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STAGIUNEA
ESTIVALĂ

Al'lată în pragul inau
gurării. stagiunea estivală din 
acest an reclamă o paletă 
amplă de manifestări cultu
ral-educative. recreative, in
vestiții de fantezie și tinere
țe. Și, mai mult decit ori- 
cind. convergența tuturor 
factorilor artistici, un echi
libru al eforturilor și iniția
tivelor, simț al perspectivei. 
tn*-un cuvint. organizare 

» ireproșabilă. Fiindcă stagiu
nea estivală, departe de a 
se limita la citeva localități, 
trebuie să ofere clipe de des
tindere oamenilor muncii diu 
toate orașele țării, din sta
țiunile balneoclimaterice, de 
pe litoral, prilejuind, totoda
tă, o nouă dovadă a vitali
tății artei noastre, a dăruirii 
mesagerilor săi. Premisele u- 
nei stagiuni estivale reușite 
sint reale. Dar ele trebuie să 
primească sigiliul faptei.

Stagiunea estivală repre
zintă un act de cultură. Ea 
este însă — in nu mai pu
țină măsură — și un act po
litic. Publicul se vrea atras, 
iar cind spunem atras ințe- 
legem, de fapt, interesat, cu
cerit prin manifestări cultu
rale de inalt nivel calitativ, 
cu un bogat conținut de i- 
dci, inspirate din realitatea 
socialistă a patriei. Un film 
de actualitate, un recital de 
poezie patriotică, un concert 
coral, o suită de marșuri și 
dansuri cu tematică revolu
ționară. un montaj literar- 
muzical de ținută sau un 
spectacol folcloric sint tot a- 
tîtea punți durate spre sufle
tul spectatorului. A veni in 
intimpinarea dezideratelor 
sale este o datorie. După cum 
tot o datorie este a contribui 
cu mijloacele specifice ale ar
tei la educarea șa in spirit 
militant, partinic, a-1 învăța 
să trăiască și să muncească 
în chip comunist.

Intr-un an marcat de pres
tigioase succese românești, în 
anul în care poporul își cin
stește prin fapte de eroism 
in muncă marile sărbători : 
a XXX-a aniversare a Eli
berării și al XI-lea Congres 
al partidului, stagiunea esti
vală presupune acțiuni cul
turale cu relief și culoare lo
cală, dar și concertarea ma
nifestărilor culturale la nive
lul întregii țări, o conjugare 
a eforturilor artiștilor profe
sioniști și ale celor amatori. 
De la instituțiile culturale 
profesioniste, de la formații
le * artistice de amatori 
<li« cluburi, cămine cul
turale, școli și universități, 
oamenii muncii așteaptă 
cărți de vizită bogat ilustra
te. gravate cu însemnele res
pectului pentru public. O 
stagiune estivală reușită este 
incompatibilă cu improvi
zațiile momentane, cu spec
tacolul cenușiu, rutinier, fără 
miză etică. A aduce o 
infuzie de vitalitate, de 
optimism, a investi pasiu
ne, a te dărui pentru Înno
bilarea și educarea spectato
rului în spiritul principiilor 
eticii și echității comuniste, 
iată țeluri ce trebuie să stea 
in atenția tinerilor artiști din 
uzine, de pe ogoare, din in
stituțiile de învățămînt. Sta
giunea estivală constituie un 
cadru optim de afirmare a 
valențelor artistice ale tine
rilor, o posibilitate de a con
tribui la îmbogățirea spiri
tuală a spectatorilor.

IOAN ADAM

Întîlnirea dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu
si tovarășul Aii Yata> s
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întreprinderea „Dorobanțur-Ploieștâ

Un fapt care tinde să devină tradiție

DEPĂȘIREA PROPRIILOR ANGAJAMENTE
Un debut promițător. Asa intitulam articolul pubLcot cu mai bine de trei luni in urmă in 

ziarul nostru și in care ne refeream la primele rezultate obținute de colectivul intreprinder 
„Dorobanțul" din Ploiești care lansase chemarea la întrecere către întreprinderile similare d;n în
treaga țară. Precizam atunci că a intrat în tradiție ca harnicul colectiv de aici să se outodepc- 
șească, să-și redimensioneze de citeva ori pe an angajamentele asumate. Tn anul jubiliar XXX 
colectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni de la „Dorobanțul" (din care mai mult de 60 la sută 
sînt tineri) este hotărit să păstreze această tradiție. Afirmația ar putea fi întărită de nenu-nărcte 
argumente, dar ne vom rezuma la citeva cifre, așa cum ni le-a prezentat directorul întreprinder 
ing. Vasile Tudor :

—La valoarea producției glo
bale ne-am angajat să realizăm 
peste plan 15 milioane lei. Pe 
primele cinci luni ale anului am 
realizat deja 9 milioane. In a- 
ceeași perioadă, la producția 
marfă am realizat 63 la sută din 
prevederile angajamentului. Cit 
privește producția fizică, față de 
30 tone fire peste plan cit pre
vedea angajamentul anual, am 
realizat pînă acum 75 tone.

Sint rezultate ce prefigurează 
fără doar și poate că propriile 
angajamente vor fi depășite. 
Pledează pentru aceasta și pri
mele realizări înscrise in cadrul 
inițiativelor ce au antrenat un 
număr1 insemnat de tineri. 47 
de specialiști, de exemplu, și-au 
pus pină acum semnăturile pe 
studiile efectuate in cadrul ini
țiativei „Fiecare specialist — un 
cadru de concepție*. Cele 12 stu
dii de care a beneficiat produc
ția au o eficiență economică de 
peste 350 000 lei. Să amintim 
doar faptul că articolele din po- 
liester in amestec cu celofibră 
beneficiază aici, la Ploiești, 
pentru prima dată in țară de un 
modem proces tehnologic de re- 
pieDtănare. Aceasta inseamnă — 
altfel spus — stofe de calitate 
superioară. Inginerul Nemțoiu 
Teodor, maistrul Gheorghe Ale
xandru și tehniciană Marinică 
Ileana sint autorii noii tehno
logii.

Dorința colectivului intreprin-

IOAN VOICU

(Continuare in pag. a Il-a)

De la întreprinderea de sere București, o nouă recoltă de tru
fandale ia drumul pieții.

Foto: AGERPRES

Secretarul U.T.C. în comitetul 
oamenilor muncii

Prestigiul organizației 
este conferit

de faptele tinerilor
Prin stabilirea reprezentării de 

drept a organizațiilor de tineret 
în cadrul organismelor colective 
de conducere, secretarul U.T.C. 
a devenit purtătorul de cuvînt al 
tinerilor ; participarea sa la dez
baterile din comitetul oamenilor 
muncii reprezintă, de fapt, con
tribuția tinerilor la actele de 
decizie pentru că secretarul re
prezintă punctul de vedere al

întregii organizații, precum și im
plicarea lor directă în înfăptuirea 
hotăririlor adoptate. Atît prin 
propria lor muncă, cît și prin a- 
nalizele și dezbaterile ce ău loc 
în organizațiile U.T.C. tinerii își 
aduc o contribuție efectivă la

MARIAN GRIGORE

(Continuare în pag. a ll-a)

În grădinile de legume sint necesare

I Lucrări operative^ 
de bună calitate?

I___
Pentru recolta de legume din 

acest an actuala perioadă este 
hotăritoare, acum definitivindu- 
se plantatul în cimp, acum tre
buind să se aplice cu cea mai 
nuire atenție lucrările de între
ținere. In judefu! Brăila, județ 
in care am întreprins recent un 
raid, asemenea comandamente 
tint proprii activității legumicul
torilor. Pentru realizarea unor 
culturi productice s-a luat, pe 
plan județean, măsura redistribu
irii unor cantități de răsaduri, 
mai ales în unitățile unde aces
tea nu s-au produs la un nivel 
calitativ superior sau unde au 
..îmbătrînit'" așteptind prea mult 
în răsadnițe prnă să fie plantate 
in crmp. S-a făcut o aprovizio
nare corespunzătoare cu îngră
șăminte chimice și cu substanțe 
pentru combaterea dăunătorilor. 
In toate fermele, suprafețele le
gumicole sînt în întregime iriga

te ți înzestrate cu un număr su
ficient de utilaje de irigat și oa
meni pentru deservire.

A rămas așadar să se mun
cească repede și bine. Organiza
țiile comunale V.T.C. au între
prins în acest sens o susținută 
activitate de mobilizare a tutu
ror tinerilor care s-au angajat să 
lucreze în acord global. La fer
ma legumicolă din Jirlău, o ve
ritabilă fermă a tineretului, ma
joritatea covîrșitoare a lucrători
lor constituind-o tinedi, nu se în
registrează nici o absență de la 
lucru. „Sîntem specializați în 
producerea semințelor de legume 
și problema calității lucrărilor se 
pune in cazul nostru cu o și mai 
mare acuitate — ne mărturisea

OCTAVIAN MILEA

(Continuare în pag. a Il-a)

POEȚII CÎNTECELOR NOASTRE
Versul poate cinic și singur, 

poate fi cîntec, dar atunci cînd 
are privilegiul de a se însoți cu 
muzica capătă șansa de a vorbi 
în multiple graiuri, ■ impunîndu-și 
virtuțile și ajungînd să fie sta- 
pîn al memoriei celui ce-1 as
cultă, obsedînd și dominînd su
perb.

Euritmiile cîntecului (sugerate 
de ritualurile muncii ori de că
derile de frunză) s-au născut 
poate înaintea cuvîntului. Mur
murul a premers litera. Logodite 
— muzica și poezia — și-au 
fost, prin vreme, supremul rea- 
zim în momente de istorie în 
care „vorbeau" doar săgețile 
șuierătoare și tropotele cailor 
peste orașe îngenuncheate.

Astăzi, în ani și în zile în 
care ne-am regăsit toate acele 
valori ale culturii noastre, de 
care nimic nu ne-a putut în
străina, ne . recunoaștem în vechi 
cîntece ale părinților și ale bu

nilor noștri și constatăm cu fru
moasă uimire că din amintirile 
anilor de școală ne-au rămas în 
auz nu numai melodiile, ci și 
versurile marilor noastre cîntece.

Deșteaptă-te române1 și Pe-al 
nostru steag sînt pentru mine

OPINII
de GHEORGHE 

TOMOZEI

la fel de vii și la fel de ■ impre
sionante ca draga noastră Horă 
a Unirii pe care ne-au dăruit-o 
Alecsandri, poetul, și Flechten- 
macher, omul de „muzichie" 
inspirată. Cine urmărește suma
rul unei antologii dd asemenea 
cîntece îi întîlnește ca autori ai 
versurilor pe aproape toți marii 
poeți ai României și înțelege că

între compunerile lui Anton 
Pann —- să zicem — și de pe 
acum clasica Republică, măreață 
vatră a lui Ion Chirescu, dar și 
a lui Eugen Jebeleanu, e o în
treagă istorie plină de patetism, 
sînt etape ale unui drum nici- 
cind întrerupt.

Cîntecul căruia îi spunem de 
mase își reclamă un loc meritat 
în viața tineriloi de azi, pe care 
n-avem dreptul să-i considerăm 
altfel decît înnimbați cu atribu
tele tinereții eterne. Generația 
lor nu e a veșmintelor cu ținte 
și a magnetofoanelor urlătoare. 
Majoritatea tinerilor n-au uitat 
cîntecul și jocul vechi, după cum 
n-au uitat să se exprime cu 
graiul și versul acelor marșuri 
și coruri îmbărbătătoare.

E limpede că poeții acestui 
timp trebuie să privească spre 
înaintași nu doar cu ceremonioa-

(Continuare în pag. a Il-a)

dintre Partidul Comunist Ro
mân si Partidul Eliberării și 
Socialismului din Maroc, in in
teresul ambelor țări și popoare, 
al unității mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

Totodată, părțile ș-au pro- 
-unțat pentru amplificarea, pe 
clanuri multiple, a relațiilor de

•'.adorare statornicite intre 
România și Maroc, spre binele 
celor două popoare, in folosul 
păcii, cooperării și înțelegerii 
i nternationale.

Trecindu-se in revistă unele 
aSDecte ale actualității interna- 
tionale. a fost relevată evoluția 
pozitivă a situației politice pe 
continentul european și în lume 
si s-a apreciat că aceste muta
ții creează condiții favorabile 
intensificării luptei tortelor re
voluționare. progresiste, antiim- 
perialiste. pentru împlinirea as- 
p rațiilor de libertate, democra
tic. pac-? si- colaborare ale po
poarelor. pentru rezolvarea pro
blemelor litigioase dintre state 
De cale pașnică, pentru afirma
rea unor relații noi intre na
țiuni. bazate pe egalitatea in 
d; cptttri. pe respectul indepen
dentei si suveranității nationa- 
1- pe neamestec in treburile in
terne.

In cursul întrevederii, s-a ex

primat solidaritatea cu lupta 
mișcărilor de eliberare din An
gola. Mozambic și Guineea- 
Bissau și din alte regiuni ale 
lumii pentru înlăturarea domi
nației coloniale, pentru libertate 
Si independență națională.

Conducătorii celor două par
tide au reînnoit hotărirea lor 
de a acționa și in viitor pentru 
întărirea unității și solidarității 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, a mișcări
lor de eliberare națională, a tu
turor forțelor democratice, pro
gresiste. patriotice si antiimpe- 
rialiste care luptă pentru con
solidarea cursului nou spre des
tindere. colaborare și apropiere 
între popoare, pentru împiedi
carea si zădărnicirea politicii 
imperialiste de tortă, dictat, a- 
gresiune și amestec in treburile 
altor state. împotriva colonia
lismului și neocolonialismului. 
pentru emancipare națională șț 
socială, pentru respectarea drep
tului inalienabil, al fiecărui po
por de a-și hotărî singur calea 
dezvoltării sale.

Întâlnirea s-a desfășurat in
tr-o atmosferă de caldă priete
nie tovărășească, de deplină în
țelegere reciprocă, ce caracteri
zează relațiile dintre cele două 
partide.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit
o delegație a C.C. al Partidului Muncii din Coreea

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit, marți după-amiază, pe 
tovarășii long Hiăng Săp. mem
bru al Comitetului Politic, se
cretar al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, și Kim long 
Nam. membru supleant al Co
mitetului Politic al C.C. al Par
tidului Muncii din Coreea, care 
fac o scurtă vizită în țara 
noastră.

La primire a participat tova
rășul Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R.

A luat parte ambasadorul

R.P.D. Coreene la București, Li 
Min Su.

Cu acest prilej, oaspeții au 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cordial mesaj de 
prietenie din partea tovarășului 
Kim Ir Sen, secretar general al 
C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele R.P.D. Co
reene. și cele mai bune urări de 
succes in activitatea sa de mare 
răspundere, consacrată prospe
rității țârii și fericirii poporului 
român.

Mulțumind pentru bunele urări, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a transmis, la rindul său, tova
rășului Kim Ir Sen multă să
nătate și un călduros salut, îm

preună cu urări de noi și im
portante succese poporului co
reean în construcția socialismu
lui.

în timpul întrevederii au fost 
abordate aspecte ale activității 
celor două partide și state, 
apreciindu-șe cu deosebită sa
tisfacție că relațiile de prietenie 
și colaborare frățească dintre 
Partidul Comunist-Român și 
Partidul Muncii din Coreea, din
tre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară De
mocrată' Coreeană se întăresc și 
se dezvoltă tot mai mult. în in
teresul ambelor popoare, al 
cauzei socialismului și păcii.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă’.de caldă prie
tenie.

C. STĂNESCU

—

„CE MAI
Există și o literatură care a înfășurat cu

vinte simple dar impresionante într-un fel 
de haină mitologică greoaie și nepotrivită. 
Din pricina ei emoția unui gest primar sau 
a unei „banale" fraze s-a turtit și pînă la 
urmă a murit sufocată. E adevărat că mul
te cărți au restituit cuvintelor un spațiu 
moral înalt și auster, așa cum li se cuvine 
cind sînt adevărate, cînd nu se îmbată de 
propria lor emfază. Și oricine știe că em
faza scoate capul mai ales de sub o haină 
ce îmbracă în vorbe o experiență asupra 
căreia nu are nici un fel de 
act de proprietate, pe care 
n-a trăit-o și la care nu s-a 
gîndit prea mult cel care 
și-a însușit-o în mare grabă. 
Simți imediat că peste un șir
de imagini mute s-c lipit un comentariu 
care cu cît încearcă să fie mai cald cu atît 
ne răcește mai tare și se uită mai repede. 
Poate că nici nu e chiar râu câ este așa : 
asupra memoriei oricum încărcate își fac 
mai durabil efectul, în spațiul cîștigat) une
le fraze ce merită să fie ținute minte. Care 
de fapt nu se pot uita. Ele provin uneori 
de la oameni care vorbind „simplu" doar 
despre munca lor nu știu, sau nu vor să 
califice, să pună adjectiv lîngă adjectiv. 
Ei descriu, numai cu subiect și predicat, 
ceea ce fac. lată, de exemplu, țin minte a- 
ceste zece cuvinte care descriu fără nici 
un adjectiv o acțiune : „în fiecare zi că- 
ram în spinare șapte kilograme de dinami 
tă". Vi le mai amintiți ? Le spunea con
structorul linei hidrocentrale : cu o voce 
moăle. Nu și-o înmuiase si nici nu cred că<_______ '_______

FACI ?“
putea fi bănuit, de vreo umbră de emoție. 
Pur și simplu (!) povestea, descria „ce mai 
face". Nici o muzică nu le însoțea în așa 
fel ca mai tîrziu urechea noastră adesea 
prea muzicală să rețină doar acompania
mentul pierzînd acel ton moale și mono
ton cu care se spuneau niște vorbe atît 
de dure. Omul trecea Ide la una la alta și 
după ce spusese ceea ce spusese l-am mai 
auzit : „dă măi, cutare, un telefon jos la 
șef!" El era sus.

Un constructor, ca atîția alții, care spu
nea „ce mai face" cu același 
cer cu care și pe bulevard 
doi inși abia despărțiri se 
reîntîlnesc și se întreabă la 
nesfîrșit : „ce mai faci?". Or 
fi simțit deosebirea?

Am citit undeva că un mare comandant 
de oști asupra căruia apăsa răspunderea 
luării deciziei supreme părea „copleșit de 
povara grijilor sale ca și cînd fiecare din 
stelele de pe umerii săi ar fi cîntărit o 
tonă" si am tresărit stinjenit de amintirea 
frazei acelui constructor de hidrocentrale, 
frază pe care și-o spunea lui însuși. Nu pă
truns de gravitatea poverii ci doar ca să 
nu uite ce are de făcut. Cît despre răs
pundere, ce, să mai spunem ? El răspundea 
de hidrocentrală și căra zilnic în spinare 
ceva de care depindea soarta acelui izvor 
de lumină. Cum se poate cinsti mai bine, 
mai drept și mai fără emfază răspunsul r 
care, zilnic, constructorul îl da la întrebarea 
„ce mai faci" ?

f
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Un anunț scris caligrafic și 
afișat chiar la intrarea studen
ților în Facultatea de drept a 
Universității București ne în- 
cunoștiințează că. la camera 
348, Bloc C, complex „6 Martie", 
se oferă spre vînzare Drept ci- 

'' Z ' vil și Drept administrativ. Mă 
conformez anunțului și, curind, 
accept condițiile de cumpărare : 
Drept civil (incomplet !) prele- 

„ ' “ geri multiplicate „de un coleg
care are posibilitatea" (? ?) — 
125 lei ; Drept administrativ, 
preț de librărie 16,70 lei, preț 
de vînzare — 100 lei. In plus 
mi se mai oferă Explicațiile teo
retice ale Codului Penal, două 
volume, preț real 95 lei. preț de 
ofertă 150 lei. Mi s-ar putea 
replica faptul că anunțul cu 
pricina ca și prețurile exagerate 
(asta ca să mă exprim în ter- 
meni eufemistici) sînt excepții. 
De loc ! La Facultatea de istorie 
circulă spre vînzare prelegerile 
de filosofie la suma de 150 lei, 
cele de paleografie fiind singu
rele cu o ,.coță de bursă" mai 
scăzută — 80 lei. Nici ofertanții 
nu sînt singurii : alte anunțuri 
caligrafiate sau dactilografiate 
dau relațiile cuvenite și despre 
alți vinzători de ocazie. La Gro
zăvești. bloc E. camera 326. gă
sim spre cumpărare 4 titluri de 
manuale, iar. la un număr de 
telefon care apare și dispare, 
după imprejurări, candidații la 
examenele de admitere in spe
cialitatea psihologie iși pot pro
cura notițe dactilografiate („nu
mai după 10 iunie cind soțul 
meu se întoarce din provincie !“ 
— ne informează o voce amabi
lă). Si așa mai departe !

Iată, așadar, că avem de-a 
face cu o practică Încetățenită, 
aceea a speculei de cursuri și 
manuale universitare, desfășu
rată lejer sub privirile îngădui
toare ale celor în drept să sanc

Pe adresa 
Autobazei

nr. 4-Buzău
Am absolvit școala pro

fesională de șoferi din 
Bucov, județul Prahova și 
am efectuat practica la 
Autobaza nr. 4 din Bu- 
.zău. După terminarea 
practicii am obținut per
misul de conducere și am 
solicitat angajarea mea 
la această autobază. Deși 
existau posturi libere de 
conducători auto, nu am 
fost angajat pe motiv că... 
peste un an plec să-mi 
efectuez stagiul militar. 
Nu este numai cazul meu,

„Un apel care nu trebuie 
să rămină neauzit^

Sub acest titlu, ziarul 
nostru (nr. 7736) publica un 
material în care comitetul
U.T.C. de la Fabrica de Ma
șini Electromecanice de 
Calcul din Tg. Mureș făcea 
un călduros apel către comi
tetul U.T.C. de la întreprin
derea de Autoturisme Pitești 
și întreprinderea de Motoare 
Electrice Pitești eu convinge
rea că „tinerii din organiza
țiile subordonate vor înțelege 
urmările defectuoasei colabo
rări și vor găsi resurse pen
tru a recupera restanțele". 
Restanțele constau in neli- 
vrarea pină la sfîrșiiul pri
mului trimestru al acestui an 
a 3 700 carcase și 2 790 mo
toare. Din pricina acestora 
fusese imobilizată o produc
ție în valoare de peste 30 
milioane lei. Articolul viza, 
în același timp, și Centrala 
Industrială de Motoare și 
Materiale Electrotehnice care 
ar fi putut normaliza situa
ția, dar care, din păcate, tra
ta cu superficialitate proble
ma cooperării între între
prinderile amintite.

Sintem în măsură, astăzi, 
să le comunicăm tinerilor de 
la F.M.E.C. din Tg. Mureș că 
apelul lor, așa cum ne și 
așteptam, a fost recepționat. 

ționeze cu toată fermitatea ase
menea manifestări de sfidare a 
celor mai elementare norme de 
colegialitate și întrajutorare. 
De ce proliferează, insă acest 
soi de comerț imoral, și de ce

Pentru respectarea echității 

in circulația cursurilor universitare

Asociațiile studentesti
» 9 9

pot aplica soluții proprii
este el tolerat ? Tudor Mohora, 
președintele C.U.A.S.C. din Uni
versitate îl explică astfel : „Nu 
este totul să luăm măsuri pen
tru depistarea, sancționarea vi- 
novaților, crearea opiniei colec
tive împotriva lor, atita vreme 
cit cauza principală rămine lip
sa unor manuale și cursuri uni
versitare."

Aflăm, astfel, că încă de la 
începutul anului universitar o 
acțiune amplă a urmărit depis
tarea lacunelor editoriale. Re
prezentanții asociațiilor studen
țești au ridicat problema în 
Senat și în consiliile profeso
rale. S-a intervenit. în cîteva 
ocazii, după părerea noastră, 
puține și nesemnificative, pen

de aceea vă întreb în nu
mele tuturor colegilor care 
se află în această situa
ție: ce vom face timp de 
un an dacă meseria nu 
ne-o putem practica ?

IORGA ION
Buzău

Cînd apare 
„Admiterea 

în învățămîntul 
superior" ?

Aș dori să dau examen 
de admitere la Faculta
tea de drept și pentru că

nu a apărut încă broșura 
„Admiterea in invățămîn- 
tul superior" pentru a- 
nul 1974, editată de Mi
nisterul Educației și In- 
vățămintului, sînt dez
orientat in ce privește 
pregătirea mea la obiec
tul filozofie. Spun dez
orientat deoarece nu știu 
ce teme trebuie să pre
gătesc. In ultimii 2-3 ani 
au apărut mai multe ma
nuale de filozofie care di
feră în ce privește tema
tica abordată. In „Tribu
na școlii" au fost reco
mandate teme ce nu sînt 
Incluse in manualele șco
lare. Noul manual de fi
lozofie apărut recent cu
prinde unele titluri care 
nu figurează in alte sur
se. Manualul este evident 
superior celorlalte dar nu

știu dacă mă pot consi
dera suficient pregătit în- 
sușindu-mi-1 numai pe a- 
cesta.

OLTEANU NICOLAE
Turda

Pentru 
o mai bună 

apreciere
Citesc cu regularitate 

rubricile din ziar care se 
adresează elevilor. în 
cursul lunii aprilie ac. 
s-a publicat în „Scinteia 
tineretului" un articol re
feritor la „Revitalizarea

Articolul a fost dezbătut 
in organizațiile U.T.C. din 
secțiile celor două întreprin
deri. S-au stabilit măsuri 
tehnico-organizatorice pentru 
recuperarea restanțelor și 
asigurarea in perioada viitoa
re a unor livrări ritmice.

Comitetul U.T.C. de la în
treprinderea de Autoturisme 
Pitești răspunde :

„Cu toate că, lunar, capaci
tatea de turnare a secției 
este de 2 488 carcase, mobiii- 
zindu-ne toate eforturile vom 
livra in lunile următoare un 
număr de 2 500 carcase, 
creîndu-vă astfel posibilita
tea realizării sarcinilor de 
producție în acest an".

SE PARE CA NUMAI 
ATÎT NU ESTE SUFICIENT, 
DEOARECE. IATA CE NE 
SCRIE COMITETUL U.T.C. 
AL ÎNTREPRINDERII DE 
MOTOARE ELECTRICE :

„Fără a ne absolvi de 
vină, am vrea să știți pă 
sintem confruntați eu nu- , 
meroase greutăți în aprovi
zionarea cu materiale și ma
terii prime necesare produ
cerii motoarelor, iar o parte 
din restanțe la livrările către 
dv. se datorează nerespectă- 
rii obligațiilor contractuale 
de către furnizorii noștri. 

tru a se multiplica șr difuza în
tre studenți notițele de curs 
acolo unde nu existau manuale. 
Ni se mai spune că la rindul 
său, rectoratul. Biroul Senatului 
au intervenit și ele pentru re
medierea situației. In realitate, 
din 93 de titluri care trebuiau 
multiplicate in trimestrul 171974 
nu au fost predate decit 28. 
(La istorie 1 din 6. la filosofie 
3 din 13, la fizică 1 din 6 etc.).

Chiar dacă pină la 15 mal au 
mai fost depuse 31 de titluri, 
datele de fond nu se schimbă 
pentru că nepunctualitatea cu 
care autorii urmăresc fazele ti
pografice, asaltul lucrărilor 
restante fac ca in ciuda posi
bilităților de care dispune tipo
grafia universității, cursurile să 
apară cu mari intîrzieri, sau să 
nu mai apară. Intervine, în ace
lași timp, fenomenul curios al 
migrației spre auspiciile unor e- 
dituri (să fie oare la mijloc nu
mai rațiuni de estetică tipogra
fică ?). Nicolae Bratosin, re
dactor șef la sectorul de carte 
universitară din Editura didacti
că și pedagogică, ne vorbea des
pre un adevărat asalt de manus-

Alături de ceilalți tineri din 
patria noastră și noi sintem 
angajați in întrecerea ce se 
desfășoară sub deviza „Tine
retul — factor activ în înde
plinirea cincinalului inainte 
de termen", și noi facem 
eforturi deosebite pentru în
deplinirea sarcinilor de plan 
organizind duminici in haine 
de lucru și răminind cînd 
este nevoie peste orele de 
program. Din dorința de a 
lichida întreaga restanță, 
ne-am propus să livrăm cu 
peste 300 motoare lunar pes
te producția planificată.

La rindul nostru facem un 
călduros apel către între
prinderile furnizoare de 
materii prime și materiale și 
în special către I.C.M.E. 
București rugîndu-i să ne 
asigure o aprovizionare co
respunzătoare, fiind evidente 
pagubele economice care 
apar ca urmare a nerespec- 
tării obligațiilor contrac
tuale...".

Sperăm că și acest apel va 
fi ințeles cum se cuvine și 
că se va acționa cu maxi
mă urgență pentru înlătura
rea deficiențelor. Tineri de 
la I.C.M.E., vă așteptăm 
răspunsul !

DOMNIȚA VĂDUVĂ 

crise (unele insuficient sau ne- 
giijent redactate I). printre aces
tea oferindu-se cursuri așteptate 
altundeva. O istorie a literatu
rii române moderne care trebu
ia. de pildă, să fie predată tipo
grafiei universității încă din 
decembrie 1973 este propusă
E.D.P.  — care, in mod firesc, 
nu o poate tipări decit in... 1975.

Perpetuarea acestor stări de 
fapte ține și de lipsa unei re
glementări legale a obligativită
ții fiecărui cadru didactic de a 
asigura curs sau manual la dis
ciplina sa. Indicațiilor Ministe
rului Educației și învățămintu- 
lui care prevăd că în prima lor 
fază, după discutarea în catedre 
și aprobarea de rigoare, cursu
rile trebuie multiplicate prin 
mijloace proprii institutului, le 
lipsește strictețea aplicării prac
tice. In acest caz. nu putem 
decit să salutăm inițiativa 
Biroului Senatului Universității, 
ca „in cazul în care un cadru 
didactic neglijează an de an — 
nu ni se spune și timp de ciți 
ani. n.n. — elaborarea cursului, 
sarcina de predare a disciplinei 
respective va fi încredințată al
tor specialiști din facultate sau 
din afara facultății".

Oricare ar fi împrejurările ac
tuale, există încă suficient spațiu 
de inițiativă și acțiune la înde- 
mîna asociațiilor studenților co
muniști. Ele pot acționa cu mai 
multă fermitate în organismele 
colective de conducere pentru 
a impulsiona predarea și multi
plicarea cursurilor restante, pot 
iniția schimbul de manuale și 
cursuri universitare între stu- 
denți pe. parcursul anilor de 
studii, pot sprijini înființarea, 
în incinta institutelor, a unor 
anticariate de carte universita
ră. Iată pentru ce. mai cu sea
mă în condițiile maximei rațio
nalizări a consumului de hîrtie, 
circuitul eficient, în timp al 
cărții universitare dobîndește 
caracterul unui act de majoră 
semnificație civică, patriotică.

ȘERBAN CIONOFF

olimpiadelor școlare". Au
torul propunea, printre 
altele, ca facultățile de 
specialitate să aibă în ve
dere și să urmărească 
perfecționarea elevilor 
premiați la olimpiade. în 
același sens aș sugera ca 
pentru examenele de ad
mitere în facultate să se 
ceară concurenților ane
xarea la dosare a diplo
melor obținute de ei în 
diferitele etape ale olim
piadelor. Pentru exami
natori. acestea ar consti
tui încă un element de 
cunoaștere și apreciere.

DOINA COCH’ 
elevă, anul IV 

Liceul 
Tudor Vladimirescu 

București

LUCRUL CEL MAI DE
• Tinerii aceia erau foar

te serioși — ca orice tineri 
deștepți care sînt filmați pen
tru televiziune fi știu că nu 
e cazul să facă mofturi, ci să 
spună ceva colegilor lor, dacă 
au de spus — dar aveau ae
rul deloc trucat că li se pare 
fire,sc. Li se pare firesc lor, 
învățăceii lui Einstein și ai 
lui Lamartine, lor, care pre
supun că își ' trimit scrisorile 
de dragoste jucîndu-se delicat 
de-a sonetul și făcînd subtile 
acrostihuri — să construiască 
o școală. Nu pe hîrtie, nu în 
calcul, nu la lecția de compo
ziție literară „Din realitățile 
Patriei" — ci pur și simplu. 
Fiind constructori, zidari, dul
gheri, meșteri în bpton și în 
sticlă, meșteri in drumuri și 
poduri. Li s-a părut firesc 
s-o și utilizeze. Să facă labo
ratoare și săli de sport. Să 
pună mîna pe lopată și pe 
rigla de calcul. Seara pen
tru tineret de joia trecută a 
stat sub semnul acestei sim
plități care semnifică un salt 
istoric. „Am învățat o mese
rie". „Am învățat lucrul cel 
mai de preț, să nu ne fie 
rușine de muncă". Absolven
ții de liceu tobă de carte sînt 
muncitori cu înaltă calificare. 
In orașul maramureșan în ca
re elevii au construit o școa
lă, ca să lase semn generații
lor viitoare despre concepția 
lor asupra vieții, nu s-a să-

Cu avioanele TAROM pe liniile aeriene ale lumii

Comandantul
navei 
și echipajul 
său...

în anul 1973. de serviciile
T.A.R.O.M. au beneficiat peste 
1 180 000 persoane. în perioadele 
de maximă Intensitate a zboru
rilor. avioanele de transport 
T.A.R.O.M. au executat zilnic 
peste 90 de curse, echivalind cu 
un total de 400 000 kilometri, a- 
dică de zece ori ocolul Pâmin- 
tului pe la Ecuator. Printr-o mai 
rațională folosire a parcului e- 
xistent. prin dotarea cu noi și 
modeme aparate, anul în care 
ne aflăm va înregistra • creștere 
a traficului de călători eu peste 
180 mii persoane. în anul 1975 
cifra călătorilor va atinge 1.5 
milioane, iar în anul 1980 — 2 
milioane.

Tot atit de edificatoare sînt 
rezultatele obținute in transpor
tul de mărfuri. Anul viitor, de 
pildă, capacitatea de transport 
comercială a aviației românești 
va fi de opt ori mai mare decit 
in 1964.

Partidul și statul nostru au 
manifestat o grijă permanentă 
pentru dezvoltarea și perfecțio
narea rețelei de aeroporturi, a 
tehnicii de dirijare și control al 
traficului aerian, pentru dotarea 
cu avioane modeme și de mare 
productivitate, pentru formarea 
unui personal navigant de elită. 
La această oră. pe cele trei ae
roporturi internaționale ale Ro
mâniei socialiste, poate decola 
și ateriza orice aeronavă aflată 
in exploatare, inclusiv superso
nice. aparținind uneia din cele
15 companii străine cu care a- 
vem încheiate convenții de co
laborare și împărțire a traficu
lui. în vara trecută, de pildă, 
aeroporturile noastre au asigu
rat condiții excelente de deco- 
lare-aterizare chiar și pentru 
avioane gigant de tipul Tristar, 
cu 400 locuri.

România dispune de una din
tre cele mai dense rețele de li
nii interne din Europa, rețea 
care însumează aproape opt mii 
de kilometri. Bucureștiul este 
legat — pe calea aerului — cu
16 centre politico-administrative 
din țară. Traseele aeriene inter
naționale ating cifra impresio
nantă de 85 000 kilometri. în 
noul sezon avioanele T.A.R.O.M. 
vor lega capitala țării noastre 
de 29 mari orașe din Europa, 
Africa. Asia și America de Nord.

Deschiderea, preconizată pen
tru un viitor foarte apropiat, a 
celor două noi magistrale aerie

vîrșit nici o minune. Acolo 
s-a făcut pur și simplu edu
cație. Educație socialistă în 
sensul profund al cuvîntului. 
Visăm cu toții la vremea de
loc îndepărtată în cure mun
citorii cu înaltă calificare vor 
fi distinși intelectuali. Vînt 
bun la pupa, cum se spune 
în orașul din celălalt capăt al 
țării acestei frumoase gene
rații' de' absolvenți care au

CRONICA T.V.
lăsat înscrisă în beton și lu
mină o școală pentru anul 
două mii. O școală de înaltă 
calificare a conștiinței. Ei 
ne-au făcut, încă o dată, să 
așteptăm cu încredere anul 
două mii.

• Se pare că am fost vizi
tați de extratereșiri. Se para 
că nu există nici un dubiu. 
Se pare că numai spiritele 
groaznic de terestre se mai 
pot îndoi. Se mai pare că 
vizita asta protocolară s-a 
petrecut cînd eram noi, pi- 
mîntenii, incapabili de proto
col. Distinșii oaspeți s-or fi 
uitat la bromtozauri și intr-un 
calcul rapid au hotărît că 
vor deveni gazde peste un 
milion de ani. O fi trecut mi
lionul, n-o fi trecut... Tele- 
enciclopedia care revine spec-

ne, spre America Latină și A- 
frica de Sud face ca rețeaua de 
curse regulate T.A.R.O.M. să a- 
jungă la circa 115 mii kilome
tri. Adăugind și faptul că. pe 
lingă aceste zboruri regulate, 
T.A.R.O.M. execută numeroase 
zboruri la cerere, peste 400 lo
calități de pe harta globului au 
fost și vor fi vizitate de aero
navele românești.

• Una din cele mai dense 
rețele aeriene de linii interne 
din Europa • Peste 1 180 000 
călători în 1973 e 17 aeropor
turi • Trasee aeriene interna
ționale ce însumează 85 000 km 
• Zilnic, de 10 ori ocolul Pă- 
mintului • Aeronave românești 
pe magistralele intercontinen
tale.

Din anul 1954, anul înființării 
T.A.R.O.M., parcul de aeronave 
a fost înzestrat cu avioane de 
mare capacitate și cu o viteză 
de croazieră crescîndă. Alături 
de avioanele IL-62, AN-24,
BAC 111 etc. anul acesta, în do
tarea T.A.R.O.M. au intrat noile 
tipuri de aeronave BOEING 707 
care, prin dimensiunea, eleganța 
și perfecțiunea formei, cores
pund celor mai ridicate exigențe. 
Prin intrarea in dotare a acestui 
nou tip de avion s-au atins 
două importante obiective : a- 
bordareai unor linii aeriene 
regulate pe traseele intercon
tinentale începind cu New York 

taculos cu acest serial fri- 
sonant, nu ne spune. Ne 
lasă să privim piramide cu 
secrete astronomice, colosa
lele statui din Insula Peștelui, 
uriașele blocuri de piatră pe 
care astăzi, la tehnica cea 
mai avansată, nu se poate 
calchia posibilitatea de a fi 
transportate etc., etc. Etce- 
teraul acesta este dealtfel 
tot ce putem adăuga ’la cela 

cîteva minute extrem de zgâr
cite în care privim enigmele 
gigante ale lumii. Pare destul 
de probabil că acei oolegi de 
univers au simțul proporțiilor 
Toate semnele lăsate sînt 
monstruos de mari. Or fi ve
nit din Planeta uriașilor! in
teresant că splendidul curs 
de istoria artei în pilule pe 
care îl ține Teleenciclopedia. 
sub bagheta distinsului pro
fesor Ion Frunzetti, comple
tează tulburător capitolul ști- 
ințifico-fantastic. Frescele din 
Tasilli sînt ele însele, ca ătî- 
tea alte fresce din diverse 
grote ale preistoriei, suspect 
de sintetice, suspect de desă- 
vîrșite plastic. Dacă nu cum- 
va păcătuim de contaminare. 
Dintre maladiile spirituale ne
vinovate cele mai molipsi

și Pekin și creșterea traseelor 
aeriene ale T.A.R.O.M. cu 25 mii 
kilometri. Numai prin intrarea 
în dotarea T.A.R.O.M. a avioa
nelor IL-62 și BOEING 707 a 
crescut capacitatea de deservire 
cu 546 000 călători anual. Evi
dent, grija permanentă pentru 
dotarea tehnică și materială este 
dublată de preocuparea susținu
tă pentru formarea unor cadre 
capabile să valorifice exemplar 
parcul de avioane, să asigure 
securitatea zborului, să ofere ca
drul agreabil și optim întregii 
activități de prestare a servicii
lor solicitate. Personalul navi
gant T.A.R.O.M. este .compus din 
echipaje care, în marea lor ma
joritate, au în carnetul de zbor 
peste 6 milioane de kilometri 
parcurși fără incidente sau ac
cidente. Piloții, navigatorii, ra- 
diotelegrafiștii. mecanicii de bord 
și însoțitorii de bord dispun de 
o dotare fizică și psihică deose
bită, de o școlarizare prelungită. 
Din momentul admiterii candi
datului în școala de pilotaj și 
pină la obținerea brevetului de 
pilot comandant de aeronavă pe 
avioanele de transport public de 
mare viteză și capacitate spori
tă trec în medie 8—10 ani. Ani 
de antrenament, de exercițiu, de 
pregătire multilaterală, temei
nică. Gradul înalt de pregătire, 
calitățile fizice și psihice, cura
jul și măiestria zburătorilor ro
mâni a făcut de mult înconjurul 
lumii, prestigiul aviatorilor 
T.A.R.O.M. fiind o realitate de 
necontestat, recunoscută pe plan 
mondial.

AL. DOBRE

PREȚ
toare este limpede că mania 
de a căuta extratereștri peste 
tot este printre primele.
• Degringoladă de calitate 

la capitolul divertisment. Sub 
semnul caporalului Columbo, 
care parodiază sărăcuț și a- 
nost. Apreciatul comic n-o fi 
observat că locotenentul el 
însuși se autoparodia? Paro
die la parodie-fiasco sigur. 
Penurie de idei la aceste 
spectacolașe în care numere
le se succed cuminte, mai 
rine cineva și cîntă, mai se 
spune o glumă căznită, mai 
se aruncă cu puțin staniol pe 
paietele solistei. Pe unde o 
mai fi Alexandru Bocăneț? Ne 
lasă așa, fără un zîrnbet, o 
floare, în plină primăvară? Pe 
unde o mai fi Steaua fără nu
me? Dacă nu producea ve
dete la fiecare ediție, produ
cea măcar plăcuta tensiune 
de concurs. Să asiști la o po
sibilă lansare iată un lucru la 
care tineretul n-a fost nici
odată insensibil.

• Spectacol de întîi iunie 
pentru copii. Nimeni n-a ob
servat cum e spectacolul, bun 
sau prost. Cînd privești chi
purile de copii frumoși spi
ritul este în superbă vacan
ță. Este unul din momentele 
care ni se dăruiesc — și în 
care sîntem numai suflet, un 
suflet mare și deplin, ca lu
mina de vară.

SMARANDA JELESCU

Sesiunea 
tinerilor 

cercetători
La Liceul „Deeebal" din 

Deva a avut loc sesiunea de 
comunicări științifice a ele
vilor din liceele teoretice și 
de specialitate de pe cuprin
sul județului Hunedoara, or
ganizată de Comitetul jude
țean al U.T.C. și Inspectora
tul școlar județean în cinstea 
celei de a 30-a aniversări a 
eliberării patriei. In cadrul 
a 8 secții au fost cuprinse 
peste 70 de lucrări realizate 
pe parcursul anului școlar 
în cadrul cercurilor pe 
obiecte. Cele mai valoroase 
lucrări vor fi prezentate in 
sesiunea republicană de re
ferate și comunicări științi
fice ale elevilor din licee.

AL. BALGRADEAN

Prestigiul 
organizației 
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perfecționarea întregii activități 
din unitățile în care lucrează.

La Filatura de mătase natu
rală" din Lugoj este evidentă e- 
ficiența .acțiunilor organizației de 
tineret; tinerii se bucură de un 
prestigiu deosebit în întregul 
colectiv. Reprezentantă de drept 
în comitetul oamenilor munci' 
Maria Hoban, secretara comiu- 
tului U.T.C., se bucură de auto
ritate în cadrul acestui organism, 
tocmai datorită faptului că a 
reușit, printr-o serie de acțiuni 
ale organizației, venind direct în 
sprijinul producției, să demon
streze contribuția și posibilitățile 
tineretului ; rezultatele muncii 
sînt o dovadă convingătoare că 
angajamentele și propunerile fă
cute în ședințele comitetului re
prezintă o emanație a hotăririi 
colective a tinerilor, de a căror 
încredere se bucură. „Dacă Mă
ria Hoban spune că tinerii vor 
face un lucru sau altul, ori dacă 
noi, conducerea, îi cerem spri
jinul — îmi spunea ing. Sacha 
Bernfeld, directorul întreprinde
rii — atunci sîntem siguri că 
acest lucru se va realiza, pentru 
că izbutește întotdeauna să se 
facă înțeleasă și sprijinită de 
tineri. De aceea și tinerii 
se bucură întotdeauna de spri
jinul și de înțelegerea noastră..."

Cîteva exemple vin în comple
tarea acestei afirmații. întreprin
derea s-a aflat adeseori, în tre
cut, în dificultate, din cauza ma
teriei prime — gogoșile de 
viermi de mătase. Dependența de 
producători impunea crearea u- 
nui stoc de rezervă. - Și așa, 
filatoarele au ajuns, în urma u- 
nei analize colective, și crescă
toare de viermi de mătase ; mai 
mult, ei acordă asistență tehni
că producătorilor din județ. Este 
adevărat faptul că în loc de două 
hectare de plantație cu duzi, cit 
era planificat a se realiza la vii
toarea fermă sericicolă a între
prinderii, ei, tinerii, au plantat 
zece hectare. Tot ei. la chemarea 
secretarei, a reprezentantei lor în 
conducerea întreprinderii, au pre
gătit terenul pentru viitoarea ex
tindere a țesătoriei. De asemenea, 
la schimburile de onoare ale ti
neretului au răspuns cu toții pre
zent, numai în luna aprilie rea- 
lizîndu-se pe această cale 80 k' 
fire de mătase, 600 m.p. țesături 
și 1 500 bluze pionierești, produ
se în valoare de 30 000 de Iei.

Tinerii știu ce și pentru ce 
trebuie să facă. Sînt informați , 
despre aceasta, periodic, în adu
nările generale. Dezbat atunci 
atit rezultatele obținute, căutînd 
să înlăture și eventualele defi
ciențe din munca lor, luînd ho- 
tăriri în colectiv asupra celor ce 
au de făcut, cît și propunerile 
pe care reprezentanta lor urmea
ză să le ridice în comitetul oa
menilor muncii.

în fiecare secție, un panou a- 
dus „la zi“ anunță : „tineri, din 
angajamentul organizației, pină 
la această dată,.am realizat...". 
Și urmează cifrele, cifre concre
te, ilustrînd în modul cel mai 
grăitor implicarea tineretului în 
întreaga activitate a întreprinde
rii, asupra activității căreia, prin 
intermediul reprezentantei lor, 
Maria Hobană, decide, dar se și 
simte direct răspunzător.

Noi construcții în orașul Cluj.

LUCRĂRI OPERATIVE
neri : Tudor Mălureanu și Ște
fan Puia.

Credem că angajamentul pe

care aceștia și l-au luat nu va 
rămîne formal și va determina 
îndreptarea muncii lor.
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șeful fermei, ing. Vasile Gazu, 
care este și secretar al comitetu
lui comunal U.T.C. Sîntem însă 
în majoritate uteciști, alcătuim 
un colectiv foarte solidar și ho
tărît să-și respecte angajamente
le. La ora actuală, am terminat 
plantatul tuturor sortimentelor, 
tomatele timpurii sînt copilite iar 
la celelalte sîntem la zi cu lu
crările de întreținere. Funcțio
nează la noi nu numai autocon
trolul, conștiinciozitatea de ute- 
cist, dar. și controlul zilnic, pe 
teren, pe care îl facem noi, spe
cialiștii". O prezență masivă în 
cîmp am întîlnit-o și la ferma 
legumicolă Gropeni, chiar dacă 
șeful acesteia, Nicolae Novac, nu 
este secretar U.T.C. și foarte 
mulți lucrători sînt, de asemenea, 
tineri. „Pentru că am rămas pu
țin în urmă cu plantatul tomate
lor de vară, am concentrat la a- 
ceastă lucrare SO de oameni din 
cei 110 pe care îi are ferma. 
Restul trebuie să continue lucră
rile de întreținere la culturile

plantate deja și să recolteze spa
nac, ceapă verde, ridichi, deoa
rece zilnic livrăm în jur de 5000 
de legături. De- obicei se spune 
că graba strică treaba, dar gra
ba noastră la plantatul tomate
lor este și justificată și nu va in
fluența calitatea lucrării, pentru 
că vom acționa cu aceeași aten
ție. Extindem în schimb zilnic 
timpul de lucru efectiv în cîmp, 
pînă cînd vom termina întreaga 
suprafață". Aici, ca și în alte fer
me legumicole, ca cele de la 
Tichilești, Gabrielescu, Lișco- 
teanca, Tudor Vladimirescu, am 
stat de vorbă cu numeroși coo
peratori tineri despre lucrările 
pe care le execută în aceste zile, 
despre felul în care ei respectă 
indicațiile specialiștilor. Majorita
tea ne demonstrau că înseși pre
vederile acordului global îi în
deamnă să facă lucrări de bună 
calitate, să pretindă crearea unor 
condiții de producții optime. Cei 
de la Gropeni, de pildă, erau 
foarte nemulțumiți de modul în 
care lucrează doi motopompiști ti

Depășirea propriilor 
angajamente
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derii ploieștene de a produce 
mai mult, mai de calitate, mai 
eficient se materializează și în 
utilizarea cu spirit de răspun
dere a materiei prime. Pînă nu 
de mult deșeurile de la filatu
ră se trimiteau la unitățile de 
tapițerie pentru a se utiliza. As
tăzi și aceste „resturi" se valo
rifică superior. Cele 51 tone pale 
obținute din deșeuri aduc o e- 
ficiență de peste 5 milioane lei! 
Se remarcă în această acțiune 
multe filatoare, tinere printre 
care și Ioana Roșea, Elena Ene, 
Maria Doiciu — nume prezente 
lună de lună pe graficele între
cerii.

în discuțiile purtate cu tinerii 
a revenit de nenumărate ori o 
idee ce se impune ca un numi
tor comun al rezultatelor înre
gistrate : căutarea celor mai efi
ciente metode de organizare a 
muncii au devenit fapte cotidie
ne. Din nou trebuie să apelăm

la un exemplu. Maistrul Gheor- 
ghe Alexandru. împreună cu in- 

‘ ginerii Sorin Mănescu, Ion Bar
bu, Teodor Matei și Teodor 
Nemțoiu au gîndit și transpus 
in practică soluții pentru utili
zarea mai judicioasă a suprafe
țelor de producție. Soluție care 
transpusă în graiul cifrelor în
seamnă : un spor de 300 tone 
fire pieptănate și peste 500 000 
metri pătrați de țesături.

Sînt doar cîteva din realiză
rile care alături de multe altele 
oferă colectivului întreprinderii 
satisfacția muncii împlinite, a 
succesului înregistrat în între
cerea socialistă ale cărei obiec
tive s-au lansat chiar de aici. 
Pină acum s-a înregistrat un a- 
vans de două luni in îndeplini
rea sarcinilor cincinalului. Este 
și aceasta o dovadă în plus a 
realismului angajamentelor a- 
sumate in întrecere, a hărniciei 
și priceperii, a permanentei'do
rințe de autodepășire a oame
nilor.

POEȚII CÎNTECELOR NOASTRE
(Urmare din pag. I) 

să nostalgie, ci și cu dorința în
dreptățită de a concura modele 
clasice, propunîndu-le compozito
rilor un verb proteic, încercînd 
să facă din vers racheta purtă
toare a unor inefabile încărcături 
emotive.

Dar ar trebui ca în perspecti
va unor realizări pe măsură să 
se întreprindă cîteva mișcări 
prealabile absolut necesare: 1. 
Să se mijlocească o autentică, 
reală, comuniune între poeți și 
muzicieni 2. Să li se bareze dru
mul spre cîntec textierilor de 
duzină care compromit litera și 
spiritul unor melodii ce ar pu
tea deveni memorabile și 3. Di
rijorii de coruri și regizorii de 
spectacole muzicale să renunțe 
la tot ce împiedică versul să fie 
auzit 1 Sînt cazuri în care vocile 
se suprapun astfel îneît este

exclusă orice înțelegere logică a 
cuvîntului, sînt situații în care 
cîntecul e împodobit excesiv cu 
flori inutile, refrene onomatopei
ce (nu lipsite de farmec, de
sigur), dar care sufocă textul.

Sînt, bineînțeles, păreri de 
„amator". N-am pretenția că aș 
putea aduce vreo contribuție de 
esență în domeniul — fantast — 
în care românii se exprimă pe 
sine și vorbesc lumii de mii de 
ani... Cred însă cu toată con
vingerea că în relația muzică- 
text nu trebuie să existe un ele
ment socotit de esență și un 
altul de interes secundar. Poeții 
noilor noastre cîntece (scriu 
poeți și nu textieri) au chemarea 
de a vorbi despre România so
cialistă, despre oamenii ce fău
resc uh viitor pe măsura națiu
nii ce se regăsește în cîntecele 
sale ca soarele în oglinzile 
mării !
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TELEGRAMA
•

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCC, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit din partea tovarășului IOSIP BROZ TITO, urmă
toarea telegramă :

Vă exprim cele mai profunde mulțumiri, dragă tovarășe 
Ceaușescu, pentru felicitările cordiale ți bunele urări pe care 
mi le-ați adresat cu prilejul zilei mele de naștere. Am convinge
rea că întilnirile și convorbirile noastre contribuie mult la În
tărirea prieteniei sincere care leagă popoarele noastre și la 
colaborarea multilaterală dintre partidele și țările noastre.

PRIMIRI
Tovarășul Emil Bodnaraș, 

vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, președintele Comitetului 
național român pentru pregăti
rea Conferinței mondiale a 
populației, a primit, marți, pe 
secretarul general al Conferin
ței mondiale a populației, An- 
tonio-Carrillo Flores, și pe ad
junctul său, Ralph Townley, 
care fac o vizită în țara noas
tră in legătură cu pregătirea lu
crărilor conferinței.

Au fost de față Mircea Mali- 
ța. ministru-secretar de stat la 
Consiliul de Stat. Ion Datcu, 
ambasador, reprezentantul per
manent al României la O.N.U.

Tovarășul Emil Bodnaraș a 
oferit un dejun în cinstea oas
peților.

★
Marți, tovarășul Paul Nicu- 

lescu-Mizil, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul educației 
și invățămintului. a primit pe 
Gerald Fowler, ministru de stat 
la Departamentul Educației și 
Științei din Marea Britanic și pe 
sir William Harpham. directo
rul Centrului Marea Britanie — 
Europa de est.

în timpul întrevederii, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială, a fost exprimată sa
tisfacția pentru rezultatele ce
lui de-al patrulea Colocviu ro- 
mâno-britanit cu tema ..Cerce
tarea științifică în învățămintul 
superior'1, care a avut loc in 
aceste zile la București.

A fost de față Derick Rosslyn 
Ashe. ambasadorul Marii Brita
nii la București.

Ir
Marți dimineața, tovarășul 

Mihai Dalea. președintele Con
siliului Central a! U.G.S.R.. a 
primit pe participanții la cursul 
pentru activiști ai organizațiilor 
sindicale din ■ țări ale Asiei și 
din Australia. organizat la 
București de Uniunea Generală 
a Sindicatelor din România. în 
perioada 6 mai—3 iunie a.c.

★
Ministrul afacerilor externe. 

George Maeovescu. a primit în 
ziua de 4 iunie pe domnul An
tonio Carillo Flores, secretar ge
neral al Conferinței mondial” a 
poDulației. Au fost discutate 
probleme privind organizarea 
Conferinței mondiale a popu
lației, care urmează a avea loc 
la București în perioada 19—30 
august a.c.

MANIFESTĂRI

Marile victorii ale Republicii 
Vietnamului de Sud sub steagul 
glorios al Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu" este titlul expo
ziției de fotografii care s-a des
chis. marți la amiază, la Ate
neul Român, sub auspiciile Con
siliului Culturii și Educației So
cialiste. Expoziția marchează a- 
niversarea a cinci ani de la con
stituirea Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud. Sînt pre
zentate imagini din lupta si 
munca populației sud-vietname- 
ze, realizările obținute sub con
ducerea Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu în reconstrucția 
pașnică, aspecte ale solidarității 
popoarelor lumii cu lupta po
porului vietnamez.

în cadrul manifestărilor pri
lejuite de cea de-a cincea ani
versare a constituirii Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud, 
marți seara a fost prezentată în 
Capitală o gală de filme docu
mentare vietnameze.

SOSIRE
Marți seara. a îosit în 

Capitală secretarul general al 
Ligii Arabe. Mahmud Riad, cu 
soția, care, la invitația ministru
lui afacerilor externe. George 
Maeovescu. face o vizită oficială 
de prietenie in țara noastră ca 
oaspete al guvernului român.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspetele a fost salutat de 
ministrul afacerilor externe, 
George Maeovescu. cu soția. Ni
colae Ghenea. adjunct al minis
trului afacerilor externe, func
ționari superiori din M.A.E., 
alte persoane oficiale.

A fost de față Osman Assal. 
ambasadorul Republicii Arabe 
Egipt la București. Erau pre- 
zenți șefii misiunilor diplomatice 
ai Republicii Algeriene Demo
cratice și Populare. Marocului, 
Republicii Irak, Regatului Ha- 
șemit al Iordaniei. Republicii 
Democratice Sudan și Republicii 
Arabe Siriene. Pe aeroport se 
aflau, de asemenea, reprezen
tantul permanent al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei și 
directorul Centrului de informa
re al O.N.U.

VIZITE
Delegația Partidului Comunist 

Sanmarinez. formată din tova
rășii Umberto Barulli. secretar 
general al P.C.S.M.. și Vincen
zo Pedini. membru al secreta
riatului. președinte ai grupului 
comunist din Marele Consiliu 
General al Republicii San Ma
rino. care se află în țara noas
tră. la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân. s-a întilnit. în cursul zilei 
de marți, cu tovarășul Gheorghe 
Cioară, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.. prim- 
secretar al Comitetului munici
pal București al P.C.R. Oaspeții 
au fost informați despre activi
tatea și preocupările actuale ale 
organizației municipale de 
partid

în aceeași zi. delegația P C. 
Sanmarinez a făcut o vizită la 
Academia ..Ștefan Gheorghiu", 
unde s-a întilnit cu tovarășul 
Leonte Răutu. membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. președinte al Consiliului 
de conducere și rector al acade
miei.

♦
La invitația Comitetului Na

tional pentru Apărarea Păcii 
ne-a vizitat țara, intre 30 mai și 
4 iunie. Bernart Codo. pre
ședintele Ligii de prietenie și 
solidaritate cu, popoarele Da
homey. în timpul șederii în 
România, oaspetele a fost pri
mit la secția de relații externe 
a C.C. al P.C.R., a avut .con
vorbiri la Comitetul Național 
pentru Apărarea Păcii și la Liga 
română de prietenie cu popoare
le din Asia și Africa, a vizitat 
obiective economice și social- 
culturale din capitală și județe
le Argeș și* Prahova.

PROTOCOL
La București a fost semnat 

marți un contract de cooperare 
între întreprinderea românească 
de comerț exterior ,.Universal- 
Tractor" și firma italiană Fiat 
din Torino, care prevede pen
tru perioada 1975—1985, o serie 
de acțiuni de cooperare și 
schimb de produse între indus
tria noastră constructoare de 
mașini grele și firma italiană.

ȘEDINȚA GUVERNULUI
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

In ziua de 4 iunie 1974. a avut 
loc ședința guvernului Republi
cii Socialiste România.

Guvernul a examinat îndepli
nirea planului pe primele 5 luni 
din acest an și a stabilit măsu
rile ce trebuie întreprinse de 
ministere, centrale și întreprin
deri pentru realizarea în bune 
condițiuni a sarcinilor de pro
ducție și export, accelerarea 
execuției lucrărilor de construc
ții și montaj pe șantiere și pu
nerea îri funcțiune la termenele 
stabilite a noilor obiective de 
investiții, precum și efectuarea 
la timp a lucrărilor de întreți
nere și recoltare a culturilor 
agricole. De asemenea, guvernul

întreprinderea de

UN SUCCES
La 4 iunie, muncitorii, tehni

cienii și inginerii întreprinderii 
de confecții din Botoșani au 
îndeplinit integral, cu 570 de zile 
înainte de termen, sarcinile ini
țiale ale planului cincinal.

în telegrama adresată cu acest 
prilej C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, se 
spune, printre altele : Din adin- 
cul inimilor, vă rugăm, iubite 
conducător, să ^considerați acest 
rezultat al muncii și strădaniei 
noastre ca un act de adincă și 
vie recunoștință pentru grija

CRONICA
U. T. C

Ieri a părăsit Capitala, in- 
dreptîndu-se spre Sofia, o 
delegație a Uniunii Tinere
tului Comunist, condusă de 
tovarășul Florea Diaconescu, 
membru al Biroului C.C. al 
U.T.C., care, la invitația 
Uniunii Tineretului Comu
nist Dimitrovist din Repu
blica Populară Bulgaria, va 
face o vizită în această țară.

★
Tot ieri a părăsit Capitala 

îndreptindu-se spre Belgrad, 
tovarășul Trif Gigi, adjunct 
de șef de secție la C.C. al 
U.T.C., care va participa la 
Conferința „Tineretul și eli
berarea națională in Africa".

Aseară s-a înapoiat in Ca
pitală delegația Uniunii Ti- i 
neretului Comunist, condusă 
de tovarășul Gheorghe Mo- 
rărașu. prim secretar al Co
mitetului județean Iași al I 
U.T.C., care a participat la I 
lucrările celei de a IV-a I 
Conferințe a organizației 
„Tineretul Liber" din Berli
nul occidental. C. V.

Complexul turistic Cheia.
Foto: AGERPRES

a stabilit măsuri pentru intensi
ficarea acțiunilor in vederea 
pregătirii temeinice a planului 
pe anul 1975 in toate domeniile 
de activitate.

Totodată, au fost definitivate 
măsurile pentru asigurarea pie
selor de schimb necesare mași
nilor. utilajelor și bunurilor de 
consum de folosință îndelungată. 
Ău fost examinate in același 
timp propunerile privind îmbu
nătățirea activității de transpor
turi auto, creșterea eficienței 
economice a acesteia și satisfa
cerea in condiții corespunzătoa
re a nevoilor de transporturi.

In continuare, guvernul a re
zolvat unele probleme curente.

confecții Botoșani

DE PRESTIGIU
nestrămutată pe care personal 
o purtați față de clasa noastră 
muncitoare, de nivelul său de 
viață material și spiritual, o 
modestă contribuție la tezaurul 
faptelor de muncă cu care co
muniștii țârii. întregul popor în- 
timpină cea de-a XXX-a ani
versare a eliberării și cel de-al 
Xl-lea Congres al Partidului 
Comunist Român.

Ne-am călăuzit in permanență 
după strălucitul exemplu de dă
ruire patriotică și dirzenie in 
înfruntarea oricăror greutăți, 
oferit de primul dintre comu
niștii și bărbații de stat ai ță
rii, in care națiunea întreagă vă 
recunoaște pe dumneavoas
tră. iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. Am urmat întocmai 
prețioasele indicații pe care 
ni le-ați dat direct, atunci 
cind ne-ați vizitat fabri
ca, am acționat neabătut 
sub deviza ..mai iute, mai 
bine, mai eficient".

Acum, cind facem acest bilanț 
al activității noastre de 25 de 
ani și am inceput realizarea pri
melor produse de confecții in 
contul anului 1976. se arată in 
incheiere. vă înconjurăm cu 
toată dragostea și căldura, asi- 
gurindu-vă de cea mai înaltă 
prețuire, scumpe conducător al 
destinului românesc. Sintem 
ferm hotărîți să urmăm întoc
mai și să împlinim fără șovăire 
sarcinile ce ne revin din politi
ca partidului de înălțare a 
României socialiste, de rid-rc a 
viitorului ei comunist.

în Editura politică 
a apărut revista 

PROBLEME ALE PĂCII 
Șl SOCIALISMULUI 

nr. 4/1974

Manifestările grave
petrecute pe stadionul 

din Bacău vor fi 
aspru sancționate

Față de faptele reprobabile 
petrecute, duminică, pe stadionul 
din Bacău, pe care cititorii noș
tri le cunosc, ne-am interesat, 
ieri, la Federația română de fot
bal asupra primelor măsuri care 
s-au luat. „Ceea ce s-a întim- 
plat acolo este fără precedent — 
ne declară tovarășul Florea Tă- 
năsescu, secretar general al
F.R.F.  Asemenea acte de vio
lență și huliganism n-au nimic 
comun cu sportul, cu fotbalul, 
ele demonstrează serioase ca
rențe de educație, abdicarea de 
la cele mai elementare norme 
ale eticii și moralei socialiste. 
Tocmai de aceea, cei care se fae 
vinovați de săvîrșirea lor vor fi 
aspru sancționați. Federația a 
instituit o comisie de anchetă 
care va cerceta cazul în amă
nunt. iar joi Federația, comisia 
de disciplină, pe baza dosaru
lui intocmit vor hotărî sancțiu
nile in raport cu gravitatea fap
telor fiecărei persoane și a clu
burilor implicate".

Pină ieri, la prînz, nici una 
dintre cele două echipe, Dinamo 
și S.C. Bacău, nu depuseseră la 
federație memorii sau contesta
ții. Comisia de anchetă strînge 
declarații scrise pentru că între 
cele publicate și ceea ce susțin 
verbal unii dintre martorii ocu
lari au apărut unele nepotriviri. 
Ieri. în acest scop, era așteptat 
să sosească de la Constanța și 
arbitrul Gh. Manole care a con
dus meciul la centru. Am stat 
de vorbă și cu observatorul fe
deral la acest meci. Const. Ar- 
deleanu. care ne-a relatat unele 
amănunte — trecute, firește, și 
în raDortu! său considerat un 
document de bază — Drivind in
cidentele petrecute. între care 
am reținut și acela că arbitrul 
de tușă. VI. Trifu, a susținut, 
chiar în momentul cînd jucăto
rii băcăuani îl loveau cu bru
talitate, punctul său de vedere, 
și anume că în faza din care 
dinamoviștii au marcat golul 
doi. nu era ofsaid, iar în ce pri
vește faultul lui Dinu asupra 
portarului Voinea îl consideră 
un fault obișnuit de joc, care, 
in condiții normale, n-ar fi pu
tut provoca o încăierare de ase
menea proporții.

Dar. in fața Federației și a 
comisiei de disciplină, vor com
pare toți cei implicați, în acest 
incident. într-un fel sau altul, 
ceea ce garantează elucidarea 
lui pină la capăt și aplicarea 
unei justiții echitabile.

Astăzi, la Rotterdam,
ROMÂNIA-OLANDA

Pe stadionul clubului Fayenoord 
din Rotterdam se va desfășura, 
astăzi, întîlnirea internațională 
amicală de fotbal dintre selec
ționatele României și Olandei. 
Cu acest prilej, echipa Olandei 
va susține ultimul meci public 
de verificare înaintea plecării 
la turneul final al campionatu
lui mondial de fotbal din R.F. 
Germania.

Antrenorul echipei ROMÂ
NIEI. Valentin Stănescu, a a- 
nunțat că va începe partida de 
astă-seară cu următoarea for
mație; Răducanu, — Cheran,
G. Sandu, Antonescu, Angheli-

lncepind de miine, Nisa, 
„Capitala mondială" a șahului

Incepind de joi, Nisa va fi 
timp de aproape o lună „Capi
tala mondială" a șahului cu o- 
cazia celei de-a 21-a Olimpiade 
șahiste care va reuni selecțio
natele a circa 80 de țări. Timp 
de doi ani, Federația franceză 
de specialitate, împreună cu mu
nicipalitatea orașului de pe 
Coasta de Azur au pregătit in 
cele mai mici amănunte acest 
eveniment al sportului minții. 
Printre țările participante se nu
mără și echipa României care la 
actuala ediție aliniază următo
rii șase șahiști : Florin Gheor
ghiu. Victor Ciocîltea, Theodor 
Ghițescu, Dumitru Ghizdavu, Ca
rol Partos, Mircea Pavlov.

Campionatele europene 
de box pentru tineret

KIEV 4 (Prin telefon de la 
trimisul Agerpres, P. Ochialbi): 
Marți seara, în cea de-a patra 
reuniune a campionatelor euro
pene pentru tineret, pugilistul 
român de categorie mijlocie 
Pavel Istrate l-a invins prin ko 
tehnic in prima repriză pe en

Justificări... postoperatorii
Dacă s-ar inventaria obiec

tivele realizate parțial sau 
integral in municipiul Galați 
de către tineri prin muncă 
patriotică, lista ar cuprinde
— numai pentru ultimii ani
— citeva zeci de amenajări 
și construcții. Printre ' reali
zările anului 1973 s-a numă
rat și un. frumos și bineve
nit complex sportiv destinat 
tinerilor de toate categoriile 
din cartierele Țiglina I și 
Țiglina III. Inaugurat anul 
trecut, complexul a devenit 
acum impracticabil, cel pu
țin pînă în toamnă. Despre 
ce este yorba ?

La solicitare, comitetul e- 
xecutiv ai consiliului muni
cipal a aprobat trecerea res
pectivei „suprafețe de teren" 
in administrarea combinatu
lui siderurgic din localitate, 
în adresa Înaintată munici
palității scrie negru pe alb că 
viitorul complex va găzdui 
manifestații sportive la ni
vel orășenesc, județean și 
republican. meciurile de 
fotbal ale echipei „Oțelul", 
antrenamentele si competi
țiile echipelor clubului res
pectiv, aici vor practica di
ferite discipline sportive co
lectivul combinatului și VOR 
AVEA ACCES ȘI TINERII 
DIN ORAȘ. înșiruirea ne-ar 
face să credem că avem de-a 
face cu un complex sportiv 
de dimensiuni foarte mari. 
Nu. în vechea formă, com
plexul ar fi putut găzdui zil
nic 250—300 tineri. în noua 
formă vor putea veni aici

ni — Dumitru, Dinu, Iordănes- 
cu — Lucescu, Dumitrache, 
Kun.

în ceea ce privește formația 
gazdelor, ea nu a fost incă 
anunțată, dar mai mult ca sigur 
că din „ll-le“ olandez nu vor 
lipsi cunoscuții internaționali 
Johan Cruyff, Johan Neeskens, 
Rinus Israel, Wim Suurbier și 
Arie Haan.

Meciul va începe la ora 21,30 
(Ora Bucureștiului) și va fi 
transmis în întregime de postu
rile noastre de radio. Transmi
sia se va face pe programul 1.

Favorita principală a Olimpia
dei este echipa U.R.S.S. care de
ține fără întrerupere din anul 
1952, tradiționala cupă „Hamil
ton Russell" atribuită celei mai 
bune echipe de șah din lume. 
Și de data aceasta formația 
U.R.S.S.. cuprinzînd trei foști 
campioni mondiali : Spasski, Pe
trosian, Tal și pe cei doi fina- 
liști ai turneului cândidaților, 
Karpov și Korcinoi, are mari 
șanse de reușită. Echipe puter
nice prezintă, de asemenea, Un
garia, Iugoslavia și S.U.A. deși 
din lotul acesteia din urmă va 
lipsi probabil campionul mon
dial Robert Fischer.

glezul Peter Winston. în limi
tele categoriei pană, Titi Tudor 
a cîștigat la. puncte in fața aus
triacului Ferdinand Speeht. în 
schimb, unul din favoriții echi- 
nei noastre, Niță Robu (catego
ria muscă), a pierdut meciul cu 
Victor Ribakov (U.R.S.S.).

350—400 tineri. Ce se întîm- 
plă în prezent ? Viitorul be
neficiar. combinatul siderur
gic, la curent cu litera re
gulamentului, a trecut la re- 
dimensionarea fostului teren 
de mini-fotbal. Au intrat în 
acțiune buldozerele și din 
vechiul complex sportiv au 
mai rămas doar trei tere
nuri : pentru tenis, handbal 
si volei. O echipă de divizie

NOT
(A, B sau C) are nevoie de 
un teren regulamentar, gru
puri sociale adecvate ele. 
Dar. ce știm noî este că pe 
un teren de fotbal se joacă 
o dată sau de două ori pe 
săptămină pentru a nu fi 
deteriorat. Va juca echipa 
„Oțelul", deci. Pentru antre
namente am aflat că echi-" 
pa are un alt stadion. Prac
tic. terenul dc fotbal nu va 
intra în circuit public, cum 
se întîmpla cu celălalt, chiar 
dacă acela nu era decît pen
tru mini-fotbal.

Evident, cu forțele și mij
loacele de care dispune com
binatul va fi construit un 
complex mai încăpător, do
tat cu dependințele necesare. 
Dar de ce tocmai aici, unde 
exista o amenajare sportivă 
și pentru care tinerii au 
prestat mii de ore de muncă 
patriotică ;. nu se găsea oare

• Pe terenurile arenei 
„Roland Garros" din Paris 
incep astăzi campionatele 
internaționale de tenis ale 
Franței, unul din marile 
turnee clasice, care încheie 
sezonul de primăvară. Favo- 
riții principali sint Ilie Năs- 
tase, ciștigătorul de anul tre
cut, apoi suedezul Bjorn 
Borg, recentul învingător al 
turneului de la Roma, ce
hoslovacul Jan Kodes. ame
ricanii Stan Smith și Ar
thur Ashe. în sfîrșit argen
tinianul Guilermo Vilas, re
velația ultimelor concursuri. 
Pe partea de tablou a lui 
Năstase figurează america
nul Gottfried. sovieticul 
Metreveli și Borg.

• Campionatele europene 
de haltere au continuat 'a 
„Palatul Sporturilor" din Ve
rona cu desfășurarea întrece
rilor de la categoria mijlo
cie. Titlul de campion con
tinental, la cele două stiluri, 
a revenit sportivului sovie
tic E. Rijenkov cu perfor
manța de 357,500 kg (160 plus 
197,500 kg). Pe locurile ur
mătoare s-au clasat haltero
filii bulgari Stoicev — 347 kg 
și Rusev — 345 kg.

• Cea de-a patra partidă 
a meciului de șah dintre 
maestrele sovietice Valenti
na Kozlovskaia și Irina Le
vitina, care-și dispută la Kis
lovodsk una din semifinalele 
turneului candidatelor la tit
lul mondial feminin, s-a în
cheiat remiză la mutarea a 
22-a.

în prezent, scorul meciu
lui este egal : 2—2.

• Finala turneului interna
țional de fotbal (juniori) de 
la Nisa se va disputa între 
echipele Fluminense Rio de 
Janeiro și A.C. Torino. în 
semifinale, Fluminense a în
trecut cu 4—0 formația fran
ceză Cavigal, iar A.C. Torino 
a dispus cu 2—0 de O.G.C. 
Nisa.

• Turneul internațional de 
tenis de la Paris a fost ciș- 
tigat de jucătorul maghiar 
Balasz Taroczy. învingător cu 
4—6, 6—1, 6—2 în finala sus
ținută cu compatriotul său 
Robert Machan.

un alt loc ? Combinatul are 
cu ce întreține un asemenea 
complex, ni s-a spus, tine
retul n-ar fi putut. Desigur, 
n-ar fi putut dar ei iși con
struiseră ceva pe măsura 
puterilor lor. Am fost asi
gurați că aici vor avea ac
ces toți tinerii orașului. Să 
presupunem că așa va fi, 
n-avem nici un motiv să fim 
suspicioși. Rămîne totuși de 
neînțeles de ce nu s-a con
struit în altă parte, pentru 
că atunci, orașul ar fi avut 
de cîștigat incă o bază spor
tivă. De ce a trebuit să 
muncească tinerii mii dc ore 
pentru ca apoi toiul să fie 
luat de la început ? „în 1973 
nu se știa încă nimic despre 
destinația ulterioară a ame
najării". Să acceptăm în 
principiu justificarea. Dar 
dacă șantierul naval, să zi
cem, face in 1975 o altă ofer
tă pentru a construi un com
plex super-modern și cere 
tocmai „această suprafață" ? 
„Costa mai mult dacă am fi 
luat lucrările de la zero, a 
venit replica". Deci, asta 
era.

Cum rămîne însă cu mun
ca patriotică a tinerilor, cu 
efectul educativ al acestei 
activități ? O întrebare pe 
care, credem, și-o vor pune 
cu mai mulță acuitate de a- 
cum încolo edilii orașului 
cînd va fi vorba de munca 
patriotică pe care tinerii o 
prestează, de rezultatul mun
cii lor.

NICOLAE ADAM

Liceul industrial de mecanică Nr. 4

SEMĂNĂTOAREA
cu sediul în București, Spl. Independenței nr. 
317 - sector 7 telefon 49 45 40, tramvai 9, 14 

Primește candidați băieți și fete pentru anul I 
de liceu, din toată țara pentru meseriile 

STRUNGAR, LĂCĂTUȘ, FREZOR, MATRIȚER,

SUDOR.

înscrierile se fac pînâ la 20 iunie 1974, pe baza cererii 
tip eliberată și certificată de școala generală, a fișei me
dicale însoțită de buletinul de analiza șînge’lui și micro.

Admiterea se tace FĂRĂ EXAMEN dacă numărul candi- 
daților nu depășește cele 684 locuri puse în concurs.

Examenul constă în probe scrise la matematică și limba 
română sau fizică la alegere.

Elevii «beneficiază de*burse de stat și de întreprindere 
conform legilor în vigoare-

Liceul asigură masă, iar cămin în limita locurilor dis
ponibile.

In aceleași condiții și meserii, se primesc candidați 
fi pentru ȘCOALA PROFESIONALA, absolvenți a
8—10 clase, care la 15 iunie 1974, au 16 ani împliniți. 

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

telefon : 23 26 40
ANGAJEAZĂ URGENT :

oțelari, turnători-formatori, termiști-tratamen- 
tiști si galvanizatori (acoperiri metalice).

PERSONALUL SECȚIEI TURNĂTORIE BENEFICIAZĂ DE 
REMUNERARE MAJORATĂ SI LUCREAZĂ ÎN ACORD 
GLOBAL.

DE ASEMENEA MAI ANGAJEAZĂ MUNCITORI NECALI- 
FICAȚI ABSOLVENȚI A MINIMUM 4 CLASE SI AVÎND 
VIRSTA DE PESTE 16 ANI ÎN VEDEREA CALIFICĂRII ÎN 
MESERIA DE TURNĂTOR-FORMATOR PRIN CURSURI DE 
SCURTA DURATĂ DE 8 LUNI, PERIOADĂ ÎN CARE VOR FI 
REMUNERAȚI CU 1071 LEI LUNAR.

Angajarea se face pentru modernul sediu din b-dul 
Energeticienilor nr. 2, sector 4 — Vitan (la capătul au
tobuzului nr. 35).

Se angajează personal muncitoresc din întreaga țară, 
cu posibilități de cazare în căminul de nefamiliști al 
întreprinderii începînd cu luna iulie 1974.

LICEUL AGRICOL
CĂLĂRAȘI

Intre 9 și 21 iunie a.c. se primesc înscrieri pentru admiterea 
in anul I. ,treapta I., absolvenților clasei a VIII-a, școala de 
cultură generală. în vîrstă de pină la 17 ani împliniți in cursul 
acestui an. la următoarele specialități :

1. — Agronomie (liceu)
2. — Mecanizarea agriculturii (liceu)
3. — îmbunătățiri funciare

și gospodărirea apelor (liceu)
4. — Economic (liceu)

= 6 clase cu 228 locuri 
=> 2 clase cu 76 locuri

s= 2 clase cu 76 locuri 
<= 2 clase cu 76 locuri

Absolvenții primesc diplome de tehnician și au dreptul de a 
merge la facultate.

înscrierile se fac Ia sediul liceului pe baza unei cereri tip cu 
viza școlii generale de proveniență, insoțită de fișa medicală 
cu examenul pulmonar și analiza sîngelui.

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

Academia de Studii Economice 
București

AHUNȚĂ
scoaterea la concurs a următoarelor posturi 

didactice:

I. FACULTATEA DE COMERȚ EXTERIOR
a) Catedra de Socialism științific
- Conferențiar, poz. 5, disciplina : Socialism 

științific

II. FACULTATEA DE FINANȚE
a) Catedra de Finanțe
- Profesor, poz. 29, disciplina : Prețuri și 

tarife.
Candidații la concurs vor depune la secretariatul recto

ratului Academiei de studii economice din București, Piața 

Romană nr. 6 privind Statutul personalului didactic din Re
publica Socialistă România, publicat in Buletinul Oficial, 
partea l-a, nr. 33 din 15 martie 1969 și de Instrucțiunile 

Ministerului Educației și Invățămintului nr. 84. 539/1969, in 

termen de 30 de zile de la data publicării anunțului în 
Buletinul Oficial, partea lll-a.

Informații suplimentare se pot obține zilnic între ore
le 12,00—14,00 la secretariatul rectoratului.

Pronosport
concurs suplimentar C.M.

1 IUGOSLAVIA -BRAZILIA 13.VH97b
II CH/LE -R.F.6ERMAN/A /A

III POLONIA -ARGENTINA 15 71.1979
IV OLANDA - URUGUAY 15-VI.197b

V SCOTIA -BRAZILIA 18.VI.1979
VI BULGARIA - URUGUAY 19. VI. 197b
VII ARGENTINA - ITALIA 19-VI.197b

VIII AUSTRALIA -CWLE 22. V!197b

IX R. O. GERMANA -R.E.GERMAMIA 22.VI.1979
X SCOTIA -LUGOSI AMA 22. VI.197b
XI OLANDA - BULGARIA 23.VL1979

XII SUEDIA - URUGUAY 23. V/.197b

XIII POLONIA -ITALIA 23.Vl.l97b

Depunerea buletinelor se face pînă marți 11 
iunie a.c.

Alte amănunte în agențiile LOTO- 
PRONOSPORT.

1
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Reprezentanți ai Federației Studenților
Dominicani vorbesc „Scinteii tineretului"

Puternică demonstrație
cambodgieni

CONGRESUL Mesaj al F. U. S
a studenților TINERILOR COMUNIȘTI Democratice ale României din ultimii• • 30 de ani

Peste o mie (le studenți și 
elevi din Pnom Penh au orga
nizat. liiârți, in fața sediului 
ministerului lonnolist al educa
ției naționale" o puternică de
monstrație de protest, cetind 
eliberarea din închisoare a pro
fesorilor și studenților întemni
țați pentru opoziția manifestată 
țață de recrutările forțate in 
armată și, în general, împotriva 

antipopular. In urma 
de a li se satisface 
demonstranții au pă- 
forța în biroul minis- 
resort, colonelul Keo 
pe care l-au luat ea

«static împreună cu fostul mi
nistru al educației. Tchali Chia. 
consilier al „guvernului" de la 
Pnom Penh.

cererea, 
trims cu 
Irului de

In situația astfel creată, poli
ția militară dc la Pnom Penii 
a atacat clădireți in care se aflau 
ostaticii și aproximativ 1500 
de studenți și elevi. După pă
trunderea militarilor lonnoliști 
in clădire, s-a constatat că, in 
timpul luplelw, cele două ofi
cialități de la Pnom Penh și-au 
pierdut viața. Totodată, au fost 
uciși și răniți câțiva studenți, iar 
mulți alții au fost arestați.

In situația încordată care s-a 
creat, autoritățile din capitala 
cambodgiana au introdus noi 
măsuri restrictive in domeniul 
deplasării persoanelor in oraș. 
Pe de altă parte, la Pnom Penh 
a fost escaladată o nouă treaptă 
a crizei politice a regimului, in 
urma hotăririi a patru miniștri 
de a-și prezenta demisiile.

DIN ARGENTINA a Poporului Finlandez

Intensă activitate politică 
privind Orientul Apropiat
Consiliul Poporului din Siria 

(parlamentul), reunit in sesiune 
la Damasc, a aprobat acordul de 
separare a forțelor militare si
riene și israeiiene pe frontul de 
□e înălțimile , Golan, semna’, 
săptămina trecută, de guvernele 
Siriei și Israelului -- se 
intr-un comunicat difuzat 
cheierea dezbaterilor.

mint vizează in primul rind 
democratizarea lui : Cerem ca 
universitățile să fie deschise 
tuturor categoriilor sociale ale 
populației. Apoi, reorientări in 
programul de invățămint. Iu 
Republica Dominicană sistemul 
de educație împiedică partici
parea activă a studenților la 
procesul de instruire. Prin ac
țiunile noastre am reușit pină 
in prezent să schimbăm in parte 
vechile relații care existau între 
profesori și studenți. Noi con
cepem studentul ca pe o per
soană activă, care trebuie să-și 
aducă o contribuție proprie, 
creatoare în procesul de învă- 
țămint. Dar, în această privință, 
mai avem incă multe de făcut. 
Sistemul de educație trebuie să 
vizeze în final trezirea conștiin
ței politice a tineretului, să 
contribuie la intensificarea lup
tei naționale și antiimperialiste 
pe care o poartă, in prezent, 
păturile cele mai conștiente ale 
națiunii noastre. In acest con
text, doresc să subliniez că Fe
derația Studenților Dominicani 
grupează numai organiz.ațiile 
studențești care se încadrează 
în forțele democratice și revo
luționare din țara noastră.

Intre Federația Studenților 
Dominicani și Uniunea Asocia
țiilor Studenților Comuniști din 
România au existat pină în pre
zent relații sporadice. De altfel, 
trebuie să precizăm, că din mo
tive de ordin politic nu am 
avut contacte mai strînse cu 
nici o organizație din țările so
cialiste și nici măcar cu cele 
din țările vecine dc pe conti
nentul latino-american. Sperăm 
însă că pe viitor vom învinge 
aceste dificultăți și contactele 
dintre F.S.D. și U.A.S.C.R. se 
vor intensifica în interesul cu
noașterii 
din cele 
tineretul 
cunoască 
porului și tineretului 
can, 
rea reacțiunii, pentru o socie
tate dreaptă și echitabilă.

In timpul cit am stat in 
România am avut posibilitatea 
să ne convingem de dezvoltarea 
economică și socială ca țării dv„ 
marile realizări ale poporului 
român dobindilc in timpul ce
lor 30 de ani dc la eliberare. In 
toate aceste realizări am putut 
constata participarea activă a 
întregului tineret român. Peste 
tot pe unde am trecut,, la 
Galați și Constanța, tineretul se 
afla in primele rînduri ale 
construcției socialiste. M-a im
presionat la tinerii români îm
binarea fericită a două elemen
te: hărnicia și ospitalitatea. Sint 
convins că România va avea un 
viitor strălucit.

Arturo Segura și Juan Pablo Cabrera, secretari 
ai Federației Studenților Dominicani, care s-au 
aflat în țara noastră la invitația Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști din România, ne-au 
relatat cîteva aspecte referitoa’re la structura, ac
tivitatea și obiectivele organizației, la relațiile 
dintre F.S.D. și U.A.S.C.R., împărtășindu-ne tot
odată și cîteva impresii despre România. Redăm 
mai jos din relatările celor doi oaspeți.

In marea sală a Teatru
lui Național „Cervantes", 
din Buenos Aires, au înce
put lucrările celui de-al 
X-lea Congres al Federației 
Tineretului Comunist din 
Argentina (FJ.C-), la care 
participă 1 200 de tineri, re
prezentanți ai organizații
lor locale ale FJ.C., și 
membrii celor aproape 30 
de delegații străine invitate 
din numeroase țări latino- 
americane și europene. La 
lucrări participă și o dele
gație a Uniunii Tineretului 
Comunist din România

Inaugurind lucrările Con
gresului, Francisco Nadra, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. ol Partidului 
Comunist din Argentina, a 
declarat că apelul la uni
tate frățească și combativă 
adresat de FJ.C. întregu
lui tineret din Argentina are 
o importantă deosebită în 
procesul politic general cere 
red cm ă unitatea de acțiu
ne - constituirea frontului 
patriotic si oatiiapericlist 
ol tuturor forțelor 
arqentieieee.

Referindv-se io 
tineretului comunist 
ger.tino in etapa 
Francisco Nadra a rrâtrt 
că ocestuia ■ revine au loc 
de frunte a de oeocre ie 
bătălia ca re sc coed «că Io 
Mfăohriraa rosolutîeî demo
cratice outîi 
soda<isK.

un pu- 
de cele 
politick

întreaga țară are locTovarășul 
membru al C.C. al P.C.R., 
ședințele Consiliului 
Harghita al Frontului 
Socialiste, a transmis 
Democratice a Poporului Finlan
dez (S.K.D.L.) mesajul adresat 
de Consiliul Național al F.U.S.. 
și președintele Frontului Unită 
ții Socialiste, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, 
a 30 de 
S.K.D.L.

După ce 
în legătură cu activitatea 
fășurată de S.K.D.L. pentru asi 
gurarea unei largi participări a 
forțelor populare finlandeze la 
activitatea destinată propășirii 
și prosperității poporului fin
landez. unui viitor de pace, 
securitate și colaborare interna
țională. in mesaj se arată ;

Recent, a avut loc primul Con
gres al Frontului Unității So
cialiste. larg organism democra
tic de unin a tuturor organiza- 

cultura
le. a eforturilor maselor largi 
populare, in frunte cu clasa 
.'t'.ur.citoare. sub conducerea par
tidului comunist pentru realiza
rea programulu; de construcție 
a «»ee:ăt»i socialiste multilate
ral dezvoltate in România. Con- 
RreMd a avut Ioc intr-o perioa
dă end poporul român se află 
aegajat plenar in opera istorică 
de dezvoltare eeonomico-socialâ 

tării. icare a nivelului
ți cultură.

Ludovic Fazekas, 
pre- 

județean 
Unității 
Uniunii

cu prilejul împlinirii 
ani de la crearea

se exprimă aprecieri 
des-

marți.

arata 
la in-

La Palatu 
Geneva s-a 
cea de-a pa 
oului de lui 
drul Conferii:

poiftice

de de

-

*

ședință 
Central

Și
de președinte al

plenară, 
a ales Bi- 

Secretariatul

lucrărilor, participanții 
rezoluția privitoare la 

partidului 
Central și

al Muncii

ruurui 
Iii au

în
ternic avînt determinat 
două mari evenimente 
de mare însemnătate în viața
poporului nostru care vor avea 
loc în acest an — a XXX-a 
aniversare a eliberării țării de 
sub dominația fascistă și cel 
de-al XI-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român.

Susținînd pe deplin politica 
externă de' pace și colaborare 
promovată de România. Frontul 
Unității Socialiste militează pen
tru stringerea relațiilor de prie
tenie și colaborare cu partide și 
organizații democratice și pro
gresiste din Europa, extinde ra
porturile cu mișcări de eliberare 
anticolonialistă.

în acest context — se spune, 
in mesaj, în încheiere — am dori 
să exprimăm satisfacția pentru 
relațiile dintre Frontul Unității 
Socialiste și Uniunea Democra
tică a Poporului Finlandez 'în 
folosul țărilor și popoarelor 
noastre și dorința de a dezvolta 
aceste relații.

Federația Studenților Domini
cani este structurată pe baz.a 
asociațiilor de studenți existente 
in facultățile din cadrul 
versității autonome din 
Domingo. Ea este condusă 
un 
din 
an. 
din 
are 
de studenți, dintre care 
desfășoară o activitate 
în cadrul organizației

Uni-
Santo 

de 
Comitet Executiv, format 
11 membri, ales în fiecare 
In Universitatea autonomă 
Santo Domingo, unde iși 
baza federația, sint 25 000 

10 000 
intensă 
noastre.

tre vizează transformarea sis
temului de invățămint, depășit 
atit in formă cit și in conținut. 
Bugetul pe care guvernul il 
acordă universităților este insu
ficient în raport cu numărul 
studenților, cu cerințele utilării 
cu mijloace moderne a labora
toarelor. La noi există o acută 
penurie de săli de lectură șl 
din această cauză studenții nu 
au posibilități de pregătire. Fe
derația a ridicat problema mă
ririi bugetului în fața guver-

La Cairo au continuat, 
lucrările celei de-a 12-a sesiuni 
a Consiliului Național Palesti
nian. consacrate definitivării po
ziției palestiniene in contextul 
actualei situații din regiunea 
Orientului Apropiat. Khaled al 
Fahoum, președintele Consiliu
lui, a declarat câ dezbaterile 
s-au concentrat asupra examină
rii programului în 10 puncte 
prezentat de Comitetul Executiv 
al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, subliniindu-se „nece
sitatea stabilirii unui program 
de acțiune palestiniană in etapa 
următoare, precum și a adoptării 
unei poziții unificate -care să fi» 
la înălțimea evenimentelor șl a 
responsabilităților poporului p«-

Congresul 
Partidului Elvețian

La Basci s-a incheiat cel de-al 
X-lea Congres al Partidului El
vețian al Muncii. In ultima zi 
a lucrărilor, participanții au 
adoptat 
sarcinile viitoare ațe 
și au ales Comitetul 
Comisia de Revizie.

întrunit in 
noul Comitet 
roul Politic 
partidului.

în funcția 
partidului a fost ales Jean Vin
cent..

Conducerea partidului a oferit 
o masă in cinstea delegațiilor 
partidelor comuniste și munci
torești prezente Ia congres;

★
Delegația C.C. al P.C.R. care 

a participat la lucrările Con
gresului, alcătuită din tovarășii 
Mihai Telescu, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Timiș al 
P.C.R., și Ghizela Vass. membru 
al C.C. al P.C.R., a avut o tn- 
tîlnire cu tovarășii Jean Vin
cent, președintele Partidului El
vețian al Muncii, Armand Mag- 
nin, membru al Biroului Politic 
și al Secretariatului P.E.M.. si 
Andre Hediger, membru al Bi
roului Politic a! P.E.M.

Cu acest prilej, (lin partea 
secretarului general al Partidu
lui Comunist Român, tovarășii’ 
Nicolae Ceaușescu, au fost 
transmise tovarășului Jean Vin
cent felicitări cu ocazia alegerii 
sale în funcția de președinte al 
Partidului Elvețian al Muncii, 
precum și urări de caldă priete
nie. sănătate și noi succese in 
realizarea sarcinilor stabilite de 
congres.

Mulțumind. 
Vincent, 
său, 
Ceaușescu 
prietenie;
succese.

Convorbirea s-a desfășurat 
tr-o atmosferă prietenească, 
întâlnire a luat parte ambasado
rul Constantin Ene, șeful mi
siunii permanente a României 
pe lingă Oficiul Națiunilor Unite 
de la Geneva.

tovarășul Jean 
a adresat, la rîndul 

tovarășului Nicolae 
de 

noi
un cald mesaj 
sănătate și

în-
La

MIERCURI, 5 IUNIE 1974
PERCHEZIȚIA : Lumina (orele 

9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30).
CASA, DULCE CASA : Central 

(orele 9.15; 11.30: 13.45; 16: 18.15: 
20.30).

CĂLUȚUL ROIB : Scala (orele 
S.30; 11; 13.30; 16; 18,30: 21).

CONtrESA WALEWSKA : Sala 
Palatului (orele 17.15; 20.15); Patria 
(orele,9,3ft; 12,15; 15; 17.45; -----
Casa Filnjului (orele 10; 
15 45; 18;# 20.15) : Favorit 
9,15: 11,30; 13.45; 16; 18.15:

DE BUJJA VOIE Șl NESILIT 
DE NIMBNI : Capitol (orele 9,30; 
11.45; 14; 16,15; 18,30: 20.45). Gra
dina Capitol (ora 20.15).

LA EST DE JAVA : București 
(orele 8.30; 11; 13.30; 16; "
Melodia s (orele 8,45: 
15.45; 18.15; 20,30). Grădina Bucu
rești (ora «20.15).

apașii S Festival (orele 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; 13,3$; 16; 18,30; 20,30). Gră
dina Doina (ora 20). Grădina 
Festival (pra 20).

PLIMBARE 
PRIMĂVARĂ : 
11,15: 13.30: 16 
dern 
18.15: 20.45). 
26.15).

13,30:

20.30) . 
12.15; 
(orele
20.30) .

18,30; 21).
11: 13,15;

ÎN PLOAIA DE 
Excelsior (orele 9; 

18.15: 20.30). Mo- 
(orele 9: 11,15: 13.30: 16: 

Grădin Modern (ora

Delegația M. A. N
primită de

premierul japonez
Primul ministru al Japo

niei. Kakuei Tanaka, a pri
mit, marți, delegația Marii 
Adunări Naționale condusă 
de tovarășul Miron Constan- 
tinescu, președintele M.A.N., 
care efectuează o vizită în 
Japonia.

Premierul japonez și con
ducătorul delegației parla
mentare române au efectuat 
un schimb de păreri asupra 
necesității dezbaterii, intr-un 
cadru interparlamentar, a 
problemelor relațiilor econo
mice intre state, precum și 
asupra necesității dezvoltării 
raporturilor multilaterale ro
mâno-japoneze.

A fost prezent ambasadorul 
român la Tokio, Nicolae Fi
nanța.

Imagine de la o demonstrație a studenților din Santo DomingoImagine de la o demonstrație a studenților din Santo Domingo

nucleul 
univer- 
nu au 
federa*

Vietnamul de sud. - Ue gn»p e« efectvted o operație
•eraaiai tevoăuHoear Provizoriu.

Interviul președintelui

Intr-un 
blicației 
și reluat 
Sen. secretar general a 
Partidului Muncii din 
președintele R.P.D. Cc 
arătat că Partidul Mi 
Coreea a aderat ferm 
cipiul revoluționar al s
rii tuturor problemelor ce se 
ridică in construcția economică 

propriu- 
din

interviu acorrt 
sudaneze ..Ei 
de A.C.T.C..

Sa 
Ki 
C. 
Ci

ii din 
prin- 

iționă-
econoi

socialistă ppin efortul 
lui popor. Partidul Ml 
Coreea — a reliefat K 
— a stabilit programul 
unei patrii bogate și 
prin eforturi proprii și 
interne, opunindu-se dependen
ței față de alții, și a organi; 
și mobilizat cu energie mas 
populare pentru transpune: 
în viață a acestui obiectiv.

Răspunzind la o întrebare 
legătură cu propunerea priv 
primirea simultană in O.N.U

.unci' 
Lim 1
1 edi

pu
esurst

in 
nd 
a 

„două Corei-. Kim Ir Sen a ară
tat că această propunere nu 
poate fi acceptată de R.P.D. Co
reeană : dacă Nordul și Sudul 
sint primite separat in O.N.U., 
țara rămine divizată pentru tot
deauna. ceea ce contravine voin
ței poporului coreean. In con-

pens»’»#
> AMPRENTA : Victoria (orele 
9,15; 11 30: 13.45: 16: 18,30; 20,45).

FRAȚII JDERI : Giulești (orele 
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: 20130).

LADY CAROLINE : Aurora
.(orele 9: 11.15; 13.30: 15.45; 18,1.7; 
20,30). Bucegi (orele 15,30; 18;
20.15) , Grădina Auroră (ora 20). 
Grădina Bucegi (ora 20.15).

LUMINILE ORAȘULUI : Buzești 
(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; 13,30; 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:

BANI DE 
-cerii (orele 
20 30).

ACȚIUNEA
(orele 15,30: 18; 20.15).

UN COMISAR ACUZĂ : Doina

18; 20).
BUZUNAR : Cotro- 

14.30: 16,30: 18.30;
.,FOCUL“ : Rahova

iutr-uu spital din rețeaua Ge-

Manifestări consacrate
aniversării eliberării

României

SC 06 3 T 
pendestâ 
. r. d c*

>- Co- 
xarea

nul KP.D. Co- 
i m viitor sol:- 
e soc^iis'.e. ță- 
ia fi rrlrltfțr 

popoare progresiste ri va duce 
o luptă rseobosr-ă pentru reuni- 
Lcarea independentă ți pașnică 
a țări: cu sprijmu- ș: iucuraia-

1

ta c.

• DELEGAȚIA Comitetu
lui județean Censtaata al 
P.CJL. eeodesă de levarățal 
Gheorrte Crnevaa. secretar 
al Cemitetului județean, care 
efectuează • vizită w R. A. 
Egipt, a fost primită de Sa
lah Gharib. locțiitor al pri
mului secretar al C.C. al U- 
niunii Socialiste Arabe, mi
nistrul muncii. In cadrul în
trevederii care a avut loc cu 
această ocazie, a fost expri
mată deplina satisfacție in 
legătură eu evoluția ascen
dentă a relațiilor de prietenie 
și colaborare romăno-egip- 
teană.

• ÎN CADRUL manifestă
rilor prilejuite de a XXX-a 
aniversare a eliberării Româ
niei de sub dominația fas
cistă. in orașul egiptean A- 
lexandria a avut loc o seară 
ralturală românească. Au 
fost prezentate, cu acest pri
lej. piese de muzică simfo
nică aparținind lui George 
Enescu și altor compozitori 
români. Au participat oficia
lități locale, oameni de cul
tură.
români 
tehnică 
ale din

ingineri și tehnicieni 
care acordă asistență 
obiectivelor industri- 
orașul Alexandria.

intimpinarea celeiO IN
de-a 30-a aniversări a elibe
rării României de sub domi
nația fascistă, in orașul pa
kistanez Peshawar a fost 
deschisă o expoziție de foto
grafii consacrată țării noas
tre.

La vernisaj au participat 
personalități locale, oameni 
de artă, ziariști și studenți.

să-t 
Ca 

tre 
au 

mani-

mai bune a tinerilor 
două țări. Dorim ca 
României socialiste să 
situația dificilă a po- 

domini- 
lupta sa pentru înlătura-

• MINISTERUL Afacerilor 
Externe al G.R.P. al Republicii 
Vietnamului de Sud a dat piz- 
Hieitatii • declarație in care 
reafirma dreptul sacru ți in vio- 
UM de prtprietale al populației 
sad-vietnameie asupra lulurur 
resurselor naturale ale Vietna- 
maloi de «ud. Declarația subli
niază că doar un organism ales 
eu asentimentul celor două părți 
sud-vietnameze va avea dreptul 
și calitatea de a administra și 
utiliza resursele naturale ale 
Vietnamului de sud. toate docu
mentele semnate de Administra
ția Thien cu societăți și între
prinderi străine privind explo
rarea și exploatarea bogățiilor 
naturale ale Vietnamului de sud 
fiind ilegale și lipsite de vala
bilitate.

De altfel, acesta este 
federației. In celelalte 
sități din țară studenții 
drept de asociere, însă 
ția organizează aici acțiuni po
litice ilegale. Tot Federația 
Studenților Dominicani conduce 
și orientează acțiunile elevilor 
din școlile secundare (licee).

Obiectivele organizației noas
tre prevăd în principal reven 
dicări politice, universitare și 
economice.

Federația organizează acțiuni 
de susținere a cererilor stu. 
denților din celelalte universi
tăți care revendică dreptul la 
asociere.

Un alt obiectiv al luptei noas

nului care, insă, a refuzat 
dea o rezolvare pozitivă, 
urmare, la sfirșitul anului 
cut, precum și anul acesta, 
fost organizate ample 
festații de stradă in întreaga 
țară, la care au participat și 
elevii de liceu. Aceste manifes
tații au fost înăbușite eu bru
talitate de forțele polițienești, 
folosind bombe lacrimogene și 
bastoane de cauciuc. In urma 
acestor ciocniri cu agenții de 
ordine, au murit doi studenți 
și un elev : Rafael Candelario, 
Mateo Mateo și Luis Mota Ro- 
dalis.

Lupta noastră pentru trans
formarea sistemului de învăță-

Convorbire consemnată de
GH. SPRINȚEROIU

i ——
-Soluționarea problemelor I 

noastre de peste mări dep:r.- I 
de .r. mare măsură de nor
malizarea relațiilor noastre 
cu țările africane, de deschi
derea către statele arabe $i | 
oormalizarea relațiilor noas
tre diplomatice cu toate ță
rile socialiste" — a declarat 
ministrul de externe al Por
tugaliei. Mario Soares, inain- 
te de a pleca spre Lusaka. 
El a relevat apoi : „întreaga 
lume trebuie să fie convin
să că Portugalia țste i 
efectiv o țară nouă, 
pentru că s-au creat i 
ții democratice care 
consolidate și nouă 
tru câ s-a 
proces ireversibil de decolo
nizare".

.rob

in mod 
nouă 

institu- 
trebuie 

și nouă pen- 
angajat intr-un

Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa

PE AGENDĂ, PROBLEMA REGLEMENTĂRII 
DIFERENDELOR PE CALE PAȘNICĂ

Pe ordinea de zi a Conferin
ței pentru securitate și coopera
re in Europa figurează, în ca
drul măsurilor de aplicare a 
principiilor relațiilor dintre sta
te, problema elaborării unui sis
tem de reglementare pașnică a 
diferendelor dintre statele parti
cipante.

în cadrul acestui punct de pe 
ordinea de zi, delegația Elveției

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

• LA LISABONA a fost con
stituită comisia însărcinată cu 
elaborarea, pină la 15 noiembrie 
a.c.. a noii legi electorale a Pcr- 
tugaliei. Această lege va trebui 
să asigure tuturor portughezilor, 
fără discriminare de rasă, con
vingeri religioase, ideologie po
litică sau categorie socială exer
citarea deplină a drepturilor lor 
electorale.

Legea va trebui aprobată de 
cei 21 de membri ai Consiliului 
de Stat al Portugaliei.

o PRIMUL Congres ai Miș
cării Populare pentru Eliberarea 
Angolei se va desfășura in 
cursul acestei luni, a anunțat 
reprezentanța din Dar es Sa
laam a M.P.L.A. — relatează 
agenția Taniug. Congresul are 
loc după 13 ani de luptă armată

se

de eliberare națională și la 18 
ani de 1a fondarea Mișcării 
Populare pentru Eliberarea An- 
golei. Congresul va analiza ac
tivitatea M.P.L.A. și va pune 
bazele unei activități care să 
conducă la preluarea puterii de 
către M.P.L.A. intr-un viitor a- 
propiat pe irrtreg teritoriul An- 
golei.

• LA MOSCOVA a fost sem
nat acordul general de colabo
rare sovieto-nipon privind dez
voltarea industriei carbonifere 
in Siberia de răsărit. Potrivit 
acestui document, incheiat pe 
termen de 20 de ani, Uniunea 
Sovietică va livra Japoniei căr
bune din zăcămintele din Iaku- 
ția de sud și va primi, in schimb, 
mașini și instalații pentru ex
ploatarea zăcămintelor respec
tive.

nă“: TARA BOGATA-N 
MUSETI — ora 18.30: 
„Globus" : CIRCUL MARE 
MOSCOVA — ora 19.30.

FRU- 
Circul 

DIN

Greva studenților 
bolivieni

Agenția Reuter anunță, 
reluind posturi de radio 
din La Paz, că unități fidele 
regimului președintelui Hugo 
Banzer au dejucat o încer
care de revoltă a membrilor 
Colegiului „Maximiliano Pa
redes", din Cochabamba, al 
doilea oraș ca mărime din 
Bolivia.

Potrivit agențiilor de presă, 
situația din Bolivia continuă 
să se mențină încordată. Con
siliul interuniversitar, care 
grupează reprezentanții stu
denților din instituțiile de în- 
vățămint superior din La 
Paz, Sucre și Cochabamba, 
aflați de săptămina trecută 
in grevă, a hotărit prelungi
rea pe timp nedefinit a a- 
cestei acțiuni revendicative, 
deși guvernul a ordonat în
cetarea ei și reluarea cursu
rilor.

a supus dezbaterilor uri proiect 
amplu de convenție cu privire 
la reglementarea diferendelor 
prin arbitraj și conciliere. Avînd 
în vedere amploarea acestui pro
iect și necesitatea continuării e- 
forturilor statelor participante, 
delegația Elveției a prezentat, 
recent, un proiect de rezoluție 
prin care se propune continua
rea examinării și elaborării unei 
metode obligatorii de reglemen
tare pașnică a diferendelor, por
nind de la liniile directoare ale 
proiectului de convenție elve- / 
țian.

Proiectul de rezoluție reamin
tește obligația șl hotărîrea sta
telor participante de a regle
menta in mod exclusiv prin mij
loace pașnice diferendele dintre 
ele și de a căuta o soluționare 
rapidă și echitabilă, conformă 
cu dreptul internațional. folo
sind. în primul rind, negocieri
le și, in subsidiar, alte mijloa
ce de reglementare.

Proiectul elvețian pornește de 
la premisa că principiul regle
mentării pașnice a diferendelor 
constituie corolarul necesar al 
renunțării la folosirea forței și 
a amenințării cu forța și, în con
secință. un element esențial al 
menținerii și consolidării ’ păcii 
și securității.

• GUVERNUL Hondurasului 
studiază posibilitatea naționali
zării sau a exproprierii bunuri
lor și preluării drepturilor asu
pra rețelei de căi ferate ale com
paniei străine ..Tela Railroad 

. Co“ — a declarat Serapio Her
nandez. procuror general al re
publicii.

Concesiunile acordate firmei 
respective în urmă cu 62 de ani, 
a cărei rețea se află pe coasta 
atlantică a Hondurasului, expiră 
in luna septembrie a.c.

(orele 13.30; 15.45; 1«.15:
Program de desene animate 
9,30: 11).

CE DRUM SA ALEGI : 
(orele 15; 17.30; 20). Grădina Arta 
(ora 20.30).

TREI SCRISORI SECRETE : Fe
rentari (oreie 15.30: 18 : 20.15).

OMUL POTRIVIT LA LOCUL 
POTRIVIT : CTingași (ora 16); 
FATA CARE VINDE FLORI (qra 
18).

SORGUL ROȘU : Munca (oreie 
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 LOBO : 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).

TORA ! TORA ! TORA!; Fla
căra (orele 9: 12 30: 16: 19.30).

JUDO : Vitan (orele 15,30: 17.45: 
201 Grădina Vitan (ora 20.30).

ORAȘUL FĂRĂ LEGI (orele
14.30: 16,30); JURNALUL UNUI
MUNCITOR (ora 18,45) ; JEZEBEL 
(ora 20.45), rulează la Cinemateca 
Union".

».»). 
(ore.e

Arta \adio
PROGRAMUL III

9.00 Știri. 9,05 Incognito — pro
gram de varietăți muzicale. 9.55 
Melodia zilei : „Vitează Românie" 
de D. Eremia. 10.00 Meridian-club. 
Dialog cu tinerii lumii. 11.00 Profil 
pe portativ : Nan Marriman. 11.30 
Selecțiunl din operete. 12,00 Știri. 
12.05 Invitație în fonotecă. 12,55 
Melodia zilei. 13,00 închiderea emi
siunii de dimineață. 17,00 Știrile 
dupâ-amiezli. 17,05 Alo. Radio ! — 
muzică 
torilor.
neri și 
șapte
Dublu recital — Mihaela Mihai și 
Alain Barriere. 18,55 Melodia zilei. 
19,00 In direct... de la aeroportul 
Băneasa. 19,30 știri. 19.35 Casa de 
discuri „Hungaroton". 20,00 Figuri 
de seamă din istoria culturii uni
versale : Hemingway. 21.00 Radio- 
fono-rama — muzică ușoară de 
peste hotare. 22,00 Radiojurnal.

ușoară la cererea ascultă- 
17.50 Cîntece despre ml- 
oțelari. 18.00 Șapte zile, 
arte. Arte plastice. 18,10

Buletin meteorologic. Sport. 22,30 
Melodia zilei. 22.35 Vedete ale 
muzicii ușoare. 23.15 Poetica : Ti
neri poeți. 23,20 Studioul muzicii 
contemporane. 23.55—24.00 Ultimele 
știri.

Română : GISELLE —
Teatrul de Operetă : LA

BALAN _ ora 19.30; 
Național (Sala Mare) :

Opera 
ora 19; 
CALUL 
Teatrul __ ,____ ____ ,
UN FLUTURE PE LAMPA — ora 
19,30; (Sala Mică) : PRIZONIERUL 
DIN MANHATTAN — ora 19,30; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Sala Studio) : ELISABETA I — 
ora 19,30: Teatrul „C. I. Notțara" 
(Sala Studio) : HAMLET 
19.00; Teatrul Mic : VIAȚA E CA 
UN VAGON? — ora 19.30; Stu
dioul de Teatru al I.A.T.C. • 
OAMENII CAVERNELOR — ora 
20: Teatrul Evreiesc de Stat : LO
ZUL CEL MARE — ora 19.30; Tea
trul „C. Tănase" (Sala Savoy) : 
PARDON... SCUZAȚI... BONSOAR! 
— ora 19,30:' Teatrul ..Țăndărică" 
(Sala Victoria) : ILEANA SÎNZIA- 
NA — ora 17,00 (Sala Academia),: 
PUNGUȚA C.U DOI BANI — ora 
17; Ansamblul .,Rapsodia Româ-

lotțara" 
—/ ora

PROGRAMUL 1
de 

lim-
9.00 Teleșcoală. 10.00 Curs 

limbă engleză. 10,30 Curs de 
bă rusă. 11.00 Virstele peliculei — 
magazin de cultură cinematogra
fică. 11.55 Legile țării — legile 
noastre. 12,05 Pagini din Albumul 
duminical. 16,00 Curs de limbă 
germană. 16,30—17.00 Curs de lim
bă franceză. 17.30 Telex. 17.35 
Steaua polară — emisiune de o- 
rientare școlară și profesională. 
Educația prin muncă și pentru 
muncă. 17,55 Scena. Emisiune de 
actualitate și critică teatrală. 18,15 
Cum vorbim 7 18.30 Film serial 
pentru copil : „George". 18,55 Tra
gerea Pronoexprds. 19.05 Tribuna 
TV. 19.20 1001 de seri. 19.30 Tele
jurnal. La cotele anului XXX. 
20,00 Teleobiectiv. 20.15 Publicitate. 
20.20 Telecinemateca. Ciclul „Ve
dete de neuitat". „GRAND-HO- 
TEL". 22.15 24 de ore.

PROGRAMUL 2
20.00 Pagini de umor : Ce vrăji 

a mai făcut nevasta mea. 20,25 U- 
niversitatea TV. 21.00 Telex. 21,05 
„Vă rog să ne-acordați..." 22,05 Din 
lirica universală.

ir IRLANDA DE NORD
ÎN DEZBATEREA PAREAMENTlILI BRITANIC

în Camera Comunelor 
a parlamentului britanic 
s-au desfășurat, luni și 
marți, ample dezbateri 
asupra situației din 
landa de Nord.

Guvernul Wilson a considerat 
necesar să cheme parlamentul 
din vacanță pentru a analiza 
situația din această provincie, 
intrucît, după cum se știe, în 
ultimele două sâptămini s-au 
înregistrat grave tulburări care 
au culminat cu demisia Execu
tivului colegial, suspendarea 
Adunării provinciale și prelua
rea puterii executive și legisla
tive de către autoritățile de la 
Londra.

Cabinetul , britanic este „în 
căutarea unei noi formule" de 
guvernare în Ulster, care să fie 
acceptabilă ambelor comunități 
— protestantă și catolică —, a

Ir-

subliniat la deschiderea dezba
terilor secretarul de stat pentru 
Irlapda de Nord, Merlyn Rees, 
în cursul discuțiilor, o serie de 
deputați s-au pronunțat pentru 
retragerea imediată a trupelor 
britanice din Ulster, spre a da 
posibilitatea _ irlandezilor din 
nord să găsească singuri soluțiile 
cele mai adecvate. Unii vorbi
tori s-au pronunțat „pentru o 
nouă împărțire a Ulsterului", cu 
scopul de a separa 
protestantă de cea 
pentru „integrarea 
Irlandei de Nord în 
tanie".

în dezbaterile de 
amiază au intervenit primul mi
nistru, Harold Wilson, și liderul 
opoziției conservatoare, Edward 
Heath, care, au insistat asupra 
necesității continuării politicii 
„bipartizane" față de Irlanda de 
Nord.

populația 
catolică, fie 
'deplină a 
Marea Bri-X

marți după
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