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In timp ce se pun ultime
le note în catalog și se face 
o numărătoare anticiptAă. de 
vară, a „bobocilor" se resim
te in școli sosirea vacanței.

Fină la imbricarea salope
tei muncii patriotice și a ți
nutei de vacanță, elevii vor 
îmbrăca haina de lucru, la 
practică. Școala se ocupă de 
buna organizare a celor două 
săptămini de muncă cu care 
se încheie anul de invățâ- 
mînt, iar organizația U.T.C. 
este un partener care nu 
poate să nu se implice și in 
această activitate. Cind spu
nem să se implice, ne refe
rim, mai intii, la obligația de 
a crea printre elevi un cu
rent de opinie favorabil 
muncii, incit toți să se achite 
de sarcinile ce le resin in 
calitatea lor de muncitori in 
propriile ateliere. In cele 
două săptămini se poate lu
cra astfel, incit toate atelie
rele să-și îndeplinească pla
nurile valorice pentru acest 
an școlar. Totodată, este o 
perioadă propice elaborării 
noilor planuri de producție 
pentru anul de invățămint 
viitor, urmărindu-se sporirea 
gradului de autofinanțare a 
școlii prin beneficiile obținu
te de elevi in practica pro
ductivă, precum și crearea 
condițiilor ca atelierele-școa- 
lă să-și organizeze activita
tea in viitor pe principiul 
unităților productive. Va fi 
un merit al acelor organizații 
U.T.C. din școli care vor ști 
să-și asigure colaborarea și 
sprijinul direct ale organiza
țiilor U.T.C. din întreprinde
rile care le patronează, ale 
tinerilor muncitori pentru a 
lăsa atelierele școlare pregă
tite de pe acum pentru noul 
an de învățămînt : aparatele 
și instalațiile să fie reparate, 
Să fie realizate alte aparate 
și piese necesare dotării 
laboratoarelor și atelierelor.

Cele două săptămini de 
.practică — programate de la 
M7 iunie — vor însemna o 
'■tapă de muncă, care împli
nește o practică productivă 
din timpul anului. In acest 
sens, trebuie să acționeze și 
opinia colectivului. Organiza
ția U.T.C. are răspunderi di
recte : să asigure și să-i pre
gătească pe uteciștii respon
sabili ai grupurilor de elevi 
aflați in practică, incit aceș
tia să poată participa la buna 
desfășurare a muncii, să ve
gheze Ia respectarea progra
mei. să organizeze acțiuni in 
afara programului de lucru. 
Multe colective de elevi s-au 
integrat și pe parcursul anu
lui școlar, prin activitatea 
productivă, în întrecerea 
„Tineretul — factor activ în 
îndeplinirea cincinalului îna
inte de termen" ; acum, cînd 
mulți vor face practică în 
unități economice, această 
inițiativă poate fi extinsă. 
Pentru elevii din mediul 
rural, pentru organizațiile 
U.T.C. de aici problemele de 
practică sînt altele. Munca 
elevilor, aici, înseamnă parti
ciparea la campania agricolă. 
Și va mai însemna activitate 
în propriile microferme șco
lare.

Chiar dacă aceste două 
săptămini de practică nu se 
încheie cu o notă, elevii vor 
dori, cu certitudine, să poată 
spune că și-au făcut datoria.

LUCREȚIA LUSTIG
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FINALE LA
CEL MAI BUN
COMBINER"

IN SUBTERAN PRIMUL GRUP

față de plan.
Trumoase succese ău 

nut minerii brigadieri din lotu
rile conduse de Ionel Ivan și 
Vasile Măriceanu. Au fost stră
punse înainte de termen gale
riile din aducțiunile secundare 
Fintînele — Răcătău. Răcătău 
— Someșul rece I și Someșul 
rece I Negruța. Avansul obți-

indepli: 
finanța
sută. Sintem 
continuare, i 
deplini inie 
nostru anual p

acuzatorii vor fi cu
la cursurile de instrui

re profesională. în. cazul re- 
pționăriî calității reparații- 
r. comisa inițial consti

tuită va trebui să-l cuprindă 
»i pe meeanftatorui ce va 
lucra eu combina respectivă, 
ae cere întocmit un program 
ror-jet de activități, de a- 
provizionare cu carburanți, de 
depanare a eventualelor de
fectum de deservire cu saci 

ijloace de transport A- 
ern convingerea că cei pes

te zece mii de tineri meca
nizatori ce vor lucra cu com
binele peste tot vor avea un 
cuvint greu de spus in de
semnarea ciștigătorilor.

F. GHEORGHE

IERI, PRIMA ZI

RULMENȚII DIN
ALEXANDRIA

„Primul meu contact cu rulmenții de Alexandria au fort 
ranga și lopata. Din toamnă și pînă în primăvară, asta am fă
cut: am montat utilaje, am săpat șanțuri. Împreună cu coleg:.: 
meu Grigore Purice, inginer și el, a trebuit să punem ordi 
și în partea nevăzută a instalațiilor. Dar cel mai greu și mai 
greu am dus-o iarna: lucram cite opt ore pe un frig de '—10 
sau —15 grade. Singura sursă de căldură era un foc mic pe 
care îl încingeau muncitorii într-o groapă de cincizeci pe 
cincizeci. Din toate cele spuse pînă acum, vreau să mă înțe
legeți n-a fost nimic de lamentare, ci doar o explicație a fe
lului în care s-au născut rulmenții de Alexandria. Și de ce să 
n-o afirm: am aici, undeva în mine, satisfacția că am fost și 
eu unul din ăia care au moșit o astfel de naștere. Grea, ușoa
ră. cert e că pe 23 martie primul set de rulmenți pleca spre 
depozitul de „finite". (CONSTANTIN- PINTILIE, secretarul 
Biroului organizației U.T.C. al secției bile-role).

„înainte de asta am lucrat 
la Brașov. Două lucruri m-au 
adus înapoi : rulmenții și 
gustul pinii de acasă. Alal
tăieri, 27 mai, am strunjit 
prima cămașă de oțel și, tot 
alaltăieri, am făcut prima 
navetă : 40 kilometri cu bi
cicleta pe distanța Călinești- 
Alexandria și retur. Mult, 
puțin, dar am făcut-o de 
dragul a două lucruri, cum 
am mai spus : rulmenții și 
gustul plinii de Teleorman. 
Poate credeți că o fac pe 
grozavul. Nu există, ăsta-i 
adevărul, rotund ca o sferă

de oțel. (Ioan Popescu, 
strungar).

„Numărul nostru, al ute- 
ciștilor, a crescut vertiginos. 
Socotiți și dumneavoastră : 
Pe 23 martie, cînd întreprin
derea a intrat în probe teh
nologice, eram 500, astăzi 
sintem peste 1100. Adăugați 
Ia asta și faptul că, peste 
două luni, vom fi 1 500 și vă 
veți da seama de ritmul in 
care se dezvoltă întreprinde-

în curind lot' de
țevi ca ajunge la beneficiar. 
Fabrica de țevi din Roman 
iși onorează contractele.

PAVEL PERFIL
(Continuare în pag. a ll-a)

Foto : CH. CUCU

TEATRUL AMATOR ÎN CLUBURILE

Repertoriul de teatru din clu
burile tineretului, de fapt piesa 
aleasă cam o dată într-un an 
pentru a fi jucată pe o scenă 
de concurs, cade exclusiv în 
grija animatorului. Nici direc
torul clubului, nici metodistul, 
nici activiștii U.T.C. ai sectoa
relor respective n-au vreun a- 
mestec în opțiunea repertorială. 
Dacă animatorul e actor într-o 
instituție dramatică profesionis
tă el va recurge aproape totdea
una la un text jucat în teatrul 
său. Candid Stoica, de exemplu, 
instructor la T-4 s-a oprit la o 
piesă care a ținut — și mai ține 
— afișul Teatrului de comedie 
de vreo șase ani. Opinia publică

de A. Baranga. Conducerea 
clubului ,T-4' afirmă că Teatrul 
de comedie poate ajuta astfel la 
montarea acestei piese procuri nd 
elemente necesare decorului, 
ceea ce-i adevărat. Mai greu de 
crezut este că publicul va pre
fera varianta amatorilor, cînd 
scena profesionistă aflată în 
același sector, prilejuiește uh 
spectacol excelent. Nemaivor- 
bind de dificultatea pentru ar
tiștii amatori de a interpreta un 
text destul de pretențios, chișr 
în varianta prescurtată și cu tot 
sprijinul regizoral al unui ac
tor de profesie.

Alți instructori recurg la bro-

editate de Centrul de în- 
ca- 
act

șurile 
drumare a creației populare, 
re conțin piese într-un 
rar izbutite și ca valoare artis
tică și ca însușiri educative. Și 
mai ales rar potrivite tinerilor 
artiști amatori. Foarte puține ■ 
dintre aceste texte privesc pro
blemele actuale ale tinerei ge
nerații, preocupările care o ani- ■ 
mă astăzi. De pildă. Rica Ure
mia, opțiunea actuală a Tehnic- 
clttbului. o piesă care satirizea
ză mentalitățile învechite ale 
unor funcționari, a fost prefe
rată de instructor 
sonajele mature se 
virstă cu membrii

fiindcă per- 
potrivesc ca 
echipei sale,

echipă funcționind, în mare ma
joritate, la Casa de cultură „Pe- 
tofi Șandor" și nu la clubul de 
tineret. Numai intimplător cri
teriile repertoriale din teatrul 
amator. practicat pe scenele 
cluburilor din Capitală, au in 
vedere publicul tinăr, educarea 

• lui. Excepție vrea să facă în 
prezent doar Ecran-club, care 
a căutat — și iată că a gă
sit — o piesă cu adresă direc
tă : spectatorul de 18-20 de

V. TANASESCU

(Continuare în pag. a ll-a)

DE ÎNSCRIERE
IN TREAPTA

INTÎI DE LICEU
Duminică, secreffcriatele li

ceelor au lucrat. Se consuma 
prima-zi de înscriere a ele
vilor care vor fi liceeni in 
treapta intii de liceu, 
veni liceean,' astăzi, 
inseamnă a te adresa 
tariatului școlii alese 
rerea tip de înscriere,
tă de semnătura directorului 
școlii generale unde ai învă
țat și cu fișa medicală com
pletată. Pentru că liceul nos
tru a fost conceput de către 
partid, la Plenara C.C. al 
P.C.R. din 18—19 iunie 1973 
— exact cu un an în urmă

A de- 
la noi 
secre- 

cu ce- 
aviza-

prima prașilă mecanică și ma
nuală. Cooperatorii din Galicea, 
Drătășani. Orlești. Bâleești și 
Rm. Vilcea se află intr-un stă
ri.u înaintat cu această lucrare 
— executată pină acum pe mai 
bine de 70 la sută din suprafe- 

. cultivate cu porumb. De 
remarcat că aproape pretutin
deni calitatea lucrărilor de ini 
: reținere a primit calificative 
ireproșabile, evidentiindu-se în 
acest sens cooperatorii și tine
rii mecanizatori din 
Amârăști. Olteanca.
Stoiceni. Drăgoești, Scundu, Rm. 
Vilcea. De altfel, in aceste loca
lități uteciștii au desfășurat in 
această perioadă numeroase ac
țiuni de muncă patriotică pe o- 
goare. Rezultate excelente am 
putut consemna in C.A.P. Scun
du și Drăgoești unde prima pra- 
șilă la porumb se va încheia în 

’aceste zile in vreme ce la Ol
teanca. Voicești. Stoiceni se va 
trece în curind la efectuarea ce
lei de a doua praștie; In aten- 
Ja cooperatorilor și lucrătorilor 

in I.A.S. stă și cultura carto
fului. Bilanțuî primei săptămini 
a lunii iunie consemnează în
cheierea primei prașile manuale 
pe o suprafață de 1 100 hectare. 
La Băbeni. Popești. Ionești și 
in alte unități agricole a fost 
începută prașila a Il-a. Simbătă 
și duminică m grădinile de le
gume ale C.A.P.. I.A.S. Rm. Vil- . 
cea. uteciștii din municipiu au 
desfășurat numeroase acțiuni în 
sprijinul producției. Ei vor con
tinua în perioada imediat urmă
toare.

înmiești, 
Voicești,

DORU MOȚOC

ÎNSEMNĂRI

Mîinile si
conștiința

unui medic
(le țară

*

Intîmplarea a făcut ca, în 
trenul ce-I purta spre Ne- 

. grești-Oaș, scriitorul Zaharia 
Sțaneu, (pe cînd era mai ti
năr, firește) să adoarmă și 
să fie dus pînă la capăt de 
linie, adică pînă Ia Bixad, 
comună de frunte din inima 
Țării Oașului. — loc frumos 
și aspru, ca sufletul oameni
lor de prin părțile locului. 
Ajuns aici, voia cu orice 
preț să-și găsească un su
biect de scris. Ceea ce a si 
găsit și scris de altminteri. 
Eroul unui cald și amplu re
portaj (apărut în „Scînteia") 
devenise proaspătul absol
vent în medicină, Vasile 
Pop, pripiul medic oșan. pri
mul „învățăcel mai luminat" 
din acest nord de țară ți 
fermecătoare legendă.

Astăzi. Vasile Pop, poate 
fi intîlnit in aceeași comună 
în care l-a găsit și cunoscu
tul scriitor. Drumul de la 
opinca oșenească la halatul 
alb al medicului a fost, ne-o 
spune el însuși, cînd îndîr- 
jit, cînd dramatic, cînd si
nuos : de asemenea, cînd 
înălțător și plin de lumini
șuri. Cind mi se mai spune 
că mai sînt cîteva circum
scripții neacoperite cu medici 
în această zonă, că tinerii 
medici nu se prea dau în 
vini după posturi în Ne- 
grești-Oaș, este firesc să îl 
întreb cum de s-a întors a- 
easă, cind foarte bine putea 
— și chiar i se oferise, nu 
odată — să-și profeseze me
seria în orașe mai mari din 
iară. M-a privit aproape sus
pect și cu îngăduință și mi-a 
răspuns : se născuse aici,
crescuse aici și intenționa să 
rămînă aici pînă Ia capătul 

sale. Omul acesta, 
simplu, care este 

noi 
în straiele

(Continuare in pag. a ll-a)

Pregătirea tinerilor pentru â para rea pat viei

..Pe baza Hotărîrii Plena
rei C.C. al P.C.R. din 28 fe
bruarie — 2 martie 1973, a 
indicațiilor , secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, pri
vind dezvoltarea activităților 
tehnico-aplicative, în special 
a celor aviatice, pentru rea
lizarea prevederilor planului 
de măsuri ~‘ ~~ ~
adoptat lp 
tie 1974, 
central de . _
retului pentru apărarea pa
triei a stabilit ca începînd 
cu anul de pregătire 1974— 
1975 toți participanții Ia a- 
ceastă activitate să fie cu
prinși în cercurile tehnico- 
aplicative. Astfel, ne infor
mează tovarășul Titus Deac. 
șef de secție Ia C.C. ai 
U.T.C.. instrucția de specia
litate în cadrul unor cercuri

V. cabulea
(Continuare în pag. a lll-a)

al C.C. al U.T.C. 
Plenara din mar- 

Comandamentul 
pregătire a tine-

zilelor 
atit de 
oșanul. mai aproape ca 
toți de natură, 2_ ____
sale, cu condițiile și obiceiu
rile Iui, trebuie înțeles /și a- 
jutat pe înțelesul și măsura 
puterilor sale.

Eram tentat să-I întreb de 
ce iubește oșenii și dacă și 
ei îl prețuiesc pe măsură, 
dar n-a fost cazul, pentru că 
mi a luat-o înainte. Adevăr 
zicea, „omul te' prețuiește in

DORIN SALAJAN
(Continuare în pag. a ll-a)
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ADUNAREA... ADUNĂRILOR GENERALE PROBLEMATICA OMULUI

Nu spunem o noutate amin- 
find că adunarea generală este 
pentru organizația U.T.C., pen
tru membrii ei, o adevărată 
școală a educației comuniste. 
Este un fapt cunoscut, desigur, 
și pentru uteciștii din județul 
Dolj. Cu toate acestea, de la 
începutul anului și pină acum, 
în jur de zece mii de tineri nu 
au luat loc în „băncile" ei ; și 
nu doar o dată, întîmplător. ci 
cu' regularitate *. lună de lună, 
n-au participat la nici o aduna
re. Un procent (minor la prima 
vedere) de 10—12 la sută a scă
pat mereu din atenție. Așa cum 
din atenția tovarășilor activiști 
a scăpat un deziderat important 
din planul de măsuri adoptat de 
plenara Comitetului județean 
Dolj al U.T.C. ținută .în primele 
zile ale lunii aprilie. în lumina 
indicațiilor și concluziilor date

de secretarul general al parti
dului cu ocazia ședinței de ana
liză cu Biroul C.C. al U.T.C. și 
Biroul Comitetului Executiv al 
Consiliului U.A.S.C.R. din 1 fe
bruarie 1974.

în acest plan scrie limpede : 
„Biroul comitetului județean va 
urmări cu mai multă operativi
tate ținerea cu regularitate a 
adunărilor generale, felul cum 
uteciștii participă activ la dez
baterea problemelor majore ale 
muncii și vieții tinerilor**. în 
chiar luna adoptării acestor mă
suri — aprilie — numărul adu
nărilor generale neținute depă
șea pe cel al lunilor anterioare. 
Pentru luna mai era prevăzută 
încheierea dezbaterilor vizind 
îmbunătățirea stilului de muncă, 
a intregii activități educative, 
la nivelul fiecărei organizații. 
Cu patru zile înainte de 1 jo

nie, 869 de organizații (din to
talul de 2413) nu ținuseră încă 
adunările respective. Tovarășul 
Pavel Canu. secretar cu proble
me organizatorice al comitetului 
județean U.T.C., ne argumenta 
că totuși cele patru zile sint 
zile de muncă, de intervenție și 
că in acest interval de timp se 
vor ține toate.

Și. intr-adevăr, s-au ținut ; nu 
au fost aminate _pentru luna iu
nie decit... 69. 
un cuvint. Ne 
cum au decurs 
800 raportate

Sibiu: REMEMORĂRI
La casa de cultură a tine

retului din Sibiu a avut loc 
o intilnire a tinerilor din 
municipiu cu Ecaterina La- 
zăr, autoarea cărții : „Aveam 
18 ani". Membră a U.T.C. 
anii ilegalității. L».— 
Lazăr a vorbit despre activi
tatea organizațiilor de tine
ret din Sibiu și Brașov, unde 
a activat in perioada anilor 
1940—1942. Tntilnirea — des
fășurată în cadrul c'-lului 
complex de acțiuni „Să tră
im și să muncim in chip co

J.T.C. din 
Ecaterina

munist", dedicat celei de a 
XXX-a aniversări a eliberă
rii patriei și Congresului al 
XI-lea al partidului — a re
constituit momente semnifi
cative din activitatea celor 
care au luptat pentru idea
lurile comuniste, constituind 
pentru cei prezenți un im
bold în realizarea sarcinilor 
ce revin astăzi Uniunii Ti
neretului Comunist.

L TOMESCU

Despre ele nici 
Întrebăm însă 

lucrurile in cele 
ca desfășurate. 

Oare, ceea ce nu s-a realizat în 
26 de zile a reușit să încapă 
perfect in patru ? O treime din 
numărul organizațiilor U.T.C. au 
respirat adevărata viață de or
ganizație numai 96 de ore ? 
Pentru logica demonstrației să 
zicem că da. Dar pentru respec
tarea adevărului trebuie să re
cunoaștem : ori nu s-au ținut 
peste tot. ori pe alocuri super
ficialitatea a găsit porți des
chise. Pentru că micit s-ar bate 
mor.edă verbală să ne lăsăm 
convinși, este greu de crezut, 
dacă nu de-a dreptul imposibil, 
să pregătești temeinic o aseme
nea dezbatere exigentă, menită 
să îmbunătățească radical acti
vitatea organizațiilor in numai 
patru zile.

Răspunsul deci, adevărat șl 
sincer, se află aici. Sintem con
vinși că nu le va fi greu să-l 
Înțeleagă nici tovarășilor acti
viști ai Comitetului județean 
Dolj al U.T.C.

Apariția tardivă a numă
rului 11—12 al revistei Se- 
celui 20 este compensată, ca 
de obicei, prin problematica 
interesantă, de ținuta eleva
tă a materialelor înserate in 
paginile sale. Chiar dacă, în 
timp, momentul aniversării 
lui Dimitrie Cantemir a fost 
depășit, nu de perisabilă o- 
portunitate se relevă a fi 
ampla secțiune a publicației 
consacrată evocării p——- 
nalitățli marelui 
în studii și 
rigoare științifică, 
pletează cu noi 
imaginea critică 
se procedează la considerații 
asociative și disociative care 
definesc mai exact locul ocu
pat de învățatul principe în 
conștiința umanității. „Can- 
temir a fixat un tip de inte
lectual plurivalent, menit să 
facă să răsune, prin instru
mentul expresiei universale, 
nota deosebitoare a români
lor in contextul popoarelor 
vremii" — scrie Zoe Dumi- 
trescu-Bușulenga în „Un om 
intre veacuri". Fragmente din 
Istorie ieroglifică, văzută ca 
operă de dimensiuni euro
pene, sint prezentate și tra
duse în limba engleză de Ana 
Cartianu. Andrei Brezianu 
semnează .,Swift și Cantemir 
sau Gulliver și Licorna", 
Alexandru Duțu— „An 18-th

perso- 
cărturar. 

articole de 
ce com- 
elemente 
existentă.

Century Wit", Alexandru Ci- 
zek — „Simbolica în «Isto
ria ieroglifică»", Cristiana 
Hâncu — „Cantemir și fabu
losul exotic", Șerban Ciocu- 
lescu — „Le Seigneur ă la 
Licome", Werner Bahner — 
„Cantemir și Academia din 
Berlin", Nicolae Liu — „Vol
taire despre Cantemir", Cor
nel Mihai Ionescu : „Suflet- 
trup ca tensiune barocă, in 
gindirea lui Cantemir".

In a doua secțiune a re
vistei, într-o viziune inedită, 
intr-un amplu context de do
menii și referințe este pro
iectată condiția corpului u- 
man. Tema, inițiată șub 
semnul Anului mondial al 
populației, este tratată sub 
genericul Valențe contempo
rane ale unui limbaj fun
damental, ce deschide o lar
gă dezbatere la care partici
pă sociologi, critici, oameni 
de teatru, scriitori, coregrafi. 
De menționat titluri ca : Di
mensiuni ale umanismului 
(semnatar Dan Hăulică), Is
toria teoriei proporțiilor u- 
mane ca oglindă a istoriei 
stilurilor de Erwin Panofsky. 
Corpul ca metaforă socială 
de Donald McRae. Corpul, 
muzica și amăgirile tehnolo
giei de John O’Neill. Reven
dicarea corpului in teatrul 
contemporan de George Banu 
Șa-

TEATRUL AMATOR
N. COȘOVEANU

RULMENȚII
(Urmare din pag. I)

rea (Gh. Dumitru, 20 de ani, 
locțiitorul secretarului Co
mitetului U.T.C. al I.R.A.).

„Rulmenții de Alexandria 
sint o realitate. Luna aceasta 
secția noastră va asambla 
51b 000 bucăți. Luna viitoare 
— 800 000, iar in iulie vom 
trece plafonul de un milion, 
în același timp se va largi și 
numărul de sortimente : de 
la două cite se fabrică acum, 
la 70, în final. Perspectivele 
sint clare deci, posibilitățile 
de realizare așișderea. Mai 
sint și citeva probleme care, 
e adevărat, ne dau bataie de 
cap : transportul, inexisten
ța unei cantine, căminele de 
nefamiliști. dar. se pare că, 
luna viitoare toate astea 
vor rezolva. Ceea ce ține de 
sarcina imediată a organiza
ției noastre este integrarea 
cit mai rapidă a tinerelului 
în producție, incepind de la 
însușirea tehnologiilor -:~i 
la incetățenirea unui 
simț de răspundere, de 
dine și diseiplină la locul de 
muncă. Toate acestea le spun 
nu de dragul vorbelor ci, le 
spun, convins fiind de faptul 
că prestigiul rulmenților de 
Alexandria depinde in pri
mul rînd de felul iu care ne 
vom achita noi. tinerii. de 
sarcinile ce ne revin. Reți
neți : virsta medie a tuturor 
celor ce lucrează aici e de 22 
de ani. Maiștrii, inginerii și 
tehnicienii de 35, 40 sau 45 
de ani sint o raritate. Atunci, 
spuneți-mi. cine a deschis 
bătălia metalului, in parîea 
asta a țării, dacă nu genera
ția noastră ?“.

„Ai dreptate. Dumitru 
Vlad", am zis. „Ai dreptate", 
mi-am zis în chip de răs
puns. M-am uitat in dreapta, 
m-am uitat in stingă. Nu m-a 
auzit nimeni. Spațiul vibra 
sub fișiitul domol al instala
țiilor. „Ai dreptate", am mai 
zis, iar răspunsul cobora lin. 
profund, asemenea unei bule 
de aer, asemenea unei clipe 
calme, regăsite.

„Rulmenții de Alexandria 
sint o realitate". Așa ea griul 
din preajma ei, așa ca valea 
îngustă a Călmățuiuiui, așa 
ca realitatea vibrantă a a- 
cestei generații.

se

pină 
inalt

or-

PRIMA ZI DE ÎNSCRIERE
(Urmare din pag. 1)

deci — ca o școală obligato
rie in prima sa treaptă. Ast
fel că, zeci și zeci de mii de 
adolescenți, promovați ai 
clasei a VIII-a _ 
care nu Vor împlini 
pină la 15 iunie, au o 
de plăcută obligație : 
vină cu toții liceeni, 
prima generație care inaugu
rează obligativitatea unui în- 
vățămint perfecționat ca du
rată și ca structură. îi vor 
primi 8 tipuri de licee, or
ganizate în 24 de profile — 
raportate la toate domeniile 
de activitate în care societa 
tea noastră are nevoie de ca
dre. Numai rețeaua liceală 
a Bucureștiului include 25 00O 
locuri pentru anul I.

înscrierea continuă pină la 
20 iunie. Este bine ca activi
tatea de îndrumare a can- 
didaților să nu fie conside
rată încheiată și acțiunea de 
înscriere să fie un simplu 
act administrativ. Mai 
tă încă nehotăriți, — 
lescenți și părinți ai 
tora — care oscilează 
un profil de liceu ori 
după cum mai sint și 
eare. poate, au luat decizii 
necorespunzătoare. Comisiile 
de orientare școlară și pro
fesională. precum și comisii • 
le de înscriere trebuie să-i

promovați 
gimnaziale 

16 ani 
extrem 
să de- 

fiind

(Urmare din pag. I)

(Urrrufte din pag. 1)

exis- 
ado- 

aces- 
intr» 
altul, 
elev*

ajute cu grijă. Reținem aten
ția asupra acestui lucru în- 
trucit populația de virsta li
ceului trebuie bine dirijată 
spre toate profilele de școli 
prevenindu-se supraaglome
rările unor licee. în timp ce 
altele, necunoscute de elevi, 
să rămînă cu locuri descom
pletate.

Liceul fiind obligatoriu, nu 
presupune concurs de admi
tere; numai situații excep
ționale, cind se depășește 
numărul de locuri planifica
te, vor obliga unele licee să 
organizeze probe de verifi
care a cunoștințelor. Dar o 
bună cunoaștere a rețelei șco
lare, precum și o bună sfă- 
tuire a tinerilor pot preîn- 
tîmpina asemenea situații 
care să-i solicite pe elevi la 
un efort in plus, cind de 
fapt ei pot deveni liceeni nu
mai prin simplul act de în
scriere la un liceu cu locuri 
disponibile.

înscrierea a început. A- 
vem vești că încă din prima 
zi mulți elevi s-au Înscris. 
Ceilalți vor trebui să se gră
bească. pentru a se ști din 
vreme situația din fiecare li
ceu. numărul opțiunilor. La 
sediile liceelor, elevii pot 
afla numărul de locuri plani
ficate, precum și dinamica _ 
„la zi“ a înscrierilor.

L. LUSTIG

ani, plus o tematică de actuali
tate. Sau Ateneul tineretului 
care, a ales Rezonanțe, o piesă 
despre lupta tinerilor comuniști 
in ilegalitate, scrisă de Doru 
Popescu, elev în clasa a Xl-a 
la Liceul „N. Tonitza". Dar toc
mai de data aceasta, cind o echi
pă foarte tinără beneficia de un 
text aparținind unui tînăr. or
ganizatorii n-au integrat spec
tacolul Rezonanțe in festiva
lul artei amatoare ce se desfă
șoară acum. Formația de la 
Ateneul tineretului numără o 
cifră record — vreo 80 de tineri 
— atrasă și de forma de teatru 
propusă de noua instructoare. 
Elena Popescu-Galgonțiu: im
provizația.

Modalitatea de comunicare cu 
publicul într-un club de tineret 
nu poate conduce ■ la participa
re dacă se va limita la texte 
mediocre și mereu aceleași for
me de expresie. Arta amatoare 
nu se poate închista in tipare 
dacă vrea să intereseze publicul, 
dacă vrea să-i atragă de partea 
«a. Deci dacă intenționează să-i 
comunice ide: majore, cu ponderi 
in actualitatea noastră, idei poli
tice. etice, puse in dezbaterea ti- 
nărului. chemat nu numai pentru 
a fi spectator, ci și participant. In 
acest sens inițiativa Modern 
clubului se anunță printre cele 
mai potrivite și mai interesan
te. Aici, un tinăr sociolog. Ti- 
beriu Ban. a închegat un nucleu 
de teatru care n-are nimic co
mun cu festivismul montărilor 
anuale ale textelor învechite din

colecțiile de broșuri. Formația 
tinără, alcătuită din circa 20 de 
muncitori din cartier, pregătește 
un „teatru al posibilului' 
e scris de ei și 
lor din fabrică, viața din fami
lie, atitudinea 
Transpunerea 
scenică — tinerii 
mijlocul sălii — sau pe podiu
mul unei uzine, nu interpretind 
un text fix. ci dezbătind ideea 
dinainte stabilită. Tiberiu Ban 
colaborează strins cu tinerii din 
formația Teatrul C-8, ei citesc 
împreună, merg la teatru im- 
preună, discută lucrări politice, 
beletristice propuse de animator 
și hotărăsc impreună temele ca 
și mijloacele de realizare ale 
acestui teatru al posibilului, cum 
ii numesc ei. Exemplul a făcut 
prozeliți : la Grupul școlar nr. 2 
d:n Bucureștii Noi s-a creat o 
echipă asemănătoare de teatru- 
br.zadă. teatru de improvizație, 
la Fabrica Dacia, e pe cale să 
se înființeze un alt asemenea 
colectiv. La festivalul actual al 
artei amatoare. Teatral C-8 
nu s-a prezentat, ca de altmin
teri nici noua trupă de la .-Ate
neul tineretului*? poate la ce! 
viitor, cind Ii se vor alătura și 
alte formații, dornice să pro
pulseze in cultura de masă spi
ritul novator atit in fond cit și 
in formă. Formații active nu 
numai la concursuri, dornice să 
obțină nu neapărat un premiu 
ci să declanșeze energii spiri
tuale în rindul publicului tinăr, 
să activizeze participarea sa po
litică. civică și etică.

care
privește munca

in societate, 
nu e neapărat 

joacă și în

icrei

EA ERA, DESIGUR, 
MINUNATĂ

Ecaterina Oproiu ne spunea 
cit a fost ea de minunată. 
Cum era ea regina fascinației 
de care n-a scăpat nimeni, 
nici chiar scriitorii. Cum era 
ea discretă cu viafa particu
lară. Cum s-a născut garbis- 
mul fi cum nici acum, după 
ce filmul a schimbat atîtea 
straie strălucitoare sau zdren
țuite, nimeni n-o ajunge. Ea 
era, desigur, minunată. Ea 
era Doamna Cinema. Vacă 
ești fascinat de cinema vine 
ca o obligație elementară să 
fi fascinat de Creta Carbo. 
Ea, cu melodramele ei ji cu 
John Gilberțh ei fi cu pri
virile ei de pe altă lume, ca
re n-aveau nimic de-a face 
nici cu melodramele nici cu 
junii primi de alături. Dacă 
însuși Camil Petrescu, spirit 
acid, a scris despre ea? (Ceea 
ce nu e, la urma urmei, foarte 
de mirare. Scriitorii au prețuit 
întotdeauna arta actorului in 
care vedeau un chip al inter
pretării lumii fi ei, ce fac 
altceva? Pe actorii cu inteli
gentă fi har nu poți decit să-i 
admiri. Cine mai are îndoieli 
să se ducă mai des la sala 
Studio a Teatrului Bulandra. 
Este acolo o trupă de acton 
de valoare mondială care se 
joacă sclipitor de-a eseul în 
teatru. Ca să pătrunzi în a- 
ceastă trupă de elită, staros
tele Liviu Ciulei cete tinere
țe, talent ți poate, mai ales, 
sclipitoare inteligență. Gitia 
Patrichi, Toma Caragiu, Iri
na Petrescu, Mircea Diaconu. 
Dan Nuțu, Ion Caramitru. 
Florian Pitiș, Virgil Ogăfeanu 
le au pe toate).

Și Creta Garbo le avea pe 
toate fi încă ceva pe dea
supra, de aceea a rămas uni
că, ne spunea miercuri seara, 
la Telecinematecă, Ecaterina

Oproiu. Și toate acestea erau 
adevărate, cit se poate de a- 
devărate, numai că filmul de 
miercuri seara nu avea nimic 
de-a face cu Greta Garbo. Ea 
juca, e adevărat, în acest 
film, merit fundamental, pen
tru că altfel poate că nimă
nui nu i-ar fi trecut prin cap 
să-l scoată din arhivă fi să-l 
prezinte după patruzeci fi 
doi de ani. Așa fi părea, du
pă douăzeci de minute de 
proiecție, una dintre acele 
melodrame ale anilor treizeci 
în care juca Greta Garbo fi

asta era unica rațiune pentru 
care acceptam melodrama. 
Cind însă nimeni nu se mai 
aștepta la altceva, filmul a 
scăpat de sub controlul au
torului său — sau cine mai 
poate ști? — fi s-a constituit 
rapid în dramă autentică, cu 
profunde implicații morale fi 
sociale fi cu cîteca momente 
de zguduitoare artă a actoru
lui fi ctteva momente de ui
mitoare forță a imaginii. Fil
mul a devenit povestea omu
lui care a venit să moară în
tr-un mare hotel de lux, po
vestea dactilografei al cărei 
vis era să vadă în cuplu Pa
risul fi îl va vedea, alături 
cu un muribund, povestea u- 
nui portar care așteaptă să-i 
nască nevasta, povestea unei 
lumi care vine fi pleacă, dtt- 
pă ce își spune textul, face 
plecăciunea fi iese din sce
nă — sugestie reluată de 
Kramer după ani ți ani, care 
face „Corabia nebunilor'' — 
film nu mai bun decit bă-

trînul „Grand Hotel". Pentru 
istoria filmului, aceste peli
cule inegale și amorfe, din 
care țîșnește, neașteptat, mo
mentul de artă cinematogra
fică înaltă, sint mai mult de- 
cît interesante. Ele atestă naș
terea marelui cinematograf 
sonor cu toate chinurile fa
cerii, cu primul zîmbet fi cu 
prima lumină. Iată, tn 
„Grand Hotel" o secvență 
care va avea statut numai du
pă al doilea război, în timpu
rile moderne, la Bunuel sau 
Antonioni: dimineața, trăsu
ra mortuară care-l va ridica 
pe baronul ucis, în prim plan, 
iar în planul secund, ca o 
sugestie la lecția de anato
mie rembrandtiană, hălci mari 
de vite tăiate vin de la aba
tor, ca să fie înghițite, ma
cerate, topite tn uriașa mași
nă de mestecat care este 
Grand Hotel. Finalul filmului 
este fără rezerve excepțional. 
Perechea gălăgioasă și excesi
vă de tineri însurăței vin afe- 
rați în luna de miere la Grand 
Hotel, umplînd holul pe care 
l-a părăsii cortegiul mortuar 
de larma lor nepotrivită. Că
țelul baronului scîncește, sin
gur, o mătură vine din spa
te ți îl gonește, cu drama pe 
care o reprezintă cu tot.

Pentru toate aceste sur
prize tot Gretei Garbo tre
buie să-i mulțumim. Fără ea, 
care traversează filmul în
tr-un rol episodic fi cam slă
buț, în care diva nu e nici 
regina Cristina, nici contesa 
Walewska, nici Karenina — 
n-am fi văzut niciodată 
„Grand Hotel". Asta pentru 
ca marea Garbo să rămînă 
tot timpul, desigur, minunată.

SMARANDA JELESCU

Studioul de concerte George 
Enescu al Conservatorului din 
București a găzduit săptămina 
aceasta un concert simfonic 
compatibil cu programul insti
tuțiilor profesioniste. La pupi
trul orchestrei conservatorului, 
îinărul dirijor Cristian Brâncuși, 
student în anul al III-lea. clasa 
de dirijat în deschidere : Rap
sodia a II-a in re major de 
George Enescu. Avind la bază 
melodia populară. lucrarea 
transfigurează și împletește mo
tive și teme de baladă, doină 
și joc. în continuare două cu
noscute concerte pentru pian : 
Concertul nr. 1 de Beethoven și

DRUMUL AFIRMĂRII
Concertul pentru pian in fa mi
nor de Bach. Soliste : Lavinia 
Tomulescu-Coman și Marica 
Șerban, două prezențe demne 
de elogii.

Arhitectura ornamentală creată 
de instrument, independența și 
exigențele de virtuozitate impu
se acestuia de partiturile celor 
două concerte, impun rigoarea 
colaborării între solist și orches
tră.

Numai prin simpla alegere a 
Simfoniei a IV-a în do minor 
de Schubert, avem motivul o-
biectiv al 
aprecierii 
pranumită

interesului și al 
programului. Su- 
Tragica, simfonia

este de inspirație beethoveni

ană. In primele două părți pre
domină atmosfera sumbră, 
enigmatică. ConciziUneâ și pa- 
' ctismul laconic accentuează 
caracterul de dramă. De la 
secțiunea mediană, marcată de 
sentimentul tristeții, ultimele 
două părți' dezvoltă teme de 
aleasă cantabilitate. Melodia 
elevată, expresivă, cu învolbu
rări simfonice, vorbește despre 
viziunea compozitorului, despre 
dragostea și dorința sa de viață. 
Tinărul dirijor Cristian Brân
cuși înzestrat cu un deosebit 
talent, se află pe drumul lung 
al afirmării.

ALINA POPOVICI

măsura in care și tu îl pre- 
țuiești, omul te iubește 
măsura 
bești și 
ții cont 
orgoliu, 
sonalitate, pe care Ie are și 
cei mai simplu dintre oa
meni, riști să nu fii și un 
bun psiholog, iar in medici
nă, dacă n-ai reușit să iți 
apropii omul, bolnavul, dacă 
n-ai reușit 
sensibilității 
sale, faci un lucru doar 
jumătate ; riști, așadar.
nu fii demn de această nobi
lă și grea meserie.

in 
în care și tu îl iu- 
îl stimezi**. Dacă nu 
de dramul acela de 
sensibilitate și per-

să te integrezi 
și suferinței 

pe 
să

Am notat multe din afir
mațiile și convingerile me
dicului Vasile Pop. Să-l as
cultăm împreună : „Adevăra
tul medic trebuie să fie de o 
probitate morală ireproșabi-

tot eu. Și vă mai întreb : 
Oare nu primim noi retribuții 
destul de frumoase ? Oare 
nu ne putem descurca ono
rabil în viață cu aceste-remu- 
nerații ? De unde setea aceas.

a-lăcomia. Cind trece de 
ceasta limită o socotesc o 
faptă antisocială, pasibilă de 
pedeapsă pe măsură**. Apoi 
continuă pe același ton : 
„Una dintre cele mai de preț

MIINILE Șl CONȘTIINȚA UNUI MEDIC
tă. Este eit se poate de ruși
nos și inuman să profiți de 
pe urma unor oameni sufe
rinzi. Căci, vă intreb eu : ee 
nu dă omul pentru propria-i 
sănătate ?! Și cămașa de pe 
el, și-ar da-o, — vă răspund

ta și lăcomia, nu pot să-mi 
explic ! Veți fi tentat să mă 
intrerupeți : „Oameni sin- 
tem“, așadar „lăcomia e o- 
menească". înțeleg și pot s-o 
înțeleg, numai pină la o anu
mită limită, greșeala dar nu

bucurii 
este să 
meni într-adevăr cu 
sus, cum se spune. Și, nu pu
teți să vă închipuiți cit de 
reconfortant este să ai som
nul de noapte tihnit, liniștr-

ale vieții unui om 
poți păși printre se- 

fruntea

tor, fără temeri și fără re- 
mușcări și fără mustrări de 
conștiință. Aceasta este do
vada cea mai elocventă că 
al lăsat urme frumoase pe 
acest pămînt".

Nu pot decit să-i dau drep
tate acestui exemplar om și 
medic, comunist de omenie. 
In lupta, dramatică foarte 
adesea, cu moartea — tre
buie să pășești fără emoție, 
cu miinile și conștiința cura
tă, căci linia ce o înscrie bis
turiul este, la urma urmelor, 
linia izbinzii vieții asupra 
morții.

SPECTACOL FESTIV

„Coloana infinitului ni-e țara!“
Duminică, în sala Teatrului 

„Alexandru Davilla" din Pitești, 
a avut loc spectacolul festiv 
„Coloana infinitului ni-e țara !“, 
care a marcat încheierea celei 
de-a 3-a ediții a „Dialogului ar
tistic al elevilor din municipiul 
Pitești", dedicat celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
patriei și Congresului al XI-lea 
al P.C.R.

Alături de cîștigătorii acestei

ediții — formațiile muzicalei 
brigăzile artistice, ansamblurile 
de dansuri populare, soliștii și 
recitatorii Grupului școlar co
mercial și Grupului școlar al în
treprinderii de autoturisme din 
Pitești — în cadrul spectacolu
lui au evoluat și reprezentanți 
ai altor școli, evidențiați .în 
timpul confruntărilor artistice 
desfășurate pe parcursul între
gului an școlar.

MINISTERUL INDUSTRIEI UȘOARE

Liceul de textile și confecții nr. 2 „Dîmbovița4*
București - str. Poet Cerna, nr. 1; Verzișori nr. 18-20, sector V

ANUNȚ

Pronosport
concurs suplimentar C.M.

Se aduce la cunoștința celor Interesați că se 
tac înscrieri de candidați în tnvățămlntul liceal 
de specialitate și profesional în anul școlar 1974/ 
1975, pentru următoarele meserii :

LICEU - TREAPTA I

• Confecții încălțăminte din piele și tn* 
locuitori :
• Confecții articole de marochinărie șl voiaj

— din piele șl înlocuitori :
• Tăbăcari :
• Prelucrător cauciuc și confecții articole din 

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

ȘCOALA PROFESIONALA

• Confecții încălțăminte din piele și în
locuitori ;
• Confecții articole de marochinărie și voiaj

— din piele și inlocuitori :
• Tăbăcari ;
• Prelucrător cauciuc și confecții articole din 

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

înscrierile se fac pe baza unei cereri însoțite 
de următoarele acte :

— Certificat de naștere tn original și copie 
(copia se certifică de unitatea școlară și se păs
trează anexată Ia cerere) ;

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

nilor Ministerului Sănătății din care să rezulte 
starea sănătății candidatului :

— Buletin de analiza sîngelul șl rezultatul 
examenului radiologie pulmonar (radioscopie, 
radiografie sau microradiografie) efectuate cu 
cel mult trei luni înainte de concurs — buletine 
obligatorii nufnai tn cazul tn care nu sînt cu
prinse în actul medical (fișă).

Condițiile ce trebuie îndeplinite de candidat 
sînt :

— 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 virsta Intre 18—18 ani împli
niți tn anul calendaristic tn care se înscrie la 
concurs (1 Ianuarie — 31 decembrie).

Recrutarea candidațtlor se tace din municipiul 
București și din toată țara.

înscrierile se fac tn perioada 1—30 funie 1974.
Informații suplimentare se pot da de către 

secretariatul școlii La telefon : 22 50 31.

1 IUGOSLAVIA -BRAZILIA 13.vi.1979
II CHILE -R.F. GERMANIA 1lf. VL 1971/

III POLONIA -ARGENTINA 15. V11979
IV OLANDA - URUGUAY 15.VI.1971/

V SCOT/A -BRAZILIA 18VL1979
VI BULGARIA - URUGUAY 19 VI.1979
VII ARGENTINA -ITALIA 19. VI.1979

VIII AUSTRALIA -CN/LE 22.VL1979

IX RDGERMANA -R.F.GERMANIA 22.VI.197i/
X SCOTIA -IUGOSLAVIA 22 VI. 1979
XI OLANDA - BULGAR/A 23 VI.1979

XII SUEDIA -URUGUAY 23. VI. 1979

XIII POLON/A -ITALIA 23.VI.1979

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

Alte amănunte în agențiile LOTO- 
PRONOSPORT.

STENOGRAFIA
Metodă modernă și rapidă

DACTILOGRAFIA
Curs rapid de 2 luni (2 ore zilnic)

sau
4 luni, de 3 ori pe săptămînă 

Cursurile se predau la :

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

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

22 24 94.
(5974)

OFICIILE JUDEȚENE 
DE TURISM VĂ OFERĂ:

Bilete la odihnă și fratament în luna iunie în urmă
toarele stațiuni balneoclimaterice :

Balvanyos, Borsec, Borșa, Bușteni, Colibița, Călimănesti, 
Căciulata, Geoagiu, Homorod, Izvoarele, Lacul Roșu, Mal- 
naș, Moneasa, Predeal, Rodbav, Rinca, Săcelu, Sfîna de 
Vale, Singeorz, Slqnic Moldova, Tușnad, Vața, Vîkele.

Posesorii biletelor beneficiază de reducere cu 507» la 
tariful de transport pe C.F.R. sau I.T.A.

In luna iunie OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM organizea
ză numeroase și variate excursii cu autocarul sau trenul 
in cele mai pitorești zone turistice din țară.

Procurarea biletelor la odihnă sau tratament și înscrierea 
la excursii se face la toate oficiile județene de turism și 
filialele lot din țară, precum și la filialele întreprinderii de 
turism, hoteluri și restaurante din București. (Publiturism)

AGENȚIA ROMANA 

DE IMPRESARIAT ARTISTIC 

prezintă la Sala „SAVOY" a
Teatrului Satiric Muzical 
„C. TANASE" Calea Victo
riei nr. 33, marți 25 iunie 

1974, ora 20,00 un

CONCERT 

EXTRAORDINAR 

susținut de 

FORMAȚIA VOCAL- 

INSTRUMENTALĂ

„OPERA" 

(U.R.S.S.)

Conducerea muzicală:

ROBERT 

BARDZIMAȘVILI 
SOLIȘTI : NANI BREG-

VADZE, ROBERT BARDZ1- 
MAȘVILI, GHENO NADI- 
RAȘVILI, NINA KEBAD- 
ZE, TEIMURAZ DAVITAIA.

Concertul va mai avea loc 
și la Cimpina — 20. Sibiu — 
21, Brașov — 22. Buzău — 
23 și Slobozia — 24 iunie a.c.

Biletele se vînd, pentru 
București, Ia casa A.R.I.A. 
Calea Victoriei 68-70. tel. 
13 53 75, iar pentru provin
cie, la agențiile teatrale din 
localitățile respective.
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TELEGRAME
Președintele Republicii Soctakre Bomân*. NTCOLAE 

CEAUȘESCU, a trimis președintei_ Rep^jica *:'*ugaha. 
ANTONIO DE SPINOLA, următoarea tetegraate:

Aniversarea creării statului portughez. Znaa wafiaaaM a Mrtte 
galiei, imi oferă plăcutul prilej de a adresa Exre-e=4e. Tras—f. 
in numele poporului român, al guvernatei ft ai ace petaeaa», 
calde felicitări, împreună cu cele mai bene Kăn. iar pepantM 
portughez prieten — mult succes in reaZzarea aspira—~ sa-< 
de pace, progres și democrație.

Sint bucuros să-mi exprim, fi cu «cast prLej. rar i ajirea c* 
acum, după actul important al reintra rrianar tegtenanbce. 
popoarele român fi portughez, legate prin afttetțți te hmM fi 
cultură, vor dezvolta raporturile pe aateigte panned. pe baza 
deplinei egalități in drepturi, respectări a -ncepenoen-.e:
și suveranității naționale a statelor, ceneritoeied teUM la toelete 
rarea unui climat de pace fi securitate a Europa f st intreag» 
lume.

Primul ministru al Guvernul-. Bepec_:_ Soc-a r.e Rretâr.a 
MANEA MANESCU, a trimis prese:
niștri al Republicii Portugalia ADELINO DA PALMA CABLOA 
următoarea telegramă:

îmi este deosebit de plăcui să aA-ctez Exzetaașe: Vasiff. cu 
ocazia Zilei naționale a Pi-.gL.e. rele Mg cordMe lBt 
împreună cu urări de succes in Înalta fuacfae ce v-a (ase În
credințată. _ _ ___ __

Sint convins că reluarea reiatul— drplctma-re —-tre Borta*.» 
și Portugalia va contribui la texeetarea . aperesr Jar danre 
cele două popoare ptietUM, va ami cause pdex gi SM* 
internaționale.
Cu ocazia Zilei naționale a tzauamss • teta^Mâ teteO- 

Portugaliei, George Macaveaco. tare MaMaM ateeerite ex- 
ministrul afacerilor externe al tease parta^te Mane sauna. 
Republicii Socialiste România, a

VIZITĂ
în cursul vizitei pe care c 

efectuează in România, secreta
rul general al Ligii Arabe, 
Mahmud Riad, cu soția, au vi
zitat, însoțiți de Nicolae Gbe- 
nea, adjunct al ministrul:: afa
cerilor externe, diferrr ocrec- 
tive economice tfin județul Pra
hova. printre care Coopteze! 
de sere al Asociației interco»- 
peratiste de la Bârcănefti. Com
plexul petrochimic fi rafinăria 
de la Brazi.

Duminică, oaspeții au vizitat 
Muzeul de istorie și no. le car
tiere construite in ultim:; an. la 
Brașov, precum și stațiunea tu
ristică Poiana Brașov.

avut oue-vorben ce e.. . Ki u 
agrsenitarx. ndnRrses tarare ta
re ft apeinr. AngtJ: Măeataaep. 
ta preteeeat pevrmd eeiatexarta

intre cete 
ver_rsd să
lucrare ta teseeri de -U5c.es 

tăți de te. cetate » pradsrpe 
agricolă dta judecate Eter late-

F

raită ta tara noastră, a părăsit 
dummied e—i-tea'ta Captata, 
pierind spre Varpcr-ta-

TURUL CICLIST AL ROMÂNIEI

EDIȚIE FESTIVĂ
de DAN DESUU

FOTBAL WM’74-PREGĂTIRI

PLECĂRI
Duminică dimineața a părăstt 

Capitala, plecind spre Varșovta. 
ministrul valorificării produse
lor agricole ai Uniunii Sovietice. 
Gr S. Zolotuhin, care, la invi
tația Ministerului Agriculturii. 
Industriei Alimentare și Apelor, 
a făcut o vizită in țara noastră. 
La plecare, pe aeropottul Oto- 
peni, ministrul sovietic a fost 

ș salutat de Angelo Micuiescu. 
ministrul agriculturii, industriei 
alimentare și apelor, de aile 
persoane oficiale.

Au fost prezenți, V. I. Droz
denko. ambasadorul Uniunii So
vietice. și Wladyslaw Wojtasik, 
ambasadorul. R. P. Polone la 
București.

CRONICA
U. T. C

Duminici a părăsi: Capi
tala. iudreptiadu-se spre Var 
țovia. • delegație a Uniunii 
Tineretului Comunist ran 
dusă de tevirăeal Vitale Ni- 
colcioiu. secretar al C.C. al 
U.T.C- care va participa ta 
ședința Comitetului Execu
tiv al Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat.

O PERSONALITATE 
DE FRUNTE A ȘTIINȚEI 

ROMÂNEȘTI
700 de ani de la nașterea 

acad. prof. dr. Ștefan Ch. Nicolau
Calendarul aniversărilor inclu

de în acest an una dintre cele 
mai prodigioase figuri ale medi

cinii românești și dermatologiei 
Contemporane — profesorul ro
mân Ștefan Gh. Nicolau, de la 
a cărui naștere se împlinesc, 
azi, 100 de ani.

Cel care în 1899 susținea o 
strălucită teză de doctorat asu
pra tulburărilor de sensibilitate 
în lepră, temă de mare acuitate 
și înalt curaj științific, își făcuse 
primele studii — primare și li
ceale — în orașul natal. Ploiești, 
și pe cele universitare la Facul
tatea de medicină din București. 
Tînărul medic se specializează 
la Paris și Ziirich în compania 
unor mari personalități medicale 
dar, hotărîtor pentru formarea 
sa rămîne climatul științific pro
movat de savanții români Vic
tor Babeș și Ion Cantacuzțno al 
căror elev a fost. începînd din 
1920, timp de 21 de ani, profe
sorul Ștefan Gh. Nicolau a con
dus clinica de dermatologie din 
București, care a devenit o înal
tă școală pentru multe generații 
de specialiști. Pensionarea, în 
1941, venea în dezacord cu dina
mismul și puterea sa de muncă, 
care nici pe departe nu-1 pără
siseră. După 1949 regimul demo
crat popular i-a creat toate po
sibilitățile pentru a-și continua 
și desăvîrși activitatea științifică, 
mai întîi la Academie, al cărui 
membru a devenit în acel an, 
iar apoi la Centrul de dermato
logie.

Cei care l-au cunoscut evocă 
cu admirație grija profesorului 
pentru formarea noilor practi
cieni și cercetători pe tărîm me
dical, preocupările sale de me
dicină socială, contribuția sa la 
dezvoltarea medicinii în general, 
a dermatologiei cu precădere. 
Prof. dr. docent Scarlat Longhin, 
cu care am avut recent o con
vorbire, își amintește cit de ac
tiv a rămas pînă în ultimele luni 
ale vieții profesorul Nicolau, cu 
cită convingere și plăcere par
ticipa la ședințele Societății ro
mâne de dermatologie, fondată

de el încă din 1928. Expunerile 
sale impresionau prin spiritul 
științific care le anima, prin cla
ritatea. sobrietatea și eleganța 
lor. Ideile, observațiile, opiniile 
sale — rodul unei inteligențe 
strălucitoare, al unei practici 
medicale pline de succes — erau 
ascultate -cu mare interes. Bo
gata activitate a profesorului 
Ștefan Gh. Nicolau. sintetizată 
în peste 300 de studii, tratate și 
monografii, unele elaborate în 
colaborare cu elevii săi, este 
mult apreciată în țară și peste 
hotare. A abordat aproape toate 
problemele domeniului său, u- 
nele dintre observațiile sale, sus
ținute încă din 1912, fiind și azi 
citate pentru valabilitatea lor ; 
o serie de dermatoze descope
rite de el ii poartă numele; s-a 
aflat în fruntea colectivului de 
autori ai primului tratat româ
nesc de dermatologie ; a adus 
valoroase contribuții la studiul 
și combaterea unor maladii gra
ve cum ar fi tuberculoza și can
cerului cutanat, luesul, lepra, 
bolile pielii provocate de ciu
perci, leziunile pielii în scorbut.

Contribuția sa științifică ex
cepțională a fost onorată cu di
ferite titluri, distincții, ordine 
și medalii : laureat al premiului 
de stat, om de știință emerit, 
membru de onoare al Academiei 
de științe medicale, membru ti
tular sau de onoare al societă
ților medicale din multe țâri ale 
lumii. La moartea sa, în 1970, 
era deplînsă dispariția „unuia 
dintre marii maeștri ai derma
tologiei universale". în conștiin
ța noastră, arată prof. dr. doc. 
S. Longhin, ca și a tuturor celor 
ce beneficiază de concluziile o- 
perei sale, profesorul Nicolau 
reprezintă un exemplu de efort 
pentru punerea medicinii în 
slujba oamenilor, care trebuie 
să fie nu numai tratați, dar și 
preveniți și educați în legătură 
cu pericolul bolilor, un exemplu 
de abnegație științifică și u- 
mană.

GEORGETA RUȚA

Diploma de localitate 
fruntașă

Locuitorii comunei Meri- 
șani, județul Argeș, au trăit 
in ziua de 9 iunie un eveni
ment deosebit. Intr-o atmo
sferă sărbătorească ei au 
primit pe reprezentanții con
ducerii județene de partid și 
de stat care le-au înminat 
cu acest prilej Diploma cu 
premiul I pe țară pe anul 
1973 și Ordinul Muncii clasa 
I pentru rezultatele obținute 
in munca lor ca răspuns la 
chemarea la întrecere lan
sată de comuna Stoicănești- 
Olt pentru realizarea exem

plară a sarcinilor economice, 
social-culturale și edilitar 
gospodărești. Semnificativul 
bilanț prezentat in raportul 
primarului comunei, tovară
șul Nicolae Nedelcu, și dis
cuțiile numeroșilor vorbitori 
au subliniat contribuția de 
seamă adusă de tinerii co
munei, pionieri. școlari și 
cei .peste 400 de uteciști. la 
toate acțiunile edilitar gos
podărești și voluntar patrio
tice a căror valoare se ridică 
la suma de 1 194 000 lei.

VASII.E MĂRUȚĂ

'acute a ztebrdanS șt etapa a

Mare» ie «=• M teate; etapa a 
t-a- Btaa Mare — Caj (MP tas,*;
1’ teste: x. t» art tartă ta Ctaq. U 
teste: etapa a ă-a CT„; — Cea-

tee (ÎS tan): I» iunie: etapa a 
W-«: Oeatea — And — Tuni- 
psara (IS tas): M iunie: etapa 
a U-a: Tî’wignara — Drobeta
.s_ Se",e.-;-. G5S km): îl fa
nte: etapa a 12-a: Drobeta Turca 
Se-tartp — Cra:ova (115 km): & 
tente: etapa a I3-a: Craiova — 
Pi'es'.i (UP km): S3 funie: etapa 
a 14-a: HteșM — Duemtști (UI 
kta».

Dtp pi tata repnerer.tatvă a ta
rp poastre vor face parte Teo
dor VasSe. Var.Ie Setejaa. Ni- 
t-tee GnrriM. Stelar. Ere p 
Etapen Irteaian. iar aetacțteua- 
ta te tmeret va ama ta rrt- 
pocerta «a pe Costaf Cfriă. Ma

I

nea Fertae» Vtaeptin Eie. Mir
ean Rar-ay-r-ta p Nteotae Vei- 
cac. Ală:_r. de aceste dooâ e- 
ctape. vor mat parăcpa ta rorsâ 
alte sase tei tef «per*-.-:*d efu-

Cfbo Bmger.
Dtptre alergi-m-.: de peste “ro

șește VseeăhK r Xaeqees 1C- 
risa ud. rrbnocac-p Lrteacstr 
Za?«r. potaceze: .*«r Sârmei. 
~ta"xn' -' Nețart p a!-
gertasuf Rnstaa.

Startul tentr ta c- etapâ 
se va te fcs Ptata Uamu ta era 
IX

sportului de masă

oui; Pe primul loc
C.P. Casa

Scinteii
Mangalia a gâz-

din nou.

Tineri in arenele

PREMIERA
LA BRAILA

București*

Stadionul dm 
duiț. t ap de trei zile, turoenl 
final al „Cupe: Românie:* la 
oină, ediția 1974. competiție care 
a reunit La stanul primei etape 
peste 400 de echipe d:n toată țara. 
Printre pan : c. par te s-au numă
rat și o serie de formații tinere, 
înființate de scun timp, care au 
dat o replică dirză prir.cipaleîor 
candidate la cucerirea trofeului. 
Notăm C.F.R. Cluj, alcătuită din 
elevi ai Școlii profesionale „16 

Roman.
Liceul profesio- 

Severin.
a-

Februarie-. ..Betonul' 
„Dacia" Pitești 
nai Drobeta-Turnu 
„Oțelul" Tirgoviște și Liceul 
gricol Rîmnicu Sâraț, clasate pe 
locuri fruntașe in etapa ju
dețeană.

Jocurile finale au prilejuit 
dispute dirze și echilibrate, in 
care cele opt competitoare au 
folosit o gamă variată de pro
cedee tehnice și tactice. O plă
cută surpriză a furnizat echipa 
de oină Gloria—Uzinele „Repu
blica" București, care a reușit 
să elimine din competiție o se
rie de formații redutabile, cum 
sint Universitatea București, A- 
vintul Frasin (Suceava), iar în 
finală a ocupat un loc nesperat 
de bun, cucerind medalia de 
argint. Formația Combinatului 
Poligrafic ..Casa Scinteii" Bucu
rești. pregătită de maestrul e- 
merit Costel Iancu, a cucerit, 
din nou, trofeul, ocupind primul 
loc, fără să cunoască nici o in- 
frîngere. Pe locurile următoare 
s-au clasat „Gloria" București, 
Celuloza Călărași. Tricolorul 
Baia Mare. A. S. Armata Con
stanța, Viață nouă—Olteni (Te
leorman), Biruința Gherălești 
(Neamț) și C.F.R. Sibiu. (M. L.)

RUGBI

C.S. ȘCOLARUL- 
ZECE ANI 

DE SUPREMAȚIE
• C.S. „ȘCOLARUL" a 

reușit una din puținele per
formanțe ale une echipe de 
juniori : ciștigarea pentru a 
10-a oară a titlului de cam
pioană a țării la rugbi. Ieri, 
pe stadionul Giulești din 
Capitală, in finala competi
ției, C.S. Școlarul a dispus, 
după mai multe emoții de 
Școala sportivă itr. 2 cu sco
rul de 9—6. Echipa Clubului 
sportiv Școlarul, antrenată 
de prof. N. Vizitiu și Cornel 
Munteanu. mai matură in 
joc, orientată mai mult pe 
jocul ofensiv merită cu pri
sosință titlul ciștigat. Elevii 
prof. Mariana Lucescu, an- 
trenoarea echipei de la Școa
la sportivă nr. 2, au dat o 
ripostă serioasă adversarilor.

Au înscris Milea (C.S. Șco
larul) — 3 lovituri de pedeap
să și Tudose (Șc. Sp. nr. 2) 
2 lovituri de pedeapsă. 
Bun arbitrajul lui Pelegrino 
D’Eclesis. Pentru locurile 
3—1 : Șoimii Sibiu a dispus 
de Farul cu scorul de 11—3.

• în organizarea Ministe
rului Transporturilor și Tr

ieri. pe 
a luat 
școlilor

Iecomunicații’or tot 
Stadionul Giuleșri 
sfirșit campionatul 
profesionale, la care au luat 
parte 28 de echipe. în finala 
acestei competiții Liceul i«- 
dustrial de marină Galați a 
dispus de Școala profesio
nală P.T.C. Oradea cu sco
rul de 16—6 — ocupind Jocul 
I și respectiv II — iar Școa
la profesională căi ferate — 
I.M.M.R. Cluj 20—3. locurile 
III—IV.

GABRIEL FLOREA

• îr.ch.derea anului de pregă
tire pentru apărarea patriei.

Feste 1 5te de tineri au parti
cipat la festivitatea de inchidere 
a annlai de pregătire pentru a- 
părarea patriei, desfășurată pe 
stadienal din „Parcul Monu- 
meaf. Cu acest prilej au fost 
imniaate diplome, drapele și in- 
sigae tinerilor fruntași în pregă
tirea pentru apărarea patriei pe 
aaul 1973—*L Notăm : centrele 
de pregătire de Ia Liceul „Gh. 
Mualeanu-Murgoci*', Liceul in
dustrial de chimie. Fabrica de 
eaafecții Brăila, ți centrul din 
comuna Bărăganu. Au urmat, a- 
pei. demonstrații de ștafetă, 
tehnică aplicativă și alte exer
ciții de pregătire militară.

• Cu prilejul celui de-al 
ll-lea Campionat mondial

• După cum s-a mai anun
țat- cel de-al lt-Iea campio
nat mondial de fotbal va de
buta joi. 13 iunie, cind. pe 
_Waldstadion* din Frankfurt 
pe Main, selecționatele Bra
ziliei și Iugoslaviei vor dis
puta partida inaugurală.

Mario Zagalo. antrenorul 
echipei Braziliei, a anunțat 
că va incepe acest joc cu 
următorul .,11“: Leao — Ne- 
linho. Pereira, Mario, Marin- 
tan. Francisco Marinho, Piaz- 
ra. Rivelino. Paulo Cesar, 
Valdomiro, Jairzinho, Levin- 
ha.

Dintre aceștia, trei jucă
tori — Piazza, Rivelino și 
Jairriaho — au făcut parte 
din echipa care, in urmă cu 
patru ani, a cucerit in Mexic 
titlul de eampioană mondială.

de fotbal, președintele R.F. 
Germania a instituit „Tro
feul fair play“, care va fi a- 
tribuit echipei eu jocul cel 
mai corect. Trofeul este o o- 
peră de artă (în valoare de 
15 000 de mărci vest-germa- 
ne), simbolizînd prietenia 
intre sportivi.
• în urma unui test efec

tuat cu un aparat special, 
dintre vedetele ce vor evolua 
la campionatul mondial, ju
cătorul cu șutul cel mai pre
cis este brazilianul Edu, care 
a obținut 420 puncte, urmat 
de scoțianul Lorimer (400), 
italianul Rivera (380), vest- 
germanul Muller (360) și sue
dezul Sandberg (300).
• Campionatul mondial de 

fotbal va fi precedat de un 
campionat de minifotbal Ia 
care vor participa jucători 
din 20 de țări. Golgeterul va

primi drept premiu bilet 
pentru ffnala de la 7 iulie.
• Atacantul 'central al e- 

■hipei R.F. Germania, Gerd 
Wiiller, s-a declarat satisfă
cut de faptul că va purta din 
ion tricoul eu numărul 13, 
care i-a adus in trecut mari 
satisfacții : titlul de golgeter 
al campionatului mondial din 
Mexic și ciștigarea campio
natului Europei in anul 1972.
• Cel mai virstnic jucător 

11 Campionatului mondial de 
fotbal este italianul Burgnich 
(35 de ani), iar cel mai tinăr 
Martin Hoffmann (18 ani) in 
ichipa R.D. Germane.
• Fostul internațional turc, 

jortarul Turgay, in prezent 
țazetar. întrevede o finală 
S.F. Germania — R.D. Ger- 
nană. Turgay nu acordă șan- 
te sud-amerfeanilor, al, că
ror stil, după opinia sa, e de- 
nodat.

X

REZULTATELE DIVIZIEI B
SERIA I SERIA II SERIA III

C tr Galați -~ Gloria Bu
zău 2—1; Celuloza Călărași — 
SC Tulcea 5—2: Metalul Plo- 
pem — F.C. Galați 2—2; C.S.M. 
Suceava — Metalul Mija 3—4 : 
Progresul Brăila — Viitorul 
Vaslui 2—0; Constructorul Ga
lați — Știința Bacău 1—0; Ca- 
raimanul Bușteni — Oțelul Ga
lați 3—0: C.F.R. Pașcani — 
hiăul Piatra Neamț 1—1; 
toria Roman — Petrolul 
nești 2—1.

După etapa de ieri, a 
F.C. Galați se menține pe pri
mul Ioc, cu 42 de puncte, ur
mată de Gloria Buzău și Meta
lul Piopeni cu cite 39 de puncte.

ȘAH

Cea- 
Vic-
Moi-

31-a,

C. S. Tirgoviște — Tractorul 
Brașov 0—0: Dinamo Slatina — 
Carpați Brașov 5—0; Șoimii Si
biu — Minerul Motru 2—0; Pro
gresul București — Dunărea 
Giurgiu 2—1: Gaz metan Me
diaș — Flacăra Moreni 3—0; 
Metalul Drobeta — Autobuzul 
București 2—0; Metrom Brașov
— Electroputere Craiova 4—0; 
Metalul București — S.N. Olte
nița 1—0; C.S. Rîmnicu Vîlcea
— Nitramonia Făgăraș 3—1.

C.S. Rîmnicu Vîlcea conduce 
în clasament cu 44 puncte, se
condată de Șoimii Sibiu cu 42 
puncte.

....... . ....J ........ ................     ..... «

Olimpiada de șah a conti
nuat la Nisa cu meciurile 
turului doi ăl preliminariilor. 
Iată rezultatele din grupa a 
6-a: România-Singapore 3—1; 
Cehoslovacia-Monaco 4—0 ;
Norvegia-Noua Zeelandâ 3,5 
—0.5 ; Columbia Andora 4— 
0. în clasament conduce e- 
chlpa Cehoslovaciei, cu 8 
puncte, urmată de România 
cu 6 puncte. Rezultate din 
celelalte grupe : U.R.S.S.- 
Antileie olandeze 3—0 (1) ; 
Polonia-Brazilia 2—1 (1) ;
Pakistan-Finlanda 1,5—0,5 (1); ' 
Iran-Venezuela 2,5—0,5 ; Ijn- 
garia-Tunisia 2,5—0,5 (1) ;
Israel-Republica Dominica
nă 1,5—1,5 (1) ; Bulgaria- 
Turcia 2—1 (1) ; Franța-
Cipru 1—0 (3).

★

Cu prilejul Olimpiadei șa
histe de la Nisa, Federația

internațională de șah își a- 
niversează 50 de ani de la 
întemeierea sa. Datorată unei 
inițiative franceze, F.I.D.E. 
a fost creață la 20 iulie 1924 
la Paris. în acea vreme, 
F.I.D.E. cuprindea doar 14 
țări, între care și România, 
prof. Ion Gudju fiind unul 
din membrii fondatori ai fe
derației șahiste. De la crearea 
sa, F.I.D.E. a avut trei pre
ședinți : Alexandre Rueb (O- 
tanda), Folke Rogard (Suedia) 
și Max Euwe (Olanda). în 
prezent, F.I.D.E. numără 86 
de țări membre cu un efec
tiv de 6 milioane de jucători 
legitimați, 
loc după 
țională de

ocupind al doilea 
Federația interna- 
fotbal.

TENIS

trei al probei de 
cadrul

în turul
simplu bărbați din 
campionatelor internaționale 
de tenis ale Franței, ameri-

CADRU NOU, PROPICE DEZVOLTĂRII
SPORTURILOR TEHNICO-APLICATIVE

(Urmare din pag. I) 
tehnico-aplicative va fi cu
prinsă in program la toate 
ciclurile și la toți anii de 
pregătire ; pentru elevi a- 
ceastă activitate va fi cu
prinsă in orarul activităților 
școlare. în scopul realizării 
acestui deziderat in toate 
centrele de pregătire a tine
retului pentru apărarea pa
triei din licee, școli profesio
nale, întreprinderi, instituții, 
comune și sate, unități agri
cole de producție, in clubu
rile și casele de cultură ale 
pionierilor, tineretului și stu
denților, in căminele cultu-

rale sătești, precum și pe 
lingă unitățile militare sta
bilite de Ministerul Apărării 
Naționale și Ministerul de 
Interne, se constituie cercuri 
tehnco-aplicative de topo
grafie, orientare turistică, 
tir, circulație, sanitare, mo- 
delism, radio, transmisiuni, 
karturi, auto-moto, pază și 
ordine, pompieri, grăniceri, 
artilerie, marină, aviație și 
alte specialități. în cadrul 
cluburilor și asociațiilor spor
tive se înființează secții și 
cercuri de înot, schi, tir, o- 
rientare turistică, judo, ra
dioamatorism, auto-moto, al
pinism".

Bihor — Minerul Baia 
3—0; Textila Odorhei — 
sîrmei C. Turzii 3—0;

Timișoara — Olimpia

FJC. 
Mare 
Ind 
C.F.R. ....... T___  ____
Satu Mare 2—0: Victoria Cărei
— Arieșul Turda 3—1; Vulturii 
Lugoj — Metalurgistul Cugir 
2—1; Minerul Anina — Olimpia 
Oradea. 2—1; Gloria Bistrița — 
Mureșul Deva 3—1; Unirea Arad
— Corvinul Hunedoara 1—1; 
Minerul Cavnic — U.M. Timi
șoara 1—0.

Olimpia Satu Mare conduce 
detașat în seria a 3-a, cu 43 
puncte, urmată de F.C. Bihor 
cu 36 puncte.

canul Arthur Ashe l-a învins 
cu 4—6. 6—1, 6—3, 6—4 pe 
Munoz (Spania), în timp ce 
Manuel Orantes (Spania) l-a 
eliminat cu 3—6. 3—6, 7—6; 
6—3. 6—2 pe argentinianul 
Guillermo Vilas.

/. o
La Palatul congreselor de 

la Porte Maillot se vor des
fășura între 23 și 25 iunie 
lucrările Adunării generale 
a comitetelor olimpice euro
pene. la care vor participa 
delegați din 28 de țări, prin
tre care și România. Lucră
rile vor fi prezidate de con
tele Jean de Beaumont, vice- 
preșdinte al Comitetului in
ternațional olimpic. Cu pri
lejul acestei reuniuni, Comi
tetul olimpic și sportiv al 
Franței (C.N.O.S.F.) a prevă
zut în program o vizită (cu 
un tren special) a delegaților 
la castelul Mirville (Seine- 
Maritime), reședința familia
lă a renovatorului Jocurilor 
olimpice, Pierre de Couber
tin. Această reîntoarcere la 
sursele olimpismului modern 
va coincide cu a 80-a aniver
sare a Congresului desfășurat 
la Sorbona. congres în cursul 
căruia Pierre de Coubertin a 
anunțat reluarea Jocurilor 
Olimpice.

în raport cu aceste obiective 
importante, noile măsuri prevăd 
ca in cadrul fiecărui centru de 
pregătire să se Înființeze cercuri 
tehnico- aplicative in funcție de 
numărul de tineri și condițiile 
tehnico-materiale, prevăzindu- 
se concret locul de desfășurare 
a activității pentru fiecare de
tașament. grupă, tinăr. In re
partizarea tinerilor pe cercuri 
se va ține seama, in măsura po
sibilităților, de opțiunea acesto
ra. în ceea ce privește instruc
torii care să conducă activitatea 
cercurilor tehnico-aplica'ive, ei 
vor fi recrutați din rindul co
mandanților de detașamente.

cadrelor didactice, unor tineri 
muncitori, tehnicieni, maiștri, 
ingineri, militari cu pregătire co
respunzătoare. Activitatea in
structorilor cercurilor tehnico- 
aplicative se înscrie in obligați
ile privind participarea la acti
vitatea de pregătire a populației 
pentru apărarea patriei, stabilite 
prin Legea nr. 14/1972. Comite
tul Central al U.T.C., împreună 
cu Ministerul Educației și învă- 
țămintului. Ministerul Apărării 
Naționale. Ministerul de Interne, 
Consiliul Național al Organiza
ției Pionierilor și C.N.E.F.S. vor 
organiza, anual, cursuri centrale 
și locale de pregătire a instruc

torilor necesari pentru cercurile 
tehnico-aplicative, în această 
acțiune fiind solicitate cadre de 
specialitate, civile și militare, 
care să facă expuneri, lecții me
todice și demonstrații practice.

în legătură cu dotarea cercu
rilor, aceasta se asigură de Mi
nisterul Apărării Naționale și 
Ministerul de Interne cu mate
riale scoase din uzul unităților 
militare, de ministerele econo
mice și. celelalte organe centrale 
care au în subordine licee și 
școli profesionale, cu sprijinul 
comitetelor executive ale consi
liilor populare și al întreprinde
rilor care le patronează, de con
ducerile întreprinderilor, insti
tuțiilor, școlilor, unități agricole 
de producție pe lingă care func
ționează centrele de pregătire, 
în licee și școli profesionale se 
va urmări asigurarea unor ma
teriale necesare activității teh
nico-aplicative a elevilor prin • 
autodotare ; sumele minime ne
cesare procurării materialelor 
indispensabile, care nu pot fi 
confecționate în atelierele șco
lare (busole, piese și aparate de 
radio, hărți pentru învățămînt, 
motoare pentru karturi. mate
riale pentru modelism etc.) vor 
fi prevăzute, anual, în bugetul 
liceelor și școlilor profesionale. 
Este, apoi, de datoria comanda
mentelor locale și a centrelor 
de pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei să solicite în
treprinderilor, instituțiilor și co
operativelor meșteșugărești pu

nerea la dispoziție, gratuiț, a 
unor piese și materiale uzate 
sau rebutate, folositoare pentru 
inițierea tinerilor în speciali
tăți tehnico-aplicative. Dotarea 
cercurilor — organizate pe lingă 
cluburile, casele de cultură și 
căminele culturale sătești — se 
asigură de organele care le ad
ministrează, cu sprijinul comi
tetelor executive ale consiliilor 
populare ; cercurile organizate 
pe lingă unități militare — de 
către Ministerul Apărării Națio
nale și Ministerul de Interne ; 
secțiile și cercurile sportive- 
aplicative de modelism. radio
amatorism, orientare turistică, 
tir și alpinism din cadrul clubu
rilor și asociațiilor sportive vor 
fi dotate de către C.N.E.F.S. și 
orgânele sale teritoriale.

în vederea participării nemij
locite a organizațiilor U.T.C. la 
desfășurarea activității tehnico- 

aplicative, la conducerea întregii 
activități de pregătire a tinere
tului pentru apărarea patriei, 
începînd cui anul de instrucție 
1974/1975 se instituie funcția de 
locțiitor al comandantului de 
centru și locțiitor al comandan
tului de detașament. In aceste 
funcții vor fi numiți responsa
bilii cu activitatea de pregătire 
pentru apărarea patriei din ca
drul comitatelor și birourilor 
organizațiilor U.T.C., precum și 
alți tineri care s-au evidențiat 
în activitatea de pregătire, în 
munca profesională și obștească.

ATLETISM

în concursul atletic de la 
Austin, americanul Rick 
Wohluter a stabilit un nou 
record mondial ia 880 yarzi 
cu timpul de l’44”l/10. Ve
chiul record era de 1’44”6/1C.

★

Proba de săritură în lun
gime. din cadrul concursului 
internațional de atletism de 
la Zagreb, a revenit polone
zului Cibulski cu performan
ța de 8,10 m. în cursa femi
nină de 800 m, pe primul loc 
s-a clasat compatrioata sa 
Elizbeta Katolik, cu timpul 
de 2 02”5/10.

MOTO

Celebrul motociclist italian 
Giacomo Agostini („Yama
ha") a ciștigat două curse în 
cadrul concursului internațio
nal desfășurat la Chimay. EI 
a terminat învingător la clasa 
500 cmc. și a ocupat primul 
ioc la clasa 750 cmc, unde a 
realizat o medie orară record 
de 197,356 km.
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Orientul Apropiat
• Conferința de presă a secretarului general al
O.N.U. • Încheierea sesiunii Consiliului Național 

Palestinian
CAIRO. — în urma vizitei în

treprinse în Egipt, secretarul 
general al O.N.U.. Kurt Wald
heim, a părăsit Cairo, plecînd 
spre Khartum, următoarea eta
pă a călătoriei sale în Orientul 
Apropiat.

înainte de plecare, în cadrul

TINERETUL LUMII
Demonstrație a muncitorilor africani greviști la Johannesburg împotriva apartheidului

:>* DRUMUL NOU
AL PORTUGALIEI

avem fermitate, liniște și jude
cată, căci a venit ora să ne apu
căm de lucru pentru grandioasa 
sarcină de a reconstrui o țară'*.

Esențial in acest moment se 
dovedește a fi imperativul con
solidării cuceririlor democratice. 
Forțele patriotice ale ’ națiunii, 
acționind consecvent in deplină 
armonie cu mișcarea forțelor 
armate, se pronunță pentru a- 
dincirea procesului democrati
zării. Dreapta înfrintă la 25 a- 
prilie nu a depus armele. Ea 
și-a modificat tactica dar nu a 
abandonat speranța de a reveni 
la putere. Diversiunile pe care 
le-a pus in scenă, facilitate de 
faptul că reacțiunea și priviie- 
giații fostului regim dețin incă 
puternice poziții, mai ales eco
nomice. au scos la iveală obiec
tivele dreptei. Patronii care, in 
anii lui Salazar și Câetano, a- 
runcau in temniță pe muncitorii 
ce îndrăzneau să ceară creșterea 
salariilor stimulează acum re
vendicări exagerate spre a dez-

lonial. Dialogul cu exponenții 
republicii independente Guine- 
ea-Bissau, ca și cel cu Frelimo, 
înseamnă un inceput promiță
tor, generator de optimism. 
Ambianța primelor contacte, 
hotărirea exprimată de a duce 
mai departe noua politică por
tugheză („diplomația portugheză 
trebuie să se schimbe radical și 
să efectueze practic un viraj de 
180 de grade" — declara Mario 
Soares) creează convingerea că 
există premise favorabile pentru 
soluționarea pozitivă și rapidă 
a problemei decolonizării. Soa
res, ministrul de externe de la 
Lisabona, sublinia : „Întreaga 
lume trebuie să fie convinsă că 
Portugalia este în mod efectiv 
o țară nouă — nouă pentru că 
s-au creat instituții democratice 
care trebuie consolidate și nouă 
pentru că s-a angajat intr-un 
proces Ireversibil de decoloni
zare".

In acest context, România ți 
Portugalia au decis să reia re-

După 
secol în 
crîncena opresiune, Por
tugalia își sărbătorește 
ziua națională sub sem
nul libertății', al cărei 
simbol au devenit garoa
fele roșii.

o jumătate de 
care a domnit

unei scurte conferințe de presă, 
secretarul general al O.N.U. a 
relevat că întrevederea sa cu 
președintele Sadat s-a referit in 
mod deosebit la data reluării 
lucrărilor Conferinței de la Ge
neva privind reglementarea si
tuației din Orientul Apropiat și 
a rolului care revine Națiunilor 
Unite. El a menționat, totodată, 
că a purtat convorbiri cu minis
trul egiptean al afacerilor ex
terne, Ismail Fahmi, care au 
întregit buna înțelegere a dife
ritelor aspecte ale situației din 
zonă.

Kurt Waldheim a apreciat că 
o nouă atmosferă politică s-a 
instaurat, in prezent, in această 
regiune, exprimindu-și. de 
menea, speranța că părțile 
resate vor contribui Ia s 
rea unei păci juste și tr 
în Orientul Apropiat. EI a sub
liniat, totodată, că problema 
palestiniană este de „o impor
tanță esențială" in reglementa
rea situației in Orientul Apro
piat.

CAIRO. — în capitala e 
teană, s-au încheiat, dumir 
lucrările celei de-a 12-a ses 
a Consiliului Național Pali 
nian. Participanții au adopta 
unanimitate, după c 
genția M.E.N., prog 
in zece puncte prez* 
de către Comitetul 
Organizației pentru ELbe 

•Palestinei, program prin 
este definită poziția pales 
nă față de negocie 
soluționarea politică 
din Orientul A) 
propunerile 
rea une 
proprii. I 
gramului 
amendamei 
niază că. , 
va ajunge 
racter decișii 
poporului palestinia 
Național se va 
ne extra 
discuta". T 
au aprobat 
de Comisia 
lui. in care 
zația pentru 
neî este sin 
legitim al p 
și sint defin 
pecie privind etai 
luptei poporului pa

la TirgulRomâniaPrimul an școlar de la Poznan

acestor

după război... Dum 
porțile

R. D. Vietnam

. P-oOl

In R.D. Vietnam s-a în
cheiat zilele trecute primul 
an de invățămint desfășurat 
în întregime după război și 
numeroși absolvenți ai școli
lor de diferite grade se pre
gătesc să-și treacă cu succes 
examenele și să-și pună apoi 
cunoștințele dobindite in 
slujba reconstrucției și dez
voltării economiei patriei.

Absolvenții școlilor medii 
au intrat în perioada exame
nelor de stat, și numai la 
Hanoi numărul lor este de 
peste 7 600. cifră care întrece 
de aproape trei ori pe eea 
înregistrată anul trecut. Ală
turi de notele pe care le 
obțin la diferitele obiecte de 
studiu. în diplomele acestor 
absolvenți este cuprinsă, dc 
asemenea, o notă reflectînd 
cunoștințele profesionale re
zultate din practica în pro
ducție, capacitatea 
tineri de a îndeplini diverse 
munci calificate.

La secția fără frecvență a 
Institutului politehnic din 
Hanoi a avut loc un eveni
ment remarcabil : inminarea 
diplomelor celor care au în
vățat și au lucrat concomi
tent în producție, chiar iii 
cei mai grei ani ai râzboiu-

-a deschis 
internațional 
man cu par- 
e țări, 
tublicii So- 
i a fost vi- 

dward Gierek. 
C.C. al 
Jarosze- 

Consiliu- 
R.P. Po-

polo-

sadorul țarii
via. Ion Fio
1 mini^țrului
rior și coo-
iionalc, de
asadei • 
ii ce.

ii ai

Vardan. di-

Inflația în tarile
1

comune
Un comentariu al agenției FRANCE PRESSE

Edu Braat propune „excursii 
sociale". Fără tradiționala 
plimbare cu ambarcațiunile prin 
labirintul de canale ale Am
sterdamului, fără contemplarea 
tablourilor lui Rembrandt și fă
ră popasuri lîngă monumentele 
ce poartă cununa celebrității și 
sint înscrise cu maiuscule pe 
hărțile turistice ale orașului. 
Agenția lui Braat nu oferă nici 
măcar un * modest microbuz. 
Ghidul ne așteaptă într-o sta
ție de tramvai, undeva pe lîn
gă marginea orașului și ne in
vită să o pornim împreună cu 
el pe jos. Străzile pe care ne 
îndrumă n-au nimic spectacu
los. Lipsesc în această parte ,a 
Amsterdamului raritățile arhi
tectonice, exemplarele superbe 
ce atribuie un farmec inegala
bil tabloului urban. O anumită 
monotonie domină arterele 
strimte și contorsionate pe ca
re înaintăm. Lîngă un pod, în
soțitorul nostru scoate o hartă 
uzată a orașului, o întinde pe 
un gard de lemn și începe să 
relateze : „Casele din jur a- 
parțin secolului al XlX-lea. N-au 
valoarea celor din centrul is
toric, care datează din seco
lul al XVI-lea. Dar din 800 000 
de locuitori ai Amsterdamului, 
aproape jumătate trăiesc în lo
cuințe ce necesită fie renovări 
substanțiale, fie demolarea. 
Proprietarii preferă demolarea 
deoarece pot vinde terenul la 
prețuri fabuloase. Iar atunci 
cînd renovează casele, chiriile 
devin practic inaccesibile fami
liilor cu venituri modeste".

Sîntern într-un cartier cu 4 000 
de locuitori. Construcțiile au 
prins rădăcini pe malurile unui 
canal. Imagini obișnuite :. an
trepozite masive, sumbre, cu 
ziduri înnegrite, clădiri înguste 
cu fațada din ‘cărămidă apa
rentă, ambarcațiuni transfor
mate în locuințe. Orologiul 
timpului pare oprit într-un se
col trecut. Doar o clădire ima
culată, tulburătoare prin al
beața 'ei, semnalează epoca 
supleței aluminiului și transpa
renței sticlei. Apariția ei a pro
vocat o furtună de proteste în 
cartier deoarece o mulțime de 
căsuțe modeste s-au prăbușit 
sub avalanșa buldozerelor. Lo
catarii - oameni cu cîștiguri 
mici - au trebuit să părăseas
că cartierul. Veniturile reduse 
nu le-au îngăduit îndrăzneala 
de a se îndrepta spre locuințe 
mai bune (deși acestea există). 
Un sondaj efectuat a relevat 
că 65 la sută din cei ce s-au 
mutat trăiesc în condiții mai 
proaste. Locuitorii căsuțelor 
îmbătrînite au înțeles limpede 
amenințarea ce planează asu
pra existenței lor. Au format, 
de aceea, un comitet de ac
țiune care încearcă să împie
dice reeditarea dramaticei si
tuații.

Am hoinărit o după amiază 
departe de bulevardele cu o a- 
nimație exuberantă, pe care se 
înghesuie automobilele și bici
cletele- Turiștii nu se îndreap
tă către această zonă austeră.

Doar „excursiile 
lui Edu Braat se ambition 
să înfățișeze un Amsterdam al 
periferiei. Mica sa agenție (sn 
consiliu de conducere cu trei 
membri și un personal com
pus din cinci ghizi) are o sin
gură ambiție : să informeze 
despre problemele cetățenești, 
în ' „ ' * " ___ .
intrat să bem o bere, printre 
zidari cu hainele murdare de 
var și pensionari strînși lîngă 
masa de biliard, l-am- întrebat 
dacă „excursiile sociale" îi a-

pi . .
bodega strimtă în care am

tor 25 io sută sub
Structura populației are evi
dente repercusiuni negative pe 
plan economic. „Amsterdamul 
nu reflectă, însă, societatea o- 
landeză în ansamblul ei* — 
subliniază interlocutorul nos
tru.

Afișe multicolore au împinzit 
orașul în ajunul alegerilor mu
nicipale. Grupările politice ou 
fost generoase în promisiuni și

Țările membre ale Pieței comune intenționează să acorde, în 
cursul lunilor următoare, o prioritate absolută măsurilor națio
nale impotriva inflației, mai degrabă decit pregătirii unui pro
gram comun în acest domeniu, care nu ar avea, oricum, vreo 
șansă de a fi aplicat — scrie intr-un comentariu, agenția FRAN
CE PRESSE.

Această nouă concepție asupra modului în care trebuie abor
dată problema combaterii inflației a ieșit foarte clar în evidență 
cu prilejul reuniunii de joi, la Luxemburg, a miniștrilor de fi
nanțe ai „celor nouă", ea bazîridu-se pe acordul franco-vest- 
german, realizat cu prilejul recentei intilniri dintre președin
tele Valery Giscard d’Estaing și cancelarul Helmut Schmidt,

In aceeași ordine de idei, agenția FRANCE PRESSE mențio
nează că miniștrii de finanțe ai celor două țări au apreciat că 
măsurile naționale de combatere a tendințelor de creștere a pre
țurilor, coordonate la nivel comunitar, reprezintă o condiție de
terminantă a revitalizării uniunii economice și monetare a C.E.E.
— chestiune lăsată în suspensie de la începutul anului.

Această nouă politică a comunității, scrie, in continuare, a- 
renția, simbolizată de hotărirea Franței, Italiei și Belgiei de „a 
pune ordine în propria lor casă", explică primirea foarte rezer
vată făcută, joi, de miniștrii de finanțe ai „celor nouă" pro
punerilor Comisiei C.E.E. privind inițierea unei acțiuni conjuga
te de luptă impotriva inflației. La rindul lor, reprezentanții băn
cilor centrale din țările respective sint sceptici în ce privește 
lărgirea sistemului „flotării concertate în raport cu dolarul S.U.A.
— a monedelor R.F.G., Belgiei, Olandei, Luxemburgului și Da
nemarcei, pe de o parte, și ale Franței, Marii Britanii și Italiei 
pe de altă parte, care au părăsit acest sistem.

Delegațiile franceză și vest-germană la reuniunea amintită a 
miniștrilor de finanțe au respins dealtfel, cu fermitate, ipote
za devalorizării francului și respectiv, a reevaluării mărcii, pen
tru a permite reintegrarea francului in „flotarea concertată". 
Punctul de vedere al celor două țări este că, atunci cind toți 
membrii C.E.E. își vor fî armonizat politicile economice, mai ales 
în ce privește lupta impotriva inflației, cooperarea in materie 
monetară dintre ele va putea să progreseze din nou. Căci, dacă 
difereați*in materie de nivelări ale inflației intre R-F.G. ți 
partenerii săi rămine la fel de ridicată ca in prezent (ea este 
cuprinsă intre 12 ți 18 la sută), este evident că orice colaborare 
monetară, te rondițiile existentei unor parități fixe intre mone
dele țărilor romanității. nn va avea decit "șanse foarte reduse 
de a supraviețui, scrie, in încheiere agenția citată.

aroafele acestea ro
șii prinse pe reve
rul hainelor și la 
butonierele unifor
melor militare, pur
tate de sute de mii 

de oameni pe străzile Lisabonei, 
desenate pe zidurile caselor, ale 
uzinelor și în amfiteatre dau 
expresie dorinței de a trăi liber, 
stăpin pe destinul său. a unui 
popor întreg. Răsturnarea pro
dusă la 25 aprilie, cind semna
lul muzical transmis de postul 
de radio „Renascenca" a pus in 
mișcare angrenajul insurecțio
nal al forțelor armate, a modi
ficat radical peisajul politic al 
acestei țări. In ziua aceea de a- 
prilie s-a încheiat un capitol 
sumbru al istoriei portugheze — 
capitolul lungii dominații fas
ciste cu întregul său cortegiu de 
suferințe. înlăturarea echipei 
Caetano a reprezentat o schim
bare de esență in viața politică. 
Nu era vorba, pur și simplu, de 
a modifica pe planul persoane
lor compoziția grupului condu
cător, ci de a înlătura definitiv 
dictatura fascistă cu practicile 
ei odioase și de a începe ferm, 
fără echivocuri, procesul demo
cratizării. Speranțele ce s-au 
născut la 25 aprilie s-au văzut 
confirmate de evoluția ulterioară 
a evenimentelor. Formarea gu
vernului provizoriu. în care au 
intrat și conducătorii comuniști
lor și socialiștilor, a dat expre
sie năzuinței de a se opera pre
faceri fundamentale în orienta
rea țării. Portugalia a parcurs 
rapid calea spre libertăți demo
cratice. Activizarea politică a 
maselor a dezvăluit opțiunile 
reale ale portughezilor pe care 
salazarismul, cu represiunea lui 
feroce, n-a izbutit să Ie împie
dice. Desigur, după momentele 
de exuberanță, după ceasurile 
în care bucuria a căpătat forme 
de manifestare emoționante și 
după explozia de satisfacție a 
maselor populare, s-a impus 
examenul atent, lucid, al pro
blemelor cardinale ale țării. Tre
cutul a lăsat o grea moștenire 
— atit politică, cit și economică. 
Problema incetării războiului 
colonial este» prioritară. Econo
mia portugheză suferă de pe 
urma epuizării resurselor ei în 
falimentara aventură africană. 
Dificultățile acumulate de-a 
lungul anilor solicită soluții con
forme cu interesele populare. In 
fata noilor autorități se află 
dosare complexe. în coloanele 
ziarelor din Lisabona a apărut 
un articol oficios in care se 
sublinia : ..îndărătul nostru sint
48 de ani de opresiune. Nn se 
poate face totul intr-o zi. Să

organiza economia. Reacția ca
tegorică a partidelor democra
tice și a oficialităților a deter
minat eșecul 
tei. în aceste 
cu adversarii 
fele populare 
ziunea și au 
rarea cu armata. Lecția acestor 
evenimente o reprezintă crește
rea vigilenței maselor, a grupă
rilor reprezentate în guvern, a- 
firmarea hotăririi lor de a de
juca orice manevră ostilă noii 
evoluții portugheze. 
AVANTE, organul P.C. 
ghez. scria,: „Unitatea 
muncitoare și a forțelor demo
cratice și alianța maselor popu
lare cu forțele armate — tra
dusă în cooperare, solidaritate 
și ajutor reciproc — constituie, 
în împrejurările actuale, 
ția indispensabilă pentru 
solida și lărgi cuceririle 
cratice, pentru a dejuca 
tentative de conspirații contra
revoluționare. Această unitate 
și această alianță sint o chestiu
ne de viață și de moarte pentru 
revoluția democratică. Trebuie 
făcut totul pentru a le conso
lida**.

Un prim pas a fost făcut in 
direcția lichidării războiului co-

manevrelor drep- 
prime confruntări 
democrației, for- 
și-au întărit coe- 
amplificat colabo-

Ziarul 
Portu- 
clasei

condi- 
a con- 
demo- 

orice

lațiile diplomatice și să facă 
schimb de reprezentanți diplo
matici Ia rangul de ambasadori 
extraordinari ți plenipotențiari. 
Cele două guverne au exprimat 
convingerea că normalizarea re
lațiilor româno-portugheze co
respunde intereselor și aspira
țiilor celor două popoare, slu
jește cauza păcii, colaborării ți 
securității în Europa și în lume.

Alvaro Cunhal, secretarul ge
neral al P.C. Portughez, subli
nia intr-un interviu acordat în 
aceste zile „Scînteii" : „Am pri
mit cu mare plăcere mesajul 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care își exprimă 
solidaritatea cu lupta poporului 
portughez și a partidului nostru. 
Avem cu Partidul Comunist 
Român relații frățești tradițio
nale și credem că există minu
nate perspective de a le dez
volta".

în această zi sărbătorească, 
adresăm poporului portughez uu 
salut de solidaritate, urarea de a 
obține împlinirea aspirațiilor 
sale democratice. consolidarea 
succeselor dobindite in săptă- 
minile care au urmat istoricului 
eveniment de la 25 aprilie.

M. RAMURA

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

Restabilirea relațiilor di
plomatice intre Iugosla

via și Portugalia

au inceput să funcționeze în 
urmă cu citeva săptămini.

• ÎN UB-MA CONVORBIRI
LOR

„Excursii sociale
Amsterdam
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1 sens. ce.e două părți 
sâ de timp,

pecial 
nă.

• LA VIENA SE DES
FĂȘOARĂ lucrările unui 
seminar internațional pe 
tema educației in spiri
tul păcii. Ia care par
ticipă peste 40 de oameni de 
știință din diferite țări eu
ropene. Seminarul exami
nează această temă sub 
rite aspecte, incepind
educația preșcolară și pînă 
la cultivarea permanentă a 
atașamentului față de idea
lurile păcii internaționale la 
persoanele adulte.

*^a Ș- r*Or XU^ja.-a. id 
dâ — anunță a-

SIMBATĂ. PREMIERUL 
ITALIEI. Mariano Rumor. a 
inaugurat, ofiâai. in localitatea

Mariano 
oficial, 

nese, gazoducu- 
tale destinate 
Italia a gazului 

natural provenind din Olanda 
ți Uniunea Sovietică. Conduc
tele de gaz. al căror terminal 
este ia San Donato Milanese, au 
o lungime totală de 1570 km și

încheierea vizitei 
delegației M.A.N. în 

Japonia
• DELEGAȚIA MARII ADU

NĂRI NAȚIONALE a Republi
cii Socialiste România, condusă 
de Miron Constaniinescu, pre
ședintele M.A.N.. și-a încheiat, 
duminică, vizită in Japonia, în
treprinsă la invitația Dietei. La

plecare. pe aeroportul „Haneda", 
delegația parlamentară română a 
fost salutată 
Maeo, spekerul 
zentanților și de 
tanți ai Dietei, 
alte oficialități.

• PRIMUL MINISTRU JA
MAICAN, Michael Manley, a 
declarat, recent. în Camera De- 
putaților, că țările în curs de 
dezvoltare trebuie să se uneas
că pentru a-și mări puterea de 
negociere în relațiile comerciale 
internaționale. Referindu-se la 
negocierile guvernului Jamaicăi. 
în vederea preluării unei părți 
a acțiunilor companiilor străine 
care exploatează zăcămintele de 
bauxită ale țării, Manley a a- 
firmat că, pinâ la urmă, pămîn- 
turile concesionate vor reveni 
sub controlul jamaican.

• UN AVION COLUMBIAN 
DE PASAGERI de tipul „Vicker 
Viscount", aparținind companiei 
„TAO“, s-a prăbușit în apropie
rea orașului Cucuta, in timp ce 
efectua cursa regulată între Bo
gota și Bucamaranga. Toți cei 
31 de pasageri afiați la bord, 
împreună cu șapte membri ai e- 
chipajului și-au pierdut viața.

de Shigesaburo 
Camerei repre- 
alți reprezen- 
de deputati și

Aproximativ 5 milioane de alegători din landul Saxonia 
inferioară au fost chemați ieri la urne pentru alegerea depu- 
taților in Lantagul (parlamentul) de la Hanovra, precum și 
a unui număr de consilieri municipali și cantonai!.

Este vorba de primele alegeri 
locale din R.F. Germania după 
venirea la putere a noului gu
vern de coaliție social-democrați 
— liber-demotrați, in frunte cu 
cancelarul Helmut Schmidt, fapt 
pentru care testul electoral este 
considerat deosebit de impor
tant. Potrivit relatărilor presei 
vest-germane, schimbările sur
venite în guyerri după demisia 
cancelarului' Willy 'Brandt și-au 
pus o anumită ampt-entă asu
pra campaniei preelectorale dm 
atest land, cape a prilejuit o 
confruntare politică între cele 
două mari coaliții din R.F. Ger
mania. Pe de o parte, partidele 
din coaliția guvernamentală 
(P.S.D.—P.L.D.) au pus accentul 
in campania pentru alegerile 
locale din acest land pe necesi
tatea continuării actualului curs 
de politică externă prin promo
varea unei politici de normali-

zare și dezvoltare a relațiilor cu 
țările socialiste. Pe de altă par
te. reprezentanții grupării de 
opoziție U.C.D.—U.C.S. au rea
firmat pozițiile lor, formulind f 
serie de atacuri la adresa gu
vernului. atit in problemele de 
politică externă, cît și în cele 
de ordin intern, in special in le
gătură cu dificultățile economi
ce și majorarea prețurilor.

înaintea actualelor alegeri, 
partidele din coaliția guverna • 
mentală dețin o ușoară majori
tate în Parlamentul din Saxo
nia inferioară.

• LA PARIS S-A ANUNȚAT 
OFICIAL că în curind, Franța 
va efectua o nouă serie de ex
periențe nucleare în atmosferă 
în atolul Mururoa, din Pacificul 
de Sud.

AVENTURI LA MAREA NEA
GRA: Grădina Moșilor (ora 20 15).

DRUMUL SPRE VEST: Grădina 
Unirea (ora 20,15).

sigură existența. „Nu, nici vor
bă-a replicat. Dimineața lu
crez altundeva. Apoi în ceasu
rile care urmează mă dedic c- 
cestei activități. Cind am vizi
tatori...'. Ne-am despărțit de 
Edu Braat în stația de tram
vai...

Robert Stăm, consilier muni
cipal, ne-a vorbit despre Am
sterdam la sediul Partidului 
Muncii. Acest bărbat solid, 
îmbrăcat simplu și purtînd în 
picioare saboți de lemn, a a- 
bordat aceeași tematică : pro
blemele complicate ale celui 
mai mare oraș al Olandei. N-a 
dorit să ne vorbească despre 
frumusețile sale și nici despre 
reușitele edilitare. „Sînt prea 
cunoscute" - a remarcat con
silierul. Și, astfel, a început să 
enumere grijile orașului. Am
sterdamul atrage pe nefericiții .... ..... •

de 
Su- 
șo- 
de

din micile așezări ale țării 
nu numai din țară. 12000 
tineri de culoare, veniți din 
rinam, sînt în majoritate 
meri. 20 000 de muncitori 
origine mediteraneană poartă 
povara analfabetismului. Un 
locuitor din 6 aparține grupei 
de vîrstă de peste 60 de ani,

încă o dată dosarele spinoase 
ale Amsterdamului au venit în 
atenția publică. în seara în ca
re urnele s-au despuiat, ne a- 
flam la Bursă. Sub cupola înal
tă a clădirii, de dimensiunile 
unei catedrale, nu moi răsunau 
vocile oamenilor de afaceri. 
Ei au părăsit pentru o zi loca
lul, lăsîndu-l în sfăpinirea mi- 
litantilor Partidului Muncii.

Se ' 
vînd 
află 
late lîngă 
transmit primele rezultate. Ta
belele lungi cu inițiale compli
cate și rubrici comparative în
cep să se umple. Militanții Par
tidului Muncii sînt bucuroși : 
candidații lor au ciștigat mai 
multe voturi decît la alegerile 
precedente. în general, scruti
nul a relevat forța stîngii, co
muniștii fiind al doilea partid 
al Amsterdamului.
- Ce semnificații acordați 

verdictului alegătorilor ? - în
treabă reporterul.

- Este un vot în favoarea 
înnoirii... - i se răspunde fără 
ezitare.

EUGENIE OBREA

difuzează manifeste, se 
cărți, iar pe un podium se 
oratori. Televizoare insta- 

coioonele masive

CHITI Y CHITTY, BANG. 
BANG: Patria (orele 12.45; 16.30;

MAMA VITREGĂ: Central (ore
le 9.15: 11,36; 13,45: 16; 18,15; 20.30).

CĂPITANUL NEGRU: București 
(erele 9: 11.15; 13.30: 16.30; 18,15; 
21): Grădina București (ora 20.15).

AFACEREA DOMINICI: Lucea
fărul (orele 9: 11.15; 13,30: 16; 18.30;
20.45) : Grădina Doina (ora 20.15).

IN AMICUL PUBLIC NR. 1: Sca
la (orele «.30: 11: 13.30: 16; 18,30: 
21): Festival (oreie 9.15: 11,30: 13,45: 
10.15: 18.45: 2LI5): Grădina Dinamo 
Ora 20.15): Grădina Festival (ora 
20 15): Favorit (orele 9.15; 11,30; 
1X45: 16: 18.15 : 20.30).

CĂLUȚUL ROIB: Victoria (ore
le 9.15: 12; 15; 17.45 : 20,30); Bu- 
zești (orele 9; 11.15; 13.30; 16; 18.15; 
20.15); Grădina Buzești (ora 20.30).

DE BUNA VOIE ȘI NESILIT DE 
NIMENI: Grivița (orele 9: 11,15: 
13,30: 16: 18,15; 28,30); Gloria (o- 
rele 9; 1115; 13 30: 16: 18,15 : 20.30).

CONTESA WALEWSKA: Capitol 
(orele 9.30; 11.45: 14: 16,15: 18,30:
20.45) : Feroviar (orele 9: 11.40;
14,30; 17.15: 20): Casa Filmtilul (o- 
rele 10; 12.15; 15,45); Grădina Ca
pitol (ora 20,15).

APAȘII: Excelsior (orele 9; 11,15; 
13.30: 16: 18.15: 20,30): Modem (o- 
rele 9; 11.15; 13,30: 16; 18; 20): Me
lodia (orele 9; 11,15: 13.30: 16:
18,30; 20.45): Grădina Modern (ora
29.30) .

LA EST DE JAWA : Aurora (o- 
rele 9,30: 12; 15,30: 18: 20,30); Fla
mura (orele 8,45; 13,15; 15.45; 18.15:
20.30) : Grădina Aurora (ora 20,15).

CASA, DULCE CASA: Drumul 
Sării (orele 15.30; 18: 20.15).

PERCHEZIȚIA: Moșilor (orele
16: 18; 20).

LUMINILE ORAȘULUI: Doina 
(orele 13: 15,30; 18: 20.15). La orele 
9.30; 11,45 — program de desene

animate; Giuleștl (orele 15,30; 18;
20.15) .

FRAȚII JDERI: Unirea (orele 
15,30; 19); Floreasca (orele 15.30;
19) : Flacăra (orele 9: 12,30; 16; 
19 30); Grădina Lira (ora 20).

CAT BALLOU: Dacia (orele 9 ; 
11,15: 13.30; 16; 18.15; 20,30).

CIDUL: Cotrocenl (orele 15,30;
19.15) .

LADY CAROLINE: Miorița (ore
le 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20.15).

SUNETUL MUZ1CH: Viitorul (o- 
rele 15.30; 19).

VALEA PRAFULUI DE PUȘCA: 
Lumina (orele 9: 11.15: 13,30; 16; 
18,15: 20 30); Ferentari (orele 15,30; 
18: 20.15).

PĂCALĂ: înfrățirea (orele 15,30;
18.30) .

BANI DE BUZUNAR: Bucegi ic
rele 16: 18).

PLIMBARE IN PLOAIA DE PRI
MĂVARA: Arta (orele 15: 17,30;
20) : Grădina Arta (ora 20,15).

CE DRUM SA ALEGI: Pacea (o- 
rele 15,30; 18: 20.15).

UN COMISAR ACUZĂ: Popular 
(orele 15.30: 18; 20.15).

RIO LOBO: Munca (orele 10; 
15.30: 18; 20,15).

DECOLAREA: Progresul (orele 
15.30; 18: 20.15).
• MARINARUL EXTRAORDINAR: 
Volga (orele 9: 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15): Grădina
20.30) .

OMUL POTRIVIT
POTRIVIT: Unirea

CHEMAREA
Cringași (orele 15,30; 19).

FATA CARE VINDE FLORI : 
Cosmos (orele 13: 15.30: 18; 20).

TREI SCRISORI SECRETE: Ra
hova (orele 15.30; 18; 20,15).

CĂLĂREȚUL FĂRĂ CAP: 
tan (orele 15,30; 17,45; 20); 
dina Vitan (ora 20,30).

DOAMNA CU CĂȚELUL: 
dina Bucegi (ora 20,15).

Tomis fora

LA LOCUL 
_ (orele 16; 18). 

STRĂBUNILOR :

VI-
Gră-

Gră-

ROMANIA FILM—PREZINTĂ Studioul de teatru al I.A.T.C. i 
LABDACIZU — ora 20.

pe JEAN GABIN TN

AFACEREA DOMINICI

coproducție franco-italo-spaniolă, regia : Claude Bernard- 
Aubert. O remarcabilă reconstituire a unui proces celebru 

din Franța anilor '50.

PROGRAMUL 1
16.30 Emisiune în limba maghia

ră. 19.00 Vetre folclorice. 19,20 1001 
de seri: Piticul din ceas. 19,30 Te
lejurnal. La cotele anului XXX. 
20,00 Omul de Ungă tine. Dăruire 
și responsabilitate. Elena Orzan, 
inginer agronom. Erou al Muncii 
Socialiste. 20,20 Publicitate. 20.25 
Capriciu italian de Piotr Ilici 
Ceaikovski. Interpretează orches
tra și ansamblul de balet al Ope
rei din Dresda. 20,40 Roman foi
leton: „Casa Buddenbroock". Ul
timul episod. 21,35 Revista literar- 
artistică TV. Ediție realizată in co
laborare cu Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor. 22,15 34 de 
ore.

PROGRAMUL 2
17.30 Telex. 17.35 Avanpremieră. 

17.40 Prin împărăția mistreților. 
Expediție de vînătoare de Al. Sat- 
mari. 18,00 Film artistic: Romeo 
și Julieta". Producție a studiouri
lor cubaneze. 19,20 1001 de seri : 
Piticul din ceas. 19.30 Telejurnal. 
La cotele anului XXX. 20.00 Film 
serial pentru copii: ..Daktari". E- 
pisodul „Numărătoarea inversă 
pentru Judy" (II). 20,25 Viața eco
nomică a Capitalei. 20,45 Muzica 
românească în contemporaneitate. 
Sinteze (VII). 21,15 Drumuri in 
istorie — Hunedoara: „VIrstele fie
rului". 21,35 Film serial: „Urmări
rea" — producție a Televiziunii 
Române. Ultimul episod. „Un joc 
cu păpuși".
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