentru statornicirea unui climat de pace și înțelegere între națiuni.După părerea noastră, continuarea și aprofundarea acestui curs pozitiv, care se află abia la început, reclamă intensificarea eforturilor unite ale maselor largi populare, dezvoltarea acțiunilor și manifestațiilor tuturor partizanilor păcii.Este in interesul popoarelor europene, al tuturor mișcărilor de pace să sprijine mai activ, prin căi și metode specifice, eforturile destinate grăbirii și încheierii cu succes a Conferinței ge- neral-europene, prin adoptarea de hotăriri care să consfințească noile principii de relații între țările europene, să asigure fiecărui stat garanția unei depline securități, să permită o largă colaborare economică, tehnico-științifică și culturală, fără nici un fel de bariere, ceea ce corespunde intereselor și aspirațiilor națiunilor europene și ar avea o influență pozitivă asupra întregii vieți internaționale.Popoarele din întreaga lume sînt interesate în realizarea dezarmării, și în primul rind a dezarmării nucleare, astfel....................................destinate înarmării să in scopul dezvoltării odată să fie eliberată unui război nimicitor, masele populare, opinia publică — inițiatoare și organizatoare în perioada postbelică a unor răsunătoare adunări, manifestații și alie acțiuni în sprijinul dezarmării — pot și au misiunea să-și facă auzite acum glasul și voința, pentru a impune trecerea la măsuri practice, concrete in domeniul dezarmării, reducerii trupelor, bu-

incit mijloacele masive fie utilizate tot mai mult economico-sociale și tot- omenirea de primejdia Tocmai de aceea cred că

getelor militare, desființării bazelor străine și a blocurilor militare.Militând pentru stingerea focarelor de tensiune și război. România consideră că, in prezent, este o datorie a tuturor forțelor iubitoare de pace de a-și orienta eforturile și de a acționa neslăbit in direcția reglementării politice a conflictului din Orientul Mijlociu, pentru a se ajunge la o pace dreaptă și trainică, ceea ce presupune retragerea trupelor israeliene de pe teritoriile arabe ocupate, asigurarea dreptului Ia suveranitatea națională și integritatea teritorială a tuturor statelor din regiune, la rezolvarea problemei poporului palestinian în conformitate cu dreptul său la autodeterminare, la organizarea unei vieți independente, potrivit aspirațiilor sale naționale.Considerînd că una din problemele majore ale vieții contemporane este abolirea oricăror forme de dominație și asuprire imperialistă, a colonialismului și neocolonialismului, a politicii dc discriminare rasială și apartheid, țara mea își manifestă în mod statornic solidaritatea cu popoarele care luptă pentru apărarea și consolidarea independentei naționale, pentru preluarea în propriile mîini a bogățiilor naționale și folosirea lor în scopul dezvoltării libere, de-sine-stătă- toare.Apreciez că in prezent s-au creat condiții tot mai favorabile victoriei popoarelor din Guineea- Bissau, Angola, Mozambic, împotriva colonialismului, România susținînd în mod statornic dreptul acestor popoare Ia o viață liberă și independentă.Aș dori să subliniez și cu acest prilej hotă- rîrea țării și poporului meu de a acționa alături de toate statele și popoarele lumii, pe baza egalității și respectului reciproc, pentru soluționarea problemelor lumii contemporane în interesul tuturor națiunilor, pentru triumful cauzei păcii, destinderii și colaborării, pentru o lume mai dreaptă și mai bună.Exprimindu-nii speranța că actuala sesiune a Prezidiului Consiliului Mondial va pune pe prim plan principalele probleme ale vieții internaționale contemporane și va impulsiona și mai mult lupta forțelor democratice, progresiste, antiim- perialiste, activitatea mișcărilor naționale și internaționale de luptă pentru pace în direcția destinderii, securității și cooperării internaționale, cu aceste gînduri urez succes deplin lucrărilor Sesiunii dumneavoastră.
NICOLAE CEAUȘESCUPreședintele Republicii Socialiste România

• La Belgrad au în
ceput lucrările celui deal 
X-lea Congres al Uniunii 
Comuniștilor din Iugosla
via, căruia Comitetul 
Central al Partidului Co
munist Român i-a adresat 
un mesaj de salut.

• După încheierea vi
zitei în R.P. Chineză, de
legația U.T.C. a făcut o 
escală la Karachi, unde 
a avut un schimb de pă
reri cu Pyarali Allana, 
ministrul educației și or
ganizațiilor de tineret 
din provincia Sind.

• La Paris a avut loc 
instalarea oficială a lui 
Valery Giscard d'Estaing 
ca președinte al Repu
blicii Franceze.

Pag. a Vl-a
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OII fi21XI ZA Ț!A Răspunderi în restanță

Calitate și cantitate 
în procesul primirii 

în U.T.C.Scopul auprem al întregii activități a U.T.C. este educarea și formarea tineretului in spiritul eticii și echității comuniste, mobilizarea lui ca factor activ in făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate. Polarizind aspirațiile și dorințele întregului tineret din România, Uniunea Tineretului Comunist, sub conducerea Partidului Comunist Român, a cărui principală rezervă de cadre o constituie, este chemată să contribuie din plin la formarea schimbului de miine, a generației ce va prelua in mîinile sale destinul și viitorul patriei socialiste. Iată de ce. firesc și normal, creșterea necontenită a rindurilor organizației depășește cadrul strict cantitativ, ilustrind de fapt creșterea gradului de maturizare, tnțelegere și conștientizare a tineretului față de rolul și locul său în societate, hotărirea fermă a maselor largi de tineri de a se pregăti și forma printr-o muncă susținută și organizată în vederea înaltelor sarcini puse in fața lor de conducerea de partid șl de stat. In acest sens, fiecare primire a unui nou membru constituie pentru organizația U.T.C. un eveniment politic de o deosebită importanță, fiind un prilej de reafirmare a principiilor ce guvernează statutul tinerilor comuniști.Pentru el. pentru tlnăr, momentul se constituie ea o verigă indispensabilă a maturizării sale, solemnitatea clipelor — dată de cintecele patriotice, de prezența drapelului și de rostirea angajamentului — tmbinindu-se cu prima afirmare In noul cadru organizat, a responsabilității sale ce derivă din încrederea acordată, prin încredințarea primei sarcini de organizație.In unele organizații insă, tn ultima vreme se observă că primirea în U.T.C. este înțeleasă doar in sens strict cantitativ, in vederea raportării unor cifre cit mal „frumoase", ceea ce face ca actul primirii să se desfășoare în campanii. După ce luni de zile nu s-a preocupat nimeni de pregătirea și atragerea tinerilor neuteciști la viața organizației, într-o singură ședință, după o „pregătire" de două-trei zile, sint discutați și primiți 10-12 tineri deodată, rezolvîndu-se scriptic sarcina creșterii numerice. Bineînțeles, „din cauza timpului scurt și pentru a fi operativi" se trece și peste ceremonial, peste sarcina de organizație etc. Este limpede că, în asemenea situații, nu se mai poate vorbi și de calitate, de ecourile solemne care trebuie să asigure trăinicia momentului In conștiința tinărului. Evenimentul se consumă formal, in grabă, uitindu-se că de modul cum i se formează acum convingerile depinde întreaga evoluție ulterioară a utecistului.In toate aceste cazuri, actul primirii trebuie să-și redobln- dească valențele de act profund revoluționar, angajind Întreaga organizație printr-o muncă continuă. Pentru că primirea unui nou tinăr în U.T.C. incepe — prin pregătirea inerentă — cu mult inaintea adunării respective și se termină abia atunci cind se realizează integrarea deplină in organizație a noului primit, prin participarea activă șl prin inițiativa personală a acestuia. Actul primirii fiind tocmai prin aceasta un act profund formativ.M. GRIGORE

Biroul nu răspunde în fața organizației 
numai o dată pe an, la alegeri!

La adunarea de dare de seamă 
și alegeri a organizației U.T.C. 
numărul 18 „sculptură cristal" de 
la Întreprinderea „Vitrometan" 
din Mediaș, fostul birou fusese 
criticat pentru lipsa de preocu
pare manifestată în ceea ce pri
vește abordarea fi rezolvarea 
problemelor tinerilor. Se arăta 
astfel că elevilor de la cursul 
de calificare la locul de muncă 
nu li se asigură posibilitatea de 
a lucra mai mult la mașini, că 
nu există suficientă preocupare 
pentru integrarea noilor angajați 
și pentru creșterea responsabi
lității tinerilor față de propria 
lor muncă — fiind propusă in 
acest sens introducerea unor 
forme de autocontrol fi reparti
zarea noilor angajați pe lingă ti
nerii ou mai multă experiență. 
Asta se întîmpla la 1 noiembrie 
anul trecut, dată la care, prin 
votul adunării, noului birou ales 
i se încredința și răspunderea în
lăturării acestor lipsuri.

Propunerile tinerilor, multe 
privind direct producția, au fost 
expediate formal, aceleași proble
me fi critici ridicîndu-se de fie
care dată, după cum îmi declara 
însuși secretarul organizației 
U.T.C., Grigore Conea. In aceas
tă ultimă categorie intră proble
ma înzestrării fiecărui tinăr cu 
gama necesară de pietre de po
lizor, rezolvarea lipsei becurilor 

de la lămpile marinilor, becuri 
indispensabile unui proces de 
producție ce reclami prin ex
celență precizie fi finețe etc.

Chiar dacă rezolvarea acestor 
din urmi situații implica mai 
mult decât simpla intervenție a 
organizației, aceasta iși 'putea fi 
trebuia să-și manifeste prezența 
printr-un apel hotărit la factorii 
competenți, însărcinați cu a- 
provizionarea, precum fi prin 
invitarea acestora la adunările ti
nerilor pentru a răspunde între
bărilor lor. Fapt care nu s-a prea 
întîmplat. Nici nu avea, dealt
fel, cum să se întîmple, dacă 
ținem seama de numărul și con
ținutul adunărilor generale ținute 
în această perioadă. In total s-au 
ținut doar trei, dintre care pri
ma de alegeri, iar celelalte două 
avînd invariabil, ca singur punct 
al ordinii de zi, recomandarea 
cite unui utecist pentru primirea 
în rindurile partidului.

Neglijarea folosirii adunărilor 
generale oa instrument primordial 
de sudare a colectivului fi de 
formare a tinerilor în spiritul an
gajării fi al responsabilității, se 
completează aici cu ignorarea 
oricărei perspective în muncă. 
Programul de activități anual, 
aprobat de adunarea generală 
de alegeri, fusese dat, mi s-a 
spus, la comitetul U.T.C. pe În
treprindere, iar programele tri

PLOIEȘTI:

Concurs 

și instruireZilele trecute • avut loc la Ploiești festivitatea de premiere a locurilor fruntașe ocupate in întrecerea „Cel mai îngrijit cămin muncitoresc, cea mai bogată activitate educativă", organizată de Comitetul județean Prahova al U.T.C. Diploma de onoare a comitetului județean, fanionul „Cel mai îngrijit cămin al județului", precum șl premiul I au fost obținute de căminul nr. 3 de la Întreprinderea mecanică Plopeni. Pe locurile următoare s-au clasat : căminul întreprinderii „1 Mai“ Ploiești și căminul întreprinderii de reparații tractoare și motoare grele Poiana Cîmpina.Cu acest prilej a avut loc șl o instruire metodică a comitetelor de cămin nou aleee care reprezintă pe cei peste II 000 de tineri care locuiese tn căminele de nefamiliștl existente in județul Prahova. L T.
Sericicultura — 

o „materie” 

generalizataInițiativa tinerilor din comuna Coșești — Argeș de a crește cit mai mulțl viermi de mătase, a dat rezultate foarte bune, ceea ce a stimulat extinderea el și in alte localități. Au Început pretutindeni acțiuni de plantare a duzilor, tinerii s-au documentat în legătură cu această activitate de producție. Astăzi, toate școlile generale argeșene s-au angajat să crească viermi de mătase intre 50—100 grame. Un exemplu de ceea ce reprezintă această preocupare a organizațiilor U.T.C. din aceste unități ni-1 oferă elevii celor 4 școli generale din comuna Blrla, care au plantat 1 000 de puieți de duzi, aduși din pădurile învecinate. R. VASILE

mestriale nici nu fuseseră mă
car alcătuite. Programarea mun
cii se făcea, după cum mi-a ex
plicat secretarul, după ce știa el 
că au cerut uteciștii. In aceste 
condiții nu poate mira pe nimeni 
faptul ci, in organizații, membrii 
aleși ai biroului au cam fost ui
tați, că tinerii vin din ce In ce 
mai greu la adunările generale, 
la care, oricum, nu problemele 
lor se discută, că infifi membrii 
biroului, neîntrebați de nimeni 
asupra propriei lor activități, au 
început să considere normală o 
asemenea situație.

Probabil că la viitoarele ale
geri, criticile se vor repeta. Bi
roul, investit cu răspunderi con
crete, „răspunde" în fapt odată 
pe an, odată cu desărcinarea sa 
din funcție, adică atunci cînd nu 
mai este nimic de făcut. Nu 
aceeași ar fi fost situația dacă 
la acele adunări generale, avînd 
drept singur punct la ordinea de 
zi recomandările pentru primirea 
în partid, ar fi fost trecută mă
car odată pe trimestru analiza 
muncii depusă de birou în pe
rioada care a trecut. Caz în 
care s-ar fi văzut și ce anume 
s-a făcut, s-au mai bine zis nu 
s-a făcut din hotărîrile adoptate 
luîndu-se măsuri de remediere a 
situației. GR. MARIAN

Pentru că Seara pentru tineret de joi a stat sub semnul criticii — să Începem șl noi cu o critică, ce e drept, mai puțin la adresa emisiunii ca atare, cit la aceea a... echipelor din Galați și Iași care s-au Întrecut fără prea multă vlagă la „Turneul emblemelor", cu toate că Întrebările n-au fost dintre cele mai grele, ba uneori din cale- afară de ușoare. (Orice elev de curs mediu care are mai mult de nota șapte la școală vedea că cele două llustrisslme texte ale lui Caragiale erau Încurcate). Surprinzător a fost că nici o echipă n-a fost In stare să repare pick-upul cu pricina. Oare cale de două județe nu se găsește un lndemînatec ? Eșecul celor două echipe parcă prefigura ancheta cu atelierele școală ! Și Încă ceva la „Turneul emblemelor" : surprinzător de slab se prezintă In general e- chipele la proba artistică — ce pare o formalitate plicticoasă care trebuie îndeplinită ! Foarte rar ni s-a intlmplat să asistăm la numere cu adevărat frumoase. deși In toate județele există talente și există manifestări culturale care le evidențiază. Poate nu este numai vina concurenților. Pentru etapa a treia, am sugera organizatorilor ca Întrebările privind cultura națională și arta românească să-și ocupe locul cuvenit In acest concurs patriotic de largă rezonanță, adică Întrebările să fie mai de substanță șl mai complexe și In acest domeniu.Vom sublinia mai departe că cele două reportaje-anchetă pe care le-am urmărit in continuare — asupra atelierelor-școală li a pregătirii studenților pentru examene ni s-au părut bune, foarte bune, nu numai ca intenție, ci și ca realizare : ele au reușit să fie incisive șl să atingă miezul chestiunii, nu numai să constate ci și să discute și să propună. în etapa actuală a așezării școlii pe principiul
rrv •1 meri

Este uimitor cum un actor atit de tinăr poate stăpini arta comediei. Cei mai buni actori de comedie au avut nevoie de timp pentru a-i învăța dificilele tehnici, pentru definirea tipului comic pe care îl Întruchipează. Arta comediei presupune revelația „mecanicului vieții". fenomen declanșator al rîsului.Nu știu care vor fi fost procesele alchimiei care l-au transformat pe Diaconu tn- tr-un excelent comic. Masca lui comică se caracterizează prin nemaipomenita mobilitate. Aceasta a fost dovedită încă din rolurile interpretate pe scena studioului I.A.T.C. Bufonul din „Alexandru Lăpușneanu" era u- nul de tip shakespearian, știa să facă giumbușlucuri, dar și glume prevestitoare de rău. în „Moartea lui Tarel- kin" se petrecea sub ochii uimiți ai spectatorului o stranie dedublare, o dureroasă despărțire a unui om de sine Însuși.
— 

pregătirii elevului pentru viață, pentru producție, este uimitor să aflăm dlntr-un reportaj care viza trei județe că practica in producție și atelierul școală mai este privită eu atita suficiență și superficialitate, că elevii u- nul liceu industrial stnt spectatori ai procesului de producție in orele de practică, sau că un mare atelier-școală Înzestrat cu aparatură, cu strunguri — din care unele merg și altele sînt... material ilustrativ (? !) are o producție care se cifrează la... opt sute de lei ! Am auzit multe vorbe, vorbe de director, vorbe de șef de producție, vorbe de maiștri — vorbe care sunau in gol și in fraze generale ce nu puteau ascunde formalismul și nepăsarea față de o lege a țării care cere foarte riguros să fie respectată — nu numai ca orice lege a țării, dar in plus, ca una cu un puternic caracter formativ, educativ și practic tn același timp. Cum unde-1 lege nu-i tocmeală, sperăm ca reportajul să nu se a- leagă numai cu... aprecierile noastre pozitive și cu realul interes pe care nu ne Îndoim că l-a stlrnit tn rlndul elevilor — dar și cu consecințe pozitive, practice. Este cazul ca cel ca- re-și mal imaginează că a Învăța elevii o meserie și dragostea pentru muncă este o frază, să schimbe sensul și ordinea cuvintelor in ea !Lucia Postelnlcu s-a dus la Craiova unde a găsit niște veseli studenți din anul al patrulea electrotehnică posesori de carnet de student, posesori de umor și de restanțe. Procentul de promovați — douăzeci și cinci la sută, procentul de speranțe pentru sesiunea care vine — cam tot atita. Secretarul de U.T.C. părea cam agasat. El o fi trecut 1 Se căutau — bine — vinovății. Păgubașii nu s-au prezentat Ia bară, de parcă povestea cu cel care și-a furat •ingur căciula cerea neapărat o
artiști

MIRCEA 
DIACONURolul de compoziție a fost succesul lui Diaconu și in spectacolul „Caragiale, dar nu teatru" unde interpreta o drăcoasă babă.Debutul pe scena Teatrului „Bulandra" a plasat sub semnul succeeului începutul activității sale de actor profesionist. într-o distribuție prestigioasă. Diaconu s-a făcut remarcat Intr-un rol destul de mic. Brînzovenescu din „O scrisoare pierdută". El propune o altă viziune a- supra personajului : un Brînzovenescu năting, ezitant, mihnit, tirlt cu de-a sila in politică de falnicul Farfuri- di. Rolul său de succes este însă sir Andrew din „A douăsprezecea noapte" : naiv, prostănac, de pomană ferchezuit, amuzant ca o jucărie de cauciuc.El ar putea interpreta un nesfîrșit număr de bufoni, de zănateci, de gură-cască, de păguboși și lunatici. Cu siguranță ar putea interpreta și altfel de roluri. Nu m-aș mira văzîndu-1 că întruchipează un prinț fermecător. o vrăjitoare sau chiar o zînă.Trecerea sa prin film a fost remarcată mal cu seamă In rolul tragicului toboșar din „Nunta de piatră". Așteptăm pentru el un rol de film mai generos, mai aproape de datele sale, de farmecul modestiei și sincerității sale. DANA DUMA 

nouă ilustrare. „Poate au exagerat Incredereea in forțele proprii" opina secretarul, dar ce fel de încredere pentru restanțele în masă ?! Ca să ai o încredere exagerată în tine, oricum, trebuie să ai o bază, fie ea șl de douăzeci și cinci la sută ! Dar junii studenți nu luaseră nici un examen ! La mai mare ! Reporterul pune o întrebare inteligentă : „Vă dați seama ce ar fi acest procent în producție 7“ — „Ei, în producție o să fie altceva, acolo e altă răspundere !“ — Ca și cînd dacă ești convins că doi și cu doi fac șapte — răspunderea din producție ajută la ceva ! Indolenții studenți ar trebui să se gîndeas- că In ceasul al doisprezecelea că producția se răzbună pe lacunele din facultate, iar tara asta are nevoie de ingineri bine pregătiți, nu de foști student! care au trecut tlrîș grăblș, la a cin- cea reexaminare 1Să subliniem deci — lntor- eîndu-ne la meritele emisiunii — că acest mod activ, critic, lucid și eficient în care sînt atacate marile probleme ale tineretului este cel care se apropie de tonul potrivit, de menirea unei emisiuni pentru tineret. Dacă el ar fi fost agrementat și cu putină veselie, cu puțină muzică, cu citeva momente de plăcută destindere, nu ne-am fi supărat deloc !SMARANDA JELESCU

Mal slnt și alte locuri pe care istoria și-a pus definitiv pecetea. Dar parcă unul ea Tirgoviște nu există nicăieri. Alei nu Intilneștl numai urme de voievozi dar și urma unui spirit mărinimos cu mari tradiții in cultură. E îndeajuns să amintesc de poeții Văcărești, de Ion Elia- de Rădulescu și Brătescu- Voinești a cărui casă memorial! adună tot ceea ce este relicvă literară ca orașul să-mi pară o feerie a spiritului. Tirgoviște este locul unde se împerechează In modul cel mai armonios istoria cu literatura, o dovedește atit acest trecut dar și reuniunile de poezie care au loc aici în fiecare an. Este vorba de concursul „Testament literar" in care tinerii artiști din întreaga țară s-au întrecut nu demult in măiestria de a scrie și recita. Cu această ocazie s-a deschis și o expoziție de pictură și au avut loc discuții literare. S-a discutat despre progresul tehnic ' și uman și importanța acestuia pentru artă, despre temele literare ale prezentului, des

Un public numeros, din rîn- durile căruia făceau parte mulți tineri, a fost atras recent la Ateneu, de numele a doi străluciți reprezentanți ai artei interpretative românești : violonistul Ion Vol- cu și pianistul Valentin Gheorghiu. Sărbătoriți nu demult pentru împlinirea a 35 și 30 de ani de activitate artistică, cei doi soliști ne-au oferit o seară de muzică de neuitat. Valoarea inestimabilă a lucrărilor del program s-a conjugat cu exprimarea instrumentală dusă spre limita perfecțiunii. Selecționînd sonate celebre pentru pian și vioară de Ludwig van Beethoven, George Enescu, Claude Debussy și Maurice Ravel, Ion Voicu a creat premisele unui concert de înaltă ținută, rigoarea partiturilor sollcitînd profesionalismul matur.. Sonata beethoveniană, cu structuri echilibrate, evoluînd inventiv în corelații inedite, cu densitatea discursului muzical și diversitatea volumelor arhitectonice, este gindltă profund In dualismul tematic. Spectaculozitatea solistică nu a- pare gratuit, ci este integrată cu grijă liniei simfonice, patetismului sonatei. Solistul ră-

pre poeți și artiști de renume. Apoi peste o sută de elevi au recitat poeme vibrante din poezia clasică și contemporană de Ia Ion Barbu și Duiliu Zamfirescu pină la cei mai tineri poeți

CINSTIRE
ÎNSEMlfÂRI

de NICOLAE IOANA

aflați in sală. Cineva a recitat magistral „După melci" cu candoarea pe care nici un artist matur nu o poate avea. Poemului și glasului acelei fetițe 1 se adăuga mireasma liliacului și a frunzei. Un juriu dator acestui rar festiv prin însăși bucuria de a fi fost martor a împărțit premii și diplome. O atmos

Concert 
aniversarmîne atent la menținerea echilibrului între virtuozitatea instrumentală și creșterea tensiunii afective. Sonata a II-a în fa minor pentru. pian și vioară a lui George Enescu ne inspiră un mediu familiar. Atmosfera încordată, cu teme dezvoltate de dialogul celor două instrumente, se compune din lirismul contemplației și din luciditatea reflecțiilor. Fluiditatea frazei este adeseori întreruptă, asemenea reveriei, de revenirea la realitate. Prospețimea și dezinvoltura interpretării lui Valentin Gheorghiu, pianistul preferat al publicului nostru, conferă sonatei lui Claude Debussy sugestia muzicii pure. Muzicianul, preocupat să redea efectul psihologic al contactului artistului cu natura, acel „suflet al peisajului “ dă naștere impresionismului componistic și deschide astfel muzica șl mai mult tn fața oamenilor, o face accesibilă și înțeleasă. Melodia șoptită, mișcările învăluitoare, acordurili catifelate, bogăția cromatică invită la o virtuală lectură In „cartea naturii".Preluînd viziunea impresionistă a lui Debussy și conti- nuind s-o îmbogățească, Maurice Ravel se plasează la cumpăna secolelor al XÎX-lea și al XX-lea, la granița dintre neoclasici și contemporani, cu o pregnantă individualitate. Maestru al cromatismului sonor, Maurice Ravel transpune In sonata sa impresii și senzații directe, Intr-un limbaj armonios și transparent. Luminozitatea predomină. Logica măsurii și a preciziei, finețea analitică conferă melodiei adîncimea și seninătatea revelațiilor. Stăpînind magistral tehnica instrumentului, Maurice Ravel creează ideea din idee, muzica din muzică. Pentru Valentin Gheorghiu, sonata nu a avut nici o taină. Am reținut andantele (cite alte exemple strălucite de andante are creația lui Ravel !). ca pe o plimbare reconfortantă prin pajiști verzi, legănate de fluturi și păpădii...

ALINA POPOVICI

feră impresionantă, entuziastă, prilej pentru a gindf la tinerețe și Ia acești tineri, care reprezintă chipul mereu nou al poeziei dar și 1» rosturile lor în viață. Prilej pentru a ne da seama că tinerețea nu e numai spectacolul școlii șl străzii ci și al gindului și condeiului, frumusețe și libertate care fără deosebire ne-o dă tuturor arta. Iar peste toate in sală trona legendarul testament al Văcăreștilor : Urmașilor mei Văcărești / Las vouă moștenire / Creșterea limbii românești / Și a patriei cinstire.Era intr-adevăr o atmosferă sărbătorească, o sărbătoare a poeziei pe care numai frumoasa tresărire a inimii o poate da. ȘI alături de noi atita istorie : vechile ruine ale Tîrgoviștei, străjuite de turnul lui Vlad Te- peș, înalt și neînduplecat ca domnitorul și mai ales, Mî- năstirea Dealu unde odihnește preacinstitul cap al Iui Mihai Viteazu. Și iarba îmbălsămată a răsăritului de mai in care începuse să se aprindă licuricii...

Concursul nostru: „CEA MAI BUNA CLASĂ*
Sfîrșitul anului școlar 

se apropie vertiginos I

Cabinet de consultații 
pentru elevii clasei a Vlll-a

to

Stntem solicitați să publicăm clasamentul provizoriu, după cel de-al doilea trimestru de școală. Nu este vina noastră că am IntîrzLat. Multe din clasele participante nu au respectat data propusă pentru a expedia pe adresa ziarului bilanțul celei de-a doua etape ; unele nu l-au trimis nici acum. Pentru că simbăta, anii finali ai liceelor absolvă și, deci, clasele din a- ceastă categorie dețin și ele bilanțul trimestrului, amînăm publicarea clasamentului pină la sosirea rezultatelor acestor colective. Le așteptăm urgent îneît, în săptămîna următoare să putem da curs dorinței concurenților de a face cunoscut clasamentul.Ne gîndim, însă, de pe acum la clasamentul final, pe care, din motive lesne de înțeles, va trebui să-l stabilim din vreme. Ne adresăm pe această cale Consiliilor elevilor din cadrul comitetelor județene ale U.T.C. cu solicitarea de a prelua plăcuta îndatorire să analizeze cu grijă rezultatele claselor pe care le au în concurs și să ne expedieze bilanțul final. Așteptăm din partea consiliilor județene ale elevilor să ne propună colectivele din județul lor care merită să fie evidențiate, propuneri pe care le vom avea în vedere la stabilirea clasamentului.

în această situație, rezultatul final trebuie să ne parvină centralizat, din fiecare județ ; să ni se expedieze tabelul colectivelor în concurs, In ordinea clasării — reținînd sugestia concurenților — pe grupe de școli, școli generale, licee, licee pedagogice, școli profesionale. Tabelul final trebuie să conțină : media la învățătură, media pentru activitățile desfășurate în organizațiile de clasă, media totală, compusă din cele două medii amintite, precum și numărul de corigenți, in situația cind aceștia există, pentru a urmări evoluția claselor, toate datele amintite să fie comunicate și pe trimestre. Pentru colectivele oare sint propuse să fie premiate, solicităm șl o trecere în revistă a activităților desfășurate de-a lungul • anului școlar, îneît să putem stabili în mod loial pe cei mai buni, nu numai după criteriul mediei ci și avînd în vedere activitățile desfășurate, inițiativele impuse în propriile școli ori pe plan județean.Bilanțul la care ne-am referit este așteptat la redacție pină în data de 20 iunie. Numai res- pectîndu-se acest termen, vom putea anunța rezultatul în timp util — adică pină la data cînd elevii se vor afla in perioada de practică.
L. L.

Ce rol are 

examenul medical 

la înscrierea 

in prima treapta 

de liceu ?Prima treaptă de liceu este obligatorie pentru toți pro- movații clasei a VIII-a incit, în viitorul an școlar, toți adolescenții din această categorie vor fi liceeni, indiferent de starea sănătății. Liceele au insă profile diferite. incluzînd unele meserii în care elevii se vor iniția încă de pe treapta în- tîi. Și, se știe, sint meserii care cer o condiție fizică deosebită, deci o stare a sănătății corespunzătoare.Liceele de tip real-uma- nist, ca și o parte a liceelor de tip industrial, economic etc. nu pun condiții specifice de sănătate. Atunci cînd se adresează liceului pentru înscriere, elevul trebuie să prezinte doar fișa medicală. întocmită conform prevederilor Ministerului Sănătății. Liceele pedagogice, de alimentație publică. de industrie alimentară, de navigație, agricole, sanitare, precum și cele cu program de educație fizică, prin specificul lor, presupun, însă.

condiții de sănătate deosebite. Din acest motiv, la liceele amintite, pe lingă fișa medicală prezentată la înscriere, elevul va fi supus unui examen medical pentru a se constata dacă întrunește cerințele medicale presupuse de profesia pe care și-a ales-o. Bunăoară, elevul de la liceul agricol trebuie să dobîndească la absolvirea studiilor și un carnet de conducere pentru tractoare rutiere (auto) îneît nu poate fi admis la acest profil un tinăr avînd un defect fizic care l-ar putea împiedica să obțină carnetul de conducere. De asemenea, condiții medicale deosebite impun și clasele cu program de educație fizică și sport, pentru motive lesne de înțeles.
Burse acordate 

de întreprinderiSînt mulți elevi care doresc să-și facă studiile liceale ca bursieri ai unor întreprinderi. îi sfătuim să se adreseze comisiilor de orientare profesionale de la nivelul județelor. Acestea au în componenta lor reprezentanți ai întreprinderilor care oferă burse pentru perioada de școlarizare în treapta întîi de liceu. Bursele pot fi obținute în condițiile în care elevul se angajează ca timp

de cinci ani de la data absolvirii primei trepte de liceu să profeseze în întreprinderea care i-a acordat bursa.
Licee cu predarea 

unor discipline 

de invătămint 
in limbi moderneAm răspuns în cadrul rubricii noastre din 19 mai a.c. care sînt liceele de a- cest profil, ce limbi pot fi însușite. Precizăm că. pentru a se înscrie la unul din aceste licee elevul nu este supus unei probe de aptitudini la limba respectivă, condițiile de înscriere fiind similare liceelor real-uma- niste. Numai in cazul în care se vor înscrie mai mulți candidați decit numărul locurilor planificate se va recurge la probe de verificarea cunoștințelor, probe prevăzute pentru liceele real- umaniste.Un sfat, totuși : e bine ca elevul care dorește să urmeze un astfel de liceu să cumpănească bine dacă are ori nu înclinații pentru însușirea limbilor străine, dacă va putea face față studiilor de acest gen.LUCREȚIA LUSTIG

lectronică din orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej, str. Republicii nr. 43, țel. 1 25 08 — electrotehnică (cursuri de zi), mecanică (cursuri de zi și serale) . Județul Brașov : Liceul de electrotehnică din Brașov, șos. Zizinului nr, 106, tel. 3 21 10 — electrotehnică (cursuri de zi și serale). Județul Cluj : Liceul de elctroteh- nică din Cluj, str. M. Pascaly nr. 2, tel. : 2 21 23 — electrotehnică (cursuri de zi și serale). Județul Constanța : Liceul de electrotehnică din Constanța Bd. V. I. Lenin nr. 284, tel 2 33 84 — electrotehnică (cursuri de zi și serale), mecanică (cursuri de zi). Județul Dolj : Liceul de electrotehnică nr. 2 din Craiova str. A. I. Pavlov, nr. 95, tel. 210 59 — electrotehnică (cursuri de zi și serale), mecanică (cursuri de zi); Școala profesională cu meseriile : electrician pentru centrale, stații și rețele electrice (cursuri de zi), lăcătuș mecanic pentru cazane și turbine cu abur (cursuri de zi), sudor (cursuri de zi). Județul Galați : Liceul de electrotehnică din Galați, str. Silozului nr. 27, tel. 3 04 73 — electrotehnică (cursuri de zi), mecanică (cursuri de zi și serale). Județul Hunedoara : Liceul de e- lectrotehnică din Deva, str. Minerilor nr. 24, tel, 1 38 20 — e- lectrotehnică (cursuri de zi),

energeticienimecanică (cursuri de zi și serale). Județul Iași : Liceul de electrotehnică din Iași, str. Școala hr. 188—190, tel. 1 60 92 — electrotehnică (cursuri de zi și serale), mecanică (cursuri de zi); Școala profesională cu meseriile : electrician pentru centrale, stații și rețele electrice (cursuri
Rețeaua 

unităților 
școlare

de zi), montator prefabricate (cursuri de zi). Județul Ilfov : Liceul de electrotehnică nr. 2 din Buftea, cop. Buftea, șos. București-Ploiești km 21, tel. 16 16 47 — electrotehnică (cursuri de zi), mecanică (cursuri de zi) : Școala profesională cu meseriile : instalator electrician în construcții (cursuri de zi), montator prefabricate (cursuri de zi), sudor (cursuri de zi), zidar (cursuri de zi), mecanic pentru Utilaje de construcții și terasa- monte (cursuri de zi). Județul Mureș : Liceul de electrotehnică

din Iemut, comuna Iernut (I. E. Mureș) — electrotehnică (cursuri de zi), mecanică (cursuri de zi) ; Școala profesională cu meseria : strungar (cursuri de zi). Județul Neamț, Piatra Neamț str. V. I. Lenin nr. 36, tel. 1 35 10 — electrotehnică (cursuri de zi), mecanică (cursuri de zi și seralei Județul Prahova : Liceul de e- îectrotehnică din Ploiești, str. Carol Davila nr. 39, tel. 1 19 29 —, electrotehnică (cursuri de zi), mecanică (cursuri de zi și serale), Școala profesională cu meseriile : constructor finisor (cursuri de zi), sudor (cursuri de zi). Liceul de electrotehnică din Cimpina, str. Griviței nr. 1, tel. 1 39 24 — electrotehnică(cursuri de zi și serale); Școala profesională cu meseria : electrician pentru centrale, stații și rețele electrice (cursuri de zi). Județul Sibiu : Liceul de electrotehnică din Sibiu, str. Electricienilor nr. 1, tel. 3 22 80 —, electrotehnică (cursuri de zi și serale). Județul Timiș : Liceul de electrotehnică din Timișoara, Calea Bogdăneștilor nr. 32 A., tel. 3 45 71 — electrotehnică(cursuri de zi și serale). Județul Vilcea : Liceul de mecanică din Rm. Vilcea, str. Fabricii nr. 1 , tel. 1 15 63 — mecanică(cursuri de zi), construcții civile și industriale (cursuri de zi), Școala profesională cu meseriile; lăcătuș mecanic pentru turbine hidraulice (cursuri de zi), mecanizator minier (cursuri de zi). Municipiul București : Liceul de electrotehnică nr. 1, Aleea Podul Giurgiului nr. 5., sectorul 5, tel. 85 66 30 —, electrotehnică (cursuri de zi și serale), mecanică (cursuri de zi).
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Alegere» dumneavoastră, prin consensul unanim al Întregii noastre națiuni, simbolizată prin votul delegaților la întîlul Congres al Frontului Unității Socialiste, în Înalta funcție de președinte al acestui larg organism politic permanent, revoluționar și democratic, act politic de importanță istorică, reprezintă pentru noi o nouă și strălucită dovadă a dragostei nețărmurite șl Încrederii cu care vă Înconjoară muncitorii, țăranii, intelectualii, toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului, exponentul cel mal fidel al aspirațiilor lor Îndreptate spre făurirea pe pămîntul străbun al patriei a socialismului și comunismului, se spune in telegrama adresată de COMITETUL JUDEȚEAN DE PARTID ȘI CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA AL F.U.S. 5Liniile directoare trasate In mod magistral In expunerea pe care ați rostit-o la congres, documentele adoptate, contribuie In modul cel mai concret la fundamentarea științifică și organizatorică a rolului excepțional al Frontului Unității Socialiste In viața politică, economică și social-culturală a țării, de a uni lntr-un singur șuvoi forțele și resursele întregului nostru popor In opera de dezvoltare și înflorire multilaterală a patriei, de afirmare tot mai puternică a unității și voinței de acțiune a tuturor componenților societății noastre.Sub conducerea dumneavoastră încercată, uniți tot mai strin» sub steagul de luptă al partidului, vă asigurăm — Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom face totul pentru înfăptuirea fără rezerve a programului stabilit de primul congres al Frontului Unității Socialiste, care deschide noi și largi perspective pentru participarea activă și democratică a maselor de oamfeni al muncii la conducerea treburilor de stat și obștești, pentru afirmarea și mai puternică a rolului patriei noastre în lupta popoarelor pentru pace, pentru o lume mai dreaptă și mai bună.Asigurîndu-vă încă o dată de dragostea profundă ce v-o purtăm și de devotamentul nostru nețărmurit în îndeplinirea noului mandat încredințat de popor, de președinte al Frontului Unității Socialiste, vă urăm din inimă, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, viață lungă, multă putere de rrfuncă. sănătate și fericire, pentru gloria și prosperitatea națiunii noastre socialiste, pentru victoria comunismului în scumpa noastră patrie.într-o altă telegramă se spune printre altele : Cu prilejul alegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Frontu- lui Unității Socialiste. COMITETUL JUDEȚEAN SATU MARE AL P.C.R. ȘI CONSILIUL POPULAR JUDEȚEAN, în numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor sătmăreni, români, maghiari, germani și de alte naționalități. vă transmit din inimă cete mai călduroase -felicitări și urări fierbinți de multă sănătate și putere de muncă, pentru a putea împlini cu strălucire nobila misiune încredințată de partid și popor de a conduce destinele României socialiste spre cele mai luminoase culmi ale civilizației comunismului.Exprimind și cu acest prilej totala adeziune a muncitorilor, țăranilor cooperatori, intelectualilor, celorlalte categorii de oameni ai muncii, din județul nostru, fără deosebire de naționalitate, la strălucitorul program al făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate In patria noastră comună, «ducem un vibrant omagiu remarcabilei dumneavoastră personalități, mult iubițe și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. angajindu-ne să urmăm cu toată puterea brațelor, voinței și conștiințelor noastre înalta pildă a înțelepciunii și cutezanței revoluționare, a dăruirii neobosite pentru împlinirea nobilelor aspirații de prosperitate și pace ale poporului pe care le promovați cu atita strălucire prin întreaga dumneavoastră activitate în fruntea partidului și țării.Vă Încredințăm, încă o dată, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu că locuitorii meleagurilor sătmărene vor string® și mai mult rindurile lor, alături de întregul popor, în jurul partidului, în frunte cu dumneavoastră, cel mai iubit și stimat fiu al României socialiste, că vom acționa cu și mai multă abnegație pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce ne revin din luminosul program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, a politicii externe de colaborare și pace al căror edificiu prestigios este generat de nesecata dumneavoastră înflăcărare, de patriot și internaționalist militant.în telegrama adresată de COMITETUL JUDEȚEAN VASLUI AL P.C.R. ȘI CONSILIUL JUDEȚEAN AL F.U.S. se spune : Vestea alegerii dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în înalta 'funcție de președinte al Frontului Unității Socialiste a fost primită cu legitimă min- drie patriotică, cu bucurie și dragoste fierbinte de comuniști de toți oamenii muncii care vă adresează cele mai călduroase felicitări și respectuoase urări de viață lungă, sănătate și putere de muncă.Noi vedem în alegerea dumneavoastră în această înaltă funcție o garanție a succeselor viitoare, o recunoaștere de către întregul popor a înaltelor calități de conducător de partid și de stat pe care le întruchipați dumneavoastră, personalitate proeminentă a națiunii noastre socialiste, a vieții politice internaționale, remarcabil patriot și militant consecvent pentru cauza socialismului și comunismului. în același timp, aceasta demonstrează încrederea deplină a poporului în partidul comuniștilor, în conducătorul său iubit.Felicitărilor noastre calde, din inimă, mesajului de satisfacție și respect, alăturăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, angajamentul ferm al oamenilor muncii din județul Vaslui de a înfăptui neabătut politica partidului. de a ne dărui întreaga energie și putere de muncă pentru a înfăptui inainte de termen planul cincinal, pentru a 

îndeplini programul stabilit de primul Congres al Frontului Unității Socialiste, sporindu-ne astfel contribuția la progresul general al țării, la întîmpmarea așa cum se cuvine, a cele: de a XXX-a aniversări a eliberării patriei și a celui de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român.Antrenați cu tot elanul, pasiunea și priceperea la efcrrul general al poporul — rorrân pentru a lntimpma cea ăe-a XXX-a aniversare a «..berar.: patriei și al XI-lea Congres al Partidului Comumst Rocada ca noi succese in indepcuurea sarcinilor politice ș: erarwi«-w* ca ne revin, coomniștu. tați semenii munci: — -rvTvi- t-*. ghiari și get .'.ian: de pe pca_u- rile noastre, se arată in telegrama adresată de CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRTTA- NASAUD AI. HA. a. ..ra-rit cu deosebit .utere* lucrările primului Congres al Froetulm Unității Socialiste — înalt forum al neclintitei un:tâ;: de voință și acțiune ai intregulud nostru popor, condus ca Înțelepciune de Partidul <-Român. Alegerea dumneavoastră. mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. cel ma: bit și respectat fin al patneu făuritorul politicii de mare a Romăruei intr-o tară a progresului și riv-'-Taț-e — gx inaita funcție de președ- • i Frontului Unității Soalx» a umplut de bucurie ș -—a-* patriotică toim-'a tsrturec locuitorilor acestui miauMm ea£ț de țară.Dir.d g.as seaunsent*. te de Înaltă prețuire. de crapes'* fierbinte cu rare re- — y~ toți oam«r_: numeri au prnxt hotăririle mar».— forum a. -tații națiuni: noastre, vă xf- răm ș. cu această oeane
plinirea
cincinal înamt® de «înfăptuirea neabâmtâ a jsnr.- eelor sarem: ce r.e revin în vas-

In telegrama adresa A de COMITETUL județean timp> : AL P-CJL 51 CONSUJUT JUDEȚEAN AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE se sorite : Oommdgtâ. tați eamenfi munci. din iurSeț-: . ”r_ș. români. germar... magnuL- trtxși de alte naț>ocal:tâțu » -du-$i ginduriie ș. sent nser rele celor ale Intregriu: popee salută cu deosebită satsfaerie și =m- drie alegerea cumneaveastrâ. mult stimate tovarășe N-oolae Ceaușescu. în înalta funcție de președinte al Frontului Unită rit Socialiste.în această alegere, vedem o nouă și elocventă expresie a dragoste: nemărg:r.:te pe -ar» poporul nostru o poartă strălucitei dumneavoastră personalități in care sint întrimnipete în chip minunat virtuțile rele mai scumpe făuritorilor noii orin- duiri : patosul revoluționar, fierbintele patriotism. înțelepciunea și dirzenia. clarviziunea și îndrăzneala creatoare, uriașa putere de muncă dedicată creării unei Românii moderne, dinamice și prospere.în persoana dumneavoastră, partidul și statul, întregul nostru popor au un strălucit exponent al năzuințelor lor de întărire a colaborării și prieteniei cu țările socialiste, cu partidele comuniste și muncitorești, cu mișcările progresiste, democratice, antiimperialiste, cu toate țările și popoarele lumi:, pentru soluționarea marilor probleme ale vieții internaționale de pe pozițiile celor mai înaintate tor
țe ale contemporaneități:.Acționlnd In spiritul documentelor Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului, al magistrale: dumneavoastră expuneri la prunul Congres al Frontului Unită'.:: Socialiste, vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nico-lae Ceaușescu. că oamenii muncii din județul Timiș nu-și vor precupeți eforturile pentru a da ' viață, și de acum înainte, sarcinilor ce le revin in măreața operă de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, întimpinlnd cu strălucite succese marile evenimente ale acestui an jubiliar — cea de-a XXX-a aniversare a eliberării patriei și Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român.Făctndu-s« ecoul bucuriei deosebite pe car* au trâit-o și o trăiesc comuniștii, toți cel a- proape 600 000 de gălățenl, dlnd expresie sentimentelor lor de satisfacție și mlndri* prilejuit* de alegerea dumneavoastră In Înalta funcție de președinte al Frontului Unității Socialiste. COMITETUL JUDEȚEAN DE PARTID ȘI CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE au trimis o telegramă tovarășului Nicolae Ceaușescu în care se spune: Vă adresăm cele mai calde felicitări și vă urăm din adîncul inimii multă sănătate și putere de muncă, pentru binele patriei, al întregului nostru popor.Ne exprimăm nemărginita bucurie și entuziasmul că a- ceastă înaltă funcție de președinte al Frontului Unității Socialiste, al celui mai larg organism politic democratic din țara noastră, în cadrul căruia se realizează și se cimentează tot mai strins unitatea maselor largi populare în jurul partidului, este îndeplinită de secretarul general al Partidului Comunist Român, de dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu — personalitatea cea mai distinsă a patriei noastre, de care se leagă cursul politicii revoluționare a partidului nostru, prezentul luminos al patriei, cu realizările strălucite din toate domeniile de activitate, înaltul prestigiu de care se bucură partidul și țara noastră pe plan internațional.în acest moment de bucurie pentru întregul nostru popor, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Galați țin să vă transmită, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. odată cu felicitarea plină de căldură și dragoste, angajamentul lor ferm, comunist, că vor răspunde prin fapte, pe măsura capacității și talentului lor. chemării pe care ați adresat-o de la tribuna Congresului întregii națiuni de » acționa ferm, strins uniți In jurul partidului, pentru înfăptuirea minunatului program al fău-

parlâM CMBaaâștilsr. aaimați de indica- • îaeMîmabiH valoare pentru întreaga anală a tării, organizațiile comuniste de roaăBcrâ eâ cea mai înaltă și nobilă datorie a tar cm» mom* ta Masai «srirtitii. angajarea intr-o intensă aMcfiaa» Ar «Asear» a tăamtalsi ia spiritul cultului față de «■■■cA RStra a ris*aaA» prin fapte încrederii acordate de câți» șorM. Atacaseră șa grifă ea care dumneavoastră, mult stimase torasăpe Nitoăne CMașeeea. iscoejarati tinăra generație. âRtari Ar indecsM B**or. togi tinerii și studenții patriei — rsasăau «asfesari. cenaaai și de alte aa(tonalități — se anga- «A maaeeaseă na ahaegatie. dăruire ți elan tineresc pen- ara mdrpfimtee* inalteăer eespoasabilităti sociale încredințate de P*rad aaaervi geaeraui. orștniritiri noastre revoluționare.fMta tma bonâria să participăm ca toate forțele la infăp- aaaML *â *4 «adan tra* ** safir* pe dumneavoastră, mult iubite ■ «amnar tovarășe Nîeoiae Ceaasesea. intr-o deplină unitate de -«nat s netrzse wraSrs făurire* societății socialiste multilateral * * al patriei.

ă* Aesaeew*
«*i

Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist
Consiliul Uniunii Asociațiilor Studenților 

Comuniști din România

DRAGOSTE PROFUNDĂ
SI DEVOTAMENT NEȚĂRMURIT

FATĂ DE CEL MAI STIMAT 
FIU AL POPORULUI

Tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comunist Român, 
președinte al Republicii Socialiste România, 
președinte al Frontului Unității Socialiste

Folosim acsăt prilej panini a afirma că minerii, aiderurgiștii. energeticienii, constructorii, toți oamenii muncii de pe meleagurile hunedorene, in frunte cu ‘ comuniștii, vor face totul pen- | tru transpunerea în viață a prețioaselor indicații date de dumneavoastră. mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. a Rezoluției Congresului F.U.S., de a-și aduce o contribuție cit mai mare la obținerea unor noi și deosebite succese în întimpinarea celei de-a XXX-a aniversări a eliberării patriei, a celui de-al XI-lea Congres al P.C.R.. îndeplinirii cincinalului înainte de termen, la înfăptuirea în mod neabătut a programului de ridicare a poporului nostru pe noi culmi de civilizație și pro- | greș.Comuniștii, toți oamenii mun- . cii din județul Ilfov, vă adresează. mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai calde felicitări și vă urează din toată inima viață lungă, deplină sănătate și putere de muncă, cu prilejul alegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Frontului Unității Socialiste — se menționează in telegrama CONSILIULUI JUDE-i ȚEAN ILFOV AL F.U.S.Noi vedem în această aleger* expresia sentimentelor de înaltă prețuire, dragoste profundă și încredere nețărmurită cu care înconjoară partidul. In- ’ tregul nostru popor, pe eminentul său conducător, personalitate de înalt prestigiu internațional. care și-a dăruit și iși dăruiește întreaga sa viață și putere de muncă luptei pentru continua dezvoltare și prosperitate a României socialiste, pentru cauza comunismului, a păcii, prieteniei și colaborării internaționale.

lut Alegerea darreivoasriâ sa 
crețe: - e a •----- - â .Socialiste «Lnannzeazâ ta cas'A ’ resorturile sale acrivitates pe care oamenii muacri o dep— sub Înflăcărată deviză paCTOri- ! căt cincinalul înainte de termen. O da*ă cu urările r aasrie cele mai fierbinți cie sănătate ți putere de muncă vă rapo.-- tăm. tovarășe președinte. că toți oamenii muncii din jaderri : Brașov iși unesc șî ma: ncăl j puterile sub conducerea romaniștilor. în cadrul Frontalul Unității Socialiste ș: ree face totul pentru ca angajamentul pe care și l-au luat in cinstea glorioasei aniversări a eliberării patriei și Congresul-: al XI-lea al partidului să fie realizate In mod exemplar.Locuitorii județului Vranrea au trăit momente de ruprerră satisfacție cind trimișii 'â-.. primul congres al Frontul-, Unității Socialiste, v-au ales funcția de președinte al cehe mai reprezentativ organism a țării — se spune in telegrama adresată de CONSILIUL JUDEȚEAN VRANCEA AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE. în aceste momente de bucurie generală, prilejuite de alegerea dumneavoastră in funcția de președinte, vă rugăm să r.e permiteți ca. în numele tuturor oamenilor muncii, să vă felicităm din toată inima și să vă dorim sănătate și puiere de muncă, fericire personală, pentru a putea conduce cu aceeași pricepere și înțelepciune destinde țării noastre.Expunerea prezentată dedumneavoastră reprezintă undocument de mare valoare teoretică și practică, o străluci :ă sinteză a succeselor obținute de țara noastră, sub conducerea partidului, pe drumul trasat de cel de-al X-lea Congres — fău- . 

S V

a eejse -na. :sa :» virtuți de e- rvunn. ăe AL-.re ș: rontopire 
ce ^aarestSe poporului.Ajegerta : ^rr.eavoas'.ri In ■esastă fi«Ette. giull stimate taswtge Mxsiae Ceaușescu. ex- pr-xă - riederea unarzmă a po- parri— in capamtațea celui mai bec fiu al patriei, recunoașterea âe cănre w: oamer.:: muncii a -ariexr cs-:â:i de conducător de perfid șt de stat pe care le ri:r-:n.ca'; dumneavoastră, per- seaafiBate preeminent a nați- -r ._ aoastre socialiste, a vieții pcî: :m nremaționMle, remarcați. patriot și militant consec- wc. pentru cauza socialismului F roeuunismuluî.VI asigurăm și cu acest prilej, »rumpe tovarășe Nicolae CesapescsL că toți cei ce muncesc pe meleagurile botoșănene . :-.:reaga lor er.er- tfe Re muncă, vor tace totul pentru a îndeplini programul* ■ de primul Congres alFbaatutai Unității Socialiste, pentru a onora angajamentul ce l-a- luat ta:ă de dumneavoastră de a realiza planul cincinal înainte Re tei meu. intimpinind ast- '• . ", « —: - r:a . - - : ’ esea XXX-a aniversare a eliberării patriei și cel de-al XI-lea Congres ai partidului.Ia telegrama adresată de CO- MUEIll JUDEȚEAN HAR- <.HITA AL P.C.R. ȘI CONSI- LIUL JUDEȚEAN AL FRONTULUI l NITĂTII SOCIALISTE, ta nnmeăe cocotmiștilor. ai tu- Mg gsMer: lor — :r_. I ci.:: a- cest județ, se scrie : Ne stăpi- nește un sentiment de satisfacție știind că cel mai iubit Du ai națiunii noastre, călăuzitor priceput al României pe drumul victorios al construcției socia- l.s:e. a fost investit să conducă organizația ce înmănunchează voința și forța Întregului nostru popor.Alături de întregul popor, oa-

■ convingerea că eforturile tuturor 5a_—er.:lor munci: vor fi unite și ma: puternic In vederea în-• făptuirii politicii interne și externe a partidului și statului.Personalitatea dumneavoastră proeminentă de militant consec-■ vent internaționalist pentru triumful dreptății și păcii in lume, patriot inflăcărat care întruchipează cele mai alese virtuți ale partidului și poporului, înalta principialitate, clarviziunea și realismul ce vă caracterizează constituie garanția sigură a făuririi cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltata in patria noastră.Folosim acest prilej pentru â asigura încă o dată conducerea partidului, pe dumneavoastră personal, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii de naționalitate maghiară, într-o unitate de nezdruncinat cu întregul popor in jurul partidului, vor face totul pentru a-și aduce întreaga lor contribuție la aplicarea în viață a programului stabilit de primul Congres al Frontului ! Unității Socialiste pentru continua dezvoltare și înflorire a patriei noastre socialiste.Dind glas sentimentelor de deosebită prețuire și dragoste, de profundă bucurie și mîndrie patriotică, populația de națio- i nalitate germană, împreună cu toți oamenii muncii, vede prin investirea dumneavoastră in această înaltă funcție de răspundere garanția dezvoltării in continuare a democrației socialiste. întăririi unității naționale, a coeziunii politice a întregului popor in jurul Partidului Comunist Român în lupta pentru înfăptuirea cu succes a programului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate in România, se scrie în telegrama BIROULUI CONSILIULUI OAMENILOR MUNCII DE

' NAȚIONALITATE GERMANA DIN REPUBLICA SOCIALISTA romAnla.Vă arignrăm. mult stimate tovarășe N:colae Ceaușescu, că și CocsUiul oamenilor muncii de naționalitate germană, parte —-egrartă a Frontului Unității ăoririiste. va face totul pentru a-ș: îndeplini cu cinste sarcinile ce-: revin in cadrul marii noas- • tr« fanrili: unite, că. împreună cu inuegul popor, oamenii ----- - de naționalitate germană vor in:.mp;na cu noi succese în muncă cea de-a XXX-a an-sersare a eliberări: patriei și Coc^essl al XI-lea al Partidu- fcE Cnmim st Roman, că nu vor t preespefi mei ua efort pentru I a-ș: adace din plin contribuția ța Mfisrirăă contmuă a patriei- -ws.g—® scumpe. Republica Sd- oalisd Ramania.Dind expresie voinței unanime a celor ce slujesc patria sub crapeL se arată m telegrama CONMUULUI DE CONDUCERE AL MINISTERULUI APA- RKRU NAȚIONALE, perinite- p-oe să vă adresăm cele mai caî<5* y respectuoase felicitări, urări de sănătate și putere de muncă. cu prilejul alegem dumneavoastră de către intuul Congres al Frontului -Unității Somai: «e ca președinte al cele mai larg organism politic permanent, revoluționar, democratic. cu caracter reprezentativ mn 'rara noastră.Acrul istoric al învestiturii dumneavoastră in această func- pe de înaltă răspundere reflectă In cel mai Înalt grad umta- MS de voință și acțiune a poporului român, coeziunea aces-— in jurul partidului in frunte cu cel mai brav fiu al său, constituie o chezășie că vasta o-economică și socială în j-jâpfxrea căreia se află anga- •atâ întreaga noastră națiune va fi rearizată, că programul de făurire a societății socialiste -c Literal dezvoltate va fi în- fapvrit pe deplin. Acest act de mare însemnătate ne dă, în a- celașî timp, garanția că politica de - *n;â șl colaborare cu toate țările socialiste, de cooperare toate statele lumii, de solidaritate cu partidele comunist* și muncitorești, cu forțele an- :.:mpemaliste și anticolonialiste pe care o promovează partidul ș: stotul nostru, va fi aplicată, . - continuare, cu neabătută consecvență.Vă mult stimate tovarășe demandant suprem, «» spune in încheierea telegramei, că armata română, parte inse- parac:.â a statului, expresie a voințe: poporului, va acționa și ia vulor cu întreaga sa energie per.tri: înfăptuirea neabătută a polittrii interne și externe a ' partidului și statului, va sprijini cu și mai multă vigoare ac- țumile intrepnnse de Frontul Unității Socialiste, iși va înzeci eforturile pentru ca in cinstea celei ce-a XXX-a aniversări a eliberăm patriei și a Congresului al XI-lea al partidului săobțină rezultate superioare inîndeplinirea planului pregătirii de luptă și politice, a tuturor sarcinilor încredințate.In telegrama adresată secretarului general al Partidului Comunist Român, președintelui Republicii Socialiste România, de către CONSILIUL DE CONDUCERE AL MINISTERULUI DE INTERNE se spune : Alături de toți cetățenii patriei noastre, aparatul Ministerului de Interne iși exprimă, din toată inima cu legitimă mîndrie patriotică, dragostea fierbinte, profunda satisfacție și entuziasmul nemărginit față de actul suprem al alegerii dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, de către intîiul Congres al Frontului Unității Socialiste în calitatea de președinte al acestui mare forum, care întruchipează în modul cel mai deplin unitatea de voință a națiunii române.Puternic mobilizați și con- știenți de răspunderile ce ne revin pentru traducerea in viață a sarcinilor și indicațiilor cuprinse în magistrala dumneavoastră expunere, prezentată la Congresul Frontului Unității Socialiste, vă asigurăm, mult stimate tovarășe Comandant Suprem, că întregul personal al Ministerului de Interne va sluji cu credință și abnegație interesele fundamentale ale națiunii noastre socialiste, neprecupe- țindu-și eforturile pentru a-și aduce intreaga contribuție la a- părarea cuceririlor revoluționare ale poporului român, a independenței și suveranității scumpei noastre patrii.Cu profundă satisfacție și mîndrie patriotică au primit membrii SOCIETĂȚII DE CRUCE ROȘIE vestea alegerii dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în funcția de președinte al Frontului Unității Socialiste — se spune într-o altă telegramă.Ca membră componentă a Frontului Unității Socialiste, Societatea de Cruce Roșie va milita neabătut pentru aplicarea hotărîrilor Congresului, pentru îndeplinirea sarcinilor ce ne revin în domeniul educației sanitare a populației, a apărării sănătății harnicului nostru popor.Permiteți-ne, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă adresăm cele mai calde felicitări pentru înalta funcție cu care partidul și poporul v-au învestit, ca expresie a strălucitei și neobositei activități, a devotamentului cu care slujiți interesele națiunii noastre, cauza socialismului, colaborării și păcii în lume.Sportivii, tehnicienii, întregul activ al mișcării sportive din patria noastră salută cu deosebită mîndrie patriotică hotărî- rea participanților la primul Congres al Frontului Unității Socialiste de a vă alege pe dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al României socialiste. in înalta funcție de președinte al Frontului Unității Socialiste— se subliniază în telegrama adresată de CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT.în această învestitură vedem expresia celei mai profunde stime, încrederea deplină a întregii națiuni In modul strălucit cu care ne conduceți pe drumul cuceririi celor mai îndrăznețe culmi ale progresului și civilizației în țara noastră.Mobilizați de conținutul programatic al cuvintării dumneavoastră, ținem să vă asigurăm încă o dată, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu vom precupeți nici un efort pentru 

I realizarea integrală a sarcinilor ce ne revin in formarea și creșterea unui tineret sănătos, viguros, capabil să traducă in fapte cuvintul inflăcărat al partidului de edificare a socialismului și comunismului pe pămin- tul patriei. Totodată, dlnd glas celor mai alese ginduri și sentimente de care sintem stâpî- niți. ne angajăm solemn că sportivii României vor face totul pentru ridicarea continuă a prestigiului internațional al patriei noastre dragi, Republica Socialistă România.ZIARIȘTII DIN ÎNTREAGA ȚARA — români, maghiari, ger- . mani și de alte naționalități — împărtășesc din toată inima en- titziasmu! intregului popor, vâ- zind in alegerea dumneavoastră ca președinte al Frontului Unității Socialiste, recunoașterea nobilelor virtuți și neobositelor eforturi de care dați dovadă in mod constant in fruntea partidului și statului pentru continua inflorire a României socialiste și demna ei afirmare in lumea civilizată contemporană.Vă asigurăm cu toată convingerea că noi, ziariștii, vom depune și de aici inainte toate e- forturile pentru a îndreptăți prin fapte titlul de cinste pe care ni i-ați acordat, acela de activiști de partid, câ vom lupta cu ardoare, abnegație și devotament pentru antrenarea tuturor energiilor creatoare ale nțiunii în realizarea cu succes a programului Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, program Insuflețitor al cărui inițiator și promotor dinamic sîn- teți.Vom mll’ta neobosit ca mijloacele de comunicare de masă la care activăm — presă, radio, televiziune, Agerpres — să contribuie cu puterea lor de influențare la înfăptuirea înainte de termen a planului cincinal, la promovarea înaltelor țeluri ale politicii extern* a României socialiste.Cu aceste simțăminte și ginduri, vă dorim fierbinte, din toată inima, mult Iubite tovarășa președinte Nicolae Ceaușescu, multă sănătate și mulți ani, spre binele și fericirea poporului român, spre biruința marii cauze a socialismului și păcii, în slujirea căreia ne luminați pilduitor calea de lupte și victorii.Mindre de alegerea dumneavoastră în înalta funcție de președinte aî Frontului Unității Socialiste, femeile României socialiste string azi intr-un singur buchet florile bucuriei șl dragostei din inimile lor și vi-1 trimit, dorindu-vă dumneavoastră, fiul cel mai iubit al acestui pămint, conducătorul înțelept al destinelor țării, personalitate de înalt prestigiu a epocii contemporane, viață lungă, multă sănătate și fericire, putere de muncă și succese tot mai mari In eforturile ce le închinați fără preget progresului țării noastre, cauzei păcii și înțelegerii în lume — se soune în telegrama CONSILIULUI NAȚIONAL AL FEMEILOR. Milioanele de femei de la orașe și sate salută cu satisfacție această alegere, expresie vie a dragostei poporului pentru dumnevoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru fructuoasă activitate ce o depuneți în fruntea partidului și statului.Vrem să vă asigurăm încă o dată, pe dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că puternic mobilizate de conținutul programatic, de deosebită valoare teoretică și practică a istoricei expuneri prezentată la Congres, vom da viață prețioaselor îndemnuri adresate națiunii, vom transforma în faptă cuvintul înțelept al partidului.Vom munci în așa fel incit să justificăm locul și rolul mereu sporite ce ni se acordă în e- xercitarea drepturilor și răspunderilor cetățenești, în producția materială și spirituală.Să ne trăiți ani mulți, spre fericirea țării și bucuria noastră, a tuturor !într-o altă telegramă, adresată de MINISTERUL INDUSTRIEI CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI GRELE se arată : Alături de întregul popor, colectivul ministerului nostru a primit cu profundă satisfacție și sentimente de aleasă min- drie patriotică vestea alegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Frontului Unității Socialiste.Prin reprezentanții săi, poporul și-a manifestat încă o dată încrederea în cel mai vrednic și mai iubit fiu al său, dind expresie prețuirii personalității dumneavoastră, eforturilor pe care le depuneți fără preget pentru progresul României socialiste, cauzei păcii și înțelegerii în lume.Folosim acest prilej pentru a afirma încă odată hotărîrea comuniștilor și a celorlalți sala- riați din ministerul nostru, de a depune toate eforturile, întreaga lor capacitate de muncă și pricepere pentru a intîmpina cele două evenimente politice ale acestui an jubiliar — a XXX-a aniversare a eliberării patriei și Congresul al XI-lea al P.C.R. cu noi succese în îndeplinirea sarcinilor de plan.Exprimîndu-ne încă odată bucuria nemărginită pentru alegerea dumneavoastră în funcția de președinte al Frontului Unității Socialiste vă asigurăm, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu ne vom precupeți eforturile pentru a ne aduce o contribuție tot mai mare la efortul general de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate.Alegerea dumneavoastră, Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în înalta funcție de președinte al Frontului Unității Socialiste a fost primită de către MEMBRII ȘI LUCRATORII COOPERAȚIEI DE CONSUM cu legitimă mîndrie patriotică, cu deplină bucurie și dragoste fierbinte — se arată într-o altă telegramă.Urîndu-vă din toată inima noi și importante succese în înalta misiune ce v-a fost încredințată vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. că fiind membră a Frontului Unității Socialiste, cooperația de consum va acționa neabătut strins unită în jurul partidului, a Comitetului său Central, în frunte cu dumneavoastră, pentru înfăptuirea sarcinilor ce-î revin din mărețul program al Partidului Comunist Român de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate pentru realizarea înainte de termen a cincinalului, așa cum ne.-am angajat în fața dumneavoastră.
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O anchetă internațională de CAROL ROMAN

MIRCEA MALITA »S-a născut la Oradea, în 1927. După absolvirea facultății de științe din București activează in corpul universitar.Autor și coautor a aproape 20 de volume, dintre care mai multe publicate în străinătate, temele explorate de Mircea Malița, om de știință și publicist ar putea fi împărțite după următoarele direcții : istoria și teoria diplomației, prospectivă, sistemele de invățămint, eseuri asupra civilizației și culturii. Ca specialitate restrânsă se ocupă de extinderea modelelor matematice la fenomenele sociale.Este consilier al Președintelui Republicii Socialiste România, ministru secretar de stat la Consiliul de Stat
SPRE 0 CIVILIZAȚIE 

A ECHIPEI...
de MIRCEA MALIȚAOrlcit ar fl de ciudat, la această Întrebare alegorică, doi cercetători români eminenți din domeniul științelor exacte, au vrut nu de mult să răspundă la propriu. Ei au plănuit efectiv o escaladare a Everestului.Faptul că au proiectat-o In comun și sub formă de echipă aruncă o ilumina clară asupra răspunsului pe care generațiile noastre sînt pregătite să-l dea unei asemenea întrebări. Cînd aud de munți și de Everest mă gindesc In primul rînd la știință pentru că nici unde analogia nu este mai mare : drumuri nebătătorite, ascensiune, efort, răsplata contemplării unui peisaj larg, amestecul performanței cu esteticul, un a- mestec fertil de singurătate și participare plurală. fixarea obiectivului și urmărirea lui cu încăpățînare. La noi, de la Țiț,eica Încoace, cam toți cercetătorii din științele exacte bat munții cu pasiune și caută poiene, creste și urcușuri. Ei își aleg cite un Everest duminical pentru a ataca pe cel intelectual în timpul săptămînii. De fapt este mai mult decit o analogie. Nici în munți și nici în știință omul nu suportă regiunile neexplorate. Există un vid al petelor necunoscute de pe hărți, de care omul are oroare și care trebuie umplut. Fiecare zonă necunoscută este o imensă sfidare la adresa omului, care are în el motorul nepotolit al reducerii mediului la ordine.Harta poate să fie hartă geografică, dar poate să fie și harta cunoștințelor umane, în care spațiile goale sînt mai întinse de ■ cit pustiurile geografiei. îmi place să numesc această funcțiune a omului drept antientropică. entropia fiind o măsură a dezordinii, a necunoscutului, a nedeterminării, a suspensiei. La om pornirea antientropică lucrează cu putere de instinct. Transformarea unui minereu de cupru într-o bară de cupru însemnează reducerea entropiei. Orice produs al muncii umane este înnobilarea unei materii de bază prin transformarea ei superioară, care e în ultimă instanță sporirea ordinei și scăderea entropiei.Cartagina trebuie distrusă, „Carthaginem delendam esse“, faimoasa sentință romană este pur entropică. căci ruinele au mai multă entropie decit zidurile. Dar exploratorul afirmă : „muntele trebuie cucerit", după cum savantul spune : „această problemă trebuie rezolvată". Cuvîntul cheie al întrebării este : ..singur" ? Ei bine, orice proiect contemporan este mai mare decit _n om luat în parte. înainte, proiectele se subimpărțeau în atitea bucăți mărunte incit putea să aibă fiecare om proiectul său. De la un timp ele se desfac In felii mari care nu pot fi preluate decit de mai mulți oameni deodată și mai ales de ms’itu::; întregi. Lecția mare a organizării moderne spune că orice ob.eePv devine posibil, cu condiția ca un număr suficient de mijloace «â fie concentrat în direcția lui. Așa este și cu Everestul, așa este și cu știința.Proiectele de astăzi presupun grupuri numeroase de cercetători care au învățat regulile cooperării și jocului colectiv. Cotitura spre o civilizație a echipei nu este ușor de făcut pentru cei care trăiesc încă în stilul tradiției muncii artizanale. Artizanatul a fost predominant in munca intelectuală a secolelor trecute și exceptind citeva capitole ale creației artistice, nu duce decit la produse mici.Solidaritatea cu echipa, de care depinde și progresul parcelei proprii, se învață cu încetul. Pentru mine baschetball-ul oferă un spectacol deosebit de antrenant pentru că jocul depinde de arta de a pasa mingea, oprirea ei înseamnă eșec, fiecare are posibilitatea să ajungă la coș și nu se știe niciodată cine va marca golul pentru echipa sa. Aceste reguli sint aplicabile și la proiectele curente din viața socială și economică, științifică ș. culturală. Din faptul că cineva urcă singur nu deduc că este alpinist mare, ci că Everestul lui e mic. Din lecturile vieții oamenilor care și-au lăsat numele pe o descoperire, pe o realizare, desprindem în mod eronat ideea singurității cu atit mai mult cu cît biografiile descriu cu abundență obstacolele de care s-au izbit. Dar dacă examinăm mai bine viețile paralele ale bărbaților iluștri vedem că ei nu sint in expresia medaiioar.e'.or biografice decît vîrfurile de la ghețari. Ceea ce de obicei r.j se vede și care formează nouă zecimi din munca lor este școala la care au aparținut.Acestea nu sînt fraze de circumstanță menite să elogieze rolul colectivului șl să combată exacerbarea individualistă. Dacă soluția muncii individuale ar avea eficiență mai mare decit aceia în grup aș aplauda-o. Unii cred că este suficient să vii dîntr-o țară ca să poți spune că aparții școlii ei. Dacă stau sub acoperișul unui institut împreună cu cineva consideră că aparțin la aceeași școală. Școala începe atunci cînd mingea circulă intre jucători și își face tot programul ei de exerciții pină nimerește ir. coș.Am văzut năseîndu-se sub ochii mei un proiect care ilustrează ideea muncii în echipă. Proiectul se numește „Matematica in științele umaniste" și are ca obiectiv extinderea acestor metode în domeniile în care pînă acum domnea speculația calitativă. în cel puțin 20 de domenii ale științelor sociale ș: umaniste ince- pind cu sociologia și terminînd cu muzica, matematica poate să-șl spună cuvîntul, devenind un auxiliar prețios de investigație. Există o izolare inițială a celor ce iși propun această Întreprindere întrucît ei aparțin la tot atitea compartimente cite su- biecte stat. Mai riscă să nu fie recunoscuțl de reprezentanții nici uneia din discipline ale căror țărmuri vor să le lege. Lată însă că cu mijloace puține, dar cu ajutorul unui ooncept unitar, de pildă al celui de „sistem" s-a Închegat un curent In cadrul Universității din București, lntr-unul din laboratoarele care fac parte integrantă din Institutul Central de Matematică. Cercetători cu un mare număr de formațiuni de bază transmit ur.ul altuia soluții, modele, algoritmi, mod de prelucrare a datelor, formulări noi altor probleme vechi (rareori problemele sint noi). Prin cooperare și spirit de echipă ei au reușit să Înscrie propoziții noi In teoria jocurilor, în cercetările operaționale, în algoritmii de recunoaștere și în teoria deciziei. S-er putea spune că Încercările lor deși nu durează decit un an, doi. au dus La separarea liniilor nepromițătoare de direcțiile mal fertile și la concentrarea pe cîteva din idei care vor intra fără Îndoială in portretul școlii în curs de a fi constituită.Nu este de mirare că un asemenea proiect oapătă imediat recunoaștere mal largă. Printre propunerile de conlucrare pe teme de anvergură sint cele făcute de Institutul de planificare a edu- oațlel, U.N.E.S.C.O., Federația mondială de studiu a viitorului și altele.De la Himalaia, care este un teren dificil al sportului, am ajuns la noțiuni sportive mai la lndemînă, dar asemănările sportului eu știința le consider absolut valabile. Emoția mea tind urmăresc o luptă de idei ca aceia oare are loc în urma apariției cărții lui Monod despre hazard în științele biologice și a răspunsurilor patetice pe care le primește, sau cînd văd cearta intre școala de la Boston a „limitelor creșterii" Înfruntată de echipa de cercetători de la Universitatea din Susaex, nu este cu nimic mal prejos decît a spectatorilor din tribuna unui meci internațional ears face să se zguduie televizoarele. Consider, de asemenea, că confruntarea pe care a avut-o Silviu Gulașu, ttnărul matematician român, cu decanul american al teoriei jocurilor atunci cînd 1-* demonstrat la Geneva posibilitatea de măsură in jocurile de trei jucători in oondiții de surpriză, are proporțiile victoriei lui Năstase. După citeva decenii un memoriu științific de cîteva pagini citit intr-o ședință evasi-anonimă nu are tot atitea șanse de a fi reamintit ca cele mai celebre sărituri de ski ? Dacă știi să joci jocul de echipă și dacă știi să vezi dramatismul intern șl spectaculozitatea proiectelor de creație, atunci străbați viața cu robustețea calmă și optimistă a omului ce urcă In munți.

ZILELE CĂRȚIIPENTRU COPII
Zilele cărții pentru copii, 

manifestare care se va des
fășura în perioada 30 mai— 
5 iunie, vor sta anul acesta 
sub semnul celei de-a 30-a 
aniversare a eliberării patriei. 
Bilanțul pe care această nouă 
ediție îl prilejuiește este e- 
loccent: în ultimul sfert de 
veac cartea pentru copii a 
fost editată intr-un tiraj ce 
depășește 109 milioane exem
plare. Operele clasicilor lite
raturii române și universale, 
tipărite in ediții pentru co
pii, au atins tiraje impresio
nante. printre cei mai editați 
numirindu -se Ion Creangă, 
Mihail Sadov eanu. Tudor Ar- I gfcexi, Mihai Eminescu, Ju
les Verne, frații Grimm, An
dersen. Pentru a satisface ât 
mai mult dorința de leetu-ă 
a tinerilor, setea lor de cu
noaștere, «a fost lansate in I ultimul timp noi colecții: Bi
blioteca pentru toți copci. 
Biblioteca contemporană. Că

răbușul de aramă, Abc, Alfa ; 
au apărut primele volume 
enciclopedice pentru copii. 
O noutate a constituit-o pre
zența în standurile librăriilor 
a cărților scrise de copii. E- 
diții bogat ilustrate au reți
nut atenția micilor cititori. O 
serie de lucrări tipărite de 
Editura Ion Creangă, specia
lizată în acest gen de carte, 
au fost distinse cu 17 premii 
literare și 21 premii pentru 
prezentarea grafică.

In cadrul Zilelor Cărții j 
pentru copii cor vedea lumi- I 
na tiparului noi titluri de co- 1 
lume, unele în limbile națio
nalităților conlocuitoare, cor 
fi organizate întilniri ale co
piilor cu scriitori și redactori, 
expoziții de cărți în biblio
teci și librării, vitrine festive, 
acțiuni de difuzare in șeok, 
programe specials U Casele 
pionierilor, spectacole tea- 
tm^.
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ÎNVĂȚĂMÎNTUL - 
FORȚĂ DE PRODUCȚIE ?

Dialog cu prof. univ. dr. DAN GRINDEA— Invățămintul este situat, tradițional, intre știință și activitatea social-culturală. Astăzi insă, potrivit părerii multor specialiști, el devine o forță de producție. Care este opinia dv. in a- ceastă privință ?— Considerind că in centrul tuturor preocupă- I rilor se află omul, satisfacerea trebuințelor lui materiale și spirituale. Partidul Comunist Român orientează toate demersurile educaționale astfel Incit ele să corespundă scopurilor cou structive ale societății noastre.Impactul revoluției științifice și tehnice contemporane asupra dezvoltării economic^ și sociale a determinat transformări profunde, atit in ce privește conținutul invățămintului, cit și funcțiile sale. A apărut funcția productivă a in- vățâmintului ; in esență, invățămintul a deveni: in epoca noastră o latură inseparabilă a I dezvoltării reproducției lărgite intensive. întocmai ca și știința, el se transformă astfel, treptat, intr-o forță de producție nemijlocită, ce apare tot mai frapant la iveală dacă analizăm mai profund interdependența dintre invățămint și activitatea productivă, intre nivelul calitativ al producției și nivelul calificării producătorilor, intre ritmul creșterii economice și mărimea venitului național pe locuitor pe de o parte și gradul de instruire al populației pe de altă parte.— Apreciați deci că în forțele de producție ar trebui cuprins un al patrulea element ?— Considerarea Invățămintului ca o forță de producție nu înseamnă, desigur, că pe lingă cele 3 elemente componente cunoscute (obiectul mun- c.;. mijlocul de muncă și forța de muncă) ar mai apărea *1 4-lea element, ci în sensul încorporării « imegrării rezultatelor procesului educațional in desfășurarea producției moderne, ca o expresie calitativi sub care elementele componente a- mintrie mai sus participă la formarea avuției uapoaale, la creșterea venitului național. Ceea ce aș dori să subliniez cu acest prilej este me- r.:ul indiscutabil al partidului nostru, al tovarășului Nioolae Ceaușescu de a fi sesizat de mai — - acest proces de transformate a con-■ -.-’ulu. și funcțiilor invățămintului și de a fi orientat în consecință evoluția lui în conformitate cu actualele tendințe.— Care este locul țării noastre in ce privește dezvoltarea acestei forte de producție — învă- Ustiatul •— Deși din punct de vedere economic sintem • tară in curs de dezvoltare, pe planul pregă- tîrii torței de munci ne Încadrăm in rindul ță- rfinr dezvoltate. Există domenii in care ne si- tnkm printre primii : procentul înalt al școlarizării populației, generalizarea invățămintului de 10 ani. ponderea investițiilor pentru invăță- ■fcX numărul elevilor și al studenților raportat la -.umărul de locuitori. Demersurile din ul- uma vreme, decurgir.d din hotărî rea Plenarei CC. al PC-R. din iunie 1973. sin: in măsură să *m---’urze caracterul de forță de producție a fcit Ttuliiîiijni : prima treaptă a lnvățămintu- l~ Uceal device o treaptă de profesionalizare, iar treapta a doua are o direcție mai precisă

sub aspectul utilizării viitoarelor cadre. De asemenea, invățămintul profesional și tehnic a fost reexaminat sub raportul reducerii duratei și al pregătirii de specialitate mai dense.— Ce aspecte economice implică dezvoltarea invățămintului ca forță de producție ?— Se pun cu acuitate probleme privind eficiența investițiilor, reducerea cheltuielilor fără a afecta calitatea procesului de educație ; lichidarea pierderilor prin repetenție, abandonarea studiilor etc. De asemenea, utilizarea corespunzătoare a cadrelor, satisfacerea nevoilor de cadre calificate pe plan teritorial. Eficiența este exprimată din multiple puncte de vedere, in care cel economic este unul dintre cele ce nu pot fi ignorate. O analiză a eficienței presupune, pe de o parte, cercetarea modului in care invățămintul satisface nevoile productive ale societății sub aspectul formării cadrelor‘ corespunzătoare, iar pe de altă parte, a modului în care prin procesul de invățămint se realizează o stimulare a creșterii economice, reflectată in indicatorii cei mai importanți ai productivității muncii sociale — creșterea venitului național etc. Potrivit unor calcule, In 1968 de exemplu, procesul de instruire și educație din Invățămint a participat la crearea venitului național cu un procent ce depășește de trei ori ponderea cheltuielilor pentru învățămînt din venitul național.— Considerați eă există șl rezerve ale creșterii eficienței economice in acest domeniu ?— Fără îndoială. Acestea decurg din folosirea incompletă a stocului de invățămint, în sensul că după absolvire nu toți tinerii școlarizați intră in producție in domeniul pentru care s-au pregătit sau nu sînt folosiți potrivit pregătirilor. Există, de asemenea, posibilități de îmbunătățire a rețelei de învățămînt pe plan național. O altă rezervă ar fi ameliorarea bugetului de timp al celor cuprinși în învățămînt prin perfecționarea planurilor și programelor, avind în vedere aplicarea principiului instrucției permanente și formarea preocupărilor de perspectivă pentru abordarea problemelor în mod interdis- ciplinar.O sursă de creditare a Invățămintului ar fi o contribuție financiară din partea întreprinderilor, interesate de pregătirea cadrelor de care au nevoie. De asemenea, este nevoie să se acționeze cu mai multă fermitate la aplicarea hotărîrii privind trecerea unităților de învățămînt la gestiunea proprie, ca urmare a activității de cercetare științifică și a contractelor cu unitățile productive. Asemenea forme nu numai că vor degreva bugetul (din care. după calcule estimative. în 1980 urmează să se cheltuiască 28-30 miliarde lei), dar vor solicita o mai atentă utilizare a fondurilor, a cadrelor, o cointeresare mai directă a celor angrenați în procesul de învățămînt. o mai justă planificare a necesarului de forță de muncă calificată. Interviu realizat de GEORGETA RUȚA

„Dimensionarea 
optimă a întreprinde

rilor industriale** 
de IONIȚĂ OLTEANU 
și RUDOLF DOOTZ în condițiile în care an de an se construiesc în tara noastră sute de noi capacități de producție, este firesc ca unul din obiectivele fundamentale ale activității e- conomice să-1 constituie creșterea eficienței investițiilor. Or, aceasta din urmă este dependentă și de o dimensionare optimă a acestor obiective. Autorii volumului recent apărut in Editura politică inventariază principalii factori de producție care caracterizează dimensiunea u- nei întreprinderi (forța de muncă, mijloacele de muncă și obiectele muncit, conducerea, planificarea și organizarea).Ei fac aceasta, preocupați în special de scopul practic. Astfel, și-au Îndreptat efortul de cercetare cu prccăde-

BIBLIOTECAre spre studierea problemelor mărimii optime a unei întreprinderi. Deși tendințele spre concentrarea producției se manifestă, susține lucrarea în discuție, avantajele economice pledînd în general pentru întreprinderile cit mai mari, nevoia dc specializare, eficiența economică determină necesitatea existenței și a unor întreprinderi mai mici care să coopereze cu cele mari, a unor unități specializate. Autorii cred in existența linei eficiente mai mari in cazul mutării investigației din zona : „Ce să construim — întreprinderi mari, mici sau mijlocii ?" pe terenul cercetării modalităților de determinare nu numai a mărimii capacității optime de nrodueție, ci a tuturor problemelor întreprinderii în ansamblul ei. ținînd seama In același timp de optima ei amplasare.Lucrarea aduce șî aportul unui mode! matematic care poate fi folosit Ia dimensionarea șl amnlasarea ontimă a unei întreprinderi de un anumit tip. D. TURCU
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OAMENI 
Al COMUNEI

— Ei. acum lucrurile s-au scrum bai.De fapt, la mijloc nu e nici o minune. Pur ți simplu intr-o zi. prin octombrie 1972. în comună s-au prezentat doi tineri medici — soții Elena ți -Anton Ghențu. Aflaseră de faptul că la Stoe- nești ți într-o comună apropiată. Fărcațele. sînt două posturi vacante în specialitatea lor ți ceruseră să lucreze aici. Fără vorbe multe, fără pretenții. „De locuit o să se găsească undeva" ți-au spus ei. Iar localnicii le-au aranjat locuința chiar în clădirea dispensarului. Ce-i drept, la început oamenii erau cam neîncrezători, poate și pentru că cei doi medici erau tineri. Dar cînd au văzut că doctorița Ghen-

țu nu-și ia liber nid sîmbăta, nici duminica, nici luni pentru navetă, cînd au văzut că chiar ți în toiul nopții nu se codește să șină tocmai în cealaltă parte a satului, să stea acolo pînă-n zori, iar a doua zi să fie la datorie, cînd au auzit că la Fărcațele doctorul Ghențu nu are încă o clădire tocmai bună pentru dispensar, ți atunci toată ziua umblă din casă-n casă printre oameni, toate acestea i-au făcut să-și schimbe părerea. „Par- c-ar fi de cînd lumea la noi, îmi spune un sătean, Constantin Costanda. Vedeți, noi aici am avut foarte mulți medici, dar erau prea ocupați cu ale lor și poate că nici nu le stătea în gînd să se apropie de noi. Cu cei doi doctori Ghențu e altceva. Dumneavoastră știți că chiar în

zilele astea rfnd o vedeți la dispensar, tovarășa doctori e în concediu medical ? .Abia că a ieșit din spital ți uite, acum e la consultații, pe urmă o să plece pe teren”. Și tot de la oameni mai aflu că soții Ghențu nu respectă niciodată strictul orar de consultații, că ei sînt toată ziua acolo, între oameni, pentru ei, că în timpul ce le rămîne se numără printre cei mai harnici lectori ai Universității populare din comună, mai aflu că în acele zile în care soția lui era la spital, doctorul Ghențu se împărțea practic între cele două circumscripții Tot localnicii miau povestit că, în locul unui a- partament cu trei camere pe care îl au la București, soții Ghențu au hotărît să-și dureze aici, împreună cu părinții lor o casă pentru a fi cu adevărat oameni ai comunei.Dar nimte nu m-a impresionat mai mult decît întâmplarea pe care mi-a povestit-o înainte de plecare doctorița Ghențu : într-o noapte, fiind internată la

spitalul din Caracal, a avut o criză foarte gravă. Aproape că ți-a pierdut cunoștința. Și a- tunci. noaptea aceea ți ziua care a urmat, alături de ea s-au aflat în permanentă bolnave din comuna Stoenețti, internate și ele în spital, care nu au pregetat să fie alături de ea, pină cînd viața i-a fost afară de orice pericol.De fapt, doctoriței Ghențu nu-i place să vorbească prea mult despre ceea ce face : „Nu cred că ceea ce facem noi aici este ceva ieșit din comun. Dimpotrivă, ne facem numai datoria : aceea de a fi acolo unde oamenii au nevoie de tine, în orice moment, în orice ceas”. îmi spune asta simplu, cu modestie și eu îmi amintesc că exact în aceste zile o nouă promoție de tineri medici și-au rostit solemn jură- mîntul „...Jur să practic profesiunea căreia m-am devotat și să nu obțin pentru aceasta nimic mai mult decît mulțumire sufletească și recunoștința concetățenilor”...Jurămînt pe care în fiecare zi doctora și doctorul Ghențu il respectă și îl cinstesc.
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DK BUNA VOLK SI NESILIT DE 
NIMENI : ScaA (orele *.15; 11J8; 
U.si, lt.15: U 45: ZI).

PLIMBARE hi PLOAIA DE PRI
MĂVARA : Capctol erele SJ8: 
11.45: 14: 14.15: lt.M: ».4Si Favo
rit (orele »,15; 11J8; 13,45: 1»; 
18,15; M.3O), GrăCma Capitol
(ora »).

CASA. DULCE CASA: Casa PU- 
mulul (erele 15.45: U: M.15).

FATA -DE PE KOSMAJ: Festi
val (orele »: U: 13; 15: 17: 1»; 
îl); Grădina Festival (ora 25).

ACȚIUNEA .FOCUL-: Doina 
(orele 13,45: 15; 17.38: 38).

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

DOAMNA CU CĂȚELUL: Cen
tral (orele 9 15; 11.38; 13.45; 15; 
15.15 : 20.30).

APAȘII: Luceafărul (orele 9; 
11.15; 13,30; 1«; 10.30; 20.45); Gră
dina Doina (ora 20).

LA EST DE JAVA: Patria (ore
le 9,30; 12,15; 15; 17.45 : 20.30): Gră
dina București (ora 20.15).

MARINARUL EXTRAORDINAR: 
Buzeștl (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 (o- 
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 : Sala Palatului 
(orele 17,15; 20.15), Aurora (orele 9: 
11,15; 13.30: 15,45; 18; 20.15); Fla
căra (orele 8; 11,15; 13.30; 15,45;

U; 38.15); Grivița (orele 8; 11,15; 
M M; 18: lâJS; 28.38).

LUMINILE ORAȘULUI : Flamu
ra (orele 8; 11.15: 13.30: 15; 18.15; 
28.38): Grădina Tomis (ora 20,15).

BANI DE BUZUNAR: Victoria 
(orele 8.15; 11.38; 13,45; 16; 18.30: 
28 45): Modern (orele 8; 11.15;
13.38; 15 18.15: 28.30).

CE DRUM SA ALEGI: Lumina 
(orele 8.45: 11.1S: 13.30: 16; 18.30; 
20.03): Floreasca (orele 15.30; 18:
28.15) : Glulești (orele 15,30; 18:
28.15) .

OMUL DIN ÎNALTA SOCIE
TATE: Drumul Sării (orele 15,30; 
18- 28.15): Viitorul (orele 16; 18; 
28).

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- 
RASULUI: Vitan (orele 15,30; 18:
20.15) : Grădina Vitan (ora 20).

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

20.15) .
VALEA PRAFULUI DE PUȘCA: 

Popular (orele 15,30: 18; 20,15);
Cotrocenl (orele 10; 12; 14; 16; 18).

HOȚUL DE PIERSICI: Cotro- 
cenl (ora 20).

RIO LOBO: Unirea (orele 15.30: 
17.45: 20); Grădina Unirea (ora
20).

IARNA FIERBINTE: înfrățirea 
(orele 11,30; 18; 20.15).

UN COMISAR ACUZA: 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 Modem (ora 20).

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

MARELE VALS : Crlngași (orele 
15,30: 18.45).

TOAMNA CHEYENNILOR (ora
14.30) ; PĂSĂRILE (ora 18.45) ; 
LUPTĂTORII DIN UMBRĂ (ora 
20.45), rulează la Cinemateca 
„Union",

ROMÂNIA-FILM PREZINTĂ
în cadrul programului 

MARI SUCCESE ALE ECRANULUI

pe la Savvina și Alexei Batalov în

Doamna cu cățelul
o producție Lenfilm, scenariul și regia : losif 
Heifiț. O remarcabilâ ecranizare după A. P. 

Cehov.

PROGRAMUL III

9.00 Știri ; 9,05 Incognito. Pro
gram de varietăți muzicale ; 9,45 
Plaiuri românești, fermecate pla
iuri — cîntece : 9,55 Melodia zi
lei. Dunărea mireasă de Edmond 
Deda ; 10,00 Femina-club ; 11,00
Profil pe portativ — Victoria de 
Los Angeles ; 11.30 Pentru priete
nii magnetofonului ; 12.00 Știri ; 
12.05 Invitație în fonotecă ; 12,55
Melodia zilei ; 13,00 închiderea
emisiunii : 17,00 Știrile dupâ-a- 
miezii; 17,05 Alo, Radio! — mu
zică ușoară la cererea ascultăto
rilor ; 17,50 Republică, floare de 
mai — cîntece de Anton Zeman ; 
18.00 Șapte zile, șapte arte. Tea
tru ; 18,10 Muzică din opere ; 18.55 
Melodia zilei ; 19,00 In direct...
Ansamblul artistic al Uniunii 
Tineretului Comunist ; 19,30 Știri ; 
19,35 Casa de discuri E.P.I. ; 20,00 
Concert de muzică populară ; 21,00 
Biografia unei capodopere. Mi
zantropul de Moliăre ; 22,00 Ra
diojurnal. Buletin meteorologic. 
Sport ; 22,30 Melodia zilei ; 22.35 
Vedete ale muzicii ; 23,15 Poetica. 
Tineri poeți; 23,20 Jazz-ul pentru 
toți ; 23,55—24.00 Ultimele știri.

MARȚI, 28 MAI 1974
Opera Română: CAVALERIA

RUSTICANA — ora 19; Teatrul 
de Operetă: OKLAHOMA — ora 
19.30; Teatrul Național (Sala 
Mare): BECKET — ora 19,30; 
(Sala Mică): PĂRINȚII TERIBILI
— ora 19,30; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu): JOC DE PISICI — ora 
19,30; (Sala Studio): ELISABETA 
I _ ora 19,30 ; Teatrul ,,C. I. 
Nottara" (Sala Magheru); AICI A 
DORMIT GEORGE WASHINGTON
— ora 19.30; Teatrul Mic: VIAȚA 
E CA UN VAGON? — ora 19.30 ; 
Teatrul Giulești: COPACII MOR 
ÎN PICIOARE - ora 19.30; Tea
trul „Ion Vasilescu": SICILIANA

— ora 19,30; Teatrul ,,C. Tănase" 
(Sala Savoy): PARDON... SCU
ZAȚI... BONSOAR! _ ora 19 30; 
Teatrul .,Ion Creangă": NOTA
ZERO LA PURTARE — ora 9.30; 
Teatrul Țăndărică (Sala Victoria): 
PETER PAN — ora 17; (Sala A- 
cademia): UN BAIAT ISTEȚ ȘI 
UN REGE NATAFLEȚ — ora 17; 
Ansamblul „Rapsodia Română“ : 
FLACARA LUI AUGUST - ora 
19,30 (premieră) ; Circul Globus: 
CIRCUL MARE DIN MOSCOVA — 
ora 19,30; A.R.I.A. (la Sala Tea
trului de Comedie): TEATRUL 
„NATIONAL PLAYERS- din Wa
shington (S.U.A.): CĂLĂTORIE
FERICITA și SCRISOAREA DE 
DRAGOSTE A LORDULUI BY
RON — ora 19,30.

MARȚI, 28 MAI 1974

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală : Matematică ; 
Botanică ; Fizică ; Chimie. 10.00 
Curs de limba germană. 10.30 
Curs de limba franceză. 11.00 Film 
pentru tineret : „Cele 400 de lo
vituri". 16.00 Curs de limba rusă. 
16,30—17,00 Curs de limba engleză. 
17,35 Vîrstele peliculei. 18.30 Legile 
țării — legile noastre. Emisiunea 
va răspunde întrebărilor adresate 
de telespectatori privind regle
mentările referitoare la apărarea 
avutului obștesc, la activitatea de 
prevenire și combatere a contra
vențiilor și a infracțiunilor. 18,40 
Lecții TV. pentru lucrătorii din 
agricultură. 19.25 1001 de seri : 
Cățelușul astronaut. 19,30 Tele
jurnal. La cotele anului XXX. 
20.00 Revista economică TV. 20.25 
Publicitate. 20,35 Seară de teatru : 
..Satul blestemat". 22.00 Autograf 
muzical Bruno O’Ya. 22.15 24 de 
ore.

PROGRAMUL II

20.00 Film serial : „încurcături 
familiale". 20.45 Muzică populară. 
21,00 Reporter ’74. 21.25 Telex. 
21,30 Roman-foileton : „Casa
Buddenbrook".

■
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AliEXIhl
TELEGRAMEPreședintele Republicii Unite Camerun. EL HADJ AHMADOV AHIDJO. a trimis președintelui Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, următoarea telegramă :Am onoarea să vă mulțumesc In modul cel mai sincer pentru mesajul de felicitare pe care ati binevoit să mi-1 adresați cu ocazia celei de a doua aniversări a Zilei naționale a Republicii Unite Camerun — 20 mai 1974.La rîndul meu, vă transmit cele mai bune urări de sănătate personală ti prosperitate pentru poporul român.
Vincent Eton, ministrul afacerilor externe al Republicii Unite Camerun, a trimis o telegramă ministrului de ex- teme George Macoveeeu prin care mulțumește pentru felicitările adresate eu prilejul Zilei naționale a acestei țări.

PRIMIRE

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, a primit, luni după-amiază. pe Gabriel Hauge, președintele părții a- mericane a Consiliului româno- american pentru promovarea relațiilor economice, președintele Consiliului de administrație al Corporației „Manufacturers Hanover Trust Company4*.Cu acest prilej au fost abordate probleme referitoare la intensificarea cooperării economice și financiar-bancare din-

tre organizații economice românești și firme americane, la pregătirea lucrărilor primei sesiuni a Consiliului economic româno-american. care urmează să aibă loc zilele viitoare la București.La întrevedere, desfășurată intr-o atmosferă cordială. au participat Vasile Voloșeniuc. președintele Băncii Române it Comerț Exterior. Ion S-_ Ion. secretarul ger.erai al CocaiLlulm de Miniștri.A fost prezent Harry G Barnes Jr.. ambasadorul S.TLA. Sa București
Vizita delegației Congresului 

Național din ColumbiaPreședintele Marii Adunări Naționale. Miron Constantinescu. a primit, luni dimineața, delegația Congresului Național din Columbia, condusă de Sergio de la Torre, vicepreședinte al Camerei Reprezentanților, care face o vizită in țara noastră.La întrevedere, care a decurs intr-o atmosferă cordială, au participat Ilie Murgulescu, vicepreședinte al M.A.N.. Stefan Bălan, președintele Grupului Parlamentar pentru relațiile de prietenie România-Columbia. Iuliu Fejes. secretar al M.A.N.A luat parte Alvaro Rocha La- linde. însărcinat cu afaceri a.L al Columbiei in țara noastră.în cursul întrevederii au fost reliefate bunele relații existente între România și Columbia, intre parlamentele celor două țări.în onoarea parlamentarilor e„ lumbieni Biroul Marii Adunări Naționale a oferit un dejun. în timpul dejunului. Miron Constantinescu și Sergio de la Torre au rostit toasturi.în aceeași zi. membrii delegației Congresului Național au vizitat întreprinderea de Mașini Grele din București și Faculta-

tea de Drept. unda MJ întfiatt cu George Ciucu. rector al Universității din București. ș>. cadre didactice universitare. Oaspe.-i au avut o întrevedere cu VasLe Gliga. adjunct al ministrul ui afacerilor externe, in cadrul căreia au fost abordate aspecte ale necum și uncie probleme internaționale de interes comun.(Agerprea)
PLANUL

INAUGURARELuni, a avut loc Inaugurarea sucursalei din București a Băncii americane „Manufacturer» Hanover Trust Company".Sucursala din București a lui ..Manufacturer» Hanover Trust Company" — una dintre cele mai mari bănci din Statele Unite ale Americii. eu o cifră totală anuală de afaceri de 23 miliarde dolari, societate cu activitate financiară pe scară mondială — va efectua o gamă Largă de servicii bancare internaționale.Deschiderea acestei -unități bancare constituie un eveniment ce se înscrie în contextul liniilor directoare referitoare la cooperarea in domeniul fir.an- ciar-bancar stabilite de președintele Republici: Socia?. ste România. Nicolae Ceaușeseu. și președintele Statelor Unite ale Americii. Richard Nixon, eu o- cazta vizitei acute în STA. de tovarășul Nicolae Ceau*"*ru. Totodată existenta La București a sucursalei Băncii americane Manufacturers Hanover Trust Oxnpar.y" va putea constitui un mijloc pentru srn-.- mraa acțiuni’, ce de eelabocare și cooperare dintre oraar Jan ewomiee din Rorrt-i* « w-r.pani; din Stxtefo Unite a> Amcrmi. pentru dezmoltaree a div-TK floarea acesioca.La festivi-a tea — aagarxLă ea pertinpat loa Plia-- rtee-
ratienal-e. peepee -.te.» Sărit root in» ta Caftea econom uiO f-e-- -- -Camerei de Cosnert X ir tr.» satiri at iu i tăcem amor inxi-tuth bancare, alt» peraoene

ANIVERSARECu prilejul celei de-a V-a a- niversări a Zilei Revoluției din Republica Democratică Sudan, însărcinatul cu afaceri ad-inte- rim al acestei țări la București, Rasheed Khider, a oferit, luni, un cocteil.Au participat Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, generali și ofițeri superiori, alte persoane oficiale. Au luat, de asemenea, parte șefi de misiuni diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.
CRONICA 

U. T. CIeri a părăsit Capitala, In- dreptîndu-se spre Amsterdam, o delegație a Uniunii Tineretului Comunist, condusă de tovarășul Nicolae Petrovici. adjunct de șef de secție Ia C.C. al U.T.C.. care, la invitația Federației de Tineret a Partidului Muncii din Olanda, va face o vizită in această tară.

(L'rmart dm paț O șit să colecteze 3 5W gg de Untie și 1 500 kg de deșeuri de textile pentru celuloză. Angajamentul școlii prevede ca pin* la sfirșitul anului școlar, să predea 5 tone de hirtie și 2L5 toee de textile valorificate. Comitatul de părinți a notărit ca contravaloarea acestor materiale să fie folosită pentru finanțarea unor excursii colective ale elevilor și pentru subvenționarea unor tabere turistice pe litoral. Angajamentul organizației județene a pionierilor este de a colecta 30 tone de hirtie și dacă inițiativa școlii generale se extinde, acest angajament va fi substanțial depășit.Dacă activitatea celor mai tineri constituie un lăudabil „pionierat44. in această acțiune, nu același lucru se poate afirma și despre organizațiile U.T.C. ale municipiului Brașov in a căror sarcină intră colectarea a 150 tone de bittie pină la finele anului. La I.P.A. n-am găsit Înregistrate decit două organizații U.T.C. care au predat hirtie și anume cea de la întreprinderea Temelia cu 830 kg și ostașii linei unități militare cu 80 kg. De la tovarășul Nicolae Banciu, prim secretar al Comitetului municipal Brașov al U.T.C.. am aflat că orientarea comitetului vizează mai ales principalele întreprinderi unde se lucrează cu hirtie și anume : Fabrica de hirtie cretată din Ghimbav. unitățile comerciale. întreprinderea poligrafică și întreprinderea „Rulmentul" unde procesele de muncă dau naștere la numeroase deșeuri de hirtie.Orientarea pare justă insă pină acum nu s-au găsit încă modalitățile de evidență a cantităților de deșeuri care se trimit la centrele de colectare ca rezultat al obligațiilor contrac-
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Plecarea unei delegații 
de activiști ai P.C.R.

In R.D. GermanăLuni dimineață, a plecat la Berlin o delegase de activiști ai P.C.R.. condusă de Ioachim Moga. membru al C.C. al P.C.R.. prim-secretar al Comitetului județean Hunedoara al P C.R.. c^e. la invitația C.C. a! PS.U.G.. va efectua o vizită în •chimb de experiență în Republica Democrată Germană.La plecare, pe aeroportulI Osooem. del exit4» a fost condusă de Loc-a-. Drăguț, vicepreședinte al Consiliului Central de control muncitoresc al | actMMQI acoatamie» și sociale.A fost de fată dr. Hans Voes. ambasadorul R. D. Germane la
Sosirea unei delegații 

de activiști ai P.M.U.P. »La iavttacsa CLC. al P.CA. o delegație de arctițc a. Parii- d—m Mxac:soresc Unit Polonez. -ocd-Să de T orfrmerz Cr~na ad;unrt al șefului Seeriei — re a CLC. alPJLU-P. a «m fost în Capt- ia_â. pet-tr- a for» • rnzitâ în •cte —." de Hje-r d ta tara
Mrt. BeLesrna a foat salutată de Gâwnrr*< F-’ea. adject de •ef 4» «era» la CaxafȘ-if Cen-

Aa fost de taxă — ■«—-r~ at
PLECARETara a pârât: Car-ia deie- fai_a Pa.- rfofL. forj-y Popc- -ar tn Daaesarra. rond asa de Cîee Beerge. v-i-vpi-fți r* ■•» al ga. cere. fo srsorta CC »’ Pri a Or-.- a Ttznâ de 4o- csmsrtart F «ca no de expe- n«n tâ iz tara poasri-â.

ESTE MOBILIZATOR
CCH Sxtrn. UCL Brarerr. în-«șr'_jăerea de zacri S-i-

rui-ami user srp-' txo» orgs- -.zaia. a ai n=— fel de secție. în afară de această observație ne intrebă-t : oare în concepția organizațiilor de tineret din județ celelalte întreprinderi unde cantitățile de deșeuri de hirtie sint mai mici trebuie să rămină in afara acțiunii ? Și oare cantitățile de maculatură care se află in aproape toate gospodăriile cetățenilor, trebuie lăsate doar pe mina celor care au sarcina de serviciu de a le colecta ? Nu s-ar putea organiza acțiuni de colectare ș: de către comitetele de bloc, a-e căminelor de nefamiliști. ale căminelor studențești ș. chiar ale comitetelor de locatari unde organizațiile U.T.C ar trebui re- orezer.tate de către un tinar investit cu această sarcină ?La întreprinderea de presndus- trializare «■ achiziționare a județului Brașov au existat la început temeri serioase cum că forțele deși sporite na vor putea face fată la ba’.otarea ș: expedierea cantităților de hirue care vor intra prin acțiunii» patriotice. Din păcate, in momentul de fată aceste temeri nu se justifică. Dar situația nu trebuie să rămină aeeeaș4 și tn curind. organizațiile U.T.C vor trebui să prevadă nu numai organizarea mai bună a colectăm dar și acordarea unui sprijin la Încărcarea, descărcarea și ba- lotarea deșeurilor de hirtie. O altă dificultate care persistă tn mod inexplicabil in activitatea I.P.A. este că beneficiarii transporturilor de hirtie și anume

sa au nai expem-ere vișart pe adresa lor. intrucit firi» ni» biocată. Curioasă este absența fo-rarilor tutelare ale întreprinderilor respective. Ministerul Chimiei și cel a! industriei forestiere. care ar trebui să asigure măsuri speciale pentru ca a- ceste mari cantități de materie primă necesare producției in ramurile respective să fie primite și valorificate cu maximă e- co-omicitate.Pe de altă parte, unitatea bra- ȘTveanâ 1 P.A_ precum și cel»București, principal ii furnizori ai întreprinderi or amintite, nu dispun de spatii de deoazitare pentru cantități atari de hirtie balotată, fapt pentru care ca se poate asigura păstrarea acesteia tn bune eoexEțîazsi pe timp mai îndelungat.Iată că o acțiune pornită eu r-rnziasm. susținută cu «t-xer* dorință de a ajtrta de că*re mii de tineri. Inttmmnă chiar d» la începutul ei Oferite ifieultâti care «cad avintu! șî ■ diminuează rezultatele- Este necesar ea organizația O.TjC • județului să ’ndrume ca mai multă răspundere această amp'.â acțiune, iar activiștii U.T.C să fie prezent: zi ce zi la colectare și la predare, intervenind operativ pentru eliminarea impedimentelor ne’ăsind grija acestor probleme doar tn seama unor factori administrativi.

FOTBAL XXX

DESPRE SCOP Șl MIJLOACECuplajul interbucureștear. a fost urmărit de aproape 8* S8C de spectatori — record de asistență în ultimul deceniu. Este drept că muiți au viziocat meciurile In condiții impMpcfi. Dar aceasta • o altă prebiemă vinovați sint organizator.: cane au vtndut mal mult» bGeta ș n-au asigurat ordinea ! Refe- rindu-n» La pnma paradă. Sportul studențesc — Rapid, trebuie să arătăm că ea nu a întrunit nici unul din atr.butel» unui meci în tare •» luptă. în mod sportiv, pentru reauxarea speetacolulu: fotbalistic. în rt- timă instar, tă n—ir_ puncte Jucătorii ambelor formați paraâ refuzau eoefrunarea reală de forțe și valori, ampșares *3 lupta pentru baSoa. Lipsa 4» combativitate «. angsțamen-. dezapeobri pe drept certat d» tâtr» pohte, sa fot sntar» e*- ior două echipe ehtar iar* antrenorii ’.ar »-a - det arat bs.- tumit de rezulta: g de jaeui prestat de eterii foc.Parada eedetâ. derhtat de sădi pe. St șaua-Drame sex eah- tataa '.t a ș-ers mult in impresia âsztă de zrertnna rapfo- juînt Mecrâl a waeeat trad -a șt deepctrtvâ. pe reia âru*

c-ul steril al vedetelor de calibru ai» acestui team — Dumitru, Icrdănescu. Năstase, Tătara Mttxud. văzind că nu-i iese jocit. dintr-e răzbunare pe car» n-o înțelegem, l-a lovit cu bru- *a_;'aie pe Luceacu) — prin lipsa de sincron .zare r Întrajutorare. Carențe care fac ca echipa militară să ocupe, in continuare. ur> foc mai modest decit ar reco- tsacda-o valorile individuale și is ansamblu. Ori Teașcă nu se poate face iățeLes. ori jucătorii se fae că nu-1 înțeleg, ori există șt ax a! treilea motiv_ Oricum, suporteri ș. amatori de fotbal • steaniâ mai mul: d» la echipa

să văd cum, prin ce au obținut feroviarii clujeni victoria la Pitești? Trecind peste nedumerire, menționăm că și aici cel care a deschis scorul a fost tînărul Moga ! Să reținem că dacă C.F.R. Cluj scapă, salvarea lui se cheamă, deci, Moga ! Adam crește un elev bun ! Mare decepție In rindurile suporterilor ploieșteni. Echipa lor suferă un eșec de la o echipă, Steagul roșu, care a administrat multe K. O.-uri adversarelor sale în actualul campionat și care, prin punctele cucerite în deplasare, se înscrie printre candidatele la „cupele europene". Deci, Petrolul — pe ultimul loc. Nu văd ce o mai poate salva. Poate că tocmai cele două puncte din ultimul meci, cind intilnește acasă pe Universitatea Craiova. Ceea ce complică serios situația actualului I der in tentativa sa de a cuceri titlul. Dar să nu intrăm în presupuneri. Și așa se dă prea mult credit culiselor.Este tocmai ceea ce ne îndeamnă să facem un apel la Federație să asigure, prin măsuri eficace și hotărite desfășurarea corespunzătoare a acestui final inems de campionat cind lupta pentru puncte devine de- ei-.vâ. Aceasta pentru a evita orice posibilâ suspiciune. în legătură cu corectitudinea întreceri: sportiveVASILE CABULEAPJL .Afluența de public la ruplajal interbucureștean a 4rpa-.it capacitatea stadionului _n August". Organizatorii au pas la vinzare bilete asalt mai multe și nu au luat mă Tur I toi»spunritear» de •rdine. Din această cauză
Pmrntai : «—5. $L tatas*. ta final, ploieștenii as părăsit tereaoi Ins iași ea 1—• de Steagul

• Berorgul fosUmrBer 4» cart *-• tareșistraS4»ânr. eu îl—1 * aiemrpru rapursad 4r palori la pearst a tost am. tn ta>«area echtpm
BOXLuat la amiază, la sediul Federației de bax a fust definitivată echipa de tineret a tării naastre care va participa la Campionatele europene de la Kiev H—9 innie). Echipa are următoarea componentă de Îs semimusci Ia semigrea : Paul Dragu. Nită Babe. Constantin Burfu- eeanu. Ti ti Tudor. Florin Ghiu. Carai Hajoal. Damian Cimpaiem. Vas&e Didea Parei Isirate ri Costică Dafi- nmu. Nu va face deutasarea orei un baxer de categoria crea- Antreoarii eehlaei sânt T. Nicol eseu si C. Cinei.
TENISToate ziarele britanic» pn- btiei turneu tarii pe marginea turneului de la Bourae- ■osatb eistigat de tentsxna- aul IHe Năstase (România».

Ib legătură eu succesul jucătorului român. Guardian" serie : Jtie Năstase. eel mai strălucit jucător de tenis din lume, a eistigat a- eest turneu invincindu-1 pe Paolo Bertolucci in 68 de minute". Ziarul „Daily Express" comentează. printre altele, rapida victorie a te- ■ismenului român. arătind eă el a obtinut un succes facil.

JHfly Tele-crapă* rlscia- zâ -tirtuazitatea jocului fui Năstase. mentienind că in jocul eu Bertoloeei nu a trebuit să folosească întreaga sa camă de lovituri, deoarece s-a văzut clar de la început că ii va depăși pe It.-.îlan eu ușurință". ..Năstase se află intr-o formă bună", serie „Times". Intr-o declarație făcută după meci. Bertol jeei a «pes : „Năstase este prea rapid pentru mine. L-as putea iutinge daci as putea utiliza loviturile polemice. Duminică insă, el nu mi-a oferit nici o sansă*.Tn campionatele Internationale zle Italiei de Ia Borna. Mariana Simioneseu (România» a învins-o cu «coral de 4—3. 6—I pe Nancy Orest ein (S.U.A.).
VOLEIîn ultimul meci din cadrai turneului întreprins in R. D. Germană, selecționata feminină de rolei a României a Intiinlt la Grafenbainischen reprezentativa țării gazdă. Voleibalistele românce au ciștigat cu «corul de 3—2.în celelalte două partide, disputate anterior, victoria a revenit echipei R.D. Germane eu 3—2 și, respectiv, »—Ș.

B.T.T. — Instruirea meto- 
dicâ a ghizilor montaniS-a încheiat instruirea ghizilor montani ai Biroului de turism pentru tineret, instruire ee a avut loc in munții Buceți, la cabana Poiana Izvoare. Acțiunea a fost organizată in scopul asigurării grupurilor de tineri excursioniști cu ghizi competenți, cu înaltă calificare profesională. Aceasta deoarece, in anul 1974. Biroul de turism pentru tineret și-a propus o seamă de inițiative — montări de plăci comemorative, intilniri la punct fix, acțiuni de protejare a monumentelor naturii etcInstruirea metodică și practică a ghizilor montani ai B.T.T. a inclus in programul său o tematică variată, bogată in conținut, eu directa participare a unor cadre specializate din B.T.T., Federația română de turism alpin și Salvamont. Ghizii montani au fost selecționați, pe baza unor riguroase criterii, dintre ghizii cu o bogată experiență in conducerea grupurilor de turiști pe trasee montane de lungă durată. Pentru a asigura maximum de securitate turiștilor, B.T.T. a hotărit ca toate excursiile organizate să fie condus» de ghizii prezenți la această instruire. AL. DOBRE

s-au produs o serie de busculade și altercații, s-au forțat porțile, sute, mii de spectatori intrind fără bilete, alții trecind, prin escaladarea gardurilor, dintr-un sector in altul. Credem, de asemenea, că dacă unul dintre meciuri se televiza, s-ar fi evitat a- ceastă aglomerație. Desigur, transmiterea unui meci al etapei pe micul ecran vine și în favoarea iubitorilor fotbalului din țară care nu beneficiază, duminica, de asemenea spectacole sportive. Este și argumentul care ne determină să cerem Televiziunii să revină asupra programării meciului de miercuri, România—Grecia, din „Cupa Balcanică", pe canalul 2, care se recepționează doar în Capitală și unde, amatorii de fotbal au la îndemînă partida „pe viu" spre deosebire de cei din provincie cărora toate „căile de acces" le sint, astfel, barate ! întrucît este o partidă oficială, care se desfășoară la ore ce nu stingheresc programul de lucru, socotim bine venită transmiterea ei pe programul I, ca să poată fi vizionată de toți iubitorii fotbalului din țară.
CE VOR FACE 

COPIII
PE LITORAL ?Preocuparea O.N.T. ,,Litoral" pentru a asigura copiilor — și desigur și părinților —o petrecere plăcută și reconfortanta este remarcabilă. Iată citeva dintre inițiativele care, sintem siguri, vor fi apreciate așa cum se cuvine :• Rețeaua grădinițelor deja existente a fost extinsă prin construcția unor noi unități. La Mangalia, de pildă, urmează a fi date anul acesta in folosință trei noi asemenea capacități, dispunind fiecare de cite 50—60 locuri. Grădinițele sint puse la dispoziția tuturor categoriilor de turiști. Sint încadrate cu personal calificat, cunoscător al limbilor străine de circulație. Funcționează cu program continuu. Pentru a o- (eri micilor turiști o vacantă cit mai plăcută organizatorii au dotat grădinițele cu o gamă variată de jocuri specifice s-irstei. un program de plajă și masă adecvat, diverse concursuri, cadouri etc. La cerere fiecare hotel poate organiza, intr-un spațiu anume rezervat, locuri de joacă pentru copii, locuri tn care să fie îngrijiți, după același program ca și grădinițele. astfel incit părinții să poată participa nestingheriți ia excursii. spectacole etc.• In acest an pe litoral va funcționa un bar... pentru copii Programul este realizat de cunoscuta și a- preciata regizoare Elisabeta Bostan și va avea ca protagonistă pe nu mai puțin îndrăgita Veronica (Lulu Mi- hăescu) care va cînta și dansa pentru copii de toate virstele.• Este greu să ne închipuim totuși că micii turiști vor lipsi de la spectacolele de circ. In acest sezon programul litoralului este susținut de circul ,,Bush“ din R.D. Germană.• în luna iunie se organizează un concurs publicitar de frumusețe intitulat : „Copiii soarelui".• Toate stațiunile au prevăzut în refetarele bucătarilor șefi... meniuri pentru copii.• Copiii vor beneficia, de asemenea, de un număr impresionant de alte posibilități de agrement : jocuri mecanice, parcuri de distracție, trenulețe, minicare, cursuri de inițiere pentru inot etc.

Alba înscrie candidați pentru:
1. Liceul de electrotehnică (treapta 1 de liceu) cu urmă

toarele profile :
• MECANICA
• ELECTROTEHNICA.
Se primesc promovații clasei a Vlll-a băieți și fete avlnd 

vîrsia pină la 16 ani la 15 iunie 1974.
înscrierile se fac între 9-20 iunie 1974.

2. Școala profesională curs de zi și ucenicie la locul 
muncă, curs seral pentru următoarele meserii :

de

■

■
■

■

■
STRUNGAR
FREZOR-RABOTOR-MORTEZOR 
RECTIFICATOR
LĂCĂTUȘ MECANIC IND. CONSTR. DE MAȘINI. 
ELECTRICIAN DE ÎNTREȚINERE Șl REPARAȚII. 
SCULER MATRIȚER

■

■■■
■■

Se primesc prontovații clasei a Vlll-a băieți și fete care 
au depășit vîrsfa de 16 ani la 15 iunie 1974 și absolvenții 
a 10 clase școală generală.

înscrierile se fac intre 15-30 iunie 1974.
Școala dispune de internat și cantină afit pentru elevii 

clin treapta I de liceu, cit și pentru elevii din școala profe
sionala curs de zi.

Informații suplimentare la secretariatul școlii, telefon 9.

S■
■■■
■■

0 23 MAI — 1 IUNIE
0

BUCURIA 
COPIILORPĂRINȚI, NU UITAȚI!

Magazinele cooperativelor 
de consum vă oferă o gamă 
variată de articole pentru 

copii:

• cărți din colecțiile „Prima 
mea bibliotecă", „Biblio
teca școlarului", „Traisla 
cu povești", „Povești ne
muritoare".

• dulciuri : dropsuri, rolsuri, 
caramele, napolitane, cio
colată, biscuiți etc.

• jucării, jocuri distractive, 
aparate foto.e artico'le de îmbrăcăminte 
și încălțăminte.
VIZITAT! MAGAZINELE 
COOPERATIVELOR DE 

CONSUM

MINISTERUL INDUSTRIEI UȘOARE 

Liceul de textile și confecții nr. 2 „Dîmbovița44 
București - str. Poet Cerna, nr. 1; Verzișori nr. 18-20, sector V

ANUNȚ
S» aduc» la cunoștința celor interesați eă se fac Înscrieri de candidați în învățămlntul liceal de specialitate ți profesional In anul școlar 1974/ 1975, pentru următoarele meserii :LICEU — TREAPTA I• Confecții încălțăminte din piele ți înlocuitori :• Confecții articole de marochinărie ți voiaj— din piele și înlocuitori ;• Tăbăcari ;• Prelucrător cauciuc și confecții articole din cauciuc ;• Operator la prelucrarea maselor plastice ;• Sticlari.ȘCOALA PROFESIONALA• Confecții încălțăminte din piele ți Înlocuitori ;• Confecții articole de marochinărie ți voiaj— din piele și înlocuitori ;• Tăbăcari ;• Prelucrător cauciuc și confecții articole din cauciuc :• Operator la prelucrarea maselor plastice ;• Sticlari.

înscrierile se fac pe baza unei cereri însoțite de următoarele acte :— Certificat de naștere tn original ți copie (copia se certifică de unitatea școlară și se păstrează anexată la cerere) ;— Certificat de absolvire a școlii generale ;— Fișa medicală eliberată conform instrucțiunilor Ministerului Sănătății din care să rezulte starea sănătății candidatului ;— Buletin de analiza singelui și rezultatul examenului radiologie pulmonar (radioscopie, radiografie sau microradiografie) efectuate cu cel mult trei luni înainte de concurs — buletine obligatorii numai în cazul în care nu sint cuprinse în actul medical (fișă).Condițiile ce trebuie îndeplinite de candidat sint :— Să fie absolvent a 8 clase școală generală, pentru liceu de specialitate treapta I și să fie absolvent a 10 clase (sau 8 clase școala generală din promoțiile anterioare), pentru școală profesională ; să aibă vîrsta între 16—18 ani împliniți în anul calendaristic în care se înscriu la concurs (1 ianuarie — 31 decembrie).Recrutarea candidaților se face din municipiul București și din toată țara.înscrierile se fac în perioada 1—30 iunie 1974.Informații suplimentare se pot da de către secretariatul școlii la telefon : 22 50 31.
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La Belgrad au început lucrările Congresului Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia Instalarea neobosit mesager al păcii

Mesajul adresat de Comitetul Central
al Partidului Comunist Român

să vă dele-Stimați tovarăși,Avem deosebita plăcere adresăm dumneavoastră, gaților la cel de-al X-lea Congres al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, tuturor comuniștilor și popoarelor Iugoslaviei socialiste vecine și prietene un cald mesaj de prietenie și solidaritate internaționalistă, din partea Partidului Comunist Român, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a întregului popor român.Comuniștii, toți oamenii muncii din România urmăresc cu atenție, cu profundă simpatie și prețuire tovărășească lucrările Congresului Uniunii munițiilor din niment de cea nătate pentru muncitoare și neavoastră, pentru întreaga viață politică a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia.Poporul român se bucură din toată inima pentru marile cuceriri revoluționare obținute de popoarele Iugoslaviei, sub conducerea Uniunii Comuniștilor, pentru remarcabilele realizări dobindite de ele în edificarea orînduirii socialiste, in dezvoltarea economică și socială a țării și in ridicarea nivelului de trai al celor ce muncesc și acordă o înaltă apreciere contribuției de seamă aduse de Iugoslavia socialistă la promovarea noilor relații internaționale, la lupta împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului. pentru cauza libertății și independenței, a socialismului, păcii și progresului în întreaga lume.Marile realizări obținute anii revoluției și construcției socialiste de comuniști, de clasa muncitoare, de toți oamenii muncii din Iugoslavia frățească — sub conducerea încercată a Uniunii Comuniștilor în frunte cu eminentul revoluționar și remarcabilul conducător tovarășul losip Broz Tito — reprezintă o strălucită confirmare a justeței politicii promovate de Uniunea Comuniștilor, o încununare a eforturilor creatoare ale tuturor popoarelor și naționalităților Iugoslaviei pentru făurirea unei economii socialiste moderne, o puternică chezășie ca obiectivele și sarcinile trasate de cel de-al X-lea Congres al U.C.I. pentru ridicarea țării pe noi culmi ale civilizației și progresului să fie îndeplinite cu deplin succes.Ne este plăcut să relevăm cu deplină satisfacție și cu acest prilej că relațiile de prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, dintre țările și popoarele noastre s-au dezvoltat și amplificat

Co-Iugoslavia. eve- mai mare însem- partidul, clasa popoarele dum-

în

La Belgrad,.în Palatul sporturilor „Pionir", au început lucrările celui de-al X-lea Congres al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, eveniment care marchează o nouă etapă pe calea făuririi societății socialiste țara vecină și prietenă.în sala „Pionir", împodobită sărbătorește, s-au reunit peste 1 600 de delegați și invitați.în lojile amenajate de o parte și de alta a prezidiului au luat loc reprezentanții celor 90 de partide comuniste și muncitorești, partide socialiste și progresiste, mișcări de eliberare națională care participă la lucrările Congresului. Delegația Partidului Comunist Român este condusă de tovarășul Ilie Ver- deț, membru al Comitetului

in

9

spirit de schiralînțelegere patrieicor.vorbi- viațănivel. in- popore lucru și pOpUăcde fruc- a țanNicoiae ori, v
necontenit. intr-un sinceritate, stimă ți reciprocă. Vizitele si rile La cel mai inalt tilnirile sistematice d dialogul deosebit tuos dintre tovarășiiCeaușescu și losip Broz Tito s-au inscris ca momente de cea mai mare Însemnătate in evoluția mereu ascendentă a raporturilor frățești dintre partidele. popoarele și țările noastre, in consolidarea edificiului tradițional și trainic al prieteniei și colaborării multilaterale ro- mâno-iugoslave.Creșterea rapidă și diversificarea schimburilor comerciale, intensificarea cooperării in producție, extinderea legăturilor în domeniul tehnico-științific și cultural Îmbogățesc in permanență bilanțul relațiilor dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia. Ne exprimăm ferma convingere că raporturile frățești multilaterale dintre partidele, țările și popoarele noastre se vor lărgi și adinei continuu in folosul reciproc. în interesul cauzei generale a socialismului, păcii și colaborării internaționale.Sub conducerea Partidului său Comunist poporul român, angajat plenar în înfăptuirea însuflețitorului program de făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, adoptat de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale partidului, a obținut noi și remarcabile alizări în toate 2______ Inactivitate. în primii trei ani actualul cincinal, producția dustrială a crescut, anual, medie cu aproape 14 la sută ; ritmuri mai înalte se înregistrează în ramurile propulsoare ale progresului tehnic : construcția de mașini și utilaje complexe, electrotehnica și e- lectronica, petrochimia și chimia, energetica. In agricultură, în acești ani. s-au obținut cele mai înalte producții din istoria României. O puternică înflorire au cunoscut învățămîntul, știința și cultura, s-au realizat creșteri însemnate în ridicarea nivelului de. trai material și spiritual al întregului popor.Bilanțul pe care întregul popor român il face, astăzi, în a- nul celei de-a 30-a aniversări a eliberării patriei de sub dominația fascistă și al celui de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român, evidențiază marile potente de progres ale orînduirii noastre socialiste. Intr-o strinsă unitate, in partidului, general.Ceaușescu, țărănimea.toți oamenii muncii din Republica Socialistă România

domeniile rede din in- în

jurul a secretarului său tovarășul Nicolae clasa muncitoare, intelectualitatea.au
Prima zi aalExecutiv. secretar al C.C. P.C.R.Deschizînd lucrările Congresului, președintele losip Broz Tito a relevat că el se desfășoară într-o perioadă cînd „prin noua Constituție, clasa muncitoare a ocupat în societate locul care îi revine în dezvoltarea socialismului. Uniunea Comuniștilor a demonstrat încă o dată forța sa în lupta pentru unitate, coeziune și puritatea partidului". El a subliniat că acest congres face bilanțul succeselor și lipsurilor din trecut și va trasa sarcinile pentru activitatea de viitor.După alegerea prezidiului, alcătuit din 56 membri, prima ședință plenară a fost condusă de Edvard Kardeli, care a adresat un salut delegaților la Congres.

de .e X.ca
Canul trecut a f< mare decât cel timul sfert de real a crescut < iar veniturile ori.Recentul Congres al Frontu-> lui Unității Socialiste, manifestare viguroasă a unității de neclintit a întregului popor român în jurul partidului său comunist, a reliefat încă o dată adeziunea deplină și voința unanimă a națiunii noastre socialiste de a transpune în fapt politica partidului de edificare a socialismului ți comunismului in România.Acționînd consecvent pentru identificarea căilor și stabilirea celor mai potrivite măsuri de accelerare a dezvoltării forțelor de producție, Partidul Comunist Român acordă, in același timp, o deosebită atenție perfecționării relațiilor sociale, participării largi și directe a oamenilor muncii la conducerea societății, elaborării și înfăptuirii politicii partidului și statului, asigurării condițiilor ca poporul însuși să-și făurească în mod conștient propriul său destin — cerință legică a înaintării sigure spre comunism.Partidul și statul nostru desfășoară o largă activitate pentru dezvoltarea relațiilor internaționale ale României, pentru creșterea contribuției sale la cauza progresului, a colaborării și păcii în lume. Ca țară socialistă, . România pune pe primul plan întărirea continuă a relațiilor de prietenie și colaborare multilaterală cu toate țările socialiste. Extindem necontenit relațiile cu țările care înaintează pe calea dezvoltării econo- mico-sociale independente, sprijinind activ eforturile lor pentru progres economic și social, în spiritul coexistenței pașnice, România își lărgește legăturile cu toate țările lumii, fără deosebire de orinduire socială. La baza relațiilor sale externe România așează principiile independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, ale respectării dreptului sacru al fiecărei națiuni de a-și decide singură calea dezvoltării sale politice, economice, sociale, de a fi stăpină deplină a bogățiilor naționale, a propriilor sale destine.Pornind de la convingerea că soluționarea problemelor inter-

in ut-de 3.
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lucrărilorîn continuare, Edvard Kardeli a adresat, nominal, saluturi tovărășești fiecăreia dintre delegațiile străine prezente în sală, printre care Partidului care a fost plauze.Congresul
se afla și delegația Comunist Român, salutată cu vii a-Congresul al X-lea a aprobat, apoi, următoarea ordine de zi :1. Alegerea organelor de lucru ;2. Verificarea împuternicirii delegaților ; 3. Raportul prezidiului U.C.I. privind activitatea partidului intre Congresele al IX-lea și al X-lea ; 4. Expunerea președintelui Iosip Broz Tito „Lupta pentru dezvoltarea continuă a autoconducerii socialiste în țara noastră și rolul U.C.I." ; 5. Discuții pe marginea expunerii președintelui U.C.I. și a raportului prezidiului U.C.I. ;

ivă

R- f.

d<
realizarea unui sistem trail de securitate și cooperare Europa, pentru accelerarea încheierea cu succes a lucrări conferinței general-europe care să ducă ți la crearea tu organism permanent. Totodaia, milităm pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare pașnică intre țările balcanice.România s-a pronunțat și se pronunță pentru o reglementare politică a conflictului din Orientul Apropiat care sâ ducă la retragerea trupelor israeliene din teritoriile ocupate ir. 1967, la recunoașterea suveranității și integrității teritoriale a tuturor statelor din regiune, la respectarea dreptului poporului palestinian la autodeterminare, inclusiv la crearea unui stat propriu.Animată de spiritul solidarității militante, cu forțele înaintate, revoluționare și democratice din întreaga lume, România acordă sprijinul său multilateral mișcărilor de eliberare națională, forțelor progresiste de pretutindeni, acționează consecvent și cu fermitate împotriva politicii imperialiste, pentru deplina eliminare a colonialismului și neocolonialismului. pentru statornicirea democratice nală.Partidul dezvoltă și tea internațională partidele comuniste și muncitorești. cu forțele revoluționare, progresiste și democratice de pretutindeni, acționează cu hotă- rire pentru întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a tuturor forțelor antiimperialiste.în încheiere, vă dorim, dragi tovarăși succes deplin în desfășurarea lucrărilor Congresului și vă transmitem din partea comuniștilor, a întregului popor român cele mai calde urări pentru noi și mărețe victorii in activitatea ce o veți consacra înfăptuirii hotăririlor celui de-al X-lea Congres al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, dezvoltării societății socialiste. înfloririi continue a Iugoslaviei vecină și prietenă.

me fi
c

unor noi reiațiii în viața internațio-Comunist Român întărește solidarita- cu toate

CO'IITFTn. CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Discuții pe comisii cu privire sarcinile de viitor ale U.C.I. ; Adoptarea rezoluțiilor Congresului al X-lea al U.C.I., a completărilor și modificărilor la Statutul U.C.I.. și 8. Alegerea organelor conducătoare ale U.C.I.Deoarece Raportul Prezidiului U.C.I. a fost distribuit anterior delegaților. Congresul a hotărît ca el să nu mai fie citit, iar discuțiile să aibă loc concomitent pe marginea acestui document și a expunerii președintelui Tito.S-a dat, apoi, euvîntul ședintelui Tito, tire expuneriidezvoltarea continuă ducerii tră și

6. la 7.

socialiste înrolul U.C.I.".
precare a dat ci- „Lupta pentru a autocon- țara noas-

Expunerea președintelui losip Broz TitoExpunerea președintelui losip Broz Tito reprezintă o analiză a perioadei dezvoltării socialiste în ultimii cinci ani, de la cel de-al IX-lea Congres al U.C.I.Examinarea relațiilor internaționale ocupă o parte importantă a expunerii.După ce a opinat că situația internațională este confruntată cu unele primejdii, vorbitorul a relevat necesitatea căutării unei păci juste și durabile în Orientul Mijlociu, menționînd : „Nici acolo, nici în altă parte, pacea și bunele relații nu pot fi bazate pe forță și dictat. Fiecare țară are dreptul legitim de a folosi toate mijloacele pentru a-și apăra drepturile și existența independentă". Președintele Tito a afirmat că Iugoslavia consideră că o soluție justă și durabilă în Orientul Mijlociu poate fi obținută numai cu condiția retragerii totale a Israelului din toate teritoriile arabe ocupate din iunie 1967, a respectării drepturilor naționale legitime ale poporului palestinian și recunoașterii dreptului tuturor țărilor și popoarelor din Orientul Mijlociu 14 suveranitate și integritate, la o viață in condiții de pace, securitate și libertate.Președintele U.C.I. ți-a exprimat speranța că schimbările din Portugalia vor facilita procesul de lichidare a colonialismului și de eliberare a popoarelor din Angola, Mozambic și Guineea-Bissau de sub dominația colonială. „Comunitatea internațională va trebui să acționeze cu energie tot mai mare pentru sprijinirea lichidării ne- intîrziate lonialiste siale", aIn ce ședințele relațiile și cooperarea între țările de pe continent, bazate pe principiile coexistenței pașnice
a reminiscențelor coși a discriminării ra- spus vorbitorul.privește Europa, pre- U.C.I. a subliniat că

și active, au progresat considerabil. Vechea îngustime de vederi dispare treptat. Cooperarea se intensifică și se lărgește tre- cînd peste limitele divizărilor de pînă acum. „Este evident că in acest proces popoarele europene încep' să se cunoască mai bine, încep să cunoască mai bine realizările culturale reciproce, încrederea crește și ele se apropie din ce în ce mai mult", a spus el.în activitatea de pînă acum a Conferinței de securitate și cooperare în Europa, care este pe cale să se încheie, de o mare importanță este acordul privind principiul inviolabilității frontierelor și stabilirea altor principii pe care să se bazeze relațiile dintre țările participante la această conferință, a subliniat Tito. El a calificat toate acestea ca deosebit de pozitive din punct de vedere al păcii, dar 
a adăugat că aceste procese nu s-au stabilizat. „în afară de a- ceasta, in unele de plecare ii structurile de Tito.Președintele nat că securitatea în trebuie să fie integrală, ea trebuie să includă fiecare țară și regiune, inclusiv Mediterana.Tito a reafirmat că Iugoslavia acordă o mare semnificație cooperării prietenești și bunelor relații cu toate țările vecine, bazate pe principiile egalității, suveranității, integrității riale și neamestecului în rile interne. „O asemenea rare a fost avantajoasă toate părțile — a spus Tito. După părerea noastră, este în interesul comun al tuturor țărilor și popoarelor din această regiune. călăuzite de principiile de mai sus, să contribuie permanent la o asemenea evoluție".Afirmind că împrejurări istorice specifice au făcut ca socia-

privințe, punctul constituie încă bloc", a arătatU.C.I. a mențio- Europa

terito- trebu- coope- pentru

lismul să se dezvolte si ei inegal. vorbitorul a spus : „Pe lingă deosebirile în ce privește progresul forțelor de producție, multi alti factori exercită influentă asupra acestei situații, de pildă amploarea și omogenitatea forțelor sociale care luptă pentru socialism, bogăția și mărimea țărilor, poziția lor internațională. concepțiile forțelor conducătoare asupra problemelor de fond ale mișcării sociale etc. în plus, — a declarat el — relațiile de producție socialiste se împletesc, de asemenea, în mai mare sau mai mică măsură. cu diferite elemente ale vechiului și noului. Din toate aceste motive, contradicțiile sînt prezente și în țările socialiste, atit din cauza dezvoltării inegale. cît și din cauza efectelor acestor forțe șl interese diferite. Aceleași motive pot duce, și din păcate au dus. la agravarea relațiilor dintre țări socialiste. Si aceasta are repercusiuni asupra relațiilor internaționale in ansamblu si asupra rolului si pozițiilor acestor țări in asemenea relații".„Țările socialiste — a arătat președintele U.C.I. — nu-și pot întări poziția în lume, nu pot promova cauza păcii si socialismului decit dacă propriile lor relații mutuale se bazează pe principiile egalității, independenței. respectului reciproc și neamestecului în treburile interne ale altora. Țările socialiste, călăuzite de știința marxistă. potrivit căreia aceleași legi care trebuie să domnească intre oameni trebuie să guverneze și relațiile dintre țări și națiuni, trebuie să se străduiască să elimine la maximum controversele mutuale și. astfel, să asigure mersul cel mai lin posibil spre obiectivele comune".Tito subliniază că, oada actuală, cînd
socialisteIn peri- revoluțla

științifică și tehnică, rile sale epocale, oferă enorme îndeosebi socialismului, țările socialiste nu trebuie să absolutizeze și să glorifice numai căile lor proprii și modalitățile specifice ale dezvoltării lor sau să impună altora sistemul lor. Deosebirile și formele specifice sînt inevitabile și trebuie respectate. Firește, aceasta nu trebuie să excludă necesitatea dialogului și schimburilor de păreri constructive, care pot îmbogăți teoria și practica socialistă și pot contribui la dezvoltarea relațiilor reciproce.Remarcînd că, în prezent, se înmulțesc posibilitățile in lume ca mișcarea muncitorească internațională să exercite un rol și o influentă tot mai mare, Tito a adăugat că s-a întărit, de asemenea, convingerea că independența și neamestecul reprezintă condiții de bază pentru dezvoltarea unor relații de egalitate și solidaritate între țările socialiste, partidele comuniste și muncitorești și alte forțe și mișcări progresiste. „Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia a dezvoltat permanent cooperarea cu partidele comuniste și muncitorești și cu mișcările progresiste tocmai pe a- ceste baze", a menționat președintele. Pornind de la principiul deplinei autonomii a fiecărui partid și mișcări și de la responsabilitatea față de propria clasă muncitoare și față de propriul popor, noi am susținut întotdeauna punctul de vedere că deosebirile de poziții, care reflectă condițiile diferite în care activează fiecare partid și mișcare progresistă în parte, nu trebuie să reprezinte o piedică în calea cooperării. Dimpotrivă, unitatea adevărată poate fi făurită numai dacă interesele și părerile fiecărui partid și mișcări sînt respectate, a declarat președintele U.C.I.

cu cucerl- șanse

președintelui 
Franței»Luni. 2î mai. ora 11.30. Acest moment, s-a înscris in istoria Franței prin investirea celui de-al 20-lea președinte al republicii. Valery Giscard d’Estaing.în sala festivă a Palatului, președintele Consiliului constituțional a pronunțat proclamarea oficială a rezultatului alegerilor prezidențiale, după care șeful statului a primit Marele Colier al Legiunii de Onoare, simbol al funcției supreme a Republicii Franceze.După ce a semnat procesdl verbal al instalării la președinția republicii, Valery Giscard d’Estaing a rostit o alocuțiune, in care a spus că ziua de 27 mai constituie „începutul unei ere noi in politica franceză" și că toate sufragiile exprimate, inclusiv cele acordate concu- renților săi, „oglindesc o voință de schimbare".Pentru prima oară în istoria Franței, la ceremonie a luat parte un grup de copii, care au reprezentat elevii întregii țări.în cursul după-amiezii, Valery Giscard d’Estaing și-a început activitatea prezidențială. El a primit demisia guvernului, prezentată de primul ministru Pierre Messmer, iar o jumătate de oră mai tîrziu, a anunțat numirea in funcția de ministru a lui Jacques pe care l-a însărcinat marea noului guvern.Membru al U.D.R., majoritară in fosta coaliție guvernamentală, Jacques Chirac are 42 de ani. Deputat în Departamentul Correze, el își face intrarea in guvernul lui Georges Pompidou în 1968, ocupînd ulterior, alte funcții ministeriale.

prim Chirac, cu for-grupare

Delegația U.T.C
in Pakistan

KARACHI 27 (Agerpres). 
- La întoarcerea din vizita 
făcută în R.P. Chineză, dele
gația Uniunii Tineretului 
Comunist, compusă din Ion 
Traian Ștefănescu, prim-se- 
cretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele 
tineretului, Zoia Elena 
Ceaușescu, membru supleant 
a! Biroului C.C. al U.T.C., 
Victoria Bistriceanu, prim-se- 
cretar al Comitetului jude
țean Dolj al U.T.C., Alexan
dru Papilian, secretar al or
ganizației U.T.G de la Uni
unea Scriitorilor, a făcut o 
escală la Karachi.

Pe aeroport, delegația a 
fost întimpinată de Pyarali 
Allana, ministrul educației 
și organizațiilor de tineret 
din provincia Sind, repre
zentanți ai protocolului 
M.A.E. pakistanez și orga
nizației de tineret „Boys 
Scout Association", ziariști, 
precum și de către însărci
natul cu afaceri a.i. al Româ
niei la Islamabad.

în cursul aceleiași zile, 
delegația a avut un schimb 
de păreri cu ministrul Pya
rali Allana, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă 
cordială.

„Scînteia tineretuluiu

Șl

revistelor
„Avant-Garde" 
„Nouveau - Clarte“Sîmbătă și duminică, a a- vut loc, în Parcul Montpreau, de lingă Paris, tradiționala sărbătoare a publicațiilor e- ditate de Mișcarea Tineretului Comunist Francez — „Avant-Garde" și „Nouveau- Clarte". Printre numeroasele ziare și reviste de tineret din 33 de țări reprezentate la a- ceastă manifestare s-a numărat și ziarul „Scînteia tineretului", organ al C.C. al U.T.C., care a organizat, ca și in anii precedenți, un stand Ilustrativ despre viața și activitatea tineretului din patria noastră.La sărbătoare a participat Eugen Florescu, redactor-șef al ziarului „Scînteia tineretului".

SAMPASSA KAWETA MILOMBE, membru 
al Biroului Politic al Mișcării Populare a Revoluției 
din Zair, comisar de stat, vorbește „Scînteii tineretului"

La invitația C.C. al U.T.C., sâptămîna trecută 
ne-a vizitat țara delegația Departamentului Na- 
țional al Tineretului și Sporturilor din Zair. La în
cheierea vizitei, conducătorul delegației, Sam- 
passa Kaweta Milombe, membru al Biroului Po- 
tic al Mișcării Populare a Revoluției, comisar de 

stat, a acordat cu amabilitate un interviu ziarului 
nostru.

• Ați avut contacte cu tineri din diverse domenii 
de activitate. Ce impresii 
ne puteți împărtăși despre 
aceste contacte ?— în scurta mea ședere in România, despre care constat că a fost foarte complexă, m-am intilnit cu tineri din uzine, din cooperative agricole de producție, cu elevi și studenți, cu tineri care lucrează in domeniul culturii. Mărturisesc cu plăcere că pretutindeni am găsit un tineret organizat și conștient de tot ceea ce face, de misiunea pe care o are în societate. Am observat la tinerii români o reală maturitate politică.

se angajeze ca muncitori calificați.în ce privește învățămiutul superior, integrarea fericită între invățămint, cercetare ducție a reținut în mod tenția mea. și pro- egal a-
• Cu ce impresii 

despre țara noastră ?
plecați

— îmi exprim întreaga mea admirație pentru realizările înfăptuite de poporul român in timpul ce a trecut de la eliberarea țării. Peste tot am văzut
• Din activitatea tinere

tului român, ce v-a reți
nut în mod deosebit aten
ția?— în primul rind am fost Impresionat de prezența activă a tineretului român în toate sectoarele productive. De fiecare dată cînd am vizitat o unitate productivă, alături de director s-a aflat și secretarul organizației U.T.C. din întreprinderea respectivă. Această formulă de reprezentare și implicit de participare a tineretului la problemele majore, de producție ale întreprinderilor mi-a reținut In mod deosebit atenția.Apoi găsesc foarte interesantă colaborarea și acțiunile comune ale studenților cu celelalte categorii de tineri.Și, în sfirșit, a treia problemă pe care am reținut-o, pentru a o discuta în țara mea cu factorii competenți și a adapta ceea ce se poate condițiilor din Zair, este sistemul de învățămînt din România. îl găsesc interesant fiindcă el vizează pregătirea complexă a tinerilor și calificarea lor pentru a putea, imediat după terminarea studiilor, să se integreze în procesul productiv. Mă refer la faptul că tinerii absolvenți de licee care, dacă nu reușesc să intre în învățămîn- tul superior, au posibilitatea să

înălțate nenumărate blocuri de locuințe destinate muncii, realizările _____________sînt impresionante, iar agricultura. a pus cu adevărat în valoare potențialul satelor românești. Un proverb zairez spune că „pomul se apreciază după fructe". în cazul României, lucrul cel mai valoros este politica neobosită dusă de Partidul Comunist Român de la eliberare și pînă in prezent pentru construirea unei societăți noi, socialiste, la care a contribuit hărnicia poporului român, hărnicie pe care am constatat-o pe oriunde am trecut.în domeniul politicii externe

oamenilor industriale

Conferința pentru securitate
și cooperare în Europa

• Continuă redactarea documentelor finale • O 
serie de sectoare și probleme importante își aș

teaptă rezolvareaîn organele subsidiare ale Conferinței pentru securitate șl cooperare in Europa, care se desfășoară la Geneva, continuă activitatea de redactare a documentelor finale ce urmează fie supuse adoptării în faza a treia, preconizată să aibă loc nivelul cel mai înalt la Helsinki, in vara acestui an. să la

doresc să relev în primul rînd poziția progresistă a României față de Africa. Un exemplu este edificator. în afara statelor de pe continentul african, România a fost prima țară care a recunoscut Republica Guineea — Bissau. Faptul nu este întîmplă- tor; el este produsul logic al politicii dinamice românești. De altfel poziția României cu privire la problemele internaționale, fie că este vorba de Vietnam, de Cambodgia, de problema materiilor prime etc, întotdeauna ea a fost aceea pe care și Africa progresistă s-a situat. îmi este deosebit de plăcut să evoc rolul de mesager neobosit al păcii pe care îl are președintele României, Nicolae Ceaușescu, a cărui vizită pe continentul nostru a contribuit la mai buna cunoaștere și apropiere dintre poporul român și popoarele africane.
• Au mai rămas cîteva 

ore pînă la decolarea avio
nului.
care, 
prin ■. 
nostru, 
niei socialiste ?

Doriți acum, la pie
să transmiteți ceva, 
intermediul ziarului 

, tineretului Româ-

— Părăsind România, în numele delegației care mă însoțește și prin intermediul ei, in numele tuturor tinerilor din Mișcarea Populară a Revoluției din Zair, adresez sincere mulțumiri C.C. al U.T.C. și Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România pentru primirea prietenească și călduroasă care ne-a fost rezervată.Urmind euvîntul de celor doi președinți, ședintelui României, Ceaușescu, și al președintelui Republicii Zair, Mobutu Șese Seko, Uniunea Tineretului Comunist și Tineretul Mișcării Populare a Revoluției sînt ho- tărîte să întărească legăturile de solidaritate activă dintre ele.Tineretul zairez salută dinamismul și seriozitatea cu care acționează U.T.C. pe plan intern și internațional și apreciază la justa lor valoare curajul și luciditatea cu care se pronunță pentru eliberarea integrală a Africii de sub dominația colonialismului, a neocolonialismului, imperialismului, rasismului și apartheidului. Doresc sincer mari succese U.T.C.Urez viață lungă președintelui Nicolae Ceaușescu, fericire poporului român, noi și mărețe realizări pe calea construirii socialismului.

ordine al al pre- Nicolae

GH. SPRINTEROIU

Astfel, în subcomisia pentru principii în care participanții a- bordează problemele privind normele care trebuie să guverneze relațiile dintre state în Europa, s-a formulat, în linii generale, conținutul primelor cinci principii. De asemenea, participanții au examinat propunerile românești de măsuri care să facă efectivă nerecurgerea la forță și la amenințarea cu forța, căzind de acord asupra unor prevederi importante de natură să evidențieze importanța soluțiilor pe cale pașnică, fără amenințarea cu forța sau cu folosirea forței, a problemelor care intervin intre state. în același sens, au fost examinate propunerile elvețiene de elaborare a unui sistem care să a- sigure rezolvarea tuturor litigiilor prin căi pașnice. Progrese importante în procesul de redactare s-au obținut și în elaborarea documentelor privind cooperarea economică și unele aspecte ale cooperării culturale.în același timp, însă, atenția participanților este concentrată asupra faptului că o serie de sectoare și probleme importante iși așteaptă rezolvarea, fără ca pînă în prezent să se contureze liniile de acord. Ca urmare, numeroase delegații au relevat necesitatea Intensificării negocierilor, prin manifestarea unui spirit de Înțelegere politică $i cooperare, pentru ca dificultățile existente să poată fi depășite prin găsirea unor formule care

să reflecte interesele tuturor totodată, să contribuie la realizarea obiectivului de bază al conferinței, acela de a iniția și statornici un sistem nou de relații pe continent.Lucrările din această săptă- mină prezintă importanță nu numai prin tematica abordată, dar și prin hotărirea ce trebuie manifestată spre rezolvarea in timp optim a problemelor rămase încă în suspensie.

Șt

• DUMINICA au avut loc alegeri parlamentare in Luxemburg, la care și-au desemnat candidați șapte partide politice.Noua configurație a Camerei Deputaților, după anunțarea rezultatelor alegerilor este următoarea : Partidul Creștin-Social (de guvernă- mînt) — 18 mandate, cu trei mai puțin decit in legislatura precedentă ; Partidul Socialist — 17, cîștigă 5 ;Partidul Democratic (liberal) — 14 (ciștigă trei) : Partidul Comunist — 5, și Partidul Social-Democrat — 5.Numărul locurilor în noua Cameră a Deputaților a sporit cu trei.Ca și la alegerile precedente, nici unul din partide nu a obținut un număr suficient de mandate pentru a forma un guvern monocolor. De aceea, ca și pînă în prezent, viitorul guvern va fi un guvern de coaliție.
Orientul Apropiat

Convorbirile iui H. KissingerDAMASC 27 (Agerpres). — Secretarul de stat al S.U.A., Henry Kissinger, a avut, luni după-amiază, o nouă rundă de convorbiri — cea de-a 12-a din cadrul actualei sale misiuni în Orientul Apropiat — cu președintele Siriei, Hafez Al Assad, consacrate examinării problemelor privind realizarea unui eventual acord de dezangajare militară pe înălțimile Golan.Potrivit unei declarații a purtătorului de cuvînt al delegației americane, dr. Henry Kissinger ar urma, după o nouă rundă de convorbiri, la Tel Aviv, să plece marți spre Washington.

Guvernul Siriei a dat publicității o declarație în care se menționează că există deocamdată unele puncte pe care Siria refuză să le discute, cum ar fi a- cela privind situația fedainilor palestinieni, deoarece ea dorește ca această problemă să fie soluționată de către poporul palestinian și să fie examinată cu conducerea Mișcării palestiniene.Siria, se arată in declarație, consideră acordul de dezangajare militară numai ca un prim pas în direcția retragerii totale a Israelului din teritoriile arabe ocupate.
PE SCURT • PE SCURT• PE SCURT

Neqocierile Portugalia 
P.A.I.G.C.• Luni au continuat Ia Londra negocierile dintre delegația guvernului portughez și delegația Partidului African al Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.). Convorbirile s-au referit atit la problemele încetării focului, cît și la cele privind soluționarea conflictului.Răspunzind la întrebările ziariștilor, ministrul de externe portughez, Mario Soares, a declarat că „negocierile progresează în mod normal". Pedro Pires, conducătorul delegației P.A.I.G.C., a menționat că negocierile vor continua în cursul zilei de marți.

• IN CADRUL MANIFESTĂRILOR care au loc în Olanda în întîmpinarea celei de-a 30-a aniversări a insurecției naționale antifasciste armate din România, la 25 mai s-a deschis la galeria de artă „de Vaart" din Hilversum o expoziție de pictură a artistului român Corneliu Petrescu.La vernisaj au participat reprezentanți ai municipalității, oameni de cultură și artă, ziariști, un numeros public.
Pnom Penhul sub tirul 
patrioților cambodgieni• IN CURSUL ZILEI DE DUMINICA, patrioții cambodgieni au lansat un atac cu rachete asupra unor obiective

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scintell". Tel : 17 <0 1». 17 SO 20. Abonamentele se fac Ia oficiile poștale șl dlfuzorll din Întreprinderi șl instituții Cititorii din străinătate pot face abonamente prin „ROMPRESFILATELIA" — Serviciul Import Export Presă — București — Calea Griviței nr. 64—66 P.O.B. _ 2001.

din capitală — informează a- gențiile France Presse și Reuter. Atacul a survenit intr-un moment cînd tensiunea era deosebit de puternică la Pnom Penh, ca urmare a arestării unui număr de 62 de studenți și profesori învinuiți de participare Ia o recentă demonstrație de protest împotriva Înrăutățirii situației economice.
„Cosmos - 656"• ÎN UNIUNEA SOVIETICA a fost lansat, luni, satelitul artificial al Pămîntului „Cosmos- 656", destinat continuării explorării spațiului cosmic, anunță agenția TASS. Aparatele de la bordul satelitului funcționează normal.

• TOKYO BROADCASTING SYSTEM (T.B.S.), cea mai mare societate particulară de televiziune din Japonia, a Început, luni, difuzarea unui ciclu de 15 emisiuni filmate în România, cu o durată de 15 minute fiecare. Emisiunile vor fi difuzate în fiecare dimineață, cu excepția zilelor de sîmbătă și duminică, pînă la 14 iunie a.c. Emisiunea de luni, intitulată „Ora 7,30, in București" a prezentat instantanee din Capitală, discuții cu tre*- cătorii privind preocupările lor din ziua respectivă.• INDIA A COMEMORAT, luni, împlinirea a zece ani de la moartea lui Jawaharlal Ne. hru, primul premier al guvernului indian instalat după obținerea independenței țării.
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