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A
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a primit, 
luni după-amiazâ. pe ambasa- 

I dorul extraordinar și plenipo

tențiar al Republicii Zambia 
la București, Dunstan Weston 
Kamana, în legătură cu înche
ierea misiunii sale în țara 
noastră.

Cu acest prilej, a avut Ioc 
o convorbire, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cor
dială.

Actualitatea 

școlară

Doar două 
săptămîni 
pînă 
la vacantă!»

Pentru ultimele două săp- 
tâmini ale anului de invăță- 
mint 1973—1974. există, fără 
îndoială, un specific de acti
vitate. Nu pentru că cineva 
ar îndemna școala la o mun
că în asalt, ei pentru că în
totdeauna acest final de ac
tivitate ii solicită pe elevi și 
pe profesorii lor intr-un e- 
fort deosebit. Intr-un aseme
nea context de muncă, ne 
ffindim, firesc, ia organizațiile 
U.T.C. ale elevilor, care sint 
așteptate să facă un front 
comun cu școala pentru unul 
dintre cele mai bune bilan
țuri. demn să fie adus oma
giu anului XXX.

Ne amintim că, recent, con
siliul elevilor din cadrul C.C. 
al U.T.C. a discutat și pus 
la punct un amplu program 
de activitate conținind direc
țiile care vor fi urmate de 
organizațiile U.T.C. pini in 
septembrie, Ia începerea vii
torului an școlar. Din el se 
desprinde problematica de 
Iuctu specifică săptăminilor 
ce preced serbările școlare.

Un obiectiv care reține a- 
tenția cu deosebire este cali
tatea ultimului efort la învă
țătură. Nici o clipă nu poate 
fi diminuat spiritul de exi
gență față de uteciști. Elevii 
trebuie îndemnați să învețe 
constant pină in ultima zi de 
școală. Acest finiș de muncă 
puternic mobilizator depinde 
esențial de modul în care o- 
pinia colectivului iși face da
toria pentru ca toți elevii să 
învețe : și cei buni, pentru 
a-și menține situația bună, 
și cei slab pregătiți, pentru 
a-și redresa rezultatele de 
pină acum. Intervențiilor 
critice, stimulative trebuie să 
li se alăture ajutorul direct 
dat elevilor. Stă în obligația 
organizațiilor U.T.C. din 
școală să ceară profesorilor, 
organizarea unor ore de me
ditații și consultații pentru 
acei elevi cu dificultăți la 
învățătură, care le pun în 
pericol promovarea anului 
școlar. Să cultive mai mult 
spiritul de echipă, întrajuto
rarea intre elevi. După cum 
nu trebuie uitați cei care se 
află în prag de bacalaureat 
ori de promovare a clasei a 
VIII-a. Ei sini încă tinerii 
școlii si sint dornici să fie 
sprijiniți, fie chiar și numai 
moralicește, de către colegii 
lor în vederea reușitei la e- 
xamenele ce se apropie — în 
cazul celor dinții. în alegerea 
unui liceu corespunzător ap
titudinilor lor, în cazul celor 
din urmă.

Sfirșitul de an școlar 1974 
se cere sărbătorit intr-un 
mod mai ales, cu solemnita
tea cuvenită. Sublinierea me
rită reținută pentru a avea 
în atenție pregătirea unor 
serbări școlare dintre cele 
mai frumoase, ca laudă adu
să celor mai buni elevi, suc
ceselor lor și ale școlii. Ni 
se pare de bun augur învesti
tura dată consiliilor elevilor 
de a organiza sesiuni știin
țifice ale elevilor, corolar al 
activității lor în cercuri și 
societăți științifice și cultu
rale ; de a sărbători aparte 
pe fruntașii școlilor.

Să ne întîlnim la aceste 
manifestări sărbătorești și 
să-i felicităm pe elevi pen
tru cît mai multe succese !

LUCREȚIA LUSTIG

EFORTURILE LOR TIND CĂTRE 
MAI MULT, MAI BUN, MAI IEFTIN

CINE Șl CUM SE OCUPĂ
DE CALIFICAREA TINERILOR ?

La această întrebare reporterii noștri au căutat raspva* la 
întreprinderea „Banatul" din Timișoara și Șantierul naval du> 

Galați. in pagina a lli-a

• Combinatul pentru prelucrarea lemnului

CREAȚIE TEHNICA-PRODUCTIVITATE
• 4 auliouse lei la prodwua globii» • 2 2M 9M lei la pro

ducția martâ o mobilă la export ia valoare de 4 SM 000 lei 
o rheltuăel» la 1 MB lei peodwetie marfă — 15 lei sub valoarea 
planificată.

Căutăm expheația substar.ția- 
lelrr dep&șrii ale planului la 
teți catcnL Creșterea cea 
=a: spe-racuioasă ir.să s-a in- 

c-trai la productivitatea mun
ca. Este. ana dintre ex-

celorlalte realizări. Pe 
zasa de 1 Mai s-a realizat in- 
depusarea plar.uim pe acest an 
la export. Cam s-a apms ja a- 
cest jper 2 Ingțaerul șef ne ara
tă rite.'a crilaje : o maștr.ă de 
pe=~ opărea «emunlor la

• Fabrica de confecții

JUDEȚUL VRANCEA:

PE ACEEAȘI SUPRAFAȚĂ
0 PRODUCȚIE DUBLĂ

• ••• le» ia pred m aia giabalâ o peste 5 milioane lei I» 
«“ <• export — 7 MB iei valută o Nici

CU MÎINILE
Șl CU FRUNTEA

Maistrului oțelar Giurcă Florian i-am luat acest 
interviu lingă cuptoare, în momentul de tensiune în 

care la Hunedoara se elabora o nouă șarjă

„NOI LUĂM OPERATIVA... 
OAMENII SINT PE ClMP"
Consiliul intercooperatist Că >- 

pineanca, județul Vrancea. In
ginerul șef, Constantin iforțea- 
nu, cu receptorul telefo nu .ui la 
ureche, notează intr-un catalog 
datele cu privire la desfășurarea 
lucrărilor agricole primite de la 
cele opt cooperative agricole de 
producție de pe raza consiliului. 
De la celălalt capăt al firului, 
probabil tot un inginer, transmi
tea cifre care înglobau munca de 
zi cu zi a cooperatorilor. Sosi
rea noastră face ca datele să nu 
mai fie înscrise de către ingi
nerul șef, ci de către o contabi
lă a S.M.A -ului.

— Știți, se explică inginerul 
șef. trebuie să luăm zilnic ope
rativa. Consiliul nostru dispune 
de o suprafață însemnată cu 
culturi prășitoare : 4 300 hectare 
cu porumb, 985 hectare cu floa
rea soarelui, 120 hectare "u 
sfeclă, 100 hectare cu fasole in 
ogor propriu, la care se mai 
adaugă 3 200 hectare cu vie. în 
aceste zile lucrările de întreți
nere sint în toi. Din țiatele ope
rativei reiese că C.A.P. Slobo- 
zia-Ciorâști a încheiat deja pră- 
șitul florii soarelui, iar coope
ratorii din Vînători au prășit 
peste 70 hectare cu sfeclă de 
zahăr. în ce privește porum
bul, reiese că prășitul a început

pmeanca. Cotești. Cirligele. Ure- 

între 40 și 100 hectare vie :ină- 
ră. Cam adt vă pot spune... Da- 
că vreți să scrieți mai multe — 
toți oamenii sint pe cîmp. ii 
întilniți acolo.

Oca 13.00. Ferma nr. 2 din 
cadrul C.A.P. Cimpinear.ca ; ne 
aflăm in punctul de lucru „Li
nia ferată". Paraschiva Farao- 
neanu. Maria N. Stanciu. Sofia 
Dănilă. Dumitru Pastia. Maris 
Tatu. Ioana Stanciu și Rarunca 
Gurău smt componente a echi
pei nr. 3. care executa praștia 
intfi Ia floarea-soarelui.

— Noi am contractat lucrul 
in acord global pe echipe — ne 
spunea cooperatoarea Maria Ta
tu. Anul trecut am lucrat tot 
în această formație cind am 
dștigat 63 lei la normă. Anul 
acesta dorim același lucru și 
sperăm ca prin eforturile noas
tre. cu toate condițiile de sece
tă ' ale acestei primăveri, să 
obținem producții care ne vor 
aduce satisfacții și mai mari. 
Pină in prezent lucrările în vie

OVIDIU MARIAN

(Continuare în pag. a IlI-a)

O acțiune la ordinea zilei în agricultură: profila sfeclei de zahar.

Se întrerupea deseori, ca 
să strige in aparatul telefonic, 
care țirua intr-una. ca la un stat 
major, ca să strige la oameni — 
să strige cum se strigă intr-o 
oțeiăne. pentru că zgomotul e 
mare, și astfel, motivul exislind, 
emoția se poate ascunde. Mi-a 
spus vesel că r.u-i plac ziariștii. 
„Omul să-și vadă de treaba lui, 
nu să aștepte aplauze. Dar acum 
se apropie sărbătoarea noastră 
— nouăzeci de ani de la înfiin
țarea Combinatului hunedorean, 
și sărbătoarea țării, a treizecea 
aniversare. Gindesc că tinerii 
dumnevoastră poate vor să afle 
cum a fost — și ce gindește un 
bătria oțelar". Spunea vorbele 
serios, dar are 41 de ani ți arată 
de treizeci. Oțelăria electrică, 
unde este maistru principat 
cupă patru luni fruntașă pe 
combinat, in 1974 e fruntașă „de 
profesie-. Și totuși Florian Giur
că are. intr-un fet dreptate? A 
venit la Hunedoara și la f-.i—al 
in 194?.

— Nu știam eu prea bine ce 
vreau atunci, mar plecasem de 
«leva ari de acasă, de •> nune 
cin satul Buceria Vinoasă. de 

Aibă IuUa. Erau ar. grei. 
Vraiam o .meserie, la mecanic 
auto mă gîndeam eu. Am Sosi 
pe la Slatina, pe la Cugrr. an 
ajtxns ape: ia Hunedoara, am lu
crai ia tncăicări si descărcări si 
am ajtos la sooala proferiona'â. 
Aia cu erau mecanici auto, erau 
in sriunsb oțeiari. „Hai să mă 
fac fi eu oțelar". mi-am zis. și 
m-azr. îndrăgit din primele zile 
ce meserie. Nu-î meserie ca a 
nca«v.ă ! Am lucrat ca ucenic, 
ara in cincitecriși doi eram o- 

^tefcri Dv.pă Un an, șef de echi
ni. Ar lucrat atunci Ia cuptorul 
ăe cinci tone — cel mai mare 
pe vremea aceea, aproape că 
tină vine să cred. La intii ia
nuarie fi erem maistru la cup
toarele electrice de douăzeci de 
tace — asta era ceva 1 In 1962 
am terminat școala de maiștri 
la seral ți. iar numai după un 
am eram maistru principal aici, 
la oțelăria electrică, unde aș 
vrea sâ ies Ia pensie_ dacă nu
vom face un fumai mult mai 
groza- 1

— Aveți ordine și medalii.
— După munca. Cea mai mare 

bucurie o am de ia Ordinul 
umeri: casa I din 1972. Acum 
se dau mai greu Ordine. îțr fac 
ru mare bucurie, pentru că 
dacă oombmatul a crescut ca o

pasăre măiastră- — e normal și 
exigența să fie mai mare !

— Tovarășa Giurcă. ați trăit 
intr-un fel istoria socialistă a 
Hunedoarei și implicit a țării. 
Aproape de la inceput. Aveți 
ser.::meatul istoriei, la care ați 
participat, pe care ați făcut-o ? 
Cum era arunci, la inceput ?

— Ei. parcă e și greu să te 
uiți înapoi 1 Sentimentul istoriei, 
cum spuneți, il avem toți că din 
miinite și capul nostru ani făcut 
istoria asta de care sintem așa 
rr.ir.dri ! Cum era...Hunedoara 
era așa — că nu știai unde-i 
drumul și unde-i cimpul. Un 
fel de sat mai mare, iritr-o mi
zerie de nedescris. Am văzut-o 
cura crește sub ochii mei, pen
tru mine Hunedoara este o fa
milie, unde am cunoscut bucurii 
si necazuri, iar acum in urmă — 
mai ales bucurii. Am prins 
clipe grele după război, pe 
vremea aceea însă numai bănu
iam că s-ar putea să schimbăm 
totul, nu știam chiar pină unde 
vom ajunge ! Și r.u-i capătul! 
Dați-vă dumneavoastră seama 
că pe vremea cind am început 
eu. combinatul avea cîteva 
secții, in cinci minute il vizitai 
tot, de la un cap la altul ! Dar 
noi avem mult entuziasm. 
Munceam zi și noapte — și nit 
regret anii aceia grei, erau ani 
istorici, intr-adevăr. Asta acum 
se vede. Nu regret, pentru că 
văd ce mî se oferă azi, și mă 
gindesc ce o sâ fie in continua
re. Doară istoria nu se termină, 
nu ?

— Ați cunoscut și ați crescut

SM ARANDA JELESCU
(Continuare în pag. a Il-a)

Foto: O. PLECAU

'wri în lame

• Participind la festivitățile organizate 
cu ocazia sărbătoririi a 30 de ani de 
la trecerea in legalitate a Partidului 
Comunist Finlandez, delegația română 
a avut o intilnire cu tovarășul Aame 

Saarinen, președintele P.C.F.

• Grupul de lucru militar 
creat in cadrul Conferinței 
de la Geneva pentru pace 
în Orientul Apropiat și-a 
încheiat dezbaterile. S-a 
ajuns la un acord asupra 
reglementării schimbului de 
prizonieri între Siria și 

Israel.

• Portugalia și FRELIMO 
au hotărît să înceapă la 5 
iunie convorbiri de pace Iș. 

Lusaka.

ÎN PAGINA A IV-AOglindă retrovizoare
nu se Învață »e la distantă"

Un secretar U.T.C., ing. Mi
hai Merlan de la Fabrica de hîr- 
tie Bușteni, a făcut un test : 16 
întrebări adresate absolvenților 
școlii profesionale de celuloză 
și hîrtie, promoția . 1973, după 
șase luni de producție. Subiec
tul chestionarului privea tot 
ceea ce ține de integrarea, pro
fesională a tinerilor muncitori, 
de aprecierea lor, de mulțumi
rile și insatisfacțiile acestui în
ceput de drum. Ne oprim îm
preună Ia întrebarea patru : 
„După păgerea dumneavoastră, 
sinteți încadrat corespunzător 
pregătirii ? Întrebare la care 
șapte răspunsuri au fost: „Nu" 
și doar două — „da". De unde 
provin nemulțumirile ? O expli
cație, așa cum ne-a dat-o ing. 
M. Merlan este aceasta : „Ab
solvenții școlii noastre se cali
fică ca operatori chimiști. O- 
dată repartizați, vor să ajungă 
cit se poate de repede, dacă nu 
chiar imediat, conducători la ma

șina de hîrtie. Mașini sînt însă 
puține, locurile — ocupate de 
muncitori cu înaltă califieare 
și vechime, și, atunci,, trebuie să 
mai aștepte.

— E drept așa ?
— E normal să-ți aștepți rin- 

dul. Aceasta se întîmplă în fie
care profesie. De altfel, ei pot 
lucra tot.atît de bine ca .ajutor 
1 'și 2 la toate fazele din 
procesul de fabricație a hîrtiei, 
de ’ la cojire, tăiere, defibrare, 
prepararea pastei pînă la prese 
și finisare. Dar mulți dintre ei, 
s-a văzut și în chestionarul nos
tru-, se simt . lezați în mîndria 
lor. profesională. Pentru asta au 
învățat trei ani, ca să împingă 
baloții la ambalaj ?!

— S-ar descalifica ?
— Nici vorbă ! Cită vreme, 

sînt în atribuțiile lor. Este, mai 
exact spus, un orgoliu al celor 
care cred că o dată cu diploma 
Ii se Va da în mină și un agre
gat- nou-nouț să-1 mînuiască.

Cind nu se intimplă așa. se so
cotesc nedreptățiți, muncesc în 
silă sau pleacă, pretextind de
seori că și-au greșit chemarea. 
Nu-, nu aceasta ar fi meseria pe 
care și-au ales-o ei...

Pornind de la acest caz parti
cular, am încercat să aflăm ce 
învață tinerii, pe parcursul celor 
trei ani de școală, despre obli
gațiile lor de muncă. Cum se’ 
cultivă respectul și dragostea 
pentru meserie, odată cu cu
noștințele și, deprinderile prevă
zute in programa școlară ? Pen
tru că, neindoielnic. actul opți
unii profesionale, hotărirea de 
a fi un bun specialist nu se în
cheie o dată cu examenul de ad
mitere ! Este ca și cum ai a- 
runca sămînța și aștepți ca ro
dul ei să se ivească de la sine. 
Unul din elevii școlii profesio
nale, Ion Chiriac, anul al Il.-lea, 
ne mărturisea : „Am dat îa li
ceu și n-am reușit. Pur și sim
plu eram dezorientat. Am venit

aici nu dintr-o vocație anume 
ci pentru că n-ayeam încotro. 
Dar n-aș mâi vrea să părăsesc 
fabrica. Școala, uzina m-au în
vățat să-mi îndrăgesc meseria, 
să-i cunosc importanța Ia scara 
economiei noastre". Acesta este 
un caz fericit.. Dar, discutînd 
îndeaproape cu unii din tinerii 
aflați in pragul absolvirii am 
primit și răspunsuri de genul : 
..Vreau să fac seralul și să ur
mez mai departe" : „A fi ope
rator la Bușteni e lipsit de pers
pectivă" ; „Ori'ce s-ar întîmplă, 
mă pregătesc pentru facultate". 
Puțini au răspuns că ar dori să 
termine școala cu bine și să 
devină, așa cum prevede și con
tractul de școlarizare încheiat 
cu o întreprindere, un foarte bun 
muncitor calificat, un om util în 
meserie.

LUCIA HOSSU

(Continuare în pag. a IlI-a)

MINER SI
PETROLIST — 

MESERII 
DE PRESTIGIU 

în pagina a ll-a, la ru

brica ,,Profesia ta" 

sînt prezentate re

țeaua și profilul licee

lor industriale și șco

lilor profesionale din 

domeniul mineritului, 

exploatării petroliere 

și geologiei

O anumită categorie de oameni are dâ
rei de a aluneca pe suprafața lucrurilor și 
a vieții ca pe o oglindă. Oglinzile sînt, fără 
indoială, instrumente de care nu ne mai 
putem despărți de mult, așa cum nu ne pu
tem despărți de propria uimbră. Le întîlnim 
la mașini, de o parte și de alta a parbri
zului, ia biciclete, agățate de un colț al 
ghidonului, sau la femei (chiar dacă nu ie 
scot decît din cînd în cînd din poșete, dis
cret). Oamenii aceștia însă și categoria din 
care fac parte au mai curînd o atitudine de 
oglindă. Ei nu zvîcnesc, nu se 
zguduie, nu se agită, nu țîș- 
nesc; se preling. Ei nu in
tervin, nu se zbat, nu pun pi
ciorul în prag, nu susțin ; 
ei reflectă. Oglindesc, adică,
ceea ce spun sau fac alții. Singura lor opi
nie este aceea reprodusă cît mai exact de 
la alții, cu condiția să le fi fost comunicată 
exact.

Un organ de îndrumare și control care 
încearcă să-și exercite cît de cît atribuțiile 
se deplasează, bineînțeles, Aa fața locului. 
Acolo vede, aude, întreabă, caută, găsește, 
află. Rezultatul : înregistrează. O înregis
trare strict obiectivă, conformă cu realita
tea, lăudabil de minuțioasă. Se schimbă cu 
ceva lucrurile în urma unui asemenea con
trol ? Asta devine, de la sine înțeles, o 
treabă a altora. A unor organe care ar 
trebui eventual să apară după plecarea sa. 
El are pretenția că și-a făcut datoria : a

D. MATALĂ

văzut, a auzit, a aflat, a con-sem-nat. A 
raportat mai departe. Controlul însă a în
cetat exact în clipa în care ar fi trebuit 
să înceapă.

Există, din păcate, destul de mulți con
trolori și inspectori, uneori chiar în rîndul 
celor ce nu sînt încadrați sub un astfel de 
titlu în schema de funcțiuni. Alteori chiar 
și cei ce au datoria de a pune mîna pre
feră, mai comod, să se controleze pe ei 
înșiși : „într-adevăr, își zic ei, nu prea mer
ge treaba la noi" - și așteaptă cu senină

tate ca alții să-i împin
gă de la spate. A aștepta însă, 
în asemenea cazuri ca și în 
toate celelalte, este egal cu 
a pierde timpul. Controlul 
care nu-și propune să și

modifice o stare de lucruri, să îndrepte 
ceva dacă e strîmb, să, ridice altceva dacă 
a căzut, nu este nici mâi mult, nici mai pu
țin decît pierdere de vreme. Principiul lui 
„am venit - am văzut - am plecat" nu dă 
roade, decît, cel mult, în evidențele conta-’ 
bile : se înregistrează și acolo, cu mențiu
nea că s-a mai făcut o deplasare. însă 
imaginea prinsă în Og'indă pentru o bucată 
de vreme se șterge imediat ce încep să-i ia 
locul altele, receptate de la fereastra va
gonului de tren.

Sînt oameni care trec prin viață cu oglin
da agățată de ghidon. Merg și ei tot ală
turi de noi, privesc tot ca noi, înainte, însă 
de văzut văd în urmă. Singura lor grijă este 
să nu fie izbiți de cineva din spate.
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0««A XIX A f f A r.T.C,

ATUNCI ClND FIECARE MEMBRU
AL ACTIVULUI ȘTIE CE ARE DE FĂCUT

»
De două ori pe lună, în- 

tr-unul dintre cele două birouri 
ale Comitetului orășenesc Ca
ransebeș al U.T.C., 23 de tineri se 
intilnesc pentru a se informa re
ciproc despre ce au făcut sau 
ce s-ar mai putea face în or
ganizațiile de care răspund. 
Sint muncitori și elevi, ingi
neri și economiști, cadre di
dactice sau juriști, secretari ai 
unor comitete U.T.C., respon
sabili de resoarte sau simpli 
uteciști care laolaltă formează 
activul obștesc al comitetului 
orășenesc U.T.C. La una dintre 
aceste întilniri la care am par
ticipat și rtoi, dialogul gravita 
in jurul unei teme ce se dove
dea bine cunoscută : prezența 
tineretului in viața orașului. 
Practica preluării de către fie
care membru al activului a u- 
neia sau mai multor organizații, 
altele decit cele în care își 
desfășoară activitatea, a dat 
fiecăruia dintre cei prezenți 
posibilitatea exprimării unor 
opinii la obiect.

„în prima întîlnire de lucru 
de la începutul acestui an. ne 
spune secretarul comitetului 6- 
rășepesc U.T.C.,- MMșj Bor- 
cean, am dezbătut principalele 
sarcini care revin organizației 
noastre, legate nemijlocit de 
viața politică, social-economicâ 
și culturai-artisticâ din* oraș : 
calificarea tinerilor, o mai in
tensă participare a lor in pro
cesul de producție, creșterea a- 
portului lor la dezvoltare edill- 
tar-gospodȘrească, precum și 
valorificarea la maximum a 
bazelor sportive, culturale și 
de agrement tocmai cu scopul 
unei mai bune cunoașteri reci
proce. Atunci, fiecare membru 
din activ și-a ales domeniul 
preferat în care urma să lu
creze".

Iosif Rujoni, Secretarul comi
tetului U.T.C. de la C.P.L., s-a 
ocupat de generalizarea în toa
te întreprinderile din oraș a 
concursurilor’ profesionale, ur
mărind în primul rînd diferen
țele care apar in cunoașterea 
aceleiași meserii de la o între
prindere la alta. ,,N-a fost ne
voie că urmăresc de fiecare 
dată personal modul lor de des

(Urmare din pag. a l-a) 
nenumărați tineri. Ați fost tinăr 
în perioada aceea pe care o nu
miți eroică. Spuneți-ne, cum 
erau tinerii generației dumnea
voastră față de cei de azi ?

— Condițiile erau altele. Mie 
sigur, mi se pare că noi, acum 
cincisprezece, zece ani, eram mai 
vioi, mai entuziasmați, mai ro
mantici, dacă nu vă e cu supăra
re. Dar așa zicem noi. fiecare de 
tinerețea noastră ! Tinerii de 
azi îs buni. Au multă vo
ință de muncă. sint tineri 
care se afirmă. avem ti
neri care ne dau mari satis
facții. Știu mai mult, au mai 
multă carte — nici nu se com
pară. Acum, sigur, tineretul 
dacă nu cunoaște niște greutăți 
prin care s-a trecut, n-a ajuns 
să le prindă — e cu multe pre
tenții. Poate ei au dreptate 1 Nu 
cunosc condițiile grele, s-au năs
cut după ce lucrurile s-au rezol
vat. Eu am crescut mulți. Sint 
prin toată țara, la Tirgoviște. la 
Galați, la Reșița. Nu-i bucurie 
mai mare decit să dai din tai
nele meseriei tale, să vezi că ce 
semeni, rodește. Eu așa zic. că 
nu m-au uitat. Unii șînț ca mine 
acum, maiștri principali. E bu
curia mea cea mare...

— Am vorbit cu un șef de e- 
chipă de aici, din schimb, l-am 
rugat să-mi numească cîțiva 

fășurare, ne spune el acuma. 
De acest lucru s-au ocupat res
ponsabilii de resort din fiecare 
comitet. Următorul pas, pe care 
l-am făcut noi, a fost deschide
rea pe lingă Combinatul de 
prelucrare a lemnului a unui 
curs de calificare și ridicare a 
calificării, aflat sub patronajul 
direct al comitetrțlui orășenesc 
U.T.C. Prin el am izbutit să 
asigurăm și necesarul de forță 
de muncă calificată in meserii 
deficitare : podari, timplari, 
sudori etc."

• DE DOUA ORI PE LUNA 
MEMBRII ACTIVULUI OBȘTESC 
DISCUTA ÎNTREAGA ACTIVI

TATE DE CARE RĂSPUND.
• FIECARE MEMBRU AL ACTI
VULUI ARE O SARCINA, FIE
CARE ȘI-A ALES DOMENIUL 
PREFERAT DE CARE SA SE

OCUPE.
• PRIN COLABORARE, AC
ȚIUNI MAI MULTE, DAR $1

MAI COMPLEXE.

Același stil de muncă l-au 
practicat, imbunătățindu-1 pe 
măsură ce fiecare inițiativă era 
dusă la bun sfîrșit. și ceilalți 
membri din activul obștesc. 
..Ne-am gindit. de pildă, că ac
țiunile de muncă voluntar-pa- 
triotică de care răspund la ni
velul orașului, așa cum obiș- 
nuiam să le organizăm, prea «e 
aseamănă cu o treabă din care 
a fost alungat conținutul edu
cativ”. Și atunci Coca Constan
tin. împreună cu Mihai Radu
lescu, președintele comisiei de 
propagandă și cultură. Carmen 
Polianski. responsabilă cu or
ganizarea competițiilor sporti
ve, și Ion Pirvu. pasionat orga
nizator al activităților culturale 
și-au întocmit, un plan de ac
țiuni complexe. Fiecărei ac
țiuni de muncă voluntar-pa- 

tineri fruntași — era o echipă 
dintre cele mai bune. Abia mi-a 
dat doi. trei. ..De unde ați în
vățat să fiți așa sgircit ? — l-am 
întrebat — ..Tot de la Giurcă !“ 
— mi-a răspuns rizind. ■■

— Nu-s sgircit cu lauda. Sint 
numai ambițios și exigent. Dacă 
ai de făcut o treabă, apoi s-o 
faci bine. Munca e grea numai 
cind nu-ți cunoști meseria. Eu 

CU MÎINILE
Șl CU FRUNTEA

îs tipul omului care caut să re
zolv toate problemele, orice ne
caz, fie el de familie, de muncă, 
de cite ori apelează omul la 
mine. îmi pun timp de-<J parte 
să stau de vorbă cu oamenii, 
nu-mi place să-i văd făcind o 
treabă din obligație. în silă, ci 
din convingere. V-am spus 
că oțșlăria e familia mea. Dar 
ce șef de familie este acela care 
n-are autoritate? Eu așa gindesc: 
că ei mă respectă, dar și țin la 
mine, cum țiu și eu la ei. Ce 
cer eu oțelarilor mei este si fie 

triotică i-a fost asociată o 
competiție sportivă și una cul
turală. Rezultatele de pină a- 
cum dovedesc că această idee 
este pe deplin justificată. Prin
cipalele străzi. bulevarde și 
parcuri din oraș au fost pregă
tite pentru sezonul estival de 
către tineri. în plus, cu acest 
prilej, au fost colectate 1 500 kg 
hirtie și 30 000 kg deșeuri me
talice. Alte 2 500 de ore au fost 
cheltuite pentru amenajarea 
bazelor sportive de pe lingă 
I.C.M. și C.P.L- Tinerii au 
plantat apoi nu mai puțin de 
14 000 duzi pitici. Pe de altă 
parte, in afara competițiilor 
sportive cu caracter oficial, 
duminică de duminică. toate 
bazele sportive ale orașului 
sint solicitate de tineri înscriși 
la diverse întreceri sportive, 
de la fotbal pină la atletism, 
in timp ce seara. la cluburile 
din oraș ii așteaptă serile dis
tractive. unde, pe lingă obiș
nuitul dans, tinerilor le stă în
totdeauna la indemină posibili
tatea unor "‘dialoguri pe cele 
mai diverse teme.

Antrenarea intensivă a acti
vului obștesc se resimte nu nu
mai in sporirea numerică a 
activităților inițiate de organi
zația U.T.C. Efectele sint vizi
bile si printr-o mai accentuată 
manifestare a calității lor. A- 
de'.a Memelis. tinăra care răs
punde de turism. ne vorbea 
despre dublarea în acest ap a 
numărului de solicitanți pentru 
excursii, in special tinerii din 
industrie. Acest lucru le-a per
mis organizarea unor manifes
tări solemne de inminare a 
carnetului de membru al U.T.C. 
Recent, un număr de 36 de ti
neri au devenit membri ai or
ganizatei in vatra cetății da
cice Sarmizegetusa. Altor 40 
le-a fost inminat carnetul în 
incinta Castelului Huniazilor. 
Dar. esențialul in reușita an
trenării întregului activ ob
ștesc. nu il reprezintă numai 
acțiunile organizate și din care 
noi am citat doar cîteva, ci 
faptul că prin el. personalitatea 
organizației U.Ț.C.’ a crescut 
considerabil.

ION DANCEA

oameni dintr-o bucată, oameni 
de omenie. Să-și facă datoria în 
primul rind. să aibă conștiință 
muncitorească. Dar să se com
porte și in societate așa cum se 
cuvine, în ultimă instanță fie
care reprezintă colectivul din 
care face parte — dacă n-are o 
comportare demnă, ' jignește a- 
cest colectiv.

— Aveți copii ?

— Am doi. fată și băiat. Bă
iatul am vrut sase facă electro
nist, inginer, meserie de viitor, 
dar el nu. că se face metalur
gist, ca mine. „Tăticule — îmi 
zice — nu vezi că toată lumea 
vă cinstește ? Vreau să fiu ca 
tine ! Nu mi-a: zis tu că nimic 
nu-ți oferă atitea emoții, atita 
noutate, ca furnalul ?“ — De zis, 
i-am zis. La noi apuci să intri 
la pensie și nu le știi pe toate. 
Fac meseria asta de douăzeci și 
einci de ani și mereu e ceva nou, 
acolo, in șarja aceea la care nu

Sat de vacantă ! ’
In aceste zile tinerii din în

treprinderile și școlile cîmpinene 
fae intense pregătiri pentru a- 
menajarea Satului de vacanță 
destinat activităților pionierești 
Pe perioada de vară. La 15 iu
nie — cind acesta își va re
deschide porțile — beneficiarii 
vor constata că față de anul 
trecut capacitatea complexului 

' a crescut cu încă 50 de locuri, 
trei cluburi, un lac pentru plim
bări cu barca, un bazin de înot 
etc.

Silnic acționează aici peste 
250 de tineri, impărțiți in două 
serii, iar duminică împrejuri
mile au răsunat de eintecele ti
nerești care au însoțit munca 
celor peste 600 de uteciști. încă 
o dată uteciștii fac dovada gri
jii cu cape-1 înconjoară pe fra
ții lor mai mici, pionierii. (I.T.).

Sesiune 
de comunicări 

și referate
Duminică a avut loc o sesiune 

. de comujjicări și referate sus
ținută de elevii din liceele teo
retice și de specialitate din Plo
iești, organizată de Comitetul 
municipal al U.T.C. Desfășu- 
rindu-se pe șapte secțiuni — 
limbă și literatură română, ști
ințe sociale, Istorie, fizică, chi
mie. biologie și limbi străine — 
sesiunea a cuprins cele mai 
bune lucrări realizate de elevi 
la cercurile și societățile știin
țifice în cursul acestui an. (I. T.)

Concurs 
profesional

In municipiul Tîrgu Mureș 
s-a desfășurat faza județeană a 
olimpiadei strungarilor și frezo
rilor. Faza de masă ce a avut 
lop anterior, prin larga partici
pare de care s-a bucurat, an- 
trenînd UIT strungari și peste 
300 frezori, a demonstrat pre
ocuparea existentă in organiza
țiile de tineret ale județului 
pentru integrarea și formarea 
profesională a tinerilor, pentru 
continua lor perfecționare. Faza 
județeană a reunit, firește, pe 
cei mai buni, desemnînd in fi
nal drept ciștigători și. deci, 
reprezentanți ai județului la 
faza pe țară, pe strungarul Ilic 
Lupu și pe frezorul loan Si- 
mion. ambii de la IMATEX — 
Tîrgu-Mureș. (M. S.).

poți să umbli ca la o piesă de 
strung, șe întîmplă minunea. Și 
mereu facem alte mărci de oțel, 
și mereu se inovează. Frumoasă 
meserie !

— Ce credeți deci despre mun
că ?

— Ce să crăd, că munca ți le 
dg pe toate. E sarea pămintului. 
Munca ți-aduce tot. Un om care 
nu muncește n-are nici o bucu
rie. Uite, eu mai obosesc, că și 
mașinăria, că-i de oțel și tot 
obosește. Alteori sint nemulțu
mit de mine, cind nu iese ce 
mi-am propus să fac. Dar din 
ce e făcută viața ? Și toate as
tea, numai munca ți le poate 
da...

— Ce vă doriți mai mult, pen
tru viitor, ce gîndiți despre vii
torul țării ?

— Viitorul țării... Eu am cu
noscut și regimul burghejiîor. 
copil, cind am îndurat mizeri». 
Văd unde s-a ajuns, aici este și 
munca mea. mindria mea. Aș 
vrea să trăiesc, să apuc să văd 
ce-o să fie cu lumea asta peste 
douăzeci de ani, unde o să ajun
gă țara. Să văd cite or să mai 
fie și eu să muncesc cu abne
gație pină o fi nevoie de mine; 
așa îmi cresc și copiii, și ucenici 
care yin la mine să învețe me
serie. Pină acum le-am trăit pe 
toate.

Teatrul -din provincie presupune 
un repertoriu provincial? 

însemnări despre turneul Teatrului 
„M. Eminescu" din Botoșani

Afișul turneului Teatrului „M. 
Eminescu- din Botoșani anunța 
citeva elemente deosebite: au
tori dramatici necunoscuți pe 
scenele bucureștene, două piese 
originale in premieră absoluta 
și un nucleu de tineri actori 
repartizați de curind in acest 
teatru. Firește, calitatea lucră
rilor originale montate aici, ca 
și evoluția noului grup de in
terpret erau de natură să stir- 
nească interesul. Rezultatul : 
opțiunea repertorială și crea
țiile actoricești aparțimnd tine
rilor au fost mult diferite. Ba
lanța valorică inclină categoric 
către ultimele. Textele originale 
puse in scenă au fost și ele di
ferite — un basm in versuri și 
o dramă. Primul, Frumoasa fără 
corp de Victor Hilrnu e o ale
gorie folclorică metaforică, in 
care-1 regăsim pe eroui um itai- 
ron și frumoasa fără corp de 
Eminescu, dar și pe cel al lui 
Ranetti Roman din Fata fără 
corp, plus o mulțime de perso
naje din basmele lui Creangă și 
din nenumărate altele. Autorul 
a amestecat in același creuzet 
basmul cult cu legenda, folclo
rul cu basmul popular, produ
sul finit fiind — normal — ex
trem de eterogen. Acțiunea pie
sei, prea complicată pentru co
pii, urmărește o metaforă la 
fel de complicată chiar pentru 
maturi : setea de absoiut, dorin
ța de desăvirșire, aici cu un înțe
les incert. Urmărind vibrația 

. poetică, intenția filozofică și eti
că, atit cit există in text, redu- 
cind hățișul de intimplări și 
puzderia de personaje, Zoe An- 
gnel Stanca și Gabriel Negru au 
vrut, prin intermediul regiei, să 
reediteze succesul de la Piatra 
Neamț cu Harap Alb. Tentati
va n-a izbutit decit parțial : 
prima - parte, de basm popular, 
tratată parodic, a avut ritm și 
haz, dar nu s-a legat de a doua, 
basm cult, tratată in registru 
grav. Nehotărirea stilistică s-a 
simțit. Spectatorul are prea 
puțin de ciștigat de la acest 
spectacol, poate mai degra
bă trupa. Exercițiile de stil 
practicate de regizori au ser
vit actorilor mai vechi. au 
continuat „antrenamentul" ar
tistic al celor nou veniți de 
la IATC. Ei, actorii tineri, plini 
de elan, de farmec, multilaterali 
in interpretare, au ieșit imediat 
în evidență. Nicolae Călugări
ța s-a situat prin vervă, umor, 
fantezie, in prim pian. De ase
menea, Victor Nicolae. solicitat 
și pe planul sensibilității, al in
terpretării poetice. La fel Des- 
pina Marcu, Viorel Baltag, Ra
du Panamarenco. S-a mai re
marcat prin finețea compoziției 
Lucreția Mândrie, iar din ve
chea trupă (deși de curind sosit 
in acest teatru) a excelat, da
torită neașteptatei sale forțe co
mice. Sandu Popa.

Cealaltă piesă originală. Soa
rele apune, soarele răsare con
semnează debutul unei noi scri
itoare, Suzana Ciortea. Tema 
acestei drame se situează, ea 
timp, iri ajunul eliberării, Au
gust 1944. ca loc. intr-un oraș 
de provincie unde lupta politică 
a comuniștilor pregătește mare
le eveniment. Despre această 
luptă ne parvir* insă mai mult 
ecourile, ajunse și intr-o fami
lie burgheză al cărei șef e cola
boraționist.

Opoziția neimpăcată dintre re
prezentanții fascismului și cei 
ce aveau să-l nimicească a a- 
părut egal tratată cu povestea 
dragostei neimplinite sau impo
sibile dintre eroi. Nici regizo
rul Emil Mândrie nu s-a stră
duit să redistribuie accentele, 
contribuția lui fiind surprinză
tor de ștearsă in acest specta
col, unde am aplaudat doar 
citeva creații actoricești apar- 
ținind tot tinerilor interpreți : 
iui Nicolae Călugărița in primul 

rind. actor talentat, capabil de 
interiorizare ca și de subtilă ex
primare a oricăror stări și, mai 
apoi. Despinei Marcu. tot 
proaspăt absolventă, căreia i 
s-a incredințat o partitură 
importantă, acoperită cu de
voțiune și temperament.

Ultimul spectacol al turneului 
din Botoșani a reluat o piesă 
cunoscută și jucată in multe 
teatre, Omul care aduce ploaia 
de N.R. Nash. S-au remarcat ca
litatea deosebită a scenografiei, 
(Teodora Dinulesca), acuratețea 
punerii in scenă (Emil Mândrie) 
și corectitudinea unanimă a in
terpretării. Păcat că personajul 
central, care Întrupează o meta
foră plină de optimism dar și 
de poezie a fost transpus cam 
prozaic de Sandu Popa. Și aceas
tă reprezentație a ciștigat simți
tor datorită aportului tineri
lor actori. Luminița Eleonora 
Gheorghiu, una dintre cele mai 
talentate absolvente din ultimii 
ani. s-a prezentat pe scena profe
sionistă cu o admirabilă vocație 
pentru descifrarea minuțioasă a 
stărilor — tragice mai ales — re
date scenic cu aleasă simțire, 
(ea ca și Despina Marcu ar tre
bui să aibă totuși mai multă grijă 
pentru calitatea vocii). Radu 
Panamarenco a tradus absoiut 
meritoriu bonomia bătrinului 
fermier, făcindu-ne să uităm 
handicapul virstei. Victor Nico
lae a fost adolescentul idea! 
prin vioiciune, exuberanță ; tî- 
nărul actor a dovedit aptitudini 
egale pentru dramă ca și pentru 
comedie, bunele rezultate de la 
institut obținind aici integral 
confirmarea. Numai că pentru a 
continua aceste rezultate, pen
tru ca intreaga echipă tinără de 
la Botoșani să-și poată fructifica 
și dezvolta însușirile, ar trebui ca 
direcția teatrului să aleagă mai 
exigent repertoriul, iar regizo
rii care poposesc in nordul Mol
dovei să se oprească mai mult 
și mai serios in acest oraș : 
turneul recent a demonstrat, cu 
toată dăruirea întregii trupe, 
că directorii de scenă nu ș-au 
străduit la Botoșani să scoată 
acest merituos colectiv din con
diția de nrovincie.

VIORICA TANASESCU

Pictura lui Brăduț Covaliu a 
trecut prin sensibile transfor
mări. Este un lucru uimitor insă, 
că toate acestea s-au săvirșit in 
limitele unei consecvențe stilis
tice, cu o discreție ce a indus in 
eroare de multe ori privitorul 
neatent. O intuiție sigură, du
blată, firește, de argumentele 
unui ginditor il plasează in cen
trul unor preocupări de actuali
tate privind noile raporturi ale 
artistului cu lumea, exigențele 
genului ce impun sensibile mu
tații de perspectivă.

Brăduț Covaliu a parcurs dru
mul semnificativ de la peisajul 
analitic, de observație, la cel 
sintetic, de concepție, ilustrativ 
nu pentru fragment, ci pentru 
unitate. Peisajul infinit caracte
ristic astăzi creației sale il si
tuează, in consens cu tendințele 
picturii contemporane, pe pozi
ția artistului care tinde să stabi
lească un contact global cu me
diul ale cărui premise nu sint 
în consecință ..colțurile de lu
me", ci cosmicitatea. O aseme
nea înțelegere a realității con
duce inevitabil către o mai ac
centuată abstractizare în plan 
conceptual și în plan sti- 
listic. către dizolvarea limita
tei coerențe descriptiviste păs- 
trind numai acele elemente care 
întrețin. în esență, sentimentul 
realității. Dar toate aceste ele
mente itu au atribute ..drama- 
turgice" in viziunea artistului, 
nu sint altfel spus „eroii pictu
rii", pentru că pictura nu se 
dezvoltă și nu se conutrează in
tr-un regim narativ. „Eroul"

„Ziua ușilor deschise" 

la Naționalul bucureștean
„Să nu-ți faci prăvălie cu 

scară", de Eugen Barbu, nu
mără 200 de reprezentații, 
„Coana Chirița" — 175 ; „Un 
fluture pe lampă" de Paul, 
Everac. deși montat stagiunea 
trecută, a și ajuns la 125 
spectacole. Tot in atitea au 
figurat pe afișul Naționalului 
„Prizonierul din Manhattan'1, 
„Oameni și șoareci", „Dulcea 
pasăre a tinereții", ,,Becket", 
„Trei frați gemeni vehețieni“ 
s-a jucat de 50 de ori. Aceste 
spectacole jubiliare vor fi 
prezentate in fiecare seară de 
la 3 ia 9 iunie în Săptămîna 
Teatrului Național. Colectivul 
primei noastre scene anunță 
in aceste zile și alte mani
festări la care sint invitați 
in primul rind spectatorii 
tineri.

Ziua de 4 iunie, de pildă, 
este „Ziua ușilor deschise" : 
părăsind cadrul strict profe
sional al pregătirii unui' spec
tacol. Naționalul iși va des
chide atunci porțile pentru 
elevii claselor a Xl-a și a 
XH-a din Capitală, invitați 
să asiste la repetiția piesei 
Danton de Camil Petrescu.

Scenă din spectacolul prezentat de ansamblul „Mugurelul".

pare mai degrabă spațiul, se în
țelege. eu tot ceea ce iși asocia
ză el, tulburător, în plan sc lan- 
tic. Primul pas spre dilatarea 
spațiului, spre perspectiva mul
tiplă, de mare amplitudine in 
afara aluziilor transparente din 
„subiecte" la sfera pămînteascâ 
sau sferele celeste este indeter- 
minarea, indeterminare dobin- 
dită prin variate și subtile 
procedee plastice. Să exemplifi
căm. Desenul a fot dintotdeauna

Vocația 
peisajului 
sintetic 

pentru pictor o funcție a culorii, 
precizindu-se in primul rind 
prin relația reciprocă dintre to
nuri și intervenind numai ca 
accent atunci cind se contura 
pericolul ilizibilității. Acum se 
manifestă total independent, 
contrazicind chiar demarcația 
prin culoare a conturului, creind 
astfel senzația unui alt peisaj 
posibil, guvernat de alte linii de 
forță ce coexistă cu cel inițial. 
Formele devin astfel elastice. Un 
alt procedeu subordonat acelo
rași scopuri videază strict culoa
rea. în trecut era suculentă, 
strălucitoare, dar opacă, subscri
ind inevitabil unei dense mate

După repetiție, tinerii spec
tatori vor putea sta de vorbă 
cu regizorul piesei, Horea 
Popescu, cu actorii spec
tacolului, precum și cu teh
nicienii, muncitorii care asi
gură cadrul tehnic — lumină, 
sunet, efecte scenografice — 
al viitoarei reprezentații. 
Peste două zile, la. 6 . iunie, 
Naționalul invită publicul 
tinăr ca împreună cu specia
liștii prezenți atunci și cu 
realizatorii spectacolelor
Năpasta și Conu Leonida să 
poarte discuții despre rea
lizarea scenică a operelor lui 
Caragiale. în ultima zi a 
acestor manifestări, Mihnea 
Gheorghiu, autorul piesei 
Zodia taurului, și ipterpreții 
spectacolului doresc să aibă 
un fructuos schimb de opinii 
mai ales cu spectatorii tineri. 
Drept care, teatrul lansează 
cititorilor noștri invitația ca 
atit in „Ziua ușilor deschise" 
cit și în toate celelalte zile 
din „Săptămîna Naționalului" 
să fie prezenți în frumoasele 
săli din noul edificiu.

T. VIORICA

rialități, unor determinări spa
țiale ferme. Acum este dip ce 
în ce mai transparentă și fluidă, 
supusă unei continue mișcări de 
întrepătrundere sugerind cu 
pregnanță infinitatea spațiului.

Al doilea pas către dobindirea 
acestei dilatări a spațiului il 
descoperim in energia cu care 
.este investit, fie potențială in 
peisajele ample, grave și de mai 
mari dimensiuni, fie dezlănțuită, 
prin dezvoltarea unor linii de 
Torță centrifuge dintr-un nucleu 
plasat in centrul pînzei, in pei
sajele de mai mici dimensiuni, 
peisaje cărora rama le retează 
expansiunea. Aeeastă configura
re a Șjațitriui dinamice - devenit 
mobil poetic, obiect ai cercetării 
și meditației plastice, atribuie 
totodată picturii sale o tensiune 
interioară aparte, o notă de vi
talitate ce subliniază incă o dată 
acel viu sentiment al realității, 
al vieții de care aminteam. Pic
tura lui Brăduț Co-valiu rămine 
pe trasee tradiționale, perene 
prin raportarea consecventă la 
dimensiunea noastră spirituală, 
prin simbolistica generoasă, prin 
atmosfera lucrărilor, tot atitea 
echivalențe vădite ale vocației și 
convingerilor sale umaniste. Și, 
ultimul, dar nu cel din urmă, 
prin tonul cald, vibrant, candid 
uneori pină la inocență, ton ce 
surprinde șiret, cu ironia tipică 
inteligențelor superioare, sofis
tica esteților pentru care opera 
de artă modernă trebuie să fie 
neapărat un hiperco-mplicat la
birint.

C. R. CONSTANTINESCU

MINER Șl PETROLIST — 
MESERII DE PRESTIGIU
Dacă dorești să devii elev 

al unui liceu din această rețea
Liceele industriale cu profilul corespunzător industriei miniere, 

petroliere și ramurii geologice sint organizate, ca și celelalte 
licee, pe două trepte. Treapta intîi, anii I și II, sint obligatorii, 
incit condiția să devină licean este ea adolescentul să se adre
seze liceului dorit — unul din cele cuprinse în rețeaua de față 
— cu cererea tip de înscriere semnată de directorul școlii gene
rale unde a învățat, care confirmă autenticitatea datelor cuprin
se, precum și cu fișa medicală corespunzătoare. înscrierile vor 
începe in 9 iunie. Elevul poate afla la sediul liceului cîți candi
dați s-au înscris. Numărul de locuri se completează fără nici un 
examen. Numai in situația în care numărul înscrierilor depă
șește numărul de locuri planificate se vor organiza probe de 
verificare a cunoștințelor. Ele constau. în cazul liceelor de lip 
industrial, in două probe scrise : la matematică și. la alegere, 
limba română ori fizica (chimia, în funcție de profilul liceului) 
materia cerută fiind doar cea studiată în clasa a VIII-a. Să 
sperăm insă că nu se vor petrece asemenea supraaglomerări, că 
cei care se vor Înscrie peste numărul planificat vor accepta sfa
tul să se adreseze unui alt liceu care are locuri disponibile, incit 
adolescenții să devină liceeni prin simpla înscriere la secreta
riatul liceului.

Rețeaua și profilul liceelor industriale
In anul școlar 1974- 1975

JUDEȚUL ALBA : Liceul de 
mecanică, Zlatna,. str. T. Vladi- 
mirescu nr. 14, Telefon: 12.18 — 
mecanică : 190 ; JUDEȚUL
ARGEȘ: Liceul de meca
nică, Cîmpulung, Șoseaua Na
țională nr. 108, Telefon: 2003 — 
mecanică : 108, electrotehnică : 
38. Liceul de mecanică, Pitești, 
str. Stadionului nr. 23, Telefon: 
30950 — mecanică: 304 ; elec
trotehnică: 152; JUDEȚUL BA-- 
CAl?: Liceul de mecanică, Moi- 
nești, Str. George Enescu nr. 2, 
Telefon : 2 80 — mecanică : 456, 
electrotehnică: -76; JUDEȚUL 
BIHOR; Liceul de mecanică

Oraș Dr. P, Groza, Str. Frunta
șilor nr. 14, Telefon: 642 — 
mecanică: 114; electrotehnică: 
76: JUDEȚUL CARAȘ SEVE
RIN: Liceul de mecanică, Ani
na, Str. 1 Mai nr. 51, Telefon: 
46 — mecanică: 190; electroteh
nică: 36; JUDEȚUL DÎMBOVI
ȚA: Liceul de mecanică, Mo- 
reni, Str. V. I. Lenin nr. 40, Te
lefon 13 — mecanică: 190, elec
trotehnică : 76 ; Liceul de meca
nică, Tirgoviște, B-dul Castanilor 
nr. 70, Telefon: 1.29.59 — me
canică : 304; electrotehnică: 152; 
JUDEȚUL GORJ: Liceul de

mecanică. Motru, Telefon: 118 
— mecanică: 228, electrotehni
că: 76. Liceul de mecanică. Ro- 
vinari — mecanică: 144; electro
tehnică: 76; Liceul de mecanică, 
Țicleni — mecanică: 180; elec
trotehnică: 76; JUDEȚUL HAR
GHITA: Liceul de mecanică,
Bălan. Str. Republicii nr. 82 — 
mecanică: 108: electrotehnică: 
76: JUDEȚUL HUNEDOARA:
Liceul de mecanică, Barza, 
Corn. Crișcior nr. 800, Telefon: 
592 — mecanică: 144, electroteh
nică: 76. Liceul de mecanică, 
Deva, Str. Minerului nr. 24, Te
lefon: 1 41 80 — mecanică: 216, 
electrotehnică: 76. Liceul de 
mecanică. Lupeni, Str. Viitoru
lui nr. 27, Telefon: 210 — me
canică: 144, electrotehnică : 76; 
Liceul de mecanică nr. 1 Petro- 
șeni, Str. Republicii nr. 7, Te
lefon: 15.75 — mecanică: 144 ; 
electrotehnică: 72. Liceul de 
mecanică nr. 2, Petroșani, Str. 
Cimitirului nr. â, Telefon : 
1.17.36 — mecanică: 190. elec
trotehnică: 108. JUDEȚUL IL
FOV: Liceul de mecanică, Rt>- 
iintin-Vale, Telefon 132 — me
canică: 108: electrotehnică : 76. 
JUDEȚUL MARAMUREȘ: Li
ceul de mecanică, Borșa — me
canică: 190; electrotehnică: 38; 
Liceul de mecanică. Baia Mare, 
Str. Victoriei nr. 154. Telefon : 
1 28 68 — mecanică: 494. electro
tehnică: 76: Liceul de metalur
gie, Baia Mare — metalurgie 
114: mecanică: 38; electroteh
nică: 76. JUDEȚUL PRAHOVA: 
Liceul de mecanică Cimpina, 
Str. Griviței. nr. 91. Telefon: 
1.23.65 — mecanică: 304. electro
tehnică: 228 : Liceul de meca
nică. Filipești, Str. 1 Mai nr. 3, 
Telefon: 14 — mecanică: 152; 
electrotehnică: 38: Liceul de 
mecanică, Teleajen, Str. Mihai 
Bravu. Telefon: 1.15.68 — meca
nică: 228; electrotehnică: 76; 
JUDEȚUL SIBIU: Liceul de 
mecanică. Mediaș, Str. Andrei 
Șaguna nr. 12, Telefon: 1.18.76. 
— mecanică: 432: electrotehni
că: ; JUDEȚUL SALAJ: Li
ceul de mecanică. Sărmășag, — 
mecanică: 228; electrotehnică : 
38; JUDEȚUL SUCEAVA: Li
ceul de mecanică Gura Humo
rului, Str, Pionierilor nr. 11, 
Telefon: 347 — mecanică: 228 ; 
electrotehnică: 38: Liceul de 
mecanică, Iacobeni, Str. Mine
lor nr. 2, Telefon: 6 — mecani
că: 152. electrotehnică — 76 ; 
JUDEȚUL TELEORMAN: Li
ceul de mecanică. Videle — me
canică: 266, electrotehnică: 7?-

Drepturi materiale pentru elevii din liceu
Cei care se vor decide să 

urmeze prima treaptă de li
ceu într-o școală din re
țeaua Ministerului Minelor, 
Petrolului și Geologiei pot 
reține că :

• 5 700 elevi, adică 66 la 
sută din totalul celor șco
larizați în anul I de liceu, 
primesc bursă din partea în
treprinderilor din acest sec
tor. Bursa se acordă în con
dițiile în care elevul încheie 
un contract prin care se an
gajează ca, după absolvirea 
primei trepte de liceu, timp 
de cinci ani să profeseze în 
întreprinderea respectivă, a- 
vînd posibilitatea să ur
meze treapta a doua liceală,

la seral ori la cursurile fără 
frecvență. • Bursa reprezin
tă costul hranei — în li
mita alocației pentru elevi 
— regia la cămin; articole 
de igienă corporală pentru 
elevii care locuiesc în că
min, rechizite școlare gra
tuite ; costul drumului — 
dus și întors — pentru va
canțele școlare, echipament 
gratuit — uniformă școlară 
și echipament de lucru, pre
cum și cheltuielile de trans
port pentru perioadele de 
practică • Alți 42 la sută — 
din cei care nu vor avea 
bursă de întreprindere — 
deci 1 260 elevi, primesc 
burse obișnuite pe tot timpul 
școlarizării, incluzînd facili
tățile cunoscute pină acum.

REȚEAUA Șl PROFILUL ȘCOLILOR PROFESIONALE 
ÎN ANUL ȘCOLAR 1974-1975

JUDEȚUL ALBA: Școala pro
fesională, Zlatna, Str. T. Vladl- 
mirescu nr. 14, Telefon 12.18 — 
lăcătuș de mină: 36; JUDEȚUL 
ARGEȘ: Școala profesională 
Cîmpulung, Șos. Națională nr. 
108. Telefon: 20003 — lăcătuș de 
mină: 36; Școala profesională, 
Pitești, Str. Stadionului nr. 23, 
Telefon: 3 09 50 — lăcătuș meca
nic — foraj-extracție: 36; JU
DEȚUL BACĂU: Școala profe
sională, Moinești, Str. George 
Enescu nr. 2, Telefon: 280 —
lăcătuș mecanic — foraj-extrac
ție: 36: JUDEȚUL BIHOR: 
Școala profesională, Oraș Dr. 
Petru Groza. Str. Fruntașilor 
nr. 14, Telefon: 642 — lăcătuș 
mecanic in ind. construcțiilor de 
mașini: 36; JUDEȚUL CARAȘ 
SEVERIN: Școala profesională 
Moldova Nouă, Orașul Nou, 
Bloc 41 — lăcătuș de mină: 36; 
electricieni de mină: 36; Școala 
profesională. Anina, Str. 1 Mai 
nr. 51, Telefon 46 — lăcătuș de 
mină: 36; JUDEȚUL DÎMBOVI
ȚA: Școala profesională, Mo- 
reni, Str. V. I. Lenin nr. 10, 
Telefon 13, lăcătuș mecanic in 
ind. constr. de mașini: 36; Școala 
profesională, Tirgoviște, B-dul 
Castanilor nr. 70, Telefon: 
1 29 59 — electrician întreținere 
și reparații în foraj-extracție: 
36; JUDEȚUL GORJ: Școala 
profesională. Motru, Telefon: 
118’— lăcătuș de mină: 36; elec
trician de mină: 36; Școala pro
fesională, Țicleni — lăcătuș me- 
canic-foraj extracție: 36; JU
DEȚUL HARGHITA: Școala
profesională, Bălan, Str. Repu
blicii nr. 82 — lăcătuș de mină: 
36: JUDEȚUL HUNEDOARA: 
Școala profesională, Barza, Corn. 
Cricșcior. nr. 800. Telefon: 592 
— strungar: 36: Școala profe
sională Lupeni. Str. Viitorului 
27, Telefon: 210 — lăcătuș de 
mină: 36: Școala profesională, 
Petroșeni. Str. Republicii 7. Te
lefon 1575 — lăcătuș mecanic / 
,ind. construcțiilor de mașini: 36; 
strungar: 36; JUDEȚUL MARA
MUREȘ : Școala profesională, 
Baia Mare, str. Victoriei nr. 140. 
Telefon 1 28 68 — lăcătuș de 
mină: 36< strungar: 36; electro
mecanic A.M.A.: 36; Școala pro
fesională Barza — lăcătuș de

la •

mină: 36; JUDEȚUL PRAHOVA: 
Școala profesională, Cimpina, 
Str. Griviței nr. 91 — lăcătuș 
mecanic în industria construc
țiilor de mașini: 36; electricieni 
întreținere și reparații foraj ex
tracție : 36; mecanic motoare
combustie internă: 36; Școala 
profesională Filipești de Pădure, 
Str. 1 Mai nr. 3, Telefon 14 — 
lăcătuș de mină: 36; Școala pro
fesională Teleajăn, Str. Mihai 
Bravu, Telefon 1 15 68 — strun
gar: 36; JUDEȚUL SIBIU: Școa
la profesională, Mediaș, Str.

★ A

Școlile profesionale primesc 
elevi, in limita locurilor plani
ficate, numai din rîndul absol
venților clasei a VIII-a, serii 
mai vechi, care vor depăși
15 iunie a.c. virsta de 16 ani, 
ori din rindul tinerilor care 
termină clasa a X-a a școlii ge
nerale, cu condiția să nu depă
șească vîrsta de 18 ani.

Condițiile materiale asigurate 
de școala profesională reprezin
te : cazare gratuită la ințernat 
pentru elevii ai căror susțină
tori legali au domiciliul în altă 
localitate ; articole de igienă 
corporală ; manuale școlare, în 
folosință : costul integral al 
transportului dus-întors, in va
canță ; echipament : (pufoaică, 
pantaloni vătuiți, bluză și pan
taloni de doc. salopetă, căciulă, 
bocanci, sandale, cămăși etc.).

Iată și cîteva puncte de reper 
privind unele meserii care pot fi 
dobîndite prin școala profesio
nală :

• MECANIZATOR MINER : o 
meserie aparte intre cele din 
industria minieră. Apariția ei 
datează de la . introducerea pe 
scară largă a mecanizării în ac
tivitatea de extragere din sub
sol a mineralelor utile. Mecani
zatorii mineri sint pregătiți să 
deservească in special mașini 
și utilaje mipiere de mare 
productivitate : haveze. combine, 
complexe mecanizate de abataj 
și altele. La absolvire, sint 
încadrați iniediat in intreprin-

Andrei Șaguna nr. 12, Telefon : 
1 18 76 — strungar: 36: mecanic 
motoare combustie internă: 36; 
JUDEȚUL SUCEAVA: Școaia 
profesională, Gura Humorului, 
str. Pionierilor nr. 11 Telefon 
347 — lăcătuș de mină: 36; elec
trician de mină: 36; Școala pro
fesională, Iacoveni, Str. Minelor 
nr. 2. Telefon: 6 — lăcătuș de 
mină. 36; JUDEȚUL TELEOR
MAN, Școala profesională. Vi
dele, S^:. Republicii nr. 7, Te
lefon: 251 — lăcătuș mecanic 
foraj-extracție: 36.

♦

deri miniere pentru ,a deservi 
procesele mecanizate de extrac
ția cărbunelui și minereului.

ELECTRICI ANUL DE
MINA este utilizat la folosirea 
și întreținerea utilajelor tehnice 
moderne cu care sint astăzi în
zestrate minele pentru desfășu
rarea unor procedee tehnice 
înaintate de extragere. Electri
cianul de mină fiind un mun
citor cu calificare complexă 
dobîndește în școală cu
noștințe de mecanică, electro
tehnică. studiul materialelor, or
gane de mașini, mașini miniere, 
de protecția și organizarea 
muncii și, bineînțeles, de mate
matică, fizică, chimie.

• Sau un alt exemDlu • 
SONDORUL MECANIC DE FO
RA J-EX1RACȚIE, meseriașul 
care aduce Ia suprafață țițeiul 
și gazele, prin lucrări de'foraj 
manual și foraj mecanizat. Tot
odată. execută și reparații și 
intervenții la sonde, contribuie 
și la punerea în producție a 
sondelor. Ne putem da seama 
de utilajele folosite în această 
activitate dacă ne gindim nu
mai că acestea ajung la adin- 
cimi de peste 6 000 metri : sint 
utilaje dintre cele mai moder
ne. competitive pe plan inter
național. Ilicit, se înțelege, 
muncitorul cu acesț profil tre
buie să aibă o bună pregătire 
de specialitate, iar școala profe
sională i-o d»



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 3,

liioxouii: AVEXUA

CINE Șl CUM SE OCUPA
TELEGRAMĂ

•or soar'.* că această ocupație 
trebuie să înceteze imediat.

Consiliul OXt.U. pentru Na
mibia a luat nolă cu recunoștip- 
:â de ajutorul concret și direct 
pe care guvernul român ii acor
dă poporul» namibian.

SOSIRI

................  i r
MARȚI 4 IUNIE 1974
..... — . ■ -<;.

EVOCARE
In comuna natală a lui Avram 

Iancu, care, in semn de omagiu, 
astăzi ii poartă numele a avut 
loc o adunare populară omagia 
lă consacrată împlinirii a 150 do 
ani de la nașterea marelui re
voluționar democrat.

Participanții la Adunarea 
populară din Comuna Ayram 
Iancu au adresat o telegramă 
Comitetului Central al Partiâu- 
lui Comunist Român, tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU,

Luni după-amiază a sosit în 
Capitală o delegație a Partidu- 
•u Comunist Sanmarinez for
ași* din tovarășii Umberto Ba- 

secretar general al 
SAt . și Vincenzo Pedini, 

al secretariatului, pre- 
L grupului comunist din 
Consiliu General al Re- 
San Marino, care face 
in țara noastră, la in- 

rttâ’ia Comitetului Central al 
irtiduiui Comunist Român.
La sosire, pe aeroportul Oto- 

ția a fost salutată 
Ștefan Andrei, se- 

mitetului Central al 
Partidului Comur.-.st Român, de 

i de partid.

Un maistru
și alții care

sa constate

nu 
de 

nor-

Apostol, se 
„firește e- 

dar ele nu 
felul lor..."

Tvvarășsl NICOLAE CEAISESCT preșe<ist«le Fraatahă 
Caității Sarufme Aia Raaaaaia- a pnau Aia partea sacretarul ai 
țeaeral 11 Caouletaiai Exccatn al Part>Aalai bUAlai. MOHA- 
MLD BOI CETT 4

e ai T

•-.-Met. m.-.e-

Jaco*:

VIZITE

cUes de

ION CHIMIC

TENIS

SLOBOZIA:
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li—t» ». IniJ-ez.

Etapa județeană a Cupei tineretului

DE CALIFICAREA TINERILOR ?
întreprinderea „Banatul" Timișoara

UNA SPUN EVIDENȚELE ORGANIZAȚIEI, 
CU TOTUL ALTCEVA REALITATEA

DIN ATELIERE!
La foarte puțină vreme după 

ce am inceput să discutăm cu 
tovarășa Elvira Micu, secretara 
Comitetului U.T.C. de la între
prinderea „Banatul" din Timi
șoara, despre calificarea tineri
lor, in sediul comitetului intră 
un tinăr. Ii întinde secretarei 
fișa de'lichidare rugind-o abia 
șoptit să-i fie semnată. Și in 
timp ce tovarășa secretară iși 
caută pixul pentru Îndeplinirea 
acelei banale formalități il în
trebăm pe Kallo Iosif de ce vrea 
să plece, că doar nici de 5 luni 
nu fusese angajat. Vrea să 
meargă — ne răspunde el — la 
întreprinderea de reparații auto, 
să se califice. La cei 17 ani ai 
săi nu are incă o meserie. Celor
lalte întrebări le răspunde scurt: 
este membru al organizației 
U.T.C. dar nu știe cui a plătit 
cotizația. Firește că. astfel stind 
lucrurile nici la acțiunile ei n-a 
participat. Află abia acum de la 
noi că întreprinderea lor caută 
de citeva luni .tineri pe care 
să-i califice prin ucenicie la lo
cul de muncă. Dar acum e prea 
tîrziu să se mai răzgindească. 
Și apoi s-a certat și cu maistrul 
său. Nicolae Breb.

Așadar, K. I. a plecat din u- 
nitate fiindcă vrea să se califice, 
fiindcă pină atunci 
l-a întrebat cine e 
vine. Aceste aspecte 
de preocupările 
U.T.C. Este adevărat, "tovarășa 
Micu se află in fruntea ei doar 
de o lună, organizația insă a tre
cut și se pare, de multă vreme, 
pe lingă realele probleme ale 
tinerilor, intre care mai esenți
ală. este calificarea.

în evidențele întrecerii din 
cadrul inițiativei „Tineretul, 
factor activ in îndeplinirea cin
cinalului inainte de termen" 56 
de tineri figurează sub normă. 
Evident, ei sint calificați. Dar 
insuficient de bine. Așa se și 
explică răminerea lor sub normă. 
„Pe teren", constatăm insă că 
numărul acestora este mult mai 
mare. Numai in secția cusut, nu
mărăm împreună cu șefa secției, 
tovarășa ingineră Iova Cristină, 
membru în comitetul U.T.C. 
peste 50 de tineri sub normă. 
Cit despre cele 22 de fete din 
anul II .ucenice la locul de mun
că (din cele 62 cite sint în în
treprindere) și tovarășa ingineră

nimeni nu 
și de unde 
sint străine 
organizației

și brigadiera Estera 
întrec în a le lăuda 
xistînd și excepții 
pot mai mult, așa e
— spun interlocutoarele noastre
— adică altfel spus, „n-avem ce 
le face". Sint evidențiate pentru 
bunele lor rezultate ucenicele 
Adriana Licăreț și Elena Zava- 
lide. Au și ele plan de produc
ție, și-I realizează, le place me
seria. Cind vine insă vorba des
pre colegele lor, acuzată este 
doar neindeminarea. Elena Za- 
valide nu este membră a orga
nizației U.T.C. deși ar dori să 
fie dar nimeni n-a întrebat-o și 
nu i-a propus să intre in rindul 
uteciștilor, iar colega ei, utecistă 
de cind e in fabrică, n-a parti
cipat decît la citeva adunări ge
nerale.

In secția de cusut, banda 8. 
unde lucrează 40 de tinere absol
vente ale cursului de ucenicie la 
locul de muncă, tovarășa Livia 
Meteșeșcu, brigadiera nu-și a- 
duce aminte decît de vreo 3 ti
nere sub normă. De la serviciul- 
personal însă am notat : Ciobilă 
Eugenigia, 55 la sută, Lavinca 
Gheorghișor 52 la sută.,. Am mai 
putea continua. Tovarășa ingi
neră Virtosu Eugenia, inspector 
principal cu probleme de invă- 
țămint, pune toate aceste rtta- 
junsuri pe seama imposibilității 
practicării selecției și a testă.-:: 
aptitudinii viitorilor ucenici in 
funcție de specificul meseriei. 
Așa că ..trebuie să ne mulțumim 
disciplina și indiferența tineri
lor. Nu contestăm cele spuse de 
către tovarășa inginer. O fi a- 
vind dreptate. Dar cu văicăreala 
nu se urnesc lucrurile din loc. 
Or. compartimentul personal in- 
vățămin^ n-a acționat suficient 
de energic pentru imbunătățirea 
nivelului de pregătire a tineri
lor. Nu ni se poate oferi nici un 
cu ce avem". Mai acuză apoi in- 
exemplu de acțiune temeinic 
susținută și eficientă in dome
niul calificării tinerilor, nici de 
către conducerea întreprinderii, 
nici de organizația U.T.C. De 
fapt, impreună trebuie să gă
sească modalitatea acordării u- 
nuî sprijin mai efectiv fiecărui 
tinăr in calificarea și pregătirea 
sa profesională corespunzătoare 
exigențelor productive.

ION DANCEA

Șantierul naval

cu inițiativă
se mulțumescI

neajunsurile

CONFERINȚA
(

DE PRESA l <« l
. AAIH'i 
, » » o tCu prilejul celei de-a V-ș. a- 

niversări a creării Guvemuldi' ' 
Revoluționar Provizoriu al’/ÎM-,^' 
publicii Vietnamului de 
ambasadorul acestei țări.’ lg .' 
București. Lam Van Luu. a.or- \ . 
ganizat luni o conferință de 
presă.

NOI LUĂM
, (Urmare din pag. a l-a)

OPERATIVA...
le-am terminat, adică am exe
cutat săpatul și legatul pe su
prafața de 15 hectare. Astăzi 
încheiem și prima prașilă la 
floarea-soarelui pe 2.5 hectare, 
după care vom trece la prășitul 
cartofilor.

Alături întilnim echipa nr. 8 
din cadrul aceleiași ferme. Cu 
toate că era ora 14,00 Vasile 
Dănilă și echipa sa nu făcuse 
pauza de prinz. In timpul cit 
am stat în mijlocul lor aveau 
să încheie prășitul celor 4 hec- 

Ionescu, 
unele

tare cu cartofi. Aneta 
ajutor șef fermă, ne dă 
informații :

— Vin tocmai de la vie. 
avem peste 70 de brațe 
muncă. Cercuitul și legatul este 
pe sfirșite. Acum ne-am con
centrat forțele la săpat. Știți, în 
cooperativa noastră 70 la sută 
sint femei, și unele lucrări sint 
mai grele, adică bărbătești, dar 
noi, femeile, ne-am obișnuit cu 
orice fel de muncă în cadrul 
cooperativei noastre. Dovadă sint 
producțiile la hectar obținute 
anul trecut : 5 000 kg porumb 
boabe. 14 000 kg struguri. 2 800 
kg grîu — ca să amintesc nu
mai principalele culturi. Am 
experiența muncii de brigadieră 
timp de 13 ani și vă rog să 
credeți că, după cite i-am dat

Acolo 
de

pămintului anul acesta — și ce 
nu i-am dat — sperăm ca pro
ducțiile planificate să le depă
șim.

în cimp i-am găsit și pe coo
peratorii de la ferma nr. 1 — 
lucrind de zor la întreținerea 
culturilor. Nu au lipsit nici ti
nerii mecanizatori Nicolae Voi- 
cu. Ion Măciucă, Vasile 
Fiță, Florea Simion și Costică 
Pastaia care executau,T>rașilele 
mecanice.
era impinzit de oameni 
prin strădania lor, fac ca 
căitele acestui an să fie cit 
bogate.

O constatare mai 
nume că un număr 
mare de absolvenți 
profesionale și de 
reușesc, 
producție, t ____________
mele, ne aduce din nou la Șan
tierul naval din Galați.

— în ce privește instrucția 
practică a ucenicilor și elevilor 
de la școlile profesionale, ne de
clară de la început Paul Chiriță, 
locțiitor al secretarului comite
tului U.T.C. de la S. N. Galați, 
nu avem nici un necaz.

Înțelegem că măsurile ce se 
impuneau au prins contur și in 
același timp viață, o realitate 
s-a schimbat, indeplinirea nor
melor incă din prima lună de 
producție este asigurată. Mărtu
riile altor interlocutori, maiștri, 
șefi de ateliere, muncitori, elevi, 
ucenici, propriile observații pe 
teren confirmă intr-adevăr u- 
nele îmbunătățiri : o mai bună 
repartizare la locurile de m 
a tinerilor care se calificâ. 
prinderea lor in brigăzi și ec 
un interes sporit din partea 
ducătorilor procesului de pro
ducție. Maistrul Dumitru B_:_- 
man de La atelierul de sudură 
ne vorbea și de o inițiativă 
prie : ..observind că multi 
tre ucenici nu au cunoști 
teoretice necesare, că nu pot de
prinde repede unele procedee și 
metode de lucru, am organizat 
un fel de cursuri cu temă, 
dunăna după program u 
loc și împreună cu sudori 
in virstă le arătăm cum 
să lucreze intr-o situi 
alta, le descriem diferit 
mene. le arătăm diferite proce
dee de lucru". Fie și numai a- 
cest exemplu ne arată ceea ce 
se poate face cind este nu nu
mai înțeleasă ci Și însușită pe 
deplin datoria participării la 
pregătirea viitoarelor cadre de 
muncitori. Din păcate o aseme
nea acțiune este singulară.

— Eu coordonez practica a 146 
de ucenici și elevi, ne spune 
maistrul instructor Gogu Ivanov, 
bineînțeles, fiind „risipiți" in 
tot șantierul nu pot să-i cu
prind pe toți într-o singură zi.

Prin urmare, in absența ate
lierelor școlare mult visate, 
maiștrii instructori, cu unele ex
cepții se rezumă de cele mai 
multe ori doar la a ține pre
zența. Tînărul invață meserie 
de la muncitorul pe lingă care 
a fost repartizat. ..Am vrut o 
dată să mă conving de la cine 
învață meseria ucenicul, ne 
spune Ion Guțanu de la biroul 
de invățămint. M-am dus ia 
secția I și am constatat că 
pe lingă un muncitor erau 4—5 
ucenici. Și de cele mai multe

veche, a- 
destul de 
ai școlilor 

ucenici 
în ' primele luni 

să-și realizeze

ori acel muncitor este un tină 
care a absolvit cu 1—2 ani 1 
urmă, deci care abia știa pen 
tru el să lucreze".

Măsuri cu totul deosebite 
impun insă pentru a lim 
soarta celor 178 de eles 
Grupul școlar „Al. L 
care fac practica aiă. 
tierul naval. Ei sint cupr 
clase de mecanici motfl 
combustie internă.

— Meseria acestor elevi 
spune tovarășul Aiex. Vătafu. 
director al Grupului școlar, nu-și 
are corespondent in Șantierul 
naval. La școală ei învață me
canica iar la ir.:repr:.“.der< 
fac practică in atelierul de a 
taj.

Cum iși vor îndeplini 
venții celor 5 c 
nici san 
vor abs< 
de dat u

de pe-.ete- 
Africa r 

omănâ de 
ntema'Mce.e 

denți
n Rotrâ-

Ministerului A- 
tei Alimenta- 
dimineața a 
unistrul valo- 

ea-e.or al L .R.S.S., 
a. Ir. aceeași zi, 
ic a avut convor- 
Micuieacu pri
ce se desfășoară 

âr: in domeniul 
-ealelor și pro
letari combinate, 
! noi căi pentru 

der.-o tarea co-abarăm tehnico- 
rtt—p£ce și economice
cele <fo-oă stmistere.

La ceorertin a pwtieipat V. 
L Droadcniu. ambasadorul V- 
ntiEui Sovietice ia București.

♦
Luni dună-amiază a sosit in 

Capitală Antonio Carrillo-Fîo- 
res, ?ecre:ar general al Confe- 
rien;ei mondiale a populației, 
care tace o vizită in țara noas
tră in legâru-ă qi pregătirea lu
crărilor acestei Conferințe ce iși 
va desfășura lucrările ia Bucu
rești.

re

li. Roma cea

ADUNARE
■i'e-.iil ii-a
Șt -r.fțlf'Ș

Intr-un cuvint, cimpul 
care. 

re- 
rmi

★
Intr-adevăr toți oamenii

pe cimp, dar șefa fermei nr. 2 
se află la sediu (după spusele 
Anetei Ionescu), probabil trans
mite operativa. Da, dar nu sln- 
tem de acord ca în plină cam
panie specialiștii să se ocupe cu 
transmiteri de cifre ji date, lu
cru pe care-l poate face oricare 
dintre contabilii cooperativei. Știm 
cu toții ce importanță au datele, 
transmiterea lor la timp, pentru 
luarea deciziilor, dar nu credem 
că inginerii șefi au ca sarcină 
principală de serviciu strîngerea 
și transmiterea datelor. Locul lor 
este pe cimp, acolo unde se de
cide soarta recoltei.

MESERIA
(Urmare din pag. a l-a)

— Responsabilitatea școlii ni 
se pare imensă cind e vorba 
educația prin muncă și pentru 
muncă.

Totul este perfect cind rămi- 
nem în sfera teoriei. Dar, prac
tic educația prin muncă înseam
nă in specialitatea „operatori 
chimiști", la anul I — simple! 
noțiuni in atelierul-școală. la 
anul al II-lea — o zi- pe săptă- 
mină in fabrică și. în sfirșit, la 
anul al III-lea — patru zile pe 
săptămină. O programă anacro
nică face ca tehnologia să fie 
predată ca materie de studiu, 
abia în ultimul an, iar practica 
în specialitate să se efectueze 
cu doi ani înainte, Efectiv, un 
elev ajunge în ultimul trimes
tru al celui de al treilea an să 
preia răspunderi concrete de 
muncitor calificat. Pină atunci 
e un simplu observator. In a- 
ceastă privință, ing. Ion Ioșif, 
șef de secție la Fabrica de hîr- 
tie e categoric : „N-am curajul 
să-i spun unui absolvent : de 
miine ia in primire presa ! El 
nu se poate integra rapid. Abia 
începe să se acomodeze cu uti
lajul. Ceea ce este cu totul 
altceva".

Mai mult, așa cum ne mărtu
riseau cițiva elevi ai anului III- 
B ar fi normal ca măcar in a- 
ceastă ultimă perioadă elevii să 
știe exact locurile cje muncă 
unde vor fi repartizați, să lu
creze direct acolo. N-ar mai con
stitui astfel nici un fel de sur
priză pentru ei dacă ar cunoaște 
dinainte că mai tntii, în loc să

de

sini

conducă o mașină, vor pregăti 
do.ar materia primă pentru fabri
cație.

Venind în întîmpinarea aces
tui deziderat, de comun acord, 
școala și fabrica au hotărît ca 
in ultimul trimestru de practică 
elevii operatori să lucreze di
rect pe schimburi, să ponteze 
alături de muncitori. Dar nici 
această ultimă măsură nu re
zolvă totul.

Evident, aceeași responsabi
litate in ce privește cultul mun
cii incă de pe băncile școlii îi 
revine uzinei, maiștrilor ei. Știu 
oare tinerii întotdeauna ce în
datoriri ii așteaptă în cimpul 
muncii ? Răspunsul lui Gheor- 
ghe Buzaș, maistru principal de 
fabricație, sună egal, cumpănit: 
„Uzina trebuie să-i învețe pe 
tineri să muncească de-adevă- 
ratelea, nu așa cum se întîmplă 
uneori și aceștia se fac că mun
cesc. Așa cum e concepută prac
tica, elevii învață meseria de 
la distanță, privind sau, even
tual, punînd mina ici și colo la 
îndemnul maiștrilor. Ei vin în- 
dopați de chimie organică și a- 
norganică și mă întreb deseori 
ce vor face cu acest volum de 
cunoștințe dacă nu stăpînesc cu 
siguranță. meseria pa care o 
vor practica peste puțin timp. 
E drept, școala îți arată drumul, 
dar nu și poteca". Pe aceasta 
din urmă, maistrul e de părere 
că ți-o găsești abia în uzină, cu 
trudă și răbdare. încadrîndu-te 
modest și sirguincios în marea 
familie a celor ce muncesc.

Cu un an și 1 luni 
mai devreme

La Slobozia, reședința județului lalomi: 
s-au desfaș-u'ai întrecerile din cadru! etat 
tiaertiului categoria 15—19 ani la tir, or 
handbal, competiție la startul căreia au fost prezenți peste 300 
ce participant! desemnați in cadrul etapelor de masă la care au 
luat parte peste 10.000 de tineri, fete și băieți.

In urma desfășurării întrecerilor, datorită bunei pregătiri 
sportive, pe primele locuri s-au clasat tinerii Vasile F.orea — 
Lehliu. Dumitru Virginia — Slobozia la tir. Gavnlă Georgeta, 
Blendes Traian din Slobozia la orientare turistică, iar la hand
bal pe primele locuri s-au situat, la fete, echipa Liceului teoretic 
din Slobozia, la băieți echipa Liceului nr. 2 Călărași. (DUMI
TRU POPA).

BRAȘOV: Sărbătoare pe stadionul municipal
Duminică dimineața străzile Brașovului au fost umplute de 

larma și exuberanța a 8 000 de elevi care și-au dat întilnire pe . 
stadionul municipal, pentru a participa la sărbătoarea sportivă 
inchinatâ celor două mari evenimente ale anului: a XXX-a 
aniversare a Eliberării și Congresul al XI-lea al partidului.

In sunetele trompeților a’ inceput defilarea. In fruntea coloa
nei filfiiau drapelele, tinerii, in salopete și uniforme ale deta
șamentelor de pregătire pentru apărarea patriei, elevi in costu
me pionierești după care urmează sportivii școlari care au ob
ținut rezultate deosebite in campionatele R.S.R. din acest an. 
Apoi, in sunetele fanfarei, școlile prezintă reprize de gimnasti
că viu aplaudate de părinți, profesori și elevi care umplu tri
bunele stadionului. Sărbătoarea sportivă se încheie cu o repriză 
in care elevii înscriu cu trupurile lor conturul patriei și iniția
lele dragi ale P.C.R. și R.S.R și simbolul celor două mari eve
nimente din viata poporului nostru 
(ADINA VELEA).

a Cupei

ce se sărbătoresc in acest an.

ti nărui 
dez B;om Borg l-a întrecut eu 
6—3. 6—4. 6—î pe Iiie Năstase.

Proba de dublu bărbați, din 
cadrul Turneului de tenis de la 
P.oma a fost oștigatț de pere
chea Ramirez (Mexic). Gottfried 
(S.U.A.). care a întrecut cu 6—3, 
6—2. 6—3 perechea Nâstase
(România), J. Gisbert (Spania).

După Campionatele interna
ționale de tenis ale Italiei, în 
clasamentul Marelui premiu 
F.j.L.T., pe primul loc se află 
românul Ilie Năstase cu 127 
puncte, urmat de Borg (Suedia) 
82 puncte. Bertolucci (Italia) 66 
puncte, Vilas. (Argentina) 60 
puncte, Dibbs (S.U.A.) 52 puncte 
etc.

I

a sosit în Capitală Ta-
Skwmzyr.ski, ministrul 
urii șt industriei lem- 

din R.P. Polonă, care, la 
invitația Ministerului Economiei 
Foras-.iere *i Materialelor de 
Construcții, va face o vizită în 
•ara noastră in fruntea unei de 
'.egeții de specialiști.

★
Ministrul lucrărilor publice și 

telecomunicațiilor din Republi
ca Guyana. Hugh Desmond 
Hoyte. a sosit luni într-o vizită 
în țara noastră, la invitația Mi
ni sterului Construcțiilor Indus
triale.

SESIUNE
începind de luni, in Capitală 

se desfășoară lucrările celei de-a 
Vl-a Conferințe a Comisiilor 
naționale pentru UNESCO din 
țările balcanice. Participă repre
zentanți ai comisiilor naționale 
pentru UNESCO din Bulgaria, 
Grecia, Iugoslavia, România și 
Turcia, precum și ai Secretaria
tului general UNESCO.

COLOCVIU
HALTERE

In ziua a patra a campiona
telor europene de haltere, care 
se desfășoară la „Palatul Spor
turilor" din Verona, s-au între
cut sportivii de la categoria 
semimijlocie. Victoria a revppit 
halterofilului bulgar Kolev care, 
IA totalul celor două stiluri, a 
realizat performanța de 340 kg 
(152,500 plus 187.500 kg).

■i

Luni au început la București 
lucrările seminarului româno- 
american cu tema „Metode de 
.calcul privind analiza și supra
vegherea sistemelor energetice".

Cu prilejul aniversării a cinci,.,, 
ani de la constituirea Guver
nului Revoluționar Provizoriu,'jaf, 
Republicii Vietnamului de Sud, 
luni după-amiază, la întreprin
derea de mașini electrice din,;/. 
București a avut loc o aduțțârfț 
organizată sub egida Consiliuluj.,' 
Național al Frontului Unității 
Socialiste. Comitetului munici
pal București al P.C.R.. și Comi
tetului național, de solidaritate 
cu lupta poporului vietnamez.

La adunare au luat parte Lam 
Van Luu. ambasadorul Republi
cii Vietnamului de Sud. Nguyen 
Danh Hanh. ambasadorul R. D. 
Vietnam la București, membri 
a: celor două ambasade.

Luind cuvintul. tovarășul -Io-< 
sif Uglar. secretar al Conciliu
lui Națiorjal al Frontului Uni
tății Sociaiste. a subliniat /m- 
portanța deosebită a creării. Gu
vernului Revoluționar Provi
zoriu a: Republicii Vietnamu
lui d4 Sud ca un moment de 
importanță istorică in lupta e- 
roică a populației sud-vietna
meze. a forțelor democratice și 
progresiste din Vietnamul de 
Sud. împotriva agresiunii impe
rialiste. pentru libertate și In
dependența, pentru salvgardarea 
intereselor sale naționale.

Poporul român — a spus vor
bitorul — iși reafirmă, și cu a- 
ceastă ocazie, sprijinul și soli
daritatea sa internaționalistă cu 
cauza eroicului popor vietna
mez și îi urează succes deplin 
în eforturile sale pentru con
struirea unei patrii libere și 
prospere, pentru dezvoltarea de
mocratică. de sine stătătoare a 
Vietnamului de Sud. pentru în
făptuirea reunificării țării.

Ambasadorul Lam Van Luu a 
subliniat in cuvintul său că 
populația sud-vietnameză săr
bătorește cea de-a 5-a aniver
sare a formării Guvernului Re
voluționar Provizoriu cu bucu
rie și încredere deplină în vii
torul luminos al cauzei sale re
voluționare. Guvernul Revolu
ționar Provizoriu și Frontul Na
țional de Eliberare — a spus el 
— vor continua să facă totul 
pentru instaurarea unei păci 
trainice în zonă, pentru recon
strucția rapidă a țării, pentru 
unificarea pe cale pașnică a pa
triei și ridicarea continuă a ni
velului de trai al populației, ho- 
tărite să depășească toate pie
dicile și greutățile pentru a sal- 

’va pacea și democrația.
Ambasadorul Republicii Viet

namului de Sud a exprimat căl
duroase mulțumiri partidului, 
poporului nostru, președintelui 
Nicolae Cbaușescu. pentru spri
jinul și ajutorul prețios acordat 
luptei drepte a populației sud- 
vietnameze.

CRONICA CONSFĂTUIRE

copie ' 
se păs- '

U. T. C

----

(Agerpres)

LICEUL AGRICOL MINISTERUL INDUSTRIEI UȘOARE

București-str. Poet Cerna, nr. 1; Verzișori nr. 18-20, sector

U N ȚA N
Insolite

cereri tip cu

a școlii generale ;

din care să rezulte

candidat

ȘCOALA PROFESIONALA

Confecfii

suplimentare la se-

locuri 
locuri

este de 30 zile de 
publicării concursu-

generală, 
și să fie

9 și 21 iunie a.c. se primesc înscrieri pentru admiterea 
I. treapta L, absolvenților clasei a VIII-a, școala de 

generală, în virstă de pină la 17 ani împliniți in cursul

Operator la prelucrarea maselor plastice 
Sticlari.

articole de marochinărie și voiaj 
înlocuitori ;

Se aduce la cunoștința celor interesați că se 
fac înscrieri de candidați in tnvățămîntul liceal 
de specialitate și profesional în anul școlar 1974/ 
1975, pentru următoarele meserii :

CU 
buletine 
sint cu-

LICEU - TREAPTA I

In anul școlar 1974/75 se primesc înscrieri la LICEUL INDUS
TRIAL DE PRELUCRARE A LEMNULUI, in meseriile :
- prelucrarea lemnului ;
- mecanic de utilaje pentru industria lemnului.

ȘCOALA PROFESIONALA, in meseriile :
- timplar de Hobilă și articole tehnice
- operator plăci aglomerate din lemn

La liceul industrial se primesc promovați ai clasei a VIII-a 
in anul școlar 1973/74 sau absolvenți din promoțiile mai vechi 
care să nu depășească virsta de 17 ani in anul 1974.

la școala profesională se primesc absolvenți ai clasei a 
VIII-a promoții mai vechi.

Informații suplimentare la telefon 33.32.75.

încălțăminte din piele și în-

CĂLĂRAȘI

• Confecții încălțăminte din piele și în
locuitori ;

• Confecții articole de marochin&rie și voiaj 
— din piele șl înlocuitori ;
• Tăbăcari ;
• Prelucrător cauciuc și confecții articole din 

cauciuc :
f

publicitate publicitate

locuri 
locuri 

dreptul de a

LICEUL Șl GRUPUL ȘCOLAR 
DE PRELUCRARE A LEMNULUI

București, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 1, sector, 2, tel. 33.32.75

ANUNȚĂ

Intr-o telegramă adresată Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român. tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, colec
tivul de muncitori, ingineri și 
tehnicieni din cadrul întreprin
derii textile „Cazanele" Orșova, 
raportează cu mindrie realiza
rea prevederilor planului cinci
nal cu un an și șapte luni mai 
devreme. creind posibilitatea ob
ținerii unei producții suplimen
tare de peste 250 milioane lei.

Școala sportivă nr. 2 din 
Capitală a organizat dumi
nică la baza de natație „Ba
zinul Obor" tradiționalul con
curs popular de înot „Marele 
premiu al copiilor".

Ieri s-a inapoiat in Capi
tală, venind de la Amster
dam. delegația Uniunii Tine
retului Comunist, condusă dc 
tovarășul Nicolae Petroviei 
adjunct de șef de secție la 
C.C. al U.T.C., care, la invi
tația Federației de Tineret a 
Partidului Muncii din Olan
da, a făcut o vizită în aceas
tă țară.

La Cluj a avut loc. cea de-a 
8-a Consfătuire a grupei de lucru 
permanente de fizică cosmică a 
țărilor socialiste colaboratoare la 
„Programul- Intercosmos" de 
folosire în scopuri pașnice a 
spațiului cosmic. La consfătuire 
au luat parte reprezentanți din 
Bulgaria. Cehoslovacia, Cuba, i 
R. D. Germană. Polonia. Româ
nia, Ungaria și U.R.S.S.

INSTITUTUL DE CER
CETĂRI Șl PROIEC
TĂRI TEHNOLOGICE 
PENTRU CONSTRUC
ȚII DE MAȘINI Șos. 
Olteniței 105, sector 5

Liceul de textile și confecții nr. 2 „Dîmbovița

Agronomie (liceu) = 6 clase cu 228
Mecanizarea agriculturii (liceu) = 2 clase cu 76
îmbunătățiri funciare
și gospodărirea apelor (liceu) =« 2 clase cu 76
Economic (liceu) = 2 clase cu 76

între
in anul 
cultură 
acestui an, la următoarele specialități :

1. —
2. —
3. —

■ ■ w4. —
Absolvenții primesc diplome de tehnician și au 

merge Ia facultate.
înscrierile se fac Ia sediul liceului pe baza unei 

viza școlii generale de proveniență, însoțită de fișa medicală 
cu examenul pulmonar și analiza singeiui.

Relații suplimentare se dau la secretariatul liceului din str. 
Prelungirea București, nr. 4, telefon nr. 1012.

ORGANIZEAZĂ 
CONCURS

pentru ocuparea ur
mătoarelor posturi :

- cercetător științific 
principal gradul I, 
gradul II .gradul III, 
Și

- cercetător științific 
în specialitățile : 
tehnologii de aco
periri metalice, or
gane de mașini, or
ganizarea produc
ției și normative de 
muncă.

Concursul se organizează 
în condițiile prevederilor 
Decretului nr. 689/1973.

Termenul de înscriere la 
concurs 
la data 
lui-

Relații_ „__ _____ _____
diul institutului sau telefon 
83.21.70 interior 231.

a
locuitori ;

a Confecții
— din piele și

a Tăbăcari ;
a Prelucrător cauciuc și confecții articole din 

cauciuc :
a Operator la prelucrarea maselor plastice : 
a Sticlari.

Inscrierile.se fac pe baza unei cereri 
de următoarele acte :

— Certificat de naștere în original și 
(copia se certifică de unitatea școlară și 
trează anexată la cerere) ;

— Certificat de absolvire
— Fișa medicală eliberată conform instrucțiu

nilor Ministerului Sănătății <" "
starea sănătății candidatului :

— Buletin de analiza sîngelul și rezultatul 
examenului radiologie pulmonar '(rad'ioscopîe, 
radiografie sau microradiografie) efectuate 
cel mult trei luni înainte de concurs — 
obligatorii numai în cazul în care nu 
prinse în actul medical (fișă).

Condițiile ce trebuie îndeplinite de 
sint :

—• Să fie absolvent a 8 clase școală ; 
pentru liceu de specialitate treapta I j 
absolvent a 10 clase (sau 8 clase școala generală 
din promoțiile anterioare), pentru școală pro
fesională : să aibă vîrsta între 16—18 ani împli
niți în anul calendaristic în care se înscrie la 
concurs (1 ianuarie — 31 decembrie).

Recrutarea candidaților se face din municipiul 
București și din toată țara.

înscrierile se tac în perioada I—30 Iunie 1974.
Informații suplimentare se pot da de către 

secretariatul școlii ta telefon : 22 50 31.

1

Inscrierile.se


„Un pas esențial și încurajator 
spre pace în Orientul Mijlociu"

„Scînteia tineretului"
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Secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, 
despre acordul de dezangajare dintre Siria și 

Israel
Secretarul general al 

Organizației Națiunilor U- 
nite, Kurt Waldheim, a 
rostit, luni, o cuvintare 

cadrul sesiunii inaugu
rale a Comisiei economice 

'a O.N.U. pentru Asia 
• cidentală, ale cărei 

erări se desfășoară 
Beirut.

Referindu-se la situația 
Orientul Mijlociu, K. Waldheim

ce
lu
la

din

•• - CONSILIUL MINISTE
RIAL AL ORGANIZAȚIEI 
TARILOR ARABE EXPOR
TATOARE DE PETROL 
(O.A.E.P.), reunit in capitala 
egipteană, a hotărit crearea 
urnii fond special pentru a- 
cordarea de împrumut pe 
termen lung țărilor arabe ne
producătoare de petrol, care 
au fost afectate, în ultima 
vreme, de creșterea prețuri- 
rilOr la această materie pri
mă — se arată în comunica
tul final al reuniunii. Sumele 
alocate vor face parte din 
fondul arab de dezvoltare și 
vor fi administrate de către 
Secretariatul general al 
O.A.E.P. Statele membre vor 
trebui să stabilească pină la 
10 iulie — data viitoarei reu
niuni a organizației — con
tribuția Ia noul fond. în ca
drul dezbaterilor s-a conve
nit ca trei țări membre — 
Egiptul, Siria și Bahrein — 
să fie exceptate de la con
tribuții la acest fond datorită 
situațiilor economice speciale.

a salutat acordu'i de dezanga
jare dintre Siria și Israel, cali- 
ficîndu-1 drept „un alt pas e- 
sențial și încurajator spre pace 
în Orientul Mijlociu". „Știm cu. ■ 
toții că principalele elemente 
ale problemei Orientului Mijlo
ciu rămîn încă să fie soluțio
nate, a spus secretarul general 
al O.N.U., dar consider că ten
dința spre o pace justă și du
rabilă se va menține, în lunile 
viitoare, la Conferința de pace 
de la Geneva asupra Orientului 
Mijlociu. Progresul pe calea re
glementării este vital nu numai 
pentru țările și popoarele din 
Orientul Mijlociu, ci și pentru 
întreaga omenire", a declarat el.

Evocînd crearea Comisiei e- 
conomice regionale pentru Asia 
occidentală, secretarul general 
al O.N.U. a arătat că „instituirea 
unui nou organism de cooperare 
internațională este întotdeauna 
un eveniment de o mare impor
tanță, mai ales in această regiu
ne și în acest moment și el re
prezintă un eveniment de bun 
augur pentru viitorul comunită
ții internaționale, în ansamblu".

Secretarul general al Națiuni
lor Unite și-a exprimat apoi 
speranța că atît Comisia econo
mică O.N.U. pentru Asia occiden
tală; cit și statele membre vor 
participa activ la „lucrările ce
lor două mari conferințe viitoa
re ale Națiunilor Unite — Con
ferința mondială asupra popu
lației, care se va ține la Bucu
rești în august, și Conferința 
mondială pentru alimentație, ce 
va avea Ioc la Roma, in noiem
brie".

R P.D. COREEANĂ : Aspect de muncă din secția de montaj a 
Fabricii de mașini electrice Cholima Taean.

Tratatul de prietenie 
și cooperare dintre 
Republica Socialistă 

România și Republica 
Guineea publicat 

ca document oficial al
Adunării Generale

a O.N.U

La sediul Organizației Națiu
nilor Unite din New "York a fost 
publicat, ca document oficial al 
Adunării Generale, Tratatul de 
prietenie și cooperare dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Guineea. Tratatul, 
semnat la 11 martie 1974 de 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Guineei, Sekou 
Toure, cu prilejul vizitei oficiale 
a șefului statului român la 
Conakry, a fost publicat la pune- ■ 
tul Adunării Generale privind 
„Transpunerea în viață a Decla
rației asupra întăririi securității 
internaționale".

ACORD ASUPRA

• Grupul de lucru militar creat în cadrul confe
rinței de la Geneva pentru pace în Orientul A- 
propiat și-a încheiat dezbaterile • „Protocolul 
operațional" urmează

GENEVA 3 (Agerpres)..— 
Grupul de lucru militar creat în 
cadrul conferinței de la Geneva 
pentru pace în Orientul Apro
piat, la care participă, reprezen
tanți ai Egiptului, Siriei și Isra
elului. „și-a încheiat luni, 3 iu
nie, dezbaterile privind realiza
rea dezangajării forțelor pe 
frontul de pe înălțimile Golan", 
anunță un comunicat 'oficial, 
reluat de agențiile internațio
nale de presă.

Potrivit comunicatului, în ca
drul grupului de lucru s-a a- 
juns la un acord asupra regle
mentării problemei schimbului 
de prizonieri între Siria și Is
rael.

Marți, un subcomitet de lu
cru va definitiva detaliile con
crete ale separării trupelor.

Documentele privind „proto
colul operațional" al dezanga
jării, cuprinzind liniile de sepa
rare a forțelor pe înălțimile

să fie semnat miercuri
Golan și etapele desfășurării se
parării, urmează să fie semnate 
miercuri, 5 iunie. în cadrul 
grupului de lucru militar.

Un interviu 
al Președintelui Siriei
într-un interviu acordat re

vistei americane „Newsweek", 
președintele Siriei, Hafez .Al- 
Assad, a declarat — potrivit a- 
genției M.E.N: — că recentul 
acord de dezangajare militară și 
separare a forțelor armate sirie
ne și israeliene reprezintă doar 
un pas 
globală a 
Apropiat.

MANIFESTĂRI
A

întărirea legăturilor
dintre P.C.R. și P.C. Finlandez

ROMÂNIEI
11 Gheo
Comite 
al C.C.

DEDICATE

•tuni; < 
e Rom

Glasgow 
mina ci 
acest ca 
tccă ».M 
o expozni 
nești. Vizii 
un deosebi! 
lucrările pre 
Ceaușescu. ] 
cele tipărite 
Anglia, consai 
șefului statului român.

La deschiderea expoziției, 
la care a participat un mare 
număr de persoane, a luat 
cuvintul Iain Turpin, directo
rul Consiliului pentru artă 
din Glasgow, care a subli
niat că „această primă expo
ziție a cărții românești la 
Glasgow va da posibilitate 
cetățenilor scoțieni să cu
noască marile realizări 
României în anii de după 
liberare și capa» 
toare a poporului

Vlad. ambasadorul României la 
Helsinki.

Cu acest prilej, tovarășul 
Gheorghe Pană a transmis to
varășului Aarne JSaarinen și 
conducerii ~ 
mesaj de : 
urări de i 
varășului 
secretar 
Comunist 
Aarne Saarinen a rugat să fie 
transmise . ~_
Ceaușescu. secretar general al 
Partidului

ările 
nătati

Aarae Saarinen
i P.C. Finlandez un 
salut și cele mai bune 
succes din partea to- 

Nicolae Ceaușescu. 
general al' Partidului 

Român. Tovarășul

tovarășului Nicolae

Reprezentanți ai organizațiilor studențești 
din Republica Malgașă, vorbesc „Scînteii tineretului"

„Impresiile culese în timpul
vizitei în România

sînt pentru noi tonifiante"

LONDRA : SITUAȚIA 
DIN IRLANDA DE NORD 

IN DEZBATEREA 
CAMEREI COMUNELOR

Comunist Român, 
sale sincere de multă 

te și succes în activitatea 
esfâsurată in opera de dezvol
te a României socialiste, pen- 
u întărirea legăturilor dintre 

Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Finlandez.

• Premierul desemnat al 
Israelului. Yitzhak Rabin, so- 
licitind învestitura pentru ca
binetul său, a prezentat, luni, 
Knesseth-ului (parlament) o 
declarație conținind progra
mul guvernului. Premierul a 
declarat că guvernul va con
tinua politica cabinetului an
terior in ceea ce privește 
Conferința de pace de la Ge
neva, calificind acordurile de 
dezangajare încheiate cu E- 
giptul și Siria drept o etapă 
pe calea instaurării păcii în 
regiune. El a spus că acor
dul cu Egiptul a fost, pină în 
prezent, îndeplinit în mod 
complet și și-a exprimat spe
ranța că la fel se. vdr pe
trece lucrurile în privința a- 
cordului semnat recent cu 
Siria. Totodată, noul premier 
a propus desfășurarea de tra
tative de pace și cu Iordania.

• Parlamentul israelian 
(Knessetul) .a aprobat, luni, 
cu 61 de voturi pentru. '51 
împotrivă și patru abțineri, 
componența noului guvern al 
țării format la sfîrșitul lunii 
tțfetute și condus de premie
rul’ laburist Yitzhak Rabin. 
Votul de învestitură a fost 
acordat noului., guvern după 
o dezbatere de mai multe ore 
așupra declarației sale de po
litică internă și externă.

spre o reglementare 
situației din Orientul 

El a menționat.

Apropia

începe la LusakaLa 5 iunie vor

• ÎN ORAȘUL BEL» 
GÂND

In co 
rian a 
litatea 
Orientul 
Iul iși retrage forțele d. 
teritoriile arabe ocupate ș 
drepturile poporului palestima: 
sint restabilite.

hopâ mm se

Rees a afir-
discuțiile cu
politîci ai

tlIUl- 
i guvern in care să Că 
state atit comunitatea 
mtă. cit și cea catolică. 

Reuniunea va dura două zile.

• CONGRESUL NAȚIONAL 
AFRICAN (A.N.C.), organizație 
a populației de culoare din Rho
desia. a respins ultimele pro
puneri privind repartizarea 
mandatelor in parlament făcute 
de regimul condus de Ian Smith. 
Un purtător de cuvint al A.N.C. 
a precizat că noile oferte ale 
autorităților rasiste sint practic 
neschimbate fală de cele avan
sate in 1971. care au fost res
pinse categoric la xremea res
pectivi de liderii populației ma
joritare. Potrivi* Boilor prope- 
■m. .WC. ar urma să dețină 
irs vii tocul parlament îî din lo
iala! de 71 tocuri, o reprezen
tare egală intre cele două părți 
preeonizindu-se după o perioa
dă de 40—60 ani. In prezent, 
populația de culoare din Rho
desia totalizează 5,7 milioane lo
cuitori, în timp ce numărul al
bilor se ridică la 250 000 locui
tori.

Cu ocazia vizitei efectuate în tara noastră la ^ine al tineretului studios priyî- 
invitația Uniunii Asociațiilor Studenților Comu- tuiui, propumndu-și să acțione- 
niști din România, Jeannot Rakotobe, președin
tele Federației Asociațiilor Studențești din Repu
blica Malgașâ și Jean Victor Rajosoa, vicepre
ședinte al Biroului Executiv al Asociației Demo
cratice a Studenților din Republica Malgașă, au 
avut amabilitatea să acorde ziarului nostru un in
terviu. Prima întrebare pe care am adresat-o 
oaspeților s-a referit la organizațiile studențești 
din care fac parte.

— Federația Asociațiilor Stu
dențești din Republica Malgașă 
— spune Jeannot Rakotobe — 
reunește asociațiile studențești 
existente la nivelul fiecărei ins
tituții de învățămint superior. Fi
ind mai mult o organizație de 
tip sindical, din rîndurile ei fae 
parte toți studenții, indiferent 
de apartenența lor politică, de 
ideile lor religioase, deci este o 
organizație deschisă. înființarea 
ei am considerat-o necesară 
pornind de Ia faptul că în Re
publica 
multe partide politice 
trebuie i “ 
care să 
teriale, 
rale ale 
Acest lucru nu înseamnă că 
noi ne mărginim numai la acti
vități cu. caracter sindical. Fe
derația Asociațiilor Studențești 
din Republica Malgașă are ca 
scop, din 
politic, lupta 
cratizarea și 
yățămîntului 
tar la realitățile 
iar din punct de vedere națio
nal, sprijină lupta întregului po
por malgaș pentru independența 
economică a țării. Pe de altă 
parte, pentru a trezi și menține 
interesul studenților față de or
ganizația noastră, ne străduim 
să le oferim și o serie întreagă 
de activități culturale, artistice, 
sportive etc.

— Asociația Democratică »

Malgașă există mai 
și că 

să fie o organizație 
apere interesele ma- 

intelectuale și mo- 
tuturor studenților, 

nu

punct de vedere 
pentru demo- 
adaptarea în- 

nostru universi- 
naționale.

Studenților din Republica Mal
gașă — arată în continuare Jean 
Victor Rajosoa — este o orga
nizație cu un caracter politie 
mai pronunțat, fiind organiza
ția tineretului studențesc afiliat 
pe lingă 
nămint, 
tă forță 
Pină în
Republica Malgașă.
unor adinei frămîntări, a venit 
la putere guvernul Ramanatsoa, 
sprijinit in cadrul unui referen
dum de marea majoritate a 
populației, organizația noastră 
nu era constituită, existind o 
secție specială pentru studenți 
în cadrul Asociației Tineretului 
Democrat, creată in 1956. Din a- 
nul 1972, Asociația Democratică 
a Studenților " ~ _
Malgașă este o organizație de 
sine-stătătoare, 
cina, ca 
mocratieă 
tineretul 
instituțiilor de 
perior de rolul 
vine ’
țării noastre. Așa cum sublinia 
mai inainte și președintele Fe
derației Asociațiilor Studențești, 
unul din principalele scopuri îl 
constituie malgașizarea și demo
cratizarea învățămîntului. adică 
înlăturarea sistemului anacronic 
de educație, copiat ad litteram 
după sistemul fostei administra
ții coloniale. Deja actualul gu
vern a adoptat cuvintul de or-

partidul 
cea mai 

politică 
anul 1972,

de guver- 
importan- 
a țării, 
cînd în 
in urma

din Republica

avînd sar- 
organizație de- 

conștiențizeze 
pe băncile 

învățămint su- 
de rolul care îi re

in viața social-politică a

orice 
să 

aflat

ze pentrft realizarea acestui o- 
biectiv.

— Se poate vorbi în mo
mentul de față despre unele 
măsuri deja inițiate în acest 
domeniu ?

— Desigur, printre primele 
măsuri adoptate — continuă 
Jean Victor Rajosoa — se nu
mără decizia guvernului ca in 
invățămîntul primar și secundar 
să nu se mai folosească decit 
limba malgașă, iar acolo unde va 
fi posibil, și în universități. în 
cadrul programului stabilit in 
domeniul invățămîntuiui, de o 
mare utilitate s-au dovedit 
cursurile speciale pe care orga
nizația noastră le-a inițiat pen
tru copiii din zonele rurale, pe 
care ii ajutăm să-și ridice' ni
velul de cultură generală și de 
calificare profesională. Sperăm 
că în curind statul va naționali
za ansamblul de instituții parti
culare, în care sint cuprinși pes
te jumătate din elevii care, ur
mează ciclul de învățămint se
cundar, realizindu-se astfel uni
tatea sistemului școlar.

— Cum apreciați dezvolta
rea relațiilor dintre organi
zațiile dumneavoastră și U- 
niunea Asociațiilor Studenți
lor Comuniști din România ?

— înscriindu-se în cadrul ra- 
. porturilor prietenești dintre sta

tele și popoarele noastre, rela
țiile dintre organizațiile studen
țești din Republica Malgașă 
și România au cunoscut in 
ultimii 
tinuă. 
rile 
un

Republica
România 

ani 
Vizitele 

prilejuiesc 
nou punct 

pentru o colaborare și mai 
fructuoasă în viitor. în ceea ce 
ne privește, impresiile bogate și 
complexe culese în timpul vizi
tei in România, sint pentru noi 
tonifiante — ne declară, in în
cheiere. Jeannot Rakotobe.

au
o dezvoltare con- 

și convorbi- 
intotdeauna 

de plecare

RODICA ȚEPEȘ

CONVORBIRI DE
PORTUGALIA SI->

LISABONA 3 (Agerpres). — 
Mario Soares, ministrul aface
rilor externe al Portugaliei, a 
făcut, luni, presei o declarație, 
după întrevederea cu președin
tele Antonio de Spinola. in care 
a arătat că. la 5 iunie, va avea 
la Lusaka (capitala Zâmbit . > 
convorbiri de pace cu lider: ni 
Frontului de Eliberare din M<>- 
zambic (Frelimo). Fără a face 
nici un fel de precizări asupra 
componenței delegației tării 
sale pe care o va condi 
convorbirile cu Frelimo. 
Soares a precizat că va 
spre capitala Zambiei iD 
zilei de marți.

Mario 
pleca 

cursul

— UnLUSAKA 3 (Agerpres). 
anunț oficial, difuzat in capitala
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„Zorile acelui 6 iu
nie 1944 intirzie parcă 
in chip nefiresc. Și lo
tuși o geauă roz-cenu- 
șie se ghicea în largul 
coastelor Calvadosu- 
lui. Și apoi, deodată, 
totul s-a declanșat. Pe 
cer valuri de avioane 
semănau corolele albe 
ale nenumăratelor pa
rașute. Pe orizont se 
profilau siluetele a 
peste 5 000 de nave de 
război și de transport. 
Operația botezată O- 
verlord de 
Eisenhower, 
in sfirșit și pe 
front de peste 70 km 
de la gura fluviului 
Orne. la istmul Coten- 
tin forțele aliate lan
sau asaltul împotriva 
fortăreței Europa. Zeci 
de mii de oameni, fie 
că erau luptători ame
ricani, francezi, en
glezi. canadieni, sau 
locuitori ai regiunilor 
de coastă s-au trezit 
aruncați in mijlocul 
unui coșmar de fier și 
de foc care i-a antre
nat într-un soi de la
birint trucat, unde toa
te porțile duceau către 
o lume de spaimă".

Așa începe la Mu
zeul debarcării din

Arronianches, evocarea 
acestui important epi
sod din timpul celui 
de al doilea război 
mondial. Sub ochii vi
zitatorilor defilează 
grăbite, sacadate, ima
gini filmate in acea 
noapte și zi, în treme 
ce vocea crainicului a- 
mintește de numiri

generalul 
incepea 

un

• SECRETARUL GENERAL 
AL ORGANIZAȚIEI UNI
TĂȚII AFRICANE (O.U.A.), 
Nzo Ekangaki. a făcut cu
noscut că a adresat șefului 
statului nigerian. Yakubv 
Gowon. președintele in exet- | 
eitiu al O.U.A„ o scrisoare 

| ia care isj prezintă demisia 
' din funcție din motive per

sonale — relatează agențiile 
T.A.S.S. și France Presse.

In urma hotâriri Iui Ekan
gaki, participant» la reuniu
nea Ia nivel inalt a O.U.A., 
care se va deschide la 7 iu
lie, la Mogadiscio, urmează 
să desemneze pe viitorul se
cretar general al organizației.

Lucrările Congresului Partidului
Elvețian al Muncii

Salutul reprezentantului P.C R
In cadrul lucrărilor celui de-al X-lea Congres al Partidului 

Elvețian al Muncii au luat cuvintul numeroși delegați, care 
s-au referit la activitatea și sarcinile partidului, subliniind ne
cesitatea intensificării muncii de partid in rindul 
muncii din fabrici și uzine, 
particulare, învățămint.

........ oameniloi 
șantiere, întreprinderi publice și

oii rezistenței france
ze. Dar pentru istori
cii care au analizat in 
decursul anilor aceas
tă bătălie, infringerea 
mareșalului Romei în 
Normandia s-a datorat 
in bună parte înaintă
rii victorioase a Ar
matei Roșii pe frontul 
de răsărit, precum și

SCRISOARE DIN PARIS

„Muzeul debarcării"

• DELEGAȚIA PARLAMEN
TARĂ ROMANA, condusă de 
tovarășul Miron Constantinescu, 
președintele Marii Adunări Na
ționale, care a sosit la Tokio, 
la,invitația Dietei japoneze, a 
avut luni întrevederi cu speake- 
rul Camerei Reprezentanților, 
Shigesaburo Maeo, și cu pre
ședintele Camerei Consilierilor, 
Kenzo Kono. Cu acest prilej, a 
lest subliniată evoluția favora
bilă a relațiilor de prietenie și 
colaborare statornicite intre 
Rotpânia și Japonia, precum și 
rqljjl important ce revine parla
mentarilor din cele două țări 
in» opera de mai bună cunoaște
re, dezvoltarea colaborării eco
nomice, științifice și culturale 
între cele două țări și popoare.

Festivifțiie de la 
Okolcița

• PE VIRFUL OKOLCIȚA 
din Munții Balcani, județul Vra- 
ța, în prezența lui Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Bulgaria, și a 
altor conducători de partid și de 
stat, au avut loc festivitățile 
tradiționale consacrate cinstirii

memoriei marelui poet revolu
ționar Hristo Botev.

După minting, conform unei ' 
vechi tradiții, aproape 5 000 de 
studenți din anul intii de la 
toate institutele de invățâmint 
superior din Bulgaria au depus 
jurămintul de credință și muncă 
plină de abnegație față de 

^partid și popor.
• PEDRO PIRES, șeful dele

gației Partidului African al In
dependenței din Guineea-Bissau 
și Insulele Capului Verde la ne
gocierile desfășurate, în capita
la Marii Britanii, cu reprezen
tanții Portugaliei, a exprimat 
speranța că viitoarele convor
biri între cele două părți vor 
permite in curind progrese de
cisive în direcția unei soluțio
nări a conflictului. „Evoluția 
procesului este insă ireversibi
lă ; Republica Guineea-Bissau 
este o realitate națională și in
ternațională indiscutabilă", a 
subliniat Pedro Pires.

• NOUL CABINET AII T.ȚI- 
LANDEI, condus de premierul 
Sanya Tbammasak, a depus ju
rămintul în fața regelui Bhumi
bol — relatează agenția China 
Nouă.

• STATLA AUTOMATĂ 
COSMICA SOVIETICĂ „Lu- 
na-22“, lansată la 29 mai. a 
fost plasată la 2 iunie pe o 
orbită circumlunară. devenind 
satelit artificial al Lunii — 
informează agenția T.A.S.S.

In scopul asigurării plasă
rii stației in zona dorită a 
spațiului circumlunar, la 30 
mai a fost efectuată o corec
tare a traiectoriei. Totodată, 
in vederea înscrierii pe orbi
ta dorită, in apropierea Lunii 
a fost realizată frinarea sta
ției.

S-a stabilit că parametrii 
orbitei circulare pe care se 
deplasează „Luna-22“ in ju
rul satelitului natural al Ter- 
rei sint următorii : altitudi
nea — 220 kilometri ; încli
narea, orbitei față de planul 
ecuatorului lunar — 19 grade 
și 35 de minute ; perioada de 
rotație in jurul Lunii — 2 
ore și 10 minute. Aparatura 
de la bordul stației automate 
funcționează normal și efec
tuează măsurătorile științifi
ce conform programului sta
bilit.
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care au intrat in isto
rie ca satul Eglise-Sur- 
Mer sau plăjile cu 
nume cifrate Omaha. 
Utah, Juno etc. •

Fortăreața Atlanti
cului ridicată de tru
pele fasciste cu prețul 
a mii de sacrificii din 
partea populației co
tropite. s-a dovedit a 
fi vulnerabilă, lovită 
fiind nu numai de for
țele ce veneau dinspre 
mare ci și de partiza-

acțiunilor de sabotaj 
și rezistență din țările 
Europei, printre care 
și România.

Astăzi, după 30 de 
ani, aceste locuri ale 
luptei au devenit 
locuri ale amintirii. In 
punctul cel mai înalt 
al falezei nu departe 
de plaja Omaha, cori
doarele înguste ale u- 
nei cazemate s-au 
transformat intr-to im
presionantă expoziție.

Localnicii păstrează 
cu respect și mîndrie 
toate vestigiile bătă
liei, ca și cărări care 
urcau dinspre plajă 
spre drum, suite sub 
gloanțe și obuze de. a- 
cei puțini la număr ce 
reușiseră să parcurgă 
imensa fîșie de nisip. 
Unii se odihnesc in ci
mitirele ce însoțesc 

. coasta normandă cu 
salba lor de pomi ti
neri și de morminte 
albe orientate spre 
mare. Alții revin in 
pelerinaj incercînd să 
recunoască locurile 
care au cunoscut bo
tezul focului. Norman
dia îi primește acum 
eu peisajul său calm, 
cu oamenii săi paș
nici. Dar întreaga 
Franță omagiază în a- 
ceste zile jertfa celor 
căzuți aici in urmă cu 
trei decenii. Intîlniri 
ale veteranilor, peleri
naje la locurile debar
cării amintesc tinerei 
generații sacrificiile 
prin care popoarele 
Europei s-au eliberat 
de sub jugul fascist

VIORICA 
DIACONESCU

l

Participanții au fost salutați 
de reprezentanți ai partidelor 
comuniste și muncitorești pre- 
zenți la Congres.

Mesajul de salut al Partidului 
Comunist Român a fost rostit, 
de la tribuna congresului, de 
către tovarășul Mihai Telescu, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R.. 
prim-secretar ai Comitetului 
județean Timiș al P.C.R.

După cș se adresează dele- 
gaților la cel de-al X-lea Con
gres al Partidului Elvețian al 
Muncii, tuturor oamenilor mun
cii din Elveția un mesaj de 
prietenie și solidaritate și un 
cald salut tovărășesc din partea 
Partidului Comunist Român, a 
secretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a tu
turor oamenilor muncii din Re
publica Socialistă România, in 
mesaj se arată: Comuniștii ro
mâni, opinia publică din țara 
noastră urmăresc cu stimă și 
viu interes activitatea pe care o 
desfășoară partidul dv. pentru 
înfăptuirea aspirațiilor maselor 
muncitoare, pentru progres, de
mocrație, socialism și pace.

Evocînd bunele relații de 
prietenie și colaborare tovără
șească statornicite între Parti
dul Comunist Român și Parti
dul Elvețian al Muncii, mesajul 
reafirmă șiXcu acest prilej do
rința partidului nostru de a le 
amplifica și diversifica pe mai 
departe, pe temelia trainică a 
marxism-leninismului și inter 
naționalismului proletar, a de
plinei egalități în drepturi; in
dependenței și neamestecului în 
treburile interne, avînd convin 
gerea că aceasta corespunde in-

jereselor prieteniei dintre cele 
două țări și popoare, cauzei uni
tății partidelor 
muncitorești, a 
țeior progresiste, 
liste.

Mesajul menționează, de ase
menea, bunele relații de cola
borare. statornicite pe multiple 
planuri, intre România și Elvo 
ția și reafirmă dorința de a la 
dezvolta în continuare, în spiri
tul prieteniei dintre cele două 
popoare, al cauzei înțelegerii, 
păcii, colaborării și securității 
in Europa și in lume.

In încheierea mesajului se 
spune ; vă dorim, dragi tovarăși, 
succes deplin în desfășurarea 
lucrărilor Congresului. în înde
plinirea obiectivelor și a hotărî- 
rilor pe care le veți adopta. ■ 
teafirmînd convingerea că rela
țiile dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Elvețian al 
Muncii vor cunoaște o dezvol
tare tot mai fructuoasă, in fo
losul celor două partide și po
poare ale noastre, al cauzei 
păcii și socialismului în lume.

comuniste și 
tuturor for- 

antiimperia-

• MINISTRUL FRANCEZ 
AL JUSTIȚIEI, Jean Leca- 
nuet, a arătat, într-o decla
rație făcută presei la Viena. 
că nu exclude posibilitatea 
ca Franța să participe la ne
gocierile privind reducerea 
reciprocă a trupelor și arma
mentelor și măsuri adiacente 
în Europa centrală — relatea
ză agenția T.A.S.S. „Acest lu
cru este în limitele posibilu
lui" — a menționat Jean Le- 
canuet.
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PERCHEZIȚIA : Lumina (orele 
9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20 30).

CASA. DULCE CASĂ : Central 
(orele 9,15; 1130; 13.45; 16; 13.15; 
20.30).

CĂLUȚUL ROIB : Scala (orele 
8,30: .11 : 13,30: 16; 18,30: 21).

CONTESA WALEWSKA : Sala 
Palatului (orele 17.15; 20,15); Patria 
(orele 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20.30). 
Casa Filmului (orele 10; 12.15:
15.45; 18; 20.15): Favorit (orele 
9,15: 11,30: 13,45: 16; 18 15; 20.30).

DE BUNA VOIE ȘI NESILIT 
DE NIMENI : Capitol (orele 9.30; 
11.45; 14; 16.15; 18,30: 20,45), Gră- 
cl::;a Capitol (ora 20.15).

LA EST DE JAVA : București 
(orele 8,30; 11; 13.30; 16; 18,30; 21). 
Melodia (orele- 8,45: 11; 13.15: 

• 15.45; 18.15; 20,30). Grădina Bucu
rești (ora 20.15).

APAȘII : Festival (oreje 9.15; 
11,30; 13,45; 16.15: 18,45; 21), Lu
ceafărul (orele 9: 11.15;-13,30; 16; 
18.30; 20.45). Feroviar (orele 9; 
11,15; 13,30; 16: 18,30: 20,30). Gră
dina Doina, (ora 20). Grădina 
Festival (ora 20).

PLIMBARE IN PLOAIA DE 
PRIMĂVARĂ : Excelsior (orele 9: 
11.15: 13.30: 16: 18.15: 20.30). Mo
dern (orele 9; 11,15; 13,30; 16;

18,15; 20.45), Grădin Modern (ora 
20.15).

ȘAH LA REGE : Victoria (orele 
9,lă£. 11.30; £345: 16: 18,30; 20,45).

_ . — Giulești (oreleFRAȚII JDERI
12,30; 16; 19.15). Dacia (orele 9; 
12.30; 16: 19.30).

MARINARUL EXTRAORDINAR: 
Flamura (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30). Gloria (orele 9: 11,15; 
13.30: 16; 18.15; 20,30).

LADY CAROLINE : 
(orele 9; 11.15; 13,30; 15.45 
20,30). Bucegi (orele 15,30.
20.15) , Grădina Aurora (ora 20), 
Grădina Bucegi (ora 20,15).

LUMINILE ORAȘULUI : Buzeștl 
(orele 9: 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20.15) . Floreasca (orele 15.30: 18;
20.15) Grădina Buzești (ora 20,30).

CAT BALLOU : Lira (orele 
15,30; 18: 20.15), Volga (orele 9; 
11.15; 13,3»; 15,45: 18; 20,15): Moși
lor (orele 9; 11,15; 15,45: 18; 20); 
Grădina Moșilor (ora 20.15); Gră
dina Lira (ora 20).

FATA DE PE KOSMAJ : Dru
mul Sării (orele 15.30; 18: 20,15).

CIDUL: Popular (orele 10;
15,30: 19).

DOAMNA CU CĂȚELUL : Viito
rul (orele 16; 18; 20).

BANI DE BUZUNAR : Cotro- 
ceni (orele 14,30: 16,30; 18.30; 
20 30).

Aurora 
; 18,15;

18;
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ACȚIUNEA „FOCUL**-: Rahova 
(orele 15,30; 18: 20,15).

UN COMISAR ACUZĂ î 
(orele 13.30; 15,45; 18,15;
Program de desene animate 
9.30; 11).

CE DRUM SA ALEGI :

Doina
20.30). 
(orele

Arta 
(orele 15; 17.30; 20), Grădina Arta 
(ora 20,30).

TREI SCRISORI SECRETE : Fe
rentari (orele 15,30: 18: 20,15).

OMUL POTRIVIT LA LOCUL 
POTRIVIT : Crîngasi (orele 16; 
18).

SORGUL ROȘU : Munca (orele 
15,30: 18; 20,15).

AFACEREA „PRINȚUL NE
GRU" : înfrățirea (orele 15,30: 18: 
20.15).

VALEA PRAFULUI DE PUȘCA: 
Pacea (orele 16; 18,15; 20,15), Gră
dina Tomis (ora 20.15).

RIO LOB0 : Progresul (orele 
15,30; 18; 20,15).

OMUL DIN ÎNALTA SOCIETA
TE : Unirea (orele 15.45; 18: 20,15), 
Grădina Unirea (ora 20.15).

PĂCALĂ : Cosmos (orele 14,30; 
17.15: 20).

TOR A ! TORA ! TORAd : Fla
căra (orele 9: 12,30; 16; 19,30).

JUDO : Vitan (orele 15,30: 17.45; 
20). Grădina Vitan (ora 20,30).

PERIFERIE (orele 14 30; 16.30); 
LUNA. RECOLTEI (ora 18,45); O- 
RAȘUL FĂRĂ LEGJ (ora 20,45), 
rulează la Cinemateca Union".

PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală ; Album : Alba- 
Iulia: • Matematică (Consultații 
pentru elevii clasei a VIII-a) : Po
ligoane regulate și ariile lor (par
tea a Il-a): • Geografie (clasa a 
V-a): Regiunile geografice ale pă- 
mîntului; • Fizică (anul III): Ra- 
diolocație. 10,00 Curs de limbă 
germană. 10,30 Curs de limbă 
franceză. 11.05 Film pentru copii; 
„Cheița de aur". 12,20 Album co
ral. 16.00 .Curs de limbă rusă. 
16,30—17.00 Curs de limbă engle
ză. 17,30 Telex. 17,35 Vîrstele pe
liculei. 18,30 Legile țării — legile 
noastre! Emisiunea va răspunde 
întrebărilor adresate de cetățeni 
din cartierele Titan și Drumul Ta
berei cu privire la actele norma
tive care reglementează raportu-

rile dintre proprietari și chiriași. 
Invitații emisiunii : doctor în 
drept Șerban Beligrădeanu și Ioan 
Hatmanu _ consilier in Ministe
rul Justiției. 18.40 Lecții TV pen
tru lucrătorii din agricultură : 
• Pregătiri în vederea recoltării 
cerealelor păioase, in flux conti
nuu • Culturi duble, după ce
reale păioase • Plante medici
nale și aromatice • Măsurile 
P.C.I. la recoltarea cerealelor și 
depozitarea furajelor. Participă : 
ing. Ion Necula — directorul 
Trustului S.M.A. Ilfov ; dr. ing. 
Teodor Moscalu — director In 
M.A.I.A.A. : dr. ing. luliu Moga 
— șef de laborator de la Institu
tul de cercetări pentru cereale și 
plante tehnice Fundulea ; dr. ing. 
Emil Pfiuu — șef de laborator de 
la Institutul de cercetări pentru 
cereale și plante tehnice Fundulea.
19.30 Telejurnal. La cotele Anului 
XXX. 20,00 Revista economică TV.
20.30 Teatru liric TV : „Boema" 
de Puccini. Interpretează ansam-

- - - - - ciui.
22,15

blul Operei Române clin 
21,50 întîmplări adevărate. 
24 de ore.

PROGRAMUL 2

Film20.00 Avanpremieră. 20.05 ...... 
serial : „încurcături familiale" — 
producție a televiziunii poloneze. 
20.50 Ancheta TV: Monumentele 
și turismul. 21,25 Telex. 21,30 Ro
man foileton; „Casa Buddenbrook". 
Episodul II.

— Tiparul : Combinatul poligrafic „Casa Scînteii". 40.362
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