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Înțîmpinaț prețutindern cu dragoste știma, 

cu hotârîrea de a înfăptui neabătut politica partidului

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste Româ
nia, comandantul suprem al forțelor 
noastre armate, a asistat marți, 28 mai, 
la un complex de exerciții cu diferite 
categorii de armament.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
însoțit de tovarășii Emil Bodnaraș. Emil 
Drăgănescu, Manea Mănescu, Vasile Vilcu,

Ion Ioniță, Gbeorghe Oprea, vie* pnz=- 
ministru al Guvernului, gene ral -eoleaet 
Ion Comut, șef de secție la CX. a! P.CJL. 
Virgil Actarian. Emil Bobu. Die Ctșa. 
membri ai Guvernului, și alte persoane 
oficiale. Au fost, de asemenea, de față 
primul adjunct și adjunct ii mînrMruiwi a- 
părării naționale, comandanți de armate 
și arme, generali și ofițeri superiori.
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Sosirea tovarășului Nicolas 
Ceaușescu a fost primită cil pu
ternic entuziasm de cadrele de 
conducere ale armatei, de co
mandanții și ostașii participanți 
la exerciții.

O gardă militară, cu drapel 
ți muzică! a prezentat onorul 
comandantului suprem. Se in
tonează Imnul- de Stat al Repu
blicii Socialiste România. Co
mandantul suprem trece apoi in 
revistă garda de onoare.

In continuare s-au prezentat 
unele tipuri de armament și mu
niții realizate de către inginerii 
și tehnicienii noștri, in lumina 
indicațiilor date de tovarășa' 
Nicolae Ceaușescu cu difer.: 
prilejuri.

Exercițiile care au urmat ar 
reliefat preocuparea comandan
ților statelor-majore, organelo- 
și organizațiilor de partid si 
U.T.C.-ului pentru perfecționa
rea procedeelor de folosire cu 
randament maxim a tehnicii 
luptă tot mai modeme cu ca: • 
este înzestrată armata noastră.

întreaga desfășurare a comple
xului de exerciții a evidențiat 
capacitatea de conducere și or
ganizatorică a comandanților și 
statelor-majore, competența in

ginerilor și tehnicienilor in ex
ploatarea și pregătirea pentru 
trageri a tehnicii, ordinea ți dis
ciplina ce caracterizează arma
ta noastră.

După încheierea exerciții’.or 
demonstrative, ministrul apără
rii naționale l-a asigurat pe to
varășul Nicolae Ceaușescu că 
armata, profund devotată inte
reselor fundamentale ale po
porului, va acționa permanent, 
cu fermitate, pentru înfăptuirea 
neabătută a politicii interne și 
externe a partidului și statului, 
pentru îndeplinirea cu prompti
tudine ți abnegație a ordinelor 
patriei, ale comandantului su
prem al forțelor narst-e armate.

In încheierea intilnirii cn ca
drele de conducere ale Ministe
rului Apărării Naționale. ra 
comandanți de annate și arate, 
cu generali și ofițeri superiori 
participanți la complexul de 
exerciții, tovarășul NICOLAE 
CEAUSESCU a adresat calde fe
licitări tuturor acelora care au 
luat parte la «ceste exerciții, 
pentru modul in rare au asigu
rat buna lor desfășurare, pen
tru rezultatele obținute.

In numele conducerii de 
partid și de stat, al său perso

nal. tovarășul Nicolae Ceasșeseu 
a exprimat convingerea ca în
treaga noastră armată va acționa 
in continuare, cu fermitate, pen
tru îndeplinirea hotăririlor Comi
tetului Centra! a! partidului pri
vind ridicarea nivelului de pre
gătire militară «i puGtieă. în
tărirea capacității de apărare a 
țării, pentru a fi gata, ia unea 
condiții, să-si iadepiiaeasrt cu 
cruste inalu minase iaueJîa- 
țată de popor.

Subfiaiind ea ratai armatei 
este de a puae pe primai ptaa 

pregătire pestrz a prtea 
Mani ia eeie mai bav eamdftt: 
mijleaeeie ea care este iazestra- 
tă. tararișal Nieaiae Ceausescu 
a arătat eă ea trebuie —fr-i 
că participe ti ia actraaBe de

le ia diferite sectoare.
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a arat partieipanțiler ta exer
ciții. talarur militariler Ter
țelor noastre armate. suc
cese tac mai mari ia ridicarea 
pregătirii de luptă și politică, 
noi realizări in activitatea vii
toare. ia întărirea capacității de 
luptă a armatei.

Conducătorul
partidului și statului 

a făcut o nouă vizită de lucru
la Șantierele navale Constanta
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Tovarășul Nseolae Ceiniem. secretarul 
general *1 Partidului Cornii nirt Român, 
președintele Republicii Socialiste Româ
nia. a tăcut in cursul zilei «ie marți o vizi
tă «ie lucru la Șantierele navale Constanța.

Conducătorul partidului și statului a 
fost însoțit de tovarășii Emil Bodnaraș, 
Emil Drăgănescu, Manea Mănescu, Vasile 
Vilcu, Ion Ioniță, Gheorghe Oprea.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a intilnit in mai multe rin- 
duri cu constructorii navali con- 
stănțeni ți. de fiecare dată, re
zultatele au fost rodnice. Con
vorbirile la fața locului cu 
specialiștii, cu muncitorii și teh
nicienii au stat la baza alcătui
rii unor planuri concrete ce 
muncă menite ca. odată cu con
strucția noului port, să contri
buie la dezvoltarea și acestui 
șantier naval de la poarta ma
ritimă a țârii. Recomandările, 
indrumările date de secretarul 
general al partidului au însu
flețit pe constructorii și făuri
torii de nave, le-au orientat efor
turile spre direcțiile prioritare 
ale programului de dezvoltare 
a șantierelor.

La mai puțin de un an de ța 
ultima vizită făcută aici, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a ve
nit acum din nou in mijlocul 
acestui harnic colectiv. Și dacă 
în iulie anul trecut se mai dis
cuta încă in fața unor schițe și 
planșe, acum totul are contururi 
bine determinate, iar în primul 
doc uscat se află în curs de 
montaj, intr-un stadiu avansat, 
primul mineralier românesc de 
55 000 tdw.

Bucuria și satisfacția intilni
rii cu secretarul general al par
tidului a generat pretutindeni, 
pe șantier, la toate locurile de 
munca o însuflețită mani
festare de dragoste, de în
credere nețărmurită, de sti
mă și respect. Constructorii 
navali constănțeni au ținut să 
adreseze cu acest prilej tovfiră- 
șului Nicolae Ceaușescu £alde 
felicitări pentru alegerea sa in 
înalta funcție de președinte al 
Frontului Unității Socialiste, 
să-și manifeste ferm hotârîrea 
de a-și dărui întreaga lor e- 
nergie pentru îndeplinirea pro
gramului stabilit de Con
gresul al X-lea și Conferin
ța Națională ale partidului, 
pentru a realiza înainte de ter
men planul cincinal, și a în- 
tîmpina cu noi succese cea 

ne-a 30-a a-.;verșare a e'tberă- 
-. patriei ți cel ce-al XI-lea 
Cnngre s al P.C.R.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
răspunde cu prietenie aclama

ta r.umeie comuniștilor, al tu- 
turor oamenilor muncii din 
Cccataața. tovarășul Petre 
Nfrwibe, prim-secretar al Comi- 
te:ului municipal de partid, a- 
cre.'-ază conducătorului partidu
lui si statului un călduros bun 
venit.

Vizita începe in marea hală 
«ie co.nstrucții-corp. Deși nu 
toate utilajele au fost mon
ta:?. munca se desfășoară din 
pi;.-.. Traducind in viață indi
ca::'.? date de secretarul gene
rai al partidului cu prilejul vi
zite: anterioare, activitatea se 
desfășoară in paralel. Pe li
niile , gata montate se a- 
samb'.ează corpuri de navă 
de sute de tone, iar alături 
mentorii continuă instalarea al
tor utilaje.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a-tecrază buna organizare a 
muncii și recomandă ca, încă 
de pe acum, să se urmărească 
cu mult spirit gospodăresc fo- 
losi rea spațiului de producție, 
inclusiv cel al vechiului șan
tier.

In secția sablare-paserizare 
sau la depozitul de laminate,; 
vizitate apoi, sînt prezentate in 
funcțiune utilajele perfecțio
nate, de mare randament.

Și la cele două mari docuri 
uscate, destinate asamblării cor
purilor de nave de mare tonaj, 
lucrările sînt în stadiu avan
sat. Indicația secretarului ge
neral al partidului, de a se 
lucra in paralel, atît la con
strucții cit și la montaj, este 
tradusă în viață cu rezultate 
bune. Și aici în docul — care în 
final va fi destinat reparațiilor 
de nave — unde lucrările mai 
continuă încă, se desfășoară în 
ritm intens și montarea bloc- 
săcțiilor mineralierului de 55 000 
tdw. Durata execuției a fost 
redusă, ceea ce a permis execu

tarea in avans a unor importan
te lucrări. Constructorii navali 
sin: ferm hotăriți să-și îndepli
nească angajamentul luat dă a 
livja prima navă românească de 
acest tip pină la 1 mai 1975, iar 
cea de-a doua pină la 23 august 
același an. Nava se contu
rează de pe acum. Secre
tarul general al partidului 
este informat despre acțiunile 
ce se întreprind pentru intro
ducerea unor metode perfecțio
nate de muncă, printre care și 
trecerea la sudura automată pe 
verticală și a altor măsuri care 
vor permite scurtarea termene
lor de construcție și devansarea 
angajamentelor luate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși, intră în cala 
vasului, discută cu constructorii 
navali. Secretarul general al 
partidului remarcă și aici buna 
calificare dobîndită de munci
tori și tehnicieni.

— Navele construite pină acum 
pe acest șantier au constituit o 
bună școală — subliniază secre
tarul. general al partidului. Azi, 
reușiți să faceți nave de 25 de 
ori mai mari ca în trecut.

Directorul general al șantie
rului, ing. Dumitru Fuiorea, 
care prezintă realizările obți
nute pe șantier, mulțumește 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru sprijinul permanent ce 
îl acordă dezvoltării șantierului 
și arată că întregul colectiv de 
aici va face totul pentru a răs
punde încrederii de a . fi con
structorul primelor nave româ
nești de mare tonaj.

Vizita de lucru la Șantierul 
naval Constanța se încheie 
într-o atmosferă entuziastă.

Răspunzind aclamațiilor, to
varășul Nicolae Ceaușescu adre.- 
sează la plecare felicitări între
gului colectiv pentru realizările 
de pină acum și totodată urări 
de noi succese și îndemnul de a 
lucra mereu mai bine pentru 
îndeplinirea sarcinilor de înaltă 
răspundere ce le revin.

Președintele Republicii So
cialiste România. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și tovarășa 
Elena Ceaușescu au primit marți 
după-amiază pe membrii dele
gației Congresului Național din. 
Republica Columbia, condusă de 
Sergio de la Torre Gomez, vi
cepreședinte al Camerei repre
zentanților. care fac o vizită in 
‘ara noastră, la invitația Marii 
Adunări Naționale. Din delega
ție fac parte Dario Marin Ve- 
r.egas și Jose Ignacio Giraldo — 
senatori. Jorge Sedar.o, Guil
lermo Piazas Alcid. Roberto 
Hoyos Castano. Hugo Otalora 
Huertas ți Jose Uriel Gomez — 
deputat:.

Oaspeții au fost însoțiți de 
Alvaro Rocha Lalinde. însărci
nat cu afaceri ad-interim al Re
publicii Columbia la București.

La întrevedere au participat 
tovarășii Ștefan Voitec. vice
președinte al Consiliului de 
Stat. Manea Mănescu, orim- 
ministru al guvernului. Miron 
Canstantinescu. președintei» Ma
rii Adunări Naționale, Mihai 
Dalea. președintele Comisiei 
centru politică externă a M.A.N., 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
a! P.C.R.. Stefan Bălan. pre
ședintele Grunului parlamentar 
nentru relații de Prietenie 
România-Columbia. si Iuliu Fe- 
jes. secretar al M.A.N.

In numele membrilor delega
ției parlamentare columbiene, 
Sergio de Ia Torre Gomez a ex
primat gratitudinea pentru in
vitația de a vizita România și 
pentru cinstea deosebită de a 
fi primită de șeful statului ro
mân. pentru posibilitatea oferi
tă delegației de a cunoaște rea
litățile României socialiste și dc 
a putea explora posibilitățile de 
intensificare a schimburilor e- 
conomice, culturale, tennico-ști- 
ințifice româno-columbiene.

In timpul convorbirii, șeful de
legației parlamentare columbie
ne a evocat vizita făcută de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu în Columbia, în sep
tembrie 1973, arătînd că poporul 
columbian păstrează o profundă 
admirație și respect față de șe
ful statului român, față de efor

în Editura politică a apărut:

NICOLAE CEAUȘESCU
EXPUNERE LA PRIMUL CONGRES AL 

FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

CUVINTARE LA ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR
CONGRESULUI

23-24 mai 1974

• Aflată la Beirut, delegația U.T.C. 
a avut întrevederi cu conducerile 
Uniunii Tineretului Democrat și Ti
neretului Partidului Socialist Pro

gresist din Liban.

• Delegația P.C.R. care participă la lucrările Congresului 
U.C.I. a vizitat uzina „Rade Koncear".

• Asociația studenților cambodgieni a difuzat un protest 
împotriva corupției lonnoliste.

• Premierul francez Jacques Chirac a prezentat președintelui 
Valery Giscard d'Estoing lista noului guvern.

(în pagina a 4-a)
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turile sale consacrate promovă
rii păcii și înțelegerii intre na
țiuni.

Salutind pe oaspeți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a relevat câ 
prezența unei delegații parla
mentare columbiene, atit de re
prezentativă. constituie încă o 
expresie a bunelor relații ce 
s-au stabilit și se dezvoltă pe 
multiple planuri între România 
și Columbia. Președintele 
Nicolae Ceaușescu a rugat pe 
membrii delegației să transmită 
din partea sa, a guvernului ro
mân și a poporului român, un 
cordial salut poporului colum
bian prieten, impreună cu urări 
de bunăstare, prosperitate și fe
ricire.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
s evocat cu plăcere vizita efec
tuată in Columbia, întilnirile și 
convorbirile avute cu persona
lități politice columbiene, cu 
reprezentanți ai parlamentului, 
ai cercurilor economice, înțele
gerile și convențiile stabilite 
care au creat o bază solidă dez
voltării pe 'multiple planuri a 
colaborării și conlucrării dintre 
cele două țări și popoare.

De ambele părți a fost expri
mată dorința de a se adinei și 
diversifica cooperarea dintre 
România și Columbia, de a de
pune eforturi în vederea tradu
cerii în viață a acordurilor și 
înțelegerilor convenite, de a se 
dezvolta legăturile și schimbu
rile de delegații între cele două 
țări. inclusiv intre membrii 
parlamentelor din România și 
Columbia.
> Au fost abordate, de aseme
nea. unele aspecte ale vieții po
litice contemporane, subliniin- 
du-se că schimbările pozitive 
care au loc în America Latină, 
in Europa și în întreaga lume, 
creează condiții favorabile lup
tei pentru dezvoltarea unor noi 
relații între state, pentru afir
marea unor principii noi în via
ța internațională, bazate pe e- 
galitate și respect reciproc, în 
locul vechii politici de inegali
tate și dominație, pentru crea
rea unei lumi a păcii și înțe
legerii între popoare.

Întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.
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oii(;ă\izatia u.t.u. Mitingul de la Casa de cultură a studenților din Capitală :

SECRETARUL U. T. C. SOLIDARI CU LUPTA POPOARELOR AFRICII TELEGRAME

ÎN COMITETUL OAMENILOR MUNCII
In urmă cu un an și jumătate, 

tind lua pentru prima oară cu
vintul in ' comitetul . oamenilor 
muncii, Gheorghe Bratu, secre
tarul comitetului U.T.C. de la 
Uzina de produse pentru con
strucții din Găești a constituit 
pentru mulți dintre cei prezenți 
o surpriză. Calm, pe un ton me
ditativ chiar, cuvintul tinăr se 
rostea limpede, ferm. A doua 
oară, ca și la întilnirile urmă
toare de altfel, cind pe lista 
vorbitorilor numele secretarului 
U.T.C. nu lipsea, „surpriza" a 
devenit un element obișnuit.

Stau azi de vorbă cu el despre 
rolul secretarului U.T.C. in acest 
organism colectiv de conducere, 
incercind să reconstituim impre- 
ună valoarea intervențiilor lui.

— Conferindu-i dreptul de 
participare la conducerea tre
burilor întreprinderii, Legea nr. 
11 din 1971 ii permite secretaru
lui U.T.C. să cunoască in perma
nență preocupările acesteia, in 
funcție de care poate orienta 
preocupările organizației de ti
neret, iar pe de altă parte, să 
influențeze hotăririle organului 
de decizie al cărui membru este. 
Dumneata, tovarășe Bratu, de 
care din aceste drepturi te folo
sești in primul rind ?

— După părerea mea drepturi 
prioritare nu sînt. Toate sint 
drepturi, chiar dacă în cazul de 
față am enumerat doar două, 
și mă folosesc de fiecare cind e 
cazul și in măs’ra in care este 
nevoie.

— Totuși, primul dintre cele 
două pe care le-ai numit iți dă 
posibilitatea să, te informezi și 
numai dacă vrei, te poți folosi 
de el, pe cind cel de al doilea 
— de a influența luarea deci
ziilor care este și mai la inde- 
mină nu este și mai avantajos ’!

— Aparent așa este. In ochii 
colegilor pe care ii reprezinți, 
crești sau poți crește, bătindu-te, 
cum se zice, pentru o cauză sau 
alta a lor. pentru condiții mai 
bune de locuit, pentru un club, 
pentru o mai bună repartizare 
a lor Ia locurile de muncă, pen
tru obținerea unei gradații su
perioare în ștatele de funcțiuni, 
etc., etc. Dar, vin și eu și vă

intreb. deși nu sint jurist : poți 
avea sau poți pretinde un drept 
fără merit f Să zicem că totuși 
secretarul, pretinzind rezolvarea 
unei situații, vine in comitetul 
oamenilor munci: făcind caz de 
dreptul lui de cuvint. de repre
zentare. Vorbește, apără cauza 
unui tinăr sau a unui grup 
de tineri. comitetul oame
nilor muncii, in baza creditului 
ce i l-a acordat, o acceptă și in 
concluzie ține cont de argumen
tele lui in luarea deciziei. Ulte
rior insă comitetul se convinge 
că el vine numa; să ceară drep
turi, nu să ciștige drepturi, pre
tinde numai, fără să ofere ni
mic. Și atunci, nu i se reduce 
creditul ? Fie că nu mai este 
luat in seamă așa cum ar trebui, 
fie că i se răspunde cu intreba- 
rea : tu, secretare, ai făcut ceva 
pentru ca și tinerii să fi venit 
în intimpinarea sau prevenirea 
unei situații, din inițiativa or
ganizației pe care o reprezinți ?

— Dumitale. ți s-a pus vreo
dată o asemenea intrebare ?

— De ce să nu recunosc, mi 
s-a pus. Mai pe ocolite, dar mi 
s-a pus. Intr-un timp, din cauza 
defectării unei macarale, tinerii 
dintr-o secție intraseră în gol 
de producție. „Ce facem cu ei ? 
— am zis eu in comitet. Sint în 
pericol de a nu-și realiza sala
riul. Să ii mutăm in altă secție". 
„Altă soluție nu există ? — a 
zis directorul. Nu ar fi mai 
bine dacă voi. tinerii, care sin- 
teți destui, ați pune mîna să o 
reparați, iar cu ocazia asta o să 
și modernizați ?" Așa am făcut. 
M-am întors în organizație, am 
discutat cu ei și, in cîteva după- 
amiezi am modernizat-o. Altă 
dată, punindu-se problema insta
lării unei raboteze de mare ca
pacitate, nu erau brațe de mun
că disponibile pentru lucrarea 
fundației și treaba asta se tot 
discuta in comitetul oamenilor 
muncii, fără insă a se găsi și 
soluția. „Preluăm noi, tinerii, 
sarcina asta" — am zis eu. 
„Cum ? — am fost întrebat. 
„Prin muncă patriotică" — 
le-am răspuns. Și in citeva săp- 
tămini lucrarea a fost gata. 
După aceea știți ce am ciștigat ?

ImecLa:. pre'.ungmea unei _eoa- 
venții- aciră a ucu. autobuz 
pentru transportul navetiștilor 
la iacă două sate.

— Am afla; că datorită inter
venției dumitale s-au angajat «: 
calificat in această întreprin
dere soțiile multor tineri, care 
lucrează airi de mult timp.

— Mulți coleg: de ai met vro
iau să plece dtn Găești pentru 
că nu găseau loc de muncă pen
tru soții. Am discutat eu ei. 
ne-am consultat dacă nu ar fi 
bine să se califice in meseriile 
întreprinderii noastre, după care 
am susținut această idee in 
C.O.M. A fost acceptată, și acum 
avem aproape 40 de sudorițe și 
lăcătuși montatoare.

— Am reținut că intr-o peri
oadă de citeva Inr.i ai fost ple
cat la un curs de specializare. 
Crezi că s-a simțit lipsa dumi
tale ?

— Nu. pentru că in ace« timp 
organizația a fost reprezentată 
in comitet de locțiitorul secre
tarului U.T.C. cu aceleași drep
turi și obligații.

— Mai direct, după părerea 
dumitale care sint principalele 
obligații ale reprezentantului 
tinerilor ?

— Prima, așa cum spuneam și 
mai înainte, ar fi aceea de a 
informa permanent organizația 
despre hotăririle organului de 
conducere și de a milita per.tru 
îndeplinirea lor fiindcă, ia ur
ma urmei, eîe vizează și intere
sele lor. A doua, decurge de fapt 
din prima : să se informeze la 
rindul lui asupra preocupărilor 
și dorințelor tinerilor pentru că 
numai așa poate fi purtătorul 
lor de cuvinț. Iar îndeplinirea 
acestor obligații i-o impune în
săși calitatea lui de secretar.

— Cu alte cuvinte, din tot ce 
am discutat, tovarășe Bratu, am 
reținut că. după părerea dumi
tale, secretarului U.T.C., ca re
prezentant a| tinerilor in comi
tetul oamenilor muncii, legea 
i-a oferit drepturi, organizația 
și obligații.

— Aceasta mi-a și fost inten
ția.

N. COȘOVEANU
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Festivitatea luminării carnetelor U.T.C. în cadrul solemn «. >
Muzeului de istorie a partidului comunist, a mișcă’;;
erotice și revoluționare din România a devenit o statornică 
acțiune in agenda vieții organizațiilor de tineret d:n școli. la:i 
in această imagine, cîteva uteciste ale Liceului nr. 21. ;..-■-
generale nr. 5 fi 10 din Capitala, bucurindu-se de noua 

învestitură.
Foto: O. PLECAU
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dreptului 
liberă și 
vorbit, de asemenea. Mousa 
Traore, student, președintele 
Comitetului executiv al Uniu
nii studenților africani din 
Rnmâr.ia care a adus mul
țumiri Partidului Comunist 
Român. guvernului, întregu
lui popor român. pentru 
sprijinul acordat țărilor a- 
fr.eane. pentru sentimentele 
de prietenie și solidaritate, 
precum fi pentru condițiile 
create tinerilor din Africa de 
a se pregăti în institute de 
învățămint din România.
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a Petroșeni-Chimia Năvo- 
eonfroBiare deschisă ori- 
rezoltat. Cea mai impor- 
partidă a etapei. Grivița 

-Rulmentul Birlad. un a- 
devârat derbi, grivițenii vor tre. 
bui să se intrebuințeze serios 
in lupta lor indirectă cu Steaua 
la șefia clasamentului. Depinde 
insă și 
pânde 
lădeni 
nilor.

de medul cum vor râs 
ambițioșii jucători bir- 
la „dorințele* grivițe

GABRIEL FLOREA

TRANSMIT:
o Ilfov : Duminică 26 mai, 

IM de elovi ai Școlii ge
nerale nr. 4 din Giurgiu și 
ai Școlii generale din comu
na Ogrezeni au participat la 
o excursie de orientare pro- 
fesională vizitind Uzinele 
„Semănătoarea* și „23 
gust* din Capitală.

In perioada 6—9 iunie 
organizează o excursie 
litoral pentru 200 de tineri. 
In programul lor este inclu
să și prezența la Turneul 
emblemelor pentru a încu
raja echipa județului. Tine
rii caro doresc să participe 
la această excursie se pot 
adresa Agenției B.T.T. Il
fov. ttr. Ilfov nr. 2. telefon 
13M42.

laeepcnd din » iunie. in 
eotabe -are ea serii» de pro- 
panodă a Comitetului jude
țean al U.T.C.. pentru 1000 
de tineri se organizează o 
interesantă și atractivă ex
cursie tematică : „Pe urme
le insurecției naționale anti
fasciste armate, in județul 
Ilfov și in București".

TENIS

Au-

se 
pe

AL. DOBRE

— Qrganizatorii tradiționalului 
turneu internațional de tenis de 
la Roland Garros, care se va 
desfășura la Paris intre 3 și 16 
iunie, l-au desemnat ca princi
pal favorit al probei de simpiu 
bărbați pe jucătorul român Ilie 
Năstase.

— In primul tur al cam
pionatelor. jucătorul român Ilie 
Năstase l-a învins cu 6—4, 5—7, 
6—2 pe australianul Martin Mul
ligan.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii So
cialiste România, a primit din partea lui VALERY GISCARD 
D'ESTAING, următoarea telegramă :

Am fost deosebit de impresionat, domnule președinte, de ama
bilul dumneavoastră mesaj pentru care vă mulțumesc foarte 
mult.

Ca președinte al Republicii, voi menține în mod cordial le
găturile tradiționale de prietenie existente intre România și 
Franța, atît de apropiate de mulți ani prin cultură și civili
zație ; voi continua dezvoltarea cooperării politice, economice 
și tehnice, la care am contribuit personal, in calitate de pre
ședinte francez al Comisiei guvernamentale de cooperare și ale 
cărei progrese le-am putut astfel aprecia din plin.

Cunoscînd interesul pe care, dumneavoastră personal. îl acor
dați reușitei acestei cooperări, sînt sigur că, datorită voinței 
noastre comune de apropiere, relațiile dintre cele două țări ale 
noastre nu vor putea fi decit strinse în viitorii ani.

De asemenea, nu mă îndoiesc că țările noastre vor continua, 
ca și în trecut, cu mijloacele lor proprii, să facă să prevaleze 
in lume aceleași idealuri de pace, destindere, independență na
țională și de cooperare europeană și internațională.

Tovarășul MANEA MANESCU, prim ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, a trimis primului ministru al 
Guvernului Republicii Franceze, JACQUES CHIRAC, următoa
rea telegramă :

Numirea dumneavoastră în înalta funcție de prim-ministru al 
Guvernului Republicii Franceze îmi oferă plăcutul prilej de 
a vă transmite vii felicitări, Împreună cu cele mai bune urări 
de sănătate și succes în îndeplinirea misiunii dumneavoastră 
de mare răspundere.

Folosesc această ocazie pentru a-mi exprima convingerea că 
relațiile tradiționale de prietenie dintre România și Franța se 
vor dezvolta continuu, pe multiple planuri, in interesul reci
proc al țărilor și popoarelor noastre.

PRIMIRI
Tovarășul Miron Constanti- 

neseu, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., a primit marți 
dimineața, delegația de activiști 
ai P. C. Bulgar, condusă de to
varășul Iordan Borisov, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P. C. 
Bulgar, care, la invitația C.C. 
al P.C.R., a făcut o vizită in 
schimb de experiență în țara 
noastră.

La primire au participat Lu
cian Drăguț, vicepreședinte, și 
Nicolae Spînu, adjunct de șef 
de secție la Consiliul Central de 
Control Muncitoresc al Activită
ții Economice și Sociale.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire, care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă caldă, prie
tenească.

In timpul vizitei în țara noas
tră, delegația a avut convorbiri 
la C.C. al P.C.R., la comitetele 
județene Sibiu și Prahova, pre
cum și Ia Comitetul municipal 
Pitești aie P.C.R., la conducerea 
unor ministere și instituții cen
trale.

Delegația a vizitat, de aseme
nea. o serie de obiective econo
mice și social-culturale din 
București și din județele men
ționate.

In după-amiaza aceleiași zile, 
oaspeții au părăsit Capitala, in- 
dreptindu-se spre patrie.

★

Tovarășul Ștefan Andrei, se. 
cretar al C.C. al P.C.R.. a pri
mit. la Comitetul Central al 
partidului. pe Cesare Bensi. 
subsecretar de stat in Minis
terul Afacerilor Externe din 
Italia, membru al conducerii 
Partidului Socialist Italian.

In cursul convorbirii, au fost 
abordate probleme ale dezvol
tării in continuare a relațiilor 
dintre România și Italia, dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist Italian și s-a 
făcut un schimb de păreri asu
pra unor probleme internațio
nale contemporane.

★

Marți dimineața. tovarășul 
Mihai Dalea. președintele Con
siliului Central al U.G.S.R.. a 
primit delegația Centralei Creș
tine a metalurgiștilor din Belgia 
condusă de Jean Doyen, secre
tar general, care la invitația 
Comitetului Uniunii sindicatelor 
din metalurgie și construcții de 
mașini efectuează o vizită de 
prietenie și studiu în țara noas
tră.

La primire a participat tova
rășul Nicolae Morarii, membru 
al Comitetului Executiv al Con
siliului Central al U.G.S.R., pre
ședintele Comitetului Uniunii 
sindicatelor din metalurgie și 
construcții de mașini.

ÎNTREVEDERI
Membrii delegației Congresu

lui Național din Columbia, con
dusă de Sergio de la Torre 
Gomez, vicepreședinte al Ca
merei Repre^ntanților, care 
ne vizitează țara, au avut^ 
marți, întrevederi cu Bujor Al- 
mășan, ministrul minelor, pe
trolului și geologiei, și Ion Sto- 
ian, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării 
economice internaționale. Au 
fost abordate, cu acest prilej, 
aspecte referitoare la colabora
rea și cooperarea româno-colum- 
biană în domeniul minier și pe
trolier, precum și la relațiile eco
nomice dintre România și Co
lumbia.

In aceeași zi, parlamentarii co- 
lumbieni au vizitat Muzeul de 
istorie al Republicii . Socialiste 
România.

PLECARE
O delegație a Comitetului ju

dețean Constanța ăl partidului 
Comunist Român, condusă de 
Gheorghe Crișovan. secretar al 
comitetului județean, a plecat 
marți dimineața in Republica 
Arabă Egipt, unde la invitația 
Comitetului guvernoratului U- 
niunii Socialiste Arabe din Ale
xandria, va face o vizită pentru 
schimb de experiență.

SOSIRE
Marți după-amiază, tovarășul 

Matei Ghigiu. membru al C.C. 
al P.C.R., ministrul construcții
lor industriale, s-a intors în 
Capitală venind de la Khartum, 
unde, la invitația C.C. al Uniu
nii Socialiste Sudaneze, a re
prezentat P.C.R. la festivitățile 
prilejuite de cea de-a V-a ani
versare a Zilei Revoluției din 
Republica Democratică Sudan.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, erau de față tovarășul 

< Gheorghe Necula, membru al 
C.C. al P.C.R., activiști de par
tid.

EXPOZIȚIE

La Muzeul Satului a fost des
chisă, marți, o expoziție de 
etnografie ungară. Sînt prezen
tate peste 700 de piese care fac 
parte din patrimoniul Muzeului 
de etnografie din Budapesta. Ex
ponatele — obiecte din lemn, 
argilă, fier, țesături din lină, 
cinepă și bumbac — constituie 
o elocventă expresie a modului 
de viață și a însușirilor artis
tice ale poporului ungar. Ele 
ilustrează, în același timp, preo
cupările permanente ale creato
rilor din țara vecină, de a îmbi
na armonios caracterul utilitar 
al acestor obiecte cu aspectul 
lor estetic.
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M.I.C.M.G. GRUPUL ȘCOLAR AL 
ÎNTREPRINDERII MECANICE DE UTILAJE 

MEDGIDIA
Str, Tortomanului nr. 8

eieni, frezori, forjori, lăcătași. rm.f riior-l 
sudori, seuleri S-D.V, ssrugari. tyW’Tri o 
vopsitori industriali.
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PROSPECT
pentru admiterea în Liceul de 
in Școala profesională pentru 
1974—1975, sesiunea iunie 1974.

Se primesc înscrieri la :

1. — LICEUL DE MECANICA

2. — ȘCOALA PROFTSION.YLA I
I

mecanică și 
anul școlar

generală din

I
*L

Absolvenți a 8 clase de școală _ 
acest an școlar care să nu depășească virala 
de 17 ani pină la 31 decembrie 1974.

I.M.U. Medgidia acordă burse în număr 
nelimitat tuturor elevilor care incheie con
tracte de școlarizare și se angajează ca după 
absolvirea primei trepte de liceu să lucreze 
in întreprindere. Cei care nu incheie con
tract vor primi burse în proporție de 36% 
in condițiile prevăzute de regulament.

în treapta I de liceu elevii vor fi pre
gătiți pentru următoarele meserii : electri-

_ <_

I
I
I
I
I
I
I
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STENOGRAFIA
Metodă modernă și rapidă

DACTILOGRAFIA
Curs rapid de 2 luni (2 ore zilnic) 

sau
4 luni, de 3 ori pe săptămină 

Cursurile se predau la :

CASA DE CULTURĂ SECTORUL 4
Str. Mircea Vodă nr. 5 Telefon : 21 54 96. 22 24 94

SPECIALIȘTI CU ÎNALTA CALIFICARE 
de la prima școală de stenodactilografie a statului. 
Informații și înscrieri, zilnic intre orele 9—12 și 18— 
20 la secretariatul Casei de cultură, tel. 21 54 96, 
22 24 94.

(5974)

C.H.R.-„UNION" 
ANGAJEAZĂ 

cameriste cu îndeplinirea 
condițiilor prevăzute de le
gea 22/1M9.

Cei interesați se vor' a- 
dresa la sediul unității din 

t Str. 13 Decembrie nr. 4 sec
tor 1, zilnic, intre orele 
8-16.

Telefon 15 83 33. Biroul 
personal.

INSTITUTUL DE
CERCETĂRI $1 

PROIECTĂRI
ELECTROTEHNICE

din București - Bd. Tudor 
Vlodi mirescu, nr. 45-47, 
Sector 6. Telefon 31 2211 - 
Serv. Personal - scoate la 
concurs următoarele pos
turi de cercetători științifici:

o CERCETĂTORI ȘTIIN
ȚIFICI PRINCIPALI GR. III

o CERCETĂTORI ȘTIIN
ȚIFICI

in specialitatea electroteh
nică (mașini și aparate) teh
nologia construcțiilor de ma
șini, chimie organică și a- 
norganică, electronică și 
utilizarea calculatoarelor.

Concursul va avea loc la 
sediul Institutului după 30 de 
zile de la publicarea pre
zentului anunț, in conformi
tate cu decretul 689/1973.
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ÎNTREPRINDEREA

DE TRANSPORT BUCUREȘTI

în vederea asigurării necesarului de 
personal de bord pentru transportul 

in comun din Capitala
LA

ÎNTREPRINDEREA DE TRANSPORT BUCUREȘTI 
sint organizate :

1. CURSURI DE

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

2. CURSURI DE

CALIFICARE PENTRU ȘOFERII
DE AUTOBUZE

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

stagiul militar satisfăcut și virsta de

CALIFICARE PENTRU
DE TAXIMETRE
o -durată de 4 luni ; se 

solicitanți numai din

ȘOFERII

(categoria B), cu 
la aceste cursuri
București și comunele subordonate, femei și bărbați in 
vîrstă de 18—35 ani.

Pe timpul școlarizării cursanții beneficiază de indem
nizație potrivit H.C.M. 2105 1969.

Solicitanții se pot adresa la Biroul învățămint din str. 
Dr. Grozovici nr. 4, sectorul 2. Tramvaiele : 4, 24, 26, 27, 
telefon : 12 19 30/187 sau 12 24 14.

pot înscrie 
municipiul
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„ÎNTREPRINDEREA
DE CALCULATOARE 

ELECTRONICE"
CU SEDIUL ÎN STR. ING. GEORGE 

CONSTANTINESCU NR. 2, SECTOR 2 — 

PLATFORMA INDUSTRIALĂ PIPERA:

ORGANIZEAZĂ
CONCURS

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

Solicita-oții trebuie să fie absolvenți de liceu sau mi
nim 10 clase elementare cu domiciliul stabil in Bucu
rești.

In timpul școlarizării participant» primesc o indemni
zație lunară de 400 lei.

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

Informații suplimentare la telefon 33 67 60 inferior 174 
după ora 12.00.

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



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 3 MIERCURI 29 MAI 1974

Uniți tot mai strins sub steagul de luptă al partidului, ne angajăm
dăm viață Istoricelor îndemnuri adresate națiunii noastre!

9 . . 9
Dind expres!» gînduri'or și 

sentimentelor comuniștilor, ale 
tuturor oamenilor muncii — 
români, maghiari, germani — de 
pe meleagurile străvechi ala 
Mureșului și Tirnavelor COMI
TETUL JUDEȚEAN MUREȘ AI. 
PARTIDULUI COMUNIST RO
MAN, CONSILIUL POPU
LAR JUDEȚEAN ȘI CONSI
LIUL JUDEȚEAN AL E.U.S. 
adresează intr-o telegramă tri
misă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cele mai sincere șt 
calde felicitări cu prilejul alege
rii sale in înalta funcție de pre
ședinte al Frontului Unității So
cialiste.

Alegerea dumneavoastră in a- 
ceastă funcție de primul Con
gres al Frontului Unității So
cialiste — se arată in telegramă 
— reprezintă o vie expresie a 
increderii nestrămutate pe care 
făuritorii societății socialiste 
multilateral dezvoltate o nutresc 
față de dumneavoastră, condu
cător încercat și clarvăzător, 
strălucit patriot, remarcabil in
ternaționalist, recunoscut și 
apreciat pe toate meridianele 
lumii. Personalitatea dumnea
voastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, în
truchipează modelul viu de 
conducător comunist de partid 
și de stat, devotat cu trup și 
suflet cauzei poporului, militant 
înflăcărat pentru cauza socialis
mului și comunismului in patria 
noastră, pentru libertatea și 
.teatirnarea României, pentru 
prosperitatea patriei noastre.

Locuitorii de pe aceste fru
moase ținuturi ale României 

■ocialiste, care au avut de multe 
jri fericirea de a vă avea in 
mijlocul lor. de a se sfătui cu 
dumneavoastră, sint pe deplin 
conștienți că toate succesele ob
ținute pe drumul făuririi vieții 
aoi, al creșterii prestigiului in
ternațional al țării noastre, sint 
strins legate de numele și de 
strălucita dumneavoastră activi
tate in fruntea partidului și sta
tului nostru.

Felicitările noastre calde, din 
adincul inimii, mesajul de sa
tisfacție și respect pentru ale
gerea dumneavoastră in funcția 
de președinte al Frontului Uni
tății Socialiste, le alăturăm, din 
nou. profundului atașament față 
de politica internă și externă a 
partidului și statului nostru — 
expresie vitală a intereselor in- 
tregului nostru popor.

intregul popor, 
oamenii muncii

ales pe 
stimate 
Nicolae

împreună cu 
comuniștii, toți ................. ......
din județul Argeș au primit cu 
nemărginită satisfacție vestea că 
marele forum al unității de 
voință a națiunii noastre — pri
mul Congres al Frontului Unită
ții Socialiste — v-a 
dumneavoastră, mult 
și iubite tovarășe 
Ceaușescu, in inalta funcție de 
președinte al Frontului Unității 
Socialiste — se spune in tele
grama adresată de COMITETUL 
JUDEȚEAN ARGEȘ AL P.C.R.

Alegerea dumneavoastră in a- 
ceastă inaltă funcție constituie 
pentru noi toți un motiv de 
mare bucurie și entuziasm pa
triotic și in același timp, garan
ția că și pe viitor, sub condu
cerea dumneavoastră incercată, 
toate forțele națiunii noastre vor 
acționa strins unite pentru 
realizarea exemplară a progra
melor elaborate de partid, pen
tru întărirea și înflorirea pa
triei noastre scumpe, peniru 
progres și civilizație socialistă.

Exprimind devotamentul fier
binte al comuniștilor, al munci
torilor, țăranilor, intelectualilo 

«1 tuturor cetățenilor județului 
Argeș față de pelinca ir.țeleatxă 
a partidului, acordul cel t.i: de
plin cu ideile cuprinse in expu- 

meat programatic de mare în
semnătate. călăuză s.gură Șl cu
prinzătoare ir. activitatea Fron
tului Unității Socialiste, in 
munca întregului popor — cu 
toate documentele adoptate oe 
congres, ne angajăm, mult iub.- 
te și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să ne mooLtzam ș. 
mai mult, să muncim mai bine, 
mai organizat, pentru a obtute 
rezultate superioare in indae- 
trie. agricultură, construcții, in 
toate domeniile de activitate.

Sintem ferm hotăriți să răs
pundem cu cea mat mare res
ponsabilitate chemării pe care 
ați adresat-o poporului. de a 
face totul pentrj realizarea 
cincinalului Înainte de te. men, 
intimpinind cea de-a XXX-a a- 
niversare a eliberărd țării și 
Congresul al XI-Iea al partidu
lui cu succese tot mai ma— in 
toate domeniile de activitate.

Asemenea întregului popor, se 
spune in telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN BRĂILA 
AL F.C.R., comuniștii. toți oa
menii muncii de pe meleaguri
le brâilene. trăiesc o nemărgi
nită bucurie, sentimente de 
fierbinte patriotism pentru ale
gerea dumneavoastră, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, ca 
președinte al Frontului Unității 
Socialiste. Sint aceleași clipe de 
neuitat de care am fost stâpi- 
niți la memorabila și istorica 
învestitură a dumneavoastră in 
calitate de președinte al Repu
blicii Socialiste România.

Cu asemenea ginduri și sen
timente. mobilizați plenar de 
conținutul programatic, de o 
deosebită valoare teoretică și 
practică, a magistralei dumnea
voastră expuneri la Congres, 
comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul nostru, consiliile 
județean, municipal, orășenești, 
comunale și sătești ale Frontu
lui Unității Socialiste, organiza
țiile componente, mobilizați in
tr-un singur șuvoi creator, se 
angajează, tovarășe secretar ge
neral al partidului, președinte 
al Frontului Unității Socialiste, 
să dea viață trainică istoricelor 
îndemnuri adresate națiunii 
noastre socialiste. Ca o expresie 
a acestei hotăriri. vă raportăm, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că în cinstea măre
țului eveniment de la 23 Au
gust. vom îndeplini angajamen
tul în marea intrecere socialis
tă pe intregul an, că vom mi
lita neobosit, pentru traducerea 
in viață a chemării lansate de 
dumneavoastră, de a face din 
anul 1974 un an record în agri
cultură.

In telegrama adresată de CO
MITETUL JUDEȚEAN OLT AL 
P.C.R. și CONSILIUL JUDE
ȚEAN AL FRONTULUI UNI
TĂȚII SOCIALISTE se spune: 
Sub impulsul simțâmi.ntelor fi
rești generate de marile eve
nimente din istoria patriei, co
muniștii, toți locuitorii de pe 
meleagurile Oltului, salută cu 
nețărmurită bucurie, izvoritâ 
dintr-o dragoste fierbinte, pro
fundă stimă și deplină încredere 
alegerea dumneavoastră ca pre
ședinte al Frontului Unității 
Socialiste, cel mai larg orga
nism DOlitic din România so
cialistă.

Ne alăturăm cu toată ființa 
noastră la votul unanim al con
gresmenilor care. exprimind

dorieța ș. vetnța poporaMc
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curajul ea spiritul ce preve
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dreapta P «t-nga O.tulu: de jos. 
c iQ .~rv~ !* w A*» a rec*"- <* 'apr* VCT 
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sarcinile indicațiile ce ni 
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ÎNTREGUL POPOR SALUTA ALEGEREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN FUNCȚIA DE PREȘEDINTE 

AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE
acest fel la prosperitatea țării, 
la bunăstarea întregului popor.

Cil iaimile pline de bucurie 
și dragoste fierbinte, comuniș
tii. toți oamenii muncii de pe 
cuprinsul județului Bacău vă 
adresează, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. cele mai 
calde felicitări și respectuoase 
urări de viață lungă, sănătate 
și putere de mur.că. exprimin- 
du-ne deplina satisfacție și a- 
deziune pentru investirea dum 
neavoastră cu inalta funcție de 
președinte al Frontului Unității 
Socialiste — se arată în tele
grama adresată de COMITETUL 
JUDEȚEAN BACĂU AL P.C.R. 
ȘI CONSILIUL JUDEȚEAN AL 
FRONTULUI UNITĂȚII SO
CIALISTE.

Votul unanim al reprezentan
ților poporului, care a consfin
țit votul plenar al întregii noas
tre națiuni, este expresia înal
telor simțăminte și considerații 
pe care poporul român le acor
dă celui mai iubit fiu al său. 
conducătorului înțelept și încer
cat al României pe drumul vic
torios al socialismului.

Alegerea dumneavoastră in 
funcția de președinte al Fron
tului Unității Socialiste repre
zintă un eveniment de însem
nătate istorică cu ample rezo
nanțe politice și sociale, prile
juind o nouă și convingătoare 
afirmare a unității poporului in 
jurul partid'dui comunist, ade
ziunea deplină față de politica 
sa internă și internațională.

Folosim acest prilej pentru a 
afirma incâ o dată hotărî rea 
oamenilor muncii de pe melea
gurile băcăcane de a munci 
fără preget, de a întreține me-
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eazâ in mod 
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ian cDos.ivjif 
~e a dragostei

și atașamentului nețânnur-.t ale 
întregului nostru popor față de 
partid și față de dumneavoastră 
personal, conducătorul iubit ai 
oesunekir națiunii noastre so- 
oalista pe drumul bunăstării și 
civilizației — se spune in tele
grama MINISTERULUI AFA
CERILOR EXTERNE.

Vedem in această unanimitate 
de opțiuni ale 
fiilor reprezentate in marele fo
rum politic al țării o nouă și 

turor organiza-

convingătoare expresie a unității 
indestructibile, a coeziunii dura
bile și depline a întregului nos
tru popor, mai unit ca oricind 
in jurul Partidului Comunist 
Român, al secretarului general 
al partidului, al președintelui 
Republicii Socialiste România.

Exprimindu-ne mîndria de a 
fi pe plan internațional purtăto
rii . de cuvint ai unui partid și 
ai unui popor care și-au găsit 
in activitatea dumneavoastră ex
presia atit de inaltă a unor as
pirații seculare, vă Încredințăm, 
și pe această cale, mult stimate 
tovarășe președinte Nicolae 
Ceaușescu, că vom face totul ca 
numele României să fie rostit 
pretutindeni in lume cu respec
tul pe care istoria sa trecută și 
prezentă îl impune.

Dind glas celor mai sincere 
sentimente de devotament și 
dragoste patriotică ale celor 
aproape două milioane de pio
nieri, ale comandanților-instruc- 
tori, ale tuturor activiștilor, în 
telegrama CONSILIULUI NA
ȚIONAL AL ORGANIZAȚIEI 
PIONIERILOR se spune :

Alegerea dumneavoastră in 
fruntea celui mai larg organism 
politic și democratic reprezintă 
pentru noi toți o nouă și stră
lucită dovadă a dragostei nețăr
murite și a increderii cu care 
vă înconjoară intregul nostru 
popor, pentru contribuția hotă
râtoare pe care o aduceți la con
ducerea destinelor țării, la ridi
carea acesteia pe cele mai inalte 
culmi ale progresului și civiliza, 
ției.

Vă încredințăm incă o dată, 
stimate . și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că pionierii

Socua

ai pan d.'i: vor ca
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forțeter loc. cs toată pasiu
nea ș: cnezanta .te t-aereascâ. 
la înflorirea coct -pd a patrie; 
noastre scumpe. Repet! ca So
cialistă Romacua.

în teleztama COMTTETTIU 
JUDEȚEAN COVASNA AL 
P.C.R. și CO N SILltIXI JU
DEȚEAN .AL FRONTULUI UNI
TĂȚII SOCIALISTE se arată 
Cu inimile pline de entuziasta 
mindrie patriotică, oameeui "ma
ci: din județul Covasna. român; 
și maghiari, uniți in tramtcâ fră
ție prin muncă, idealuri si as
pirații comune, aprobă din toată 
ființa lor alegerea dumneavoas
tră, cel mal iubit fiu al națturui 
noastre, in calitatea de pre
ședinte al Frontului Unități: So
cialiste, de conducător al celui 
mai reprezentativ organism po

litic, care înmănunchiază forța, 
voința și interesele întregului 
popor.

Exprimăm cu acest prilej to
tala adeziune a muncitorilor. ță>- 
rănilor cooperatori, intelectuali
lor, a celorlalte categorii de oa
meni ai muncii din județ față de 
înțeleptele teze expuse de dum
neavoastră in cadrul primului 
Congres al Frontului Unității 
Socialiste, care jalonează, cu 
precizie, politica internă și in
ternațională a partidului și sta
tului nostru, fiind adevărate 
chezășii ale obținerii de noi suc
cese, care vor duce România so
cialistă pe cele mai înalte culmi 
ale progresului și civilizației.

Unindu-ne glasul cu al Între
gului popor, felicitîndu-vă din 
toată inima și urindu-vă multă 
sănătate, activitate rodnică și 
putere de muncă, vă asigurăm, 
mult stimate tovarășe președin
te. că noi, comuniștii, toți oame
nii muncii din județul Covasna. 
sub conducerea înțeleaptă a 
dumneavoastră, ne vom consacra 
și în viitor întreaga energie și 
capacitate mărețului țel al înde
plinirii programului de edificare 
a societății socialiste multilate
ral dezvoltate, intimpinind cu 
cinste mărețele evenimente ale 
acestui an jubiliar — Congresul 
al XI-lea al partidului șl va 
XXX-a aniversare a eliberării 
patriei.

De pe meleagurile județului 
Bihor, ca dealtfel din toate 
colțurile țării, se îndreaptă spre 
dumneavoastră. cel mai iubi: și 
aoreriat fiu al ponorului, gin- 
duri. sed imente și cuvinte de 
înaltă prețuire — se relevă in 
telegrama COMITETULUI JU-

na’ionalitâți. — se spune in te
legrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN ARAD AL P.C.R. și 
CONSILIULUI JUDEȚEAN AL 
FRONTULUI UNITĂȚII SO
CIALISTE — iși exprimă cu 
prilejul alegerii dumneavoastră 
in funcția de președinte al 
Frontului Unității 'Socialiste, 
sentimentele de dragoste și sti
mă pentru pilduitoarea activi
tate pe care o desfășurați, pen
tru fierbintele patriotism cu 
care participați la făurirea noii 
istorii a României. Sintem pe 
deplin conștienți, iubite tovară
șe Nicolae Ceaușescu, de con
tribuția dumneavoastră remar
cabilă. de multilaterala activita
te pe care o desfășurați neobo
sit pentru progresul multilate
ral al patriei, spre binele și 
fericirea tuturor oamenilor 
muncii dip România socialistă.

Alegerea dumneavoastră in 
funcția de președinte al Fron
tului Unității Socialiste este o 
dovadă in plus că noi toți ve
dem în dumneavoastră pe fiul 
cel mai iubit și respectat al 
partidului și poporului, perso
nalitate proeminentă a națiunii 
noastre socialiste, revoluționa
rul care și-a închinat viața li
bertății și prosperității patriei, 
slujind cu pilduitoare abnegație 
și devotament cauza socialis
mului și comunismului.

întreaga populație a județu
lui Arad se angajează de a mi
lita neabătut pentru traducerea 
in viață a hotărârilor Congresu
lui Frontului Unității Socialiste, 
a politicii generale a partidului, 
pentru îndeplinirea angajamen
tului asumat de a înfăptui cin
cinalul înainte de termen, in
timpinind cu noi și importante 

zee zâr. in toata domeniile de 
act:'-, ta te cea de-a XXX-a an'- 
rersare a eliberă..: patriei de 
•ub jugul taaos» și Congresul 
al XI-lea ai PXJL. aaaaiaMUta 
eu rezonante istorice in con
frunta noactrâ.

Dind glas sentimentelor de 
kzită simi și pcepuxe pe eara 
Ti ie poartă cei aproape 5 mi
lioane de membri de sindicat, 
CONSILIUL CENTRAL AL 
UNIUNII GENERALE A SIN
DICATELOR DIN ROMÂNIA 
vă roagă, mult stimate tovară
șe Nicolae Ceaușescu, să' pri
er.:;: cele mai sincere și din 
inimă felîritări eu prilejul a'.e- 
ter-.t dumneavoastră in înalta 
funcție de președinte a! Frontu
lui Unității Socialiste.

In alegerea dumneavoastră in 
tealt* Funcție de președinte al 
Frontului Unității Sorialirie. 
membrii de sindicat d:n țara 
aoastrâ văd expres-a firească a 
dragostei nețărmurite cu care 
întregul popor înconjoară parti
dul in fruntea cânna vă afiați 
dtmmeavoastră. emment comu
nist șt om ce stat, care iși dă
ruiește întreaga sa viața și pu
tere de muncă operei de conti
nuă dezvoltare șt prosperitate a 
României, pentru cauza destin
derii. prieteniei și colaborării 
intemaponale. Faptul că voința 
clasei muncitoare, a poporului 
v-a așezat in fruntea celei mai 
largi ș. reprezentative organizații 
politice de masă. Frontul Unită
ții Socialiste. în care este inte
grată $; mișcarea sindicală, re
prezintă, pentru noi toți, garan
ția că vor fi infăptuite neabătut 
mărețele obiective pe care parti
dul le pune in fața întregului 
pepor.

Alegerea dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. în inalta 
funcție de președinte al Fron
tului Unității Socialiste — larg 
organism politic, revoluționar și 
democratic al națiunii noastre 
socialiste. expresie a unității 
depline de voință și acțiune a 
întregului popor — a reprezen
tat pentru toți oamenii din do
meniul artei și culturii, pentru 
toți lucrătorii CONSILIULUI 
CULTURII ȘI EDUCAȚIEI SO
CIALISTE, un moment de inal
tă semnificație istorică, prilej 
de adincă emoție și satisfacție 
— se arată intr-o altă tele
gramă. Simțămintele de prețui
re și dragoste cu care vă în
conjoară oamenii de artă și 
cultură sint o expresie grăitoare 
a increderii lor nestrămutate in 
marile virtuți patriotice și re
voluționare ale poporului ro
mân, pe care dumneavoastră le 
întruchipați cu strălucire, cuce
rind pentru totdeauna un loc 
de frunte în istoria contempo
rană a României, în rîndul per
sonalităților vieții politice mon
diale. Sintem convinși că sub 
înțeleaptă dumneavoastră con
ducere, Frontul Unității Socia
liste iși va înfăptui Istoricele 
obiective ale programului de 
edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate in patria 
noastră.

Creatorii de valori literar-ar- 
tistice, toți lucrătorii din do
meniul culturii socialiste se an
gajează să îndeplinească in spi
rit militant și responsabil sarci
nile grandioase prevăzute in 

programul Frontului Unității 
S-ocialtste. sâ contribuie cu toate 
forieie :a afirmarea plenară pe 
ng; trepte de civilizație și cul
tură. a României moderne. Stră
lucitul dumneavoastră exemplu 
personal, ca eminent exponent 
al șpirituaiității națiunii noas
tre socialiste, ne însuflețește 
permanent in îndeplinirea sar
cinilor încredințate de partid, 
in misiunea nobilă de făurire 
de noi și tot mai numeroase 
valori cultural-artistice cu un 
profund conținut revoluționar 
ș. educativ, care să corespundă 
aspirațiilor și exigențelor me
reu sporite ale omului nou, so
cietății noastre înfloritoare.

In telegrama COMITETULUI 
NATIONAL PENTRU APĂRA
REA PĂCII DIN REPUBLICA 
SOCIALISTĂ ROMANIA se 
spune : Alegerea dumneavoastră 

fruntea celui mai larg orga
nism politic revoluționar și de
mocratic ilustrează unanima 
considerație și stimă de care vă 
bucurați pentru meritele excep
ționale dovedite in împlini
rea nobilelor aspirații de pros
peritate și pace ale poporului, 
pentru clarviziunea și înțelep
ciunea cu care călăuziți desti
nele României socialiste.

Exprimindu-ne și cu acest 
prilej adeziunea totală și de
plinul sprijin față de politica 
internă și externă a partidului 
și statului nostru, dorim să vă 
aducem, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, respectuosul 
și cordialul nostru omagiu pen- ' 
tru rolul decisiv pe care îl 
aveți în elaborarea și înfăptui
rea acestei politici, corespunză
toare intereselor supreme ale 
națiunii noastre și să vă asigu
răm că. inspirindu-ne perma
nent din strălucitul dumnea
voastră exemplu de înflăcărat 
patriot și internaționalist mili
tant, ne vom aduce întreagă 
contribuție la triumful idealu
rilor păcii, prieteniei. înțelegerii 
și colaborării intre popoare.

Cu ocazia alegerii dumnea
voastră ca președinte al Fron
tului Unității Socialiste, scriito
rii patriei noastre vă adresează 
cele mai sincere și calde felici
tări — se arată în telegrama 
UNIUNII SCRIITORILOR DIN’ 
REPUBLICA SOCIALISTA 
ROMANIA. Sufragiului unanim 
i se alătură vocile tuturor oame
nilor scrisului. români, ma
ghiari. germani și de alts na
ționalități. care s-au bucurat și 
se bucură, împreună cu ceilalți 
slujitori ai culturii, de grija și 
prețuirea. . pe care le acordați 
creației puse -în slujba înaltelor 
idealuri ale socialismului.

Vă asigurăm . că .strălucita 
dumneavoastră expunere pre
zentată la Congresul Frontului 
Unității Socialiste, indicațiile pe 
care le-ați dat cu privire Ia 
sarcinile literaturii în etapa ac
tuală, constituie pentru noi toți 
un îndreptar și un stimulent vi
guros în eforturile noastre de a 
oglindi cî't rh'aî fidel liniile de 
forță ale dezvoltării societății, 
noastre socialiste. Ne vom stră
dui șj pe mai departe, cu și 
mai multă dăruire, să dăm ci
titorilor noștri acele opere ne
cesare conștiinței și simțirilor 
omului constructor al propriului 
său destin, care se îngemănea
ză cu destinul' socialist și co
munist al patriei.

fMOAWMIff? DIN CRONICA ÎNTRECERII SOCIALISTE

CÎT PRODUC UTILAJELE
LA CARE LUCRAȚI ?

în întreprinderea de mecanică navală Galați, reporterul nostru a consemnat 
foarte multe explicații și destul de puți ne fapte destinate creșterii indicelui de 

utilizare a mașinilor

Pornim ancheta noastră la 
întreprinderea de mecanică na
vală din Galați de la o situație 
pe care ne-o prezintă Gavrilă 
Rus, tehnician principal la Ser
viciul pregătire, tehnologie și 
normare. Dispunem, bineînțeles, 
și de constatări efectuate ante
rior in perimetrul aceleiași în
treprinderi: utilaje scoase din 
circuitul producției, ore și zile 
în șir, ca urpiare a nefolosirii 
raționale a timpului de lucru 
de către unii tineri sau datora
te altor abateri de la discipli
nă, „căderi" succesive de ma
șini reprezentînd consecințele u- 
nor exploatări neconforme cu 
prescripțiile tehnologice etc. Si
tuația indicelui de utilizare, cum 
e și de așteptat în asemenea ca
zuri. reflectă nu numai minu
surile in acțiunea bine preciza
tă de folosire a fondurilor fixe, 
ci și in activitatea de întărire 
a disciplinei, de ridicare a ca
lificării, de aprovizionare, de or
ganizare a muncii și a produc
ției. în fond, este vorba de bi
necunoscuta relație mașină-om- 
scule, relație care se ce«e me
reu optimizată. Mai ales cind 
omul din cadrul acestei relații 
este tinăr. Și la întreprinderea 
de mecanică navală din Galați 
majoritatea muncitorilor sint ti
neri, Ce ne arată, însă, cifrele? 
în primul trimestru, aici, față 
de indicele de utilizare planifi
cat, de 88,7 la sută, s-a ajuns 
doar la 73,22 la sută. Ceea ce 
inseamnă că mașinile și utila
jele din această întreprindere, 
în loc să lucreze 219 754 ore cit 
era prevăzut, au lucrat efectiv 
doar 160 925 ore. în luna aprilie 
revirimentul așteptat nu s-a 
produs, ci din contră: indicele 

a cunoscut o nouă scădere, la 
67.82 la sută.

— Dintre factorii care au de
terminat scoaterea temporară a 
multor mașini din circuitul pro
ducției. ne spune tehnicianul 
Gavrilă Rus. trebuie să reținem 
in primul rind numărul mare 
de reparații accidentale.

Alunecăm brusc spre cauze 
subiective. Reparațiile acciden
tale, care numai in aprilie au 
sustras producției 9 917 ore, sint 
consecințele firești ale exploa
tării nejudicioase a utilajelor, 
ale unei slabe calificări a mul
tor tineri (care au efectuat ata- 
giul de practică aici, nu in altă 
parte), al deselor abateri de la 
normele de disciplină in pro
ducție. Ni ș-a spus că tinerii 
stat „zburdalnici", că in bună 
parte nici cei ce efectuează re
parațiile nu sint meseriași de 
invidiat, că fluctuația este mare 
și nu poate fi stăvilită. Expli
cațiile maiștrilor Emil Bej an. 
Gheorghe Rodeanu și Gheorghe 
Bucșă. ale inginerului Ovidiu 
Drăgănescu de la organizarea 
muncii, ale celorlalți interlocu
tori au fost deosebit de ample 
numai că eforturile depuse pen
tru diminuarea și înlăturarea a- 
cestor cauze, pentru creșterea 
nivelului profesional și al spi
ritului de răspundere in ingri- 
jirea și exploatarea mașinilor nu 
sint deloc pe măsura necesită
ților. înlocuirea cursurilor de 
ridicare a calificării cu o for
mă care pune pe primul plan 
studiul individual trebuia, in ca
zul unor tineri fără deprinderi 
formate pentru un asemenea 

studiu, să ridice de la început 
numeroase semne de întrebare. 
Multe se dau pe seama fluc
tuației, insă căminul tinerilor 
nefamiliști, după 5 luni de la 
intrarea in funcțiune, este doar 
pe jumătate folosit. în alte în
treprinderi care au cam aceleași 
mașini in dotare, se organizea
ză un minuțios control și o a- 
tentă revizie a utilajelor în zi
lele de odihnă, atunci cind a- 
cestea nu sint prevăzute să 
funcționeze. Aici, la întreprin
derea de mecanică navală, mais
trul Gheorghe Rodeanu, șeful 
atelierului de întreținere, ne de
clară că nu se poate așa cefa, 
fiindcă cei de la reparații nu 
vor să primească prin rotație zi 
liberă in cursul săptăminii. Și 
fiindcă ..ei nu vor" se risipesc 
ore prețioase de producție și nu 
se întreprinde nimic pentru pre
venirea reparațiilor accidentale.

Fără îndoială, in toate aceste 
neajunsuri se reflectă și o ne
satisfăcătoare muncă de educa
ție desfășurată de organizația 
U.T.C. De aici a pornit o fru
moasă acțiune: ..Fiecare mun
citor de inaltă calificare să răs
pundă de pregătirea profe'iona- 
lă a 2-3 tineri". A fost preluată, 
de asemenea, inițiativa ..Priete
nul noului angajat". Insă între 
ceea ce se scrie in programele 
de activități și activitatea pro- 
priu-zisă este o distanță mare. 
Tovarășii din comitetul U.T.C. 
trebuie să știe că pentru o 
muncă de educație rodnică nu-i 
de ajuns să agite o lozincă, ci 
să acționeze continuu, operativ, 
cu cele mai bune masuri, efi
cient.

ION CHIRIC

Sintem la sediul sistemu
lui de irigații Cazasu — 
Brăila, și-l ascultăm pe ingine
rul Alexandru Gagu.

— Am irigat din plin această 
primăvară. La ora actuală avem 
încheiată prima udare pe in- 
treaga suprafață deservită de 
sistem pe 21 000 hectare, udarea 
a doua s-a aplicat pe 11000 
hectare, iar a treia pe 1 500 hec
tare. Deși in ultima perioadă a 
mai plouat, continuăm cu in
tensitate administrarea apei.

— Azi unde și ce suprafețe 
se irigă ?

— Apă există pe toate cana
lele. deci ploaia artificială poate 
fi declanșată oriunde. Ar trebu. 
să se irige la griu. dar nu toate 
unitățile țin seama de nevoia 
de apă a acestei culturi. La 
C.A.P. din Tudor Vladimi- 
rescu și Siliștea, de pildă, 
nu se udă masiv. La Scorțam 
și Cazasu in schimb, ca să vă 
dau doar două exemple, se ac
ționează cu toate utilajele de 
irigat.

Reținind precizările, mergem 
pe terenurile cooperativei agri
cole din Cazasu. unde — fuse
sem asigurați — vom găsi mo- 
topompiști la lucru in solele cu 
griu. îi găsim intr-adevăr ma: 
îr.tîi pe Ion Picoș și Georgică 

i Durbacă, dar nu la lucru. Nici 
1 an jet de oloaie nu se zărea.

— Am udat pină la ora două, 
: ne spun cei doi motopompiști. 
’ La două și jumătate trebuia să 
I vină echipa de minuitori ca să 
I ne schimbe aripile de ploaie.

Mergind mai departe. întilnim 
: și motopompe oprite fără nimeni 

In grafice ploua zilnic, 
iar pe cîmp după cheful 

udătorilor
prin apropiere. In alt loc, Tu
dor Ioniță. mai așteaptă încă 
echipa de minuitori și pină una 
alta păzea caii aduși lâ păscut.

— Aștept și eu pină la ora 
trei și jumătate și dacă nu vine 
nimeni plec acasă, ce să fac ?

Omul nu avea ceas pentru că 
altfel ar fi văzut că este ora 
16.00 și desigur ar fi plecat.

Numărăm alte motopompe ca

re stau. într-un singur loc gă
sim una care funcționa, cea a 
lui Neculai Npgoiță ; vecinul lui 
insă. Eugen Soare, oprise agre
gatul.

— Eu am oprit-o fiindcă irig 
de la 6.30. Neculai a venit mai 
tirziu și de aceea mai udă. Dar 
o oprește și el acum.

Nici ei nu mai aveau speranțe 
să le schimbe cineva aripile de 
ploaie, deși primiseră promi
siuni că li se vor trimite oa
meni.

Așadar, in respectiva zi la Ca
zasu. griul fusese irigat pe su
prafețe simbolice. Și aceasta 
dintr-o defșctiune organizatori
că, consecință a indisciplinei 
unor membri cooperatori care

GALAȚI
Combinatul siderurgic de la 

Galați a indeplinit, de aseme
nea, planul producției de oțel 
pe primele cinci luni ale anului 
cu cinci zile mai devreme. 
Avansul obținut va permite si- 
derurgiștilor de pe această 
platformă industrială să reali
zeze suplimentar, pînă la finele 
lunii, 46 200 tone oțel. Din acest 
spor, cantități Însemnate le re
prezintă oțelurile elaborate in 
cuptoarele oțelăriei electrice, 
obiectiv modern intrat in func
țiune in acest an.

ILFOV
Colectivele de muncă din, în

treprinderile industriale ale ju
dețului Ilfov și-au indeplinit 
sarcinile de plan ,pe primele 
cinci luni ale anului, în ziua de 

au rămas să se cinstească în 
sat in loc să vină pe cîmp, 
acolo unde obligațiile asumate 
dintr-un angajament de muncă 
le impunea prezența. Apa a 
rămas din această pricină pe 
canale și nu și-a continuat dru
mul firesc prin zbaturile as- 
persoarelor ■ către rădăcinile 
plantelor. Din discuțiile purtate 
cu motopompiștii reieșea că 
asemenea lucruri nedorite nu 
s-au intimplat numai în ziua 
respectivă.

în județul Brăila, s-au făcut 
și se fac notabile eforturi pen
tru asigurarea cadrelor de mo
topompiști. Din inițiativa comi
tetului județean al U.T.C., de 
pildă, în .prezent se află la
cursuri de calificare peste 300 
de tineri care după o lună de 
zile vor merge în cooperativele 
agricole de producție cu care au 
încheiat contracte ferme. Uni
tățile au datoria în acest con
text să creeze acestor moto
pompiști condiții normale de 
lucru, incepînd de la aprovizio
narea cu combustibil și piese de 
schimb pentru agregate și ter- 
minind cu echipele care trebuie 
să manevreze aripile de ploaie.

OCTAĂ’IAN MILEA 

28 mai. O contribuție deosebită 
la obținerea acestui succes au 
avut Filatura Oltenița, Fabricile 
de conserve din Oltenița, Buftea 
și Giurgiu, fabricile de nutre
țuri combinate de la dltenița, 
Giurgiu și Periș, întreprinderea 
de industrie locală Oltenița. 
S-au creat astfel condițiile pen
tru realizarea, pină la sfirșitul 
lunii, a unei producții suplimen
tare de circa 45 milioane lei, 
concretizată in cantități însem
nate de țiței, prefabricate din 
beton armat, nutrețuri combina
te. numeroase bunuri de con
sum.

Depășirile Înregistrate repre
zintă rezultatul preocupării per
manente a oamenilor muncii din 
unitățile industriale ale judetu- ' 
lui pentru creșterea continuă a 
productivității muncii și eficien
ței economice a activității pro
ductive, reflectată în scăderea 
cheltuielilor la 1 000 lei produc
ție marfă, îhtr-6 proporție ce a 
permis obținerea unui beneficiu 
peste plan în valoare de 28,9 mi
lioane lei.

TÎRGOVIȘTE
Petroliștii țării continuă ac

țiunile întreprinse în vederea 
creșterii eficienței economice a 
activității de foraj. Prin scurta
rea cu aproape I 200 ore a du
ratei intervențiilor planificate la 
sonde. muncitorii schelelor 
Tirgoviște și Moreni au obtinut, 
în perioada care a trecut din 
acest an. o producție de țiței, 
peste prevederi, necesară rafină
riilor din Cimpina pe timp de 
cinci zile. ,

MARAMUREȘ
Cu patru zile mai devreme 

raportează colectivele de muncă 
din industria județului Mara
mureș îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe primele cinci luni ale 
anului. Valoarea producției
marfă realizate suplimentar în 
această perioadă se ridică la
aproape 68 milioane lei, concre
tizată, între altele, în importan
te cantități de cupru, oțel aliat,' 
bușteni de fag și râșinoase, 
mobilă și produse alimentare.

(Agerpres)



f>f. PESTE IIO I IIII

Sînt necesare măsuri
de încredere și stabilitate

întrevederi

care să contribuie
la întărirea păcii în lume

La Conferința pentru securitate și cooperare în 
Europa ultima săptămînă a fost dedicată punerii 
de acord a pozițiilor statelor participante privind 

parametrii manevrelor militare de anvergură.

ale delegației
U.T.C. in Liban

BEIRUT - 28 - Corespon
dentul Agerpres, Crăciun 
lonescu, transmite: Delega
ția Uniunii Tineretului Co
munist, compusă din Ion 
Traian Ștefănescu, prim-se- 
cretar a! C.C. ‘ ■■■’-
ministru pentru probleme
le tineretului, 
Ceaușescu,

al U.T.C.,

După convenirea in li
nii generale a textului ini
țial privind aspectele mi
litare ale securității în 
Europa, delegațiile celor 
35 de state participante 
in subcomisia a doua, 
care se ocupă de aceste 
chestiuni la Conferința 
pentru securitate și coo
perare în Europa, au tre
cut la cea de-a doua lec
tură a proiectului de do
cument, în scopul elabo
rării de formule general 
acceptabile pentru proble
mele rămase în suspensie.

Astfel, ultima săptămînă a fost 
dedicată punerii de acord a po
zițiilor privind parametrii ma
nevrelor militare de anvergură 
ce vor trebui notificate, conform 
prevederilor înscrise în mod u- 
nanirn in textul elaborat de sub
comisie. Discuțiile au relevat 
necesitatea de a se stabili, in 
mod clar, coordonatele respec
tive.

Luînd cuvîntul în legătură cu 
unele tendințe de excludere to
tală a manevrelor navale și ae
riene și de limitare a notificări
lor numai la unele manevre te
restre din regiunile de graniță, 
reprezentantul român, Romulus 
Neagu, a prezentat poziția con
secventă a țării noastre de ab
ținere și, în ultimă instanță, de 
renunțare la manevrele militare 
organizate în apropierea fron
tierelor altor țări, avind în ve
dere că asemenea acțiuni mili
tare sint de natură să ducă la 
suspiciune, neîncredere și chiar 
tensiune. Prin textele convenite 
pină in prezent la conferință, 
statele participante au prevăzut 
abținerea de la 
de forță și și-au

Lucrările
Congresului U. C. I

R.P.D. COREEANA: Vedere generală asupra uneia dintre secțiile Țesătoriei de lînă Hamhung

ideologică a cadrelor și probleme 
statutare ; educație, învățămînt și 
cultură; relațiile internaționale 
și politica externă a Iugoslaviei.

Dezbaterile se desfășoară pe 
baza expunerii prezentate în pri
ma zi a lucrărilor de președinte
le Iosip Broz Tito, precum și a 
Raportului Prezidiului U.C.I. 
pricind activitatea partidului in
tre cele două congrese.

La încheierea lucrărilor, comi
siile vor prezenta spre aprobare 
propuneri referitoare la proiec
tele de documente.

BELGRAD 28. — Corespon
dentul Agerpres, S. Morcdvescu, 
transmite: Lucrările celui de-al 
X-lea Congres al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia au conti
nuat, marți, în cadrul comisiilor. 
Au fost constituite cinci comisii: 
pentru dezvoltarea relațiilor so- 
cial-ecOnomice socialiste și pen
tru problemele dezvoltării eco
nomice și sociale: dezvoltarea 
sistemului politic, relațiile inter- 
republicane și dintre naționali
tăți ; dezvoltarea Uniunii Comu
niștilor, pregătirea politică fi

Zoe Elena 
Ceaușescu, membru su
pleant al Biroului C.C.' al 
U.T.C., Victoria Bistriceanu, 
Îîrim-secretar al Comitelu- 
ui județeăn Dolj al U.T.C.. 

Alexandru Papilian, secre
tar al Organizației U.T.C. 
de la Uniunea Scriitorilor, 
care se află in capitala li
baneză, s-a întîlnit cu- con
ducerile Uniunii Tineretului 
Democrat și Tineretului 
Partidului Socialist Progre
sist din Liban.

în cadrul discuțiilor, s-a 
realizat un schimb de păreri 
privind dezvoltarea rela
țiilor bilaterale, precum și 
in legătură cu probleme 
actuale ale mișcării inter
naționale de tineret $i stu- 
denți.

întrevederile s-au desfă
șurat intr-o atmosferă cal 
dă, prietenească.

ția de a elabora măsuri de în
credere. Peniru ca aceste preve
deri să-și poată găsi o aplicare 
efectivă este obligatoriu să se 
creeze condițiile necesaye pentru 
evitarea manevrelor Ia frontie
rele cu alte țări și punerea de 
acord a unor parametri care să 
facă efectiv angajamentul asu
mat de a se notifica manevrele 
militare de anvergură. Numai 
în acest fel se poate realiza o 
biectivul important de 
a încrederii și creștere 
lității.

în același sens s-au 
ț.at și alți vorbitori.

Reprezentantul Iugoslaviei a 
relevat necesitatea ca, în docu
mentele finale, să se înscrie in 
mod expres, prevederea de no
tificare a manevrelor militare 
de anvergură care vor avea loc 
pe teritoriul statelor participante 
in Europa sau in mările și spa
țiul aerian adiacent continentu
lui, inclusiv Mediterana. Repre
zentantul Austriei a sprijinit i- 
deea ca parametrii privind regi
unea geografică și nivelul mane
vrelor supuse notificării să fie 
examinate avindu-se în vedere 
legătura care există între ele, 
pentru -a da un conținut con
cret și efectiv obligației de no
tificare a manevrelor . militare 
de anvergură.

Cu toate eforturile depuse, 
deși s-a realizat o anumită a- 
propiere de opinii și o mai bună 
înțelegere a pozițiilor pe care se 
situează unele state participante, 
nu s-au putut elabora formulări 
acceptabile tuturor. Ca urmare, 
s-a stabilit ca negocierile asupra 
acestor probleme să fie reluate 
după ce vor fi trecute in revistă 
chestiunile legate de consideren
tele care trebuie să stea la baza 
tratativelor viitoare in domeniul 
dezarmării pe continent și as
pectele de perspectivă ale aces
tor negocieri.

în legătură cu aceasta, în rin
dul delegațiilor se subliniază ne
cesitatea ca participanții să ma
nifeste mai multă voință poli
tică și mai mult spirit de înțelege
re pentru realizarea întocmai a 
mandatului trasat din partea 
miniștrilor de extern 
fază a conferinței, de 
și elabora măsuri d 
și stabilitate, precum

0 mărturie a trainicei
prietenii româno-iugoslave

Ulster: „din rău spre mai rău

întărire 
a stabi-

pronun-

Salutul tovărășesc adresat de delegația P.C.R 
colectivului uzinelor „Rade Koncear"

• Brian Faulkner, liderul Consiliului Executiv al 
Irlandei de Nord, a demisionat ® Primul ministru 
britanic și-a întrerupt concediul, iar ministrul a- 

părării și-a anulat vizita la Washington.

Raportul economic

în cursul zilei de marți, dele
gația P.C.R.. condusă de tova
rășul Ilie Verdeț, membru al 
Cc țițeiului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., care participă 
la lucrările celui de-al 10-lea 
Congres al U.C.I., a avut o in- 
tîlnire cu colectivul oamenilor 
munoii de la.Uzinele „Rade Kor- 
cear", din Zagreb, unul dintre 
marile centre economice și cul
turale ale Iugoslaviei.

R.P.D. CORE- 
stabi-

tărirea păcii și sec 
lume.

demonstrațiile 
asumat ohliga-

• GUYANA și 
FANA au convenit să 
lească relații diplomatice — in
formează un comunicat comun 
semnat de reprezentanții celor 
două părți Și dat publicității la 
Georgetown.

• GUVERNELE R.P. ALBA
NIA ȘI LIBANULUI au hotă- 
rit stabilirea de relații diploma
tice intre cele două țări la ni
vel de ambasadă — informează 
agenția A.T.A.

CAMBODGIA : Tineri potrioți d’rn codrul forțelor de elibe
rare după o reușita operațiune milHarâ.

GUATEMALA: Fiecare al treilea copil—în afara scolii
J

Federația profesorilor, asociație a cadrelor di
dactice din școlile elementare și liceele guatema
leze, a efectuat recent o anchetă privind situația 
învățămîntului din Guatemala

Reiese, astfel, că in momentul 
de față învață in școlile publice 
și particulare guatemaleze 
411 000 de copii. Alți 200 000 de 
copii de virstă școlară au rămas 
insă în afara școlii elementare. 
Aceasta înseamnă că la fiecare 
trei copii, unul nu are posibi
litatea de a fi școlarizat. Pro
blema preocupă in eel mai iualt 
grad diverse cercuri politice cit 
și organizații sociale din Gua
temala. Ea a format și obiectul 
unui amplu studiu elaborat de 
Comitelui directorial național ai 
Federației profesorilor.

Piedici de tot felul se ridică 
in calea copiilor guatemalezi 
dornici să învețe. Cele mai im
portante sint lipsa unui număr 
suficient de școli și greutățile 
materiale ale unui foarte mare 
număr de familii.

Conform datelor relevate de 
presa din. Guatemala dificultăți
le , învățămîntului se* manifestă 
pe mai multe planuri în învă- 
țămîntul primar. Lipsa unui nu
măr suficient de școli publice a

dus la apariția unei rețele de 
școli particulare. Se asistă, însă, 
la următoarea situație : in vre
me ce școlile publice sint 
supraaglomerate și anunță că

tetului directorial național al 
Federației profesorilor — taxele 
din școlile particulare sînt pro
hibitive in majoritatea cazurilor. 
Cit despre copiii de muncitori 
sau de lucrători agricoli, 
frecventarea 
este, practic, 
sibilului.

Un aspect 
cel mai puțin important, îl con
stituie ceea ce studiul citat

lucrători 
școlilor particulare 

, de domeniu impo-

ingrijorător, și nu

• Concluziile unei anchete
• Cei 260000 • „Dezertarea

școlară“

nu au locuri, cele particulare au 
multe locuri disponibile. Acestea 
din urmă pot fi ocupate doar 
dacă părinții plătesc conside
rabile sume de bani sub formă 
de taxe si diferite contribuții. 
Chiar pentru o familie din clasa 
mijlocie care are doi sau trei 
copii de virstă școlară — sem
nalează studiul amintit al Comi-

denumește „dezertarea șco
lară". In prezent, circa 130 000 
de copii 
ta 
cei
car pragul școlii, foarte mulți 
abandonează pe parcurs învăță
tura. Potrivit datelor statistice, 
în anul școlar precedent 28 000 
de copii au „dezertat" chiar din

ajung anual la vîrs- 
școlară. Dar pe lingă 
care nici nu trec mă-

clasa intii, după primele luni 
de școală, 17 000 din clasa a 
doua, 22 000 din clasa a treia și 
15 000 din clasa a patra. Totalul 
copiilor care au părăsit in anul 
școlar precedent, pe diferite 
trepte, învățămintul elementar 
de șase ani s-a ridicat la circa 
85 000, ceea ce reprezintă circa 
20 la sută din cei înscriși. Ana
lize statistice făcute pe par
cursul unui deceniu au reliefat 
o situație și mai alarmantă : la 
fiecare zece copii care intră în 
clasa intii numai patru absol
vă clasa a șasea.

„In țara noastră — atrag 
atenția autorii studiului amintit 
— se manifestă un deficit masiv 
în ce privește construcțiile șco
lare, cadrele didactice și dotarea 
cu echipament didactic de bază. 
Trebuie lucrat rapid și metodic 
la înlăturarea acestei situații 
dacă nu vrem ca numărul anal- 
fabeților să crească. Dar paralel 
eu aceasta trebuie create și 
locuri de muncă pentru tineri ca 
și pentru 
zeci de 
probleme 
mentația 
cuințelor.
sânte decît educarea copiilor și 
care, cel mai frecvent duc la 
dezertarea școlară nedorită".

în incinta întreprinderii, dele
gația a fost salutată de Remenar 
Nikola, secretar al regiunii de 
partid Zagreb, și de cadre de 
conducere ale uzinelor „Rade 
Koncear".

întreprinderea „Rade Koncear" 
la care lucrează 14 000 de sala- 
riați, are 22 de unități produc
tive profilate pe produse elec
trotehnice industriale și de larg 
consum.

în hala Fabricii de locomotive 
a avut loc un mare miting în 
cinstea prieteniei 
partidele, țările și 
noastre.

Secretarul Comitetului de 
partid al Întreprinderii, Sugne- 
tici Marijan, a adresat un salut 
călduros delegației, subliniind că 
intilnirea prilejuită de vizita de
legației este o mărturie a sen
timentelor de prietenie trainică 
pe care comuniștii, oamenii 
muncii din Iugoslavia le nutresc 
față de comuniștii, față de 
clasa muncitoare, întregul popor 
român.

După ce a adresat comuniști
lor, intregului colectiv al uzine
lor „Rade Koncear" un cordial 
salut tovărășesc din partea co
muniștilor români, a oamenilor 
muncii din țara noastră, condu
cătorul delegației P.C.R. a ară- 

Documentele Congresului, 
intarea tovarășului Iosip 
t Tito, au scos în evidență 

marile succese obținute de po
poarele Iugoslaviei prietene pe 
calea industrializării rapide, dez- 

irii și modernizării econo- 
naționale. a creșterii bună- 

i materiale și spirituale, a- 
rării unui viitor luminos și 
per tuturor națiunilor și na

ționalităților R.S.F. Iugoslavia.
Pe baza unor vechi tradiții de 

luotă comună pentru libertate, 
ențâ naționali ți part
al. a continua; vorbito- 
> P.C.R. și U.C.L, intre 
popoarele noastre, s-au 

iaiismuiui 
relații de strinsă colaborare și 
conlucrare in cele mai diverse 
domenii și sint condiții tot mai 
bune ca, pe baza succeselor ob
ținute in dezvoltarea economii
lor noastre, aceste legături să 
fie extinse și adincite.

întilnirile frecvente, contac
tele tradiționale, convorbirile 
rodnice și prietenia personală 
dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito au 
un rol hotăritor in amplificarea 
și diversificarea permanentă a 
relațiilor româno-iugoslave.

Cohducătorul delegației P.C.R. 
a arătat apoi că dezvoltarea me
reu ascendentă a legăturilor 
frățești, multilaterale, româno- 
iugoslave este dovada cea mai 
grăitoare a viabilității pe care 
o au în relațiile internaționale 
respectul și încrederea recipro
că. conlucrarea comună și sin
ceră pe baza deplinei egalități 
în drepturi, respectarea principi
ilor independenței și suverani
tății naționale, neamestecul în 
treburile interne și avantajul 
reciproc.

în încheiere, conducătorul de
legației P.C.R. a urat oamenilor 
muncii din uzină succes deplin 
in înfăptuirea sarcinilor trasate 
de Congresul al X-lea al U.C.I.

ce leagă 
popoarele

Situația din Irlanda de 
Nord „se îndreaptă din 
rău spre mai rău" — de
clara, marți seara, cores
pondentul postului dc ra
dio descriind at
mosfera din această pro
vincie britanică in cea 
de a 14-a zi de la declan
șarea, sub presiunea 
cercurilor extremiste, a 
grevei salariaților protes
tanți.

După cum se știe, în primele 
zile, răspunsul la grevă nu a 
fost masiv. Dar, cind amenința
rea extremiștilor s-a concretizat 
prin asasinarea cîtorva din cei 
care au contravenit ordinului de 
grevă, încetarea lucrului a fost 
aproape completă. Aproviziona
rea cu curent electric este între
ruptă in proporție de peste 83

Studenții 
cambodgieni
protestează 

împotriva
corupției 
lonnolîste

la sută ; transporturile pe calea 
ferată și cursele de autobuze 
sint ca și inexistente; a început 
să se simtă o acută lipsă de 
pline, de lapte și alte alimente 
de bază; serviciile de apă-și sa
lubritate au încetat, de aseme
nea să mai funcționeze; distri
buirea petrolului a fost prelua
tă de armată. Se așteaptă ca, în 
următoarele zile, și alte servi
cii să fie asigurate de militari, 
intruc'ît extremiștii protestanți 
au anunțat încetarea completă a 
livrării de electricitate începînd 
de marți, la orele 24,00.

Ca urmare a evoluției drama
tice din ultimele ore a situa
ției, primul ministru britanic 
Harold Wilson și-a întrerupt 
concediul șia venit, de urgen
ță, la Londra. In același timp, 
ministrul apărării, Roy Mason, 
și-a anulat vizita ce trebuia să 
o facă Ia Washington și a ple
cat în Irlanda de Nord pentru 
a analiza situația Ia fața locu
lui.

Brian Faulkner, liderul Con
siliului Executiv al provinciei, 
și-a prezentat demisia, care i-a 
fost acceptată de guvernul de la 
Londra.

în prezent, în Irlanda de Nord 
întreaga răspundere pentru men
ținerea ordinei, a desfășurării 
normale a vieții revine minis
trului de stat pentru Irlanda de 
Nord, din Cabinetul laburist, 
Marlyn Rees și trupelor brita
nice staționate în Ulster,

Este de așteptat ca, în peri
oada imediat următoare, situația, 
din Ulster să intre într-o etapă 
nouă.

ANUL 1974 CEL MAI 
DEFAVORABIL DIN 

ULTIMII 17 ANI

zilnice ale 
țările membre 

comune pentru 
îmbrăcăminte, servi-

Cheltuielile 
populației din 
ale Pieței 
hrană, 
cii sînt în continuă creștere, 
se arată intr-un raport eco
nomic anual elaborat de Co
misia C.E.E. După cum pre
cizează documentul, anul 
1974 va fi, din acest punot 
de vedere, cel mai defavora
bil din ultimii 17 ani. Prețu
rile pentru totalul bunurilor 
casnice vor spori intr-un 
ritm de 12—20 la slută, dacă 
actuala curbă inflaționistă se 
va menține. Costul vieții a 
crescut cu rapiditate în ma
joritatea țărilor membre. în 
medie, prețurile de consum 
s-au majorat cu 15 unități 
în cadrul indicelui general 
alcătuit pe perioada martie 
1973—1 aprilie 1974.

Oficialitățile 
subliniat că în 
care obiectivul 
netare și economice nu poate 
fi realizat in termenii preco
nizați, guvernele vor tre
bui să adopte măsuri vigu
roase pentru stăvilirea infla
ției. în fața așa-numitei „es
caladări a prețurilor", Comi
sia C.E.E. intenționează să 
propună o schemă coerentă 
de protejare a consumului.

C.E.E. au 
condițiile in 
uniunii mo-

m

Forțele patriotice cambod
giene de eliberare au efec
tuat. marți, un nou bombar
dament cu rachete asupra 
pazițiilor inamice din Pnom 
Penh. Lansate de pe malul 
estic al fluviului Mekong, 
proiectilele au provocat ina
micului pierderi, iar unele 
dintre ele au căzut in ime
diata vecinătate 
lui Lon Noi, 
antipopularului 
Pnom Penh.

★
După cum relatează Agen

ția khmeră de informații 
(A.K.I.), in situația creată de 
recentele măsuri represive 
ale autorităților lonnolistc, 
în urma cărora numărul pro
fesorilor și studenților ares
tați sub învinuirea de a fi 
desfășurat „activități antigu
vernamentale" a trecut de o 
sută, opoziția față de acțiu
nile arbitrare ale regimului 
de la Pnom Penh s-a inten
sificat. Astfel, la o conferin
ță de presă, 
Asociația 
bodgietii, 
rezoluție 
protest 
recrutărilor forțate in armata 
antipopulară lonnolistă, îm
potriva corupției administra
ției, precum și împotriva 
creșterii prețurilor și a în
răutățirii tot mai accentuate 
a condițiilor de viață ale lo
cuitorilor din teritoriul con
trolat de regimul lonnolist.

a reședinței 
conducătorul 
regim de la

organizată de 
studenților cam- 

a fost difuzată o 
care exprimă un 

hoiărît împotriva
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Bonn : Continuitate 
politică

• LUÎND CUVÎNTUL LA UN 
MITING ORGANIZAT ÎN 
ORAȘUL HANOVRA, cancela
rul R. F. Germania, Helmut 
Schmidt, a subliniat că noul gu
vern vest-german va asigura 
continuitatea cursului politic al 
fostului cabinet condus de Willy 
Brandl.

La rindul său, Willy Brandt 
a declarat, la același miting, că 
„datorită politicii de destindere 
și înțelegere, pacea lumii s-a 
întărit. Noi vom acționa — a 
adăugat el — pentru continua
rea acestei politici". Fostul can
celar al R.F.G. a subliniat că 
intenționează să participe, în 
continuare, activ la viața poli
tică.

Negocierile Portugalia
— P.A.I.G.C.

NEGOCIERILE ÎNCEPUTE 
SÎMBĂTA, la Londra, intre de
legațiile Portugaliei și Partidu
lui African al independenței din 
Guineea Bissau și Insulele Capu-

lui Verde, au înregistrat, marți, 
noi progrese — apreciază agen
ția France Pressc. referindu-se 
la declarațiile unor membri ai 
celor două delegații.

La încheierea celei de-a cin- 
cea ședințe — cea mai lungă de 
la începerea negocierilor — mi
nistrul portughez al coordonării 
interteritoriale, Antonio de Al
meida Santos, a arătat că este 
avută în vedere încheierea unui 
acord, care ar putea interveni 
in următoarele 24 de ore.

La rindul său, purtătorul de 
cuvint al delegației P.A.I.G.C., 
Jil Fernandes, a apreciat că, 
pentru ajungerea la un acord, 
vor mai fi necesare citeva zile 
de tratative.

în cursul serii de marți, a a- 
vut loc a șasea ședință a nego
cierilor, la care delegația por
tugheză a fost condusă de An
tonio de Almeida, ca urmare a 
plecării la Lisabona a lui Mario 
Soares. Un purtător de cuvint 
al delegației portugheze a pre
cizat că, după ce ministrul de 
externe va informa guvernul a- 
supra desfășurării tratativelor, 
ej se va reîntoarce In capitala 
britanică.

Noul guvern francez
Noul premier francez. Jac

ques Chirac, a prezentat, 
marți, președintelui Valery 
Giscard d’Estaing lista nou
lui guvern, francez.

Principalele portofolii gu
vernamentale au fost repar
tizate astfel : Ministerul A- 
facerilor Externe a revenit 
fostului ambasador francez la 
Bonn, Jean Sauvagnargues, 
in timp ce Ministerul Apă
rării va fi condus de Jacques 
Soufflet, iar cel de interne 
de către Michel Poniatowski. 
Rețin atenția, de asemenea, 
numirea lui Jean Lecanuet 
în fruntea Ministerului de 
Justiție, cea a lui Jean-Jac- 
ques Servan Schreiber .in 
fruntea Ministerului Refor
melor, a lui Jean-Pierre 
Fourcade la Ministerul Eco
nomiei și Finanțelor și a lui 
Pierre Abelin la Ministerul 
Cooperării.

Proiectul programului politic
de construcție a unui Laos pașnic,■

9

independent, unit și prosper
încheierea primei sesiuni a Consiliului Politic 

de Coaliție Națională din Laos
La încheierea primei 

sale sesiuni, desfășurată 
la Luang Frabang, Con
siliul Politic de Coaliție 
Națională din Laos a a- 
doplat în unanimitate 
proiectul programului po
litic dc construcție a unui 
Laos pașnic, independent, 
neutru, democratic, unit 
și prosper.

prințul Sufanu-
Consiliului 
Națională.

C.C. al Frontului 
Laoțian, acest proiect 

stabilește sarcinile 
domepiul politicii 

celei externe. Pe 
se are în vedere 

înțelegerii națio-

Propus de 
vbng, președintele 
Politic de Coaliție 
președintele 
Patriotic 
de program 
concrete în 
interne și a 
plan intern 
consolidarea ___ .
riale, democratizarea aparatului 
administrativ, dezvoltarea acce-, 
lerată a economiei naționale in 
scopul ridicării nivelului de 
trai, măsuri în direcția atirmă-

rii independenței economice și 
politice.

Pe plan extern se prevede 
promovarea independenței și a 
neutralității țării, intărirea re
lațiilor reciproc avantajoase cu 
toate statele, indiferent de orin- 
duirea lor social-politică, cu 
condiția ca acestea să respecte 
suveranitatea și independența 
haosului, renunțarea la partici
parea la grupări și blocuri mi
litare. Ttrtbdată, este subliniată 
necesitatea respectării ferme de 
către alte țări a prevederilor 
Acordului de .restabilire a păcii 
și înțelegere națională in Laos.

Proiectul de program, adoptat 
de Consiliul Politic de; Coaliție 
Națională urmează să fie exa
minat și aprobat de Guvernul 
Provizoriu de Uniune Națională 
al haosului, formai in 
a.c., pe baze paritare, 
prezentanți ai Frontului 
tic Laoțian și ai părții 
Vientiane.

aprilie 
din re- 
Pa trio
de la

vîrstnici. Căci, pentru 
mii de familii există 

ca șomajul, subalî- 
și promiscuitatea lo- 
care le apar mai pre-

EM. RUCAR

• MINISTERUL DEZVOL
TĂRII DIN VENEZUELA a ho- 
tărit adoptarea unor măsuri care 
să reglementeze activitatea și. să 
restringă, totodată, investițiile 
străine in țară.

Intensificarea 
represiunilor în Coreea 

de Sud
• IN ULTIMELE ZILE, re

gimul de la Seul a continuat să 
intensifice represiunile din Co
reea de sud. 54 de persoane au 
fost învinuite de „complot" îm
potriva regimului, acuzații fiind 
pasibili de pedepse variind în
tre întemnițarea pe termen în
delungat și condamnarea la 
moarte.

Grupul celor 54 de acuzați 
face parte din cele 1024 de 
persoane arestate de organele 
represive de la Seul în contex
tul demonstrațiilor de protest 
studențești din ultimele luni, 
toți arestați: fiind învinuiți de 
participare Ia acțiunile organi
zate de Federația națională a 
tineretului democrat și a stu
denților, scoasă în afara legii.
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ROMANIA-FILM PREZINTĂ
în cadrul programului

MARI SUCCESE ALE ECRANULUI

v

•;
* < <

z;

r
pe GRETA GARBO și CHARLES BOYER

în filmul american

CONTESA WALEWSKA
— REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scinteii". Tel : 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se tac la oficiile poștale șl difuzorii din Întreprinderi șl Instituții
:—~~r—. Cititorii din străinătate pot face abonamente prin „ROMPRESFILATELIA" — Serviciul Import Export Presă — București — Calea Grivițci nr. 64—66 P.O.B. — 2001.

MIERCURI, 23 MAI 1974
DE BUNA VOIE ȘI NESILIT DE 

NIMENI : Scala (orele 9.15; 11,30; 
13,45; 16.15; 18,45; 21). Feroviarul 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45) .

PLIMBARE IN PLOAIA DE PRI
MĂVARA : Sala Palatului (orele 
17.15; 20.15), Capitol (orele 9.30; 
11,45: 14: 16,15; 18.30; 20,45). Favo
rit (orele --
18,15; 20.30),
(ora 20).

PERCHEZIȚIE 
Casa Filmului
20.15) .

FATA DE PE 
val (orele 9; 
21); Grădina

ACȚIUNEA
(orele 12,45;

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

DOAMNA CU CĂȚELUL: Cen
tral (orele 9.15; 11.30; 13.45; 16; 
18,15; 20.30).

APAȘII: Luceafărul (orele 9; 
11,15: 13,30; 16; 18.30; 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: 
Bușești (orele 9; 11,15; 13.30: 16; 
18,15; 20.30); București (orele 9; 
11: 13; 15; 17; 19; 21).

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

LADY CAROLINE: Excelsior (0- 
rele 9.15; 12; 15.30: 18: 20.30): Me
lodia (orele 8.45: 11; 13.30: 16:
18,30; 20,45); Gloria (orele 8.45; 
11,15; 13.30; 15.45; 18.15; 20,30); Gră
dina Aurora, (ora 20).

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

CAT BALLOU : Aurora, (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 13; 20 15): Fla
căra (orele 9: 11.15: 13.30: 15.45: 
13: 20,15); Grivița (orele 9; 11.15; 
13,30, 16: 18,15; 20.30).

LUMINILE ORAȘULUI : Flamu
ra (orele 9; 11.15; 13.30: 16: 18.15; 
20.30): Grădina Tomis (ora 20,15).

BANI DE BUZUNAR: Victoria 
(orele 9,15: 11.30; 13.45: 16; 18.30: 
20.45): Modern (orele 9: 11.15;
13,30; 16, 18.15; 20,30).

— Tiparul: Combinatul poligrafic „Casa Scinteii".

9.15; 11,30; 13,45; 16;
Grădina Capitol

CORPORALĂ: 
(orele 15,45; 18;

KOSMAJ: FestJ- 
11; 13; 15; 17: 19; 

Festival (ora 23).
„FOCUL": Doina

15; 17.30; 20).
DE DMSENE ANI-

MIERCURI. 29 MAI 1974
PROGRAMUL I

Introducere in 
Biologie (anul 
excreției. 9.35

9,00 Teleșcoală : 
informatică ; 9.15 
III) : Fiziologia 
Electrotehnica : întreprinderi elec
trotehnice,. 10 00 Curs de limba 
engleză. 10,30 Curs de limba rasă. 
11.00 Vîrstele peliculei. 11.55 Le
gile țării — legile noastre. 12 05 
Biblioteca pentru toți : Ion Minu- 
lescu. 1S.C0 Curs de limba germa
nă. 16,30—17,00 .Curs de limba 
franceză. 17,35 Micii meșteri mari. 
17.55 Muzica. 13,30 La volan. 18,45 
Film serial pentru copii : ..Geor
ge‘s 19.30 Telejurnal. La cote’e 
Anului XXX. 20,00 Fotbal : Româ
nia — Grecia. Transmisiune di
rectă de la stadionul „23 August-. 
21,50 în. premieră TV : Cea mai 
recentă. înregistrare a unui spec
tacol cu surorile Kessler. 22.15 24 
de ore.

PROGRAMUL II

20.00 Telecinemateca : ..Bufonul 
regelui". 21.30 Telex. 21.35 „Caii" 
— reportaj. 21,50 Dialog.

40.362

a


