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DIN CRONICA ÎNTRECERII SOCIALISTE• INDUSTRIA JUDEȚULUI SATU MARE a îndeplinit. iaainte de termen, planul pe primele cinei luni ale anului. In întrecerea socialistă consacrată celor două mari evenimente ale anului — cea de-a XXX-» aniversare a eliberării patriei și cel de-al XI-Iei Conjre* al partidului — s-au produs peste plan ÎS (M tricotaje. 
Zii tone carne, aproape 1 3M tone ulei comestibil, mobilă in valoare de peste 3.Î milioane lei și altele.O GINIRĂ IIZlND experiența bună dobindită in or- S^nâZSa^â jxxiîooAsă a scîivi— tatii productive și utilizarea cu randament sporit a ma

șinilor si instalațiilor. COLECTIVUL EXPLOATĂRII MINIERE VULCAN a extras, in fiecare zi de lucru din luna mai. in medie cite 271 tone de cărbune peste prevederile de plan. în perioada care a trecut de la începutul anului, minerii de aici au depășit cu 80 la sută angajamentul asumat cu prilej ti chemării La întrecere adresate tuturor colectivelor de muncă din industria carboniferă a țării.o LA ÎNTREPRINDEREA constructoare de mașini DIN REȘIȚA a fost recepționat motorul Diesel de 2 100 C.P. cu numărul 500. fabricat in țara noastră. Asi

milat in producția de serie, acest motor — inima de oțel a locomotivelor românești intilnite pe toate magistralele de fier ale patriei — a cunoscut importante modernizări și innoiri tehnice realizate de specialiștii reșițeni care i-au conferit, astfel, a- tribute constructive și funcționale superioare performanțelor sale inițiale. Familia motoarelor Diesel produse la Reșița Cuprinde și alte tipuri cu puteri de la 800 la 4 000 C.P., ultimul fiind o premieră de dată recentă a industriei constructoare de mașini din această parte a țării. (Agerpres)

și a
Trebuie să ne preocupăm mai mult de înfăptuirea programului
hotărî rilor Comitetului Central privind ridicarea nivelului de

cunoștințe politice, ideologice și profesionale, deoarece numai prin
însușirea unor asemenea cunoștințe se creează activistul inginerul,
muncitorul cu conștiința înaintată care poate soluționa in mod
competent toate problemele a

NICOLAE CEAUSESCU7
• Ambasadorul Republicii Guineeaîn ziua de 31 mai a.c., tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a primit pe Ibrahima Camara, care și-a prezentat scrisorile prin care acreditat în calitate de sador extraordinar și potențiar al Republicii neea în țara noastră.Cu acest prilej, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu și ambasadorul Ibrahima Camara, au rostit cuvîntări.

este amba- pleni- Gui-

COPIII
VIITORUL
PATRIEI
Copiii sint viitorul tării. La 

viitor gîndindu-ne, de fapt 
ne gîndim la copii. Și dacă 
de ziua lor de naștere, săr- 
bătorindu-i, fiecare familie 
își individualizează intr-un a- 
nume fel proiectele, remetno- 
rîndu-și bucuriile, de 1 Iu
nie, de ziua lor internaționa
lă, sărbătorirea capătă alte 
semnificații, gîndurile se reu
nesc spre viitorul comun ce 
nu poate fi asigurat și prefi
gurat decît în reuniune de e- 
forturi și ideal.

Viitorul României îl știm, îl 
făurim urmărind cel mai nobil 
ideal al omenirii. (Jameniloi 
de miine ai acestei țări, co
piilor de azi, le închinăm, tot 
ceea ce clădim, tot ceea ce 
adăugăm zi de zi operei pe 
care am început s-o constru
im în urmă cu treizeci de ani. 
Pentru a putea prelua miine 
din mîinile noastre moștenirea 
pe care le-o lăsăm, pentru a 
crește puternici și riguroși, le 
asigurăm azi înflorirea libe
ră și ferită de griji a con
științei, în spiritul muncii și 
al idealurilor comuniste. Pen
tru ei, școli și cărți gratuite. 
Pentru ei, cămine și grădi
nițe. Pentru ei, tabere, ex
cursii și terenuri de sport. 
Pentru ei, grija ocrotitoare a 
tuturor legilor țării. Pentru 
ei, satisfacția rezultatelor pe 
care le pot obține încă de 
pe acum, formîndu-se pen
tru muncă, muncind în micro- 
ateliere, microferme, micro- 
întreprinderi în care ei înșiși 
învață să se conducă și să se 
gospodărească, căpătînd sen
timentul răspunderii. Pen
tru ei statul face mari efor
turi financiare, investite în 
burse, alocații, în tot ceea ce 
constituie necesara bază ma
terială în vederea formării loi 
ca oameni adevărați, multila
teral dezvoltați. In această 
operă de formare a lor, răs
punderea este solidară pentru 
întreaga societate. In egală 
măsură datorii la fel de mari 
revin familiei, școlii, organiza
țiilor de pionieri și U.T.C., 
nouă tuturor cărora, copiii — 
această inestimabilă avuție 
națiunii — ne sint dragi i 
mult decît orice pe lume.

Copiii sint invocați perma
nent cu căldură și grijă în 
toate documentele de partid 
și de stat, cu prilejul tuturor 
evenimentelor importante pen
tru națiunea noastră socialis
tă. La un asemenea eveni
ment, cu ocazia Conferinței 
naționale a Organizației pio
nierilor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu spunea : „întreaga 
politică promovată de partid 
Și guvern pentru a asigura 
un trai material mai bun co
piilor, tineretului, pentru a 

perfecționa posi
bilitățile de instrucție publică, 
oglindește grija neslăbită, pri
mordială a statului 'nostru so
cialist pentru creșterea unor 
noi generații pute; nice, vigu
roase, sănătoase din punct de 
vedere fizic și spiritual. A- 
ceasta este expresia înaltei 
răspunderi cu care partidul 
comunist acționează pentru 
a asigura însuși viitorul na
țiunii noastre socialiste, dez
voltarea ei ascendentă prin 
urmad în stare să o ridice pe 
culmile luminoase ale comu
nismului.

In această zi a lor să ne 
oprim și să ne privim mai 
atent ca de obicei copiii în 
ochi. Vom vedea în străluci
rea lor lucind însăși steaua 
viitorului nostru luminos.

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

la întîlnirea cu activul

de partid din județul Dolj

Stimați tovarăși,Ședința activului de partid din județul Dolj a fost organizată cu scopul de a dezbate unele probleme ale activității organizației dc partid, dc a face un bilanț cu privire la rezultatele obținute in îndeplinirea planului cincinal de către oamenii muncii din județ, și. desigur, de a discuta împreună ce trebuie făcut în vederea îmbunătățirii muncii, pentru a asigura reali-

zarea in cele mai bune condi- țiuni a Directivelor Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului.Totodată, trebuie să vă spun de la început că această ședință a fost determinată și de gravele abateri care s-au produs în activitatea unor întreprinderi din județul Dolj. Am dorit ca aceste probleme să facă obiectul unei analize mai temeinice in cadrul activului de partid.

Doresc mai intii să mă refer la ceea ce s-a făcut in județ, deși pentru fiecare din cei pre- zenți aici sini cunoscute rezultatele activității in cei trei ani și cinci luni care au trecut din acest cincinal.în înfăptuirea politicii partidului de dezvoltare a tuturor regiunilor și zonelor țării, de amplasare cit mai rațională a forțelor de producție pe teritoriul patriei noastre, și județul Dolj a beneficiat, din plin, de această orientare generată. Ttfi'n 1965 și pină în prezent, producția industrială a județului a crescut de la 3.9 miliarde, în 1965, Ia 9,8 miliarde în 1970, și se prevede să ajungă, în 1975, la peste 18 miliarde lei. In acest fel, județul Dolj se va număra printre județele fruntașe în ce privește volumul producției industriale.A crescut, de asemenea. în mod corespunzător, valoarea producției industriale pe locuitor, de la 5 700 lei în 1965, la 13 500 in 1970, și se apreciază să ajungă la peste 24 000 în 1975. Numărul de oameni ai muncii care lucrează in. industrie și in celelalte activități neagricole a crescut, de asemenea, de la 175 000 in 1965, la 242 000 in 1974. A crescut, totodată, producția agricolă, de la 2,9 miliarde în 1965, preconizindu-se să se a- jungă, în 1975. la 5.6 miliarde lei.S-au realizat investiții importante pentru dezvoltarea impetuoasă a industriei ; pe această bază s-au creat mari unități de producție, care ocupă locuri importante printre primele intreprinderi industriale din România.Succese de seamă s-au obținut și in dezvoltarea învățămintului. științei, în ridicarea nivelului de cunoștințe al oamenilor muncii. Mă refer la aceasta pentru că, pină la urmă, tot ceea ce am realizat nu ar fi fost posibil fără pregătirea corespunzătoare a cadrelor pentru toate domenii-

le de activitate. Tocmai aceste cadre, oamenii au fost aceia care au reușit să înfăptuiască in bune condițiuni, sub conducerea organizațiilor de partid, sarcinile ce le-an stat in față. S-a realizat. de asemenea, un număr important de construcții de locuințe și alte așezăminte social-culturale, in concordanță cu programul și măsurile generale de creștere a nivelului de trai al Întregului popor. Au crescut veniturile și nivelul general de trai al oamenilor muncii, al locuitorilor județului Dolj. De altfel. construcțiile de locuințe realizate in Craiova sint desiul de elocvente în această privință.Am vizitat astăzi citeva intreprinderi. Voi începe cu cele industriale. Mă refer mai intii la Combinatul chimic, care a cunoscut o puternică dezvoltare in această perioadă și continuă să se dezvolte, devenitul una dintre cele mai mari unități de acest fel din Republica Socialistă România. S-a vorbit aici de rezultatele sale. Doresc să arăt că și pe primele 5 luni ale acestui an, planul de producție se realizează în bune condițiuni, chiar cu o depășire. Desigur, vizita a fost destul de scurtă, dar impresiile pe care le am despre această unitate chimică sint bune.Am vizitat uzina „Electroputere", care s-a dezvoltat, de a- semenea. foarte puternic, devenind o unitate cu peste 11 inii de oameni ai muncii, dotată cu mașini și utilaje moderne. De asemenea, și aici s-au obținut o serie de rezultate pozitive.Impresii bune ani și despre celelalte două unități de construcții de mașini vizitate — mă refer la Uzinele „7 Noiembrie" și la Uzina de reparații auto. Si aici oamenii muncii, comuniștii depun eforturi pentru a realiza în bune condițiuni sarcinile pe care le au.Impresii bune mi-a produs și Fabrica de confecții care, dacă nu mă înșel, este a doua ca mărime după cea din București. S-a vorbit aici de rezultatele obținute in folosirea mai eficientă a capacităților de producție, de preocuparea acestui colectiv pentru creșterea productivității muncii. Intr-adevăr, din ceea ce am putut constata in această vizită scurtă, se pare că acest colectiv de circa 6 000 de oameni ai muncii depune eforturi sus-

uzi- Fa- dinlip- nici

tinute pentru a-și îndeplini sarcinile ce-i revin.Deci, aș putea spune că impresiile generale din aceste vizite sint bune ; am rămas cu convingerea că oamenii muncii din toate aceste unități depun eforturi susținute pentru a contribui la înfăptuirea programului stabilit de Congresul al X-lea, pentru a asigura realizarea cincinalului inainte de terme:*. Aș dori, de aceea, să adresez tuturor oamenilor muncii de la a- ceste intreprinderi și din întreaga industrie a județului Dolj felicitări pentru rezultatele obținute și urări de succese tot mai mari. (Aplauze puternice).Din păcate, trebuie insă să vorbesc și despre o serie de lipsuri, despre unele abateri grave care s-au produs la nele „Electroputere" și la brica de celule electrice Băilești.Desigur, sint o serie de suri legate de faptul căuzinele „Electroputere", nici Noiembrie" — și mai sint și alte unități — nu și-au realizat sarcinile de plan. Pe cinci luni din acest an, ,,Electroputere" a realizat planul doar in proporție de 88 la sută, iar „7 Noiembrie" — de 90 la sută. Mai sint și unele intreprinderi din industria alimentară care, de asemenea, au serioase rămineri in urmă. Neindeplinirea sarcinilor de către aceste intreprinderi diminuează mult valoarea realizării și chiar depășirii planului de către celelalte intreprinderi.Sint. de asemenea, serioase rămineri in urmă în ce privește creșterea productivității muncii, care, pe total județ, nu este realizată decît in proporție de 94 la sută. Este semnificativ că in timp ce pe țară producția industrială, in primele 5 luni ale acestui an. a crescut cu 15,5 la sută, in Dolj această creștere este de numai 6,5 la sută, judelui răminmd in urmă, in această perioadă, cu aproape 110 milioane lei.După cum vedeți, impresiile bune pe care le am, precum și eforturile pe care le depun oamenii aceste sărat citeva pondere mare, și care țează negativ asupra întregii industrii din județ.
muncii sint diminuate de lipsuri care — este ade- — se materializează la întreprinderi, dar cu o influen-

(Continuare în pag. a lll-a)

După solemnitatea prezentării scrisorilor, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a avut o convorbire cordială, prietenească, cu ambasadorul Republicii Guineea, Ibrahima Camara.La solemnitate și la convorbire au participat Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, și George Maco- vescu, ministrul afacerilor externe.
• Ambasadorul Uniunii AustralieiVineri, 31 mai a.c., la tul Consiliului de Stat, ședințele Republicii te România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, l-a primit pe Malcolm Richard Booker, care și-a prezentat scrisorile de acreditare in calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Uniunii Australiei în țara noastră.In cadrul solemnității de prezentare, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și

pala- pre- Socialis-

ÎN NUMĂRUL

Organizația
(în pagina a

U.T.C
II-a)

factorTineretul 
activ în îndeplinirea 
cincinalului înainte 
de termen

(in pagina a IlI-a)

De ziua copilului

De la om la om(în pagina a IV-a)

Sport — turism(în pagina a V-a)

ambasadorul Malcolm Richard Booker, au rostit cuvîntări.După prezentarea scrisorilor, președintele Republicii Socialiste România a avut o convorbire cordială, prietenească cu ambasadorul Malcolm Richard Booker.La solemnitatea prezentării scrisorilor și la convorbire au participat Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, și George Macovescu, ministrul afacerilor externe.
ÎNSEMNĂRI

de ACULIN CAZACUIn mai multe rînduri, in timp, și ultima dată acum cîteva zile, intilnindu-mă cu secretarul de partid al unei cunoscute întreprinderi, am fost întrebat despre diferiți lucrători din rețeaua eercetă-
rr Obiect" si

rii sociale dacă sini meni serioși". Frecvența întrebării, care țintea seriozitatea profesională și venea de la oameni cu autoritate și funcții de răspundere, m-a pus pe ginduri. Nu atît pentru că uneori nu știam prea bine ce răspuns să dau. Un răspuns oricum se putea construi. Semnificativ mi se pa-
(Continuare în pag. a IV-a)

• La Geneva a fost semnat
Acordul de dezangajare aieriîD lume

forțelor siriene și israeliene

• în capitala britanică s-a încheiat prima rundă a negocie
rilor dintre guvernul portughez și P.A.I.G.C.

In pagina a 6-a

'unitate de acțiune"
răsfrînge, în lumea noastră interioară, prin 
unitatea de gîndire, iar rezultanta tuturor 
acestor forțe care se regăsesc pe terenul 

’ ' nu poate fi alta decît 
ridicată la puterea în-

N. COȘOVEANU

Reportajul întîlnirii cu activul de partid din județul Dolj se publică în pagina a ll-a

Trăim într-o epocă și într-o societate în 
care complexitatea fenomenelor vieții a 
atins un nivel fără precedent ; în care eve
nimentele se consumă de cîteva ori mai ra
pid decît în urmă cu nu prea mulți ani. 
Astăzi, mai mult ca oricînd, sîntem con
fruntați și solicitați de un număr nu numai 
mare ci și extrem de variat de probleme, 
care, , , ....
mai corespunzătoare soluții. Iar dacă 
asemenea diversitate de preocupări, 
rințe, de imperative își poate afla 
rirea exactă în răspunsuYile faptelor, 
ta se ’ r’ ’
ța Ș' 
telor de 
unitatea 
acțiune 
popor.

Terenul
largi posibilități ca și nenumăratele 
pliniri ale societății noastre este acela al 
identității depline, armonioase, dintre in
teresele individului și cele ale colectivității 
socialiste. Aceleași țeluri ne înnobilează 
tuturor energiile, aceleași aspirații ne con
centrează strădaniile, canalizîndu-ne ca
pacitățile creatoare în direcția unică a în
făptuirii comunismului. Ne aflăm deci pe o 
platformă comună, aceea a unității de in
terese și idealuri. Am pornit, în opera de 
edificare a societății socialiste, de la unita
tea noastră de convingeri, de la deplina în
țelegere a necesității de a ne plămădi con
știința în concordanță cu scopurile pe care 
le urmărim. Omul societății comuniste nu 
poate fi decît omul unei înalte conștiințe, al 
unor nedezmințite convingeri comuniste. A- 
ceasta înseamnă că unitatea de interese se 

k____________________________________________

toate, își așteaptă și își găsesc cele 
o 

de do- 
acope- 
aceas-

explică prin eficien- 
fermitatea instrumen- 

lucru folosite; prin 
de gîndire și de 

a întregului nostru

realităților sociale 
unitatea de acțiune 
tregului popor.

De cîțiva ani s-a 
ganism politic care 
cadru organizat de 
cestei unități de acțiune, sporindu-i puterea 
de convingere și sfera de cuprindere : este 
Frontul Unității Socialiste. Cu ajutorul său, 
efortul pentru unirea forțelor întregului 

popor capătă un caracter mai 
sistematic, mai larg desfășurat 
pe diverse planuri, iar partici
parea maselor populare la 
viața economică 
devine din ce 
„Frontul Unității 

Nicolae

institutionalized un 
dă glas și oferă 
manifestare tocmai

or-
un 
a-

efortul

D. MATALA

fertil pe care se întîlnesc cele mai 
îm-

și socială 
în ce moi 

Socialiste, 
Ceaușescu,

accentuată, 
spunea tovarășul 
sâptămîna trecută, la cel dintîi congres al a- 
cestuia, constituie expresia cea mai grăitoa
re a schimbărilor fundamentale produse în 
structura socială a țării, precum și a pers
pectivelor de unire tot mai strînsă și de 
apropiere tot mai deplină a tuturor claselor 
și categoriilor sociale în făurirea noii so
cietăți de oameni ai muncii, a societății 
comuniste". în felul acesta, Frontul Unității 
Socialiste se recomandă drept cea mai înal
tă treaptă pe care a atins-o unitatea mo- 
ral-politică a poporului român pînă în 
prezent.

Astăzi, mai mult ca oricînd, națiunea 
noastră socialistă întîmpină cele două mari 
evenimente ale acestui an și ale istoriei sale 
puternic unită, încolonată în același front, 
în jurul partidului său comunist.

y
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ÎNTÎLNIREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
cu activul de partid din județul Dolj

După cum am anunțat, miercuri, 29 mai, a avut loc in- țilnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu activul de partid al județului Dolj,Adunarea a fost deschisă de tovarășul Gheorghe Petrescu, prim-secretar al Comitetului județean de partid, care, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul Dolj, urează tovarășului Nicolae Ceaușescu bun venit in cetatea Băniei.Relevînd că actuala vizită a tovarășului Nicolae Ceaușescu în județul Dolj are loc după ce poporul i-a încredințat sceptrul autorității supreme de stat si girul istoric al celei mai fierbinți încrederi și iubiri, vorbitorul a spus : Județul Dolj vă primește cu deosebită bucurie pentru că el este parte a României socialiste, țară liberă, independentă, suverană, a cărei lege morală este munca destinată fericirii omului. Fiți bine venit pe acest pămînt al luptei pentru unitate națională, dumneavoastră. președintele Frontului Unității Socialiste, expresie a coeziunii întregului popor în jurul partidului. în jurul dumneavoastră, conducătorul nostru înțelept și viteaz. Fiți bine venit in Dolj, pentru că. înainte de toate, sînteti bine venit în inimile și cugetele noastre, ale tuturor celor ce trăiesc în România socialistă.După ce a trecut în revistă principalele aspecte ale muncii oamenilor din acest județ, vorbitorul a arătat : Ca urmare a eforturilor depuse de organele și organizațiile de partid. de oamenii .muncii din județul nostru, planul pe cei trei ani expirați din actualul cincinal a fost îndeplinit si depășit.întreaga dezvoltare economică s-a răsfrînt asupra creșterii nivelului de trai material Bi spiritual al oamenilor muncii din orașele și satele județului.Arătînd că organele și organizațiile de partid, conducerile unităților economice, pe baza unei analize temeinice a posibilităților. s-au angajat să realizeze cincinalul cu 4 luni mai devreme si să obțină o producție suplimentară de 6 miliarde de lei. vorbitorul reliefează stadiul îndeplinirii acestui angajament. subliniind că pipă la sfirșitul acestui an. valoarea producției globale suplimentare va ajunge la 2.454 miliarde lei, ceea ce reprezintă un avans de două luni fată de plan. Realizările obținute sint insă sub posibilitățile de care dispune industria județului. Din analiza activității proprii pe această perioadă rezultă că comitetul iudetean. organele și organizațiile de partid din unitățile economice, comitetele oamenilor muncii nu s-au preocupat in măsura necesară de folosirea rațională și intensivă a capacităților și suprafețelor de producție, a forței de muncă, de asigurarea aprovizionării 

a mi- ne-

rămineri înregistrat menționind, că acele generat
la județ, cele ur- „E- în cau- situa-

comitetele acționat hotărîrilorîncheiere, Ceaușescu,
exigența și comunistă facem. respon- în tot reafirmîn- nestrămu- internă și jalonată

tehnico-materiale și desfacerea integrală a producției -marfă. în special pentru export, nu s-a acționat cu suficientă fermitate și eficiență pentru asigurarea intrării la termen în funcțiune a obiectivelor prevăzute si realizarea parametrilor proiectați la obiectivele date în funcțiune in această perioadă.în continuare, vorbitorul supus unei analize critice nuțioase o serie de aspecte gative din activitatea economică din județ, precum și ale stilului și metodelor de muncă ale comitetului județean de partid, ale organelor și organizațiilor de partid în diverse unități. în acest sens, el a arătat că, cu toate eforturile depuse, pe primele patru luni din acest an nu s-au recuperat decit parțial rămînerile în urmă din lunile ianuarie și februarie. Analizind stadiul îndeplinirii planului unitățile industriale din vorbitorul a subliniat că mai mari rămineri în mă s-au înregistrat la lectroputere". același timp, ze care au ția de la această întreprindere sint in parte valabile și pentru alte unități industriale. Ele pun în cauză — a spus vorbitorul — modul in oare comitetul județean, organele și organizațiile de partid, oamenilor muncii au pentru înfăptuirea de partid,Adresîndu-se. în tovarășului Nicolae vorbitorul a spus :Ne angajăm și cu acest prilej ca. prin aplicarea neabătută a indicațiilor dumneavoastră, spo- rindu-ne sabilitatea ceea ce du-ne încrederea tată în politica externă a partidului, cu clarviziune de conducerea de partid, de dumneavoastră personal, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu. să nu ne precupețim nici un efort. Vrem cu ardoare să facem totul pentru a contribui dift plin la înfăptuirea cincinalului înainte de termen, așa încît să putem raporta cu fruntea sus. la jubileul eliberării țării noastre și la al Xl-lea Congres al partidului, realizarea întocmai a tuturor sarcinilor ce ni s-au încredințat.A vorbit apoi Iustin Rogoz, director general al Centralei industriale de îngrășăminte chimice Craiova, care, intre altele, a spus :Pentru noi, vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu are o semnificație cu totul deosebită, datorită faptului că succesele pe care le raportăm reprezintă transpunerea în viață a prețioaselor indicații date de secretarul general al partidului cu prilejul vizitei făcute în județul și noastră.în munca noastră să învingem multe greutăți, să 
anterioare in unitateaa trebuit

schimbăm mentalitatea unor oameni, să folosim cit mai rațional inteligența și abnegația întregului colectiv pentru a putea realiza performanțe mai bune decit cele ale unor instalații existente pe plan mondial, să atingem parametrii proiectați și in multe cazuri să depășim — in sens pozitiv — prevederile de proiect.Deși combinatul nostru a obținut rezultate bune, ne dăm perfect de bine seama că in activitatea noastră mai persistă unele deficiențe pe linia pregătirii profesionale temeinice a salariaților, întăririi ordinii și disciplinei în toate locurile de muncă, creșterii responsabilității pentru buna folosire a instalațiilor, mașinilor și utilajelor din dotare.Conștienți de sarcinile încredințate de partid și de răspunderea ce le revin, comuniștii, Întregul colectiv de muncă se angajează să depășească planul producției globale pe anul în curs cu 50 milioane lei, din care, pînă la 23 August, cu 40 milioane lei și să asigure la finele anului o depășire de circa 6 000 tone substanță activă la îngrășăminte și o producție marfă de 53 milioane lei.Oamenii muncii din municipiul Craiova, sub conducerea organizației de partid, sînt angajați profund și plenar în marele front patriotic pentru înfăptuirea sarcinilor trasate de Congresul al X-lea și de Conferința Națională ale partidului. pentru realizarea cincinalului înainte de termen — a spus în cuvintul său Ion Stăn- culete. secretar al Comitetului municipal P.C.R, Craiova.în anul 1973 s-a realizat o, producție cu 1.1 miliarde mai mare decit în 1972, iar pe cele 4 luni din 1974. față de aceeași perioadă a anului 1973. s-a obținut un spor de 220 milioane lei. astfel că fată de sarcinile inițiale ale cincinalului în cei trei ani avem un spor de circa 500 milioane lei la producția marfă și 400 milioane lei la producția globală.Craiova de astăzi, alături de dezvoltarea industrială, se min- dreste și cu importante edificii social-oulturale. Zestrei sale i s-au adăugat impunătoare cvartaluri de locuințe, totalizind în ultimii trei ani peste 6 000 apartamente, un spital de 1640 paturi, moderna construcție a Teatrului National, peste 3 000 locuri in creșe și grădinițe și altele.Făci.-.d retrospectiva activității noastre cu simțul de răspundere partinică ce ne este propriu nouă, comuniștilor, prin prisma exigenței impuse de sarcinile ce le avem, trebuie să remarcăm faptul că în activitatea comitetului municipal de partid, in munca ce o desfășurăm cu organele și organizațiile de partid nu am reușit să facem incă totul, că și-au găsit locul o serie de deficiente pe linia valorificării rezervelor interne, a unei mai eficiente 

activități economice, pe linia organizării mai bune a procesului de producție, a valorificării superioare a capacităților utilajelor și suprafețelor de producție.Faptul că la ora actuală avem unele restante privind realizarea cincinalului înainte de termen trebuie să ne dea in permanență de gîndit.Obiectivul principal și imediat ce-1 avem de realizat este acela de a recupera urgent toate rămînerile în urmă, să îndeplinim și să depășim sarcinile asumate, a subliniat vorbitorul în încheiere, arătînd că organizația municipală de partid, care și-a dovedit în multe prilejuri rolul și tăria, isi va intensifica eforturile pentru a traduce în viată ho- tărîrile de partid, prețioasele indicații date de tovarășul Nicolae Ceaușescu.în cuvîntul său. Florea Go- lescu, muncitor la întreprinderea ..Electroputere“, a arătat, între altele : Trăim un sentiment de profundă bucurie și mîndrie patriotică prin faptul că întreprinderea noastră — „Elec- troputere“ — se numără printre primele citadele muncitorești vizitate de dumneavoastră la scurt timp după istorica învestitură pe care întregul popor v-a conferit-o. proclamîn- du-vă. prin reprezentanții săi in forumul suprem al națiunii, ca președinte al Republicii Socialiste România și. de asemenea. ca președinte al Frontului Unității Socialiste.Fiecare vizită pe care ati întreprins-o în întreprinderea ..Electroputere", stimate tovarășe Ceaușescu, a continuat vorbitorul, a adus suflul înnoitor. dinamismul care vă este propriu, inarmindu-ne cu soluții noi. cu o perspectivă clară asupra muncii noastre. Si astăzi. primindu-vă pe platforma industrială de est a municipiului Craiova, am putut să ne confruntăm activitatea, deopotrivă, înfăptuirile și neajunsurile care mai persistă — cu cotele înalte și severe ale exigentei pentru care dumneavoastră militați consecvent.Din păcate, alături de munca plină de elan, de numeroasele înfăptuiri, trebuie să afirm in fata dumneavoastră. tovarășe secretar general, că în activitatea întreprinderii noastre s-au manifestat și unele neajunsuri. Organizațiile de partid nu s-au preocupat in suficientă măsură de Îmbunătățirea stilului *i metodelor de muncă ale organelor colective de conducere din întreprindere și din centrală. Există încă serioase carențe pe linia înfăptuirii unor indicații și hotărîri superioare.în scopul lichidării lipsurilor și neajunsurilor, pentru recuperarea 'integrală a restantelor de plan, la inițiativa Biroului Comitetului județean de partid, comitetul de partid din întreprindere a luat măsuri pentru dinamizarea gîndirii tehnico-e- conomice muncitorești, pentru 

mobilizarea resurselor existente în scopul creșterii eficacității întregii noastre activități.Sînt în măsură să vă informez, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că organizația de partid de la „Electroputere" este ferm hotărită să întărească ordinea și disciplina, să asigure un permanent și eficient control de partid.în numele muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor din întreprinderea ..Electroputere" vă asigurăm, mult iubite tovarășe secretar general, că ne vom mobiliza întreaga noastră capacitate de muncă, toată priceperea pentru ca în întimpinarea marilor evenimente ale anului — cea de-a XXX-a aniversare a eliberării patriei și Congresul al Xl-lea al partidului — să obținem rezultate tot mai bune, să ne îndeplinim sarcinile actualului cincinal înainte de termen.în numele celor peste 1000 de comuniști, al întregului colectiv a! întreprinderii de confecții Craiova, a spus Cristina Popescu. secretara comitetului de partid al întreprinderii, doresc să exprim satisfacția noastră unanimă pentru vizita dumneavoastră. să vă aducem omagiul nostru cald pentru activitatea neobosită ce o desfășu- rați, cu strălucire, spre binele României socialiste și să vă prezint, cu acest prilej, unele din preocupările comuniștilor și ale celorlalți salariați din unitatea noastră pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen.Organizațiile noastre de partid. a arătat în continuare vorbitoarea. au pus un accent deosebit pe creșterea gradului de pregătire și calificare a cadrelor. răspunderea în îndeplinirea calitativă a sarcinilor de producție. încărcarea la capacitate a utilajelor, reducerea consumului de materii și materiale, de manoperă, energie, combustibil și altele.Aș dori însă să arăt că în activitatea fabricii noastre sînt încă destule neajunsuri, care a- ratâ de la sine că munca pe care o desfășurăm nu poate să ne mulțumească, că nu putem vorbi incă de o activitate eficientă in adevăratul sens al cu- vintului. Realizarea unor produse de slabă calitate, manifestările de indisciplină la anumite locuri de muncă, faptul că avem incă absențe nemotivate ne dovedesc că nu lucrăm tacă suficient de bine. Și cind spun acest lucru mă refer atiț la comitetul de partid și organizațiile de bază, cit și la conducerea administrativă, la conducătorii locurilor de muncă. De aceea, sintem hotăriți să acționăm mai ferm, să facem din colectivul nostru de femei un colectiv cu care județul să se mindrească, să putem raporta rezultate mult mai bune decit cele pe care le avem, să îndrumăm mult mai bine și mai competent viața de zi cu zi a fabricii noastre.

Luind cuvîntul. Alexandru Săninoiu. secretarul comitetului comunal de partid și primar al comunei Daneți. a spus : Vorbesc de la această tribună în numele celor aproape 600 de comuniști, al celor 11 000 de locuitori din comuna Daneți. Ca in fiecare localitate a României socialiste, și la noi comitetul de partid conduce nemijlocit întreaga activitate economică, culturală și obștească. în centrul preocupărilor organizației de partid a stat soluționarea problemelor economice. în mod deosebit a celor din cooperativele agricole de producție. Pe baza unor studii am putut cunoaște mai exact gradul de fertilitate al solului. capacitatea lui reală de producție, posibilitatea de obținere a unui randament maxim pe pămînturile noastre.în ce ne privește, avem încă rezerve materiale și umane insuficient folosite și de aceea va trebui să ne îmbunătățim. în continuare, stilul și metodele de muncă pentru eliminarea u- nor neajunsuri. Consider că organizația de partid nu a făcut totul nentru ca oroducția agricolă să sporească mai mult.în numele comitetului comunal de partid. a spus in încheiere vorbitorul, mă angajez aici, în această memorabilă întilnl". că ne vom intensifica eforturile pentru a traduce în viată in mod exemnlar toate sarcinile, pentru a sărbători asa cum sa cuvine cea de-a XXX-a aniversare a eliberării patriei și Congresul al Xl-lea al partidului.Luînd cuvîntul. I.Iviu Tănă- sescu, directorul întreprinderii ..Electroputere", a exprimat, în numele întregului colectiv de muncă, bucuria nespusă de a fi avut prilejul de a întîmnina «•in nou cu dragoste fierbinte si inimile pline de fericire pe secretarul general al partidului.După ce s-a referit la unelo aspecte ale activității colectivului întreprinderii ..Electroputere", vorbitorul a spus : Sintem conștienți de faptul că în munca noastră s-au manifestat și u- nele deficiențe, in special pe linia valorificării rezervelor interne, a creșterii eficientei e- conomice a activității în ansamblu pe întreprindere, pe linia unei mai bune organizări a procesului de producție și al muncii. Datorită acestora, cit și a unor dificultăți in asigurarea bazei tehnico-materiale a procesului de producție. înregistrau incă de la inceputul anului, pa primele patru luni am înregistrat unele nerealizări la principalele sortimente de producție. Aceste rămineri in urmă insă au constituit pentru organizația noastră de partid, pentru întregul colectiv de muncă al întreprinderii obiectul unor analize temeinice, care au condus la măsuri concrete ce antrenează întregul corp de specialiști, toți salariații întreprinderii.De asemenea, s-au . manifestat deficiente serioase — în stilul 

de muncă al conducerii întreprinderii — prin lipsa exercitării unui control riguros asupra Îndeplinirii sarcinilor trasate si a respectării legalității într-o serie de domenii principale ale vieții uzinei, un sistem defectuos în organizarea activității, care au condus la raportări eronate ale producției globale în 1973, toate acestea ducînd la nerealizarea principalilor indicatori de plan pe anul trecut.Vă asigurăm că prin măsurii» 
ce le-am întreprins si prinlr-n mobilizare generală a întregului ■ nostru colectiv, asemenea fapte nu se vor mai repeta la uzina noastră. Toate acestea ne-au obligat să ne îmbunătățim stilul și metodele de muncă privind conducerea de perspectivă, pentru a încadra colectivul nostru in efortul general al poporului, în vederea realizării cincinalului înainte de termenEmil Țugui, director general al Trustului de construcții industriale. a arătat in cuvîntul său : Colectivul unității mi-a încredințat mandatul să vă raportez. stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că sub conducerea organizațiilor de partid, colectivele de muncitori, ingineri și tehnicieni s-au străduit să aplice cu consecvență în viață indicațiile conducerii partidului, ale dumneavoastră personal, cu privire la creșterea eficientei investițiilor și la ridicarea calitativă a activității de construc- ții-montaj.Realizarea obiectivului de interes național — cincinalul înainte de termen — a constituit o preocupare de bază a întregului nostru colectiv în frunte cu comuniștii. Rezultatele obținute pină acum s-au concretizat prin punerea în funcțiune a 83 obiective industriale și social-culturale, din care 35 in județul Dolj.Cu toate acestea, considerăm că mai avem încă multe de făcut, că avem încă rezerve' nefolosite la fiecare loc de muncă. Pe unele șantiere mai sint anumite acte de indisciplină, lipsă de grijă față de calitatea unor lucrări de bună gospodărire a materialelor. Alături de pregătirea și organizarea mai bună a producției, de extinderea in continuare a mecanizării lucrărilor, a acordului global, comitetul de partid. comitetul oamenilor muncii vor trebui să pună un accent deosebit pe introducerea hotărită a tehnologiilor modeme de execuție a lucrărilor de construcții.Avem condiții, posibilități și rezerve suficiente pentru a ne achita de toate sarcinile, avem mai cu seamă acel factor puternic mobilizator, dragostea de a construi și încrederea deplină în partidul nostru, in dumneavoastră. stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. în ho- tăririle care direcționează înfăptuirea societății socialiste multilateral dezvoltate în țara noastră.Prezența dumneavoastră — a 

spu« prof. univ. Neculce Popescu, ne dă prilejul nouă, celor de la Universitate, cadre didactice și studenți. să exprimăm bucuria și emoția de a fi participat la acest eveniment cu caracter de simbol, să vă prezentăm recunoștința și dorința noastră fermă de a face din Craiova un centru universitar modern. în măsură să aplice rapid în viață sarcina pe care ne-ati dat-o de a contribui la crearea omului multilateral dezvoltat, principala forță de producție a societății.Deviza noastră este de a face din școală principalul factor de cultură și civilizație — de a educa și forma tînăra generație pentru a deveni constructori talentați și entuziaști, o generație de comuniști capabilă să preia în miini sigure viitorul țării.Am mai multe motive pentru a mă opri in cuvintul meu, fie chiar și pe scurt, asupra problemelor tineretului. Pentru că am deosebita cinste de a mă adresa primului cetățean al țării, marelui prieten al tineretului, tovarășul Ceaușescu însuși avind tinerețea ea o stare permanentă, in vasta și neobosita sa muncă de înaltă răspundere pe care o desfășoară. cu energie, spirit novator, gindire creatoare, cu simțul sigur al perspectivei. Și apoi spun aceasta — nu în ultimul rind — pentru că de tinerețea tovarășului Ceaușescu se leagă și- unele momente remarcabile ale istoriei unor ani înflăcărați pe aceste meleaguri.In centrul preocupărilor noastre se află în prezent permanenta educare prin muncă și pentru muncă a tineretului studențesc. Dorim să asigurăm integrarea efectivă a in- vățămintului cu cercetarea științifică și producția, perfecționarea și modernizarea procesului de învătămînt.Prin tot ceea ce întreprindem urmărim consecvent înfăptuirea programului de educare revoluționară și patriotică a tineretului, pregătirea lui pentru muncă, pentru viață. Pe această linie sint angajați toți factorii de răspundere in vederea obținerii unor rezultate cit mai bune la învățătură.în încheierea acestor puține cuvinte aș dori să-mi exprim profunda mea admirație față de modul în care tovarășul Ceaușescu se preocupă de marile probleme aie vieții internaționale. de activitatea sa neobosită pentru afirmarea principiilor politicii noastre externe. Promotor a numeroase inițiative cu mari rezonante pe plan mondial, menite să promoveze progresul, pacea și prietenia între popoare, tovarășul Ceaușescu se . afirmă astfel oa un mare luptător pentru o lume mai bună și mai liberă.Vă doresc, stimate tovarășe secretar general, multă sănătate pentru prosperitatea și fericirea poporului român.
f 1
rji

Consilii și comisii RĂSUNĂ VALEA
Organe de lucru ale comitetelor județene, municipale și orășenești, consiliile pe categorii de tineri și comisiile pe domenii de activitate reprezintă una dintre expresiile elocvente ale lărgirii democrației de organizație. înființate pentru a da o mai bună funcționalitate comitetelor, își dovedesc — acolo unde se apelează la ele — pe deplin viabilitatea prin studiile și analizele efectuate, prin modul lor de acțiune. Prin natura locului lor de muncă, cu- noscînd cel mai bine specificul, preocupările și gradul de aderență la acțiunile organizațiilor U.T.C. ale tinerilor dintr-o anume categorie sau dintr-un anumit domeniu de activitate, membrii consiliilor și comisiilor sînt cei mai în măsură să ofere comitetelor argumentele reale în luarea deciziilor, în elaborarea liniilor de acțiune cu largă cuprindere, fiind în același timp și cei mai interesați în aplicarea lor. Cu toate acestea, apelul la consilii și comisii este însă destul de redus, rolul și atribuțiile lor sînt lăsate adeseori în seama secțiilor la comitetele județene și a cîte unui activist, la comitetele municipale și orășenești.Cel mai adesea, președinții explică acest lucru prin lipsa de receptivitate a activului obștesc. Adevărul este însă de cele mai multe ori altul. Am întîlnit mai multe cazuri cînd membrii a- cestor organisme — cei „acuzați" deci de lipsă de receptivitate — nici măcar nu știau că ar face parte din vreun consiliu sau vreo comisie. în alte împrejurări, întrebînd pe președinții care se plîngeau de supraaglomerare cu treburi ale acestor organisme de cîte ori s-au întîlnit cu membrii lor, aflăm că nici componența scriptică nu li se mai cunoștea sau, în cel mai bun caz. că s-au văzut la cîte o plenară, în pauză, prilej cu care au adoptat și notele de probleme pe care le întocmiseră ei singuri, președinții, pe baza programelor de activități ale secțiilor. De acțiuni, studii sau analize la care să fie ei atrași, nici vorbă în asemenea situații.• Doar dacă li se mai trimite din cînd în cînd cîte un formular pentru a-1 completa cu două-trei date din organizațiile lor, formular ce ulterior este cusut într-un dosar pe care se scrie „studiu", dar care nu a servit sau nu a fost luat în seamă la adoptarea nici unei decizii a comitetului sau biroului. Este, așadar, limpede, că în asemenea situații, nu lispa de receptivitate a activului obștesc face ca aceste organisme colective de lucru să fie aproape inexistente, ci o înțelegere greșită a menirii lor din partea celor chemați să le coordoneze.Statutul Uniunii Tineretului Comunist precizează clar rolul consiliilor pe categorii de tineri și al comisiilor pe domenii de activitate. C.C. al U.T.C. a elaborat și instrucțiuni privind felul in care ele trebuie să își desfășoare activitatea. în spiritul lor trebuie să acționeze toate comitetele județene, municipale și orășenești ale U.T.C. Pentru că în nici un caz scopul creării lor nu a fost acela de reprezentare onorifică, ci acela de a deveni organe de lucru, de participare colectivă în procesul muncii edu- j cative. N. COȘOVEANU

de cîntecele
brigadierilor de azi ?

Cîteva autobuze se îndreaptă 
către terenurile agricole ale unui 
C.A.P. In interiorul unuia dintre 
autovehicule atmosfera este tipi
că oricărui mijloc de transport in 
comun unde oamenii sint gru
pați de obicei absolut intîmplă- 
tor. în cazul de față, însă, pa
sagerii sînt colegi de clasă. To
tuși, atmosfera are tenta plicti
selii. Peste cttva timp cor 
ajunge la destinație, adică acolo 
unde, repartizați pe echipe, a- 
cești tineri vor inaugura o nouă 
zi de muncă patriotică. Apatia 
statornicită încă de dimineață 
are toate șansele să devină cro
nică și este aptă să genereze 
nenumărate forme de sustragere 
de la acțiune. Am dat acest 
exemplu cu gîndul la repertoriul 
sărăcăcios de cintece patriotice 
fi de muncă pe care le-au men
ționat elevii a patru clase din 
județul Buzău supuse recent u- 
nei anchete. „Trei culori" și 
„Hei-rup" au fost titlurile cu 
cea mai mare frecvență, dar au 
existat și un număr considerabil 
de răspunsuri de tipul: „Nu 
știu ce făceau ceilalți, dar eu nu 
cînt pentru că nu am voce, nu 
am înclinație pentru așa ceva" (N. T., anul III C, Liceul „Spiru Haret"). Sau: „La muncă am 
mers în grup, liniștiți" (A. C. din același liceu). Sau : „Cînd 
mergeam la muncă patriotică 
eram însoțiți de tovarăși profe
sori și pedagogi" (C.G., anul I D — Școala profesională de industria sîrmii).

„In ultimii doi ani am parti
cipat cu școala la mai multe ac
țiuni de muncă patriotică: la 
amenajarea Parcului tineretu
lui, a spitalului județean, la

ca-strinsul 
canțele 
alături 
din comună. Deși am lucrat în 
toate aceste locuri, nu aș putea 
spune că am acut satisfacții deo
sebite". Am reprodus răspunsul 
elevei BM. de la Liceul pedago
gic pentru că nu este singurul 
de acest fel: 89 dintre răspun
suri au fost asemănătoare. In 
evidența fiecărei școli sint înscrise obiectivele fi orele petre
cute aici; cifrele ne vorbesc de 
realizări deosebite în orele 
muncă patriotică. Dar ne-a 
teresat in mod deosebit alt 
pect al muncii patriotice : 
loarea ei educativă. De ce 
merofi elevi supuși anchetei au 
răspuns negativ la întrebarea : 
„Sînteți mulțumiți de munca pe 
care ați desfășurat-o ?" Din vina 
cui acest lucru ?

recoltei, iar în 
de vară am lucrat 

de părinți la C.A.P.-ul

de in- 
as- 
va- 
nu-

— Am fi dorit să lucrăm la 
obiectivele ce ni s-au încredințat 
pînă la finalizarea lor. Să nu fim 
luați întotdeauna pe neașteptate 
și in locuri deosebite. Azi am 
lucrat intr-un loc; în săptămîna 
următoare vom lucra în altul. Nu 
se vedea niciodată contribuția 
noastră". (F. E. — Liceul de cultură generală). „Peste un an 
voi fi învățătoare într-o comună 
a județului nostru. De aceea, 
mi-ar place să contribui la con
strucția unei școli din temelie și 
pînă la finisare". (I.A. — anul IV — Liceul pedagogic). „Una din
tre condițiile pe care le cred 
absolut necesare în organizarea 
muncii patriotice ar fi reparti
zarea unui obiectiv pentru fie
care școală, dacă nu se poate pe 
clasă. Să știm că atunci cind 
vom trece prin cutare sau cutare 
loc ne vom mîndri că acolo au 
lucrat echipele clasei noastre" (P.D. — Liceul „Spiru Haret“).

Cum este organizată în mo
mentul de față munca patriotică în județ ? De multe ori obiecti
vele sint. vag precizate, perioade
le nesigure. Și atunci nu este de 
mirare că merg consecutiv la 
activitatea patriotică aceleași cla
se, că gruparea elevilor se face 
la întîmplare, și încă nu se poate 
vorbi despre o ieșire la muncă 
a brigăzii care să se îndrepte, 
compactă, însoțită de cîntec.

Tulcea:
ÎN CONSTRUCȚIE, 

CASA DE CULTURĂ
A TINERETULUIIn municipiul Tulcea s-au deschis lucrările șantierului Casei de cultură a tineretului, obiectiv menit să dinamizeze viața spirituală a organizațiilor U.T.C. de aici. Acest lăcaș, pentru a cărui realizare s-au acordat investiții serioase (5,5 milioane lei), va dispune, in final, de o sală de spectacole cu 350 locuri, mai multe săli pentru activitatea cercurilor, o bază turistică cu posibilitatea cazării a 80 de persoane etc. Tinerii orașului s-au angajat să contribuie prin activități de muncă voluntar patriotică, echivalente cu cel puțin 500 000 lei.

ELENA RUBELI

Elevi ai școlilor profesionale in concurs 

AU FOST DESEMNAȚI CEI 
MAI BUNI ELEVI MESERIAȘIIn zilele de 30 și 31 mai s-a desfășurat la Brașov etapa republicană a concursului pe meserii al elevilor din școlile profesionale aparținînd Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini Grele, Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini Unelte și Electrotehnice, Ministerului Industriei Metalurgice, Ministerului Minelor. Petrolului și Geologiei. Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor și al școlilor subordonate consiliilor populare județene. Cei 90 de finaliști. elevi ai anilor I, II și III care se pregătesc pentru meseriile de strungari, electricieni de întreținere și reparații, lăcătuși pentru industria constructoare de mașini, confruntați în faza de masă a concursului in etapele organizate pe ministerele care tutelează școlile respective, s-au întilnit acum

tinerețeDe mai bine de o lună de zile satele județului Dolj sint străbătute de o interesantă ștafetă : „Folclor-tradiție-tinerețe". Organizată de Comitetul județean U.T.C. în colaborare cu Centrul de științe sociale din Craiova al Academiei de Științe Sociale și Politice, această ștafetă va trece pină la sfirșitul lunii iunie prin treizeci de localități. Urmărind mobilizarea tinerilor la culegerea și valorificarea creațiilor populare vechi și noi. stimularea dragostei pentru poezie și cintece in general și pentru cintecul popular in special, ștafeta, care a pornit concomitent pe trei trasee din trei localități — Dăbuleni, Desa și Mîrșani — consemnează pînă în prezent in albume cele mai semnificative creații din 18 comune. Odată cu predarea-preluarea ei. in fiecare localitate are Ioc și cîte un program artistic care include și piesele propuse pentru selecția finală. în acest fel se asigură și o îmbogățire substanțială a repertoriului formațiilor cultural-ar- tistice din toate comunele județului. La atelierul-școală al Liceului „Alexandru Moghioroș" din Oradea. 
Foto: EM. TĂNJALĂ

pentru a-și disputa trofeul de cei mai buni elevi-meseriași.Gazdele concursului au fost : Grupul școlar al întreprinderii de autocamioane din Brașov, pentru meseriile de electricieni întreținere și reparații și lăcătuși, iar pentru meseria de strungar, Grupul școlar al întreprinderii „Electroprecizia" din Săcele. In atelierele bine dotate ale acestor unități de invăță- mînt, participanților le-au fost puse la dispoziție utilaje moderne și o asistență tehnică de bună calitate în vederea efectuării probelor practice.Ministerul Educației și Invă- țămîntului a atribuit 27 premii pentru ciștigătorii celor trei meserii aflate in concurs.Cei mai buni dintre elevii strungari din țară s-au dovedit a fi : GHEORGHE AVRAM,(Grupul școlar minier Baia Mare) ; MARCEL MANEA (Grupul școlar întreprinderea „Optica română", București) ; IOAN BOJI (Grupul școlar al Combinatului siderurgic Hunedoara).Cei mai buni electricieni de întreținere și reparații au fost declarați : VASILE BUCUR(Grupul școlar ..Republica" — București) ; DONE ZAHARIA (Grupul școlar „Tractorul" — Brașov) ; IOAN NECULA (Grupul școlar „6 Martie" — Zărnești).Titlul de cei mai buni lăcătuși pentru industria construcțiilor de mașini a revenit elevilor : DANIEL DUMANGIU(Grupul școlar al întreprinderii de autocamioane, Brașov) ; FE- RENCZ TOTH (Școala profesională Toplița) ; TRANDAFIR OPRONI (Școala profesională Oțelul Roșu — Caraș-S? verin)C.C. al U.T.C. a acordat trei premii speciale pentru cea mai bună probă practică strungarului DUMITRU LINCA (Școala profesională ..16 Februarie" __Cluj), electricianului DONE. ZAHARIA (Grupul școlar ..'Srac- torul" — Brașov). lăcătușului DANIEL DUMANGIU (Grupul școlar al întreprinderii de autocamioane — Brașov).
ADINA VELEA
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)Desigur, cauzele acestor lipiri sint diverse. In primul rind e pornesc de la felul in care inducerea uzinei „Eiectropule- comitetul oamenilor mun- i, consiliul de conducere al intratei, organizația de partid in întreprindere au știut să so- iționeze problemele multiple e care le au in față. Există serioase răinîneri in miă in ceea ce privește buna rganizare a fluxului de pro- ucție, introducerea tehnologii- ir moderne, precum și in folo- rea corespunzătoare a dotării a mașini și utilaje de înaltă ■hnicitate, care trebuiau să •eeze condiții nu numai pentru talizarea planului, dar chiar entru depășirea lui. In fond, a capacitățile existente Ia „E- ;ctroputere“. eu dotarea reali- ită in ultimii 4—5 ani. cu cei 1 000 de oameni ai muncii pe ire îi are, se putea face mult mai tuli. Producția pe care o reali- îază astăzi uzina nu corespunde Tortului făcut de statul nostru entru dezvoltarea acestei uni- îți și nu este pe măsura posi- ilităților acestui colectiv in are sint oameni cu inaltă cali- ieare : îi cunosc pe unii dintre i încă din 1946 și știu că pot »ce mai mult.Dar, dacă vorbim de organi- ația de partid din uzină, tre- uie să ne punem, totodată, și titrebarea : ce a făcui Comite- ul municipal de partid ? Mă șteptam ca secretarul comite- ului municipal să vorbească ev^Bmai mult despre acest lu- ru for, numai niște lucruri ge- ierale nu ne pot satisface. In lefinitiv, în Craiova sint citeva atreprinderi mari. „Electropu- ere“ este cea mai mare, intre- irindere din oraș. Ea trebuie să tea în atenția zilnică a birou- ui, a comitetului orășenesc și. n aceeași măsură, a comitetului udețean, a biroului județean, nclusiv a primului secretar.Nu vreau să înțeleagă cineva, - nici chiar ministrul, care este le față — că ministerul este in •reun fel absolvit de lipsurile ■are-i revin. Numărindu-se irintre cele mai mari uzine din amura respectivă, era normal •a această întreprindere să se lucure de o mai mare atenție tin partea ministerului. Or. o ierioadă îndelungată din anul 973 în uzină nu a existat o con- lucere corespunzătoare : directorul centralei care a fost numit iu s-a prezentat, iar ministerul t închis ochii, i-a admis să stea n București. La aceste lipsuri lin uzină a contribuit și poziția ministerului față de asigurarea ndrumării și conducerii corespunzătoare a întreprinderii. Așa mm am mai spus și in alte împrejurări, o asemenea uzină — ie altfel orice întreprindere e- mnomică — trebuie să fie in stare să treacă rapid de la o producție la alta, în raport cu necesitățile vieții, cu cerințele interne și ale pieței internaționale. Or. poziția pe care o au tovarășii de la minister, de a accepta ca uzina să producă suplimentar locomotive, este o poziție cu care nu putem fi de acord. Din punct de vedere tehnic o asemenea uzină trebuie să fie în stare să producă orice. In timp ce noi importăm o serie de motoare și aparatură din Vest, uzina de aici se plînge că nu are acoperită cu comenzi întreaga capacitate, deși in profilul ei intră tocmai realizarea u- nor asemenea motoare electrice și aparatură. In ce privește a- paratura ce se realizează la a- eeastă uzină, trebuie arătat că se mențin în producție tipuri vțehi care nu mai corespund ce- r'ițelor actuale. Deci, lucrurile 

nu sint chiar așa de simple și nu se poate trece peste ele eu ușurința cu care s-a trecut astăzi, aici.Aceasta, în ce privește problema nerealizării generale a planului de producție, a productivității muncii, a neajunsurilor legate de nivelul tehnic și. in general, de organizarea activității in această intreprindere. Dar. la toate acestea s-au adăugat anul trecut o serie de abateri grave, de încălcări ale legilor și disciplinei financiare, prin raportarea. pină in noiembrie 1973. 
g unei producții nerealizate in valoare de 138 milioane lei. Ceea ce este grav e că nimeni din întreprindere nu a încercat ca cel puțin să sesizeze acest lucru și să nu admită ca el să continue. Nici comitetul orășenesc de partid și nici comitetul județean — am în vedere aici Biroul care are in atribuțiuni controlul zilnic al activității — nu s-au sesizat de această situație, și nu au acționat la timp. De abia după controlul făcut de brigada Comitetului Central — al unei comisii a Controlului Muncitoresc. Secției Organizatorice și altor organisme centrale, la care au participat, in spiritul metodelor noastre de muncă și ' reprezentanții comitetului de : partid — comitetul județean a s cunoscut aceste lucruri, deși, să vă spun cinstit, impresia tovarășilor care au făcut controlul este că ceva a știut și biroul comitetului județean, dar a crezut că lucrurile se vor soluționa pe percurs. Nu există, firește, o certitudine in această privință, dar tovarășii care au controlat ne-au informat in cadrul secretariatului că au această impresie și eu doresc să o pun în fața activului de partid. Dar oricum este greu de închipuit că timp de 11 luni de zile nimeni să nu se fi sesizat in vreun fel de această situație. De abia după 30 noiembrie s-a acționat pentru a se scade din ceea ce s-a raportat și s-a reușit să se diminueze cu ceva : dar. in fond, la sfirșitul anului întreprinderea n-a realizat cu 138 000 000 iei planul de producție. Nu s-a recuperat nimic, ci pur și simplu s-a pus in ordine și s a luat în evidență ceea ce nu s-a realizat in mod real. Deci nu se poate spune că s-au luat măsuri pentru a se recupera nerealizarea ; s-au luat măsuri pentru a se raporta in conformitate cu realitatea și s-a considerat că întreprinderea n-a realizat o producție de 138 000 000 lei.Același lucru s-a întimplat la întreprinderea de celule electrice din Băilești, care a raportat, de asemenea, o producție de 50 milioane în plus peste ceea ce se realizase de fapt. E adevărat că și această intreprindere aparține de aceeași centrală.Eu mă așteptam ca tovarășii să ia o poziție mai autocritică, să analizeze mai serios cum s-a putut ajunge aici. înainte de a da asigurări că lipsurile manifestate nu se vor mai repeta în viitor. Sper eă vor fi luate asemenea măsuri incit să nu se mai poată ivi in viitor asemenea probleme. De altfel. Secretariatul Comitetului Central a stabilit un șir de măsuri în legătură cu cei direct vinovați din conducerea centralei și uzinei ; de asemenea, a stabilit să a- tragă atenția Biroului comitetului județean și Biroului comitetului municipal Craiova pentru aceste lipsuri grave din activitatea lor. Iată, de fapt, tovarăși, una din problemele importante pe care am dorit și doresc să le ridic aici.Desigur, se poate intimpla ca. 

intr-o intreprindere «au alta, să apară unele greutăți. Situația apărută la ..Electroputere- putea fi soluționată de către insuși colectivul de conducere al întreprinderii. împreună cu ministerul. Se puteau lua măsuri pentru a realiza in intreprindere a- cele aparataje și produse de care are nevoie economia națională și care intră in profilul acestei intreprinderi. De altfel, nu este intimplător că producem de mult timp această locomotivă ; s-a discutat nu o dată, cu ministerul și cu centrala respectivă asupra necesității diversificării producției. Există și un program in această privință — dar nici acesta nu a fost realizat, deși se știa de ani de zile că locomotiva pe care o producem noi nu are cerințe pe piața internațională, iar in țară o vom mai folosi in măsură tot mai mică : nevoile noastre de astfel de locomotive vor fi mai mici, iar cerințele pe piața internațională sint. de asemenea, in scădere. Cu toate a- cestea. in decursul anilor, nu s-au luat măsuri pentru a introduce in producție alte locomotive sau alte produse pe care întreprinderea să le poată realiza.Dar. cum am mai spus, pot a- părea. desigur, anumite greutăți in realizarea planului. Dar o bligația conducerii întreprinderii. a organizațiilor de partid este de a raporta corect, de a sesiza la timp și de a cere sprijin — dacă nu sin*, in stare să soluționeze ele insele problemele, de a rezolva greutățile care apar. Dar in nici un fel nu se poate admite raportarea falsă a rezultatelor obținute in producție.Dacă atunci cind e vorba de lipsuri, noi le discutăm și criticăm pe cei vinovați. apoi cind avem de-a face cu încercări de a induce in eroare, de a inșela de fapt însăși clasa muncitoare, poporul — pentru că această u- zină e proprietatea clasei muncitoare. a întregului popor — lucrurile se schimbă : nu mai este vorba de simple lipsuri, ci de o atitudine necorectă din partea acelora cărora partidul, statul, clasa muncitoare le-au încredințat răspunderea în gestionarea unei părți a avuției generale a întregului nostru popor. Față de aceasta nu putem fi in nici un fel ingăduitori ! Vina comitetului județean și a comitetului orășenesc este tocmai că au dat dovadă de împăciuire, că nu au acționat cj întregul spirit de răspundere partinic, peu- tru a nu admite o asemenea stare de lucruri. Eu sint ferm convins că dacă comitetul județean și comitetul municipal de partid, dacă comuniștii din uzină și-ar fi făcut cum trebuie datoria nu am fi ajuns la această situație. Lipsurile acestea s-ar fi cunoscut de la început și s-ar fi putut chiar evita. In felul acesta ar fi fost ajutați și acei tovarăși puși să răspundă de această uzină și, în general, s-ar fi asigurat o soluționare corespunzătoare a problemelor. In aceasta văd eu gravitatea celor petrecute la „Electroputere" și la întreprinderea de celule electrice din Băilești. Desigur, au fost luate și vor trebui luate in continuare măsuri pentru a lichida definitiv această stare de lucruri și pentru a trage la răspundere pe cei care s-au făcut vinovați de încălcarea legilor statului, nesocotind increderea cu care au fost investiți.

Se impun, deci, o serie de concluzii pentru activitatea de viitor. Sint necesare măsuri serioase pentru a întări spiritul de răspundere, ordinea și disciplina atit în aceste uzine, cit și in toate întreprinderile din județ. Trebuie luate măsuri ho- tărite, pentru ca in cel mai scurt timp „Electroputere" și celelalte uzine rămase în urmă să recupereze nerealizările de plan, să-și organizeze in mod corespunzător activitatea. Ele trebuie să fie ajutate in această privință și de celelalte întreprinderi — și în Craiova sint astfel de posibilități. — inclusiv de facultatea de specialitate, — pentru a putea să lichideze rapid aceste greutăți și lipsuri.Consider că este pe deplin posibil ca, in următoarele luni, la toate uzinele unde există rămî- neri in urmă, să fie recuperate nerealizările. prin măsuri hotă- rite. prin unirea eforturilor tuturor oamenilor muncii, in frunți cu comuniștii. în felul acesta, pe total județ, se va putea asigura realizarea sarcinilor de plan prevăzute pe anul 1974. Au fost deja luate un șir de măsuri — și ministerul, celelalte organisme centrale vor trebui să acorde sprijinul necesar, să urmărească îndeaproape cum se aplică acest complex de măsuri in vederea lichidării răminerii în urmă.In general. în cursul vizitei de astăzi, am discutat și problema unei mai bune profilări a Uzinei „7 Noiembrie", in sensul de a trece la o producție de tractoare în Craiova. Aceasta va putea să dea uzinei un profil mai clar, să-i asigure o dezvoltare mult mai mare decît pină acum. Desigur, nu vreau să-mi luați în nume de rău, dar cred că dacă vom incepe să producem tractoare la Craiova nu veți raporta că ați realizat mai multe decît s-au făcut in realitate ! (Animație — aplauze).Sint rămineri în urmă și în ce privește investițiile. După datele pe care le am, realizarea investițiilor pe total județ este de numai 98 la sută. Este de înțeles că nerealizarea investițiilor va afecta foarte serios nu numai producția pe anul acesta, dar poate pune în pericol insuși planul pe anul viitor. De aceea trebuie luate măsuri serioase în vederea realizării în cele mai bune condițiuni a investițiilor prevăzute.Sint. de asemenea, necesare măsuri hotărite în ce privește calitatea producției, îmbunătățirea tehnologiilor, creșterea productivității muncii, reducerea cheltuielilor materiale, care se mențin ridicate, asigurarea unei creșteri corespunzătoare a eficienței economice a întregii activități. Repet, față de dotarea pe care o au întreprinderile din Craiova și din județ, aceste sarcini nu numai că sint posibil de realizat, dar realmente întreprinderile respective pot soluționa rapid, nu numai problemele privind producția globală. dar și cele legate de creșterea productivității muncii, ridicarea nivelului tehnic al producției, introducerea tehnologiilor moderne — care, de altfel, sint impuse de însăși dotarea pe care o au astăzi uzinele din Craiova. De aceea, trebuie luate măsuri energice pentru a fi soluționate rapid toate aceste probleme. Consider că comitetul municipal și comitetul județean trebuie să pună in centrul activității lor zilnice soluționarea acestor pro

bleme din industrie. Este pe deplin posibil să fie rezolvate a- ceste probleme — și eu sînt convins, că, împreună cu toți oamenii muncii, cu organizația de partid, cu activul de partid, ele se vor soluționa in mod corespunzător, îneă in cursul a- cestui an, recuperîndu-se rămi- ncrile în urmă și trecindu-se Ia introducerea de tehnologii moderne, la ridicarea simțitoare a nivelului calității și tehnicității întregii noastre producții din Craiova și din județ.Doresc să spun citeva cuvinte și în ce privește agricultura. Am putut vedea. în treacăt, a- proape întregul județ : impresiile sint bune. Am vizitat complexul de irigații, de 80 000 de hectare, realizat in condiții moderne. Mi-a făcut o bună impresie felul in care a început să se organizeze aici activitatea de producție. Investițiile sint deja în cea mai mare parte realizate. Se impun măsuri. pentru ca întreaga suprafață să intre la timp in producție, spre a putea obține de pe ea producții corespunzătoare. Desigur, prevederile sint bune ; avem posibilitatea ca, în următorii cițiva ani, să obținem o creștere serioasă a producției pe această suprafață de 80 000 de hectare. Insă, prevederile sint, deocamdată, numai in plan. Acum se cer măsuri pentru a obține recoltele și producțiile corespunzătoare pe această suprafață. Atrag, de aceea, foarte serios atenție comitetului județean, organelor agricole, tuturor oamenilor muncii din agricultură, de a lua toate măsurile pentru ca aceste lucrări, de nivel bun. care s-au realizat aici — și care ne eostă circa 20 000 de lei pe hectar — să aibă drept rezultat o creștere corespunzătoare a producției agricole cerealiere, zootehnice, legumicole, horticole, pomicole ș.a.m.d. Aceasta este problema nr. 1. Se impune stabilirea de către comitetul județean a unui program special, dezbaterea lui cu toate unitățile agricole de stat și cooperatiste aflate pe aceste suprafețe și luarea tuturor măsurilor în vederea obținerii rezultatelor prevăzute. Există toate condițiile, și eu sint convins că se vor lua toate măsurile pentru a obține, realmente, chiar mai mult decît recoltele prevăzute. De altfel, trebuie spus că aceste prevederi nu sint chiar așa de mari intrucît 4 000 de kg la grîu irigat e puțin și 8 000 de kg de porumb irigat e, de asemenea, puțin ; cam aceleași sînt, prin comparație, prevederile și la celelalte culturi. Deci nu sint producții nerealîzabile ; avem cazuri cind obținem producții chiar mai mari in culturi neirigate. Este pe deplin posibil ca, in cițiva ani, aceste prevederi să fie realizate și chiar depășite. Aceasta va fi, ca să spun așa, un test, o punere la încercare a capacității organizatorice atit a comitetului județean de partid, cit și a felului cum cooperativele, întreprinderile de stat, pină la urmă întregul activ de partid, va ști să pună in valoare aceste investiții ce s-au realizat in agricultură. Eu sint convins că într-o perioadă nu prea lungă, vom putea aprecia, pe baza rezultatelor ce se vor obține, că. intr-adevăr, organizația de partid Dolj știe să-si indeplinească cum trebuie îndatoririle atit in industrie cit și in agricultură ! (Aplauze puternice, prelungite).

Dar. in afară de aceste 88 OM de hectare, in județ mai sint alte citeva sute de mii de hectare — și trebuie să ne preocupăm ca și pe ele să realizăm încă in acest an prevederile stabilite, să obținem producții corespunzătoare. Din păcate, trebuie spus că in zootehnie rezultatele pe primele cinci luni ale acestui an nu ne pot mulțumi. Nu vreau să mai dau date, dar eu atrag foarte serios atenția de a se lua toate măsurile pentru a se îndeplini și in agricultură planul pe care-1 avem și a obține producții corespunzătoare prin realizarea în bune condițiuni a tuturor lucrărilor agricole, prin stringerea la timp și fără pierderi a recoltelor, printr-o îngrijire mal corespunzătoare a animalelor, in vederea sporirii producției în zootehnie.Aș dori ea in acest an. in ce privește agricultura, județul Dolj să ocupe un loc — dacă nu primul — în orice caz să se situeze printre județele fruntașe. Și, după cit cunosc, datorită și condițiunilor de umiditaie, puteți concura cu succes la locurile fruntașe în agricultură. (Vii a- plauze). Dar numai condițiile climatice nu sînt suficiente. Depinde de munca pe care o vor desfășura toți oamenii muncii din agricultură, pentru a transforma aceste condițiuni în realitate.Nu doresc să vorbesc acum mai pe larg de problemele nivelului de trai. Totuși mi-ar fi greu să nu mă refer la felul în care se construiește in Craiova. E drept, n-am mai fost de mult pe aici, dar am constatat cu multă bucurie că s-a construit și se construiește mult. Dealtfel, acest lucru e un fenomen general in intreaga țară. Sînt aici construcții frumoase, dar trebuie să spun că nu se construiește după un plan bine pus la punct. A fost elaborat, cum se știe, un proiect de lege privind sistematizarea. Desigur, se va spune că de abia a apărut acest proiect ; însă comitetul județean și consiliul popular județean cunosc mai de mult directivele date cu privire la sistematizare, la construirea unor orașe moderne, la folosirea rațională a terenurilor, a lucrărilor edilitare. Or, eu am putut vedea că unele construcții sînt amplasate la voia intîm- plării. Desigur, nu sinteți singurii care ați procedat așa — și în alte județe se mai întâlnesc astfel de situații. Dar acum sînt în Craiova și vreau să mă refer la situația din acest oraș. S-au construit aici o serie de blocuri frumoase, dar ele au fost retrase cu zeci de metri de la stradă. Ce credeți că o să facem a- colo, tovarăși ?! O să dăm ordin să se pună acum în fața lor alte blocuri ! Nu putem admite să lăsăm asemenea deschideri de zeci de metri. Nu știu cum și-au închipuit arhitectii. comitetul județean și consiliul popular orășenesc și județean că se va admite o astfel de risipă a păminiului. de cheltuieli edilitare. Eu atrag foarte serios a- tenția că trebuie să se pună imediat capăt acestor stări de lucruri și să se treacă la revederea proiectului de sistematizare pentru a fi prezentat Consiliului de Miniștri și Comitetului Central spre a fi aprobat in conformitate cu prevederile proiectului de lege, care va deveni in eurind lege.Sint necesare măsuri hotărite pentru a restringe foarte serios suprafețele pentru construcții. Să construim in mod rațional, să ți

nem seama de necesitățile edilitare și de transport — și de necesitatea de a realiza orașe model. care să corespundă din ce in ce mai bine cerințelor oamenilor muncii. Vom construi mult și în viitorii ani ; inclusiv în Craiova va trebui să construim în continuare. Dar vrem ca in cincinalul următor să construim in așa fel — chiar incepind din acest an si mai cu seamă la construcțiile care trebuie deja amplasate pentru 1975 — incit orașele noastre să capete in 1980 o cu totul altă înfățișare.Pornind de la preocuparea permanentă a conducerii partidului și statului nostru pentru ridicarea nivelului de trai material și spiritual al oamenilor muncii, consider că este necesar ca si comitetul județean, activul si organizația județeană de partid să acorde in continuare a- tenția corespunzătoare înfăptuirii tuturor măsurilor stabilite privind îmbunătățirea condițiilor de viată ale oamenilor muncii.Desigur, tot ceea ce am realizat în județ se datnrește in primul rind muncii organizațiilor de partid, a comitetului județean de partid, faptului că au știut să unească eforturile tuturor oamenilor muncii pentru a da viață sarcinilor ce le-au revenit. Tot așa. însă. lipsurile care s-au manifestat sînt și lipsurile organizațiilor de partid, ale comitetului județean. Se impun, deci, măsuri hotărite pentru a îmbunătăți activitatea de conducere de către comitetul județean de partid, de celelalte comitete o- rășenești și comunale, de către toate organizațiile de partid din județ.Avem în județul Dolj o organizație de partid de peste 70 0011 de membri de partid. Este o organizație puternică, atât nu- mericește, cit și din punct de. vedere al compoziției. Avem un activ de partid numeros. avem cadre bune de partid. Dacă mă uit aici în sală, a- proape că nu-mi vine să cred că s-au putut întâmpla acele lipsuri și abateri grave de care am vorbit mai inainte. Cu un asemenea activ de partid poți să rezolvi orice probleme ! Eu nu cred că pot fi probleme, in municipiul Craiova sau in județul Dolj, care să nu poată fi rezolvate apelind la activul de partid, la cei peste 70 000 de comuniști. Cu acest activ uriaș .și prin unirea in jurul său a tuturor oamenilor muncii din județ pot fi soluționate orice probleme !Iată de ce insist asupra necesității de a se acorda mai multă atenție folosirii activului de partid în toate domeniile de activitate, atragerii cadrelor noastre de partid din toate sectoarele la soluționarea problemelor complexe care se iyeso continuu. Avem in județ cadre de ingineri, de muncitori calificați, de profesori din învăță- mintui superior. învățători, agronomi, cooperatori, militari, De ce oare să nu apelați și la cadrele din armată să vă ajute ? Ele ajutau mai mult în trecut ! Ei sînt și tehnicieni, și ingineri buni, sînt și oameni care știu să introducă disciplină și ordine, a- colo, unde este nevoie. Unind toate aceste forțe putem realmente soluționa toate problemele. Eu sint convins că activul de partid din municipiul Craiova și din județul Dolj reprezintă o puternică forță care poate asigura cu succes înfăptuirea tuturor sarcinilor care 

stau in fața județului ! (Aplauze puternice).Sint necesare măsuri pentru a ridica continuu nivelul de cunoștințe politice și ideologice, pentru a înfăptui programul de calificare a cadrelor, a oamenilor muncii. Astăzi problemele din industrie, dar și cele din agricultură — nu mai vorbesc de știință și invățămint — nu mai pot fi soluționate fără oameni cu cunoștințe corespunzătoare. Trebuie, deci, să ne preocupăm mai mult de înfăptuirea programului și a hotăririlor Comitetului Central privind ridicarea nivelului de cunoștințe politice, ideologice și profesionale, deoarece numai prin însușirea unor asemenea cunoștințe se creează activistul, inginerul, muncitorul cu conștiința înaintată care poate soluționa în mod competent toate problemele. (A- p'auze puternice).Aș dori să-mi exprim convingerea eă discuțiile din această adunare a activului de partid — desigur nu suficient de critice și aproape lipsite eomplet de autocritică — vor fi totuși utile, eă ele vor fi urmate de o analiză temeinică cu activul de partid de la „Electroputere" și apoi in ședințe, pe secții sau pe fabrici, eu absolut toți oamenii muncii. Este necesar ca fiecare muncilor să cunoască ce s-a întâmplat. să știe eă asemenea lucruri nu fac cinste acestui minunat colectiv de oameni ai muncii, eă ei înșiși trebuie să acționeze rapid pentru a șterge această pată rușinoasă la adresa acestui colectiv de oameni ai muncii. (Aplauze puternice). Vă rog să transmiteți tuturor oamenilor muncii de la „Electroputere", o dată cu salutul meu. și dorința și cerința de a face totul pentru a soluționa rapid toate problemele ; să le transmiteți încrederea pe care o ani în acest colectiv, pe care îl cunosc de mult. Știu că el va fi în stare să rezolve în mod competent toate problemele ! (A-plauze puternice, prelungite).Doresc, de asemenea, să-mi exprim convingerea că și comitetul județean de partid, precum și comitetul municipal, biroul comitetului județean și biroul comitetului municipal, aparatul acestor organisme, vor trage toate concluziile, că vor face o analiză mai temeinică decit cea pe care au făcut-o astăzi și vor stabili, pe baza ei, un program corespunzător de măsuri, cu sprijinul Comitetului Central, Am convingerea că atât comitetul de partid județean, cit și cel municipal vor acționa in așa fel incit lipsurile de care am amintit mai inainte să ră- mină un episod al trecutului și să demonstreze în muncă, în viață că intr-adevăr își respectă declarațiile pe care le-au făcut aici, că sini hotăriți să Îndrepte rapid situația, să lichideze lipsurile * (Aplauze puternice) .Cu aceasta aș dori să urez activului de partid, tuturor comuniștilor, comitetului județean, celorlalte organe de partid succese tot mai mari in activitatea lor ! Le doresc să iniimpine cea de-a XXX-a aniversare a eliberării patriei și Congresul al XI-lea al partidului eu bune rezultate in toate domeniile de activitate. Vă urez succes și multă sănătate, tovarăși ! (Urale. a- piauze puternice ; se scandează ..Ceaușescu-P.C.R.“). Cei prezinți Ia adunare ovaționează îndelung pentru partid, pentru Comitetul Central, pentru secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
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Un tînăr pe excavatorul-gigant La Fabrica de confecții din Călărași
UN AN ARE ZECE LUNI, 
0 LUNĂ ARE 22 DE ZILE

Chipul electricianului Constantin Nanu, 
profilat pe imaginea excavatorului-gigant, nu 
este o fotografie regizată. Aici, în bazinul 
Rovinari, ea sugerează aderarea a numeroși 
tineri localnici la profesiile ce înfloresc odată 
cu noile obiective industriale din zonă. La ÎS 
ani, de curînd absolvent al școlii profesionale 
de la Motru, el își desăvârșește cu pasiune și 
destoinicie meseria intr-un colectiv experi
mentat, coordonat de comunistul Mihai Dru- 
men, excavatorist șef pe un asemenea agre
gat. Toată partea electrică a uriașei mașină

rii, însumînd numeroase relee, cabluri, sigu
ranțe etc, este supravegheată și întreținută de 
utecistul Constantin Nanu. Pentru responsabi
litatea și priceperea cu care-și îndeplinește 
zilnic obligațiile profesionale, tovarășii săi de 
muncă au numai cuvinte de frumoasă aprecie
re. Satisfacția sa este cu atit mai mare cu cit 
excavatorul-gigant pe care-l deservește, unul 
din ultimele puse în funcțiune de curînd, a 
deschis lucrările într-o nouă zonă de extrac
ție a cărbunelui. V. RĂVESCU Foto: O. PLEC AN

Am venit la Călărași, aflind de la comitetul județean U.T.C. că fabrica de confecții va realiza cincinalul în luna iulie. Am găsit un colectiv tânăr, vîrsta medie nu depășește 20 de ani, într-o permanentă competiție cu timpul pentru produse frumoase, trainice. A- nul acesta se vor realiza peste 2,5 milioane rochii pentru femei, un milion de rochii e- legante pentru fete, sute de mii de confecții pentru bărbați și copii, toate în peste 300 de modele. „Cel târziu in iulie, îmi spune ing. Ion Ma- nole, directorul fabricii, planul cincinal va fi realizat. Totul a fost pregătit". Fiecare an a însemnat un pas înainte, în 1973 colectivul s-a angajat să realizeze o producție suplimentară în valoare de 50 milioane lei. A realizat 100 de milioane. S-a hotărît ca cincinalul să fie îndeplinit în 4 ani. Se va îndeplini în trei ani și jumătate ! Un succes la care contribuie, deopotrivă gîndirea colectivă, spiritul de echipă, pasiunea, competența profesională. Ii cerem Cristi- nei Coțea, secretara organizației U.T.C., organizație situată pe primul loc în întrecerea utecistă pe municipiul Călărași, să ne vorbească despre tinerii fruntași. Ezită. „Singurul motiv este că toți — spune ea — sînt fruntași, toți au îmbrățișat inițiativa „Valoarea lucrurilor mărunte", așa că..." In cele din urmă consimte să ni-i prezinte pe cei mai buni

din cei mai buni : ing. Nicolae Neacșu. șeful atelierului mecanic. Maria Stan (împreună cu Aurel Bănică, conduce secția a IU-a. vioara I ia întrecere. cu o producție suplimentară de 4 milioane lei). Elena Mițu. șefa atelierului n. Maria Nicoi. secretară de organizație U.T.C„ Zoica Stănescu. Cornelia Și nea n. Ana Frasin etc.De-a lungul anilor oamenii s-au perfecționat, fabrica și-a modernizat procesul de producție. A renunțat la formațiile mari de lucru în'ocuin- du-le cu linii tehnologice; s-au organizat săli de croit pe lingă fiecare secție și atelier : s-au adus utilaje noi. Un fost depozit a fost transformat intr-o secție modernă unde se execută zilnic peste 50 000 de tricotaje. Un succes înseamnă o răspundere în plus. în întrecerea utecistă tinerii s-au angajat să realizeze peste plan produse în valoare de 3 500 000 lei. Recent a fost lansată inițiativa : „Nici un tânăr fără cursul de calificare. fiecare tînăr să cunoască cel puțin 5 operații din procesul tehnologic".„Oameni minunați, un colectiv harnic, cu tineri destoinici". Aprecierea făcută de directorul fabricii este susținută de fapte. Pentru că aici, un an are 10 luni, o lună 22 de zile, o zi 6 ore, iar o oră 46 de minute.
LIDIA POPESCU

Otel peste plan• PRODUCȚIA DE CITII MARTIN Șl ELECTRIC. elaborată peste pian ia luna mai la Combinatul siderurgie Hunedoara. ca urmare a sporirii indicelui de utilizare a agregatelor echivalează cu cantitatea de materie primă necesară fabricării a pe«te 1 7M de tractoare. Intaptuind ca succes angajamentele a«umatc in chemarea la întrecere Pe țară lansată in cinstea celei de-a XXX-a aniversări a eliberării patriei si a Congresului al XI-lea al ! partidului, colectivele de muncă din secțiile ți ■- zinele combinatului a> realizat suplimentar, de la începutul anului, mai mult de 71M8 tone fontă, otel si laminate finite. precum și însemnate eantităti de cocs metalurgie si alte produse siderurgice. (Agerpres»

Comunele fruntașe 
în întrecerea pe anul 1973 Analizind rezultatele obținute in întrecerea pe țară între comune pentru realizarea sarcinilor economice, edilitare și social- • u'.turale. pe anul 1973. Comisia centrală pentru îndrumarea și coordonarea întrecerii a hotărit acordarea următoarelor premii și mențiuni comunelor fruntașe pe țară :a) Premiul I comunelor : Bîr- ca. județul Dolj, Devesel. județul Mehedinți. Topaiu, județul Constanța. Schela, județul Galați. Voluntari, municipiu] București Merîșani, județul Argeș. Ighiu. județul Alba, Mun- teni-Buzău. județul Ialomița. Ruginoasa. județul Iași și Do- breni. județul Neamț.b) Premiul n comunelor: Vulcan, județul Brașov. Dobroslo- veni. județul Olt, Șutești, jude- țu! Vilcea, Crasna, județul Sălaj, Bucecea. județul Botoșani, Ulmeni, județul Ilfov, Stejari, județul Gorj, Bucov, județul Prahova, Tăuți-llăgherâuș, județul Maramureș și Galbenu, județul Brăila.■ Premiul III comunelor : Cefa. județul Bihor, Sîntana, județul Arad, Ipotești, județul

Suceava. Căpleni, județul Satu Mare. Brănișca, județul Hunedoara. Răcășdia, județul Caraș- Severin, Virteșcoiu, județul Vrancea, Săulia, județul Mureș, Murgeni, județul Vaslui și Mihai Viteazu, județul Cluj.d) Mențiune — comunelor: Petru Rareș, județul Bistrița- Năsăud, Catalina, județul Co- vasna, Peciu Nou, județul Timiș, Chilia Veche, județul Tulcea, Drggănești-Vîașca, județul Teleorman, Gălăuțaș, județul Harghita, Dragomirești, județul Dîmbovița, Puiești, județul Buzău, Avrig, județul Sibiu și Săucești, județul Bacău.

Realizări pe șantierul 
platformei industriale 

din Tirgoviște
Planul pe primele 

cinci luni ale anului 
îndeplinit la toii in
dicatorii principali ți 
un avans de peste 
120 de zile producti
ve djtigMe de la 
începutul actualukn 
t.ncinal — iată numai 
două din consecințele 
economice ale adop
tării sistemului de lu
cii cu plata in acord 
global, semnalate pe 
șantierul platformei 
industriale din Tirgo-

viște al Grupului de 
construcții ți cel de 
montai din localitate. 
De altfel, însăți evo
luția de pină acum, 
ilustrară prin cifre 
statistice. arată că a- 
cordul global cîffigă 
teren pe acest șan
tier. Dacă la început 
se realiza, după acest 
sistem, mei puțin de 
o treime din volumul 
de lucrări anul tre
cut acordul global 
s-a extins la 85 la

sută, pentru ca în a- 
cest an să reprezinte 
aproape 95 la sută 
din volumul lucrări
lor. Aceasta a făcut 
posibil ca o mare 
parte din capacitățile 
de producție, între 
care si cuptoarele 
electrice de oțel de 
50 și, respectiv, 10 
tone, să fie preda
te beneficiarului cu 
mult înainte de ter
menul planificat.

Cu o lună mai devremeo CONSTRUCTORII DIN JUDEȚUL NEAMȚ — care s-au angajat să îndeplinească sarcinile actualului cincinal in numai 4 ani — raportează realizarea, cu mai bine de o lună înainte de termen — a prevederilor planului pe primul semestru al anului. S-au creat, astfel, condiții pentru devansarea cu incă trei luni a angajamentului asumat. Printre obiectivele date în exploatare din 1971 pină aeum, de constructorii din județ, se numără 8 200 apartamente, un spital cu 700 locuri, o casă de cultură, sediul bibliotecii județene, un complex avicol și alte construcții de Interes industrial sau social-cultural.(Agerpres)

s-au angajat sa înaepiu că sarcinile actualului c nai in numai 4 ani — portează realizarea, cu bine de o lună inainte termen — a prevede planului pe primul semi al anului. S-au creat, fel, condiții pentru sarea cu încă trei angajamentului Printre obiectivele exploatare din aeum, de constructorii t județ, se numără 8 200 ap: tamente, un spital cu loeuri, o casă de cultură, t diul bibliotecii județene, complex avicol și alte cc strucții de Interes industr sau social-cultural.

dev; lunidate 1971

(Agerpres)
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De ziua copilului
Crescuți 

în cultul munciiîmbinind plăcutul cu utilul, recreația cu educația. în vederea căpătării deprinderilor și a cunoștințelor necesare muncii și activității lor viitoare, formării lor ca personalități multilateral dezvoltate, 2 248 874 copii activează în mai mult de 29 700 de cercuri tehnico-aplicative și științifice, organizate in școli, in cadrul caselor pionierilor și în cadrul caselor de cultură, unde au asigurată o bogată bază materială și o competentă îndrumare.Prin multiplele activități la care participă în cadrul acestor cercuri ei își descoperă și își dezvoltă oapacitățile creatoare, spiritul inventiv și aptitudinile tehnice, pregătindu-se încă de azi pentru a deveni muncitorii, tehnicienii și specialiștii de mîine. Confruntările naționale la care participă — concursul „Minitehnicus", concursurile de carting, de navomodele, de aeromodele etc. sint dealtfel o elocventă ilustrare a ingeniozității și a pasiunii de care dau dovadă copiii, fiind in același timp prilejuri de descoperire a mereu noi și noi talente.
Eforturi 

și dragosteUn flux continuu de instituții iși predau una alteia ștafeta creșterii, a educării și formării celei mai tinere generații, statul investind în a- cest scop an de an importante mijloace materiale și financiare. învățămintul a devenit, in cei treizeci de ani de la Eliberare, gratuit și o- bligatoriu, anul acesta jubiliar aducind și generalizarea treptei întîi a liceului. în a- celași timp alocațiile și bursele acordate au cuprins categorii tot mai mari de copii, numărul beneficiarilor acestor forme de sprijin material fiind azi de ordinul milioanelor. Elocvența cifrelor— 2196,5 milioane lei alocate de stat pe diferite căi copiilor in 1955. 10.418.3 milioane lei în 1972. 11.349,2 milioane lei în 1973 și, în sfirșit 12.269.5 milioane lei în 1974— iși găsește, în această zi de 1 iunie, un corespondent viu în chipurile luminoase, sănătoase și pline de bucuria unei vieți fericite, ale milioanelor de copii ai țării. Pentru ei, pentru generația de mîine, eforturile de azi li se dedică cu dragoste.
GRIJA PENTRU 

CEI MICI
O recentă sesiune a Consiliului 

popular al județului Argeș, con
sacrată problemelor de demogra
fie a stabilit construirea de noi 
creșe și grădinițe. Astfel. In ora
șele județului se vor ridica încă 
13 localuri de creșe, totalizlnd o 
capacitate de 1 200 locuri, cu 6 gră
dinițe pentru 1 400 copii. Celor 
peste 11 000 locuri existente în gră
dinițele sătești, li se vor adăuga 
altele, ca urmare a amenajării 
unor localuri în acest scop, ușu- 
rind în acest fel activitatea ma
melor.

LEGÂMÎNT
Cu inima miros trandafirul
Mina aude flacăra ce-i arde-n adine 
Ochii închid între pleoape ecoul culorii.

Cu ochii, cu mina și inima mea 
Se înalță acest trandafir, 
Incandescent legămînt cu țara.

IULIAN M1NESCU 
Clasa a Vlli-a, Șc. gen. nr. 139, București

Păpușile din
„DumbravaLa Ateneul tineretului a fost deschisă o expoziție de păpuși realizată de către Magdalena Borănescu. care a avut ingenioasa idee de a „dramatiza", in acest chip insolit, una din cunoscutele lucrări ale lui Mihail Sadoveanu : „Dumbrava minunată". Parcurgi expoziția de la personaj la personaj, asa cum parcurg filele și capitolele cărții, ca pe o poveste savuroasă, în care realitatea și feeria basmului se împletesc și se confundă. Evocarea bazată pe

minunată"succesiunea riguroasă a scenelor, tipizarea adecvată a personajelor, atmosfera cu discret lirism susținută și prin decorurile lui George Sibianu, sugerează reala posibilitate de a se monta in viitor un excelent spectacol de teatru de păpuși cu „Dumbrava minunată". Magdalena Borănescu. una din cele mai hune realizatoare de păpuși din țară se distinge tocmai prin accentul pus pe tipologii, ce atestă fină observație psihologică, pe echilibrul dintre acestea și întreaga scenografie a costumației, pe umorul deopotrivă subtil și generos. Creația sa se caracterizează nu numai prin bun gust, prin rezolvări plastice deosebite, ci și prin, mai ales prin, perspectiva întregii viziuni marcate evident de rapeluri la date aparținind literaturii și teatrului, culturii în general, toate concepute ca un joc rafinat între tonul parodic și tonul serios, grav. Iată de ce păpușile sale, care incintă vîrstele fragede interesează și delectează, in aceeași măsură și un public adult. Artista încearcă să reabiliteze pe linia maximei lizibilități și verosimilități în stilizare. un gen compromis de specialiști printr-o excesivă abstractizare și abreviere, ori de către cei mai puțin specialiști prin abuz de folclorism în acele cunoscute păpuși — piese podoabă de un nivel artistic îndoielnic.
C. R. CONSTANTINESCU 

Foto; GH. CVCU

Programul

de la 1-8 iunie
SIMBATA, 1 IUNIE 1974

PROGRAMUL I

9,00 O viață pentru o idee : 
Constantin Levaditi. 9,30 Film se
rial : .,17 clipe ale unei primă
veri». 10,45 Soliști de muzică 
populară. 11.00 Telecinemateca : 
„Bufonul regelui". 16.00 Telex. 
16,05 Caleidoscop cultural-artistic. 
16,25 Ansambluri folclorice. 16.50 
Din țările socialiste. 17.00 Teatru 
de poezie : Cînd însuși glasul 
gîndurilor... 17,30 Fotbal : Sportul 
Studențesc — A. S. Aramata Tg. 
Mureș (Divizia A). Transmisiune 
directă de la Stadionul „23 Au
gust". 19,30 Telejurnal. La cotele 
anului XXX. 20,00 Frumoasă e ia 
noi copilăria. 20,30 O invitație 
sub... cupolă. 20,55 Teleenciclope- 
dia : Pictura și tainele ei. Pre
zintă Ion Frunzetti : Ipoteze (VI) ; 
Amprentele vocii. Film de Aristi
de Buhoiu ; Arc ; Pinguin. 21,35 
Film serial : „Columbo" (ultimul 
episod). în exclusivitate de la 
Hollywood : actorul Peter Falk se 
va adresa telespectatorilor noștri. 
22.45 Telejurnal. Sport.

DUMINICĂ. 2 IUNIE 1974

PROGRAMUL I

8,30 Deschiderea programului. 
Gimnastica penttru toțiw 8,40 Cra
vatele roșii. 9,35 Film serial pen
tru copii : DAKTARI. 10,00 Viața 
satului. 11,15 Ce știm și ce nu 
știm despre... 11,45 Bucuriile mu
zicii — ediție specială la ani
versarea a 25 de ani a Consiliului 
Național al Muzicii de sub egida 
UNESCO. 12.30 De strajă patriei. 
Raport ostășesc la anul XXX. 13.00 
Album duminical. 14.45 Magazin

sportiv. Marele Premiu al orașului 
Aachen la călărie. 15,35 Drumuri 
în istorie : Cetatea Bihorului. 
15,55 Film serial : 17 clipe ale unei 
primăveri. 17.05 Cîntare patriei.
18.45 Publicitate. 18.50 Roma — 
trepte de istorie. 19,00 Lumea co
piilor. Frumoasă-i strada noastră.
19.30 Telejurnal. Săptămîna politi
că Internă și internațională în 
imagini. 20.00 Film artistic : DRA
GA JOHN. 21.30 Publieitate. 21,35 
O glumă, un cîntec și... restul — 
emisiune muzical-distractivă. 22,10 
Telejurnal. Sport.

PROGRAMUL II

10,00—11.45 Matineu simfonic. 
20.00 Film serial pentru copii : 
GEORGE _ episodul ..Cabana lui 
George". 20.25 Dans și muzică de 
pretutindeni. Dansuri populare 
din R. P. Ungară. 20.40 Mai aveți 
o întrebare ? — Omul — civiliza
ția — mediul înconjurător. 21,20 
Film serial : COLUMBO.

LUNI, 3 IUNIE 1974

PROGRAMUL I

16.30 Emisiune în limba maghia
ră. 19,00 Vetre folclorice (Intervi- 
ziune) : Peste deal, pe sub pădu
re. 19.20 1001 de seri. 19.30 Tele
jurnal. La cotele anului XXX. 
20,00 Aneheta TV. Monumentele’ și 
turismul. 20.35 Avanpremiera săp- 
tămînii. 20,40 Roman foileton : 
CASA BUDDENBROOK. Episodul 
IU. 21,35 Revista literar-artistică 
TV. 22,15 24 de ore.

PROGRAMUL II

17.30 Telex. 17,35 Album coral.
17.45 Film artistic : Căsătorie prin 
Mica publicitate. 19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. 20.00 Film serial 
pentru copii : Daktari — reluare. 
20,25 Viața economică a Capitalei.
20.45 Muzica românească în con
temporaneitate. 21,15 Drumuri în 
istorie — reluare — Cetatea Biho
rului. 21,35 Film serial : Urmărirea 
— episodul IV. Unchiul George.

MARȚI, 4 IUNIE 1974

PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală : Album — Alba 
Iulia. 9.15 Matematica — consultații 
pentru elevii clasei a VllI-a. 9.30 
Geografie — clasa a V-a : Regiu
nile geografice ale pămîntului. 
9.40 Fizica _ anul ni : Radioloca- 
ția. 10,00 Curs de limba germană
— reluare. 10.30 Curs de limba 
franceză reluare. 11,00 Publicitate. 
11.05 Film serial pentru copii — 
reluare — Cheița de aur. 12,20 
Album coral — reluare. 16.00 Curs 
de limba rusă. 16.30—17.00 Curs de 
limba engleză. 17.30 Telex. 17,35 
Vîrstele peliculei. 18.30 Legile țării
— legile noastre. 18.40 Lecții TV. 
pentru lucrătorii din agricultură. 
19.25 1001 de seri. 19.30 Telejurnal
— La cotele anului XXX. 20.00 
Revista economică TV. 20.30 Tea
tru liric TV : BOEMA de Puccini. 
21.45 Publicitate. 21.50 Intîmplări 
adevărate. 22.15 24 de ore.

progrjSSTITl n
20.00 Avanpremieră. 20.05 Film 

serial : ÎNCURCĂTURI FAMILIA
LE. Episodul n. Cățelul. 20,45 Pu
blicitate. 20.50 Ancheta TV (re
luare) — Monumentele șt turis
mul. 21.25 Telex. 21.30 Roman-foi- 
leton — reluare — Casa Budden- 
brook.

MIERCURI, t IUNIE 1»74

PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală. Album : Prințul 
aurului — Constantin Brlncovea- 
nu. 9,15 Biologie — anul III — 
Fiziologia reproducerii. 9,35 Fizica
— Noțiuni de optică fotonlcă. 10,00 
Curs de limba engleză — reluare. 
10,30 Curs de limba rusă — relua
re. 11,00 Vîrstele peliculei — re
luare. 11.55 Legile țării — legile 
noastre. 12.05 Pagini din albumul 
duminical. 16.00 Curs de limba 
germană. 16.30—17,00 Curs de limba 
franceză. 17,30 Telex. 17,35 Steaua 
polară — emisiune de orientare

Calendarul mi-a atras1 atenția că dialogul de azi „De la om la om“ va fi inser'at intr-un număr de ziar datat 1 iunie. Iar la 1 iunie — rai-am amintit eu, care am fost, îmi place să cred că mai sint și fac pe dracu-n patru să mai fiu copil — e o sărbătoare chemînd Ia emoționante meditații cu privire la cel ce-a descoperit (o, cit de simplu !) cheia cu care să ne deschidă inimile, dar, în același timp, fără să vrea, deține și soluția în stare să ne albească prematur timplele. Dacă-i așa, mi-am zis, poate că nu supăr pe nimeni dedicind azi Întreaga rubrică Măriei Sale Copilului, mai ales că, despre el sau în legătură mai directă ori mai puțin cu el, nu duc lipsă de scrisori.MIHAI VALTER, stu
dent anul TV chimie, 
București:

„Dintre cele o mie fi 
unu de lucruri despre 
care aș fi putut să vă 
scriu s-ar părea că ulti
mul ar fi acesta: despre copii. Nu-s însurat, n-am 
frați mai mici, mă pre
ocupă problemele vârstei 
mele, ale profesiei pe 
care am îmbrățișat-o (...) 
Locuiesc peste drum de 
un cinematograf („Glo
ria'), singurul, din păcate,

într-un cartier care nu
mără mai mulfi locuitori 
decit Ploieștiul (...) Rar,
foarte rar, au loc aici
matinee pentru copii, rar
se aduc filme pentru ei. 
Și cum sint avizi de ci
nema, copiii din acest 
cartier-oraș (E vorba de Titan“, o.p.i.), cin aici 
să vadă toate filmele, adi
că vin să cadă foarte 
multe filme care nu li se 
adresează, pe care nu le 
înțeleg ori le înțeleg gre
șit. Nu s-ar putea face 
ceva ?“Cred că s-ar putea face nu numai ceva, ci totul. Rămine ca acei ce au urechi de auzit, să audă. M-a amuzat Insă scuza că-mi scrii despre copii, cînd ai avea alte o mie și una de probleme mai importante de comunicat. Se poate. în ce mă privește, nutresc de mult nădejdea că matematicienii vor trece in categoria axiomelor și acest adevăr : oricît de importante ar fi preocupările noastre (ale maturilor, ale tinerilor), ele, volens-nolens afectează copilul. E un strict calcul logic : muncim, iubim, visăm nu doar pentru clipa prezentă. Și e destul să ridicăm o singură clipă ochii spre ziua care vine ca, implicit, să ne gindim la cel care ne va continua munca, iubirea, visul. Și iată cum ajungem la copil fără să știm, precum fără să știe aajuns domnul Jourdain sprijinul afirmației mele, de mai jos.

Prof. MALVINA RUS- SU, Galați:
Printre simbolu

rile unanim acceptate, 
copilul, întruchipînd vi
itorul, se înscrie în sfera 
cea mai nobilă a umani
tății. In preocupările o- 
mului modern, copilul 
ocupă un loc ce depășeș
te ceea ce aș numi sfera 
afectivă, unde el este 
obiectul celei mai stator
nice iubiri. Din ce în ce 
mai mult, viața sa, des
tinul său au pătruns în 
zonele meditației lucide, 
împrumutând celui mai 
contemporan dintre cu
vinte — responsabilitate

la proză... Dealtfel, în public și corespondența
— sensuri fără de care 
acesta s-ar defini incom
plet. Ne este greu să ne 
imaginăm astăzi o sin
gură acțiune înscriindu-se 
în apărarea rațiunii și ci
vilizației umane care să 
nu găsească numeroase 
puncte de contact cu co
pilul, cu soarta sa (...). 
Ideea de responsabilitate 
față de copil ne este 
scumpă nouă, celor ce 
trăim pe acest pămînt al 
țării (...). Vă rog să mă 
credeți că, urmînd facul
tatea, eu nu mi-am dorit 
pur și simplu o profesie, 
mi-am dorit să trăiesc în 
mijlocul copiilor, să-i in
struiesc, să-i educ. Dar,

„Școlii — un 
imn al muncii"Sub acest titlu, începînd cu trimestrul 1 toate școlile postgenerale din județul Galați s-au întrecut într-un concurs inedit. Inițiativa aparține Consiliului elevilor din cadrul comitetului județean al U.T.C. Fiecare școală să aibă, pină la sfirșitul anului de invă- țămînt un imn al său, al cărui text să se refere la realizările școlii, la tradițiile specifice acesteia. Prin declanșarea concursului. s-a izbutit ca în fiecare școală — acolo unde nu existau — să se creeze formații corale. La acțiunile de muncă patriotică, precum și la celelalte activități educative inițiate de organizațiile U.T.C., grupurile de elevi sînt însoțite de imnul dedicat școlii lor.La sfirșitul anului școlar, se preconizează o trecere în revistă a tuturor formațiilor corale, prilej cu care vor fi cunoscuți laureații concursului, cei care au realizat cel mai frumos imn închinat școlii, muncii.

L. L.

școlară și profesională : Școala și 
pregătirea prin muncă și pentru 
muncă a tineretului. 17,35 Scena. 
18.15 Cum vorbim. 18.30 Film se
rial pentru copii : GEORGE _ re
luarea episodului Alungați clinele. 
18.55 Tragerea Pronoexpres. 19,05 
Tribuna TV. 19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. La cotele anului 
XXX. 20,00 Teleobiectiv. 20,15 Pu
blicitate. 20.20 Telecinemateca : 
GRANÎ5-HOTEL _ premieră pe 
țară — cu Greta Garbo. 22.15 24 
de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Pagini de umor : Ce vrăji 
a mai făcut nevasta mea. 20,25 
Universitatea TV. — reluare. 21.00 
Telex. 21.05 Antena TV. vă aparți
ne. Brașovul cîntă. Brașovul ride. 
20,05 Din lirica universală : Oraș 
la ocean.

JOI, « IUNIE 1974

PROGRAMUL I

16,00—17,00 Teleșcoală : Geografie 
clasa a V-a — Regiunile geografi
ce ale pămîntului. 16.10 Fizica — 
anul IU — Radlolocațla. 16,30 Ma
tematica — Integrala. 17.30 Telex. 
17,35 Teleglob : Suedia. 17,55 
Agroenciclopedia. 18,25 Atenție 
la... atenție. 18,55 Publicitate. 19,00 
Familia. 19,25 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. La cotele anului XXX./ 
20.00 Seară pentru tineret. 21,30 
Floarea din grădină. 22,15 24 de 
ore.

PROGRAMUL II

20,00 Film documentar-artistic : 
Pe meleagurile sălbatice ale 
Nordului — premieră pe țară.
21.30 Tribuna tinerilor soliști. 22,05 
Cărți șl idei.

VINERI, 7 IUNIE 1974

PROGRAMUL I

16.00—17,00 Teleșcoală : Matema
tica _ consultații pe înțelesul cla
sei a Vin-a. 16.15 Biologie — anul

sint sigură, tot profesoa- re, aș fi fost alegîndu-mi 
ră, în sensul de educatoa- oricare altă meserie (...)“.E, pe cît de patetic, pe atît de adevărat ce spuneți. Civilizația noastră a creat nu numai condiții bune, materiale și morale, dezvoltării armonioase a copilului, ci a impus sentimentul de responsabilitate față de soarta sa ca unul dintre a- cele atribute fără de care nu poate fi conceput portretul etic, cetățenesc al unui om trăind azi la noi. Viața ne investește pe toți cu calitatea de educatori și cei mai mulți dintre noi am învățat ori ne străduim să învățăm această meserie temeinic. O facem cu dragoste, cu pasiune, cu tact. O facem, mai ales, cum spuneți dv., apropiindu-ne cel mai contemporan dintre cuvinte. încercăm o satisfacție care nu-i chiar la îndemîna oricui cind afirmăm că noi — deși întîmpinăm cu toată generozitatea sărbătoarea de la 1 iunie, marcindu-i pre-

MMM
CURIERUL NOSTRU DE SIMBATA

E OCTAV PANCU-IASI

zența pnn tone de ciocolată și stoluri de baloane, prin cărți colorate și întreceri de trotinete, mă rog, prin tot ce ținem minte ori ne aduc puștii aminte că bucură sufletul unui copil — acest act nu-1 so. cotim decit unul in plus ce se adaugă la masivul dosar al copilăriei, pe care il înfățișăm in fața instanțelor viitorului. Iubind adevărurile simple, il iubim și pe acesta : pentru copiii noștri în fiecare zi e o sărbătoare, pentru Că în fiecare zi le dăruim tot ce avem mai bun. mai frumos, mai trainic. îi învățăm să muncească. îi invățăm să trăiască. Și nu-i învățăm oricum, indiferenți la cum muncesc și cum trăiesc, la pentru ce muncesc și pentru ce trăiesc. Și dacă n-o fi chiar așa ce zicea, in general, filozoful — că tot ce nu e indiferență e iubire — in materie de educație a copiilor este sigur așa.A. V., medic stagiar, 
jud. Vîlcea :

„(...) Sîntem medici și 
eu și soția. Sîntem căsă
toriți din anul al treilea 
de facultate. Amîndoi 
muncim mult. Eu fac cu 
șareta și cîte șaizeci de 
kilometri pe zi pentru a 
da consultații la domiciliul 
sătenilor, de dispensarul 
nostru depinzînd 5 sate 
foarte răzlețite pe dea
luri. Soția e stomatolog și 
are și ea cîteva zeci de 
pacienți pe zi. Ne iubim 
munca și nu ne plîngem 
de greutăți, știm că nu

mai așa ne putem face 
meseria (...). Un conflict 
mai vechi, izbucnit în
tre noi și socrii mei este 
acela că nu avem copii. 
Ei nu înțeleg că la pre
ocupările noastre, la can
titatea noastră de muncă, 
n-am mai avea timp să 
ne ocupăm de un copil. 
Ei doresc nepoți ca să se 
joace cu ei. Dar noi n-a
vem timp de joacă, avem 
prea multe de făcut, nu 
poți face unui copilaș ju
cării cînd te preocupă și 
munca și viitoare exame
ne și...“.

Regret din suflet că n-aveți timp de joacă. Regret atit de mult, incit o să vă povestesc două în- timplări autentice. Prima — o scenă de familie — a intrat îri istorie : tatăl, în curte, aleargă in galop și poartă pe umeri o iscusită amazoană — propria fetiță. Pînă aici nimic obișnuit. Nimic obișnuit, mai ales dacă ne gindim că tatăl, pînă a ieși in curte, nu se ridicase de lă masa de lucru de a- proape 20 de ore (în general lucra cam 20 de ore pe zi) și sfirșise in acest timp de scris capitolul IX despre „Rotația de ansamblu a capitalului a- vansat". Deși cred că nu e nevoie să mai spun, tatăl se numea Karl Marx... A doua — o secvență de film colorat ; era prin aprilie și lumina arăta ca intr-o pinză de Luchian — căreia i-am fost martor cu niște ani in urmă. în fața unei școli din Flo- reasca, un bărbat a cumpărat tot coșul cu floricele al unei vinzătoare, oferind apoi cîte un pumn copiilor care ieșeau pe stradă. Din fiecare pumn însă, bărbatul își oprea și lui cîte un bob înflorit de porumb, cu care făcea scamatorii, aruncindu-1 in aer și încercînd să-l prindă in gură, stîrnind risul copiilor și rizînd el însuși cu o poftă uriașă. Odată cu ultimul bob, se uită la cer și îi rugă pe copii cu toată seriozitatea să nu-și facă nici un fel de griji, să lase cerul in seama sa, că va avea el grijă să nu cadă niciodată și, pe cît îi va sta în putință, va face să nu-și schimbe culoarea, să ră- mină veșnic albastru. Bărbatul care se juca așa a citit cărțile dint.r-o sută de biblioteci, a scris o o- peră care poate alcătui o bibliotecă (și ce bibliotecă !) și se numea G. Călinescu... Hai să fim serioși ! Sau, nu, iartă-mă, mal corect e : hai să ne jucăm !FRANCISCA M„ teh
nician dentar, Arad:

„Am 29 de ani, sînt 
mama a două fetițe (...). 
Ca orice mamă, cînd in
tru să cumpăr pentru fe
tițe o nouă jucărie, mă 
îndrept spre vînzător cu 
gîndul de a-i cere o pă
pușă. Dar păpușile lip
sesc. Lipsesc într-un anu
mit fel. Nu lipsesc cele 
foarte scumpe, dar pe 
care eu nu pot să le cum
păr unor fetițe de trei 
ani, ca să le jumulească 
într-o singură zi, așa cum 
nu lipsesc nici cele de 
cîțiva lei, dar pe acestea 
e greu să le consideri pă

puși, fiind niște mogilde- 
țe dezechilibrate, cu fețe 
de babe. Pe acestea din 
urmă le-aș cumpăra nu
mai dacă vreau să-mi a- 
meninț copilele: „Cum 
nu sînteți cuminți, vă las 
să vă jucați cu pă
pușa!" (...). De ce nu 
colaborează mai mult 
fabricile și cooperativele 
de jucării cu artiști ade- 
vărați ? O păpușă frumoa
să, din același material, 
dar făcută cu mai mult 
gust, nu poate costa mai 
mult decît una urită
Cei care fac păpuși nu.1 
copii ?“Unii sint sigur că au, fiindcă eu — ce-i drept, nu la Arad, unde n-am mai fost de mult — am văzut și păpuși frumoase la un preț rezonabil, accesibil. Dar dacă vorbim de jucării și de copii, cu siguranță nenea acela care nu de mult ne-a prezentat la televizor cîteva noi jucării, cu ambiția, demnă de o cauză mai bună, de a ne convinge că ce e urît e frumos, n-are copii. O barză de tablă stînd într-un picior pentru logicul motiv că n-are două, o mașinuță cu un șofer semănind cu căpcăunul din basme, un „joc de perspicacitate" imposibil de dezlegat decit de oameni cu două facultăți tehnice și răbdare de oțel... iată cam ce ne așteaptă. Cum însă noi toți care avem copii, am fost copii și știm să ne bucurăm ca niște copii, nu dorim asemenea jucării, nădăjduiesc că se vor fabrica altele mai frumoase și mai utile. Nu de alta, dar am dovedit că putem.Pe sîmbăta viitoare !

„Obiect" și beneficiar
(Urmare din pag. I)re insă modul de a gindi al interlocutorilor, oameni legați direct de producție, angrenați in sarcină, puși pe fapte.Ei oferiseră cercetătorului științific, grație capacității lor de organizare, condiții excelente de studiu. O bună parte dintre colegii lor — muncitori, tehnicieni, maiștri, ingineri — deveniseră obiect de investigație pentru cercetătorul venit să acumuleze pe îndelete, cu un anume soi de „foame empirică", fapte, cit mai multe fapte de viață. În măsura în care putuseră, sprijiniseră derularea anchetelor sociale, a interviurilor, aplicarea unor chestionare de opinie. Programul cercetărilor conținea obiective axate pe probleme concrete. trăite de ei înșiși și cărora le căutau rezolvări optime. Dar cercetătorul a venit, a investigat și a plecat. După aceea, in multe cazuri, s-a instalat tăcerea.S-a produs, cum îmi spunea odată unul dintre interlocutori, o ruptură intre „o- biectul" cercetării și „beneficiarul" acesteia. O ruptură nedorită de omul din producție, dornic să afle rezultatele investigației, să știe la ce concluzii s-a ajuns și, even

tual, să profite de aceste concluzii pentru propria sa muncă.Cred, pe de-a-ntregul, că acela care este obiect de cercetare are deopotrivă dreptul de a fi și beneficiar. Altfel investigația este un fel de elitism academic mascat, un prilej de ațițare a unei probleme în absența soluției căutate. Mai cu seamă în cercetarea socială, care vizează optimizări de situații, raționalizări de procese, organizări mai bune și avansare de propuneri aplicative, cu „tragerea lungă" a tentei prospective. Cercetarea ră- mîne doar un prilej de aureolă vulnerabilă dacă, ru- pîndu-se de propriul său o- blect. iși transformă în beneficiar doar pe autorul ei, împăcat cu sine însuși atunci cînd își îmbogățește me .loriul de activitate cu încă un studiu publicat undeva, între coperți de culegere...Pe piața scriiturii științifice nu apar, de foarte multe ori. lucrări excelente, cu deosebită valoare aplicativă, care conduc la rezultate traductibile în sume mari de beneficii bănești. Se desfășoară in destule locuri cercetări relativ anonime, deloc comercializate prin publicații, dar nemijlocit eficiente în producția vie, in

miezul activității socialmente utile. Sînt cercetări care înscriu în însuși programul lor ideea de unitate între o- biect și beneficiar, finalizin- du-se pină la capăt și urmărind cu tenacitate ca investiția de inteligență făcută in conceperea lor să se reflecte, palpabil, in ciștigui real al beneficiarului direct.Cercetarea în serviciul producției nu poate rămine o idee abstractă, acceptată doar în intenția teoretică, dar neglijată în realizarea faptică. O reală integrare a cercetării sociale cu munca productivă presupune continuitate de mesaje și cerințe pe toate canalele de legătură între o- mul de știință și beneficiar. De fapt, în tot fluxul de etape ale unei investigații momentul finalității concrete. la obiect, este cel mai important. în acest moment cercetătorul poate și trebuie să dea întreaga măsură a priceperii și pasiunii sale, e- liberindu-se de tentația succesului facil, strict personal și punîndu-și întreaga energie în sprijinul dezvoltării propriului său obiect de cercetare. Ar fi, atunci, un om realmente „serios" și s-ar dezvălui ca atare în fața celor care i-au acordat sprijinul lor pentru a-și face meseria.
III — Fiziologia reproducerii. 16,35 
Pagini din Istoria patriei. Răscoala 
din 1907. 17,30 Emisiune în limba 
germană. 19,00 Tragerea Loto. 
19,10 Imagini din Anglia. 19.20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. La cotele 
anului XXX. 20,20 România — 
anul XXX — revistă social-politică 
TV. 20,35 Glasul inimii — muzică 
ușoară. 20 50 Film artistic : ZECE 
ZILE CONCEDIU FĂRĂ PLATĂ 
— premieră pe țară. 22,15 24 de 
ore.

PROGRAMUL II

17,30 Telex. 17,35 Avanpremieră. 
17 40 Film serial pentru copil : 
SINDBAD MARINARUL — pre
mieră pe țară. 19,00 Muzică popu
lară. 19,15 Publicitate. 19,20 1001 
de seri. 19.30 Telejurnal ; Pagini 
de mare popularitate din literatura 
liedului. 20.30 O viață pentru o 
idee : Alexandru Borza. 21,00 Fan
tezii coregrafice. 21,15 Bucureștiul, 
azi. 21,30 Biblioteca pentru tot! : 
Ion Piuat. 21,15 — 3 + ...muzica 
ușoară !
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PROGRAMUL I

9,00 De la Alfa la Omega — 
enciclopedie pentru școlari. 9.30 
Film serial (reluare) : 17 clipe ale 
unei primăveri. 10.35 Publicitate. 
10,40 Telecinemateca — reluare. 
16.00 Telex. 16,05 Ansambluri fol
clorice. 16.30 Caleidoscop cultural- 
artistic. 16,50 Din țările socialiste. 
17,00 Teletop ’74. 17,30 Fotbal ma
gazin. Selecțiuni înregistrate de la 
Paris. Odesa. Londra, Rotterdam, 
Budapesta și Sofia. 19,15 Publici
tate. 19.20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. La cotele anului XXX. 20,00 
Cîntecul săptămînii : „Zile de vis" 
de Aurel Giroveanu. 20,05 Tele- 
encielopedla. 20.45 Publicitate. 
20.50 Film serial : MADIGAN. 
22.00 Telejurnal. 22,10 De la 
Alhambra la... Tănase — retro
spectivă revuistică.

ROMÂNIA-FILM 
PREZINTĂ!

CASĂ, DULCE CASĂ

coproducție a studiourilor din Belgia și Franța 

Scenariul: Rudolph Pauli, Benoit Lamy; 
Regia : Benoit Lamy

Cu: Claude Jade, Jacques Perrin, Marcel Josz, 
Elise Mertens

CONTESA WALEVSKA : Patria 
(orele 9,30; 12,15; 15; 17.45; 20,30).

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 : Capitol (orele 9.30; 
11.45; 14: 16,15; 18.30; 20,45). Favo
rit (orele 9,15; 11.39; 13,45; 15; 
18,15; 20.30), Gradina Capitol
(ora 20).

PERCHEZIȚIA : Casa Filmului 
(orele 15,45; 18; 20.15).

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

ACȚIUNEA „FOCUL"; Doina 
(orele 12,30: 19.30).

PROGRAM DE DESENE ANI
MATE : Doina (ora 10.30).

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 : București 
(orele 8.30; 11; 13.30; 16; 18,30; 21), 
Grădina București (ora 20.15).

MARINARUL EXTRAORDINAR 
Buzești (orele 9; 11,15; 13.30; 16 
18.15; 20,30).

FRAȚII JDERI: Arta (orele 
12,30; 16; 19.30); Bucegl (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 ; Aurora (orele 9; 
11.15; 13.30; 15,45; 18; 20.15); Fla
căra (orele 9: 11,15; 13.30: 15,45; 
18; 20,15); Grivlța (orele 9: 11.15; 
13,30; 16; 18,15; 20.30), Grădina
Aurora (ora 20).

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).

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

OMUL POTRIVIT LA LOCUL 
POTRIVIT : Moșilor (orele 15.45; 
18: 20.15).

FATA CARE VINDE FLORI : 
Moșilor (orele 9; 12.30).

CIDUL: Dacia (orele 9; 12,30; 14;
19.30) .

PORȚILE ALBASTRE ALE O- 
RAȘULUI: Vitan (orele 15.30: 18;
20.15) ; Grădina Vitan (ora 20).

ARBUȘTII: Ferentari (ora 15.20). 
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- 
ceni (ora 20).

RIO LOBO: Unirea (orele 15 30: 
17.45: 20); Grădina Unirea (era
20).

SIMBATA, 1 IUNIE 1974

PROGRAMUL III

9,oo Știri; 9.05 Incognito — Pro- 
gra'm de varietăți muzicale: 9 55 
Melodia zilei: CE POATE FI PE 
LUME MAI FRUMOS de George 
Grigoriu; 10.00 Turist-club; 11.00 
Profil pe portativ — Corala mu
nicipiului ..București"; 11.30 Din 
fonoteca Institutului de etnogra
fie și folclor; 11,50 Cîntec drag 
muncitoresc; 12,00 Știri: 12,05 In
vitație în fonotecă; 12,55 Melodia 
zilei; 13.00 închiderea emisiunii ; 
17.00 Știrile după-amiezii : 17.05 
Alo, Radio! — muzică ușoară la 
cererea ascultătorilor; 17.50 Pa
triei libere — cîntece; 18,00 Șap^e 
zile, șapte arte. Muzică: 18,10 Mu
zică simfonică la cererea ascul
tătorilor; 18,55 Melodia zilei: 19.00 
Povești cu... cîntec. Divertisment 
radiofonic; 21,00 Top-ul revistei 
..Flacăra»; 21.30 Sîmbătă seara, 
dans!; 22,00 Radiojurnal, Buletin 
meteorologic. Sport; 22.30 Melodia 
zilei; 22,35 Vedete ale muzicii u- 
șoare; 23,15 Poetica. Petru Anghel; 
23.20 Pagini din operele lui Glin
ka; 23.55—24,00 Ultimele știri.

r
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TELEGRAMETovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti- dului Comunist Român, a trimis tovarășului IOSIP BROZ T11U, președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, următoarea telegraniă •Cu prilejul alegerii dumneavoastră in funcția de președinte cu mandat nelimitat al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, am deosebita plăcere de a vă adresa, in numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al meu personal, cele mai cordiale felicitări, împreună cu urările sincere de succes in îndeplinirea acestei sarcini de cea mai mare răspundere și a hotăririlor adoptate de cel de-al X-lea congres al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.îmi exprim și pe această cale convingerea ferma ca relațiile frățești de colaborare tovărășească multilaterală dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, dintre popoarele și țările noastre vecine se vor extinde și dezvolta in continuare in spiritul convorbirilor pe care le-am avut împreună, spre binele popoarelor României și Iugoslaviei, al cauzei socialismului, democrației și păcii in lume.Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii Socialiste România, a trimis președintelui Republicii Tunisiene, HABIB BOURGUIBA, următoarea telegramă :îmi este deosebit de plăcut, cu prilejul Zilei naționale a Republicii Tunisiene, să adresez Excelenței Voastre felicitările cele mai vii, precum și sincere urări pentru sănătatea și fericirea dumneavoastră personală, pentru prosperitatea poporului tunisian prieten. ..Tmi exprim convingerea că bunele relații dintre Romania și Tunisia vor cunoaște o dezvoltare continuă, in interesu. celor două țări și popoare, al păcii și colaborării internaționale.Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii Socialiste România, a trimis președintelui Republicii Arabe Siriene, general HAFEZ AL-ASSAD, următoarea telegrama:Doresc ca in numele poporului român și al meu persons, să vă exprim cele mai calde felicitări și înalta noastră satisfacție pentru semnarea Acordului de dezangajare militară ș. separare a forțelor armate ale Siriei și Israelului care constituie un moment important al luptei pentru o pace dreaptă și trainică in Orientul Mijlociu.Dăm o înaltă apreciere eforturilor stăruitoare pe care dumneavoastră personal le-ați depus pentru a realiza acest act pozitiv, realist, in concordanță cu interesele poporului sirian a.e păcii și înțelegerii in Orientul Mijlociu și in întreaga lume, în spiritul convorbirilor pe care le-am avut împreună la Damasc, al poziției statornice a țării mele. Acordul ce dezangajare militară și de separare a forțelor armate ale Siriei ș: Israelului constituie un inceput. un nou pas pe calea spre instaurarea unei păci juste și durabile, care să asigure poporului s.- rian, celorlalte popoare din regiune posibilitatea de a-și concentra eforturile in direcția propășirii economice și sociale. Considerăm că trebuie acționat in continuare pentru reglementarea politică definitivă a conflictului din Orientul Apropiat — in cadrul conferinței de la Geneva sub auspiciile Organizației Națiunilor Unite — care să ducă la retragerea trupelor Israelului din teritoriile arabe ocupate, la recunoașterea suveranități; și integrității teritoriale a tuturor statelor din rogiune și ia același timp la crearea condițiilor pentru ca poporul pa. est:-ian să-și hotărască singur soarta corespunzător intereselor sale naționale.După convingerea noastră, semnarea acestui acord deschide posibilități reale pentru a se ajunge la întrunirea tuturor condițiilor de pace in Orientul Mijlociu. în ceea ce o privește. Republica Socialistă România va aduce, alături de celelalte popoare și state, contribuția activă la statornicirea unui climat de pace și înțelegere in această regiune a lumii.Folosesc acest prilej pentru a reafirma hotărirea de a milita mai departe pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie cor u- crare și solidaritate dintre țările și popoarele noastre, te resul reciproc, in folosul cauzei păcii, colaborării și securității internaționale.Tovarășul MANEA MANESCU, prim-mini«tru al Guvernului Republicii Socialiste România, a trimis primului ministru al Republicii Tunisiene. HEDI NOUIRA. următoarea telegramă :Sărbătoarea națională a Republicii Tunisiene im: ofer* plăcutul prilej să transmit Excelentei Voastre, in numele guvernului român și al meu personal, sincere felicitări și cele mai bone urări de sănătate și fericire.
PRIMIREPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România. tovarășul Manea Mănescu, a primit, vineri după-amiază. delegația Consiliului O.N.U. pentru Namibia, condusă de Rashleigh E. Jackson, ambasadorul Guyanei la O.N.U., președintele Consiliului, care face o vizită în țara noastră.Cu acest prilej, conducătorul delegației a transmis poporului român și președintelui Republicii Socialiste România mulțumirile și recunoștința profundă a Consiliului pentru sprijinul hotăriț și consecvent dat popoarelor care lumă împotriva colonialismului și neocolonialis- mului. pentru libertate și independență națională și in acest teidru și activității Consiliului ^>.N.U. pentru Namibia. Totodată. ambasadorul Rashleigh E. Jackson, a rugat pe primul ministru să transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu calde felicitări cu ocazia investirii sale in înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România.La primire, desfășurată intr-o

atmosferă cordială, au participat George Macovescu. ministrul afacerilor externe, și Ion Datcu. reprezentantul permanent al României la O.N.U.. membru al Consiliului O.N.U. pentru Namibia.A fost prezent Saved Abbas Chedid. directorul Centrului de informare al O.N.U.
RECEPȚIEAmbasadorul Republicii Democrate Vietnam la București. Nguyen Dang Hanh. a oferit, vineri după-amiază. o recepție cu prilejul plecării sale definitive din țara noastră.Au participat Gheorghe Rădu- lescu. viceprim-ministru al guvernului. Gheorghe Necula. vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, miniștri și alte persoane oficiale.Au luat parte, de asemenea, șefi de misiuni diplomatice și alți membri ai corpului diplomatic.

Lucrările primei sesiuni a Consiliului
româno-american pentru promovarea 

relațiilor economiceLa București au inceput. vineri dimineața, lucrările primei sesiuni a Consiliului româno-a- merican pentru promovarea relațiilor economice.La deschidere au participat tovarășii Manea Mănescu. primul ministru al guvernului. Ion Pățan. viceprim-ministru al guvernului. ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale. Vasile Voloșe- niuc. președintele Băncii române de comerț exterior. Roman Moldovan, președintele Camerei de comerț si industrie. Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, cadre de conducere din ministere si instituții centrale economice, din centrale industriale si Întreprinderii de Ș comerț exterior.Au fost prezent; Harry G. Barr.es jr.. ambasadorul S.UA. Ia Bucureșu. Char'.e* H. Smith, președintele Consiliului de ad- ministratie al Camerei de eo- ■ men a S.U-A. reprezentanți ai j unor firme americane.Cuvintul de deschidere a sesiunii a foat rostit de tovarăș-;! Manea Minear— care a subli

niat că ..Această importantă Întrunire se înscrie intre măsurile pe care le întreprind cele două țări in vederea transpunerii în viață a Înțelegerilor dintre președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Richard Nixon, privind amplificarea relațiilor economice româno-americane.La rindul său, președintele pârtii americane in Consiliul e- conomic. Gabriel Hauge, a menționat că membrii consiliului iși propun să transpună in practică recomandările făcute de președintele Nicolae Ceaușescu in cuvintarea rostită cu prilejul ee—în decembrie 1973 a a- cocdului de constituire a acestui organism, referitoare la înfăptuirea unor acțiuni concrete de cooperare intre întreprinderile românești și americane.ParECTKhi la lucrările prime; *e«tum a consiliului au trecut la dezbaterea problemelor privind identificarea unor noi posibi ităt: de natură să contribuie la promovarea relațiilor e- cooom;ce si a schimburilor co- 
aaerc laie româno-americane.Lucrările sesiunii continuă.

OBIECTIV PERMANENT:
EDUCAREA COMUNISTA A TINERETULUI

Plenara cu activul Comitetului județean Vrancec 
al P.C.R. a adresat tovarășului N coiae Ceaușescu 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socoi ste România, o te

legramă in care se spune :

ie lacre pr-acipaâeie aspecte sie muncii re uaemal par- ucipaMii ia pieair» aa reto-taata ăeaseWtâ a ■>«—tr>-

—mâiin ca pencserra- tă si ceaicci cași mala uaaară lafâpt atrea aeaMsatâ a bclâririlar Caugrrretoi al X-toa s> ato Ci aii naști Xa- țirație a gartMatai. orada- ceti ea raergie si fermit»» taaie âameaiile vieții pnUti-PJcnar» Cemitetalai faăe- teaa de partid a « i totali st. tatadatâ. ereaerea i ispanâr rii ergaaizadiier de partid, de mas» st rbfteiti- a tassr- latiilar de stat ia educarea retnaiista a liaeretalui iavtderea ipunru enaliibntiri acesteia la realizarea cincinalului înainte de termen, la înfăptuirea tuturor obiectivelor înscrise in programul Partidului Comunist Român de edificare a socialismului și comunismului in România.Mobilizați de organele și organizațiile de partid. mii de tineri din județul nostru isi aduc • importantă contribuție la realizarea sarcinilor de plan in industrie, in agricultură, in construcții și
SIMPOZIONîn cadrul aaanifeatăntor prilejuite in țara noastră de Anul Mondial al PopiLației s: al acțiunilor pregătitoare ale Conferințe; Mondiale a Populație;, in zilele de 30 și 31 mai a avut loc in Capitală simpozionul ..Probleme actuale și de perspectivă ale forței de muncă'.La deschiderea lucrărilor au participat reprezentanți ai Comitetului Național Român pentru pregătirea Con

DezMued iau-a au»a»fer* taraf peatru apărarea pn- trM (onalmne. Numai ta •- m 1D—1974 s-a realizat aa votam de lacrări de imbasâ-căuri fnari r re dr peste <9Să arbesa. a-a laerat efeviit

întreaga activitate ini pe t 
fele urea ea mai araltă exi
se îl * foi me lat șt metodelor de «datare a tineretului ia «ederea pregăti ni Iar 
peatru mancă si viată, ere» terii apertalui ia edificare» teriilirmuini ia țara noastră.Vă asigurăm, iubite tovarășe Ceaușescu. ea intrea- ga populație a județului, a- vind permanent exemplul viu al comuniștilor, nu-și va precupeți eforturile și ci. laolaltă tineri și virstnici, vor face totul pentru a da viață mărețului program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, de te- florire și prosperitate continuă a patriei noastre.
ferinței Mondiale a Populație;. ai Academie; de Științe Sociale și Politice. Academie: „Ștefan Gheorghiu*. Uniunii Tineretului Comunist Uniuni: Generale a Sindicatelor din Român-a. Consiliului National a! Femeilor și a: municipalități: •fagului București. A luat parte Bhagiratnan Devara- jan. reprezentantul permanent ai P.N.U.D. in România.Cuvintul de deschidere a simpozionului a fort rostit de tovarășul Petre Lupu. ministrul muncii.

FOTBAL XXXI

Etapa văzută de CORNEL DINU

Totuși, nimic prea nouReînnoirea clasicelor imilnîri ..balcanice' a adus, miercuri, o echipă a Grecie: cu tot ce are mai bun la ora actuală și, in plus, prezentind clasica ambiție a urmașilor eroilor de la Ter- mopile. Se pare câ in 1970. atunci cind ș; ei *i noi am stricat sărbătoarea calificăm, au jucat mai b’.r.e. Totuși. ..problemele" ultimilor doi ani create de echipa națională rămin cam aceleași la noi. Miercurea viitoare la Rotterdam nu este exclus ca fragilitatea ur.e: apărări puțin eterogene ea cea a noastră să apară forțată de posibilele culuoare ale lui Cruyff și Neeskens. E greu să astupi cind nu ai maternal de înlocuire. Fotbalul nostru duce lipsă, in ultimul timp, de mină de lucru de bună calitate născută de generațiile care ne reamintesc câ numărul anilor doar urcă. Atacul reprezentativei are o mare dilemă : Dumitrache- Kun sau Kun-Dumrtraehe. La prima vedere o ecuație de importanță minoră. Dor finețea petmutării cere aici ca Dumi- trache. vajnicul Încasator dm fa;a buturilor adverse, să sufere una dm normalele transformări de post *i poziție de angajare pe care cariera de jucător Ie oferă de 3-3 ori in această „scurtă tiațâ'.Revenind la etapa de mime, a XXXI-a. vom spune că ea poate aduce cîteva ciartficărî in ceea ce prrvețte lupta pentru titlu ș; pentru evitarea retrocradâriL Craiovenri vor juca la Reșița pentru virtorse. O poc ■terme, ma. ales fiind favorizați 
-. = - - ■-----1- i g»xd - ~ - -.a bMKila Bacău să ri*ri«e. Erie foame greu, dar realizatei. Acum un an colegii iui Desrbrovsefe: ne-au luat un punct pe teren propriu. In focul lupte*, finale. Legea compensației este, totuși. Încă '.-.abilă. La Burures*.. teiiari in core Rapid ș: Sportul studențesc trebuie să lapte pentru obținerea punctelor cu care vor fi salvați. Dar mei oaspeți;, axa: ales Po'.u nu sin: musafiri de . five o’dock*. La Prrrosa". . un mec. fără prea mare miză. Studenții clujeni sint aproape fcusdțL iar gazdeîe se pregătesc pentru po'biit prrs-me a — Lrs erpool ta ^Cupa Cupelor*. F. C. Cocstanțn-PrtroJul. Oriee rezultat este posttel Ce rost ar avea ex^tenta. dată su ar fi lara1 vi de mirajul sperentei. Artonearu ir* părea sârcte ~a aceasta psrm d-spus să-gi in- doăBMaeă caaeeAaL Mea crede, oase, ia tocai tzei, ■ sau...! -SteaaP*. afit de -ptMtatT te tftiaels afie. paaie tecorca rea- tilmaren de fane so de fead. pe care au e cmt fără născări radicale — >—<pre tsperare pe eefet-smf clujeni. Ar fi Steaptf rog*, dop* w aeaon aproape leroădebiL mu"peste pcw te ;tăm. peeSe să :nrda'n-r. âefinit.v. echipa antrenată de Eie O>aA Coepeteetul me:* de fpcbal v> suferi mit crin această 1 r* ~* La Arad o partidă Irtwită <5e .mocentrăm în plus. F. C. s-țx re »am.ie tei frâmtetâm interioare va juca, acas. eu adevărua garter ară. V T-A. va rigt^a.

Bl-
X__  a

trrt a penFederaua
- Se anulează rezultatul im F.C. Arce* — CJFJL (1—33 *: »e oenoiogheazâ -• in fa; narea erhtpe;dâ un avertisment

atrage a șt asocia<- • ri:
ini de Fotbal turce cluburilorvederea inten-

membrilor secțiilor de respectării întocmai a mentelor sportive și a lor eticii socialiste.

în curînd o nouă acțiune 
a „Scînteii tineretului44

DUMINICA, PE BICICLEEĂ!“ff
Cum am mai anunțat, zia

rul nostru inițiază o nouă 
acțiune cu caracter de ma
să, de data aceasta pentru 
posesorii de biciclete și pa
sionați de ciclo-turism. Este 
o acțiune de mișcare in aer 
liber pe bicicletă. în ace
lași timp, ea favorizează 
cunoașterea zonelor de a- 
grement și interes 
din împrejurimile 
țiului. La capătul traseului 
se vor organiza pentru co-

turistic 
Bucureș-

Ioana de ciclo-turiști inte
resante manifestări educa
tive, distractive și sportiv-fu- 
ristice. între acestea - 
concurs de rezistență 
îndemînare pentru 
rarii distanțelor.
ciclistă va măsura 3-5 km., 
și cîștigătorii vor primi pre
mii in obiecte și materiale 
sportive.

în numărul ziarului nostru 
de luni vom publica harta 
cu traseele acțiunii :

un 
?' 

teme- 
Cursa

„Duminica, pe bicicletă !“
Tinerii doritori să participe la această inedită manifestare 

ciclo-turistică sint invitați să se înscrie la sectoarele sport ale 
comitetelor U.T.C. de sector ale Capitalei.

Program EXCURSIILE MONTANE
competiționalFOTBAL. în Capitală, etapa a 31-a a campionatului național programează astăzi, pe Stadionul -23 August", de la ora 17.30 partida dintre Sportul studente» ș. A^.A. Tg. Mureș (par- dită televizată in direct). Miine. Rapid imilnește pe Politehnica Timișoara de la orele 17.30 tot pe Stadionul . 23 August".RLGBI. Miine. un bogat program rjgtesnc. în campionatul republican : Sportul studențesc — Știința Petroșeni, teren Tei, ora 9 i Dinamo — Vulcan, teren Olimpia, ora 10 ; Grivița rație — Gloria, teren Parcul Copil'j’ui. ora 9. în turneul de ralifirirt pentru divizia A: ■apid — Cimentul Medgidia, teren Tineretului II. ora 9 și Precizia Săcele — Constructorul Buzâa. teren Tineretului IV, ora 9. SCRIMA. Campionatul republican individual programează in sala Fîoreasca. azi de la ora 8 fspadăi. iar de la ora 15 (sa- bie) : miine de la ora 8.30. spadă și sabie.HANDBAL. Turneeleale Campionatului diviziei au loc astfel : la Călărași, vor întrece echipele feminine pentru locul 1—1 și cele masculine pentru locurile 9—12. iar in Municipal Gh. Gheorghiu-Dej. echipele masculine pentru locurile 1—4 și 9—12 pentru echipele feminine.GIMNASTICA. Astăzi, are Ioc in sala Olimpia din Timișoara intilnirile feminine de gimnastică modernă România — Bulgaria și meciul masculin România — Tunis.

DE LUNGĂ DURATĂîn vara acestui turism pentru 1 ___zează excursii în principalii”masivi montani ai țării, pe trasee despre a căror frumusețe este de prisos să mai vorbim. Pentru a veni in sprijinul cititorilor noștri — a tinerilor care doresc sâ-și petreacă vacanța într-o asemenea excursie de neuitat — reproducem mai jos cîteva informații și date utile :

an Biroul de tineret organi-

• In munții Bihor pe traseul t Beiuș — Padiș — cetățile Ponorului — Valea Galbenei — peștera Focul Viu — peștera Scărișoara — Padiș — Beiuș, se organizează, de către agenția B.T.T. Bihor, excursii cu durata de 7 zile.

fi.naleA se
pol; tico-educa- nruvilor si al fotbal, regula- norme-pentru painei •51

TABERE DE INSTRUIRE CU PROFIL DE AVIAȚIEnorism și zbor fără motor (total 450 de tineri). Brașov — Tabăra Stupini (la toate cele trei specialități — 350 de participanți), Cluj — Liceul, pedagogic „Gh. Lazăr“ (ia parașutism și planorism — 250), Iași — Liceul pedagogie de învățători (idem), Baia Mare — Grupul școlar minier (planorism — 50). Craiova — Liceul economic (parașutism și planorism — 150), Ploiești — tabără în corturi (parașutism și zbor fără motor — 150), Galați — Liceul industrial construcții de mașini (parașutism — 100). Tîrgu-Mureș — Liceul industrial construcții de mașini (planorism — 50) și Buzău — tabără in corturi (parașutism 300).Vom reveni și cu alte amănunte privind taberele și programele de activități ale acestora.
V. CABLLEA

In cadrul activităților de pregătire a tineretului pentru apărarea patrie:. Comitetul Central al U.T.C_ reiuind tradițiile frumoase ale sportului aviatic românesc. organizează, incepind din acest an. tabere cu profil aviatic in cîteva centre din țară unde, pentru inceput, un număr de 2100 tineri dintre cei mai destoinici, cu aptitudini și calitățile morale care se cer, pruT.u: tind cnnj =:Ue. vor urma cursuri de in- (truire la paragutism (1 500 țineri). planorism (350) și zbor fără motor (250). Această inte- resantă acțiune face parte din- tr-un plan de măsuri mai amplu menit să transpună in viață obiectivele Hotăririi C.C. al P.CR. din 28 februarie—2 martie 1973. indicațiile secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind dez-

voltarea activităților tehnico- aplicative pentru tineret, in special a celor aviatice.Durata instruirii in aceste tabere va fi de 30 de zile, pentru parașutism — ele se vor deschide la 1 iulie — și 45 de zile pentru planorism și zbor fără motor — care se inaugurează la 16 iunie. Sint pregătite, încă de pe acum, țiile ca taberele ceapă activitatea, mit. in acest sens, prețios din partea Apărării Naționale. _______________Educației și învățămîntului precum și Aeroclubului central, factori împreună cu care au fost stabilite criteriile de selecție a tinerilor pentru aceste cursuri, precum și programele de activitate. Taberele vor funcționa. în București — la Grupul școlar M.I.U., pentru parașutism, pla-

toate condi- să-și în- S-a pri- un sprijin Ministerului Ministerului

• în munții Retezat, agenția B.T.T. Hunedoara organizează excursii cu durata de 6 zile pe traseul : Hațeg — cabana Pietrele — Valea Galeșu — virful Mare — virful Păpușii — virful Peleaga — Custura Bucure! — Lacul Bucura — cabana Buta — Cimpu lui Neag — Petroșani.• Agenția B.T.T. Sibiu organizează pe traseul : Sibiu — Sebeșul de Sus — cabana Suru — Lacul Avrig — cabana Ne- goiu — cabana Bilea Lac — cabana Podragul — virful Mol- doveanu — cabana Valea Sim- betei — Făgăraș, din munții Făgăraș, excursii cu durata de 7 zile.• Excursii cu durata de 5 zile, m munții Piatra Craiului organizează agenția B.T.T. Brașov pe traseul : Brașov — Zăr- nești — cabana Curmătura — turnul Pietrii Craiului — virful Omul — poiana Vlădușca — prăpăstiile Zărneștilor — Zăr- nești — Brașov.• Agenția B.T.T. Iași este organizatoarea unor excursii în munții Căiiman cu durata de 8 zile pe următorul traseu : Vatra Dornei — Pietrosul Călima- nului — cabana Luana — grotele Luanei — refugiul Iezer — 
cabana Făget — Borsec — Stîna lui Căiiman — Toplița.

comunaTarnițaPietrpsul
• Aceeași agenție B.T.T. organizează pe traseul : Dealul Stefănlței — Bătrinei — virfulMare — cabana Puzdrele — Șaua cu lac — virful Ineu — pasul Rotunda — Vatra Domei, din munții Rodnei, excursii de 7 zile.
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LICEUL DE MECANICA
Nr. 21■

■ „AUTOBUZUL"
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BUCUREȘTI
Calea Șerban Vodă nr. 280, sector 5.
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Primește în anul școlar 1974/1975, absolvenți ai clasei a VIII-a din Capitală și din județele țării pentru a fi școlarizați LA SECȚIA MECANICĂ în specialitățile:• Lăcătuș mecanic auto
•Absolvenții primei trepte de liceu vor putea lucra ca „constructori de autovehicule în întreprinderea „Autobuzul".întreprinderea „Autobuzul" acordă burse pe bază de contract.Liceul dispune de cantină.Toți elevii vor beneficia gratuit de echipament de protecție.Liceul are o bază materială corespunzătoare desfășurării procesului de învățămînt: cabinete de tehnologia meseriei, de desen tehnic, fizică și chimie, de cunoștințe social-polilice, sală de sport etc.INFORMAȚII SUPLIMENTARE LA SECRETARIATUL ȘCOLII, TELEFON 23.64.02.

MatrițerPrelucrător prin așchiere FrezorTinichigiu auto Vopsitor auto Electrician auto
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, Cooperativa 
„Constructorul" București

ANUNȚA
ÎNSCRIEREA IN TREAPTA I DE LICEU
A ABSOLVENȚILOR CLASEI A VIII-A

A PROMOȚIEI 1974 LA următoarele meserii: :

• Zidari rosari tencuitori

• Mozaicari Faianțari
• Dulgheri

• Cioplitori piatră

• Parchetari
U Înscrierile se fac în perioada de la 9-20 iunie 1974, cu 

candidații din București și din toată țara.

Pe perioada școlarizării elevii vor beneficia de burse în 
valoare de 460 lei lunar.

înscrierile se fac pe baza cererii individuale și a fișei me
dicale pe care candidații le depun in perioada mai sus 
arătată la Liceul Industrial de Construcții nr. 1 din Bucu-

1 rești, b-dul. Leontin Sălăjan nr. 12, sect. 4.
Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la Serv. 

Personal învățămînt al cooperativei „Constructorul" din 
București, str. Smîrdan nr. 30, sect. 4, sau la telefon 
13 4711, int. 3, precum și la Liceul Industrial nr. 1, din

> b-dul. Leontin Sălăjan, nr. 12, sect. 4, telefon nr. 43 43 90. 
Tov. directoare ing. Eugenia Balașa.

»• ț i—i:—n—ir—11—iririi c~=l czzi a tzzi EC3 CZ) CZ3 EC3L.
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ÎNTREPRINDEREA

ENERGO-REPARAȚII
B-dul Mărășești nr. 2 (lingă Parcul Libertății)

ANGAJEAZĂ
oțelari, fermiști-tratamentiști, turnăfori-formalori, galva- 

nizatori (acoperiri metalice), strungari, portari, frezori, rec
tificatori, ascuțitori scule, sculer SDV, reparatori AMC-uri, 
șoferi, controlori tehnici de calitate pentru turnătorie, for
jă și prelucrări mecanice, mecanici locomotivă, instalatori 
sanitari și gaze, compresoriști, izolatori termici și munci
tori necalificați în vederea calificării prin cursuri sau prac
tică la locul de muncă.

Angajarea se face atît pentru sediul din b-dul Mărășești 
nr. 2, sector 5, autobuzele 32 și 33, tramvai 7 și 12, stația 

Parcul Libertății, cit și pentru modernul sediu-Vitan, b-dul 
Energeticienilor nr. 2, sector 4, capătul autobuzului nr. 35.

Pentru meseriile turnător-formator, strungar, frezor și 
termist-tratamentist se fac angajări din întreaga țară și se 

acordă prioritate in acordarea locurilor la căminul de ne- 
familiști al întreprinderii ce se va pune in funcțiune in 
luna iulie 1974.

Relofii suplimentare se pot obține la biroul perso
nal, telefon: 23 26 40.

Întreprinderea
de transport București

ANGAJEAZĂ URGENTdin Municipiul București și din toate județele țării:• CONDUCĂTORI AUTO PENTRU AUTOBUZESe pot prezenta posesori ai permisului de conducere pentru autovehicule categoria „D“ sau categoria „C“ a- vînd o practică efectivă de minim un an și vîrsta minimă de 22 ani.• CONDUCĂTORI AUTO PENTRU TAXIMETRE ȘI CAMIOANE — bărbați și femei, posesori ai permisului de conducere corespunzător categoriei de autovehicule.întreprinderea dispune de un parc nou de autobuze și taximetre.Se asigură:— Salariul tarifar corespunzător clasei, iar pentru șoferii de autobuze spor de 10° o și orice alte sporuri legale.— Pentru nefamiiiști cazarea în căminele întreprinderii.— Masa Ia cantină la prețuri convenabile.— Legitimații de călătorie pe mijloacele de transport în comun pentru întreaga familie.— Stabilirea domiciliului în municipiul București potrivit prevederilor Decretului 307/1971.Pentru autobuze doritorii se vor adresa la sediul Exploatării Transport Autobuze din Calea Șerban Vodă nr. 164. sectorul 5, telefon: 23 61 54 — Biroul Personal, învățămînt, Salarizare, unde pot primi orice alte informații. ■ iar pentru taximetre și camioane la sediul Exploatării ; Transport Camioane Taximetre — Biroul Personal, învă- ; tămînt. Salarizare, str. Galați nr. 216, sectorul 2. telefon: 11 39 20.

Barr.es
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„Scînteîa tineretului”
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Semnarea Acordului 
de dezangajare a forțelor 

israeliene și siriene

in: peste hota iii:

ÎNCETAREA FOCULUI PE FRONTUL DE PE 
înălțimile GOLANGENEVA. — în sala de conferințe a Palatului Națiunilor din Geneva a avut loc, vineri, ceremonia semnării Acordului de dezangajare a forțelor siriene și israeliene, care prevede, in esență, încetarea imediată a focului intre cele două părți, separarea forțelor și efectuarea unui schimb complet de prizonieri de război. Concomitent au fost semnate protocolul privind crearea forței de observatori ai O.N.U. privind dezangajarea șt hărți ale regiunii.Ceremonia semnării, desfășurată.,, sub președinția generalului Ensio Siilasvuo, comandantul trupelor O.N.U. din Orientul Apropiat, a început la ora 10,15 GMT, în prezența delegațiilor militare ale Siriei și Israelului, a reprezentantului secretarului general al O.N.U., a generalului Taha El Mag Doub, „reprezentant al Egiptului în grupul de lucru militar creat în cadrul Conferinței de pace de la Geneva asupra Orientului Aprc- piat, precum și a ambasadorilor Vladimir Vinogradov și Ellswort Bunker, adjuncți ai șefilor delegațiilor U.R.S.S. și S.U.A. la Conferința de la Geneva.Din partea siriană, Acordul și celelalte documente au fost semnate de generalul Adnan Tayara, iar din partea israelia- nă de generalul Herzl Shaffir.Luind cuvîntul la deschiderea ceremoniei, generalul Ensio Siilasvuo a subliniat importanța istorică a semnării acordului și și-a exprimat convingerea că acesta ar putea să fie un pas important spre stabilirea unei ere noi, de încredere, justiție și pace în Orientul Apropiat.Pe de altă parte, la sediul Crucii Roșii Internaționale de la Geneva s-a confirmat că, în conformitate cu prevederile acordului semnat, primul schimb de prizonieri de război deținuți în Siria și Israel va avea loc în cursul zilei de sîmbătă.GENEVA. — în continuarea ceremoniei semnării acordului de dezangajare a forțelor si-- riene și israeliene de pe înălțimile Golan, la Palatul Națiunilor din Geneva a avut loc o scurtă ședință a Grupului de lucru militar creat in cadrul Conferinței de pace asupra Orientului Apropiat și lărgit prin participarea reprezentanților sirieni. Cu acest prilej s-a stabilit ca prima reuniune de lucru a grupului — însărcinat cu trasarea precisă a liniilor de dezangajare pe o fiartă detaliată și cu stabilirea unui plan pentru punerea in aplicare a separării forțelor — să aibă loc sîmbătă, la ora 15.00 GMT.Reprezentanții Siriei și Israelului in grupul de lucru militar, care se vor întruni sub președinția generalului Ensio Siilasvuo urmează să-și încheie misiunea in termen de cinci zile.DAMASC. — După semnarea, la Geneva, a acordului de dezangajare a forțelor militare siriene și israeliene, incidentele pe frontul de pe înălțimile Golan au încetat, vineri — anunță un comunicat oficial sirian, dat publicității de postul de radio Damasc.TEL AVIV. — Surse oficiale israeliene au anunțat că, vineri, a fost restabilit calmul pe .frontul de pe înălțimile Golan, încetarea focului a devenit efectivă,NAȚIUNILE UNITE. — Joi seara s.-a întrunit Consiliul de Securitate al O.N.U. pentru a examina sarcinile ce decurg din acordul de dezangajare a forțelor siriene și israeliene din zona înălțimilor Golan.Reuniunea — care a fost convocată la cererea ambasadorului S.U.A. la Națiunile Unite, John Scaii, în urma unor consultări cu secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, — nu a durat decît opt minute. Delegațiile au luat cunoștință de acordul intervenit, hotărind convocarea unei noi reuniuni a Consiliul de Securitate.în intervenția sa, secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, — de altfel singurul vorbitor — după ce s-a declarat satisfăcut de încheierea acordului. a apreciat că acesta reprezintă ..un nou pas important pe calea reglementării juste și durabile a situației din Orientul Apropiat".

CAIRO. — în cadrul unei conferințe de presă, președintele Anwar Sadat a declarat — după cum relatează agenția M.E.N. — că Egiptul consideră acordul dintre- Siria și Israel ca un al doilea pas spre calea unei păci durabile în Orientul Mijlociu. Anwar Sadat a spus în continuare : „Deși nu este vorba decît de un acord militar pentru consolidarea încetării focului, el este un pas important spre realizarea obiectivelor a- rabe, care sînt : retragerea is- raeliană din toate teritoriile arabe ocupate și restabilirea drepturilor legitime ale poporului palestinian".Șeful statului egiptean a a- nunțat că președintele Nixon urmează să facă, în curînd, o vizită în Egipt.întrebat de ziariști în legătură eu data viitoarei reuniuni a Conferinței de la Geneva și cu participarea Organizației pentru Eliberarea Palestinei la a- ceastă conferință, președintele Sadat a declarat că, deocamdată, este prematur să se vorbească de acestea. El a precizat, însă, că vor avea loc consultări între Egipt, Siria, Iordania și reprezentanții palestinieni. Aceste consultări, ce se vor desfășura la nivelul miniștrilor de externe, vor duce la ținerea unei reuniuni cvadripartite la nivel înalt, care va preceda Conferința de la Geneva.NAȚIUNILE UNITE. — La sfîrșițul acestei săptămîni. secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, urmează să înceapă un turneu în mai multe țări : Liban, Siria, Iordania, Israel, E- gipt, Sudan, Somalia și Kenya.Printre problemele pe care secretarul general al O.N.U. le va aborda, cu acest prilej, se înscrie. în primul rînd, evoluția situației din Orientul Apropiat.CAIRO. — Egiptul și Statele Unite au hotărît crearea unei Comisii comune, avind misiunea de a examina problemele cooperării dintre cele două țări în diverse domenii — informează a- genția M.E.N.
Expoziție 

românească 
la TokioLa Tokio a fost deschisă, vineri. în sala „Jetro" — „Organizația japoneză pentru promovarea comerțului exterior" —, o expoziție românească organizată de „Jetro- in colaborare cu 12 întreprinderi de comerț exterior din țara noastră, care prezintă produse ale industriei ușoare și industriei alimentare precum și articole de artizanat.în alocuțiunea rostită cu prilejul inaugurării expoziției, președintele ..Jet.ro". Kichihei Hara, a evidențiat posibilitățile de dezvoltare a relațiilor economice dintre Japonia și România. EI a arătat că dezvoltarea în ritm rapid a României oferă premise favorabile amplificării relațiilor niDono-române.La festivitatea inaugurării expoziției au participat Hisao Kodaira, președintele Grupului parlamentar de prietenie Japonia—România, deputați, șefi de misiuni diplomatice și alți reprezentanți ai corpului diplomatic, precum și președinți și membri ai conducerilor unor organizații economice și companii japoneze. membri ai Comitetului economic Japonia—România.Au fost prezenți. Nicolae Enea. prim-adjunct al ministrului industriei ușoare, și Nicolae Finant.u, ambasadorul României la Tokio.

• REGELE HASSAN AL II- LEA AL MAROCULUI a inaugurat oficial lucrările de construcție a unui nou port la Oceanul Atlantic, care va fi unul dintre cele mai mari de pe continentul african. El a afirmat că dimensiunile portului situat la Jorf el Așfar, între Casablanca'și Agadir, și utilajul cu care va fi înzestrat acesta vor asigura un trafic anual de 25 milioane tone de mărfuri, după încheierea, în anul 1979, a lucrărilor prevăzute în prima fază. în faza a doua, capacitatea portului va fi sporită la 59 milioane tone anual.

R.S.F. IUGOSLAVIA : imagine din Ljubljana.

lucrările Conferinței
pentru securitate 

și cooperare în Europa
Intervenția șefului delegației române

în Comitetul de coordonare

Comitetul de coordonare — forul de conducere al celei de-a doua faze a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa — a analizat stadiul actual al negocierilor de ia Geneva și progresele realizate în elaborarea documentelor finale ce urmează a fi supuse spre aprobare și semnare la cea de-a treia fază a Conferinței.Prezentind punctul de vedere al țării noastre, șeful delegației române, ambasadorul Valentin Lipatti, a evidențiat rezultatele pozitive obținute pină in prezent in ceea ce privește definirea clară și precisă a principiilor relațiilor dintre state și a unor măsuri de aplicare a principiilor, a unor angajamente, forme și metode pentru dezvoltarea cooperării industriale, teh- nico-științifice. în domeniul mediului înconjurător și in alte sectoare economice. în același timp, reprezentantul român a relevat faptul că. in alte probleme care fac obiectul lucrărilor conferinței — cum sint aspectele militare ale securității, cooperarea culturală și dezvoltarea contactelor umane — s-au înregistrat rămineri în urmă in procesul de redactare. Șeful delegației române a adresat un apel tuturor delegațiilor cerin- du-le să depună eforturi, în spirit de înțelegere mutuală și dc colaborare, pentru depășirea dificultăților actuale și găsirea de soluții constructive, acceptabile tuturor. El a arătat, de asemenea, că este necesar să se a- sigure pregătirea și organizarea, in timp optim, a celei de-a treia faze a conferinței, care să consacre, la nivelul cel mai inalt angajamentele elaborate.Șefii delegațiilor U.R.S.S., R. D. Germane, Cehoslovaciei, Franței și R. F. Germania, ex- primind opiniile lor cu privire la stadiul lucrărilor au împărtășit preocupările delegației române privind necesitatea concentrării eforturilor pentru elaborarea în timp corespunzător a unor documente care să reflecte interesele și pozițiile tuturor țărilor participante.Referindu-se, în cadrul unui discurs radiotelevizat, la lucrările celei de-a doua faze a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, președintele Finlandei. Urho Kekkonen a apreciat ca fiind ..de o mare importanță faptul că, în prezent, Conferința caută să definească mai exact principiile obligatorii, bazate pe dreptul internațional, care să reglementeze relațiile interstatale, pentru a se. realiza o cooperare între state fondată pe norme precise, contractuale. Soluționarea pozi

tivă a țelurilor majore ale Conferinței — definirea relațiilor interstatale, întărirea încrederii între state și adincirea cooperării, pentru realizarea prosperității economice și îmbogățirea vieții spirituale a oamenilor —. a spus președintele, este atit de vitală pentru popoarele Europei, incit toate eforturile trebuie in prezent concentrate asupra împlinirii speranțelor puse in Conferință".Președintele Urho Kekkonen a exprimat încrederea că faza a treia a Conferinței care urmează să aibă loc la Helsinki, va incepe in viitorul apropiat și va fi salutată ca o etapă semnificativă in dezvoltarea relațiilor dintre statele europene. El a apreciat ca necesară desfășurarea acestei faze a Conferinței la nivelul șefilor de stat.

PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT

• LA PARIS A LUAT SFÎR- STT sesiunea Prezidiului Consiliului Mondial al Păcii, prilejuită de împlinirea a 25 de ani de la primul Congres al acestei organizații mondiale. Delegații au adoptat, în unanimitate, o declarație finală, care cheamă toate torțele păcii din lume să depună eforturi pentru a face din cursul nou spre destindere un proces ireversibil.
Cursul vieții 

se normalizează în 
Ulster« TRUPELE BRITANICE au desfășurat in cursul dimineții de vineri o percheziție de mari proporții în zona catolică a orașului Belfast pentru confiscarea de arme și muniții. Se urmărește, astfel, prevenirea organizării u-

nor noi acte teroriste de către extremiștii catolici. într-un bar din Belfast a fost arestat Rocky Magee, unul din cei șase șefi principali ai I.R.A. (Armata republicană Irlandeză). Agențiile de presă transmit, totodată, că in Irlanda de Nord cursul vieții se normalizează. S-a reluat a- provizionarea cu electricitate, gaz și combustibil. Transporturile publice se desfășoară normal. Numeroase magazine au fost deschise pentru prima oară după greva generală.• LA GOTTINGEN a avut loc o nouă ședință a Comisiei de frontiera a R.F. Germania, și R.D. Germane, care a audiat un raport privind precizarea traseului frontierei în zona fluviului Elba și în alte zone. Următoarea ședință, a Comisiei va avea loc la începutul lunii iulie, în R.D. Germană.

• VINERI SEARA A SOSIT LA PARIS, intr-o vizită oficială, cancelarul R.F. Germania Helmut Schmidt.Șchmidt urmează să aibă convorbiri cu președintele Fran ței, Valery Giscard d’Estaing, în: centrul cărora figurează probleme privind relațiile franco— vest-germane și importante probleme economice și financiare ale Pieței comune.• NOI AVIOANE AMERICANE aflate la bazele militare tailandeze, precum și echipajele lor vor fi retrase din Tailanda, au anunțat surse oficiale din Bangkok. în acest mod. pină Ia sfîrșițul lunii iunie, nouă din avioanele gigant .,B-52“ vor părăsi baza militară de la U Ta- pao. iar alte 51 de bombardiere de vînătoare vor fi, de asemenea, retrase de la bazele Nak- hon Phanom și Udorn.

BELGRAD 

întrevedere 
a delegației P.C.R.Tovarășul Hie Verdeț, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., care a condus delegația Partidului Comunist Român la Congresul al X-lea al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, a avut, vineri, o întrevedere cu lure Bi- lici. secretar în Comitetul Executiv al Prezidiului Comitetului Central al U.C.I. La convorbiri au participat membrii delegației — Iulian Ploștinaru, prim-secretar al comitetului județean Mehedinți al P.C.R.. Dumitru Turcuș. adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., precum și ambasadorul României la Belgrad. Vasile Șandru.în cursul convorbirii, desfășurate intr-o atmosferă cordială, tovărășească, au fost abordate probleme privind dezvoltarea •în continuare a relațiilor bilaterale de prietenie și colaborare frățească.lure Bilici a oferit o masă în cinstea delegație!.
Cooperarea 

româno-
austriacă

ÎNCHEIEREA UNOR 
ACORDURI - CADRULa Viena au avut loc lucrările celei de-a treia Sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-ausîriece de cooperare economică, industrială și tehni- că. A fost examinat stadiul actual al schimburilor comerciale bilaterale, al cooperării industriale economice și tehnice. precum și perspectivele de dezvoltare ale acestora.Cu prilejul sesiunii au fost încheiate acorduri — cadru pentru finalizarea unui număr de acțiuni de cooperare in domeniile construcțiilor de mașini, metalurgiei, petrochimiei și industriei textile. Au fost examinate, de asemenea, proiectele unor acorduri guvernamentale care sâ asigure dezvoltarea și lărgirea continuă a relațiilor româno-austriece.La încheierea lucrărilor sesiunii a fost semnat un Protocol de către președinții părților română și austriacă in Comisie — loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini grele, și Josef Staribacher. ministru federal al comerțului, meseriilor și industriei.
• INCEP IND DE LA 1 IUNIE A.C., prețul cotidienelor italiene crește cu 50 de lire, ajungind, astfel, la 150 de lire. Decizia in acest sens a fost anunțată in cursul dupâ-amiezii de joi. la sfirșitul ședinței Comitetului interministerial pentru prețuri (C.I.P.), reunit sub conducerea ministrului industriei, Ciriaco de Mita. Noua creștere a prețurilor cotidienelor este a doua înregistrată în Italia in acest an.

Mustafa Sadok Elmenif, secretar-general pentru 
Europa al Uniunii Generale a Studenților 
din Tunisia, vorbește „Scînteii tineretului”

„Participăm la toate acțiunile menite 
sa ducă la propășirea Tunisiei"

Mustafa Sadok Elmenif, secretar-general pen
tru Europa al Uniunii Generale a Studenților din 
Tunisia (U.G.E.T.), ne-a vizitat de curînd țara, la 
invitația Uniunii Asociațiilor Studenților Comu
niști din România. înainte de plecare, oaspetele a 
avut amabilitatea sâ răspundă întrebărilor noas
tre.

— Eforturile depuse de 
poporul țării dumneavoas
tră pentru a-și făuri un 
viitor mai bun configurează 
imaginea actualității tuni
siene^ Vă rog să prezen
tați cititorilor noștri citeva 
elemente în măsură să ilus 
treze această preocupare a 
statului și sian. poporului tuni-

— în cursul cvadrienal de cipalele măsuri elaborate au in vedere progresul economic și social al Tunisiei. Pe plan economic se prevede atit construirea de noi obiective cit și sporirea. intr-un ritm anual de 7.8 la sută, a producției unităților industriale existente. In ceea ce privește sectorul social sint a- bordate. la nivelul Adunării Naționale, probleme legate de educație, demografie, asistentă medicală etc. Referindu-mă tot la acest sector, consider eă însemnate succese au fost înregistrate pină acum in domeniul in- vățămintului și. in general, al dezvoltării culturii. Tunisia are astăzi 10 000 de studenți. In 1970 a fost pusă la dispoziția tineretului studențesc noua clădire a universității, la Tunis. Statul alocă în- vățămintului, anual, aproape 30 la sută din bugetul de stat, la care se mai adaugă 20 la sută din bugetele administrației locale. Au fost construite săli de clase și a fost asigurat necesarul de cadre didactice naționale pentru toți elevii din școlile elementare și tehnice. In momentul proclamării independenței exista un procentaj ridicat al neștiutorilor de carte. Vreau să precizez că sint deja cițiya ani de cind acesta a fost eliminat în întregime, prin alfabetizarea a circa 1250 000 de persoane, Ia o populație de cinei milioane și jumătate de locuitori. în momentul de față preocupările statului se îndreaptă către probleme ce țin de necesitatea creării unei strinse municări intre universități sectorul economic.

actualului plan dezvoltare, prin-

coși
in 
ti’

— Ce ne puteți spune 
legătură cu organizarea 
neretului studios tunisian, 
cu obiectivele sale ?— Uniunea Generală a Studenților din Tunisia a fost erea- *

tă in 1953, desfășurîudu-și activitatea sa de mobilizare a tineretului universitar in lupta pentru cucerirea independenței, in ilegalitate, pină la evenimentele din anul 1956. La începutul acestei perioade organizația avea drept obiective democratizarea, generalizarea și gratuitatea invățăniintului. Acum participăm la toate acțiunile menite să ducă la voltarea Tunisiei, alături toate celelalte organizații tineret. dez- de de
una— Ne prezentați 

dintre acțiunile desfășura
te de către studenții tuni- 
sieni ?— După părerea mea. acțiunea care a oferit studențimii noastre cele mai mari satisfacții este participarea lor în cadrul campaniei naționale pentru dezvoltare rurală, inițiată acum trei ani. Anual sînt mobilizați circa 3 900 de studenți in această campanie, scopul fiind, pe de o parte, acela studenții să ia contact direct realitățile satului nostru, iar de altă parte, observațiile lor ajută ministerele elaborarea celor măsuri pentru zonelor rurale.

ei ca cu pede resort in mai adecvate modernizarea Mai explicit :

sint brigăzi din care fac parte 20—25 de studenți. de diferite specialități, ce se deplasează lunar la sate pentru o zi sau două. In acest timp, spre e- xempiu, viitorul inginer agronom participă efectiv Ia lucrările agricole ce se desfășoară în zona respectivă, viitorul medie la punctul sanitar, și așa mai departe.După fiecare „expediție" de acest fel, studenții alcătuiesc rapoarte, care in paralel ajung la Uniunea noastră, dar și la ministerul care are tangență cu sesizările sau propunerile fiecărui student. Statul nostru a- eordă un interes deosebit acestei activități, deoarece problemele existente privind dezechilibrul dintre sat și oraș pot fi rezolvate, creîndu-se locuitorilor de la sate, tinerilor de aici, condiții de viată care să-i determine să rămînă pe loc, fără a mai fi atrași spre orașe. De altfel, organizația noastră și-a propus sâ tină la Tunis un Seminar internațional, pe probleme de dezvoltare rurală.
In încheiere. oaspete

le tunisian s-a referit la 
vizita sa în România.— As doni. folosind această ocazie, să mulțumesc călduros .uturor eelor care m-au înconjurat in timpul vizitei eu o sinceră prietenie. Convorbirile pe care le-am avut aici, in România, mi-au permis să observ că există preocupări majore pentru promovarea tineretului și că acestuia îi revine un rol important în procesul de dezvoltare economică si socială a țării.

RODICA ȚEPEȘ

La 1 iunie poporul tunisian sărbătorește ziua sa națională. După proclamarea independenței naționale, în anul 1956, Tunisia a pășit într-o nouă etapă istorică, jalonată de adinei prefaceri în viața economică și socială. Programele de dezvoltare elaborate în ultimii 18 ani au avut ca obiectiv central valorificarea eficientă a bogatului potențial material și uman existent, în primul rind prin crearea unei industrii proprii, în peisajul tradițional al țării — livezi de măslini și portocali. lanuri de cereale — au apărut, numeroase obiective industriale. La Bizerta, Menzel — Bourguiba, El Borma. Gobes, Kasserine, Gafsa ele., au fost ridicate o serie de unități economice importante.Saharei tunisiene i-au fost smulse mii de hectare, transformate astăzi in șantiere de prospecțiuni miniere. Specialiștii tunisieni, alături de geologi din alte țări, printre care și români, cutreieră țara, identificind importante zăcăminte de fosfați, plumb, zinc, mercur, petrol. îndeosebi in zona oarelor Nefta și Tauzeur.Agricultura, in care este concentrată circa 50 la sută din populație, a fost de asemenea, atrasă in procesul modernizării, atit prin dotarea ei cu o variată gamă de utilaje, cit și prin extinderea sistemelor de irigații.Pe plan extern, Tunisia promovează o politică de colaborare eu toate statele, sc pronunți pentru crearea unui climat internațional de înțelegere și pace. Intre România și Tunisia s-au statornicit relații de prietenie și fructuoasă colaborare pe multiple planuri.

VIETNAMUL DE SUD : Aspect de la un atelier de reparații auto, în provincia eliberată Dong Ha.

Încheierea primei runde 
a negocierilor dintre 
guvernul portughez 

și P. A. I. G. C.Vineri seara, s-a încheiat la Londra prima rundă a negocierilor directe dintre delegația guvernului portughez, condusă de ministrul de externe, Mario Soares, și delegația Comitetului Executiv de luptă al Partidului African al Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.) condusă de Pedro Pires, ministru adjunct al apărării în guvernul Republicii Guineea-Bissau. consacrate examinării modalităților de încetare a focului in Guineea-Bissau. La sfirșitul convorbirilor. a fost dat publicității un Comunicat comun in care se menționează următoarele : „După o serie de mai multe întîlniri de lucru, care au inceput la Londra la 25 mai. delegația guvernului portughez și delegația Comitetului executiv de luptă al P.A.I.G.C. au

efectuat un larg schimb de vederi, ințr-o atmosferă sinceră și cordială. Avind în vedere importanța și complexitatea problemelor. care au fost deja abordate, cele două delegații au considerat necesar să consulte organismele pe care ele le reprezintă.Cu convingerea unanimă că aceeași atmosferă de cordialitate Și înțelegere reciprocă se va menține și in cadrul negocierilor viitoare, in vederea realizării incetării focului și soluționării pașnice a conflictului, cele două delegații au hotărît să reia convorbirile la 8 iunie, la Londra".

c 
r

De la centrul spațial „Kennedy" a fost lansat, cu ajutorul unei rachete „Titan-3C ‘, satelitul pentru telecomunicații „A.T.S.-6". calificat drept cel mai perfecționat dintre cei realizați de N.A.S.A. Operațiunea s-a desfășurat în bune condițiuni, satelitul inscriindu-se la scurt timp de la lansare pe orbita de așteptare fixată, care are perigeul de 150 km. și apogeul de 870 km. In orele imediat următoare, exper- ții centrului spațial urmează să inceapă manevrele necesare plasării satelitului deasupra insulelor Galapagos, pe o orbită geostaționară cu altitudinea de aproximativ 35 689 km., manevre ce vor dura pină la o săptămină.în greutate de 1 350 kg., „A.T.S.-6" va servi inițial la transmiterea unor programe de televiziune cu un pronunțat accent educativ către așezările izolafe din S.U.A.

Președintele Nixon 
va vizita U.R.S.S.• AGENȚIA T.A.S.S. anunță eă președintele Richard Nixon ta sosi in vizită oficială in Uniunea Sovietică la 27 iunie.
Congresul U.P.U.o S-AU ÎNCHEIAT DEZBATERILE GENERALE ale celui de-al XVII-lea Congres al Uniunii Poștale Universale (U.P.U.), care se desfășoară la Lausanne. In cadrul dezbaterilor, un mare număr de delegați au accentuat necesitatea asigurării deplinei universalități a acestei organizații internaționale. După cum s-a anunțat, congresul a aprobat un proiect de rezoluție, inițiat de România și Algeria, cu privire la admiterea R.P.D. Core

ene ca membră cu drepturi depline în U.P.U. Totodată, a fost admisă in organizație Republica Guineea-Bissau. Congresul a invitat. de asemenea, mișcările de eliberare națională să participe la activitățile U.P.U., cu statut de observator. A fost adoptată o rezoluție referitoare la acordarea de către Uniunea Poștală Universală a unor ajutoare materiale in domeniul legăturilor poștale pentru mișcările de eliberare națională.
Consultări privind 

formarea noului guvern 
în Luxemburg• MARELE DUCE JEAN al Luxemburgului l-a însărcinat, joi seara, pe Raymond Vouel,

vicepreședinte al Partidului socialist, cu misiunea de informare asupra posibilității de a forma o coaliție guvernamentală cu participarea partidelor' socialist și democrat.Misiunea in acest sens i-a fost încredințată lui Vouel după numeroase consultări desfășurate in zilele care au urmat alegerilor parlamentare de duminică.Cele două partide dețin 31 din cele 59 de mandate ale Camerei Deputaților — 17 revin socialiștilor și 14 democraților.• ÎN COMUNICATUL cu privire la vizita in R. P. Chineză a primului ministru al Malayeziei, Tun Abdul Razak, se relevă că Malayezia și China au decis să se recunoască reciproc și să stabilească relații diplomatice cu începere de la 31 mai.
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„București — 
sediul Conferinței 

mondiale 
a populației"

UN ARTICOL
DIN ZIARUL ALGERIAN 

„EL MOUDJAHID"Ziarul algerian „EL MOU- DJAHID" publică un articol . intitulat „București — sediul apropiatei Conferințe mondiale a populației", in care este reliefată semnificația deosebită a acestei întruniri internaționale. „Alegerea României pentru a găzdui viitoarea conferință mondială a populației — arată ziarul — se datorește, intre altele, faptului că această țară duce o politică demografică foarte activă, complexă, caracterizată prin măsuri de reducere a mortalității, de stimulare a natalității și de consolidare a familiei, de dezvoltare urbană și de planificare teritorială a structurilor economice și sociale ale populației" '
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