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INIȚIATIVĂ,
ORDINE, 

DISCIPLINĂ
Procesul de dezvoltare a 

democrației socialiste, speci
fic actualei etape istorice 
pe care o parcurgem, se re
flectă îndeosebi prin crește
rea continuă a afirmării vo
inței maselor in sfera acte
lor de decizie. în acest sens 
este relevant faptul că, după 
recentul Congres al Frontu
lui Unității Socialiste, orga
nizațiile de masă, obștești și 
profesionale, colectivele de 
oameni ai muncii își intensi
fică și mai mult acțiunea ca 
verigi solide ale mecanis
mului democrației noastre 
prin intermediul cărora se 
realizează participarea cetă
țenilor la conducerea socie
tății. între instrumentele 
menite să asigure valorifi
carea cit mai deplină a ex
perienței colective, a cunoș
tințelor, a priceperii acumu
late de oamenii muncii in 
activitatea lor practică, un 
rol tot mai important revine 
activității de dezvoltare a 
conștiinței juridice, de înțe
legere și îndeplinire a legi
lor țării în litera și spiritul 
lor.

Sînt cunoscute eforturile 
partidului pentru cuprinde
rea tuturor formelor organi
zatorice, oricit de diverse ar 
fi ele, într-un sistem alcătuit 
pe baza principiilor unitare 
statornicite prin lege. Se re
levă cu pregnanță o preocu
pare deosebită pentru a se 
asigura adaptarea continuă 
a legislației la cerințele per
fecționării conducerii, orga
nizării și planificării econo
miei naționale. Au fost ela
borate numeroase acte nor
mative care reglementează 
în prezent raporturile de 
conducere, subordonare și 
cooperare, închegîndu-se ast
fel un sistem legislativ efi
cient. care stabilește clar 
drepturile Si obligațiile tu
turor factorilor.

Dacă în cadrul acestui sis
tem, prin lege unele prero
gative revin, potrivit cerin
țelor obiective ale construc
ției socialismului, forurilor 
centrale sau locale, dreptul 
exprimă in același timp o 
manifestare largă a demo
crației in toate domeniile de 
activitate. în raport direct 
cu această realitate, este 
semnificativ faptul că ordi
ne riguroasă în viața eco
nomică nu se poate asigura 
numai prin simpla elaborare 
a legilor, oricit de clare și 
de bine concepute ar fi ele. 
sau numai prin directive ale 
forurilor centrale. Perfec
ționarea implică inițiativa 
maselor, implică acțiunea 
disciplinată pentru realiza
rea planului in condiții de 
economicitate și rentabili
tate maxime. însăși con
strucția edificiului juridic 
este în esență opera maselor 
populare. Forța dreptului nu 
se găsește în el însuși, ci în 
faptul că reprezintă și sin
tetizează voința oamenilor 
muncii.

După cum se știe, o serie 
de legi organizează partici
parea Ia decizie, stabilind 
modalitățile de acțiune a ce
tățenilor, precizînd atribu
țiile ce revin organelor sta
tului. Pentru fiecare cetă
țean al țării, pentru fiecare 
tînăr, intensificarea preocu
părilor pentru o largă par
ticipare a oamenilor muncii 
la conducere, în unități eco
nomice, științifice, de învă- 
țămint etc sau la scara în
tregii societăți, necesită a- 
cum, mai mult ca oricînd, o 
înaltă responsabilitate.

ADRIAN VASILESCU

NICOLAE CEAUȘESCU
organelor de miliție cu prilejul

aniversării a 25 de ani de la înființare

al

fixării tării, al transformării ret elati—»re a verier iții rraimu 
pe calea preluării puterii de către clasa ■«•ntairt in zHantă ea 

țărănimea, a edificării fcialismulat a r—durerii statului de că
tre popor. In tot acest timp miliția șă-a inde*bmt ni clanțe 
rolul de instrument al clasei muncitoare, al poporului m mărit ar 
in lupta împotriva forțelor reacționare, retrograde, petra apă
rarea cuceririlor revoluționare, a vieții noi socialiste, a proprie
tății obștești si a muncii pașnice a cetățenilor patriei noastre. 
Crearea, ea și întreaga activitate desfășurată de organele de 
miliție, dovedesc justețea politicii generale a partidului și sta
tului nostru, care a pornit și pornește de la principiile marxist- 
lcniniste potrivit cărora revoluția socialistă trebuie să-și creeze 
propriile instrumente, propriile organe de stat însărcinate să 
vegheze la apărarea cuceririlor revoluționare, să asigure in 
practică exercitarea de către popor a conducerii suverane a țării.

Conducind vasta operă de edificare a noii orinduiri. partidul 
acordă o atenție permanentă perfecționării întregii activități a 
statului, a tuturor organelor sale — și. in acest cadru, asigură 
condiții corespunzătoare in vederea ridicării la un nivel tot 
mai inalt a activității organelor de miliție, care au un rol de 
prim ordin in apărarea avuției naționale, a proprietății socia
liste — de stat si cooperatiste —. a avutului oamenilor muncii, 
a liniștei și ordinii in societatea noastră.

In centrul atenției organelor de miliție trebuie să stea in per
manență grija și preocuparea pentru salvgardarea avuției na
ționale. a creației materiale și spirituale a oamenilor muncii, a 
mărețelor realizări ale construcției socialiste. Ele trebuie să-și 
întărească vigilenta și să acționeze cu fermitate împotriva ori
cui ar încerca să lovească in proprietatea obștească, să deterio
reze sau să sustragă din bunurile poporului. Organele de mi
liție au datoria să conlucreze cu oamenii muncii, in dubla lor 
calitate de producători și proprietari ai mijloacelor de pro
ducție, Ia întărirea și apărarea proprietății socialiste, a avu
ției create cu brațele și mintea celor ce muncesc, și care con
stituie baza progresului general al țării, a făuririi bunăstării
și fericirii întregului popor.

Totodată, organele xle miliție sint chemate să acționeze cu 
fermitate pentru a apăra avutul personal, liniștea cetățenilor, 
pentru respectarea riguroasă a normelor de circulație pe arte
rele publice, pentru combaterea manifestărilor de nesocotire a 
regulilor de comportare cetățenească, împotriva actelor de hu
liganism și a oricăror manifestări antisociale care, intr-un fel 
sau altul, afectează buna conviețuire, climatul de cinste, etică 
și echitate ce trebuie să domnească in societatea noastră so
cialistă.

Organele de miliție trebuie să dovedească o inaltă exigență și 
responsabilitate în aplicarea și respectarea legilor, in întărirea 
legalității socialiste, in combaterea oricăror abuzuri și ilegalități, 
pornind de la faptul că apărarea legilor este o condiție esenția
lă a întăririi orinduirii noastre noi, a democrației socialiste, o 
cerință vitală a mersului înainte pe calea făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate. Trebuie să se înțeleagă faptul că
respectarea legilor este o obligație primordială pentru fiecare 
cetățean al țării, indiferent de poziția pe care o ocupă in so
cietate.

AXUL XXX

De la bărcile pescărești
la cargourile oceanice

• O MARE VARIETATE TIPOLOGICĂ DE VASE. • 
PRIMELE CARGOURI OCEANICE — UN EXAMEN 
TRECUT CU CALIFICATIVUL „FOARTE BINE" ® 
TINERII NAVALISTI, SEMNATARII PRINCIPALI Al 

TUTUROR REALIZĂRILOR
— Aici, în fiecare zi se schim

bă ceva, îmi spunea muncitorul 
pensionar Constantin Enciu. A 
lucrat 15 ani la Șantierul na
val Oltenița, așa că aveam mo
tiv să-1 cred. Spusele sale erau 
confirmate, cîteva minute mai 
tîrziu, de tovarășul inginer 
loan Cristea, directorul S.N.O.,

omul a cărui viață s-a contopit, 
in ultimii treizeci de ani, cu cea 
a unității respective.

— Șantierul a trecut prin mul
te perioade. Ele coincid cu asi-

V. RAVESCU

(Continuare în pag. a lll-a)

ADMITEREA ÎN ÎNVĂTĂMÎNTUl ÎNSEMNĂRI
SUPERIOR -1974

• IN VIITORUL AN UNIVERSITAR VOR FUNCȚIONA 42 
INSTITUTE DE INVĂTAMÎNT SUPERIOR CU 137 FACULTĂȚI 
• UN NOU NOMENCLATOR CUPRINZIND 36 PROFILE DE 
BAZĂ CU 89 SPECIALIZĂRI • CONCURSUL DE ADMITERE 
ÎNCEPE ÎN 10 IULIE • IN ÎNVATÂMÎNTUL TEHNIC SE VOR 
SUSȚINE NUMAI PROBE SCRISE • Șl ÎN ÎNVĂȚÂMÎNTUL SU
PERIOR AGRONOMIC SE ORGANIZEAZĂ CURSURI FĂRĂ 

FRECVENȚĂ
învățămintul nostru — potrivit 

hotăririi plenarei partidului din 
iunie anul trecut care cuprinde 
direcțiile perfecționării școlilor 
românești de toate gradele, con
turate la indicațiile tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tarul general al partidului — 
străbate un proces evolutiv con
tinuu, îneît el să devină mai 
puternic legat de realitățile so
cietății, de cerințele ei actuale 
și de perspectivă.

în această lumină, școala su
perioară va cunoaște în viito

rul an de invățămint noi pași 
spre perfecționare. Este sufici
ent să arătăm numai că în urma 
unei activități laborioase s-a 
perfectat și a fost aprobat 
printr-un recent Decret al 
Consiliului de Stat, nomen
clatorul de pregătire a spe
cialiștilor cu studii superioare, 
care va intra In vigoare înce- 
pind cu toamna anului 1974,

LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare în pag. a TV-a)

Prevenția 
logicii 

inverse
de ACULIN CAZACU

Dacă se produt, in unele 
întreprinderi, substanțiale 
scurgeri de materie prin 
ceea ce se cheamă, cu bene
ficiu de sugestie, „fușăraie". 
dacă se sustrag, pentru con • 
sum strict individual și pe 
căi care ocolesc sancțiunea, 

(Continuare în pag. a Il-a)

Procesai de continuă perfecționare a organizării și conducerii 
societății pune și in fața organelor de miliție sarcini importante 
legate de modernizarea metodelor lor de muncă, de asigurarea 
unei inalte pregătiri profesionale a tuturor cadrelor care lu
crează in acest domeniu. Este necesară o temeinică cunoaștere 
de către fiecare lucrător al miliției a întregii legislații socia
liste a țării, și, totodată promovarea consecventă de către toa
te organele de miliție a unui spirit de deplină obiectivitate și 
principialitate in muncă, in relațiile cu cetățenii.

Este necesar ca toți cei ce lucrează in miliție — și care prin 
insăși natura activității lor vin in contact permanent cu ma
sele largi de oameni ai muncii — să fie, in toate împrejurările, 
model de comportare morală și civică in viața socială și perso
nală. să devină, prin tot ceea ce fac, adevărați propagandiști și 
promotori ai politicii de echitate și dreptate socială a partidului 
și statului nostru, ai principiilor etice ale socialismului, ciști- 
gindu-și, prin atitudinea lor, stima și prețuirea deosebită a oa
menilor muncii.

Aniversarea a 25 de ani de la înființarea miliției arc loc in 
anul jubiliar cind sărbătorim împlinirea a trei decenii de la 
Eliberarea țării de sub jugul fascist și cind va avea loc cel de-al 
XI-lea Congres al partidului. Făcînd, cu acest prilej, bilanțul 
muncii lor, organele de miliție vor trebuie să-și propună îmbu
nătățirea in continuare a întregii activități în deplină concor
danță cu marile sarcini care stau în fața întregului nostru po
por în mersul ferm înainte pe calea socialismului și comunis
mului.

îmi exprim convingerea că, alături de întregul nostru popor, 
cadrele și lucrătorii din miliție, însuflețiți de profunde senti
mente patriotice, vor face totul pentru a-și îndeplini cu cinste, 
in toate Împrejurările, marile sarcini ce le revin, veghind cu 
inaltă răspundere patriotică și revoluționară Ia respectarea le
gilor statului. Ia apărarea bunurilor țării, a vieții și muncii paș
nice a întregului nostru popor — făuritor entuziast al societă
ții socialiste multilateral dezvoltate pe pămintul României.

Urez tuturor organelor și lucrătorilor miliției, noi și mari suc
cese in activitatea viitoare, multă sănătate și fericire î

ȘANTIERUL NAVAL OLTENIȚA3_________________________ •*

Teatrul amator în cluburile

tineretului din Capitală
Repetițiile s-au mutat de la 

masă pe scenă. în culise se lu
crează intens la decoruri, in ho
luri se desenează afișe. Instruc
torii, aferați, cheamă tot mai 
des interpreții pentru noi re
tușuri. Fiecare director de club 
se interesează discret — și știe ! 
— ce premiere de teatru pregă
tesc celelalte cinci cluburi ale 
tineretului din Capitală. Adică 
ce piesă, sau ce gen de repre
zentație au in vedere. Fiecare 
știe, de pildă, că Ateneul tine
retului repetă aproape zilnic, pe 
scena Liceului „Gh. Lazăr". o pie
să, Rezonante, scrisă de un elev, 
și că echipa acestui club încear
că o formă nouă de spectacol — 
improvizația. S-a aCat, desigur, 
că la Modern-Club se practică 
„teatrul posibilului", un aliaj

între teatru și brigadă, spec- 
tacolul-dezbatere. Toți știu că 
Ecran-Club a descoperit un text 
inedit, Seara surprizelor de Șt. 
Dumitrescu și Al. Preduț, cu 
personaje tinere (18—20 de ani) 
și o tematică — etică, civică — 
interesantă ; „generala" premie
rei absolute e aici foarte aproa
pe. Ca de altfel și la T. 4, dar 
in cazul său nu plutește nici 
un mister asupra piesei : Opi
nia publică de Baranga. La 
Universal Club nu este cert 
dacă premiera se va numi Ga
ra mica de Dan Târchilă ori

V. TANASESCU

(Continuare în pag. a ll-a)

Președintele Republici: Socia- 
Lsce tovarășul Nicolae
Ceausescu. a pnmit. vineri la 
arrară. pe Mahmud Riad, se
cretar generai al Ligii Arabe, 
care face o vizită oficială de 
praetr-..e in țara noastră, ca

V -----“. -2 fl “T'.TT.-
tiHJdîeie de kzaltâ stima *i 
pre—.ure nutrite de popoarele 
arabe față de perscualitatea 
peeked.:: tel m N •colac Ceaușescu. 
țață de ani» Halea sa remar- 
cab-.-â. neobosită. pusă la Slujbă 
dezvoltării relațiilor de colabo
rare - R.—ci
arabe, a instaurării unei păci 
juste și durabile in Orientul 
Mijlociu, a edificăm unei lumi 
mai bune și mal drepte. Secre
tarul general al Ligii Arabe a 
adresa: vii mulțumiri președin
telui Nicolae Ceaușescu. guver
nului român, pentru poziția cla
ră, constructivă, adoptată încă 
din 1967. pentru numeroasele 
inițiative și acțiuni întreprinse 
in vederea soluționării prin 
mijloace politice a problemelor 
care confruntă Orientul Mijlo
ciu.

îrl cadrul convorbirii dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și secretarul general al Ligii 
Arabe, Mahmud Riad, au fost 
relevate cu satisfacție bunele ra
porturi dintre România socialistă 
și țările arabe, raporturi care 
cunosc o evoluție mereu ascen
dentă. S-a apreciat că un rol de 
importanță istorică în promo
varea acestor legături prietenești

l-au avut vizitele președintelui 
Nicolae Ceaușescu intr-o serie 
de țări arabe, intilnirile și con
vorbirile cu șefi de state și cu 
alte personalități arabe, acordu
rile și înțelegerile incheiate eu 
acest prilej.

A avut loc, de asemenea, un 
schimb de vâderi privind actua
litatea politică internațională, un 
loc central ocupindu-1 exami
narea situației din Orientul 
Mijlociu, problemă ce preocupă 
in:-eaga comunitate internațio
nală. Legat de aceasta, s-a 
apreciat pozitiv realizarea dezan 
gajării intre Egipt și Israel, 
precum și semnarea recentului 
acord de dezangajare militară și 
separare a forțelor dintre Siria 
și IsraeL subliniindu-se că a- 
ceste acorduri constituie pași 
importanți in direcția instaurării 
păcii drepte in Orientul Mij
lociu. care să ofere popoare
lor din regiune posibilitatea de 
a-și concentra energiile in 
scopul propășirii economice și 
sociale. A fost relevată, tot
odată. necesitatea de a se acțio
na perseverent in vederea desfă
șurării cu succes a Conferinței 
de la Geneva pentru pace în 
Orientul Mijlociu, sub auspici
ile O.N.U., la care să participe, 
pe lingă statele interesate, și 
alte țări care pot aduce o con
tribuție constructivă. 'în context, 
s-a apreciat câ nu poate fi con
cepută o pace justă și trainică în 
Orientul Mijlociu fără soluțio
narea problemei poporului pa

lestinian potrivit aspirațiilor șl 
năzuințelor sale legitime.

Șeful statului român a arătat 
că țara noastră se pronunță 
constant pentru soluționarea po
litică a conflictului din Orientul 
Mijlociu, pe baza rezoluțiilor 
Consiliului de Securitate, ceea 
ce presupune retragerea Israelu
lui din teritoriile ocupate, asi
gurarea dreptului la independen
ță și suveranitate al tuturor sta
telor și popoarelor din această 
zonă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a reafirmat hotârirea României 
de a-și aduce și in viitor con
tribuția sa activa la rezolvarea 
politică a situației din Orientul 
Mijlociu, la găsirea unor soluții 
realiste în concordanță cu inte
resele statelor ți popoarelor din 
această regiune a lumii, ale 
păcii și destinderii internațio
nale.

De ambele părți, a fost evoca
tă contribuția importantă pe 
care Liga Arabă a adus-o la 
sprijinirea cauzei popoarelor 
arabe, la soluționarea pe cale 
politică a conflictului din Orien
tul Mijlociu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
oferit, apoi, un dejun in onoarea 
secretarului general al Ligii 
Arabe. Mahmud Riad, și a soției 
sale, Sawsan Riad.

întrevederea și dejunul s-au 
desfășurat intr-o ambianță de 
caldă prietenie, de înțelegere 
reciprocă.

• Delegația Partidului Congolez al Muncii

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a primit, vineri după-amiază, 
delegația Partidului Congolez 
al Muncii, alcătuită din Jakob 
Okandza, secretar al C.C. al 
Partidului Congolez al Muncii, 
șeful delegației ; Franțois-Xavi- 
er Katali, membru al C.C. al 
P.C.M., ministru al pădurilor, și 
Andre Chami-Itou, membru al 
C.C. al P.C.M., care, la invita
ția C.C. al P.C.R., a efectuat o 
vizită în țara noastră pentru 
schimb de experiență în dome
niul conducerii economiei.

La întrevedere au participat 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R., și Gheorghe Necula, 
membru al C.C. al P.C.R.

Oaspeții au fost însoțiți de în
sărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R. P. Congo la București, 
Christophe Laban.

Șeful delegației congoleze a 
transmis, cu acest prilej, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, Par
tidului Comunist Român, un 
cordial Și frățesc salut din par
tea președintelui Partidului 
Congolez al Muncii și al Repu
blicii Populare Congo, Marien 
N’Gouabi, a Comitetului Central 
al Partidului Congolez al Mun

cii, împreună cu urări de noi 
succese poporului român in 
munca sa de edificare a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe membrii 
delegației să transmită coman
dantului Marien N’Gouabi și 
Partidului Congolez al Muncii, 
un salut călduros, întreaga so
lidaritate a partidului și po
porului nostru și cele mai bune 
urări de succes, iar poporului 
congolez noi succese pe calea 
dezvoltării sale economice și 
sociale, multă prosperitate și 
bunăstare.

în cursul convorbirii au fost 
evocate cu multă plăcere vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
Brazzaville și a președintelui 
Marien N’Gouabi la București, 
convorbirile și înțelegerile la 
care s-a ajuns cu aceste prile
juri — momente de mare în
semnătate pentru impulsiona
rea bunelor raporturi de priete
nie. solidaritate și colaborare 

' statornicite între cele două țări, 
partide și popoare, în folosul 
popoarelor român și congolez, al 
luptei generale pentru pace și 
progres social, împotriva im
perialismului și neocolonialis-

mului. în cadrul întilnirii s-a 
exprimat hotărîrea de a se ac
ționa pentru realizarea în ce
le mai bune condiții și în cel 
mai scurt timp a tuturor acordu
rilor și înțelegerilor privind 
cooperarea între cele două 
țări.

In timpul întrevederii s-a sub
liniat necesitatea consolidării 
pe scară națională și interna
țională a tuturor forțelor in
teresate în propășirea economi
că și socială de sine stătătoare 
a fiecărui popor, in triumful 
cauzei păcii, libertății, indepen
denței naționale și progresului, 
Împotriva vechii politici de do
minație și amestec, pentru o 
lume mai dreaptă, mai bună.

Apreciindu-se vizita delegației 
Partidului Congolez al Muncii 
er,, o dovada a relațiilor priete
nești dintre cele două partide, 
s-a manifestat hotărîrea de a 
se milita în continuare pentru 
intensificarea schimbului de 
păreri și experiență, a legături
lor de solidaritate și colaborare 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Congolez al 
Muncii.

Intîlnirea s-a desfășurat în
tr-un climat cordial, de caldă 
prietenie.

® Președintele Curții Internaționale de Justiție
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, vineri 
după-amiază. pe Manfred 
Lachs, președintele Curții Inter
naționale de Justiție de la 
Haga, care face o vizită în țâra 
noastră.

In cursul Întrevederii au fost

abordate aspecte ale activității 
Curții Internaționale de Justiție 
de la Haga, subliniindu-se mi
siunea acestui organism în con
textul actualului curs pozitiv ce 
se înregistrează în lume, nece
sitatea creșterii rolului său In 
direcția întăririi legalității in

ternaționale. a garantării respec
tării normelor de drept și justi
ție, al principiilor noi chemate 
să guverneze relațiile inter
statale.

întrevederea s-a desfășurat In
tr-o atmosferă de cordialitate și 
înțelegere.
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ÎNDRUMARE 

Șl CONTROL
Noțiunile sînt foarte cu

noscute și aproape nelipsite 
din vocabularul zilnic al ac
tiviștilor U.T.C. „îndrumare 
și control" — aceste două 
cuvinte se găsesc înscrise în 
orice program de deplasare, 
iar la analiza muncii se în
cepe de obicei cu „...în a- 
ceastâ perioadă am îndru
mat și controlat organizațiile 
U.T.C..."

Dar, de fapt, ce înseamnă 
îndrumare și control ? Expli
cațiile pe care Dicționarul 
limbii române le oferă sînt 
cit se poate de concise : în
drumare — acțiunea de a 
îndrepta în direcția potrivi
tă, de a pune pe cineva pe 
drumul cel bun ; control — 
analiza permanentă sau perio
dică a unei activități pentru 
a urmări mersul ei și pentru 
a lua măsuri de îmbunătăți
re. Aceste explicații, adaptate 
la sfera activității U.T.C., 
ilustrează cu destulă clari
tate munca pe care un ac
tivist trebuie să o desfășoare 
în această privință. Ceea ce 
mai trebuie arătat este fap
tul că între cele două terme
ne, care de fapt sintetizează 
două acțiuni distincte, exis
tă un raport de reciprocitate. 
Adică nici un control nu se 
poate încheia fără îndruma
re. și invers, nici un fel de 
îndrumare nu se poate acorda 
dacă nu există și control, 
dacă nu există o cunoaștere 
reală, la zi, a activității orga
nizației vizate.

îndrumarea și controlul 
s-au statornicit, ocupîndu-și 
un loc pe drept, în stilul de 
muncă, al activistului. De-a 
lungul' anilor a fost demon
strat cu prisosință că numai 
pornind de la o cunoaștere 
reală a muncii care se des
fășoară în organizațiile U.T.C., 
numai simțind pulsul acti
vității colectivelor respecti
ve de tineri, un activist poa
te să direcționeze, să îndrep
te o anume stare de lucruri

existentă. Toate acestea se 
întîmplă atunci cînd noțiunea 
nu este preluată mecanic din 
experiența altora, ci înțeleasă 
și aplicată în sensul strict 
de ajutor concret. Pentru că, 
concretețea dă nota defini
torie a acțiunii de îndrumare 
și control.

Din păcate însă se întîmplă 
ca de multe ori să nu se res
pecte prerogativele muncii 
de îndrumare și control. Cau
zele sînt numeroase, dar cel 
puțin două sînt semnalate cu 
insistență : insuficienta pre
gătire personală (pentru că 
este îndeobște cunoscut că 
atît controlul cît și îndruma
rea trebuie să fie competente) 
și rutina. Și una și cealaltă 
sînt deosebit de dăunătoare 
activității generale. In aces
te cazuri îndrumarea și con
trolul devin un paravan al 
inactivității, al înregistrării 
pasive. In asemenea situații, 
pe teren controlul se trans
formă într-o ..frunzăreală", în 
adresarea cîtorva întrebări 
de suprafață, constatative nu
mai, care nu caută să des
cifreze realitatea și deci a- 
nulează intenția înscrisă în 
nota de deplasare. Și atunci 
e deajuns să prindă cîteva 
„acorduri" — pentru ca acti
vistul să aibă ce informa — 
și din „diapazonul" care e- 
mite pe aceeași lungime de 
undă pentru toate organiza
țiile de care răspunde, indi
ferent de categorii de tineri, 
preocupări și aspirații. să 
transmită doar cîteva îndru
mări.

Or, în fond, important este 
ca activistul să contribuie, cu 
experiența și cu priceperea 
sa, la îmbunătățirea activită
ții din organizația pe care o 
îndrumă și o controlează, 
participînd nemijlocit la pro
cesul de organizare și desfă
șurare a muncii.

ION TOMESCU

slatina: Agendă 

de inițiative
• „Să lucrăm o zi pe lună cu 

carburanți economisiți" — este 
inițiativa care a pornit anul 
trecut dintr-o dezbatere a tine
rilor de la Autobaza transpor
turi auto. Au intrat in compe
tiție toți cei 280 de uteciști. 
Numai in 19'3 — prin îmbună
tățirea normelor de consum și a 
traseelor, prin riguroasa verifi
care tehnică a mașinilor și mai 
buna reglare a carburatoarelor 
— au fost economisiți peste 
50 000 litri de benzină. Extinsă 
la nivelul întregii întreprinderi, 
acțiunea dă in ultimul timp re
zultate sporite : cu carburanții 
economsiiți într-o lună se poate 
lucra nu una. ci două zile. Prin
tre tinerii evidențiați decadă de 
decadă se numără : Nicolae 
Bodescu. Constantin Andronie, 
Florea Ilinca. Nicolae Călărașu, 
Vasile Enache.

• Uteciștii de la întreprinde
rea de aluminiu se mențin, în 
continuare, pe locul fruntaș in 
acțiunea de recuperare a deșeu
rilor din hirtie. Exemplul lor a 
fost preluat de organizațiile 
U.T.C. din școli și alte între
prinderi. Pină la această dată 
au fost predate deja centrelor 
de achiziții peste 20 tone de
șeuri din hirtie.

• Tot tinerii făuritori ai me
talului alb au luat inițiativa re
cuperării deșeurilor din alumi
niu existente in haltele de zgu
ră. Un cuptor a fost destinat 
retopirii acestora. Cele 50 de 
tone strinse pină acum repre
zintă o economie in valoare de 
750 000 lei.

A. ION

DOLJ: Mecanizatorii
în competiție

Faza de masă a Olimpiadei me
canizatorului din județul Dolj, 
care a antrenat peste 2 300 de 
tineri, și-a trimis la startul fi
nalei județene 36 de concurenți. 
Cele trei probe : de arat (pe 
pămînturile cooperatorilor din 
Coșoveni), mecanică și teoretică 
(la S.M.A. Circea), viu dispu
tate, au departajat cu greu pe 
primii clasați. Pavel Manda de 
la S.M.A. Calopăr și Marin Șu- 
tu de la I.A.S. Goești au ocupat 
locul I ; Gheorghe Rădulescu 
de la S.M.A. Segarcea și Eleo- 
dor Boureanu de la S.M.A. Ca
lopăr — locul II ; Nicolae Sirbu 
de la Stațiunea experimentală 
Șimnic și Florea Peța de la 
S.M.A. Segarcea — locul III. 
Ei sînt, fără îndoială, cei mai 
buni, de ciștigat însă — ține să 
sublinieze tovarășul Ilie Mitran, 
secretar al comitetului județean 
— au cîștigat toți cei cuprinși 
în această amplă competiție.

ION ANDREIȚA

In Parcul Herăstrău
Foto: O PLECAN

Realismul - viziune complexa 
a faptelor, a vieții

în mod categoric, realismul 
nu are nici o legătură cu o vi
ziune idilică asupra vieții. Și 
nici cu una negativistă. Idilism 
sau negativism în literatură ? 
Nimic altceva decît două un
ghiuri de incidență asupra rea
lității, la fel de inoperante în 
plan estetic, ori în planul cu
noașterii.

Termenul de idilism a apărut, 
tocmai pornind de la considera
rea unor produse nonliterare, 
unde fenomenele vieții, conflic
tele puternice ce se petrec in 
interiorul acesteia, și care, în

Toader I. Ștefan

„Memoriul meu“
Sint scrieri care stau în ano

nimat aidoma filoanelor aurifere 
în straturile amorfe ale mate
riei. Grație unei fericite întim- 
plări, unui ochi avizat, ele sint 
scoase la lumină. Aceasta pare 
a fi fost și soarta manuscriselor 
lui Toader I. Ște.fan a căror re
centă și parțială punere în cir
culație, prin litera tiparului, re
prezintă un binemeritat act de 
valorificare a unui prețios ză- 
cămînt al spiritualității noastre 
populare. Păstrate de către în
vățătorul Mihai David Ghindă- 
oani, cu o grijă și o pietate care 
merită toată recunoștința iubi
torilor de cultură, filele astăzi 
îngălbenite ale manuscriselor 
acestui țăran autodidact — ma
nuscrise din care Editura Emi- 
nescu a publicat de curînd, in
tr-un impunător tom, pe acela 
considerat ca cel mai interesant 
din punct de vedere literar — 
cuprind un inalterabil și tulbu

rător document de viață datorat 
unui contemporan al lui Ion 
Creangă, al cărui loc de obîrșie 
este învecinat cu acela al mare
lui prozator. Acest amănunt bio
grafic iși are însemnătatea lui, 
însemnările lui Toader I. Ște
fan dovedindu-se o dată mai 
mult revelatoare pentru înțele
gerea atmosferei sociale, a cli
matului spiritual și moral din 
acel timp și loc care l-au inriu- 
rit atît de mult și pe Creangă.

La prima vedere, urmărind 
cum iși deapănă amintirile din 
copilărie, am fi poate chiar is
pitiți să asemuim pe autorul a- 
cestui pasionant ..memoriu* cu 

și-a părăsit satul p n a intrat 
in contact eu med: culte. Com
parația nu se jusri£că Iasă, ta 
cazul Ici Creangă ar-m a face 

un puternic tnst.net creator v
cu un extraordinar sin* al lim
bii. Toader I. Ștefan scrie nu 
cu conștiința că face operă lite
rară. nu in intenția de a crea, 
ci de a-și relata viața așa cum 
s-a desfășurat, de a rir.tări ș. 
judeca cele trăite. E șt urmă
rește propria viată »n raport cu 
împrejurările care l-au solicitat, 
cu oamenii, intimplările s. fap
tele pe care le-a cunoscut arâ- 
tindu-se permanent preocupat 
de latura lor morală, cit ș: in 
ce măsură ele constituie re
pere sau intregesc faze ale unei 
inexorabile deveniri uma.-.e. 
Ceea ce impresionează la aces
te pagini este sinceritatea tota
lă cu care sint relatate și re

constituite etapele existenței.
Evocind intimplările și eve

nimentele care i-au marcat exis
tența încă din fragedă copilăre 
„pentru a nu se îngropa in no
ianul uitării, cari ingroapă tot 
trecutul", neocolindu-le nici P“ 
acelea care l-au pus intr-o pos
tură defavorabilă, autorul nu 
face abstracție de lumea și 
oamenii in mijlocul cărora a 
trăit, ale căror destine le urmă
rește de asemenea, după cum 
nu ignoră evenimentele istori
ce sau sociale cu care a fost 
confruntată lumea acestui sat 
— Ghindăoani — microunivers 

fond, constituie esența dezvoltă
rilor ei, au fost trecute cu ve
derea, liniile de forță au fost 
anihilate. conform unor clișee 
prestabilite, ca-n ilustratele de 
calitate îndoielnică, în care pei
saje și localități de cea mai ma
re diversitate seamănă perfect 
intre ele, prin același numitor 
comun : absența vieții.

Dar dacă viziunea idilică a- 
supra realității duce în plan li
terar la rezultate sterile, tocmai 
prin continua rămînere la su
prafață, viziunea opusă, „nega
tivistă", duce la rezultate artis-

în care dramele umane, actele 
fundamentale ale vieții (naște
rea, căsătoria, moartea), con
vulsiile istoriei sau acelea ale 
naturii căpătau o rezonanță a- 
parte. Cu o meticulozitate de 
cronicar el înregistrează fapte 
și intimplări ce și-au pus am
prenta asupra zbuciumatei sale 
vieți (pățaniile copilăriei, priete
niile. moartea celor dragi, că
sătoria altora, propria sa căsă
torie și anii de suferințe ce 
i-au urmat etc.), ca și pe acelea 
care priveau existența acelei 
colectivități umane (inundații, 
secete, epidemii, războaie), sau 
ii defineau structura (obiceiuri, 
datini, tradiții).

Universul rural în care vie
țuiește este văzut nu numai ca 
mediu social, spiritual și moral, 
dar și ca ambianță cosmică din 
perspectiva căreia fapte și in
timplări. vieți și lucruri iși 
arată deopotrivă vremelnicia. 
Starea de inapoiere, condițiile 
grele de existență ale oameni
lor din sat. agravate de perio
dice calamități, favorizau in
terpretări superstițioase ale fe- 
nerr.e.nelor naturii și ale vieții. 
Această mentalitate se resimte 
in însăși ideea despre viață, 
a cărei traiectorie Toader I. 
Ștefan o concepe segmentată 
in U spițe de cite 7 ani fieca
re- Dincolo insă de aceste ri
gide parcelări, pe care destinul 

a! autorului avea să le 
infirme, memoriul — prin ade
vărul și freamătul autentic al 
vierii pe care le degajă — va 
ocupe, credem, un loc aparte în

- -a ■- — = — - ? -
că. atesrind bogăția ir.ep 
"briă. manie resurse ai dim.

ADRIAN ANGHELESCU
' ■ 1 -- *

Teatrul amator în cluburile tineretului
(Urmare din pag. I)

■ Pasiune plus rațiune de Miro- 
dan. în schimb, la Tehnic Club 
e sigur : Rica Eremia de Paul 
Everac. in regia vrednicului a- 

j nimator al teatrului amator din 
1 București. C. Dir.escu.

Nu e nevoie de mare per- 
! spicacitate. vizitind toate clu- 
i burile afiate in febra pregătirii 
i unor noi spectacole, oricine pri- 
[ cepe că se apropie un festival. 
| Altfel e aproape sigur că nici 
• un club nu s-ar fi străduit să 
j revitalizeze trupe, să stimuleze 

instructori, să caute și să mon
teze piese pentru amatori. Pro
gramul ultimei stagiuni de tea
tru la cluburile de tineret face 
singur demonstrația. Tehnic- 
Club are in repertoriu — și 
prezintă maximum de două-trei 
ori pe an ! — „Millo director" 
de Alecsandri. „Dincolo de pod" 
de S. Coroamă și „Pasiune pius 
rațiune" de Mirodan. Toate rea
lizate în fapt de formația Casei 
de cultură „Petofi Sandor" (in

tice la fel neinteresante, la fel 
de vulgarizatoare în planul cu
noașterii. Este adevărat, trebuie 
s-o recunoaștem, că de data a- 
ceasta nu mai este vorba de 
permanenta osindă a rămînerii 
la suprafața evenimentelor, ci 
de o cu totul altă osindă, aceea 
de a nu putea privi ansamblul 
acestor evenimente, extraordina
ra impletire de forțe din reali
tate, ce imprimă, în cele din 
urmă, impresia de măreție a is
toriei noastre contemporane.

Dacă am folosi o metaforă am 
spune că viața este acea mag
mă neobișnuit de incandescentă 
de care idilismul nu poate să 
se apropie datorită neputinței 
sale de a suporta marile tempe
raturi, dogoarea uneori violentă 
a evenimentelor, și din care ne
gativismul nu poate cuprinde 
decît zgura inevitabilă, în mod 
fatal legată de procesul marilor 
combustii ce marchează puncte 
nodale in scara marilor trans
formări umane și sociale.

Nu poate exista o unică solu
ție, general valabilă, o rețetă 
anume, perpetuu generatoare de 
succese în plan literar. Tocmai 
de aceea mi se pare că realis
mul nu este o rețetă, o soluție 
conjuncturală de rezolvare a o- 
perei literare, ci o viziune com
plexă, poate cea mai amplă a- 
supra realității, n posibilitate de 
rezolvare care oferă scriitorului, 
artistului în general, cele mai 
mari șanse de cuprindere a 
vieții, de a da răspunsurile cele 
mai apropiate de adevărul ei. 
Desigur asta nu înseamnă nici 
fotografierea ad-hoc a unui as
pect sau a altuia din realitate, 
nici iluzoriul gînd că într-o 
carte ai pus toate întrebările și 
ai dat toate răspunsurile pri
vind viața noastră și a semeni
lor noștri. Realismul în plan li
terar este mai ales o viziune 
din interior a faptelor, așa cum 
în plan filozofic o viziune din 
interior a fenomenelor o repre
zintă materialismul dialectic. A- 
doptînd acest unghi de inciden
ță asupra realității sociale pe 
care scriitorul o trăiește, și ța 
care în anii noștri este chemat 
să-și aducă tot mai pregnant 
contribuția de om de opinie al 
cetății, desigur că șansele de 
rezolvare a operei artistice spo
resc considerabil. Dar asta nu 
înseamnă totuși rezolvarea în
săși a operei literare, pentru că 
dincolo de viziunea adoptată de 
scriitor, dincolo de voința sa de 
a face așa sau altfel, rolul de
terminant îl are totuși talentul 
autorului, acea putere crea
toare în stare să intuiască coor
donatele vitale ale devenirilor 
din realitate. aliajul. aproape 
iaexprimabtl In afara operei de 
artă, a ceea ce '-«ea—-â viață.
esență » v-.efiL

PETRE GHEI.MEZ

structor C. Dinescu), toate pre
zentate acum doi ani la Festi
valul teatrului amator. De a- 
tunci nici o noutate, decît inte
grarea lor (minus piesa de Alec
sandri) și in Festivalul culturii 
tineretului bucureștean, de astă 
toamnă. Nici la Ecran Club nu 
se întîmplă altfel. Acest club 
care realizează spectacole in
contestabil meritorii (instruc
tor e aici un regizor, C. Sirbu) 
n-o face decît tot cu pril'ejul 
vreunui concurs. In repertoriul 
său există și astăzi „Picnic pe 
cimpul de luptă" de Arrabal, 
„Oameni care tac" de Everac, 
și „Hei. oameni buni" de Sa
royan- Premiera lor a avut loc 
in zilele Festivalului de teatru 
amator, tot acum doi ani. Clu
bul a mai realizat și „Reportaj 
despre tinerețe", un foarte bun 
montaj din presa vremii despre 
viața și lupta tineretului in 
România burghezo-moșierească.

Se întîmplă uneori ca un 
spectacol să trăiască chiar o sin
gură seară: seara premierei la un

TINERI ARTIȘTI

Gheorghe Mazilu
Pînzele prin care ni s-a re

comandat dovedeau o stric
tă coerență a ansamblului. 
Toate erau în lucru, chiar și 
cele aparent rezolvate, care 
urmau să fie reluate, regin- 
dite de mai multe ori. Ve
deam astfel etapele parcurse 
și cele de parcurs de fiecare 
lucrare spre imaginea ..fi
nală". Despre aceste etape 
vreau să scriu, despre aceste 
momente care sînt pentru 
Gheorghe Mazilu trepte ale 
calificării, ale înțelegerii pro. 
priilor intenții. Artistul are 
nevoie de această sinceritate 
cu sine și vedem aici un act 
de curaj și luciditate, necesar 
mai ales celor dotați cu na
turală forță imaginară.

El tinde spre expresia con
centrată a unui lirism reți
nut, aproape dureros. Efortul 
tinărului artist este îndreptat 
spre realizarea unei structuri 
sobre, prin eliminarea exce
selor fantazării, pentru a le 
rezuma intr-o ultimă etapă 
de claritate și concizie.

Surprindem în lucrările lui 
o desprindere a obiectelor și

La Teatrul „Victor Ion Popa" din Birlad— 
EXPOZIȚIE CONCLUS DE ARTĂ PLASTICĂ

In cadrul manifes
tărilor închinate ce
lei de a XXX-a ani
versări a Eliberării 
patriei și celui de-al 
Xl-lea Congres al 
P.C.R., precum și cu 
prilejul sărbătoririi 
a 800 de ani de exis
tență — atestată do
cumentar — a ora
șului Birlad. Comi
tetul de Cultură și 
Educație Socialistă al 
municipiului Birlad 
și Teatrul „Victor 
Ion Popa" au ini
țiat organizarea unei 
EXPOZIȚII CON
CURS DE ARTĂ 
PLASTICA a elevi
lor din școlile gene
rale ale municipiu-

Expoziția, avind ca 

tematică repertoriul 
teatrului jucat în ul
timii ani, însumează 
tablouri ce reprezin
tă scene, personaje, 
atitudini, momente 
dramatice și comice 
din spectacolele vi
zionate de elevi în 
cadrul matineelor 
școlare.

Cele peste 80 de 
exponate apartinind 
elevilor din clasele 
I-IV și IV-VIII pic
tate în acuarelă și 
ulei redau în mod 
sugestiv și într-o va
riată gamă coloristi- 
că scene din pie
sele : Cititorul de 
Contor de Paul Eve
rac. Montserrat de 
E. Robles. Coriolan 
Secundus de Mihail

concurs sau întrecere artisti
că. De pildă, la Festivalul or
ganizat in octombrie de Comi
tetul municipal București ai 
U.T.C. formația de la Universal 
Club a interpretat — nu a re
citat ' — un excelent montaj 
poetic, instructorul Alexandru 
Constantin găsind o formă pro
prie de reală comunicare cu 
publicul tinăr prin intermediul 
versurilor „dramatizate". Acest 
montaj n-a mai fost prezentat 
niciodată, nici la Club nici în 
altă parte. Ceea ce înseamnă că 
stagiunea de teatru amator se 
datorează festivalurilor lui și 
ține exact cit festivalurile. De
sigur, competiția e menită să 
stimuleze cultura de masă, dar 
ca să aibă continuitate — acti
vitatea teatrală, de pildă — ar 
fi necesare cam patru festiva
luri pe an ! Mentalitatea e atit 
de înrădăcinată, incit orice di
rector de club sau metodist nu 
se laudă cu calitatea pieselor 
sau spectacolelor din programul 
permanent, și in nici un caz cu 

existențelor dintr-o generală 
alternanță de umbră și lu
mină, cadre ale lirismului 
pictural, pentru a-și justifica 
prezența, limpezind-o. In cele 
din urmă, ele devin lumină, 
claritate, net separate de 
umbra care le ascundea. Din 
această dramă plastică, pic
torul realizează în final nu
mai un moment, am zice o 
poză-cheie in care conden
sează sensurile intregii isto
rii. O istorie a devenirii 
imaginii ca obiect înseamnă 
și o istorie a clarificării ei 
pentru subiect, pentru crea
tor, ca un fel de suită a no
telor de jurnal intim. Mazilu 
lămurește aceste notații ini
țiale, căutind în ceea ce a 
păstrat el din ele substratul 
lor obiectiv. Este în asta un 
profund mesaj estetic, care 
duce la depășirea nuanțelor 
unuj oarecare sentiment pro
priu spre o imagine solidă, 
coerentă a realității ce tre
buie înțeleasă.

RADU PROCOPOVICI

Sorbul, înșir-te măr
gărite de Victor Ef- 
timiu. Joc de pisici 
de Orkeny Istvan, 
Ferma Dangaard de 
M.A. Nexo, precum 
și aspecte din spec
tacolele unor sta
giuni anterioare, sau 

«ale unor turnee ju
cate pe scena birlă- 
deană : Tache. Ianke 
și Cadîr de V.I. Po
pa. Hocus Pocus și-o 
găleată de A. Grei- 
danes, Ecaterina Te- 
odoriu de N. Tăutu, 
Apus de soare de 
Delavrancea etc.

Vernisajul expozi
ției a avut loc cu 
prilejul — „Zilei in
ternaționale a co- 
oiîului" In holul tea
trului.

din Capitală
numărul de reprezentații date 
pe scenă proprie, ori in fabrici 
sau școli, ci cu numărul de pre
mii ciștigate în concursuri. Re
prezentațiile premiate se aban
donează . apoi imediat. Direc
torul de la „Tehnic", Stan 
Nicolae. și nu numai el, afir
mă că prezentarea teatru
lui de amatori pe scena pro
prie implică mari dificultăți, că 
e nevoie de repetate „mobili
zări" ale eventualilor specta
tori cu multe zile înainte și că 
totuși invitația adresată tinerilor 
are un foarte slab ecou. Relua
rea reprezentațiilor de teatru 
prezentate — și chiar premiate ! 
— in concursuri, se soldează cu 
săli goale. Cauza trebuie căuta
tă, desigur, și în alegerea texte
lor jucate pe scena cluburilor, 
dar și In forma spectacolelor, 
deci în genul de comunicare ar
tistică practicată aici. Aceste 
cauze vor face obiectul unei a- 
nalize viitoare.

Si în vacanța mare a aces
tui an elevii vor fi pre- 

f zențe harnice, utile pe 
ogoare. Cu două săptămîni îna
intea primului apel in laborato
rul cîmpiilor, în județele Mureș, 
Harghita și Covasna am căutat 
răspuns la întrebările: Unde vor 
lucra elevii? Ce condiții de lucru 
și cazare le asigurați?

„Mai bine de zece mii de 
elevi vor lucra în agricultură, ne 
spunea tovarășul Mircea Puren- 
ciu, prim secretar al Comitetu
lui judefean Mureș al U.T.C. In 
fiecare cooperativă agricolă a 
județului elevii vor lucra în echi
pe, iar la I.A.S. Batoș, Reghin, 
Albești, Zan, Sighișoara și Sin- 
crai, pe tot timpul verii, serii de 
elevi vor lucra în legumicultura, 
pomicultură și la întreținerea 
culturilor prășitoare". La unită
țile agricole, pregătirile sînt în 
toi. Sînt extinse spațiile de ca
zare și sînt renovate cele existen
te: se mărește capacitatea canti
nelor, ne încredința inginerul 
Mihai Tomșa, directorul I.A.S. 
Batoș. Și, intr-adevăr, la această 
unitate au fost deschise șantie
re la toate fermele; aproape 50 
de meseriași finisează o clădire 
cp va permite sporirea cu 250 de 
paturi a capacității de cazare. 
Cireșele — culesul lor fiind 
obiectivul taberei de muncă de 
aici — au dat în pîrg, iar recol
ta se anunță a fi bună. La Re
ghin, conducerea întreprinderii 
s-a îngrijit de procurarea altor 
două sute de tacîmuri — spo
rind astfel la dublu numărul ce
lor care servesc masa într-o serie.

In județul Harghita, elevii vor 
fi cuprinși în patru tabere de 
muncă. Obiectivul activității lor: 
executarea de lucrări complexe 
pe pajiștile natuiale. Președintele 
consiliului tineret sătesc, tovară
șul G't-cso Cala ne ‘‘"ritul

fiind odată în plus subliniată de 
creșterea de 10—12 o-i a produc
tivității pajiștilor în comparație 
cu realizările actuale. Despre 
eforturile ce li se pretind și 
despre importanța economică a 
obiectivelor li s-a vorbit pe larg 
elevilor din Miercurea Ciuc, 
Vlăhița, Gheorghieni și din alte 
localități ale județului In pre
zent, la întreprinderea județeană 
pentru exploatarea pajiștilor de

ÎN AGRICULTURĂ

Elevii cunosc unde 
vor lucra ca brigadieri 
ai muncii patriotice?

asupn foitului că atît la I zo
rul Olt, unde va funcționa cel 
îmi important șa-tier, cît și la 
Sîncrăieni, Racu și Lupeni este 
prevăzută materializarea unei 
investiții de aproape 20 de mi
lioane lei pentru modernizarea 
pajiștilor aflate, acum, într-o ac
centuată stare ele degradare. Sînt 
prevăzute lucrări de desțelenire, 
defrișări de arboret, însămînțări, 
sup-aînsămințări și împrejmuiri, 
valoarea economică a acțiunii

pildă se realizează ultimele 
detalii la proiectări, au fost nu
miți specialiștii care vor îndru
ma din punct de vedere tehnic 
activitatea elevilor-muncitori, se 
depun eforturi pentru asigurarea 
necesarului de unelte. Număr că 
Baza județeană de aprovizionare 
n-a fost... aprovizionată cu atîiea 
cazmale, tîrnăcoape și sape pen
tru a permite satisfacerea cerin
țelor formulate la timp de către 
I.J.E.P.. Pentru că pină la des-

chiderea șantierului mai sint ci- 
teva zile, se speră că problema 
uneltelor va fi rezolvată.

La Covasna, s-a hotărit ca pe 
timpul verii, prin serii de cita 
40—60, elevii să sprijine acțiu
nea de realizare a sistemului 
complex de irigare-desecare 
din sud-estul orașului Sfîntu- 
Gheorghe precum și a aceleia de 
întreținere a plantațiilor tinere 
în masivele silvice. Dar altceva 
decît luarea hotăririi de a lucra 
nu s-a întreprins nimic. Nu se 
cunoaște exact perimetrul viito
rului șantier de desecări ți iri
gații și nici dacă a fost întocmi
tă documentația, dacă genul de 
lucrări stabilite se potrivește sau 
nu elevilor. Nu s-a întreprins 
nimic în ce pricește cazarea și 
transportul elevilor, servirea me
sei ți asigurarea uneltelor. Iar 
pină Ia deschiderea șantierelor 
— zilele pot fi numărate pe de
gete! E greu de spus dacă si
tuația existentă se explică doar 
prin lipsa de experiență a celor 
puși să rezolve probleme atît de 
complexe, sau la mijloc se află 
comoditatea și lipsa de răspun
dere cu care este privită la Co
mitetul județean Covasna al 
U.T.C. activitatea de producție 
pe timpul verii a elevilor. Ori
cum, cineva trebuie să intervină 
pentru rezolvarea neîntîrziată a 
tuturor acelor probleme organi
zatorice și tehnice ce se ridică. 
Peste tot — deci și pe șantierele 
din agricultura și silvicultura ju
dețului Covasna — elevii tre
buie să contribuie pe măsura 
entuziasmului și a puterii lor la 
înfăptuirea obiectivelor fixate de 
partid pentru acest al patrulea 
an al cincinalului.

GH. FECIORU

LA ORIZONT, VACANȚA!

Uteciștii in tabere
de odihnă și instruire

Fiecare zi ce trece ne apropie de vacanță. Se fac multe pla
nuri, proiectele capătă conturul unor acțiuni ce vor avea loc in 
acel original trimestru de școală numit Vacanța mare. Dintre 
ele, se detașează de altfel ca în fiecare an, taberele. De mai 
mulți ani, un anumit fel de tabără, ii reunește laolaltă pe ute
ciștii care au răspunderi în organizațiile U.T.C. ale școlii. Sigur, 
și pentru odihnă, ea un stimulent pentru munca dintr-un an — 
aclivitate U.T.C. și de elev. Dar și pentru învățătură. Comitetul 
Central al U.T.C. organizează pentru ei tabere — școli în care, 
trăind după modelul unei organizații de școală, conducindu-se 
și organizînd toate treburile, învață, fac schimb de experiență, 
aduc cu ei din propriile școli și organizații experiența pe care 
o au, inițiativele încercate in activitate, ca și nedumeririle pe 
care vor să le clarifice cu colegi de activitate din alte organi
zații, ca să poată munci mai bine in viitor. Așa se va intîmpla 
și in vara aceasta.

Secretarii U.T.C. din licee și școli postliceale, peste 1 000 la 
număr, sînt convocați pentru mai multe serii, din 20 iunie pină ii? 
11 iulie, la Izvorul Mureșului. La Cluj, in două serii, din 2 iunie 
pină în 2 iulie se întilnesc colegii lor — secretari U.T.C. in 
școlile profesionale. Vicepreședinții consiliilor elevilor se întil
nesc la Telega. Cei care activează in cadrul revistelor școlare 
au sediu de tabără tot la Telega. După cum uteciștii care des
fășoară o pasionantă muncă in conducerea cercurilor și societă
ților elevilor și ai cenaclurilor școlare vor dezbate probleme ce-i 
interesează într-o tabără, la Cluj. Pentru membrii cinecluburilor 
școlare este concepută o tabără de profil, la Brad, iar la Năvo
dari sînt convocați 800 uteciști care participă la Festivalul „Li
toral ’74."

Și acum o veste mai deosebită. La Constanța, se vor Intîlni 
și vor schimba impresii de concurenți, ciștigătorii concursului 
nostru „Pentru cea mai bună clasă a anului școlar", primele 
clase cîștigătoare. Va fi un stimulent deosebit, cu atit mai mult 
cu cit aici se vor intîlni și cu alți cîștigători de concursuri 
școlare. Dar. pentru a-i cunoaște pe cei ce vor beneficia de 
zile de tabără, in august, la mare, pe „post" de ciștigători ai 
concursului .cea mai bună clasă” e nevoie să se rețină apelul 
făcut în numărul nostru din 28 mai, adresat consiliilor ju
dețene ale elevilor care au clase in concurs să ne trimită pină 
in data de 20 iunie propunerile pentru clasele care merită pre
miate. precum și rezultatele tuturor claselor concurente. Amă
nunte referitoare la modul cum trebuie făcut clasamentul pot 
fi citite in numărul amintit.

L. LUSTIG

PREVENȚIA LOGICII INVERSE
(Urmare din pag. I)

destule produse ale muncii 
agricole, dacă omul de la bi
rou — captat de euforia cir
cularelor — consumă in neș
tire hirtie și timp fără a 
se întreba ce se intimplă 
dincolo de fereastră, atunci 
mă întreb : toate acestea 
sint doar fapte incriminabile 
economic ?

Dar ceea ce mă infioară 
mai mult, cind aud de astfel 
de cazuri, este logica inversă 
de care îi bănuiesc pe făpta
și. Este logica inversă a in
fracțiunii care se socotește 
pe sine infailibilă, deși se 
află in dezacord complet cu 
sensul de evoluție a lucruri
lor. In mintea omului mon
tat pe liingimea de undă a 
ciubucului de-o clipă există 
o formidabilă inversare de 
planuri. El iși folosește ma
teria cenușie doar pentru 
sine, urmărind cu preocupa
re febrilă soluția optimă 
pentru a-și garanta nevino
văția. Caută (și găsește) ar
gumente pentru a întemeia 
judecăți contrare lumii sale. 
Știe că este in culpă, dar 
sconiează pe viciile contro
lului, anticipindu-și cu meti
culozitate succesul, neadmi- 
țînd — în calculele sale — 
decît varianta reușitei actu
lui său de estet al infrac
țiunii economice și morale.

Cum trebuie procedat pen
tru anihilarea sumedeniei de 
„mărunțișuri" ale sustrage
rii de materii. bunuri și 
timp ? Doar prin fortificarea 
controlului organizat ? Doar 
prin influențare educativă 
și solicitare a opiniei publi
ce ? Doar prin crearea unei 
stări de spirit contrară pro

ducerii actelor incriminabi
le ? Cred că trebuie mers 
mult mai adine, pentru că 
mult mai adinei sint si iz
voarele acestor acte. Trebuie 
mers pină la geneza structu
rilor mentale, pină la primii 
ani de viață și de școală, 
pină la acele etape ale creș
terii omului in care el înva
ță să-și elaboreze judecățile 
pentru a se pune in acord 
cu lumea înconjurătoare.

Nu ne preocupăm prea 
mult de latura abstractă a 
formării gindirii copiilor ? 
Nu cumva ii învățăm prea 
mult să acumuleze infor
mații și cunoștințe, creîn- 
du-le cu precădere senti
mentul și mentalitatea po
sesiunii, în dauna celor de 
dăruire și integrare în fi
resc ? A-l învăța pe copil să 
raționeze corect în sine nu 
este o treabă de logică vie 
și dialectică. Dacă în gindi- 
rea tinărului, în care se 
înnoadă și deznoadă raționa
mente nu includem și co
mandamentele normelor eti
ce atunci sint toate șansele 
ca odată, mai tîrziu sau mai 
devreme, să se producă acea 
ruptură care dă naștere ra
ționamentelor inverse.

Nicicînd logica și etica, 
învățate in sine și separate 
una de alta, nu au dus la 
rezultatele așteptate. Să ne 
uităm bine în jurul nostru, 
să analizăm judecățile și 
comportamentele oamenilor 
integri pe care ii cunoaștem. 
Vom vedea că, la ei, înjghe
barea silogismului se supu
ne și controlului normei, iar 
acceptarea normei și princi
piului etic este cenzurată de 
un demers logic firesc și 
nesofisticat.

I
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DORU-MIHAI K.:
„Sint militar în termen, 

acum, cînd 'că scriu (...) 
Am fost elevul unei școli 
profesionale dintr-un oraș 
din sudul Moldovei (...) In 
anul al treilea, am cunos
cut o fată, elevă la liceul 
industrial din localitate. 
Alături de ea mi-arn pe
trecut cele mai frumoase 
clipe din viață. De fapt, 
nu exagerez cînd spun că 
ea m-a învățat să trăiesc. 
Inteligentă, curajoasă, blin
da, bună camaradă — știa 
să ceară celor din jur a- 
celeași calități, dacă îi do- 
reau prietenia. Și eu i-am 
dorit-o. Așa se face că din 
hoinarul de altă dată am 
devenit un om preocupat 
de carte și de meserie. 
Așa se face că am rupt 
toate legăturile cu o gaș
că de frecventatori ai res
taurantelor și barurilor. 
Așa se face că m-am lă
sat de fumat. A'u mai sint 
un om dezordonat, nu mă 
mai îmbrac la întîmplare. 
Ea stătea la cămin, nu ne 
vedeam decît la sfîrșitul 
săptăminii, dar cit de fru
moase erau aceste puține 
clipe, cit de mîndru mă 
simțeam că, datorită ei, 
deveneam mai bun, mai 
corect, mai încrezător in 
puterile mele. O iubeam 
mult. Îmi mărturisea și 
ea că mă iubește. .Vu pu
team să n-o cred. Ceea ce 
a făcut ea pentru mine nu 
putea veni decât din iubi

re (...) Înainte de a ple
ca militar, izbuteam să ne 
vedem zilnic, simțeam și 
eu și ea nevoia de a fi 
împreună înainte de o 
lungă despărțire. Ajuns la 
unitate, am primit de la 
ea cîteva ilustrate de pe 
Valea Prahovei, unde a 
fost într-o excursie, și cî
teva scrisori. La un mo
ment dat însă, a încetat 
să-mi mai scrie. Am în- 
trebat-o pe o colegă de 
a sa ce se întimplă. Xa 
mi-a răspuns colega, ci 
chiar ea. Mi-a răspuns, 
fără să argumenteze, că— 
nu-mi mai scrie. Pentru că 
ea m-a învățat să fiu un 
om tare, nu creau s-o de
zamăgesc, în cazul că ci
tește aceste rinduri, spu- 
nind cit de greu mi-a fost, 
li mulțumesc pentru tot 
ce-a făcut pentru mine, 
pentru tot ce-a investit in 
mine. Nu-i port pică, n-o 
urăsc. Aștept ca timpul 
să-mi vindece rana. Aștept 
cum am învățat de la ea 
că, uneori, e frumos m 

aștepți. O mai iubesc.3 De* 
Oriei nd aș fi bucuros t-o 
revăd, fie și pentru cites a 
clipe. Mă gmdetc: indife
rent ce-ar face la «• mo
ment dat, n-ccem voie «i

F. $. : Stimate aj.-i, 
dacă scrisoarea atee c-a 
pbetust. că -oț foarte 
mult să mi iertași.'

că. Medicii, pl nd acum, 
n-au reușit aproape nimic.

M-am prezentat la ora 
indicată pe incitație la 
familia inginerului. Atmo
sfera era deosebit de plă
cută. Mai veniseră vreo 
opt familii care se așeza
seră deja la masă. Am in- 
mi net cadoul pentru co- 
pil și m-cm așezat și eu. 
Pe masă — buzatele cele 
mai alese: icre, termele, 
șnițele, fripturii Na Hp- 
seeu țuica, m căi bas. 
&cfnontri_ Za afijfocal 
mesei se afla m tori 
mare, cu șese hsseâtdri e- 
prmse înfipte m ei, m 
tort pe care scrie: Joaei. 
19SB-1974. le «dfi ed". 
Cei aoai mps’iși ei âaaă- 
tetilor. eu fost dsmmaps dm 
gredmi, opriși psstm dm

joaca Io- frenetici, pentru 
a sufla in luminări fi a 
le stinge. Apoi, imediat 
după asta, top incitații au 
tăbent pe tort, pină n-a 
moi rămas nici o literă din 
Ja muiți am“. Tirdu, pe
trecerea a hiat efirșit. Fie
care dm cei prezenți era 
sătul, birt, tntd,‘u*n>t. Îna
inte de despărțire s-au im- 
hrăfifiaf fcfii, s-eu pupat, 
damă cert gazda ne-a dat

Abm cmd em eșuns a-

ni. da fapt, aa căzusem
- e l . 1 e~-- -9. y Î- —>

•ac se trie iutr-o cerneri 
eibtsrefi d n-a fost anei 
o ctpă adus de acolo- De 
astlu.Lt petrtce-ee 
dată ■ --înMr" WC» 
gttu-r

ION PATRU, str. Vis
colului 27, sector 7, Bucu
rești :

„Sint un tînăr iubitor do 
drumeție cu bicicleta. 
Caut în stingă și în dreap
ta tovarăși de drumeție. In 
1973, cu chiu cu vai, am

reușit să-mi fac rost de 
un tovarăș ca să pot ple
ca prin țară. Am ajuns cu 
bicicleta plnă la Sighetul 
Marmației. Nici anul ăsta 
n-aș vrea să plec singur. 
Mi ajutați?'

Precum se vede, da. Mai mult ca sigur că, din stingă 
sau din dreapta, o să-ți răsară un tovarăș. Vacanță plă
cută!

rrif ea iDiiiLoii
Personalități ale vieții publice despre tineri

CUM NE VĂD?

Cum să mă plictisească ? M-a necmstrt va px- car 
o să-mi treacă. Gindețh foarte fremos si foarte înțe
lept. O să-ți scriu la unitate fi o si-rm încep 

cu „dragul meu prieten". Te asigur, w» fi cft se pause 
de sincer adresîndu-mă astfel.

„Dragă o.p.-i., 
sint un tînăr băimărean fi 
deoarece absolut totul din 
cele ce vă scriu este du
reros de adevărat, cer în
găduința de a nu-mi da 
numele. Nu mi-e teamă, in 
ce mă pricește, de conse
cințe neplăcute. Răspund 
în fața oricui de cuvinte
le mele. Vreau însă să e- 
vit niște reproșuri pe care 
le-ar primi tatăl meu, de
oarece martor la cele ce 
le povestesc a fost și ta
tăl meu.

Cu puțină vreme în

urmi, em rost incitat le • 
«mcerseer. CopeW Mea' 
inginer, prieten ca lata. 
împhnee șase am. Pe ia- 
giaer tf len-iM— doar 
cm văzute, ier pe caft 
doer dm cuzae Ștmm d 
s-a dacsst ca m gmx de
fect : aceia de a na se 
putea ridsca «■ aepW ae- 
aelor. Pro&eM l-a cens 
cumplita bxU acre se 
numește șsobossisebsi. El 
stă în pat, în timp ce cei
lalți copii de vîrsta lui a- 
leargă fericiți după flu
turi, se zbenguie, se joa

Z. M., 17 ani, Hune
doara :

,țMi adresez dv. ca 
să-mi dați cîteva idei. În
drăgesc foarte mult muzi
ca — ți anume muzica u- 
șoeră — dar totul e în 
zadar, cred eu, pentru ci 
sint foarte timidă. Xa 
pun problema că nu știu 
să ciot sau că nu <m 
voce, cu vocea mă împac 
destul de bine, wu-cu 
stnss-o multi, ba unii nd 
îndeamnă si dau chiar la

Steaua fără nume". Eu 
cint tot timpul fi cînd fac 
curățenie prin casă și cînd 
merg pe stradă, doar cînd 
t-ec pe lingă oameni mă 
opresc din cântat. Sint ti- 
midă fi pace. Xu știu ce 
si fac. Merg la spectaco
le. am vizionat toți cintă- 
reța noștri și de fiecare 
dată m-am întrebat: cum 
cinti ei față de atita 
hsme? Sau in momentul 
cind se urci pe scenă ssiti 
totul?'

Unii cfntăreți pe care i-W s-rmut etnd nrcâ pe sce- 
oă. uită totuL Mi-am cat seasa 6e asta vinerindn-i fi 
ea. Cam fac de uită chiar totaL au fisa. Probebd de
pun mari eforturi si uite fi de cefe aaai multe ari le 
mijește de minune- Unul «fii IriTil Altxl antă mrio- 
da. In ansamblu, e • uitare foarte inijairi Si fin tesâ 
că destui dintre cintâretB de m«ZKă uscări stat lat atît 
de tucrn ca «i tine. Cinti etnd fac riaiiyniir prm casă, 
dată pe stradă, dar cca des ca adm de nemer- se 
rușinează atît de tare incit !fi pierd vocea. Doesae. ae- 
=ai ea de dte ari :-am «iuxia! la această Etuape i- 
fjcdă' In ce te prrvefoe. ragr-a idee pe care pot să 
t»-o dan este să-p faci scat de ce»a encaî fi dac sa;

.Tocărite redactor, 
oi term ățsca elect ș Is
cusim agricol dsn Nucet. 
Dat- Ni s-a iafîmplșf 
ceea nwier Pe dota ăe 
JS.VJ4. in tmsp cu sestri- 

aresmmdența elucdue 
arini, o colegă de-a «o«r- 
M « «ret sssrpraa cato-

rrincoi p* giss tere mr-

Xe-t f m~ Merg piși aeofo ladt rc dfiar că-: 
art. E frames că «a a-afi A—

DKNA 19 «ai.

luci: pentm be

ta OdaU ca ^du
mei dovrief*. Mi sat le 
anrimae meu efusetă pe

pat ai ari cossmder toată 
cmte eieți (-) Na te-a

rispsmd. Ce erei si te 
fad? V-om ai mi fer

arie. E rea mei
meserie (_) Dc. o si mi 
ocazati că foc tetesturi. 
Moi gmdsți-ci inamte de 
o ari acuza (-T

ari gîsdît fi an te acuz.

Pe srisiâta rotoare!

Un psiholog : CONSTANTIN CRIȘAN

PERSONALITATEA 
CONDUCĂTORULUI

O carte despre tineri fi pentru tineri: 
,.Eseu despre personalitate". O carte în care 
apar figuri de tineri în împrejurări de viață 
dintre cele mai diverse : pe băncile școlii și 
ale universității, la pupitrele unor linii in
dustriale automate, în activitatea organizații
lor U.T.C„ în fruntea unor colective umane. 
,.In viața socială, economică, culturală — 
notează autorul — se întimplă, nu o dată, să 
vedem tinerețea luind bagheta conducerii 
(_) Tineri, reprezentînd diverse ramuri so- 
cioprofesionale, conduc. Unul este președin
tele unei cooperative agricole de producție, 
altul inginer-țef întuin combinat industrial 
(_) Deschidem o ușă fi prejudecata ne face 
să credem că in postul de director vom des
coperi un om in viBtă. Dar in birou sau în 
hala mașinilor ne iatmpină privirea vioaie a 
unui om tînăr". Fornina de la această reali
tate. usstorui cărții foca cîteva referiri inte
resante cu privire la personalitatea conducă- 
te*-uhn tmir. -actor pe :are îl consideră deo
sebit de msporteot pentru reușita în munca 
de conducere. Sîri fi rerun — se subliniază 
m carta — când tioind jitlaș in fața inedi- 
tairi mH astfel de rituată Icorsducereal mi
mează ia gadstn. ia atrtssdsai scțiormle per- 
smabtaaee cere l-a creditat sosi care, la rin-

î itwfinaer «Mă eă, ia aproape toate cezuri
le, ^ceeu ce se scr—.-.cște — so-'-v-1, ocțissns.

Ua oedegos : CHARLES E. SILKRMAN 

„PRINCIPALUL SCOP AL EDU
CAȚIEI ESTE SĂ FORMEZE MASE 

DE OAMENI ÎNVÂTAȚI"
„Criza din sălile de clasă" este o carte a- 

părută recent în S.U.A. pentru care autorul 
ei — profesorul C. E. Silberman — a primit

elogiile criticii de specialitate. Lucrarea, re
constituind rezultatele unui studiu întreprins 
timp de trei ani fi jumătate, cuprinde ample 
referiri la filozofia și practica învățămîntulu-. 
contemporan. Autorul subliniază că astăzi sis
temul de învățămînt în țările occidentale pare 
să treacă prin tulburări serioase, însuși con
ceptul de învățămînt public fiind pus sub 
semnul întrebării. O cauză este fi faptul că 
în prezent tinerii învață foarte mult fi în 
afara școlii, sau poate chiar mai mult decît 
în școală, o pondere importantă avînd tele
viziunea, cinematograful, ziarele fi revistele, 
muzeele fi bibliotecile etc. Dar tinerii nu se 
pot bizui astăzi pe un proces intimplător de 
învățătură. Educația trebuie sd urmărească un 
scop precis. Pornind de la această reflecție, 
autorul cărții ajunge la cîteva concluzii dem
ne de reținut în ceea ce privește drumul tî- 
nărului în viață. „Care anume trebuie să fie 
scopul educației ? — se întreabă el. Și răs
punde : „Acum zece ani socoteam că știu 
care ar trebui să fie scopul educației, fi a- 
nume, dezvoltarea intelectuală (—) Societatea 
a avut întotdeauna nevoie de câțiva oameni 
cu un intelect foarte dezvoltat fi disciplinat; 
ziua de miine cere ceva ce n-a mai sărut 
niciodată lumea — mase de intelectuali. DAR 
X-AVEAM DREPTATE. Ziua de miine are 
nevoie nu de mase de intelectuali, ci de mase 
de oameni invățati — oameni educați în așa 
fel incit să simtă fi să acționeze și nu nu
mai să rodească".

Ua viitorolog: JOSE LUIS ARANGUREN

MORALA $1 CIVILIZAȚIA 
VIITORULUI

’aîr-o comunicare orivrnd raportul dintre 
mcreli și civilizația ctitorului, profesorul J. L. 
Arczguren erată ci pentru tinerii de azi 
„vutorul nu mai este ceea ce era altădată. 
Deși el a fost fi va fi obiectiv, impersonal, 
astăzi s-.itorn! este trăit de către tineri nu în- 
tr-un mod fatalist: «Ce-o fi, o fi!». ci în- 
tr-un mod novator și voluntar. Și chiar dacă 
nu se cred atotputernici, ei se bazează pe po- 
sibiBtatea unei intervenții active asupra sni- 
tori. i: și speră in posibilitatea de a influența 
variabilele deja cunoscute". Mai mult chiar: 
..’.-'□tocul este inventat prin acte de imagina
ție creatoare, susținute de preferințe, ca ur
mare a unei voințe de a influența viitorul 
spre mai bine." Autorul comunicării arată că 
iu lumea occidentcli se vorbește azi cu in- 
ri^ență despre o ^criză a moralei", pornin- 
du-se de la faptul că lipsa valorilor morale, 
autentice a determinat debusolarea morală, 
demoralizarea. Tineretul, subliniază J. L. A- 
•mguren, răspunde actualei „crize a mora
lei" prin refuzul critic al demoralizării, acțio- 
nind pentru reformularea convingerilor și a- 
titudinii morale. Celor care susțin că în pre
zent tineretul nu mai vrea să vorbească de 
morală, el le răspunde ■ „După părerea mea, 
trebuie să distingem intre «moralism» și 
«morală». .Astăzi atitudinea morală devine din 
nou actuală (...) Dar o nouă morală nu poate 
fi inventată intelectualicește. es trebuie să a- 
pară ca un eveniment social".

ADRIAN VASILESCU

■ ■ ■
/
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ȘTIINȚEI
ROMÂNEȘTI

EVOCĂRI
de I. M. ȘTEFAN

StMBATA. S IUNIE H74
9.00 De la Alfa Ia Omega — en

ciclopedie pentru școlari. 9,30 Film 
serial: ,,17 clipe ale unei primă
veri". Episodul V. 10.33 Publicitate.
10.40 Telecinemateca. 16,00 Telex. 
16.05 Ansambluri folclorice. 16.30 
Caleidoscop cultural-artistic. 16.50 
Din țările socialiste. 17.00 Teletop 
'74 — emisiune-concurs de muzi
că ușoară românească. 17.35 Fot- 
bal-magazin. 19.10 Publicitate. 19.20 
IOOI de seri. 19.30 Telejurnal. 
La cotele anului XXX. 20.00 
Cîntecul săptăminii : „Zile de 
vis". 20.05 Teleenciclopedia. 20.45 
Publicitate. 20,50 Film serial: ..Ma
digan" — producție NBC 1973. 22,00 
Telejurnal. 22,10 De la Alhambra... 
la Tănase — retrospectivă revuis
tică.

DUMINICA, 9 IUNIE 1974 
PROGRAMUL 1

8,30 Gimnastica de dimineață.
8.40 Cravatele roșii. 9,35 Film se
rial pentru copii : DAKTARI. 
10,00 Viața satului. 11,15 Contem
poranele noastre. 11,45 Bucuriile 
muzicii, 12.30 De strajă patriei. 
13,00 Album duminical. 14.50 Ma
gazin sportiv. Concursul interna
țional de natațle. 15,55 Drumuri în 
istorie : Hunedoara. VIrstele fie
rului. 16,15 Film serial : 17 clipe 
ale unei primăveri. 17.20 Cintare 
patriei. 18,55 Publicitate. 19,00 Lu
mea copiilor. 19,30 Telejurnal. 
Săptămina politică internă și in
ternațională tn imagini. 20.00 
Avanpremieră. 20.05 Reportaj ’74.
20,25 Publicitate. 20.30 Film ar
tistic : PASĂREA TIMPURIE —

Premiere mondiale în valorificarea țițeiului ADMITEREA ÎN ÎNVÂȚĂMÎNTUL
SUPERIOR -1974

Tradri-.-ra'a a «ob-
salui'^i românesc pe care • coo- 
s:;:u.e petnoioi e cu-r»rca A 
r.c: in cț-e ma; »echâ tssporx. 
încă <hn vremea staiioo fK»- 
dac da:ează tx-neie de b-i-ra 
descoper.ie prmie rsaeLe ce
tăți Posana. dtn per.oaca 
nirii raorine sătt aMritfri 
„focurile pesinse* de *a Loțri- 
uri, iar dm seco.eie V—VI e_x 
datează vase u> rare popr;',ara 
locală păstra pțesui (desențer.- 
:e in apropiere de Tirgșccui 
Vecni. '.'.r.gt pjosețti). Doo- 
mentar. pțeiul e amiru: i> 
epoca feudaiâ cm secoful al 
XV-iea in Moldova fi dm seco
lul *i XVI-lea in Tara Roma
nească. dar iz-, oarele vorbesc 
despre o utiliza-e curentă, cu 
rădăcmi mult mai vech:

Dar dacă iacă din trecui a- 
ceastâ mare avuție — cupofiea 
la noi variate folosințe — de 
pildă iluminam!, unsul roților 
la căruțe fi tămăduirea vitelor 
—. ca și mai multe sisteme de 
extragere și prelucrare, unele 
foarte ingenioase, veacul al 
XIX-lea este acela care duce La 
o valorificare sistematică, româ
nii dovedindu-se remarcai.Li 
deschizători de drumuri.

La București, in 1848. Adoll 
Steege (Heege — in alte surse), 
„spițer”, a făcut experiențe 
pentru a obține intr-un «I»-»»» 
un lichid deschis la culoare des
tinat iluminatului, folosind pe-

Programul de la 8 la 15 iunie 1974
premieri TV. 23.M Telejum*:. 
22.lt D-omimca sportvi. Sdecțiuni 
filmate din lnt£nirea de atle*iim 
feminin Româma-AnfLa-Zuuia- 
R.F.G.
PROGRAMUL U

10,00—11.45 Matineu cir. fonic. 
Concertul Orchestre: Filarmonicii 
de Stat ,.George Enescu*. M.W 
Film serial pentru copii : GEOR
GE. Episodul George '.a concert”.
20.25 De pe scenele țirii : Opera 
..Rigoletto- de Verdi (I)- îl.M Film 
serial: MADIGAN — reluare.

LUNI. 10 IUNIK 1>74
PROGRAMUL I

16.30 Emisiune în limba maghia
ră. 16,45 Oglinda literară. 17.25 
Poșta muzicii populare. 18.00 Noi
le coordonate ale orașului Co- 
vasna în anul XXX. 18.20 Selec- 
țiuni din opereta „Silvia". 19,00 
Vetre folclorice. Tradiții din Tara 
de Jos. 19,20 1001 de seri. 19.36 
Telejurnal. La cotele anului XXX 
20.00 Omul de lîngă tine. 20,10 
Publicitate. 20.25 Capriciu italian 
de P. I. Ceaikovski. 20,40 Roman 
foileton : Casa BuddenbrOok. Ulti
mul episod. 21,35 Revista literar- 
artistică TV. 22,15 24 de ore.
PROGRAMUL II

17.30 Telex. 17,35 Avanpremieră.
17.40 Prin împărăția mistreților. 
Expediție de vînătoare de Alex. 
Satmari. 18,00 Film artistic : Ro 
meo și Julieta. Premieră pe țară.
19.20 1001 de seri. 19.30 Telejurnal 
20,00 Film serial, pentru copii t 
Daktari (reluare). 20,25 Viața eco
nomică a Capitalei. 20,45 Muzica

bedtnțeanu a participat la o li
citație pentru ilum.narea orașu
lui. propunind utilizarea petro
lului Lampart. Proiectul a fost 
acceptat. iar contractul din 8 
octombrie 1836 prevedea că 
. i cmmarea va 6 curată, lumina 
mai bună dect lumina lampelor 
aprinse cu unt de răpiți sau 
cat de lemn—*.

Cu sprijmui inimosului Alexe 
Marin. Teodor Mehedințeanu a 
plecat in străinătate, unde a 
prezentat unei firme din Ham
burg proiectul Întocmit de ro
mân.:. aceasta găstndu-'. adec
vat si construind aparatajul ne
cesar fabricări: din țiței a pe
trolului lampar.t. Tn anul 1857 
a Început să producă in mod

r?~Aneasrâ în contemporaneitate. 
H-15 Drunt-r. ia tstor.e (reluare».

— ti • • :< .5
Ftlm ser. al : ^UrmArtrea-. Uiumul 
episod : Un joc cu păpjst-

MARTI. U ILNU lfT4

PROGRAMUL I

3.M TelețcoalA :t.M Curs de 
limba germană (reluare). 1»M 
Curs de limba franceză (reluare). 
14 »- 17JS Curs de umba engle
ză. 17.» Telex. 17.35 XTrstele pe
liculei. 1I.2S Publicitate. 11.25 Le
gile tăni _ legile noastre. 12.» 
Lecții pentru lucrătorii din agri
cultură. 11.» 1M1 de sen. 19.» 
Telejurnal. La cotele anului 
XXX. 29.00 Revista economică TV.
29.20 Tn frunte-i clasa muncitoare. 
Spectacol literar-muzical-coregra
fic dedicat zilei de 11 Iunie. 20,50 
Seară de teatru : ..Bălcescu" de 
Camil Petrescu (I). 22,20 24 de 
ore.
PROGRAMULH

20.00 Film serial : încurcături 
familiale. Episodul m. Bunica. 
20,50 Ansambluri bucureștene. 21.05 
Omul de lingă tine. 21,25 Telex.
21.30 Roman foileton (reluare) 
Casa Buddenbrook.

MIERCURI, 12 IUNIE 1974

PROGRAMUL I
9.00 Album școlar. Pagini din 

istoria Bucureștilor. 10.00 Curs 
de limbă engleză (reluare). 10.30 
Curs de limba rusă (reluare). 11.00 
Vîrstele peliculei. 11.45 Legile țării 
— legile noastre ! 11,55 Biblioteca

exeat o e românească,
unde z-a instalat acest apara^j 
de mocepțte românească. Este 
vorba de rafinăria, -fabrica de 
gaz*, ce exista in sud-estul 
crasulm Ploiești, al cărei inte- 
mecetoe a fost Marin Mehedin- 
fiM (tratele lui Teodor). A- 
ceasta a fost cea dinții rafină
rie de petrol din lume. După 
cum subliniază Const. M. Bon- 
cu in cea mai completă istorie 
a petrolului românesc, publica
tă in 1971 : ..Izvoarele docu
mentare arată indiscutabil că 
prelucrarea țițeiului pe cale in

Veche exploatare petrolieră rominească

pentm toți. Ion Pillat. 19,90 Curs 
de Lmba germană. 16.30—17,00 
Curs de limba franceză. 17.30 Te
lex. 17J5 Micii meșteri mari. 
17^5 Pe Mureș și pe Tirnave. 
Reportaj muzical de la faza fi
nală a Concursului județean al 
artftilor amatori din județul Mu
reș dedicat celei de a XXX-a 
aniversări a eliberării patriei. 18,55 
La volan. Emisiune pentru con
ducători: auto. 18,30 Film serial 
pentru copii. George (reluare). 
11.55 Tragerea pronoexpres. 19,05 
Tribuna TV. 19.20 1001 de seri. 
19.» Telejurnal. La cotele anului 
XXX. 20.00 Reflector. 20.15 Tele
cinemateca. Ciclul „Mari vedete": 
..Clanul sicilienilor". Premieră TV. 
22.15 24 de ore.
PROGRAMUL II

20.00 Telerama. 20,30 Plecai să 
cerc rotundul lumii. 21.00 Telex. 
21.05 Armonii intime. Seară Mo
zart. 21.25 Muzee și expoziții. 21,45 
Orice asemănare nu-i întîmplă- 
toare (I)- Telespectacol de satiră, 
umor și muzică (reluare).

JOI. 12 IUNIE 1974

PROGRAMUL I
16.00—17,00 Teleșcoală. 17.30 Te

lex. 17.35 Teleglob. Kuweit. 17,35 
Agroenciclopedia. 18.25 Universi
tatea TV. 19.00 Familia. 19.25 1001 
de seri. 19.30 Telejurnal. La cote
le anului XXX. 20.00 Seară pen
tru tineret. 21.25 Mai aveți o în
trebare ? Explozia demografică. 
22.05 Surprize pe micul ecran.
22.25 24 de ore.
PROGRAMUL II

20.00 Drumuri pe cinci continen
te. 20,50 Publicitate. 20,55 Efigii li
rice. 21,10 Telex. 21.15 Tribuna 
tinerilor soliști. 22,05 Cărți și idei. 

dustrială s-a realizat pentru 
prima dată In România".

1857 reprezintă deci premiera 
industriei petroliere românești 
și mondiale, făcindu-se prima 
înregistrare oficială a produc
ției de țiței ca producție indus
trială, cantitatea consemnată 
fiind de 275 tone (vezi și lu
crarea „O sută de ani de indus
trie petrolieră in România", 
București, 1959). Timp de cițiva 
ani. România a fost singura 
țară din lume cu producție in
dustrială de petrol, ulterior in 
competiție intrind și alte state.

VINERI, 14 IUNIE 1974 
PROGRAMUL I

16.00—17,00 Teleșcoală. 17.30 Emi
siune in limba germană. 19.19 
Tragerea loto. 19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. 20,00 România, 
anul XXX. Revista social-politică 
TV. 20,35 Publicitate. 20.40 Film 
artistic : „întoarcerea in timp-. 
22,15 24 de ore.
PROGRAMUL II

17,30 Telex. 17.35 Soliști de mu
zică populară. 17,55 Film pentru 
tineret. Oaia. Premieră pe țară.
19.20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20.00 Pagini din muzica de cameră.
20.30 O viață pentru o idee : 
Alexander Humboldt. 21.00 Portativ 
’74. 21,30 Bucureștiul azi. 21.45 Tea
tru scurt (reluare). Spectacole 
coupe. 21.15 Muzică ușoară.

SlMBATĂ, 15 IUNIE 1974
PROGRAMUL I

9,00 O viață pentru o idee. Ale
xandru Borza. 9,30 Film serial 
(reluare) : 17 clipe ale unei pri
măveri. 10.00 Muzică populară (re
luare). 11,00 Telecinemateca (re
luare). 17,45 Telex. 17.50 Din ță
rile socialiste. 18.00 Caleidoscop 
cultural-artistic. 18,20 Glasul ti
nereții. Emisiune realizată cu 
participarea tinerilor concurenți și 
deținători ai trofeului „Floarea 
din grădină14. 18,45 Teatru de poe
zie. La steaua. 19.05 Interpreți de 
folclor. ,.Eu-s din Țara Moților*4. 
Cîntece populare moțești. 19.20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. La 
cotele anului XXX. 20,00 Cîntecul 
săptăminii. Asta-i țara mea cea 
minunată. 20,05 Teleenciclopedia. 
20,50 Film serial: .,Madigan". Fun
dătura. 22,00 Telejurnal. Sport. 22.20 
Sesiune la... estradă. Spectacol 
muzical-distractiv.

iar in 1860 S.U.A. trecind pe 
locul intii. Cu timpul, produsele 
provenite din țiței — mai intii 
petrolul lampant. mai tlrziu tot 
mai mult benzina și uleiurile 
destinate motoarelor — au do- 
bindit un rol tot mai însemnat.

Anul 1857 a mai reprezentat 
însă încă o premieră pentru 
industria petrolului. Intr-adevăr, 
atunci străzile Bucureștiului au 
fost luminate cu petrol lampant, 
aceasta fiind cea dinții urbe din 
lume care se bucura de siste
mul respectiv de iluminat. Cu 
un an mai înainte, sistemul fu
sese experimentat și intr-o gară 
a Vienei, pe o arie foarte limita
tă, dar abia in 1859 străzile ca
pitalei austriece s-au bucurat de 
binefacerile acestui nou mijloc 
de iluminat, cel mai puternic și 
mai eficient din cele cunoscute 
pe atunci.

Și totuși, numai datorită unei 
atitudini rutiniere a autorități
lor din capitala Moldovei au 
luat-o bucureștenii înainte ieșe
nilor. Un anume C. Torbor, far
macist ca și Steege. din Iași, 
obținuse încă din 1844 în labo
rator un petrol lampant foarte 
pur. Și el l-a propus primăriei 
pentru iluminat, a sugerat chiar 
amenajarea unei „fabrici de 
gaz", așa cum reiese din docu
mente, dar eforii ieșeni au ezi
tat în fața acestui sistem socotit 
„prea îndrăzneț" și de aceea 
bucureștenii au avut prioritatea.

StMBATA, 8 IUNIE 1974

Opera Română : TRICORNUL ț 
SEHEREZADA — ora 19; Teatrul 
de Operetă : CONTESA MARITZA 
~ ora 19.30; Teatrul Național 
(Sala Mare) : FURTUNA — ora 
19.30: (Sala Mică) : DULCEA
PASĂRE A TINEREȚII — ora 
19,30; Teatrul .,Lucia Sturdza Bu-> 
landra44 (Schitu Măgureanu) : 
PYGMALION — ora 19,30; (Sala 
Studio) : NOILE SUFERINȚE ALE 
TIMARULUI .,W“ — ora 19,30; 
Studioul I.A.T.C. : HANGIȚA — 
ora 20; Teatrul Giulești : LIOLA — 
ora 19,30; Teatrul ,.C. I. Nottara44 
(Sala Magheru) : AICI A DORMIT 
GEORGE WASHINGTON — ora 
19.30; Teatrul de Comedie : 
VOLPONE — ora 19.30; Teatrul 
Mic : STÎLPII SOCIETĂȚII — ora 
19,30; Teatrul Evreiesc de Stat: O 
SEARĂ VESELA — ora 19.30; Tea
trul ,.C. Tănase44 (Sala Savoy): 
PARDON... SCUZAȚI... BONSOAR! 
— ora 19,30; Teatrul ..Ion Crean
gă": TRAGEDIA GREACĂ — ora 
18; Teatrul ..Țăndărică" (Sala 
Victoria) : POVESTEA TIMPULUI 
PIERDUT — ora 17; (Sala Acade
mia) : DE CE A FURAT ZMEUL 
MINGEA — ora 17; Ansamblul 
..Rapsodia Română44: ȚARĂ BO- 
GATĂ-N FRUMUSEȚI — ora 18,30; 
Circul ,.Globus" : CIRCUL MARE 
DIN MOSCOVA — orele 16 și 19,30.

(Urmare din pag. I)

deci, avîndu-î în vedere pe stu
denții care vor intra în anul I 
de studii in anul universitar 
1974—1975. Nomenclatorul are 
în concepția sa organizarea în- 
vățămintului in profile de ba
ză mai largi, fiecare profil cu- 
prinzînd mai multe specialități. 
Profilul de bază corespunde 
unui domeniu larg de activitate, 
presupunind o pregătire funda
mentală unitară, profilele 
fiind concepute raportat la 
principalele ramuri ale științei, 
culturii și economiei. Profilele, 
la rîndul lor, integrează mai 
multe specializări. Reținem că, 
în viitorul an universitar, vor 
exista 36 profile de bază cu 89 
specializaTT-SCu o durată de" 
studii de 4—6 ani), față de 
155 specializări ale actualului 
nomenclator. Astfel că, în anul 
universitar 1974—75 vor funcțio
na 42 institute de învățărriint 
superior cu 137 facultăți.

După aceste sublinieri suc
cinte, pe care vom avea ocazia 
să le detaliem în numerele 
noastre viitoare, să ne ocupăm 
de o problemă de mare interes 
pentru cititori : concursul de 
admitere. Fără îndoială că in
formația așteptată se referă la 
data concursului : acesta se va 
desfășura, pentru toate formele 
de învățămînt — cursuri de zi, 
serale și fără frecvență — înce- 
pînd cu^Aijta de 10 iulie. Sint 
insă și specîSIÎzari, cunoscute 
dealtfel din anii trecuți, care or
ganizează concursul în două e- 
tape, prima fiind etapa probe-, 
lor de aptitudini — eliminatorie 
— și care începe pe data de 4 
iulie.

Organizarea concursului se va 
face, in principiu, în același mod 
ca în anul 1973. Dintre noutăți 
amintim că, începind cu această 
ediție, la învățămîntul tehnic 
superior concursul de admitere 
va consta numai din probe scri
se. — trei probe la învățămin- 
tul de ingineri și două la învă
țămîntul de subingineri. Tot ca 
o noutate apare faptul că. din 
acest an universitar se înfiin
țează și la învățămîntul superior 
agricol. învățămîntul fără 
frecvență, probele de concurs 
fiind aceleași ca și la învățămîn
tul de zi (în specializările res
pective). De interes pentru tînăr 
este și faptul că media minimă 
de admitere la toate specializă
rile și pentru toate concursurile, 
inclusiv cel din vară, va fi 5. 

în cadrul probelor pentru 
concursul de admitere sint stabi
lite și discipline la alegere. Au 
dreptul să opteze pentru o dis
ciplină de specialitate la alegere 
cu o disciplină generală de con

curs, toți candidații, indife
rent de liceul absolvit, de stagiul 
in producție și de munca presta
tă — prevăzută în programa de 
concurs a profilului sau specia
lizării respective.

Fără îndoială că tinerii s-au 
gîndit la ce facultate se vor în
scrie și au început să se pre
gătească din vreme. Ei s-au pu
tut orienta după broșura „Ad
miterea în învățămîntul su
perior" de anul trecut în ceea 
ce privește programa discipline
lor de examen, iar acolo unde 
au intervenit unele modificări, 
liceele și institutele de invăță- 
mint superior au fost înștiințate 
și, bănuim că, la rîndul lor, 
i-au informat pe tineri cu pri
vire la acele modificări surveni
te în programă.

în general, se preconizează 
evitarea unui al doilea concurs 
de admitere, motiv pentru care 
acolo unde numărul de locuri 
rămase neocupate este de sub 10 
la sută, comisiile de admitere 
pot completa locurile rămase la 
anumite specializări prin tre
cerea de la altă specializare în
rudită a candidaților neincorpa- 
rabili, inclusiv fete, care au ob
ținut media de minimum .5 la 
specialitățile la care au candidat? 
dar n-au fost admiși din cauza 
numărului limitat de locuri. 
Trecerile acestea pot avea loc 
numai în specializări in care 
concursul de admitere a inclus 
aceleași probe și numai cu con- 
simțămintul celor în cauză. Se 
organizează un nou concurs de 
admitere in lunile august-sep- 
tembrie, dar numai în cazul în 
care locurile planificate pentru 
anumite specializări n-au fost 
ocupate în prima sesiune.

Candidații la studenție este 
bine să cunoască și faptul câ 
există specializări din profile 
ca : mine, chimie, agricol, zoo
tehnie, medicină veterinară, 
construcții, petrol, universitar, 
pedagogic, medical, artistic și 
educație fizică unde se vor or
ganiza comisii medicale la ni
velul instituțiilor de învățămînt 
superior pentru a verifica starea 
de sănătate a candidaților, incit 
aceștia să nu prezinte contrain
dicați! pentru profilul ales. Ti
nerii pot afla la secretariate 
toate amănuntele care-i intere
sează, referitoare la concursul 
de admitere, inclusiv cifra de 
școlarizare pentru fiecare pro
fil. Noi, la rîndul nostru, vom 
ține la curent cititorul cu toate 
problemele care-1 interesează in 
legătură cu concursul de admi
tere.

astlu.Lt
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Anchetă de opinie la întreprinderea 
„TIMPURI NOI" din Capitală

CUM SE VALORIFICĂ
PROPUNERILE 
TINERILOR ?
• DE CE DE UNUL SINGUR, CÎND NEVOILE SÎNT CO
LECTIVE? • O IDEE EXCELENTĂ CARE AȘTEAPTĂ „DEZ
LEGARE" • BIROCRAȚIA - PE AICI NU SE TRECE !
• PROPUNERI DE DRAGUL PROPUNERILOR? • DIS

CREȚIA UNEI INIȚIATIVE

Locul de muncă, activitatea desfășurată in 
producție reprezintă modalitatea cea mai ' e- 
ficienta de realizare și afirmare a persona
lității tînărului, de împlinire a cerințelor so
ciale care-i solicită participarea. Iar în acest 
cadru, preocuparea pentru îmbunătățirea ni
velului calitativ al acestui efort, exprimată 
prin sugestiile și propunerile formulate de 
tineri, ca și prin valorificarea lor in practi
că, constituie, desigur, dovada cea mai eloc
ventă a contribuției lor la soluționarea pro
blemelor ridicate de producție, dar și a mă
surii in care ceilalți factori sprijină și sti
mulează materializarea acestui prețios fond 
de idei. în ce fel realitatea confirmă sau nu 
satisfacerea acestei cerințe am dorit să aflăm 
la întreprinderea „Timpuri Noi" din Capi
tală, odată cu consemnarea opiniilor repre
zentanților celor mai autorizați ai colectivu
lui de aici, membri ai conducerii tehnico- 
administrative, purtători de cuvînt ai orga
nizației de partid și ai sindicatului, ai orga
nizației U.T.C. și, bineînțeles, a înșiși tine
rilor. autori ai unor asemenea propuneri de 
îmbunătățire a procesului de producție.

Deci :

CUM SE VALORIFICĂ FONDUL 
DE IDEI DIN PROPUNERILE TI

NERILOR ?
Mihai Ioan, secretarul organizației U.T.C. 

pe întreprindere :
— în calitate de reprezentant in comitetul 

oamenilor muncii al celor peste o mie de ti
neri din fabrică am ridicat intre altele proble
ma concursurilor pe meserii. Propunerea noas
tră este următoarea: intrucît prin asemenea 
concursuri se urmărește un scop de natură 
economică, ar trebui ca însăși desfășurarea 
lor să fie așezată pe baze similare,, adică 
economice. Prin aceasta noi înțelegem ca ti- 
nărului care ci.știgă concursul să i se acorde 
o categorie superioară de retribuție, ca ur
mare a recunoașterii mai bunei lui calificări 
profesionale. Noi am solicitat, deci, condu
cerii întreprinderii, să asimileze concursurile 
pe meserii organizate de U.T.C. cu un exa
men de ridicare a pregătirii profesionale. 
Din păcate, deși propunerea a fost conside
rată justă si folositoare ea nu a fost încă 
tradusă în practică. Motivul, ni s-a spus, este 
acela că... în comisia care desemnează câști
gătorii nu a fost inclus și un reprezentant 
al serviciului de contabilitate. în schimb, ni 
ș-a pi'omis că pe viitor se va rezolva.

Viorel Badea, directorul întreprinderii :
— Este firesc să ne preocupe propunerile 

pe care le fac tinerii mai ales că ei reprezin
tă aproape jumătate din efectivul de lucră
tori ai fabricii. în ceea ce mă privește,'știu 
că una din cele mai dificile probleme ale lor 
este aceea a modului în care li se reparti
zează lucrările. Adică, în general, maiștrii, 
șefii de secții le dau să lucreze numai re
pere care sint mai slab retribuite. Ca direc
tor, am luat legătura cu secțiile unde se 
ridicau atari probleme, atrăgînd foarte se
rios atenția ca lucrările care se repartizează 
tinerilor să fie corespunzătoare cu nivelul 
lor de calificare fără nici un fel de discri
minare. Am acționat așa, întrucit, aici, în 
primul rînd este vorba de creșterea contri
buției calitative și cantitative pe care și-o 
aduc tinerii la realizarea sarcinilor de plan 
ce revin întregii fabrici. Oricum, deși am 
făcut citiva pași înainte, trebuie să recu
nosc că problema este încă deschisă datorită 
faptului că sintem nevoiți să luptăm cu su
biectivitatea unor oameni care nu prea^ în
țeleg locul tinerilor, nu sint capabili să le 
pună în valoare întreaga lor capacitate de 
muncă.

Enache Croitoru, inginer șef :
— Am să vă vorbesc despre o chestiune 

de care mă ocup personal. în secția prelu
crări mecanice, unde am fost șef de secție 
pină cu citeva luni în urmă, datorită unor 
lacune în pregătirea profesională, ca și a 
lipsei obiective de experiență în meserie, ti
nerii consumă mai multe scule decît cei 
vîrstnici. De aceea, s-a propus înființarea 
unor grupe formate din vîrstnici și tineri 
foarte bine pregătiți profesional, care să 
ajuțe în mod voluntar la recondiționarea 
sculelor mai vechi, astfel incit să se asigure 
necesarul solicitat de tineri. Cred că peste 
citeva săptămîni asemenea grupe vor trece 
la treabă.

Nicolae Gheorghe, ajustor, secția sculerie :
— în toamna anului trecut eu am propus 

să se recondiționeze plăcuțele din carburi 
metalice de la cuțitele pentru strung. M-am 
gindit atunci că aceste plăcuțe pot fi luate 
de la frezele uzate care nu mai pot fi fo
losite în producție. în ceea ce mă privește, 
eu insumi mi-am realizat propunerea, astfel 
Incit lunar recondiționez 40—50 de asemenea 
plăcuțe. Dacă socotim că fiecare plăcuță cos
tă 40 de lei, vă dați seama ce economie se 
poate face. Un singur lucru mă supără. Din 
secție nici un alt tînăr nu a mai urmat ideea 
mea. în schimb, cind au nevoie de plăcuțe, 
vin la mine să le dau. Și le dau pentru că 
știu că au nevoie.

Aurel Ursîcă, serviciul mecano-energetic :
— Acum două luni mi-a venit ideea că 

prin autoutilare se poate realiza o foarfecă 
combinată de tăiat profile care ar duce la

economisirea carbidului și oxigenului pe ca- 
re le folosim.

— Și ce s-a întimplat cu ideea dumitale ?
— Nu știu ce să vă spun. Nu mi-a dat 

nimeni vreun rezultat.
Filip Anghel, secția prelucrări mecanice :
— La începutul anului acesta am propus 

să se creeze un dispozitiv care ar putea să 
îmbunătățească tehnologia de prelucrare a 
plăcilor de răcitor de la compresoare. Așa 
cum m-am gindit eu. acest dispozitiv ar 
permite să se frezeze deodată 40 de plăci pe 
ambele^ fețe, pe cind in sistemul actual se 
frezează cite 10 plăci odată și numai la o 
singură față. Adică va duce la creșterea pro
ductivității.

— De ce vorbești la viitor despre mate
rializarea propunerii tale ?

— Pentru că încă nu s-a materializat !
— Este greu.să se realizeze dispozitivul la 

care te-ai gindit ?
— Nu. Pot să-l fac și singur. Am nevoie 

de citeva zile. doar.
— Atunci de ce nu l-ai făcut ?
■— Păi, dacă nu mi-a dat nimeni dezlegare. 
Constantin Stanciu, secretarul biroului or

ganizației P.C.R. din secția prelucrări meca
nice : •

— Este un adevăr faptul că tinerii au idei. 
Numai că organizația U.T.C. nu dovedește 
suficientă. inițiativă in popularizarea acestor 
idei, ceea ,ce face ca tinerii să privească e- 
ventualele lor propuneri ca o chestiune pur 
personală.. , Iată, de pildă. Constantin Geor
gescu, șecijetarul U.T.C. din secție, și-a făcut 
o sculă combinată, o spirală în trepte, care 
ii ușurează efortul fizic și mărește rapidita
tea operațiilor. Este o idee' realmente ex
celentă. Numai că de-abia acum am aflat si 
eu de ea, iar ceilalți tineri n-o cunosc. Și 
ciți or mai fi ca el. Cred că dacă s-ar 
populariza propunerile pe care le fac tinerii, 
inițiativele pe care le iau. s-ar înmulți la 
număr, s-ar crea o atmosferă mai propice e- 
fortului de perfecționare a producției. într-o 
asemenea situație și organizația de partid ar 
putea să sprijine în cunoștință de cauză re
alizarea ideilor lor. Altfel...

Ion Breazu, președintele sindicatului :
— Cu prilejul adunărilor muncitorilor tine

rii au venit întotdeauna cu propuneri valo
roase. Aș aminti citeva din cele mai noi : 
Ionescu George de la turnătorie a propus ca 
cochila de la carterul C—5 să fie adaptată 
la un dispozitiv hidraulic de manipulare, 
ceea ce ar duce la posibilitatea turnării și a 
altor repere prin cochilă ; Eugen Cristea, 
de la sculerie. a propus să se adapteze la 
mașina de prelucrare prin așchiere niște 
dispozitive care măresc gama de operații ce 
se pot efectua pe mașină ; Andrei Niculae 
de la prelucrări mecanice a propus ca cape
tele de materiale rămase de la prelucrarea 
pieselor să fie reintroduse in depozit, urmînd 
ca ele să se folosească la producerea unor 
piese mai mici. Aceasta ar duce la reducerea 
consumului de metal. Asemenea exemple se 
pot înmulți. Cele menționate sint deja re
zolvate. Din păcate, au rămas și destule ne
rezolvate și aceasta se explică intr-un fel 
și prin deficiențele de colaborare care apar 
intre organizația U.T.C. și sindicat. M-am 
convins că organizația U.T.C. nu are eviden
ța propunerilor făcute de tineri, nu le cu
noaște pe toate, nu urmărește realizarea lor 
și tinerii înșiși nu sint ținuți la curent cu 
modul de soluționare a sugestiilor pe care le 
fac. De aceea, se mai întîmplă ca o propu
nere să fie dată uitării sau să se concreti
zeze foarte tirziu.

★
Așadar, tinerii au idei și există un real 

interes pentru valorificarea acestora. Dova
dă, multe dintre ele au devenit deja fapte 
de muncă. Totuși, după cum reiese și din 
cuvintele interlocutorilor, multe altele, nu 
mai puțin valoroase, așteaptă încă momentul 
traducerii în viață. Motivele sint foarte di
verse. Dintre ele, două ni se par cu ade
vărat hotărîtoare : în primul rînd, nu există 
un sistem general de cunoaștere operativă 
a propunerilor, iar în al doilea rînd, se ma
nifestă slăbiciuni în conlucrarea ce trebuie 
să existe între toți factorii din fabrică. Se 
lucrează nu de puține ori pe cont propriu 
și acest climat s-a transmis și tinerilor care, 
după cum am văzut, acționează în consecin
ță. Astfel, sint tineri care lansează idei de 
care apoi nu se mai îngrijesc să vadă ce se 
întîmplă cu ele, reprezentanți ai organizației 
U.T.C. care ei înșiși nu cunosc fondul de 
propuneri. într-o măsură deloc neglijabilă, 
aprecierea ni se pare valabilă și pentru 
conducerea tehnico-administrativă care nu 
ne-a convins că stăpînește cu adevărat pro
blema abordată in ancheta noastră. Soluția 
este una singură și ea se găsește în miinile 
organizației U.T.C. care poate și trebuie să 
creeze în rindurile ei un cadru organizat de 
preluare a propunerilor formulate, de ur
mărire a înfăptuirii lor, atit prin mobilizarea 
conducerii tehnice a Întreprinderii, cit și 
printr-o colaborare permanentă și activă cu 
sindicatul, cu maiștrii și șefii de secții. Și. 
nu în ultimă instanță, prin mobilizarea chiar 
a tinerilor la realizarea propriilor propuneri 
pentru că în bună măsură le pot concretiza 
ei inșiși fără să aștepte „dezlegarea- cuiva.

Anchetă realizată de TRAIAN GÂNJU

Performantele se realizeazăJ
cu migală și tenacitate 4
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I Acceptăm 
I lui Victor 
I comitetului
I prinderii de utilaj petrolier Tir- 
I goviște și mergem la secția me- 
I canică I. secție care realizează 
I aproape jumătate din producția 
I intreprinderii. ..Găsiți de toate 
I acolo : rezultate frumoase, di- 
I ficultăți cu duiumul și destui 
I tineri inimoși, capabili să le 
I învingă. Veți putea vedea cum 
I se construiește o performanță. 
I în luna mai au reușit să spargă 
I ritmul obișnuit de lucru, să 
I mai mult decît’ credeau 
I in stare".
I Se angajaseră de fapt 
I pășească productivitatea I cu 5 la sută 
I cu 7 procente. Este 
I sintetizează bătălia 
I pe toate fronturile 
I micitate. calitate 
■ 2 000 de oameni 
I zează eforturile 
I liza citeva zeci 
I pere în fiecare lună. 
I lor ..se asamblează" 
I mereu la ora exactă 
I grafice. Sint admise 
I pășirile pentru că orice întîr- 
I ziere cit de mică duce la pier- 
I deri greu de recuperat.

Treptat, problemele secției au 
devenit problemele personale 
ale fiecăruia. Oamenii înțeleg, 
sint conștienți de importanța 
minutelor ciștigate sau irosite 
la locul lor de muncă. Așa s-a 
născut interesul mult mai mare 
ca inainte. față de muncă, față 
de disciplina colegului de la 
mașina alăturată. Greutățile de 
integrare ale celor mai tineri 
muncitori au fost preluate în 

| parte, de colegii lor cu expe
riență. Fiecare tînăr care nu 
reușește să-și realizeze norma 
este ajutat efectiv de un altul 
cu oarecare vechime. Doi re- 
glori.nu fac altceva decît acor
dă asistență tehnică celor aflați 
în dificultate. Primii care pri
mesc de 
schimbului 
face că în 
celor care 
mele a scăzut de

Controlorii de 
prezenți și ei in permanență pe 
flux, pentru a preîntimpina 
rebutarea pieselor. Nici un re
per nu se lansează in produc
ție inainte de a fi verificat pri
ma piesă. $i 
te important, 
piese turnate 
ționează fără 
rile de lucru

sugestia tovarășu- 
Bordea. secretarul 
de partid al între-

fre- 
Du- 
lor. 

mo-

MW

Ml

că
dea 
s-înt

de-să 
muncii 

dar au majorat-o 
o cifră care 

dusă aici 
pentru rit- 
competență. 

sincroni-
și 
își 

pentru a rea- 
de mii de re- 

Strădaniile 
la montaj, 
înscrisă in 
doar de-

lucru la 
sint tineri, 
citeva 
nu-și

începutul 
Așa se 

luni, numărul 
realizau nor- 
trei ori.

calitate sint

ceea ce este foar- 
aprovizionarea cu 
și cu scule func- 
defecțiuni : golu- 
atît de frecvente

OS

în anii trecuți. sint acum 
inexistente. De aici și posibili
tatea fiecăruia de a arăta ce 
poate. Este tot mai mare nu
mărul muncitorilor care depă
șesc norma cu 10—20 de pro
cente in fiecare lună. Se cuvin 
menționați aici toți cei 12 
zori din echipa condusa de 
mitru Petrescu. Datorită 
ștrangulările apărute la un
ment dat la mașinile de dantu- 
rare a roților dințate au fost 
eliminate. Strungari ca Alexan
dru Ștefan. Grigore Ionescu. 
Nicolae Dumitra. Gheorghe Par 
honțiu sau Constantin Nedelcu. 
care depășesc de regulă norma 
cu peste 20 la sută, sint tot 
mai multi in această secție. 
Realizările lor continuă să se 
acumuleze in același ritm pen
tru că o performanță se con
struiește cu migală și tenaci
tate.

IUSTIN MORARU

Pe harta municipiului Foc
șani a apărut nu demult 
un nou obiectiv indus

trial, o uzină care a și reușit să 
polarizeze privirile celor ce lo
cuiesc pe aceste meleaguri. în
treprinderea de dispozitive, stan
țe, matrițe și scule așchietoare, 
căci despre ea este vorba, s-ași 
înscris printre acele izvoare de 
permanent tumult, de continuă 
lumină, atit de dese și roditoa
re pe pămîntul țării. Oamenii ei, 
in marea majoritate tineri, au vrut 
s-o vadă mai repede pulsînd 
pentru economia patriei și au pus 
umărul alături de constructori 
reușind astfel să dea în funcțiu
ne prima capacitate de produc
ție cu 7 lunt mai devreme. Pri
mul succes a fost obținut după 
cum se vede, înainte de existen
ța propriu-zisă. Acum raportează 
nu numai îndeplinirea, ci și de
pășirea sarcinilor de plan. Acum 
se continuă seria : asimilarea de 
noi produse, printre care 3 tipuri 
de freze și 11 STAS-uri de cu
țite de strung, materializarea u- 
nei invenții, devansarea termenu
lui de intrare în funcțiune pen
tru alte capacități de producție 
etc. Sint aici multe frămîntări; ca
racteristica principală se pare că 
poate fi definită cel mai bine 
prin efervescență creatoare.

— Fac parte dintre primii 9 
oameni ai acestei întreprinderi, 
ne spune ing. Liviu Ștefaniu, se
cretar al comitetului U.T.C. Mă 
gîndesc la problemele întreprin
derii nu numai aici. în timpul 
piogramului, ci și pe stradă, în
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In verificarea, supravegherea și întreținerea instalațiilor — grijă deosebită, răspundere maximă. 

Foto: GHEORGHE CUCU

oraș sau acasă. Sint chestiuni 
care devin obsesive. In această 
perioadă de început se ridică 
foarte serios problema calității, 
fiindcă acum se constituie de 
fapt ceea ce numim noi marca 
fabricii.

Ceasurile de meditație dinco
lo de porțile uzinei au dat roa
de bune. Intr-o zi, tînărul Liviu 
Ștefaniu a solicitat pe Gh. Ba- 
calu, unul dintre cei mai buni

materialelor, a capacităților de 
producție și a timpului de lucru.

Pe tînărul ing. Gh. Enache îl 
întîlnim la compartimentul C.T.C. 
E încă stagiar, deși pe umerii 
săi apasă de multă vreme . răs
punderi însemnate. Pină acum 
este autor al unor dispozitive și 
metode de lucru care au condus 
la importante creșteri ale calității 
produselor. La frezarea unor ti
puri de cuțite, de pildă, a pro-

DEBUT INDUSTRIAL

Constructorii s-au retras.
dar construcția 
uzinei continuă

strungari, să execute un reper di
ficil. „Acesta a fost prologul in
troducerii în fabricație a reperu
lui respectiv, ne spune Liviu Ște- 
feniu. După acel mod trebuiau 
să lucreze și ceilalți strungari. A 
fost o soluție eficientă". In altă 
zi, același tinăr a propus un alt 
sistem de
pe flux pentru o mai bună sin
cronizare între faze, ceea ce a 
asigurat o mai bună folosire a

pus un dispozitiv și o nouă me
todă de lucru eluninind astfel o 
operație. „Deși sintem încă la 
citeva luni de producție, rebutul 
a scăzut de la 2 la sută, dl era 
..admis" la 0.087 la sută". O rea
lizare de prestigiu, spunem noi, 
nu numai pentru ing. Gh. Ena- 

urmărire a reperelor cite, ci pentru toți tinerii din 
întreprindere, o realizare care în
cununează ceasurile lor de cău
tare, de neliniște creatoare.

Ajungind aici, ne-am propus 
să ne întîlnim neapărat cel pu
țin cu unul dintre șei patru ti
neri care au materializat o in
venție, pe constructorii frezei 
ROM ASCON, freză cu cuțite de- 
montabile. Pină la urmă, am 
reușit. Tînărul ing. Corneliu Boș- 
tiog ne relatează foarte sobru : 
„Freza ROM ASCON" face o- 
biecul unei invenții ce apar
ține Institutului politehnic și 
e realizată în colaboiare cu în
treprinderea noastră. A intrat în 
producție de serie de curînd. Are 
calități deosebite: o durabilitate 
dublă, o productivitate de două 
ori mai mare, ușurință în exploa
tare etc". Insă ca acea idee să 
devină ceea ce este, o unealtă 
foarte bună, foarte productivă, 
tinerii ingineri Corneliu Boștiog, 
Weber Laurențiu, Liviu Leves- 
cu și tehnician Ioan Bach au tru
dit zile și nopți, la rînd, du tre
cut prin adevărate friguri ale 
creației.

O întreprindere nouă, aflată in 
plin proces de afirmare prin 
voința, puterea și dăruirea în 
muncă a tinerilor. Succesele de 
aici sint o expresie firească a a- 
tașamentului tinerilor față de în
treprindere. Locul pe care îl o- 
cupă uzina în mintea lor, în pre
ocupările lor de zi cu zi, senti
mentele care se nasc in acest 
permanent schimb reciproc de e- 
nergii reprezintă o garanție pen
tru noi urcușuri, pentru rezultate 
și mai bune în activitatea pro
ductivă.

ION CHIRIC

mureș: 10 000 de tineri

n
«participă, zilnic, la prășit

te? <î’L■ %
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La Stațiunea experimentală de legumicultură de la Ișalnița, 
lucrările de prășit mecanic sint în plină desfășurare

DE LA BĂRCILE PESCĂREȘTI
LA CARGOURILE OCEANICE

(Urmare din pag. I)

milarea celor 25 tipuri de nave. 
Directorul S.N.O.. cel care 

deține această funcție de la na
ționalizare. are bine întipărită 
in memorie fiecare etapă, fie
care moment, păstrează în a- 
mintire imaginea fiecărui tip 
de vas fabricat aici. Pe pereții 
holurilor și in biroul conducă
torului șantierului 
fotografiate 
tipurile — o adevărată _ 
Peste istoria de început oamenii 
trec repede, pomenind doar de 
atelierul de reparații pentru 
bărcile pescărești. In schimb, 
toți, chiar și cei mai tineri, vor
besc cu mindrie despre remor
chere, spărgătoare de gheață, 
șlepuri de 1 000 tone, pasagere 
și costiere, motonave de 2 000 și 
5 000 tone, despre tancul petro
lier și. mai ales, despre cargoul 
de 1 150 tdw, asimilat recent.

— Primul, ne spune tovarășul 
inginer loan Cristea, referin- 
du-se la cargoul de 2150 
tdw, a fost recepționat cu ca-

naval sint 
sau pictate toate 

galerie.

lificativul „foarte bun“ de către 
beneficiarul străin (U.R.S.S.). 
Prin asta, șantierul, putem spu
ne. a trecut examenul de admi
tere la facultate. De-acum nu 
ne rămine decît să dăm drumul 
la serie. Viitorul Șantierului na
val Oltenița aici stă !

Asimilarea noului tip (proiect 
românesc) a fost intr-adevăr un 
examen de inaltă exigență pro
fesională pentru toți navaliștii.

— Această cea mai complexă 
navă pentru șantierul nostru 
— îmi explică tînărul inginer 
Ion Jeles — a ridicat în fața 
oamenilor probleme noi. Nu 
erau obișnuiți cu tehnologia na
velor maritime. Alte reguli de 
construcție, alte secțiuni...

Este meritul tinerilor ingineri 
care au pus la punct o tehno
logie de fabricație după regis
trul naval maritim, al muncito
rilor care și-au insușit-o rapid, 
din mers. Necesarul de forță de 
muncă, determinat de sporirea 
capacității și complexitatea lu-

crărilor, a fost completat în 
scurt timp cu tineri, majorita
tea absolvenți de liceu.

— Am dirijat formarea lor — 
ne spune inginerul Sabin Ber- 
bescu, șeful sectorului 2 — spre 
meseriile care necesită lucrări 
complexe, cu multe automati
zări. Așa se face că la atelie
rul electric, sau cel de lăcătușe- 
rie, la mașini unelte, veți intilni 
multi tineri din această catego
rie. Timpul de calificare a lor 
a fost mai scurt, iar încadrarea 
în normele de producție s-a fă
cut încă din prima lună de pro
ducție. Ioana și Maria 
ru, Cătălin Păun sint 
exemplu.

Prezența acestora în 
a sporit nivelul de 
generală și a făcut să schimbe 
comportamentul tinerilor din 
șantier. Mulți tineri muncitori 
s-au înscris la seral, o parte 
din cei de la atelierul electric, 
de pildă, își continuă studiile la 
Galați, la Facultatea de subingi- 
neri. Tineri calificați la locul 
de muncă au primit după citeva 
luni responsabilitatea unor lu
crări importante. Acum unii din 
ei sint la specializare în Po
lonia (Traian Plocon, Vasile 
Duduș).

La cargourile 2 și 3, aflate la 
cheiul, de armare, am întilnit

Dulghe- 
doar un

ateliere 
pregătire

în aceste zile, cimpul concentrează aproape toată suflarea sa
tului. Este momentul de virf in campania de aplicare a lucră
rilor de întreținere la porumb, sfecla de zahăr, și cartofi, de 
cosire și depozitare a furajelor. Se lucrează intr-un ritm deo
sebit de intens, in ultimele zece zile executindu-se un volum 

-de lucrări dublu celui planificat. De fapt, la toate culturile s-a 
aplicat cite o prasilă pe_ întregile suprafețe însămîntate. iar la 
cartofi si sfecla de zahăr cite două și trei lucrări cu sapa și 
cultivatorul. S-.au cosit furajele de pe aproape zece mii de 
hectare și s-au depozitat circa douăzeci de mii de tone finuri.

La Rîciu. Valea Largă. Sărmașu. Iernut și in foarte multe 
alte localități, tinerii sint autorii unor importante initiative 
menite să impulsioneze ritmul de lucru in aceste zile atit de 
aglomerate. ..Să lucrăm zi-lumină“. „Astăzi mai mult, mai bine 
decît ieri". ..în fiecare zi să asigurăm executarea lucrărilor pla
nificate și pe suprafețele luate în acord global de către cei 
care, dintr-un motiv sau altul, nu pot munci". „Fiecare nave
tist, să lucreze zilnic cel puțin trei ore la cooperativa agricolă", 
iată doar citeva din chemările ce polarizează eforturile celor 
peste zece, mii ^de tineri ai satelor mureșene. Iar participarea 
loi este dovedită și prin faptul că un sfert din suprafețele cul
tivate cu plante prăsitoare sint lucrate de către ei. Pină la 
declanșarea campaniei de recoltare a păioaselor. hotărirea una
nimă este să se aplice si ultima (cea de a patra) dintre prașilele 
planificate.

GII. FECIORU

alături de navaliști cu experien
ță. la montajul tabloului princi
pal de comandă, pe Neluța 
Șerbulea și Margareta Șerbu, 
executind împreună cu alți ti
neri (Lucian Tințar, Paul Du- 
mitrache). instalațiile complexe 
de automatizare. După opinia 
lui Ion Mircea, locțiitorul secre
tarului U.T.C. al organizației 5, 
electricieni, proaspeții absolvenți 
ai cursurilor de calificare nu 
sint mai prejos decit colegii lor 
de meserie cu state mai vechi 
de serviciu. Dar nu numai la 
sectorul 2, cel care asigură do
tarea navei cu toate instalațiile 
aferente, tinerii își pun ferm 
semnătura pe cele mai de sea
mă realizări ale șantierului. Li
niile de sudură de pe corpul 
cargourilor (pe cala de montaj 
de află încă două), „scriu" și 
numele uteciștilor din brigada 
lui Constantin Lazăr (sectorul 
1) : Eugenia Dumitru, Gheorghe 
Niță, Ștefan Marian, Vasilica 
Monciu, Dumitru Nițu și a ce
lorlalți care alcătuiesc o for
mație numai a tineretului.

— Ei s-au adaptat la condițiile 
de șantier, mai complexe (po
ziții de lucru mai dificile, di
mensiuni mai mari ale tablei), 
ne spune maistrul Dumitru 
Borțea. Iar calitatea execuției 
este ireproșabilă.

Afirmația s-ar putea repeta 
întocmai și pentru cei de la 
sectorul 3,' tîmplărie, „artiștii 
navei". Pentru cine nu este în 
temă, îi vom spune că, de fapt, 
acest sector are menirea să-i 
dea vasului întreaga lui frumu
sețe. Aici sint înglobate toate 
meseriile care dau... față navei, 
care execută finisajul : timplă- 
rie. vopsitorie, tapițerie, mate- 
Iotaj etc., apropiate de ceea ce 
sint ele în construcția de auto
turisme. De curînd, în echipele 
lui Petre Berceanu și Dumitru 
Neagu s-au integrat 5 proas
peți absolvenți. Alți 25 tineri 
urmează să încheie cursurile 
respective la școala profesională.

Sint muite de spus despre cei 
peste 1 500 tineri navaliști de la 
Oltenița. De fapt, activitatea 
lor ilustrează astăzi spectacu
loasa devenire a acestui șantier 
în cel de al XXX-lea an al 
existenței sale. în acest an de 
aici vor fi livrate 5 cargouri de 
2150 tdw. 5 motonave de 5 000 
tone, o dragă maritimă, urmind 
ca în anul viitor șantierul să 
producă 12 motonave și 7 car
gouri. Semnificativă coincidență 
cu jubileul aniversării eliberă
rii patriei. O filă de istorie vie 
în cronica celor trei decenii de 
dezvoltare fără precedent a pa
triei socialiste.
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A 25-a aniversare a organelor de miliție Fotbal XXXII SPORT- nilISII
TELEGRAMA

Președintele Republicii Socialiste România. NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Republicii De
mocratice Sudan, GAAFAR MOHAMED NIMEIRI, următoarea 
telegramă :

Am primit cu plăcere și am apreciat amabila Dumneavoastră 
telegramă de felicitare transmisă cu prilejul sărbătoririi celei 
de-a 5-a aniversări a Revoluției din Mai. Constatăm cu satis
facție că relațiile prietenești și de cooperare existente intre ță
rile noastre vor continua să se dezvolte tot mai mult in inte
resul celor două popoare șt al păcii în lume.

Vă rog să primiți. Excelență, salutările mele personale și sin
cere urări de multă sănătate, iar poporului prieten al Repu
blicii Socialiste România prosperitate și progres.

PRIMIRI
Primul ministru al guvernu

lui, tovarășul Manea Mănescu, 
a primit, vineri la amiază, pe 
Hugh Desmond Hoyte. minis
trul lucrărilor publice și tele
comunicațiilor din Republica 
Guyana.

Cu acest prilej oaspetele a 
rugat pe primul ministru să 
transmită președintelui Repu
blicii Socialiste România, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, sen
timentele de deosebită stimă și 
respect ale poporului Republicii 
Guyana pentru politica consec
ventă de sprijinire a țărilor 
care au lichidat dominația co
lonială și se pronunță pentru o 
dezvoltare social-economică in
dependentă. pentru acțiunile în
treprinse de România pe plan 
politic in scopul promovării în
țelegerii și păcii intre popoare.

în cursul convorbirii au fost 
abordate probleme referitoare 
la dezvoltarea relațiilor bilate
rale, la posibilitățile de coope
rare economică dintre Republi
ca Socialistă România și Repu
blica Guyana.

La primire, desfășurată in
tr-o ambianță de cordialitate, 
au participat Matei Ghigiu. mi
nistrul construcțiilor industriale, 
și Ion St. Ion. secretar general 
al Consiliului de Miniștri.

★
în cursul zilei de viaer®, to

varășul Manea Manescu. prîm- 
miniștru al guvernului, a P’imit 
pe ambasadorul R. D. Vietnam 
în Republica Socialistă Româ
nia, Nguyen Dang Hanh. in le
gătură cu plecarea sa definitivă 
din țara noastră.

VIZITE
Secretarul general al Lig.i A- 

rabe. Mahmud Riad, a făcut 
vineri dimineața o vizită la se
diul Ligii Române de Prietenie 
cu Popoarele din Asia și Africa.

★
Cu prilejul vizitei oficiale in 

țara noastră a secretarului ge
neral al Ligii Arabe. Mahmud 
Riad, și a soției sale, șefii mi
siunilor diplomatice a'.e țărilor 
arabe acreditați la București 
au oferit vineri seara o recep
ție.

Au luat parte Gheorghe Ra
dulescu. viceprim-ministru al 
guvernului, George Macovescu. 
ministrul afacerilor externe, re
prezentanți ai conducerii unor 
ministere și instituții centrale.

Au fost prezenți șefi de mi
siuni diplomatice acreditați la 
București.

★
Ion Pățan. viceprim-ministru 

al guvernului, ministrul comer
țului exterior și cooperării e- 
conomice internaționale, s-a in- 
tilnit vineri cu Hugh Des
mond Hoyte. ministrul lucrări
lor publice și telecomunicațiilor 
din Republica Guyana. în tim
pul discuțiilor purtate cu aceas
tă ocazie au fost abordate as
pecte ale dezvoltării relațiilor 
comerciale și de cooperare din
tre cele două țări.

★
în cursul aceleiași zile, mi

nistrul lucrărilor publice și tele
comunicațiilor din Republica 
Guyana. Hugh Desmond Hoyte. 
care a efectuat o vizită in țara 
noastră, a părăsit Capitala.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni. oaspetele a fost salutat de 
Matei Ghigiu. ministrul con
strucțiilor industriale.

★
La invitația ministrului aface

rilor externe al Republicii So
cialiste România. George Ma
covescu. ministrul relațiilor ex
terne al Republicii Ecuador. 
Jose Antonio Lucio Paredes, va 
efectua o vizită oficială in țara 
noastră, in perioada 14—16 iu
nie 1974.

DAZBATERE M.A.N,

îmbunătățire luate in considera
re de reprezentanții organului 
inițiator.

PLECARE
Vineri dimineața a părăsit 

Capitala delegația Partidului 
Comunist Sanmarinez. care a 
făcut o vizită de prietenie în 
țara noastră la invitația C.C. al 
P.C.R. Din delegație au făcut 
parte tovarășii Umberto Barulli. 
secretar general al P.C.S.M.. ș: 
Vincenzo Pedini. membru al 
Secretariatului partidului, pre
ședintele Grupului comunist 
din Marele Consiliu Generai al 
Republicii San Marino.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni. delegația a fost ~e*~**4> 
de tovarășul Ștefan Andrei, se
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Reman, ce 
activiști de partid.

ÎNTÎLNIRE
Ambasadorul Uniuni: Sovieti

ce la București. V.L Drozdenko, 
a organizat, vineri seara la se
diul ambasadei, o ir.-.ilnire prie
tenească cu prilejul implm ni 
a 40 de ani de la » re
lațiilor diptaaatăct BuKre 
Romania și L.R5S

Au luat parte tovarășă Cor
nel Burtică, membru supăeant 
al Comitetului Execut—, se
cretar al CC al P C R T_e 
Murgulescu. vicepreseinte al 
Asociație: rxjmâne pentru legă
turile de prietenie cu U RS-S- 
(ARLUSl. Tamara Dobrm. vi
cepreședinte a! Coaxuiulm Na
țional al Frontului U—tău So
cialiste. Traian Duda* S- An
gelo Micu'.escu. mim»tru re
prezentanți ai ijw .ducem — •*— 
tenului Afacerilor Externa, as 
altor ministere, lamtirâ cen
trale și organizați: obștești, oa
meni de riință. artă ș: cultură 
generali și ofițer. supemori. 
ziariști.

FESTIVITATE
Vineri a avut loc se>-e-:ia- 

tea conferim titlulm de Doctor 
Honor.s Causa al Donerstoțu 
din București președintei u 
Curții Internationale de Jcsr.t.e. 
Manfred Lachs, pentru sner.te 
deosebite in domeniul dreptubzi 
internațional.

SOSIRI

ADUNARE FESTIVĂ
în Capitală a avut loc, vineri 

după-amiază. adunarea festivă 
organizată cu prilejul cele: de-a 
25-a aniversări a organelor de 
miliție.

Crearea organelor de 
din inițiativa și sub coi 
Partidului Comunist _ 
procesul de edificare a nou so
cietăți. a reprezentat un rnomer.l 
important in cadrul noilor pre
faceri revoluționare d~ tara 
noastră. Pe drumul străbătut 
de-a lungul unu: sfert de veac, 
organele de rr.riiție au parcurs 
o etapă caracterizată de ainci 
prefaceri și perfecționări. O 
contribuție botăritoare Ia înde
plinirea In bune eocdrâ a sar
cinilor fi misiunilor i-scredirța- 
te au avut-o trăsurile 
prinse, pe baza md.caț.ăo 
ducerii namdul—. ale zor

ai fentelor r.eas- 
mate. pentru coaurua

ie, 
ducerea

dar 
țrw

•c;

OL
Kr.

25-a aniversări a organelor de 
miliție a vorbit general-maior 
Jean Moldoveana, adjunct al 
ministrului de interne, șef al 
Inspectoratului General al 
Miliției.

Au rostit apoi cuvântări de 
salut adresate lucrătorilor de 
miliție Ilie Gavrilă, din par
tea gărzLor patriotice. Gheorghe 
Gbenoiu. d:r. partea Comitetului 
municipal București al U.T.C„ 
Andreis Barman din partea or
ganizației de pionieri.

Ir. încheierea festivității, in
tr-o uimifi i i de puternică în- 
ruf.eiire. partidpanții au adre
sat o telegramă tovarășului 
Nirețae Ceauțesre. ir. care se

>- pvri—iMiite sarăla-

strneției socialiste, de militant 
consecvent și clarvăzător pen
tru afirmarea intereselor sa
cre ale poporului roma, și ridi
carea patriei noastre pe noi 
culmi de eirfltzatie și progres, 
■oi. cadrele miliției, ia frunte 
cu comuniștii, raportăm că tom 
milita neobosit pentru cultiva
rea respectului fată de lege, a- 
ăevâr și dreptate, promovarea 
principiilor eticii și echității 
socialiste, că vmn face totul 
pentru a ne perfecționa stilul si 
metodele de muncă, in vederea 
îndeplinirii ■■ mod ireproșabil 
a misnailor iacredintate.

Câlâni’.i de indicațiile de 
inestimabilă valoare teoretică si 
practică reprâne ia mesajul 
dumacaroastră. adresat cadrelor 
de ■aliștr ră asiguram că vom 
paae ia teat roi aieatiei noastre 
grija șa prroenaarea pentru apă
rarea avvtari aaunaale. a mire- 
țetar realizări ale roastructici 
saria&ne. pentru apărarea liatș- 

fcrmiiaae orare moaifestăii a- 
bnznri ti detalii*». Vaa

Etapa văzută
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SUB SEMNUL SOLIDARITĂȚII 
CU ÎNCERCATUL POPOR VIETNAMEZ

Sfidind realitatea, dar neavind 
decît soluția acceptării ei, ar 
trebui să recunoaștem că jocul 
nostru — numindu-1 la fel ori
unde — rămine o existență in
contestabilă cu o pecete, totuși, 
prea mare de spiritualitate. Am 
ajuns, acum, in finalul acestui 
campionat să ne contrazicem și 
legendele. Ar părea curios. Dar... 
La Bacău, intr-un meci capital, 
a fost delegată o brigadă de 
supraveghere atit de dubioasă 
incit descendentul „meșterului 
Manole" — acum la centru — 
iși renega prin tot ceea ce fă
cea. strămoșul, cu marea lui do
rință de a tăsa ceva demn de 
văzut urmașilor. Tot ce a urmat 
după incidentele din orașul lui 
Bacovia pot fi piese ale unui 
dosar „legat** mult de fantastic, 
în fine... Dia tot ce s-a intim- 
pîa: ș: s-a hotărî*, nu pierde de- 
dt- MbataL EL singurul, ră
mine aceiași etern „păgubaș*.

Cine va dștiga campionatul, 
șau ciae va retrograda sin’, a- 
cunu nuc. subiecte de șuetă.

îa eoatî-.ratre. prin iot ce se 
petrece, echipa natioualA. expo- 
aeeitu! cel ma: fidel al valon, 
fotbalului nostru, are pelorii 
pere peetra ceusoiidarta
piptforzK* ru care se poete ieși 
ăa ’.tree Crtd Dinamo pățea să 
jege ficat prenEteăor. pria oa- 
aeam să: i se retmge &n auf 

»» . gaârui nesarujer**- Am
■rac. penau praa^ da*ă ia a- 
seasuâ pcunăn ară. la Bcncda**-

fcame reucraăă
St acar— C; tșe npe 

ztne de mea trecere prte saeae- 
tik Uxcsecsusarxe Czauma pr- 
zpere pe TJC- Argeș te fcr na

de a satisface pe cei posibil 
35 000 de spectatori. Poate că 
dragostea pentru fotbal din ..ce
tatea Băniei** merită răsplata 
printr-un titlu. Dar să răminem 
„oameni". C.F.R. Cluj întilnește 
pe Dinamo dorindu-și. prin e- 
ventuala luare de puncte, posi
bila saivare. Este, cel puțin pen
tru mine, un meci de urmărit. 
Jiul nu poate „inunda" din lipsă 
de debit, o echipă muncită de 
idei (Steaua). La Tg. Mureș, pre
zența „litoralului" poate fi mar
cată. Mai sint incă locuri „în 
față". Doar să le vrei. Rică se va 
prezenta la Reșița pentru a ar
gumenta setea de puncte, forma 
și replica dată, la Rotterdam, lui 
Van Hanegem — „Ai vrut sâ mă 
păcălești, nebunule !“. La Iași, 
un posibil meci de catedrală. ..bă- 
trina doamnă", așezind oricum 
in teren acordurile sale de orgă, 
atit de firești. înfrir.ta destinu
lui. S.C. Bacău, dărimată total, 
aduce la Timișoara ceva ce 
poate semăna a echipă. Prezen
ța contează. Studenții clujeni 
găzduiesc cel mai comod joc al 
etapei. ..Hererra*. conducătorul 
brașovenilor, s-a mutat de mult 
in „poiană*. Prof. Angelo Nicu- 
lescu se duce la Ploiești doar 
pentru nouăzeci de miEute. Pe
trolul semnindu-și singur soar
ta. suportă inerentele consecin
țe. Pentru ei. un mare „vinovat' 
suferă — Gh. Urich. Nu mat era 
prezent atunci râd comisia de 
d x.~.pi nă dezbătea inridente'.e 
du aseaul de la Bacău ș; rea- 
btatea. Intrase în sală, tot pm- 
tra a-*i prins; verifirâL lotu 
Ert—»,

• Campionatele Interna
ționale de tenis ale Franței 
au continuat, ieri, pe arena 
Rolland Garros din Paris cu 
primele partide din turul doi 
al probei de simplu bărbați. 
Ilie Nâstase l-a învins cu 
6—0, 6—1 pe suedezul Leif 
Johansson, in timp ce Toma 
Ovici a pierdut cu 1—6, 1—6 
in fața lui Bjorn Borg. Alte 
rezultate : Riessen — Boro- 
wiack 6—4, 6—0 ; O. Parun — 
Gottfried 1—6. 7—6, 6—4 : 
Sakai — Zednik 6—4, 6—3 ; 
Munoz — Dibley 7—6, 6—4 ;

Orantes — Zugarelli 6—4, 
6—1. în proba de simplu 
femei, Virginia Ruzici a in- 
trecut-o cu 6—3. 3—6. 6—2
pe americana Betsy Nagel- 
sor, iar Iudit Dibar Gohn 
s-a calificat pentru turul trei, 
ciștigind cu 6—0. 6—3 parti
da susținută cu jucătoarea 
engleză Corinne Molesworth.

• PARTICIPIND la tur
neul internațional de box, 
desfășurat recent in Cuba, 
pugilistul român de catego
ria pană Pavel Nedelcea l-a 
învins in finală pe cubane- 
zu Marcial Torrizo. La ca
tegoria șemimijlocie. Alexan
drul Popa a pierdut, in fi
nală. in fața boxerului ma
ghiar Janos Vigh.

• Fostul campion mon
dial de box la categoria grea. 
Joe Louis, in virstă de 60 
de ar.:, va urca din nou pe 
ring, ca arbitru la meciul 
dintre Joe Frazier și Jerry 
Quarry.

Ceremonia deschiderii W.M. 74
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Comisia pentru agricultură și 
silvicultură, Comisia juridică, 
membri ai Comisiei pentru con
siliile populare și administrația 
de stat și alți deputați în Ma
rea Adunare Națională au exa
minat și dezbătut Proiectul le
gii pisciculturii și pescuitului. 
La lucrări au participat, totoda
tă. reprezentanți ai organului 
inițiator și invitați.

în urma dezbaterilor, Comi
siile au avizat favorabil Pro
iectul legii pisciculturii și pes
cuitului, cu unele propuneri de

CRONICA
U. T. C

In cadrul vizitei pe care o 
efectuează in țara noastră, 
delegația Uniunii Tunisiene 
a Organizațiilor de Tineret 
(U.T.O.J.), compusă din Ab- 
delhakim Tekaya, secretar 
general al U.T.O.J. și secre
tar general al Tineretului 
Desturian, Chaghal Habib, 
secretar general adjunct al 
U.T.O.J. și secretar general 
al Uniunii Generale a Stu
denților Tunisieni, Drissi 
Mohamed Nejib, membru al 
Consiliului Național al Tine
retului Desturian și Guemi- 
dane Mohsen, adjunct al șe
fului Comisiei de relații ex
terne al U.T.O.J. și Tineretu
lui Desturian, a avut convor
biri la C.C. al U.T.C., C.E. al 
U.A.S.C.R. și Ministerul Afa
cerilor Externe, a vizitat 
Centrul de cercetări pentru 
problemele tineretului, Fa
brica de elemente pentru au
tomatizări, Institutul poli
tehnic București, Palatul 
Pionierilor și Ateneul Tine
retului din București.

Vineri, a sosit in Capitală dl. 
Georges Faddoul, președintele 
Uniunii internaționale a orga
nismelor oficiale de turism 
(U.I.O.O.T.), care va participa 
la cea de-a 98-a sesiune a Co
mitetului executiv al aceste: or
ganizații. găzduită de -ara noas
tră intre 10 și 16 iunie.

♦
în cadrul unor vizite pe care 

le întreprinde in unele tin dm 
Europa și Africa, vineri după- 
amiază a sosit ia Capttala 
d. Arturo Yovane. ministrul nu
nelor din Republica Chile.

ADUNARE
Sub auspiciile Frontului Uni

tății Socialiste și Institutului 
roman pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, vineri dupâ- 
amiază a avut loc. in Capitală, 
adunarea de constituire a Aso
ciației de prietenie romano- 
franceze.

La festivitate au participat 
Tamara Dobnn, vicepreședinte 
al Consiliului Național a! Fron
tului Unității Socialiste. Ion 
Dodu-Bălan. vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, reprezentanți ai unor 
instituții centrale și organizații 
de masă și obștești, personali
tăți ale vieții noastre științifice 
și cultural-artistice. oameni ai 
muncii din întreprinderi și in
stituții bucureștene.

Au fost prezenți Pierre Paraf, 
președintele Asociației de priete
nie Franța-România și Louis 
Vautier, secretar general al aso
ciației, precum și Francis Le
vasseur. ambasadorul Franței la 
București și membri ai ambasa
dei.

In cuvintul de deschidere. 
Andrei Vela, vicepreședinte al 
Institutului român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea, a 
evocat pe larg tradiționalele re
lații de prietenie statornicite in 
decursul veacurilor intre Româ
nia și Franța, intre popoarele 
celor două țări. Subliniind că în 
zilele noastre raporturile româ- 
no-franceze au noi dimensiuni, 
vorbitorul a relevat contribuția 
deosebită a contactelor și schim
burilor de opinii la cel mai 
înalt nivel pentru extinderea și 
adincirea relațiilor de colaborare 
și cooperare dintre cele două 
țări în interesul reciproc, al 
instaurării unui climat de secu
ritate și pace in Europa, in în
treaga lume.

în cadrul adunării a fost con 
stituit apoi comitetul de condu
cere al Asociației de prietenie 
româno-franceze, al cărui pre
ședinte este acad. Miron Nico- 
lescu, președintele Academiei 
Republicii Socialiste România.

Mulțumind pentru cinstea ce 
i-a fost încredințată acad. Mi
ron Nicolescu și-a exprimat 
convingerea că asociația va con
tribui prin activitatea sa. la dez
voltarea relațiilor prietenești 
dintre România și Franța, ’a 
adincirea colaborării și cooperă
rii multilaterale dintre cele 
două popoare.

Luind cuvintul, ambasadorul 
Francis Levasseur a evidențiat 
vechimea și multitudinea legă
turilor de prietenie existente in
tre țara sa și România, expri- 
mîndu-și în acest context, satis
facția pentru constituirea aso
ciației, pentru rolul ce-i revine 
în direcția unei și mai mari 
apropieri și cunoașteri reciproce.

Ieri după amiază ia Casa de 
cultură a sindicatelor dia Golan 
a avut loc un miting prilejuit 
de implinirea a cinci ani de la 
constituirea Guvernului Bevolu

dia localitate.
Aa luat parte de asemenea. 

reprerenta=t; ai Ambasadei Be- 
paHăcii Vietaamulm de Sod o 
ai Ambasadei BepeMril Demo
crate Vietnam la Bw roti

rilor din jadev tararășal Emd 
Ciaata. prim secretar al Camă- 
tetnlni județean Galati al C-TX.

saint poporului ti tinerei gene
ralii din Vietaamul de Sod. a 
exprimat sentimente de mbda- 
ritate eu lupta dreaptă dasă de 
populația sud-vietnameză pen
tru a-ti holâri singură destiaaL 
potrivit propriei voințe ti aspi
rațiilor sale naționale.

dnmam mbocarre prt i tdriilm 
Aeoe*dm de U Farrs de către 
Umnmssratin de In Saăgoa. Sen - 
nanenseâe de admirație ale tine
rei generații din tara noastră 
tată de lupta eroică a poporului 
isesaamez an fost evocate de 
râtre eleva Lina Doina lancu 
de la Lacrei -.Alrvtndrn loan 
Caza* din Galați.

A laat apoi cuvintul Vn Le, 
laiârrînst re afaceri aX al Re- 
pobiir li Vietnamului de Sud la 
B ocărești. care s-a referit 
pe larg la importanța și 
semnificațiile evenimentului de 
la C iunie 1969 : crearea Guver- 
aahri Revoluționar Provizoriu — 
singurul reprezentant autentic al 
populației sud-vietnameze.

Vorbitorul a mulțumit căldu
ros. in numele Guvernului Re- 
rutationar Provizoriu, pentru 
sprijinul acordat de Partidul 
Comunist Român și guvernul 
român, de președintele Nicolae 
Ceaușescu luptei drepte a popu
lației sud-vietnameze și a urat 
poporului român noi succese in 
îndeplinirea cincinalului inainte 
de termen, pentru construirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate in România.

• S* Fxhaî a
la tcrseal 

Sta aC “aurpiTra^x'-ZL =co±aL 
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y» âcra acrxFA z<-
x. frames.: as tzzOte: la Osao 
Serrra'-a pe care aj
x-rss-e cx «r-si de 2—1 0—15. 
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ffcm 73> si Da g sh (znrt. 85).

• R-preze.-.ta*.:va de fotbal a 
Bulgariei, care a soeit in R.F.

BOX: CE.

ION CHIRIC

KIEV. (Prin telefon de la tri
misul Agerpres. P. Ochialbi). — 
Pe ringul instalat la Palatul 
sporturilor din Kiev, in pre
zența unui numeros public, 
s-au desfășurat vineri semifi
nalele celei de-a treia ediții a 
campionatelor europene de box 
pentru tineret. Din cei 6 pugi
list: români prezenți in această 
fază a competiției, doar doi au 
reușit să se ealifice in finală : 
semigreul Constantin Dafinoiu 
și mijlociul Pavel lstrate. In
tr-un meci de schimburi puter
nice de lovituri. Dafinoiu a 
preluat inițiativa in prima re
priză. iar in rundul al doilea 
l-a trimis la podea pe adversa
rul său Ditmar Riess (R. D. 
Germană). Numărat pînă la 
opt, acesta s-a ridicat, dar boxe
rul român, printr-o fulgerătoare 
directă de dreapta, l-a expediat 
din nou la podea pe Riess, care 
a fost declarat invins prin k.o. 
tehnic. în finală. Dafinoiu il va 
intilni pe Mihail Kruț (U.R.S.S.).

• Erâpa de f-’ba*. a I-ogcsla- 
la fi-

=a_ ai cxmoso-attulu; mondial, a 
aacu ia R.F. Gensania unde st-a 
‘•abiat c*nt7riaîDeBtul la Konig- 
s*râ_ localitate și toată la 21 
cm de Frankfurt pe Mato.

Astrericmi» Milan Mi-ar.ici a 
anxaf că a definitiva: de a 
forma* a pe care o va alinia in 
partida maugurală a „Cunei 
MonSale", «n care fotbalist:: iu
goslavi vor intilni. la 13 iunie 
Ia Fraakfun: pe Main, selecțio
nata Braziliei.

Iată „ll*-le anunțat : Măriei. 
Buljan. Hadziabdici. Muzinici, 
Katalinski. Bogicevici. Petko- 
vici, Oblak, Surjak, Akimovici, 
ți Djajci.

de tineret
în limitele categoriei mijlocii, 

Pavel lstrate l-a intilnit pe 
Aleksandr Krupin (U.R.S.S.). 
Prima repriză a fost egală, iar 
in cea de-a doua, boxerul ro
mân a atacat insistent cu serii 
la figură și corp, obținind avan
taj. Rănit la una din arcade, 
boxerul sovietic nu a mai pu
tut continua lupta, iar arbitrul 
l-a declarat învingător prin a- 
bandon pe Pavel lstrate. în fi
nală. lstrate va boxa cu J. Diet- 
ter (R. D. Germană). Iată re
zultatele la categoriile unde au 
boxat ceilalți concurenți ro
mâni : semiușoară : Țvetkov 
(Bulgaria) învinge la puncte pe 
Florian Ghiță ; ușoară : Sigov 
(U.R.S.S.) întrece la puncte pe 
Carol Hajnal ; semimuscă : 
Macree (Anglia) ciștigă la punc
te in fața lui Paul Dragu ; 
mijlocie-mică : Carbone (Italia) 
întrece la puncte pe Vasile 
Didea.

Finalele se vor desfășura du
minică, 9 iunie.

Program 
competițional

FOTBAL. • Etapa a XXXII-a
- d:'.'. zici națio
nale A. programează mîine in 
Cap tali, oe stadionul .,23 Au- 
gus;* partidele : Steaua-Jiul, 
ora 1*30 și Dinamo — C.F.R. 
Cluj, ora 19.15.

ATLETISM. • Miine de la ora 
10. pe stadionul Republicii din 
Capitală are loc meciul atleiie 
feminin dintre reprezentativele 
.Angliei. R.F. Germania, Italia 
ș: România. Azi, de la ora 16 
și miine de la ora 9. pe același 
stadion au loc finalele campio
natului republican școlar.

TIR. • Poligonul Tunari din 
Capitală găzduiește incepind de 
miine a XVII-a ediție a Cam
pionatelor internaționale de tir 
ale României și a 51-a ediție 
a Marelui premiu „Carpați" la 
talere. La aceste întreceri și-au 
anunțat prezența țintași din 14 
țâri printre care Cehoslovacia, 
Franța. Italia. Iugoslavia, Polo
nia, R.F. Germania, Spania. 
România etc.

POPICE. • La Mangalia, con
tinuă turneul final al campiona
tului diviziei naționale pentru 
desemnarea titlurilor de campi
oni republicani.

OINĂ • „Cupa României" la 
oină iși va desemna câștigătorul 
dintre echipele : C.P. București, 
Gloria, Tricolorul, Viață Nouă, 
C.F.R. Sibiu, Biruința, A.S.A. 
Constanța și Celuloza. Parti
dele au loc pe stadionul din 
Mangalia Sud.

RUGB1, • Campionatul repu
blican, programează miine in 
Capitală jocurile : Sportul stu- 
dențesc-Grivița Roșie, teren Tei 
ora 9, Gloria — Steaua, teren 
Gloria, ora 9, și Dinamo — Chi
mia Năvodari, teren Olimpia, 
ora 9. Partidele de baraj pentru 
calificarea în divizia A : Rapid
— Constructorul Buzău, teren 
Olimpia, ora 10,30 și Precizia 
Săcele — Cimentul Medgidia, 
teren Gloria, ora 10.30. Turneul 
final al Campionatului de ju
niori: C.S. Școlarul — Școala 
sportivă nr. 2, teren Giulești, 
ora 10.30. pentru locurile 1—2 și 
Farul Constanța — Șoimii Buzău 
teren Parcul copilului, ora 9,30 
pentru locurile 3—4.

±________ -
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MINISTERUL INDUSTRIEI UȘOARE

Liceul de textile și confecții nr. 2 „Dîmbovița"
București-str. Poet Cema. nr. 1: Verzișori nr. 18-20, sector V

ANUNȚ

Ministerul industriei Ușoare
București, str. Cosmonauților nr. 38 

sector 1, telefon 15 5438 (Piața Romană)

Se aduce la cunoștința celor lntere*ațl eâ se 
fac Înscrieri de candidați In tnvățămtntul liceal 
de specialitate ți profesional In anul școlar 1974.' 
1975, pentru următoarele meserii :

LICEU — TREAPTA I

• Confecții încălțăminte din piele șl În
locuitori :

• Confecții articole de marochlniria și voiaj
— din piele șl Înlocuitori ;

• Tăbăcari;
• Prelucrător cauciuc șl confecții articole din 

cauciuc t
• Operator la prelucrarea maselor plastice ;
• Sticlari.

ȘCOALA PROFESIONALA

• Confecții Încălțăminte din piele șl tn- 
locuitori ;

• Confecții articole de maroebinărie șl voiaj
— din piele șl Înlocuitori ;

• Tăbăcari:
• Prelucrător cauciuc șl confecții articole din 

cauciuc :
• Operator la prelucrarea maselor plastice ;
• Sticlari.

înscrierile re fac pa baza unei cereri însoțite 
de următoarele acte:

— Certifica: de naștere in original și copie 
(copia se certifică de unitatea școlară și se păs
trează anexată la cerere) ;

— Certificat de absolvire a școlii generale ț
— Fișa medicală eliberată conform instrucțiu

nilor Ministerului Sănătății din care să rezulte 
starea sănătății candidatului ;

— Buletin de analiza singelui și rezultatul 
examenului radiologie pulmonar (radioseopie, 
radiografie sau microradiografie) efectuate cu 
cel mult trei luni inainte de concurs — buletine 
obligatorii numai in căzu] tn care nu sint cu
prinse tn actul medica! (fișă).

Condițiile ce trebuie îndeplinite de candidat 
sint :

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

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

înscrierile se tac in perioada 1—30 iunie 1974.
Informații suplimentare se pot da de către 

secretariatul școlii La telefon: 22 50 31.

LICEUL MECANIC Nr. 22 „TEH- 
NOMETAL"
primește înscrieri în anul școlar 1974—1975 
promovați ai școlii generale de 8 ani pentru 
treapta I a liceului cu profil industrial me
canic.

înscrierile se fac între 9—20 iunie 1974 pe 
baza următoarelor acte :

— cerere individuală care va purta viza 
directorului și ștampila școlii generale de la 
care provine candidatul;

— fișa medicală ;

Admiterea în liceu se face numai pe baza 
actelor menționate mai sus. In situația cînd 
numărul candidaților va fi mai mare decît 
numărul locurilor planificate, se vor organiza 
probe de verificare prin lucrări scrise în pe
rioada 29—30 iunie a.c. la următoarele dis
cipline :

— matematică și, la alegere, limba română 
sau fizică (pe baza programelor școlare ale 
clasei a VIII-a).

ȘCOALA PROFESIONALA „TEH- 
NOMETAL"
primește înscrieri în anul școlar 1974—1975 
absolvenți ai școlii generale de 10 ani, pro
movați! clasei a VIII-a serii mai vechi în 
virstă pînă la 18 ani împliniți în cursul anu
lui (1 ianuarie — 31 decembrie 1974) iar din 
promoția anului 1974 numai cei care au de
pășit vîrsta de 16 ani (15 iunie 1974) pentru 
meseriile :

• electricieni întreținere și reparații
• frezor, rabotor, mortezor
• lăcătuș mecanic pentru industria textilă
• lăcătuș mecanic pentru industria con

strucțiilor de mașini
înscrierile se fac pe baza următoarelor acte:
— certificat de absolvire a școlii generale 

de 10 ani, sau adeverință de promovare a 
clasei a VIII-a ;
— certificat de naștere în original și copie;
— fișa medicală
— rezultatul examenului radiologie pulmo

nar. efectuat cu cel mult 3 luni înainte.
Informații suplimentare se pot lua zilnic de 

la secretariatul liceului telefon 15 54 38.

MINISTERUL INDUSTRIEI UȘOARE, LICEUL DE TEXTILE Șl CONFECȚII-GIURGÎU
Intre 9-12 iunie a.c. se primesc înscrieri pen

tru admiterea in anul I, treapta l-a, absolven
ților clasei a VIII-a, școala de cultură genera
lă, în virstă de pînă fa 17 ani împlinif in 
cursul acestui an, la următoarele specialități :

LICEU - treapta I :
- țesători
- finisori
înscrierile se fac la sediul liceului pe baza

unei cereri tip cu viza școlii generale de pro
veniență, însoțită de fișa medicală cu exame
nul pulmonar și analiza singelui.

ȘCOALA PROFESIONALA:
- țesători
- finisori
Relații suplimentare se dau la secretariatul li

ceului din strada Oinac nr. 92, telefon: 2193.
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ORIENTUL APROPIAT
• Observatorii O.N.U. și-au ocupat pozițiile
• Secretarul general al O.N.U. la Cairo

Totalitatea unităților de ob
servatori ai O.N.U. s-au insta
lat, vineri, pe poziții de-a lun
gul liniei de Încetare a focului 
dintre forțele siriene și israe- 
liene — au anunțat, la Damasc,

Manifestări
în cinstea zilei
de 23 August
în cadrul 

prilejuite de 
aniversare a eliberării 
noastre, la Biblioteca Română 
din New York s-a deschis 
expoziția pictorului Corneliu 
Petrescu. într-o emisiune de 
televiziune consacrată expo
ziției, postul W.N.E.T. din 
New York a caracterizat lu
crările pictorului român 
drept „o mărturie a unei în
delungate tradiții de rafina
ment artistic a creației școlii 
de pictură din țara care l-a 
dat lumii pe Brâncuși".

La „Academia di Romania" 
din Roma, a avut loc joi sea
ra vernisajul unei expoziții 
de artă grafică românească, 
organizat cu prilejul celei 
de-a 30-a aniversări a elibe
rării patriei de sub domina
ția fascistă.

Cu același prilej, un grup 
de actori ai Teatrului Giu- 
lești, aflat in aceste zile în 
turneu în capitala Italiei, au 
prezentat la „Academia di 
Romania**, in fața unui nu
meros public, piesa „Năpas
ta". de Ion Luca Caragiale. 
Spectacolul s-a bucurat de 
un deosebit succes.

în cadrul expoziției orga
nizate de municipalitatea din 
orașul Grand-Brugge. din 
Belgia, s-a deschis un stand 
românesc dedicat celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberă
rii României de sub domina
ția fascistă.

La inaugurare au partici
pat ministrul prevederilor so- 
ci’le, P. de Paepe, și oficia
lități locale.

manifestărilor 
cea de-a xxx-a 

țării

//l

P
este insula u- 
ceasta din Me- 
diterană zbo
rul avionului 
durează doar 
puține minute. 

In imensitatea albastră a 
mării - un albastru pe care 
reflectoarele solare îl subli
niază cu subtilitate - apa
re o palmă de pămint. Este 
altceva decit geometria 
perfectă a ogoarelor olan
deze sau încremenirea de 
piatră, a munților afgani sau 
infricoșătoarea uniformitate 
a deșertului saharian. Insu
la către care ne îndreptăm 
pare o fortăreață care în
fruntă semeață asaltul mul
timilenar ai apei, biruind un 
adversar ce nu cunoaște 
resemnarea. înfățișarea Ci
prului aveam să o descifrăm 
cu ușurință. Imaginilor sur
prinse prin hublou li s-au 
alăturat altele acumulate in 
călătoria cu automobilul. 
Citeva ore sint suficiente 
pentru a parcurge punctele 
principale de pe harta ci 
priotă. De la nord la sud 
insula are o lungime de 96 
km, iar de la est spre ve^t 
- 224 km. Dar frumusețea 
unei țări nu se măsocră 
după mărimea ei. Alternan
ța peisajelor poartă pece
tea vizibilă a risipei de fan
tezie a naturii. Iar opera 
naturii a fost completată 
prin efortul perseverent ol 
oamenilor.

Contururile^ vechii Nicosii 
aparțin lui Giulio Savorg- 
nano. In 1567, venețianui a 
înălțat zidurile de apărare 
ale orașului în interiorul 
căruia s-a compus un labi
rint de artere strimte, sufo
cate. Dar Nicosia zilelor 
noastre nu se limitează la 
vestigiile unor secole înde
părtate. Orașul s-a extins 
dincolo de chenarele ima
ginate de Giulio Savorgna- 
no, armonizînd clasicele ta
blouri orientale cu simpli
tatea distinsă, elegantă, a 
ultra-modernului. Construc
ții noi poartă departe de 
tradiționalul centru cartie
rele capitalei cipriote. Ledra 
Street - înghesuială de au
tomobile, oameni și vitrine 
încărcate de mărfuri - a 
fost, totdeauna, „inima" Ni- 
cosiei. in schimb, periferiile 
orașului - apărute pe tere
nurile virane din urmă cu 
un deceniu, două - suge
rează confortul și liniștea, 
ocrotite de inepuizabila 
forfotă de pe Ledra Street 
și de chemările insistente 
ale negustorilor ambulanți.

Istoria înseamnă în Cipru 
numai legendă? Prietenul 
din Nicosia formulează un 
răspuns categoric: „Nu!". 
Turnul lui Othello de la Fa
magusta populează imagi
nația turiștilor aflăți în cău
tarea ineditului. Frumusețea 
Afroditei girează farmecul 
insulei. Neînfricatul Digenis 
parcurge micile așezări prin

altă parte, vineri a a- 
in regiunea Teii El 
de pe Platoul Golan.

corpurilor «oldațiler

purtători de cuvint ai O.N.U. 
citați de agenția United Press 
International.

Pe de altă parte. agenția 
Associated Press anunță, din 
Tel Aviv. că armata israeliană 
a început, in aceeași zi. sâ re
tragă o parte din tanci iriis și 
echipamentul greu din dotarea 
unităților sale de pe Lnălțimlie 
Golan.

Pe de 
vut loc. 
Chams.
restituirea 
uciși in cursul luptelor dintre 
forțele siriene și israeliene. ac
țiune de asemenea prevăzută 
in acordul de dezangajare.

CAIRO 7 (Agerpres). — La v 
conferință de presă organizată la 
Cairo, secretarul generai al 
O.N.U,, Kurt Waldheim, a decla
rat că a găsit, in țările din O- 
rientul Apropiat vizitate pină ta 
prezent, o atmosferă mai des
tinsă și mult diferită de cea e- 
xistentâ in urmă cu aproxima
tiv un an, cu prilejul preceden
tului său turneu in regiune — 
transmit agențiile M.E.N.. Ren
ter și France Presse. „Acordu
rile de dezangajare — a spus el
— sint pozitiv apreciate și toa
te personalitățile cu care am 
discutat au exprimat speranța 
parvenirii la o soluție globală 
a problemei „Orientului Apro
piat".

Menționind că turneul său in 
regiune se desfășoară la puțin 
timp după realizarea acordului 
siriano-israelian de dezangajare 
și subliniind semnificația lui 
deosebită, Waldheim a arătat că 
acesta conturează un rol impor
tant al Națiunilor Unite pentru 
viitoarea etapă. ..Am discutat a- 
cest rol în timpul convorbirilor 
mele cu liderii sirieni și israe- 
lieni și voi diScuta aceleași pro
bleme cu conducătorii egipteni"
— a subliniat Kurt Waldheim. 
Totodată, el a declarat că acor
dul de dezangajare siriano-israe
lian deschide calea spre relua
rea conferinței de pace de la 
Geneva.

In context, secretarul general 
al O.N.U. a subliniat necesita
tea depunerii unor eforturi con
stante pentru soluționarea pro
blemei palestiniene, apreciind că 
aceasta reprezintă un factor e- 
sențial pentru orice reglemen
tare în Orientul Apropiat.

a

legende îmbogățite de la o 
generație la alta. Dar 
timpul ce a trecut n-a lăsat 
în urma lui doar aburul le
gendei. La muzeul din Ni
cosia, în săli peste care s-a 
coborît o tăcere evlavioa
să, descoperi fascinat sta- 
tuietele din argilă găsite la 
Ayia Erini, lingă Kyrenia. 
Brusc, toate celelalte expo
nate contemplate pină 
a’unci se șterg din memo
rie. Rămîi pironit lingă a- 
giomerarea tulburătoare pe 
care oamenii unor vremuri

Delegația U.T.C. primită 
de președintele Peron

la Congresul Fe-împreună eu alte delegații participante 
derației Tineretului Comunist din Argentina, delegația U.T.C. 
din România a fost primită de președintele Argentinei, ge- 
neral-Iocotenent Juan Domingo Peron. De asemenea, dele
gația C.T.C. a participat la o întrevedere cu conducători ai 
organizației Jntilnirea națională a argentinienilor** (E.N.A.). 
eu președintele Partidului Intransigent, dr. Oscar Alende. ți 
eu conducători ai organizației de tineret a acestui partid.

Congresul Federației Iinereiului 
Comunist din Argentina

Salutul tineretului român

tinerr

Federației Tineretului Co
munist din Argentina. Pan- 
telimon Găvăite-seu. seeretrr 
al C.C. a| U-T.C- a adresat 
Congresului nn mesaj de sa
lut din partea
român. „Uniunea Tineretului 
Comunist, tinăra generație 
din România — se arată in 
mesaj — urmăresc cu interes 
și caldă solidaritate acțiuni
le inițiate de tineretul co
munist din .Argentina, ală
turi de celelalte forțe pro
gresiste din tară, pentru în
făptuirea unor importante

Vietnamul de Sud

BILANȚ POZITIV AL ACTIVITATII> »

GUVERNULUI REVOLUȚIONAR PROVIZORIU
LA CINCI ANI DE LA CONSTITUIREA SA

Populația sud-vietnameză are 
drept sarcini imediate consoli
darea unității sale și lupta in 
domeniile politic, militar și di
plomatic pentru aplicarea stric
tă a Acordului de la Paris asu
pra Vietnamului — a subliniat

mai mult decît o simplă re
zervație arheologică. La Sa
lamis, istoria nu mai face 
apel la legendă...

Multi cunosc Ciprul nu
mai după afișele din cgen- 
țiile de voiaj și după plicn- 
tele turistice din aeropor
turi. Insula care promite 340 
de zile cu soare pe an in- 
timplător, ia Nicosia m-ou 
intim pinat-, 
ploaie) n-a fost scutită de 
zbuciumul 
singeroase.
este acum calmă. Probleme

picăturile de

confruntărilor 
„Linia verde'

Cipru: nu numai

Huynh Tan Phat, președintele 
Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud. in raportul prezentat in 
fața G.R.P.. intrunit cu ocazia 
celei de-a 5-a aniversări a con
stituirii sale.

Președintele G.R.P. a făcut un 
bilanț al activității guvernului in 
cursul celor 5 ani insistind, in 
special, asupra situației aplică
rii Acordului de la Paris. El a 
relevat că în timpul celor 16 
luni care au trecut de la sem
narea Acordului de la Paris, for
țele armate populare de elibe
rare și populația sud-vietname
ză au' luptat cu hotărire împo
triva manevrelor administrației 
saigoneze de torpilare a aplică
rii prevederilor acordului.

în continuare, vorbitorul a a- 
rătat că zona eliberată a fost nu 
numai menținută, dar ș: conso
lidată și dezvoltată sub toate as
pectele. Astfel, producția ți di
ferite sectoare ale serviciilor in 
folosul populației, cum suit co
municațiile, transporturile, co- 
merțuL sănătatea publică, edu
cația și cultura au Înregistrat 
progrese însemnate. Viața mate
rială și spirituală a locuitorilor 
din zonele eliberate s-a stabi
lizat și s-a ameliorat progresiv, 
deși numeroase sechele ale răz
boiului urmează să fie inlătu- 
rate De asemenea, au fost ob
ținute succese importante pe 
plan diplomatic, s-a întărit pres
tigiul și poziția internațională ă 
G.R.P.. care a obținut un spri
jin multilateral din partea po
poarelor lumii, în noua etapă a 
luptei sale.

delegației MM
in Japonia

ar

nit CU Shig€SâbUTO SD€2-
kerul Camerei Reprezentanților 
a Dietei Japoniei, Kenzo Kono, 
președintele Camerei Consilieri
lor. personalități ale vieții poli
tice și culturale nipone, in ca
drul recepției oferite de amba
sadorul României la Tokio. De 
asemenea, delegația a avut o 

u guvernatorul pre-
fectum Kyoto, Torazo Nir.agawa. 

Totodată, oaspeții au vizitat in 
aceste zile principala uzină pen
tru fire și fibre sintetice de la 
Otsa a concernului „Toray In
dustries Inc**. Șantierele navale 
<fc 
-Ihikavraj 
Industriei

mumcatu

edere

> Inc**. Șantiere! 
Yokohama ale o 

ta 
(_Ihi-l și 
ame.-.te de 

firmei

Hea.-v 
fabrica

ima-H. 

a
C/mna-iv* i 
itâ, de asemi

teleco- 
..Nippon 

„Nec"). A 
mea. loca-

din leagănele
Don

• MINIȘTRII

com

Situația din Irlanda 
de Nord a redevenit ex
plozivă. După patru ani 
și nouă luni de incidente 
și acte teroriste care au 
costat viața a cel puțin 
1 040 de oameni și au 
făcut ca Belfastul și Lon- 
dondery-ul să semene cu 
orașele bombardate și 
ocupate din cel de-al 
doilea război mondial, 
impasul se menține.

JAPONIA : Aspect de la un 

recent miting al șoferilor de 

taxi din Tokio, care au pro- ;

I testat împotriva creșterii j 

continue a prețurilor și a i 

revizuirii contractelor de I 

muncă.

Lucrările Comisiei O.N.U. 
pentru Asia Occidentală 
România participă cu statut consultativ

La Beirut au continuat lucră
rile Comisiei economice O.N.U. 
pentru Asia occidentală, la care 
participă reprezentanții celor 
12 țări membre — Arabia Sau- 
dită, Bahrein, Iordania. Irak, 
Liban, Oman. Qatar. Kuweit, 
Siria. Emiratele Arabe Unite, 
Republica Arabă Yemen și Re
publica Democratică Populară a 
Yemenului — precum și repre
zentanții unor țări din alte zone 
geografice cu statut consulta

tiv. în cadrul ședințelor din ul
timele două zile, s-a dezbătut 
programul de lucru pe perioada 
1974—1975, subliniindu-se con
tribuția pe care trebuie să o 
aducă acest nou organism de 
cooperare internațională prin 
documentarea, studiile și co
laborarea tehnică cu guvernele 
țărilor din zonă, in vederea 
dezvoltării lor economice și so
ciale.

în ședința din 7 iunie, Comi
sia economică a O.N.U. pentru

Impas in Ulster
sublinia premierul britanic Wil
son — rezidă in împărțirea pu
terii". Și el preciza că legea 
constituțională din 1973 care 
prevede participarea minorității 
catolice la exercitarea puterii 
râmine in vigoare. „Pentru ob
servatori — notează FRANCE 
PRESSE — poziția guvernului 
laburist, așa cum a fost expri
mată de dl. Wilson, pare să fie 
următoarea : imediat, adică in 
perioada de patru luni cit va 
dura controlul direct de către 
parlamentul britanic al aface
rilor Ulsterului, Londra va face 
tot posibilul pentru a facilita o 
reglementare politică acceptabilă 
ansamblului populației. Se aș
teaptă, oricum, o creștere a pre-

tot atit de evident că extremiș
tii catolici se situează, la rîn- 
dul lor, pe o poziție similară 
„omologilor" lor protestanți.

Privind in perspectivă imedia
tă succesul încercărilor de a șe 
depăși actuala situație plină de 
pericole și de a se păși pe calea 
dezamorsării conflictului depin
de de măsura in care se va reu
și izolarea celor mai extremiste 
cercuri din ambele comunități. 
Dar, dincolo de aceasta, cheia 
rezolvării reale și durabile a 
explozivului „dosar Ulster" se 
află in ceea ce FRANCE PRES
SE denumește „extirparea rădă
cinilor sociale ale conflictului". 
Conflict care, sub învelișul con
fesional, ascunde cauze social-

Asia occidentală a aprobat cu 
căldură invitarea Republicii 
Socialiste România de a parti
cipa, cu statut consultativ, la 
sesiunile acesteia, menționîn- 
du-se sprijinul pe care țara 
noastră l-a acordat în Consiliul 
economic și social al O.N.U. 
pentru formarea acestei comi
sii regionale — nou organism 
de cooperare internațională.

Declarațiile 
președintelui 

FRELIMO
Samora Machel, președintele 

Frontului de Eliberare din Mo- 
zambic (FRELIMO), și-a încheiat 
vizita la Lusaka, unde, timp de 
două zile, a avut convorbiri pre
liminare cu ministrul portu
ghez de externe, Mario Soares, 
plecind, vineri, spre Dar Es Sa
laam.

în cadrul unei conferințe de 
presă organizate pe aeroportul 
din Lusaka, Samora Machel s-a 
declarat satisfăcut de cele două 
zile de convorbiri pe care le-a 
avut cu ministrul portughez. 
„Considerăm că am putut crea 
un climat de încredere mutua
lă. Avem încredere în Mario 
Soares că va prezenta o imagi
ne clară a organizației noastre" 
— a continuat președintele 
FRELIMO. în continuare, el a 
subliniat că „delegația portu
gheză duce cu ea toate elemen
tele care ne vor permite să fa
cem mai productivă apropiata 
intilnire".

Helmut Schmidt despre 
convorbirile 

cu președintele Franței
Cancelarul R. F. Germania, 

Helmut Schmidt, a prezentat in 
Bundestag un raport asupra re
zultatelor recentelor convorbiri 
oficiale pe care le-a avut la 
Paris cu noul președinte al 
Franței. Valery Giscard d*Es- 
taing. El a afirmat că, in timpul 
convorbirilor cu d’Estaing. s-a 
ajuns la o „foarte largă identi
tate de vederi" asupra proble
melor abordate privind mai ales 
evoluția situației din Piața co
mună. Noi — a spus cancelarul 
federal — am ajuns la concluzia 
că este indispensabil să acțio
năm pentru salvgardarea a tot 
ceea ce s-a realizat pină in pre
zent în Piața comună și de a 
pune capăt procesului de ero
dare care se face tot mai sim
țit în sinul comunității. După 
ce a relevat că „prioritatea ab
solută trebuie să fie acordată 
acțiunilor de redresare a eco
nomiilor pe plan național*', 
Schmidt a avertizat că „măsurile 
cu caracter protecționist nu pot 
constitui, în nici un caz, un re
mediu in acest sens".

Baricade și sîrmă ghimpata în centrul Belfastului: cind va 
lua sfîrșit violența ?

estrămarea, 
presiunea 
patronate de extre
miștii protestanți, 
a Executivului co
legial in care — 

pentru prima oară in istoria 
Fișierului — reprezentanții ma
jorității protestante imoărteau 
puterea cu cei ai mincrității ca
tolice înseamnă, evident, un re
gres in tentativele de rezolvare 
a conflictului intercomunitar. In 
fapt, după numai cinci luni de 
existență a Executivului cole
gial s-a revenit Ia stările de 
lucruri din 1972 cind, după valul 
de incidente singeroase, guver
nul britanic a preluat conduce
rea integrală a Ulsterului.

Dacă extremiștii din ambele 
comunități nord-irlandeze au 
ciștigat. practic vorbind, o run
dă, dinamitînd Executivul cole
gial este tot atit de adevărat că 
soluția coparticipării minorității 
catolice la exercitarea puterii 
s-a impus și apare celei mai 
mari părți a locuitorilor Ulste
rului ca unica alternativă la un 
interminabil ciclu de violențe 
și distrugeri. Un sondaj de opi
nie realizat zilele trecute de 
..Opinion Research Center" pen
tru televiziunea britanică relevă 
că 75 la sută din nord-irlandezi 
se pronunță pentru o împărțire 
a puterii între reprezentanții 
majorității protestante și cei ai 
minorității catolice. în cadrul 
dezbaterilor de urgență din Ca
mera Comunelor s-a vădit con
vingerea unanimă atit a guver
nului laburist, cit și a opoziției 
conservatoare că, in pofida di
ficultăților. conceptul participă
rii efective a reprezentanților 
ambelor comunități la conduce
rea treburilor provinciei rămino 
singura soluție a dosarului Uls
terului. „Singura speranță —

sub 
grevei

pe

frumusețea zeiței
Convorbiri 

româno-britanice 
la Londra

O CU PRILEJUL VIZITEI 
care o întreprinde la invitația 
Foreign Office-ului, Vasile Gli
sa. adjunct al ministrul afaceri
lor externe, a fost primit de mi
nistrul de externe britanic, Ja
mes Callaghan, de ministrul co
merțului, Peter Shore, și s-a în- 
tilnit cu F.J. Llewellyn, direc
tor general al Consiliului bri
tanic. Au fost discutate cu acest 
prilej probleme ale dezvoltării 
pe multiple planuri a colaborării 
și cooperării româno-britanice. 
La intilniri a fost prezent am
basadorul României la Londra, 
Pretor Popa.

siunilor britanice asupra protes
tanților".

Secretarul de stat britanic 
pentru Irlanda de Nord, Merlyn 
Rees duce, începind de joi, tra
tative intensive cu reprezentan
ții diverselor tendințe politice 
din Ulster. Tratative în care a- 
genția REUTER compară misiu
nea lui Rees cu aceea a unu! 
„genist care are de curățat un 
intens cimp presărat cu mine**. 
Comparația nu este foarte exa
gerată dacă ne gindim la indîr- 
jirea eu care cercurile extre
miste din ambele comunități se 
opun unui curs spre normalizare, 
spre aplanarea conflictului in- 
tereomunitar. Este evident — și 
evoluțiile din ultimele săptămini 
au demonstrat-o pregnant — că 
cercurile protestante de dreapta, 
care timp de peste jumătate de 
secol au deținut poziții domi
nante in viața economică, poli
tică și socială a Irlandei de 
Nord, nu renunță ușor la in
fluența și privilegiile lor. Este

economice. „Adevăratele proble
me ale Ulsterului — nota săptă- 
minalul britanic TRIBUNE — 
nu sint cele confesionale și nici 
cele referitoare la unirea cu 
Anglia sau cu Republica Irlan
da. Este vorba mai întîi de car
tierele mizere, de șomajul re
cord, de subdezvoltare. Ulsterul 
are nevoie de modificări în în
săși structura economică, poli
tică și socială. Numai prin lichi
darea discriminării, a inegalită
ții și rămînerii în urmă a pro
vinciei din punct de vedele e- 
eonomic s-ar putea înlătura și 
sursele reale ale încordării din
tre cele două comunități".

Deocamdată, în timp ce situa
ția politică este tulbure și în
cordată, în vreme ce noi explo
zii au fost înregistrate joi și vi
neri la Londondery, Ulsterul 
este pe punctul de a păși în cel 
de-al șaselea an de violențe și 
distrugeri.

EM. RUCĂR

îndepărtate au zămislit-o 
din naivă credință ameste
cată cu înfricoșare șt spe
ranță. Idoli ce stăpînecu 
destinul unor ființe care 
purtau o dură bătălie pen
tru supraviețuire. Statu:ere!e 
acestea certifică o civiliza
ție peste care s-a prăvălit 
furia devastatoare a inva
datorilor.

Ciprul a fost locuit încă 
din neolitic. Există, în aceas
tă privință, suficiente probe 
arheologice. La Salamis, pe 
țărmul Mediteranei, friniuri 
de ziduri smulse nisipului 
desenează trăsăturile unei 
așezări ale cărei începuturi 
datează din secolul a! 
IX-lea înaintea erei noastre. 
Marmura scoasă la iveală 
aici n-a dobîndit celebrita
tea celei care se etalează 
pe Acropole. Dar, pentru 
Cipru, Salamis reprezintă

complicate rămin, insă, a fi 
rezolvate intre cele două 
comunități din insula iar 
prezența unor masive con
tingente străine nu aduce 
un plus de siguranță ciprio- 
ților.

9 251 km.p. Un petec de 
pămint pierdut in Meditero- 
nă. Pămintul acesta situat 
la porțile a trei continente 
o avut și are o importcnță 
pe care strategii epocilor 
au știut să o aprecieze. Lo
cuitorii insulei refuză ideea 
că Ciprul or putea fi doar 
un „port-avion nescufunda- 
bil". Năzuințele lor n-au 
nimic comun cu ceie ale 
specialiștilor în afaceri beli
coase. Ciprioții au încredere 
in ziua în care liniștea se 
va instaura definitiv în 
insulă.

• CU PRILEJUL ANIVER
SARII a 40 de ani de la stabi
lirea relațiilor diplomatice din
tre România și U.R.S.S., amba
sadorul țării noastre în Uniu
nea Sovietică. Gheorghe Ba- 
drus. a organizat, la 7 iunie, o 
intilnire prietenească in saloa
nele ambasadei.

Au participat N. N. Rodionov, 
membru al C.C. al P.C.U.S., ad
junct al ministrului afacerilor 
externe al U.R.S.S.. activiști ai 
secției de relații externe a C.C. 
al P.C.U.S.. reprezentanți ai So
vietului Suprem al U.R.S.S., ca
dre de conducere ale unor mi
nistere. membri ai Conducerii 
centrale a Asociației de priete
nie sovieto-română (A.P.S.R.), 
oameni de cultură și artă, ge
nerali și ofițeri sovietici, zia
riști.

parlament de primul ministru 
al țării, Jacques Chirac.

După luările de cuvint ale de- 
putaților aparținind tuturor 
grupurilor parlamentare, decla
rația guvernamentală a fost 
aprobată cu 297 de voturi contra 
181 și două abțineri, noul gu
vern francez obținind, astfel, 
votul de încredere solicitat.

Reprezentanții partidelor de 
stingă au votat împotriva de- 
clarației-program guvernamen
tale.

Arestări în Bolivia

AL ramura

Guvernul francez 
a obținut 

votul de încredere
• LA PARIS s-au încheiat, 

joi seara, dezbaterile începute 
miercuri in Adunarea Națională 
franceză pe marginea declara- 
ției-program guvernamentale de 
politică generală, prezentată in

• SUB ACUZAȚIA participă
rii la recenta tentativă de re
voltă din Bolivia, 36 de cadre 
universitare au fost arestate in 
orașul Sucre — transmite agen
ția France Presse. Pe de altă 
parte, 24 de ofițeri aparținind 
celor două regimente care au 
inițiat acțiunea au fost destituiri 
din rîndurile armatei. Nu au 
fost anunțate încă măsurile ca
re vor fi luate împotriva 
lorlalți 19 ofițeri implicați.

ce-

• SUB AUSPICIILE Frontu
lui Național și Patriotic din 
Irak și ale revistei ..Probleme ale 
păcii și socialismului", la Bag
dad s-a deschis colocviul inter-

național „Alianța sistemului so
cialist cu mișcările de eliberare 
națională".

Din partea Partidului Comu
nist Român, la lucrări participă 
tovarășul Constantin Vasiliu, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
Partidului Comunist Român.

Pentru extinderea 
schimburilor R.F.G. 
cu țările socialiste

• ÎNTR-O DECLARAȚIE fă
cută in fața participanților la 
sesiunea Societății vest-germa- 
ne pentru studierea problemelor 
Europei Răsăritene, Otto Wolf 
von Amerongen, președintele 
Uniunii Industriale și Comer
ciale din R.F.G., s-a pronunțat 
în favoarea extinderii relațiilor 
economice dintre R.F. Germania 
și țările socialiste. El a arătat că 
în anul 1974 comerțul R.F. Ger
mania cu țările socialiste a atins 
un nivel record, ridicindu-se la 
circa 16 miliarde DM. Aceasta 
reprezintă o creștere de 35 la 
sută față de anul 1973.

• LA NEW YORK a avut 
loc cea de-a LII-a sesiune a co
municării științifice a Asociați
ei internaționale de istoria cul
turii, la care au participat in
vitați din 21 de țări, intre care 
și România. în cadrul temei 
„Curente ale culturii in secolul

al XX-lea“, a fost evocată con
tribuția românească la definirea 
mișcărilor intelectuale din vea
cul nostru, specificul creației 
literare și artistice din România 
contemporană. în semn de pre
țuire a contribuției reprezentan
ților culturii românești aduse 
la viața culturală internaționa
lă, Asociația internațională de 
istoria culturii a hotărît ca, la 
cea de-a LIII-a sesiune a sa, 
care va avea loc în toamna a- 
cestui an la Roma, una din sec
țiile sale să-și consacre in în
tregime lucrările temei intitu
late „Cultura contemporană ro
mânească".

Demisii în guvernul 
lonnolist

• LA 7 IUNIE, au demisionat 
din guvernul lonnolist miniștrii 
afacerilor interne, comerțului și 
aprovizionării, sănătății, finan
țelor și planificării economice. 
Demisia celor patru miniștri a 
făcut ca numărul titularilor de
misionați din cabinetul de la 
Pnom Penh să ajungă la opt.

Observatorii politici consideră 
că această criză de guvern este 
legată de recentele ciocniri 
dintre studenți și poliție desfă
șurate la Pnom Penh, în cursul

cărora și-a pierdut viața fostul 
ministru al educației, sportului 
și tineretului din guvernul lui 
Lon Noi, și de dificultățile tot 
mai mari pe care le întimpină 
pe plan intern.

„Gioconda" 
va putea fi văzută 

la Moscova

• DUPĂ CUM RELATEAZA 
AGENȚIA TASS, in urma unei 
înțelegeri intervenite intre gu
vernele sovietic și francez, „Gio
conda". faimosul tablou al lui 
Leonardo da Vinci, va fi expus 
la Muzeul „Pușkin" din Mosco
va, intre 14 iunie și 8 iulie 1974,

• MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 
PUBLICE AL TANZANIEI a 
anunțat că în zona de sud a țâ
rii au fost semnalate cinci ca
zuri de holeră. Două dintre 
persoanele afectate de epidemie 
au decedat.

Totodată, Ministerul Sănătății 
Publice a anunțat că au fost 
luate măsuri excepționale pen
tru izolarea epidemiei.
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