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Proletari din toate țările, uniți-vă ’
«A»

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI C0MUN6T

Actualitatea

economica

TIMPUL 
DE 

_MUNCÂ_
Valorificarea cit mai efi

cientă a timpului tie lucru, 
iată o pirghie economică 
deosebit de importantă pen
tru sporirea productivității 
muncii. Rezervele în acest 
compartiment sint inepuiza- 

'<bile. Demonstrația este sim
plă : un singur minut din 
timpul de lucru al personalu
lui productiv din industrie 
echivalează la nivelul econo
miei cu o producție de 3,3 
milioane lei. O valoare im
presionantă care poale intra 
in bugetul țării. Depinde dacă 
acest minut este bine chib
zuit, transformat in bunuri 
materiale. Un frumos exem
plu am •intilnit recent la în
treprinderea de utilaj chimie 
din Găești unde pină nu de 
mult indisciplina era o pro
blemă la ordinea zilei. Orga
nizația U.T.C. a obținut, 
printr-o stăruitoare muncă 
de educație cu fiecare tinăr 
în parte, rezultate remarcabi
le : in acest an in organiza
țiile din secțiile cazangerie 
și turnătorie, adică cele mai 
grele secții, nu s-au mai în
registrai nici o absență ne
motivată, niei o inlirziere la 
program din partea tinerilor.

Din păcate, insă, in fiecare 
unitate economică mai sint 
încă multe de făcut, pentru 
îmaturarea cauzelor care duc 
la risipa de timp, la neutili- 
zarea completă a celor 480 de 
minute. Referindu-se la a- 
ceste aspecte, secretarul ge
neral al partidului spunea 
in cuvintarea sa la plenara 
comună a C.C. al P.C.R. și 
Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale 
a României : „Trebuie să 
atrag foarte serios atenția 
asupra necesității de a se 
acorda mai multă atenție pro
blemei disciplinei in muncă". 
Și mai departe : „Organiza
țiile de partid și sindicatele, 
organizațiile de tineret tre
buie să-și îndeplinească mai 
bine îndatoririle ce le revin 
în această direcție, să în
țeleagă că — impreună cu 
conducerile întreprinderilor 
— sint chemate să asigure 
ordinea și disciplina".

Pornind de la aceste exi
gențe, pentru folosirea com
pletă și cit mai productivă a 
timpului de lucru, este ne- 

. cqsară ridicarea nivelului de 
‘„■anizare a muncii și a pro- 
riMului de producție, asigu
rarea la timp cu documenta
ție tehnică, cu materii prime 
și materiale a locurilor de 
muncă, programarea operati
vă a producției și asigurarea 
celor mai bune condiții pen
tru desfășurarea normală a 
lucrului. Nu toate aceste 
obligații revin în întregime 
organizației U.T.C. dar ute- 

.cițtii, tinerii, pot și tre
buie să-și aducă o mai 
mare contribuție la rezol
varea lor. Sesizînd lipsurile 
constatate și intervenind 
pentru soluționarea lor, orga
nizația U.T.C. trebuie să cul
tive în același timp la tineri 
spiritul de buni gospodari, de 
buni organizatori ai produc
ției, intransigenți cu ei în
șiși ca și cu cei din jur. 
Militînd cu consecvență și 
acționind prompt și ener
gic pentru stoparea risi- 

ț pei timpului de muncă, pen
tru valorificarea productivă 
a fiecărui minut, de către 
fiecare tinăr în parte, orga
nizația U.T.C. va milita și 
icționa. dealtfel, pentru 
realizarea propriilor sale an
gajamente în întrecerea so
cialistă.

ROMULUS LAL

CULTURA
Opera literară, oglindire sin

tetică a realității, este ea însăși 
o realitate, la alcătuirea căreia 
au fost utilizate pe lingă mulți
mea de materiale de informație 
istorică, socială, caracterologică, 
o serie de alte elemente infra
structurale — detectabile mai 
greu — și care exprimă convin
gerile filosofice ale creatorului, 
sensurile etice ale portretelor și 
acțiunilor, gradul ele participare 
— mai exact, de angajare — a 
povestitorului în dialectica pro
ceselor complexe pe care le des
fășoară înaintea ochilor noștri. 
Vulgarizînd puțin, o copie după 
o copie (mă refer la film) ne poa
te oferi poziția, raporturile pei-
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• întreprinderea de mecanizare e 
agriculturii-Galați.

NU-I ESTE NIMĂNUI 
PERMIS SĂ TREACĂ 

NEPĂSĂTOR PE UNGĂ 
LIPSURI

• Fabrica oe »•■» ■ «căOe^ane 
.VBcMMr". tag. View.

PROPUNERILE
COLECTIVULUI SĂ FIE 

MAI OPERATIV 
SOLUȚIONATE

• Șaatămrf rob* iu ee am*'»* » var 
Chwcedaga

UN PROGRAM DE LUCRU 
FORMAL SI UN TREN 

CARE CIRCULA 
FĂRĂ „ORAR I

(RELATAR LE REPORTER LOR NOȘTRI IN PAGINA A ll-A)

NICI 0 COMBINĂ ABSENTĂ LA STARTUL
RECOLTĂRII PĂIOASELOR

Secerișul se apropie. Pe două 
milioane și jumătate de hectare 
griul și orzul iși împlinesc spi
cul. în acest timp mecanizato
rii fac ultimele pregătiri in 
vederea asigurării unei desfă
șurări normale a campaniei de 
vară. Pun la punct mașinile 
și utilajele de a căror bună 
funcționare depinde încheierea 
recoltărilor intr-un timp foarte 
scurt și fără pierderi, elibe
rarea terenurilor de paie și in- 
sămințarea culturilor duble pe 
suprafețe mai mari decit cele 
inițial prevăzute. Datele cen
tralizate la Ministerul Agricul
turii, Industriei Alimentare și

Apelor redau faptul ei in peste 
2t de județe ale țării au fost 
încheiate reparațiile șă reviziile 
la combine și la celelahe ma
șini agricole. Concomitent, ta 
mai bine de treizeci de mh de 
combine s-an efectuat și pro
bele de etanseizare.

Sub semnul întrebării se mai 
află. insă, folosirea a circa 
•ece mri de combine. Mari ră- 
raineri in urmă se semnalează 
in județele Botoșani. Iași. Vas
lui. i ovasna unde reparațiile și 
reviziile mai trebuie efectua
te la circa o cincime din com
binele aflate in dotare. Lipsesc

piesele de schimb dar nici din 
partea mecanizatorilor eu s-a 
manifestat suficiență preocu
pare pentru executarea de re- 
*ondirionări și de eoufecuouări 
m atelierele proprii- Se înțele
ge. nici o combcnâ na trebuie 
să absenteze de la «xarml re
coltării păroaselor. Peețra a- 
ceasxa toate forțele se cer

i'ste unde «e hotărăște rtnnu 1 
si calrța’ea lucrării de recolta- 
re a păroaselor. Se cer organi
zate «himburi preiungrte. in
tr-ajutorarea intre uaităule 
apicsle.

Promoția» 
anului XXX a 
facultăților » 

în fata» 
actului 

repartizării
• La începutul lunii iulie, 

cei care primesc diplomele 
de inginer ori licențiați vor 
trece prin fota comisiilor de 
repartizare * îmbunătățirea 
sistemului de repartiție : co
misii centrale vor repartiza 
absolvenții in timp ce aceș
tia se vor afla la sediile 
propriilor institute • Crite
rii de repartiție care respec
tă principiile echității so
cialiste • Locul de muncă 
ci specialistului ieșit de pe 
băncile facultății : producția.

BoCrnt drepturilor asigurate 
de Cocsatutia țârii, toți absol- 
ver.ț.. primesc un loc de muncă 
:n specialitatea pentru care s-au 
pwtflil Incit, cei 17 600 de ti-

1XCBETIA LUSTIG 

fContmuara în pag. a U-a)

CINCINALUL ÎNAINTE DE TERMEN!
— xe au 'ealizat suplimentar 
aproape 29 000 tone cocs me-

»n ti iunie. Intre 
FRIXDFREA HitlSHUtl 
DE EXPLOATARE SI 
TRANSPORT DIN MIERCl - 
REA CIUC a .tcbesz: sarv.-

O DE LV ÎNCEPUTUL A- 
NT1X1 SI FINA ACUM.

VEȘTI 
DIN ECONOMIE
O MINERII DIN GORJ 

ridică tot mai sus ștacheta 
realizărilor dobindite în in- 
•-ecertfa socialistă. Astfel, 
cantitatea-de cărbune extra

să peste plan in perioada 1 
iar.uarie — 10 iunie a ajuns 
Ia 180 000 tone, fiind astfel 
depășit angajamentul anual. 
Patru cincimi din producția 
suplimentară de cărbune este 
rodul activității minerilor din 
bazinul Rovinari.

o COLECTIVUL ÎNTRE
PRINDERII DE REȚELE 
ELECTRICE MUREȘ a pus 
sub tensiune, cu 30 de . zile 
înainte de termen, linia de 
110 kV Reghin—Deda, creînd 
condiții pentru accelerarea 
lucrărilor de electrificare ă 
căilor ferate Ciceu — Tg. 
Mureș și Deda — Războieni.

«

Mesajul președintelui 
Republicii Socialiste România,

NICOLAE CEAUSESCU, 
adresat reuniunii la nivel înalt 
a Organizației Unității Africane 

de la Mogadiscio, cu prilejul celei 
de-a Xl-a aniversări

Ca ocazia celei de-a Xl-a aniversări a Orga
nizației Unității Africane și a Zilei Eliberării 
Africii îmi este deosebit de plăcut să adresez 
Dnameavoastră. reprezentanți ai statelor și po-. 
paareior .liricii, reuniți in sesiune solemnă la 
Mogadiscio. an călduros salut și cele mai cor- 
diate felicitări, in numele Consiliului de Slat și 
al Guvernului Republicii Socialiste România, al 
poporalii român și al meu personal.

Cea de-a Xl-a aniversare a creării Organiza
tei I nitâtii Africane are loc in condițiile cind 
in viata internațională se afirmă tot mai pu
ternic voința popoarelor de a realiza și conso
lida un climat de destindere, colaborare și secu
ritate. de a stinge focarele de tensiune și 
război, de a asigura solutionarea in interesul 
tuturor națiunilor a problemelor politice con
temporane prin participarea, pe bază de egali
tate, a tuturor statelor lumii. Consider că as
tăzi. mai malt ca oricind, se impune cu putere 
necesitatea intensificării și unirii eforturilor 
forțelor democratice, progresiste și antiimperia- 
liste pentru promovarea noilor principii unanim 
recunoscute ale relațiilor dintre state, bazate pe 
egalitatea deplină in drepturi, pe respectarea 
independenței și suveranității naționale, neames
tecului in treburile interne, nefolosirea forței 
sau amenințării cu forța, asigurarea dreptului 
fiecărui popor de a se dezvolta liber, fără nici 
un amestec din afară.

Topoarele africane, statele independente ale 
continentului, membre ale Organizației Unită
ții Africane, au adus și aduc o contribuție în
semnată la recunoașterea și aplicarea neabătută 
in relațiile dintre toate statele lumii a acestor 
principii, la curmarea politicii imperialiste de 
forță, dictat și agresiune, la statornicirea unei 
atmosfere de pace, ințelegere și colaborare in
tre popoare.

Vizitele pe care le-am întreprins în ultimii 
ani intr-un șir de state de pe continentul afri
can. intilnirile și convorbirile avute, pe pămin- 
tul Africii ți in România cu șefi de state, cu 
conducători ai unor mișcări de eliberare națio
nală din Africa, au constituit un important 
mijloc de amplificare a conlucrării fructuoase 
dintre țara mea și statele africane, o expresie 
elocventă a dorinței noastre comune de a dez
volta colaborarea, de a intări legăturile de prie
tenie și solidaritate dintre poporul român și po
poarele din Africa, ceea ce corespunde interese
lor tuturor forțelor antiimperialiste.

Folosesc acest prilej pentru ca. in numele

României socialiste, al poporului român care a 
dus el însuși, timp de veacuri, o luptă plină de 
sacrificii pentru eliberarea națională și socială 
— să reafirm profunda noastră solidaritate cu 
lupta popoarelor africane împotriva imperialis
mului. colonialismului, neocolonialismului. a ori
cărei forme de dominație și asuprire. Ferm ho- 
tărită să acorde, in continuare, intregul său 
sprijin politic, diplomatic, moral și material 
mișcărilor de eliberare națională din Angola. 
Mozambic, Gitineea-Bissau. Namibia în lupta 
lor justă pentru libertate și independență națio
nală, pentru ca aceste popoare să-și poată o- 
rienta toate forțele in vederea dezvoltării eco
nomice și sociale de sine stătătoare, România 
consideră că in prezent există toate condițiile 
favorabile accelerării victoriei împotriva ultime
lor rămășițe ale colonialismului pe pămintul A- 
fricii. Țara noastră condamnă cu fermitate poli
tica de discriminare rasială și apartheid dusă 
de regimurile rasiste din Africa de sud și Rho
desia. militează cu hotărire pentru aplicarea 
neintîrziată a prevederilor Declarației O.N.U. eu 
privire la acordarea independenței tuturor ță
rilor și popoarelor coloniale.

Republica Socialistă România — ea însăși 
țară in curs de dezvoltare — ințelege, sprijină 
și va sprijini și in viitor eforturile statelor a- 
fricane pentru lichidarea stării de subdezvoltare, 
a decalajului economic care le desparte de sta
tele avansate economic, acționează consecvent 
pentru așezarea pe baze noi a relațiilor econo
mice internaționale, pentru stabilirea unor ra
porturi echitabile între prețurile materiilor pri
me și ale produselor industrializate și va mi
lita cu consecvență pentru punerea in aplicare 
a rezoluțiilor adoptate, in această problemă, de 
Sesiunea extraordinară a Adunării Generale a 
O.N.U.

Folosesc acest prilej pentru a ura din inimă 
popoarelor Africii noi și noi succese în lupta 
lor pentru abolirea totală și definitivă a tutu
ror vestigiilor colonialismului și neocolonialis- 
mului. pentru dezvoltarea economică socială in
dependentă, pentru pace și colaborare interna
țională.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele 

Republicii Socialiste România

NOI ECHIPAMENTE 
DE TELEMECANICĂ

In baza rezultatelor unor 
studii efectuate de specialiști; 
Institutului de cercetări și 
proiectări pentru automatiza
re din București, la Fabrica 
de elemente pentru automa
tizare — F.E.A. au intrat în 
producție noi echipamente și 
instalații moderne de tele- 
mecanică. destinate supra
vegherii și conducerii centra
lizate. de la distanță, a unor 
procese tehnologice, in uni
tăți energetice, de transpor
turi. cimpuri de petrol-gaze. 
combinate industriale, rețele 
urbane și în irigații.

Dialoguri cu Eroi ai Muncii Socialiste

TÎNĂRULUI SCRIITOR

HRISTACHE ANTONACHE. 
maistru forjor la Uzinele „23 August" 

„Mă străduiesc 
să formez, 

în primul rînd, 
oameni“

MINITEHNICIENII
LA LUCRU

Acești mici meșteri mari, cind 
sint pionieri, poartă numele 
de minitehnicieni. 11 poartă de 
mai mulți ani, căci concursul 
„Minitehnicus", care a de
clanșat o întreagă mișcare de 
creație țehnică. în rîndul pio
nierilor, se află la a Vll-a 
ediție, numărînd astăzi peste 
35 000 de participant/. Rea
lizările lor — 15 000 lucrări 
„brevetate' — pot fi văzute 
în cercuri, la școli și case ale 
pionierilor, în expoziții. Sint 
rodul pasiunii, al cunoștințe
lor însușite la școală, al fan
teziei puse în mișcare pentru 
a crea ceva ingenios și 

folositor.

de MIRCEA HORIA SIMKDNESCU

sajelor unele față de altele, ale 
tuturor față de societate, dar mai 
niciodată dimensiunile adevărului 
integral al universului în care au
torul și-a închis propria ființă, 
implicînd-o definitiv, asemenea 
fluturelui de mătase, în construc
ția propriei creații.

M-am oprit asupra acestor ob
servații nu numai pentru a mă 
desprinde de părerea unor socio
logi burghezi care cred că în 
epoca afirmării impetuoase a mij
loacelor de comunicare audio-vi- 
zuale, inclusiv artistice, litera ti
părită, făptura cărții și-ar pierde 
puterea de înriurire a conștiin
țelor, virtuțile tradiționale de cu
prindere și exprimare a adevăru

lui realității. dar p pentru a pu
ne in evidentă faptul că roma
nul, nuvela, schița rint un pro
dus al unei cuitun. m numai al 
unei personalități creatoare, de 
unde interesul nostru, al cititori
lor, pentru uriașul metmusm pus 
în mișcare de pana creatorului, 
care reușește sau nu să ne pro
pună o nouă viziune și o nouă 
atitudine) asupra vieții, asupra 
realităților contemporane.

Cultura scriitorului — adică 
implicarea sa calificată in tradi
ția țării sale. în mersul mereu 
înnoit al gindirii societății în cu
re trăiește — presupune o te-

(Continuare in pag. a 111-a)

In primăvara anului 1943. 
un tinăr subjiratec. m virstă 
de 19 ani. sosea zilnic, o dată 

! cu răsăritul soarelui, in fata 
1 Uzinelor „Malaxa- in spe

ranța ocupării unui loc de 
muncă. Intr-o bună zi. por
țile s-au deschis și pentru 

I *1- „Mergi la forjă" i s-a 
I spus scurt. „Arh mers fără 
I , să ezit, iși amintește dună 
i 31 de ani eroul Munci So- 
j cialiste. Hristacbe Ar.mna- 
I che. maistru forjor la Uzinele

_3 A-<nsc-. Șnara că e o

intr-o eăădură aproape msu- 
ponabCâ -ror—sile no se 
cpr—pa-ă ea cei» de acami. 
car m par.-.z aceste r~z!-r~- 
Na areas» de aie-s. Eram

.t că-ct. or-rt asz- 
gura o pir-», câ tata scăpase 
de o gară in pan de krărxf.

MONICA ZMRJI\<TH1

H'JT »n illIMf

• In centrul atenției. ia iad iul !■- 
crărilor conferinței seenritătii și coope
rării europene, se află actualmente 
propunerile prezentate de România ca 
privire la măsurile menite să facă efec
tivă ne recurge rea la forță ia relațiile 
dintre state.

• Demisia cabinetului italian a declanșat un
nou impas politic la Roma (co^entoriuf “ostru, in 
pagina o 4-a)

Am trecut vineri, 7 iunie, 
12 dimineața, pe șoseaua 
Severin de Craiova, prin 
mcre parie frumoasă, curată, dar și strim- 
bă, denivelată pe alocuri, fapt care justi- 
• ca prezențe destui de susținută a însemne- 
y portocc . specifice lucrătorilor „de la 

drumuri* "”* **’
pcrbjizul ticș nii, aceste culori 
se-m- de sperc—o pentru tre
cător. Speranțe că în cu
r'd zdr^ndnătur ie drumului 
prost vor fi ir'ocui'e cu foș- 
-etv lin oi pneurilor pe osfol- 

cc og 'cc. , Nu e totul in
ragniă, car se lucrează", iată gindul incu- 
" o*C' A~’"c n„—c cc intîlnirea cu primul 

oe * o fost o totală deziluzie: 
cozile uneltelor ca „în ciomag" 

- cj» se z<e prin pcriec locului —, lucrc- 
vu fveraj ri_ stăteau. O fi o pauză, 

--ar- zs. dor etc și ol doilea punct de 
jcru. «tc-i s oe c! treilea. Se „muncea" 
n cceees pazri« a bcc ior o eri, cu pieo- 
lu-n cocac .«oei? să nu cadă, bieții, din 
o-c oc e . La alt c- Kt', o ceată de fe

mei tocau din gură la vorbe, încit păreau 
angajate pentru sporovăială, iar lingă un 
ood nou,, la o deviere, băieții se odihneau 
cu mîinile sub cap, tolăniți la umbră de co
pac verde... Și tot așa și în alte locuri, în 
timp ce mașini și unelte felurite stăteau 
încremenite și ele.

Am privit toate aceste scene (subliniez, 
petrecute la cea mai fertilă oră a muncii} 

și mă întrebam : oare pe 
________ șeaua ------- x— *!

EUGEN FLORESCU pective au șefi? Pe ce lasă ei 
———— să se ducă banii statului? Pe 

„munca in ciomag" ? Cine 
le dă dreptul să lase nefolosite niște ma
șini core, judecate la nevoia noastră de îm
bunătățiri rutiere, sînt prețioase ca aurul ? 

Sigur, mi se poate zice că, totuși, și pe 
soseauo aceea lucrurile înaintează. Desigur, 
dar in ce ritm? in cite ore-om ?
mașini? Și cu ce boni?

lată, de ce mă gîndesc din 
ce diriguiesc treburile prin 
locur și mă întreb : pe ei nu-i doare inima?

intre orele 10 și 
ce leagă Turnu 
Filiași. Șosea in

'. Văzute de a distanță, zărite prin
...i —------ - _ .1—j p5reau un

tace cinevaaceasta
control? Echipele res-

în cite ore-

nou la cei 
respectivele

y
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ORDINE Șl DISCIPLINĂ 
DESĂ VlRȘITE

Trecuse doar un ceas de ia în
ceperea programului de dimi
neață cind am pornit prin ate
lierele întreprinderii de meca
nizarea agriculturii și indus
triei alimentare din Galați. E- 
rau. deci, orele maximei pro
ductivități, ale celui mai inten
siv ritm de lucru. Am intrat 
mai întii în atelierul de prelu
crări mecanice. Toți tinerii sint 
la mașinile lor, utilajele func
ționau fără întrerupere. Mais
trul Ion Gălățeanu, șeful atelie
rului ne vorbește despre acți
unile pe care le-a întreprins, 
împreună cu organizația U.T.C. 
de aici pentru întărirea disci
plinei, pentru întronarea unei 
ordine depline. Unii tineri, pre
cum strungarii Iosif Bulai și 
Vasile Constantin, au fost puși 
in discuția colectivului pentru 
neîngrijirea mașinilor. Ca să 
nu mai vorbim de cei care intir- 
ziau sau absentau de la pro
gram. Afirmațiile sale se con
firmă întru totul pe teren.

Continuîndu-ne însă raidul 
prin alte sectoare, avem ocazia 
să constatăm, în ce privește res
pectarea disciplinei, mari dife
rențe de nivel in cadrul aceleiași 
întreprinderi. Intrind în atelie
rul de sculărie, îl întîlnim pe

șeful de echipă Alexandru Di- 
mofte aplecat asupra unui de
sen. în dreapta sa, la 3—1 pași, 
stau de vorbă trei fete, îmbră
cate in salopete. Și-au părăsit 
locurile de muncă și stau la tai
fas in timpul programului, ti

întreprinderea

Se pregătește să ne expună o 
întreagă teorie, trage aer în 
piept, iși drege vocea, dar îi in- 
trerupem. atrăgindu-i atenția a- 
supra a două mașini scoase din 
circuitul producției, doar la doi 
metri de persoana dumnealui.

de mecanizare

a agriculturii - Galați

NU-I ESTE NIMĂNUI PERMIS 
SĂ TREACĂ NEPĂSĂTOR 

PE LÎNGĂ LIPSURI
facem un semn șefului ce e- 
chipâ. acesta se ir.'oarce în
cruntat spre cele trei- îl întreb 
peste citeva clipe pe Alexandru 
Dimofte care este starea disci
pline: in cadrul echipe: sale.

— Bună. ne răspunde dum
nealui. Eu am un principia—

Ii arăt și dai tmeri care stau la 
taclale 'căci acesta e cuvin tul), 
ceva mai ia spa e

Evident, este vorba aici de o 
ar.tudme de toleranță nadmts;- 
bilă din partea unui» care, pri
mul. are misiunea de a lua mă-

suri pentru respectarea disci
plinei și ordinei în producție.

Tot despre tolerarea abateri
lor este vorba și in următoarea 
situație: ieșind de la sculărie
am intîlnit doi tineri, pe Ma
rian ■ Pricop și Gelu Merioru 
care și-au părăsit locurile de 
muncă de la atelierul de turnă
torie. atelier aflat in cealaltă ex
tremitate a uzinei. Umblă 
creanga prin întreprindere, trec 
pe lingă atiția șefi de echipă, 
maiștri, secretari U.T.C., ingi
neri și nimeni nu-i oprește, ni
meni nu-i întreabă, nimeni nu le 
arată unde le este locul. Multe 
lipsuri in respectarea discipli
ne: în producție iși au izvorul 
chiar in comportamentul — lip
sit de exigentă — al unor con
ducători de la locurile de mun
că. al unor secretari ai U.T.C 
care se simt secretari și acțio
nează ca atare doar in cadrul 
adunărilor generale. întărirea 
ordinei »: disciplinei la I.M A.I A. 
Galați trebuie deci să înceapă, 
de aici, prin înlocuirea atitudi
nii de tolerare a abaterilor cu 
un activ spirit de exigentă S- 
autoexigență.

ION CHIRIC

Cit am cumpdrat 

in cinci luni
Unitățile comerciale de la o- 

rașe și sate au desfăcut în acest 
an un volum de mărfuri cu 2,3 
la sută mai mare față dd pre
vederi, depășind astfel volumul 
vinzărilor din primele cinci luni 
ale anului trecut cu 5,5 miliarde 
lei.

Cele mai mari creșteri s-au 
înregistrat la bunurile de folo
sință îndelungată: autoturisme, 
mobilă, televizoare, aparate de 
radio, mașini de cusut, la arti
cole de uz casnic și gospodăresc. 
De asemenea, ca urmare a pu
nerii in vînzare a unui număr 
sporit de modele de îmbrăcă
minte și încălțăminte pentru se
zonul de vară, magazinele de 
specialitate au desfăcut numai 
în ultimele două luni mărfuri în 
valoare de 220 milioane lei. Au 
fost puse în vinzare, totodată, 
cantități sporite de produse 
agro-alimentare.

8 iunie 1974. Zi obișnuită de 
lucru la Întreprinderea „V'ilcea- 
na“. Ne îndreptăm spre secția 
încălțăminte. In fața atelierelor, 
în curtea interioară, vreo 10-12 
muncitori, în mare majoritate ti
neri, au aprins cite o țigară fi 
stau la șuetă, cîntărind șansele 
echipei locale de fotbal C.S. Rm. 
Vîlcea de a promova în diviria 
A. Și aceasta, în timp ce toți 
componența schimbului de dupa- 
amiază ar trebui să se afle la 
posturi. Peste citeva momente, m 
atelierul croit-cusut, stăm de vor
bă cu șeful de schimb, maistrul 
Gh. Pană.

— Oamenii mei sint toți la 
posturi. Cei de jos trebuie să fie 
de la atelierul de tras-tălpuit-fi- 
nisat. Așa și era.

Deocamdată în atelierul de 
croit-cusut, putem constata că 
se muncește bine, depunîndu-se 
eforturi susținute pentru înde
plinirea sarcinilor zilnice de plan. 
S-ar părea că totul este in or
dine. Dar maistrul Pană ne spul
beră această iluzie de o cbpă.

— Ne lovim de dificultăți in 
organizare. Randamentul, ar pu

tea fi mult mai mare isoi »-a» 
crea posibilitatea infreriaera co
respunzătoare a atiiaieior. O par
te din aceste» fi tocmai «tifle
le ^cheie", — mcpnie de cap
sat fi de subțiat — se ie^ecteaza 
cel mai des. Am

Fabrica de piele

,,Vîlceaaa*<

PROPUNERILE

Discutăm puțin mai firztu cu 
secretarul organizației de partid 
pe schimbul A. l’me de «jx d* 
la ate .erai de tms-tilpsit-fausat.

— Da, cei pe cere i-ați căzut 
ia curte fee parte din atelieru1 
de jax Va atelier cheie — mâ

ți încilțaminte

Rm. Vîlcea

COLECTIVULUI

jumătate pfnd la becfce»ane« 
schimbului și 110 oamem trebu
iau să plece acest din coase a- 
nei defecțiuni care ar fi putut fi 
evitată.

— Exisă utilafe de rezervi p 
nu unul, ci doui, ne spiaseu to
varășul secretar. De hm: de tiăr 
iasă repartizarea lor este tergi
versată Noi smtem retnbvsti ia

În casă nouă
în cel mai tinăr microraion 

de locuințe din municipiul 
Hunedoara, la începutul a- 
cestei săptămini a fost recep
ționat și predat un nou bloc 
de locuințe cu 132 de apar
tamente. Numărul aparta
mentelor nou construite cu 
fonduri alocate de stat și 
date in folosință în orașul si- 
derurgiștilor hunedoreni a a- 
juns astfel la 17 000.

De la inceputul anului 
s-au mutat, de asemene», în 
locuințe noi aproape 500 fa
milii din principalele centre 
miniere ale Văii Jiului, pre
cum și in Deva, Hațeg și O- 
răștie. în centrul feroviar Si- 
meria au fost predate pînă în 
prezent locatarilor toate a- 
pertamentele proprietate de 
stat planificate pe anul 1974.

Săptămîna 

teatrului reșițean

SĂ FIE MAI OPERATIV

acord global. dm tovarășa de la 
atelierul mecanic, as. In ce pri
vește greutățde de aprtiririnaa 
re, acestea, la no», rfnf f aorta 
mari. Ne hpserc tocuri, tălpi, cru

țări superioare. Socotrm că aph- 
carec accrdsdm global riebme st 
se food concnasdent sa ergi--- 
rec bazei tehnico ma'r-aie st a

Viața culturală și artistică a 
Reș.țe: a consemnat inaugurarea 
unei săptămini a teatrului, ma-

SOLUȚIONATE
pentru întregul ate&er daar 
mecanici. La caneciMM nomesă 
de producție ne-ar t ebm vai pm- 
țin trei mecanici, dar de fans re 
zile cererea noastră InJ uaf*f 
nu este auriți de : -njmresaa m- 

‘treprinderiL

pm de tras ia ipste — s-a defec
ta:. Ouai are au etm degeaba A- 
peă o^naasrw aa remedsat peutru 
■a timp afdeșaZ. dar acum el r-a 
de*errit dfas aas și «s ■> ^thf 
Am triade aernenâ acuși tm ere 
XJ». mai emu den ierni era p

utilaielor. Doct ți tocartșâ de ia 
Mefierad meca ac ți de la ap a 
ririraarr ar fi retrdnzg: ea asi

DOKV MOTOC

mfestare dedicată împlinirii unui 
MM de veac de activitate a pri
me: instituții teatrale de stat din 
areastă parte a țării în cei 25 
de ani de existență, teatrul din i 
R-esita a adus pe scenă 155 de î 
premiere, majoritatea piese ro
mânești clasice $i contemporane, 
vmooate de aproape 2 milioane . 
oe specia tori.

în a i>gi a—ui acestei săptâ- 
măm ma: figurează premiera ' 
puuai ^Paserea x adevărul", o 
«est33e de eosnerietei x refe- 
raae pe treia _J5 de am de see- 

poecz de far-ageaf ■ afiae roe- 
• uz» x «ctrie scesocrafice. c 
:-n~—e a «mțnăor teatrului cu 
melarh rextem Ia locurile lor 
de mund precum ț: o suită de 
speeacole cu piese din reperto
riul anuale: sragiunl

(Agerpres) 1

în primul rind, oameni
'(Urmare din pag. I)

— Tovarășe Antonache. acum 
doi ani am făcut cunoștință în 
fața unui cuptor incandescent 
Erați înconjurat de un grup de 
tineri, proaspăt sosiți în uzină 
și le vorbeați , cu sinceritate nu 
numai despre frumusețile mese
riei de forjor, dar și despre di
ficultățile ei. Astăzi, vă reintil- 

> nesc tot în hală și tot printre 
tineri. Din cite știu, ei sînt îm- 
părțiți pe echipe, au șefi de e- 
chipă care-i supraveghează, iar 
dumneavoastră aveți multe alte 
sarcini ce țin de organizarea 
producției și care, singure, v-ar 
putea ocupa toate cele 8 ore de 
muncă. De ce vă petreceți atîta 
timp printre tineri ?

' ■'— Păi, asta e menirea noastră, 
a comuniștilor vîrstnici, să ne 
ocupăm de formarea și de edu
carea lor. Nu trebuie neapărat 

.trecută printre sarcinile de ser- 
ăVici ! Cum mi-ar sta mie, om 
“CU 31 de ani vechime, să zic 

’unui „puști" cu numai 10—15 
ani la forjă — „Ocupă-te tu 
de băieți, că eu am alte tre
buri ?“ Nu se cade ! Pe urmă, 

Wfili la noi, e și ceva special. 
Condițiile de muncă s-au îm
bunătățit, dar. forja tot forjă 
rămîne. Băieți cu liceu nu prea 

’Vin, bucureșteni nici atît ! Vin 
băieți de la țară, de departe. 

JUnfeori nu știu nimic despre 
forjă, altădată cei care-i recru- 

• tează, în dorința de a-și face 
suma, le prezintă lucrurile de
naturat, colorează realitatea în 
roz. încercăm să le amortizăm 
șocul, le prezentăm forja realist, 
cu avantaje și dezavantaje și 
stăm în preajma lor cit mai 
mult ca să știe că sînt între 
prieteni, să-și uite dorul de 
ducă.

Fiecare comunist trebuie să-și 
îndeplinească la locul său de 
muncă menirea sa de educator.

— Din tinerii care vin in sec
ție, ciți pleacă ?

— Anul acesta din 43 au ră
mas 13. Cifra nu e chiar atit de 
nemulțumitoare cum pare. Aa 
de an numărul celor rămași a 
crescut, încet, dar constant. Este 
și meritul condițiilor de viață și 
muncă îmbunătățite, dar și re
zultatul unei munci educative 
mai bune in școală și in Între
prindere.

— De exemplu, cum s-a îm
bunătățit munca dumneavoastră, 
cea educativă ?

— Mi-am corectat o greșeală 
pe care o făceam in tinerețe. 
Mă ocupam de tineri. în 
special, aici, in fața forjei. Să 
ajungă forjori buni, asta doream 
și eram convins că stăpînirea 
meseriei este cel mai important 
lucru. Și astăzi cred, însă am 
învățat că pe tineri, cel puțin 
la început, nu trebuie să-i lași 
singuri deloc, trebuie să te ocupi 
de ei tot timpul. I-am strîns pe 
toți în cămine, care ne oferă un 
cadru de educație foarte efi
cient și le sîntem oaspeți ade
sea. Am încercat și am reușit 
să-i facem pe cit mai mulți 
să-și completeze studiile, nu 
putem să-i lăsăm cu 7 clase, nu? 
I-am înconjurat cu deosebită 
solicitudine pe cei care iși în
temeiază familii și, am avut nu
mai satisfacții — toți tinerii 
care au crescut la noi și-au fă
cut familii trainice.

— Am văzut că' sînteți nu nu
mai respectat, dar și iubit de ti
neri, ceea ce probează că ați 
știut să vă feriți de „distanțe", 
în ciuda anilor care vă separă 
de ei. Totuși, mulți pleacă de la 
forjă. Sînt tot atitea eșecuri ale 
dumneavoastră ?

— Cum v-am mai spus, cu forja 
este ceva special. Nu vreau să 
țin un discurs pe această temă, 
însă nu este o meserie pe care 
s-o facă oricine. îți trebuie niște

calități deosebite pentru ea. de 
la rezistență fizici penâ la ceea 
ce noi. poate, prea pmer.nos. 
numim talent. Adică o sensibi
litate deosebită- care-ti permite 
să auzi metalul incandescent sub 
loviturile ciocan uhu. să-i simți 
in clești ca și rum l-ai răsuci 
cu mina. Forja e ea o dragoste; 
eu am indrăgit-o acum 31 de 
ani. Niță Petre acum 15 ani. 
Păun Ivan acum aproape 20. Aș 
putea să vă mai dau zeci de 
exemple. Vroiam să demonstrez 
că in med firesc, mulți tineri 
pleacă de ta forjă. Desigur, ori
ce plecare ne întristează. Dar 
numai ațiva. foarte puțini, din
tre cei care pleacă reprezintă 
un adevărat eșec pentru noi. Ne 
străduim să fermăm in primul 
rind oameni, și in al doilea rind 
fprjori. Dacă pleacă, vreau să 
plece de la noi educați, con
vinși că numai prin muncă se 
pot realiza în viață. Primesc a- 
desea scrisori prin care tineri 
care au încercat să devină for
jori (observați, nu-i numesc, 
forjori-ratați !) mă anunță, ca 
să mă liniștească probabil, că 
s-au ținut de treabă in aită u- 
zină. că au devenit sh-ungari, 
șoferi, sau operatori, că iși în
drăgesc munca. îi consider co
piii mei ca și pe cei care au ră
mas la gura forjei. Prin această 
explicație n-am încercat să mă 
scuz. Am avut și eșecuri. Nimic 
nu mi se pare mai trist ca un 
tînăr debusolat care colindă din- 
tr-un oraș intr-altul, părăsind 
meserie după meserie, părîndu- 
i-se totul prea greu. în soarta 
fiecăruia regăsesc și o vină a 
noastră, a mea, și de fiecare 
dată cind in uzină sosește un 
grup nou de învățăcei îmi aduc 
aminte de eșecurile mele trecu
te, și-mi propun să fac orice 
pentru a ie evita.

(Urmare din pag. I)

r.eri — detașamentul de specia
lise-. cu înaltă calificare purtînd 
titlul onorific „Promoția anului 
XXX" trec acum nu numai 
prin emoția examenului ce se 
apropie, ci și cea a așteptării 
momentului in care vor alege 
locul de muncă.

Recent, la Ministerul Educa
ției și învățămîntului, in pre
zența a numeroși factori din 
invățămint, reprezentanți ai 
ministerelor de resort și ai 
Comitetului Executiv al 
V.A.S.C.R. s-au discutat mă
surile privind modul în care 
se va face repartizarea absol
venților. Veghează la respecta
rea tuturor prevederilor în vi
goare. Comisia guvernamentală 
de coordonare a repartizării.

Absolvenții învățămîntului 
tehnic superior, ca și ai .univer
sităților vor fi repartizați în ca
drul fiecărui institut. Comisii 
centrale întrunind în com
ponența lor reprezentanții in
stitutelor de invățămint supe
rior ai căror absolvenți ’ sint 
repartizați, reprezentanți ai mi
nisterelor de resort și organelor 
centrale, precum și reprezentanți 
ai Comitetului Executiv al 
U.A.S.C-.R. — conduse de repre
zentanți ai ministerelor coordo
natoare de ramură vor dirija prin 
telespeaker — o practică folo
sită deja la repartizarea me
dicilor — întreaga repartizare 
(in cazul în care există absol
venți din aceeași specialitate in 
mai multe centre universitare). 
La sediile institutelor unde se 
vor afla absolvenții, vor lucra 
comisii locale — cu o repre
zentare ca cea amintită mai sus

Și în Berceni se pot 
amenaja locuri de 
joacă pentru copii
Am citit de curînd 

în „Scînteia tineretu
lui" un articol inti
tulat „Să dăruim co
piilor locuri de joa
că". Să știți că și la 
noi, în Berceni, sint 
condiții pentru crea
rea unor asemenea 
locuri unde să fie in
stalate dotări adecva
te imaginației tehni
ce a copiilor de azi, 
nu numai leagăne și 
balansoare. Ca dova
dă, vă trimit o fo
tografie. Ceea ce ve
deți nu e spațiu pen
tru depozitat gunoi 
sau moloz. La înce
putul primăverii, noi

tinerii din zonă am 
curățat terenul, am 
sădit pomi pe mar
gine gata să punem 
și pe mai departe u- 
mărul, să ne împli
nim visurile mîndrl 
că nu le așteptăm cu 
mîinile încrucișate, că 
facem ceea ce de
pinde de noi pentru 
a le vedea mai cu
rînd infâptuite. Din 
păcate, în loc de do
tări au apărut ciuli
nii. Iar noi zburdăm 
peste întinderi cu... 
privirea.
GRIGORE MILEA 

elev

O carte care ar face 
succes în librărie

Pe vestita alee Co- i noaptea, se aud vo- 
pou, în tot timpul a- cile unor tineri ve- 
nului, in special I nind de Ia anuniite

petreceri sau nunți 
studențești, care cîn- 
tă melodiile unor cu
noscute producții 
populare ce devin, 
din cauza textului, 
lin ce în ce mai îngri
jorătoare din punct 
de vedere educațio
nal. Pericolul devi
ne flagrant in lunile 
mai-august cind, pe 
aceeași arteră, apar 
in cete proaspeții ab
solvenți ai facultăți
lor ieșene și mai ti
nerii admiși în în- 
vățămintul superior 
din orașul de pe cele 
7 coline. Nu voi re
produce textele aces
tor melodii din mo
tive lesne de înțeles. 
Situația este îngrijo
rătoare dacă ne gin-

dim că acești viitori 
ingineri, profesori, 
medici etc. se încru
cișează pe alei. în 
astfel de momente cu 
viitorii lor elevi, sub
alterni, acum minori. 
Poate că acești ti
neri ar putea fi real
mente ajutați dacă 
poeții și compozitorii 
le-ar pune la dispo
ziție texte adecvate 
evenimentelor res
pective și dacă o e- 
ditură ar și hotărî să 
le tipărească inii-o 
carte. Cu siguranță 
volumul acesta ar 
face succes de libră
rie.

OVIDIU TEODOR 
profesor

Naveta școlarilor 
din Marna

Sintem două eleve 
din satul Marna 
Nouă, jud. Satu 
Mare și vă scriem 
în numele tuturor co
legilor noștri cu con
vingerea că ne veți 
putea ajuta. în satul 
nostru, deși sînt 
mulți școlari, nu e- 
xistă decît o singură 
sală de curs pe care 
o folosesc cei din ci
clul I. Elevii din ci
clul II învață în o- 
rașul Cărei. Ei au de 
parcurs drumul la 
școală cu trenul. 
După noul mers al 
trenurilor trebuie să 
plecăm la școala din 
Cărei la ora 5,45 șl 
să ne întoarcem a- 
casă, în Marna, după 
11 ore, adică la 10,55. 
Altă posibilitate nu 
avem. Este de prisos 
să vă spunem cit de

obositor pste acest 
program, mai ales 
pentru cei din clase
le a V-a și a Vl-a, 
care sînt incă destul 
de mici ca virstă. Vă 
rugăm să ne publi
cați scrisoarea în 
..Scînteia tineretului" 
poate că se va găsi 
o soluție pentru a 
ne ușura condițiile de 
navetă. Ce e drept, 
acum vine vacanța 
dar mersul trenuri
lor nu se va schimba ' 
decît la sfirșitul lu
nii mai 1975.

N. R. Sugerăm e- 
dililor comunei și ai 
orașului Cărei stu
dierea posibilității de 
a pune Ia dispoziția 
școlarilor din Marna 
un mijloc de trans
port adecvat progra
mului lor. r

TOȚI VOR SĂ CÎNTE,
DAR NIMENI NU DĂ TONUL!

Trecem prin atelierele IMA1A 
din Arad și oprim la întîmplare 
cițica tineri pentru a-i întreba 
dacă atunci cind participă la 
excursii sau se întrunesc cu di
verse prilejuri în cadrul organi
zației U.T.C. obișnuiesc să ciu
te cintece patriotice, revoluțio
nare. Primul cu care am stat 
da vorbă Walter Novak, recent 
bmors dm armată na-a vorbit 
da azătaaga acestv obicei doar 
ta caă as^Siriai. MA* Ztm- 
tr wt. k ai B am ai aii s-s 
izbut» mei si învețe «xn un 
âxter. fiindci pur ți simplu n-a 
acut unde. De citva timp, de 
cind s-a introdus obiceiul ca 
inceputul «i sfirșitul adunărilor 
generale U.T.C. să fie însoțite 
de cintece, el nu face altceva 
decît să-i asculte pe ceilalți,

puțin mai în virstă", care au 
apucat să mai învețe cite ceva.

Subiectul l-am abordat puțin 
mai pe îndelete cu Iuliu Brad: 
„Părerea mea este că slaba pre
zență a acestui frumos obicei se 
datorește lipsei de interes pentru 
învățarea cintecelor patriotice, 
manifestată în anii de școală și 
prelungită, după aceea, in orga
nizația U.T.C.".

Acestor explicații, noi le-am 
adă.vs incă două înțelegerea 
ioerte hmrtctă a noțftmii de cin- 
tec patriotic, rezumarea Iui la 
un repertoriu format din citeva 
bucăți clasice, în timp ce sfera 
sa de cuprindere este midt mai 
vasth, incluzînd ți cîntecul de 
inspirație folclorică (vezi bogatul 
repertoriu al corurilor de presti
giu), pe cel de inspirație istori

Tinerii balerini ai Școlii de 
coregrafie, într-un spectacol 

pe scena Operei romăne

că sau pe cel inspirat din mo
mentele de seamă, din munîa și 
viața tineretului (vezi de acum 
legendarele șantiere naționale de 
muncă voluntar-patriotică). O 
altă cauză ar mai putea fi, după 
părerea noastră, difuzarea me
canică a acestui gen de muzică 
Compozitorii iși fac datoria după 
care interesul instituțiilor desti
nate educării cultural-politice și 
cetățenești — școală, casă da 
cultură, cămin cultural, organi
zație U.T.C. — scade apreaoe 
toiaL

Nu este mai puțin adevărat 
ci într-un asemenea context, nu 
se valorifică nici posibilitățile 
existente. Și din acest punct de 
vedere, exemplul tinerilor de la 
IMAIA Arad este ilustrativ. Mila 
Teodor, responsabilul cu munca 
culturală în comitetul U.T.C., 
ne-a mărturisit că în privința 
cîntecului patriotic, tot ceea ce 
s-a întreprins deocamdată a fost 
să fie respectată sarcina dată de 
comitetul municipal U.T.C. ca 
el să însoțească adunările gene
rale. In acest scop au primit și 
fluturași cu textele cunoscute. 
Ne-arn pus următoarea între
bare: dacă pentru teatru, brige 
dă, dansuri populare se găses 
oameni cu pricepere și pasio
nați, să nu fie și tineri pe care 
să-i pasioneze cîntecul patriotic? 
In ceea ce ne privește, am des
coperit patru: Miller Anton, 
Ioan Moranski, Budin Gheorghe 
și Elena Simion, toți absolvenți 
ai școlii populare de muzică. 
Patru nume pe care le-am aflat 
punînd doar o singură întrebare. 
Cu Elena Simion am și stat de 
vorbă. A fost chiar solistă a 
corului de cameră de la Școala 
de muzică. Dar am fost primii 
care am aflat acest lucru, deși 
Elena Simion lucrează de doi 
ani în întreprindere.

ION DANCEA

— care vor avea învestitura să 
ofere tinerilor informații deta
liate privind locurile de muncă 
puse la dispoziția promoției, să 
vegheze la bilna desfășurare a 
repartiției, să incheie documen
tul repartizării.

Absolvenții trebuie să benefi
cieze de informații exacte refe
ritoare la locurile de muncă. De 
aceea, ministerele de resort, or
ganele și organizațiile centrale, 
toate instituțiile socialiste sint 
investite cu sarcina de a anun
ța din timp — și lucrul acesta

tați din această promoție, dar 
ei vor avea obligația să lucreze 
timp de trei ani in producție — 
fiind retribuiți aici — urmind 
ca după trei ani de stagiu în 
întreprinderile unde vor fi re
partizați, să ocupe, conform 
normelor în vigoare, un post în 
cercetare, proiectare, precum și 
in învățămintul superior. Nici 
un proaspăt absolvent nu poate 
fi repartizat in aparatul' cen
tral al ministerelor și altor in
stituții centrale.

Repartizarea se consumă prin

unitate socialistă, iar celă
lalt solicită repartizarea in 
aebeași localitate ; in situația că 
in acea localitate nu există pos
turi disponibile, absolventul va 
fi repartizat intr-o localitate a- 
propiată. Q 4. 'Prioritate se a- 
cordă soților, căsătoriți care cer 
repartizarea în localitatea de 
domiciliu a unuia dintre ei sau 
intr-o altă localitate unde sint 
posturi pentru ambii soți ; dacă 
nu pot fi asigurate posturi pen
tru amîndoi soții în aceeași lo
calitate, atunci unul este re

In fața repartizării
trebuie să se petreacă cit mai 
degrabă — lista locurilor ce vor 
fi puse la dispoziția promoției 
1974, liste ce vor trebui afișate 
la sediile tuturor institutelor de 
invățămint superior interesate.

Fiind o generație care s-a 
pregătit intens pentru producție, 
pentru muncă prin însăși struc
tura procesului de invățămint, 
absolvenții-1974 vor merge cu 
toții să lucreze, din prima zi de 
profesie. în activitatea produc
tivă, corespunzătoare pregăti
rii de specialitate și numai 
în mod excepțional, într-o 
specialitate înrudită. învăță- 
mintul superior, cercetarea 
și proiectarea iși vor putea 
alege, la recomandarea con
siliilor profesorale, tineri do

alegerea de către absolvenți a 
locurilor de pe listele afișate. 
Ordinea in care se vor face 
opțiunile are la bază media la 
învățătură, avîndu-se în vedere 
și anumite criterii priorita
re. • 1. Absolvenții care au 
primit burse ale întreprinderii 
ca studenți, fiind prerepartizați 
deci, sint considerați repartizați 
din oficiu la întreprinderile care 
le-au asigurat burse. • 2. Șefii 
de promoție din aieeași specia
litate — avînd în vedere că pot 
fi mai mulți șefi de promoție 
in facultăți ori specialități si
milare . din centre universitare 
diferite — au prioritate să a- 
leagă orice post afișat, în ordi
nea mediilor, o 3. Cind unul din
tre soți este deja încadrat într-o

partizat într-o localitate apro
piată. în cazul cind mai mulți 
îndeplinesc această condiție și 
cer același post, âu prioritate 
soții cu copii, ceilalți alegind, 
apoi, în ordinea mediilor. • 5. 
Absolvenții care solicită posturi 
in comune ori centre muncito
rești și orașe în care au do
miciliu — ei sau părinții lor — 
ori în localități învecinate, cu 
excepția orașelor mari, stabili
te potrivit legii, au, de aseme
nea, prioritate să aleagă, indi
ferent de media obținută. • 6. 
Absolvenții care se încadrează 
punctelor 3, 4 și 5 au prioritate 
numai la alegerea localității, 
posturile din aceeași localitate 
fiind repartizate în ordinea me
diilor. 9 7. Absolvenții nere

partizați prin criteriile 1—5, vor 
putea opta pentru posturile ră
mase disponibile, în ordinea 
mediilor. De reținut că. în cazul 
absolvenților repartizați potrivit 
criteriilor 3—6, și care îndepli
nesc aceleași condiții, reparti
zarea se face în ordinea medii
lor, luîndu-se in considerare — 
în limita a 50 sutimi — activi
tatea obștească și comportarea 
din perioada studenției. Toți 
absolvenții învățămîntului su
perior vor fi repartizați în pro
ducție — și cei fără examenul 
de diplomă; aceștia din urmă 
vor fi repartizați după încheie
rea repartizării celor cu exa
men de diplomă. în cazul re
fuzurilor, repartizarea se face 
din oficiu.

Peste o lună de la data re
partizării — cu excepția celor 
repartizați în invățămint. care 
iși încep activitatea la 1 septem
brie — îi vom întîlni pe absolven
ții veniți la locul de muncă. Pre
zentarea la post este considerată 
o datorie patriotică și în sensul 
acesta pe parcursul anilor de 
studii asociațiile studenților 
comuniști, alături de cadrele di
dactice, au desfășurat o susținu
tă muncă educativă, Incit se 
poate anticipa că promoția anu
lui XXX se va prezenta în to
talitatea sa la posturi.

Pină în ziua cind vom fi pre- 
zenți la semnarea contractelor 
între absolvenți și organizațiile 
socialiste, le urăm tinerilor 
aflați la un pas de atestare ca 
specialiști cu studii superioare, 
succes Ia examenul de stat !
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TELEGRAME
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Filipine. FER
DINAND E. MARCOS, următoarea telegramă: ■

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Filipine am deosebita 
plăcere să adresez, in numele Consiliului de Star. ăl poporului 
român și al meu personal, cele mai sincere felicitări și urări de 
sănătate și fericire Excelenței Voastre, de bunăstare și progres 
poporului filipinez prieten.

Sint convins că legăturile de prietenie stabilite între 
noastre vor continua să se dezvolte spre binele popoarelor 
tre, al păcii și înțelegerii în lume.

tele distincții ce le-au fost a- 
cordate și se angajează ca în 
anul acesta să obțină rezultate 
și mai bune in infăptuirea tu
turor sarcinilor economice, să 
întreprindă noi acțiuni de gos
podărire și infrumusețare a co
munelor. intimpinind cu cinste 
cea de-a 30-a aniversare a eli
berării patriei ș» Congresul al 
XI-lea al Partidului Comunist 
Român.

PRIMIRE

țările 
noas-

tova-Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a primit din partea 
rășului IOSIP BROZ TITO, următoarea telegramă :

Vă adresez dumneavoastră și Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român mulțumirile mele călduroase pentru fe
licitările pe care mi le-ați transmis cu prilejul realegerii mele 
în calitatea de președinte al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.

Sint ferm convins, ca și dumneavoastră, că colaborarea multi
laterală dintre Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia și Partidul 
Comunist Român și dintre popoarele și țările noastre vecine se 
va consolida și dezvolta continuu în spiritul convorbirilor prie
tenești, de deplină înțelegere pe care le-am avut împreună.

Primul
MANEA
din partea lui ZEID ĂL-RIFAI, 
prim-ministru. ministrul aface
rilor externe al Regatului Hașe-

ministru al guvernului, 
MANESCU. a primit

mit al Iordaniei, o 
de mulțumire pentru 
transmise cu prilejul 
zilei independenței a

telegramă 
felicitările 
aniversă-i' 
Iordaniei.

Marți dimineața. lor. Pățan, 
viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice interna
ționale. a primit pe Sumitro 
Djojohadikusiimo." ministrul teh
nologiei și cercetării științifice 
din Indonezia, care face o vizită 
in țara noastră, fa invitația Con
siliului Național pentru Științe 
și Tehnologie. A fost de fată 
Mohamad Achiral Aen. însărci
nat cu afaceri a.:, al Republi
cii Indonezia la București.

In cadrul discuțiilor au fost a- 
bordate aspecte ale conlucrării 
romăno-indoneziene. dezvolta
rea și diversificarea acesteia.

Ministrul indonezian a avut, 
de asemenea. întrevederi cu Bu
jor Almășan. ministrul minelor, 
petrolului și geokirieu loan 
L'rsu. președintele C XST. și 
Nicolae Grasan. președintele A- 
cademîei de Științe Agncoie p 
Silvice.

cetăr

Arenele sportului școlar
S-au încheiat 
campionatele 

de atletism
REZULTATE MERITORII

Finalele campionatelor națio
nale ale elevilor desfășurate 
simbătâ și duminică pe Stadio- 
r.u! Republicii, au constituit a- 
celași concurs de ținută cti care 
r.e-am obișnuit in ultimii ani. 
Finaliștii selecționați pe baza 
unor performanțe barem, au 
oferit intreceri dinamice, rezul
tate cu citeva performanțe bune. 
Ne referim, de exemplu, la să
ritura Doinei Spinu de 6,21 m la 
lungime, la victoriile lui Viore! 
Dumitrescu la 100 și 200 m 
(10.7 sec. și 21.7 sec.), la ascen
siunea Iboliei Slavik, la 200 m

(24,2) sec. și' 400 m (55,1 sec.) 
precum și la săritura de triplu 
salt a lui Bedros Bedrosian de 
15,66 m.

Performanțe bune au mai în
registrat și alți atleți 
lari : Oprea Dan cu 2,04 m 
înălțime, Virgil Miloiu cu 58,7 
400 m, 3:54.0 Andrei Gyorgy 
1 500 m, Mariana Giurgiu 
înălțime cu 1.73 tn etc. Iar 
afara învingătorilor ne-au im
presionat și alți elevi, chiar dacă 
tinerețea lor nu le-a permis să 
obțină victoria. Ne-a impresio
nat. de exemplu. Natalia Marin 
în vîrstă de 15 ani sosită pe locul 
4 la 1 500 m care a alergat cu o 
ușurință care a produs incintare 
chiar și intre nespecialiști. De 
aceea considerăm că aceste cam
pionate ar putea să-și atingă 
mai bine scopul pe care ik ur-

șco- 
la 
la 
la 
la 
tn

măresc, dacă s-ar disputa pe 
mai multe categorii de vîrstă 
sau cel puțin pe două categorii. 
Altfel, asistăm Ia întreceri ine
gale intre echipe de T4—15 ani, 
care se întrec cu elevi de 19. și« 
chiar 20 ani 1

TIMIȘ VASILIU

Deva

Mii ne începe Campionatul

Mondial de fotbal
SUVANNA FUMA, președin

tele Guvernului Provizoriu de 
Uniune Națională din Laos, a 
trimis tovarășului MANEA MA
NESCU, prim-ministru al gu
vernului Republicii Socialiste 
România, următoarea telegramă:

Transmit Excelenței Voastre 
vii mulțumiri pentru mesajul

ocazia consti- 
Provizoriu de 
din Laos, 
țările noastre 

devină

ÎNTREVEDERE

CONFERINȚE
loc con- 
județene 
și sport, 
cum s-a

în întreaga țară au 
ferințele consiliilor 
pentru educație fizică 
care analizează, modul 
acționat pentru îndeplinirea sar
cinilor trasate prin Hotărirea 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 
februarie—2 martie 1973. cu pri
vire la dezvoltarea continuă a 
educației fizice și sportului.

Cu acest prilej, participanții 
la conferințele din județele Vas
lui, Neamț, Botoșani, Sibiu și 
Bistrița-Năsăud. au adresat Co
mitetului Central al 
Comunist Român. 
Nicolae Ceaușescu. _ 
prin care iși exprimă hotărirea 
lor de a nu precupeți nici un 
efort pentru ridicarea mișcării 
sportive la nivelul sarcinilo- 
trasate de partid, angajamemul 
de a răspunde grijii și dragostei 
cu care sportivii noștri sint în
conjurați de partid, de întregul 
popor, situîndu-se in primele 
rinduri atit in muncă, cit și in 
activitatea sportivă.

Partidului 
tovarășului 

telegrame

cordial adresat cu 
tuîrii Guvernului 
Uniune Națională

Relațiile dintre
nu vor putea decit să 
tot mai bune intrucit ele se ba
zează pe stima reciprocă, inde
pendentă și colaborare.

DISTINCȚII

ediție jubiliară
Turul ciclist al României

Prin telefon de la trimisul nostru special

DAN DEȘLIU
A

LA ÎNĂLȚIMETINERETULPEPINIERĂ 
DE PERFORMERI

Cu prilejul implinirii a 20 de 
ani de la inființarea Școlii spor
tive din localitate, la Deva, au 
avut loc mai muite manifestări 
festive la care au participat ac
tuali și foști elevi sportivi de la 
școlile similare din țară, cadre 
didactice, părinți. Intre aceste 
manifestări se numără și sesiu
nea de comunicări și referate pe 
teme sportive, apoi intilnirile 
cu sportivi fruntași din țară, 
competițiile de atletism, gim
nastică. judo, lupte, handbal și 
fotbal. Unui număr de cadre di
dactice și elevi le-au fost înmi- 
r.ate distincția „Merite in activi
tatea sportivă" precum și cupe 
oferite de către M.E.I. și 
C.N E.F.S. Manifestările omagia
le s-au ir.cheiat printr-o frumoa
să paradă a elevilor din muni
cipiu. ocazionată de închiderea 
anului sportiv școlar. După ce au 
străbătut străzile centrale ale 
orașului, coloanele de tineri s-au 

spre stadionul de Ia 
Cetății. Aici au oferit 

demonstrat: de gtm-

O zi de aur pentru prima 
echipă de tineret a țării noas
tre : victoria netă a lui Ra- 
mașcanu, locul doi ocupat de 
Nicolae Voican, precum și 
prezențele lui Terfelea și 
Cîrje în plutonul fruntaș — 
consolidează poziția de lider 
a formației conduse de expe
rimentatul antrenor Nae Voi- 
cu.

Atit ca spectacol sportiv, 
cit și prin manifestările de 
pe tmseu, etapa Buzău — 
Bacău, înseamnă, desigur, un 
moment remarcabil în aceas
tă ediție a turului României. 
Nu numai în orașe ca Rîmni- 
cu Sărat, Focșani sau Adjud, 
ei fi in micile localttiți rts- 
■uie — ObreUța. l'rechețti. 
Dumbrăveni. Pt?ejti — prtmi- 
•ea rezervată caravanei ci- 
dute. aes dreprid ensoțto- 
nantă. Panouri și placards cu 
sriri de bun cerut, flori ți 
Otații prietmețti cu fnrimr:- 
««f P'ristmdens c:!oana mul
ticoloră, demonstrind încă o 
dată nsarea popular-.tate a 
iportahd cu pedale

La Bacău, miile de 
'em adunați in centrul 
sri au acut bucuria _  _
rl»”*» succesul lui J/înoM R»- 
w.șrjnn. recds/ia acestui se- 
tr» cscisst — pe cere l-em 
tufUnst câteva mir.ste auri 
tsrsm in motocul smi gmp 
de psonăeri. rodent de emo-

ție și de buchetele oferite de 
micii admiratori. Născut cu 
21 de ani în urmă, la pto- 
peni, 
multă vreme în tipogfa 
Combinatului poligrafic C< 
Scînteii. Aflînd că sint i 
misul ziarului „Scinteia tine
retului", el mi-a spus că 
dorește să transmită cele mai 
talde urări muncitorilor tipo
grafi din combinat, de care 
re simte fi azi puternic legat 
sufletește.

— Nici nu știți cit le da
torez — mărturisea noul pur
tător al tricoului galben — fi 
t ă rog să-i asigurați că o să 
lupt din răsputeri pentru a 
păstra locul 1 în turul Româ
niei. Știu că o să fie foarte 
greu dar sînt fînăr ji încre
zător in puterile mele, în 
tprinnui colegilor de echipă, 
îmi pare rău de Valentin, 
mai ales, după ghinionul de 
ieri... Poate că, totuși, suc
cesul nostru, al celorlalți pa
tru. tf co mîngiia cit de cit 
pentru necazurile de care a 
avut parte.

— De cine te temi, în 
principal, în etapele care ur
mează ?

— .Vu mă tem, să știți, dar 
uni dau seama că principalii 
adversari - - — -
n e. Seleian și Zajac. Doresc 
dm suflet ca turul să-l cîfti- 
ge cel mai bun dintre noi!

Ramașcanu a lucrat 
în tipogfafia 

,asa 
tri-

Canpicnatul moe&al de lot- 
baL cel mai mare eveniment 
-pori.v al anului, va începe joi 
ia „Wafdstadroc- din Frankfurt 
pe Mam eu meciul dintre se'ec- 
tiocatele BrariPe'- de trei pri 
câștigătoare a ,Cupei Jules Ri
mer-. șt Iugoslaviei. Lovitura de 
începere tn arest me-.i. care re
lansează duetul fo.balistic Eu- 
ropa-America de Sud. va fi da- 

e .Cupe 
cA-.ot br

cători ce și-au câștigat de bv-J- 
tă vreme o faimă ir.ter.xțicna- 
lă dacă ar E să cităm 
cițiva dintre ei : olandezul 
hann Cruyff, braziltenti 
zinho și Riveimo. rCat cuznenit 
Muller și Beckenbauer, argen
tinianul Yazalde. italienii Fa- 
cchetti și Rivera, seouanul

doar 
JO- 

Jair-

O delega::? a 
Comerțului Inter 
Ur.garâ. certdusă 
Molnar, adjanct i 
a avut întrevederi, la M.-:<teriJ 
Comerțului Interroc. cu irtn-aă- 
ju.k.,0, imiimrm». jcoCae Bnz- 
dog. în cad 
liatt ataMal indepizr 
colului prițrisd 
mărfuri între cele 
tere pe 1J74.

-
i! di

LFJL

ALEX. BĂL.GRADEAX

Rm. Vilceo

a : - *

ui cărora a fost an-a-
a =•

SCRIITOR ce:

de sub jugul

Arada amu

ata

FOTBAL

S4 — Becca
Londra) Oapă n 

te vede. ta afara AX 
rejeialte

-o ac- 
ane* pemy- pen- 

. fi întreținerea pășu-
„23 August" 
s-a disputat 

de

După cuba s-a amiRțat. recent 
au fost acordate distincții co
munelor fruntașe in intrecereo 
pe anul 1973. in realizarea sar
cinilor economice, edilitare și 
social-cul turale.

înminarea înaltelor distinct**, 
a diplomelor și premiilor acor
date a avut loc in cadrul unor 
insufiețite adunări populare.

în telegrame adresate cu acest 
prilej Comitetului Ce 
Partidului 
tovarășului 
locuitorii 
— județul 
municipiul 
județul Constanța 
Ordinul Muncii clasa I; cort 
nelor Dobrosloveni — jt 
Olt și Șutești — județul V 
distinse cu Ordinul Muncii
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cetâ- 
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ti a-

mă tem, să știți, dar

CULTURA
(Urmare din pag. I)

ne- 
sin- 

le

for-

meinică construire a argumente
lor și a atmosferei ce hrănesc vi- 
taTdemersul epic. Un creator ale 
cărui mijloace culturale sînt in
complete, nesigure, fragmentare 
și n-au ajuns să se constituie în- 
tr-un sistem de gîndire și de 
trăire cu funcție autonomă, nu 
va putea nici să înțeleagă reali
tățile contemporane lui, nici să 
surprindă esența proceselor pe 
care se angajează « le înfățișe
ze, necum să descopere in sin« 
acea forță în stare să comunice 
altora vibrațiile propriilor trăiri 
și observații. Talentul, oricît de 
riguros ar fi el, nu reprezintă 
mare lucru, dacă nu este culti
vat. și nu se înarmează cu me
todele de cercetare ale vremii 
sale, dacă nu se folosește intens 
de bogăția actelor pe care civi
lizația și cultura poporului în 
sinul căruia s-a ivit, ca fi ale lu
mii întregi, i le oferă generos. 
Scheletul celei mai indrizne'a 
idei artistice rămîne gol fi 
convingător fără carnea și 
gele pe care numai cultura 
transformă în organism viu.

Cum tinerețea este vîrstă
mării culturii adevărate, scriito
rul tînăr îndeosebi este cel care 
îfi pune mai acut problema mo
bilării spiritului său cu tot ce s-a 
creat mai valoros yi mai autentic 
de către, generațiile care l-au 
precedat, fiind primul interesat 
să-fi înarmeze pana cu mijloace
le ce-i pot oferi posibilitatea a- 
firmării integrale a convingerilor, 
confirmarea plăsmuirilor în ordi
nea valorilor perene. Sinceritatea, 
autenticitatea, puterea de con
vingere, universalitatea mesaju
lui se cuceresc treptat prin culti
vare și autoperfecționare și este 
suficient să urmărim biografia 
marilor noștri scriitori — de la 
Cautemir și Anton Pann pină la 
F.minescu și Arghezi, de la Ca- 
ragiale și Sadoveanu pînă la Că- 
linescu și Geo Bogza, spre a ne 
da seama de întinderea și gra
vitatea și înălțimea ideatică a 
culturii care le înnobilează , ca
ligrafia, treeînd-o din zona tem
perată a viziunilor frumoase în 
aceea a sferelor perfect înche
gate, fierbinți și strălucitoare 
prin ani.

Distingem două culturi, deo
potrivă de fertile, obligatorii de
opotrivă: una a vieții, a contac
tului nemijlocit, activ și pasio
nant, cu realitățile artistice ale 
poporului tău; o alta a cărții, a 
textului, a muzicii, a artelor plas
tice, a filmului, riu mai puțin pa
sionantă. Dacă razele lor ne a- 
ting din două direcții diferite, 
ele nu-s separate, ci reprezintă o 
singură sursă de substanță vie. 
pe care am numi-o experiența 
acumulată de cultură, fi care a- 
sigură, împreună, procesul deli
cat de asimilare ce fertilizează 
spiritul nostru. Parafrazînd o spu
să celebră, aș afirma că nimic 
din ceea ce aparține culturii nu 
poate rămîne străin receptivității 
tînărului scriitor, și acela care 
nu-și propune la vîrstă primăve
rii să cuprindă totul, nedrămu- 
ipdu-și puterile și timpul, nu are 
șansa măcar să înceapă lunga

a!
Comunis*. Român. 

'Nicolae Ceaușescu.
comunelor I«h:^ 

Alba. Voluntar. — 
București. Topaiu —

'.se

TÎNĂRULUI
excursie, pasionanta cercetare a 
oamenilor fi înfăptuirilor lor mi
nunate.

Specializare sau informație cit 
mai universală?, se întreabă de 
citeva generații încoace tinărul 
scriitor aflai in fața porții uriașe 
a culturii contemporane. Pro
blemei nu-i ajunge un răspuns, 
desigur. Dar viața ftie sd descur
ce nodul gordian pri-, datele pro
prii fiecăruia. Depinde de ce 
te-ai angajat să întreprins Tre
buie însă știut un lucru: înainta 
de a trece la rpeciaknerra ceru
tă de lucrul tiu erie absolut <*- 
b'ieatori'j ti fi frecventat mtens 
marile opere naționale fi «nrie*- 
sale — capodoperele isdstr de 
orice dicționar ți reeamendate 
de rezistența lor in tmp —, ai 
le fi parcurs, pe text, cw uaaâbn- 
ța cu care te așezi inamtee ama 
hâtri n înțelept, ca mtotbia ci c-* 
îfi aparțin datontă «nr> wpee- 
țuite moșteniri. ca senrimentui 
solideriUfii față de fesnibe ce fi-a 
dat vieți și ocwo ift -e—e s-o 
prelungești cit mai frumoe.

..Dacia* lui Vasde Finea p 
harta constelațnlor. teoria reiari- 
vitâții și Oedip de George Erses- 
cu. muzeele etnografice p tra
tatele lui Băl ce seu. :rtoria nu
mismaticii șt concertele bmder- 
burgice ale lui Bach. filmele lui
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AGENȚIILE B. T. T. TRANSMIT

EXCURSIA

Brașov : La sfirșital săptămia’l 
agregia B.T.T. șă Consilia! tine- 
rr4ar frte din radral Camitetu- 
l»i fadețeia al l.T.C. organi
zează • artane iagdită : TM de 
fete rar area intr-na tren spe
cial peatra a vizita Sibiul și 
săiertitelt sale Indwjlrialr. cal- 
tarale h Mristice. Menționăm 
că organizatori: au mai inițiat 
o asemenea excursie intr-un tre- 
cat apropiat. Succesul obținut a 
feri deosebit de încurajator 
ceea ce a și determinat, de fapt, 
reluarea acestei forme specifice 
de lucru in rindul tinerelor fete.

Vraaeea : Un grup de 150 ti- 
' . 3j recOC.Sti-

in Galați și Brăila, itine
rarul locurilor ce amintesc lup
tele desfășurate in 1944 pentru

FETELOR
cîcluiui ..Pe 

r purtate de ar- 
ir_ă pentru eliberarea 
Mt organizată c ex- 
parric.parea a 180 de 

i la P*uli>
AL. DOBRE

Pe stadionul 
din Capitală, 
marți intilnirea amicală 
fotbal dintre echipa „25 auri
ile” din R.P.D. Coreeană și 
selecționata B a României. 
Partida s-a încheiat la ega
litate 2—2 (1—1).

TENIS
Campionatele internaționale 

de tenis ale Franței au pro
gramat ieri citeva partide 
importante pentru calificarea 
în sferturile de finală ale 
probei de simplu bărbați. Ju
cătorul român Iile Năstase 
l-a învins în trei seturi

' = ; : utt . comei îa
Mre - pieSci InM pe c:ciișt: să a;-perc 43 kilo-

aceste condiții, obligă la 
pe care un le vor plăti mai curind sau 

ra- — Dcpi IȘ :. se produce o busculadă in care sint
* fczvTIșrL PtuMxwi te destramă inaintț de Rimnicu

Să“- dar se ta regrupa după sprintul din această localitate, 
c- T ::’r ’> is.> Rec-e rid performanța la Focșani și 
tvfugsionjl din ediția precedentă devine lider autoritar 

r■ .tr mul vie iei . O scurtă perioadă de acalmie
Katoâe și Fbrșaiii — apoi viteza crește din nou. odată cu 

--,.x. u j. Vi-rul este acum tabu.
: eatoru .. .clr-r.eT.e c-.- ează adesea intre 50 și 60. La 
"'■* Z' ;u. 'r~ ăcjO de 18 concurenți din care se
rde. Ei« Valentin (pană după ce căzuse puțin mai ir.a- 

■ cbt- ; ■ ; Zay< Acesta din urmă va
după o vir-ătoare solitară pe străzile înțesate de lume ale 

c. aS c: ...-.șă Mt'.cov Se pare că voit, asista ia o luptă acerbă 
-. „ cu atit mai mult cu cit avansul fruntașilor

• “ ■ ■’ pv-:- 6 mir.ute. Jaiă insă tă. cu 20 de km înaintea
V i ’ ■ -ut: i-xtărit. M c--p:::'-
de 5“ colegii de evadare și se îndreaptă irezistibil către capătul 
colet de a doua etape, pe care o va ciștiga intr-o manieră im
presionantă.

Iată clasamentul etapei a doua : 1. M. Ramașcanu (România- 
tineret) a parcurs 170 km in 3 h 51'29'’ (medie orară 44.064 km) : 
2. N. Voican (România-tineret) 3 h 54’34” : 3. T. Drăgan (Vo
ința) ; 4 Ț. Vasile (România) : 5. N. Ferfelea (România-tineret) : 
6. C. Cirje (România-tineret) ; 7. V. Murineanu (Dinamo) : 8. 
L. Zajak (Cehoslovacia) — toți același timp. în clasamentul gene
ral conduce Ramașcanu. urmat de Zajak la 3’15”. Cirje 3'35", Voi
can 3'46”. S</fronie 3’47”. Drăgan 3'51”, iar in cel pe echipe selec
ționata de tineret a României.

Astăzi se desfășoară etapa a treia Bacău-Vaslui-Iași (167 km).

6—4, 6—2, 7—6 pe Onny Pa
ran (Noua Zeelandă).

în turul II ai probei de 
dublu, cuplul Ilie Năs*-»se 
(România)-Juan Gisbert (Spa
nia) a învins cu 6—1, 6—4 
perechea americană Bill 
Brown-Bob Kreiss.

Norvegia — 11.5
România — 10

mată de 
puncte (1), 
puncte (un meci mai pu(in). 
Columbia — 7,5 puncte (1) 
etc.

F. I. F. A

ȘAH
Echipa României a obținut 

cea de-a treia victorie con
secutivă în cadrul Olimpiadei 
de șah, care se desfășoară in 
aceste zile Ia Nisa. în runda 
a patra, șahiștii români au 
intilnit formația Andorrei, 
pe care au invins-o cu 4—0.

în clasamentul grupei 
continuă să conducă Ceho
slovacia, cu 15 puncte,

Congresul Federației inter
naționale de fotbal, care și-a 
început lucrările la Frankfurt 
pe Main, l-a ales în funcția 
de președinte al F.I.F.A. pe 
Joao Havelange (Brazilia).

S-a mai hotârit ca la 
turneul final al celui de-al 
11-lea campionat mondial ce 
$'a avea loc în anul 1978 in 
Argentina, să participe 20 de 
echipe : deținătoarea titlului, 
tara organizatoare plus 18 
formații calificate.
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CÎSTIGURIÎN 
BANI Șl 
AUTOTURISME

«EXCURSII LA 
BUDAPESTA 

«EXCURSII IN 
TURCIA

■
■

18 iunie 1974f
tragere excepțională LOTO

2.

Pe meleaguri moldovene

CAUTĂ URGENT

tiști și galvanizatori (acoperiri metalice).

REMUNERARE MAJORATA Șl LUCREAZĂ IN ACORD

GLOBAL.

DE ASEMENEA MAI RECRUTEAZĂ MUNCITORI NECALI-

FICAȚI ABSOLVENȚI A MINIMUM 4 CLASE Șl AVIND

VÎRSTA DE PESTE 16 ANI ÎN VEDEREA CALIFICĂRII IN

bucura SCURTA DURATA DE 8 LUNI, PERIOADĂ ÎN CARE VOR FI

REMUNERAȚI CU 1071 LEI LUNAR.

MESERIA DE TURNĂTOR-FORMATOR PRIN CURSURI DE

PERSONALUL SECȚIEI TURNATORIE BENEFICIAZĂ DE

îmbietoare locuri de popas
In județul Neamț, renumi

tă zonă turistică, cu peisaje 
pitorești, cu monumente is
torice și de artă, hanurile 
cooperației de consum oferă 
condiții de găzduire dintre 
cele mai bune.

La poalele Cetății Neam
țului, un ineîntător loc de 
popas este „CASA ARCAȘU
LUI" din Tg. Neamț, unitate 
turistică elegantă, cu came
re confortabile, restaurant, 
bar, cofetărie.

La HANUL AGAPIA 
lingă mănăstirea cu același 
nume, ca și la HANUL AN- 
CUȚEI (DN 2, km 351), con
strucție ridicată pe aceleași 
locuri și in același stil cu 
vestitul han descris de pro
za sadoveniană, cei dornici 
să se recreeze ți să viziteze 
Frumoasele meleaguri mol
dovene vor .fi ospătați cu 
gustoase preparate tradițio
nale specifice. Camerele,

mobilate în stil rustic, 
plăcute ți odihnitoare.

Și dv. vă puteți 
de calda ospitalitate a aces
tor frumoase unități aie co
operației de consum !

In apropierea lor se află 
obiective de larg interes tu
ristic : „Casa memorială Ion 
Creangă" de la Humulești,

Întreprinderea

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

telefon : 23 26 40

oțelari, turnători-formatori, termiști-tratamen-

barajul de la Bicaz, mănăs
tirile Agapia, Văraîec, 
Neamț etc.

Recrutarea se face pentru modernul sediu din h-dul 
Energeticiemlor 'nr. 2, sector 4 — Vitan (la capătul au
tobuzului nr. 35).

Se recrutează personal muncitoresc din întreaga țară, 
cu posibilități de cazare tn căminul de nefamiliști al 

■ întreprinderii începînd cu luna iulie 1974.
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• Dezangajarea forțelor siriene și israeiiene de 

pe înălțimile Golan se desfășoară fără dificultăți ale patrioților■

Dezangajarea for-
pe 

efectuează
’la 
al 
a-

CAIRO? 
țelor siriene și israeiiene 
înălțimile Golan se 
fără dificultăți — a declarat, 
Cairo, un purtător de cuvînt 
Națiunilor Unite, reluat de 
genția M.E.N. Totodată, el 
menționat că forțele siriene 
israeiiene procedează, în i 
zerit, ■J'a «teminarea tuturor sec- 
toa'rețpr, a drumurilor și forti- 
ficgțiijjri

Potfiviț purtătorului de cu
vînt, Ia 15 iunie vor fi predate 
Siriei:‘'pHmeîe teritorii evacuate 
de ’ trdpele israeiiene. Retragerea 
trupelor israeiiene din zonele 
prevăzute în acordul de dezan
gajare-,se va încheia, conform 
programului stabilit, la 25 iu
nie’. urmînd ca a doua zi au- 
torjtățile siriene să preia con
trolul asupra tuturor teritoriilor 
evacuate.

’ Șl
pre-

sesiuni de la Cairo a Consiliu
lui Național Palestinian. După 
cum relevă ziarul ..AL AH
RAM", președintele Sadat a rea
firmat. cu acest prilej, sprijinul 
Egiptului față de cauza poporu
lui palestinian și a subliniat că 
problema palestiniană se va bu- 
cura de o atenție specială la 
viitoarele negocieri’de pace de 
la Geneva asupra Orientului A- 
propiat. Totodată, el 
hotărîrea Consiliului 
Palestinian cu privire 
lirea unei autorități 
proprii șî s-a referit la contac
tele ce vor avea loc pe pla“n 
arab pentru discutarea proble-

- melor de interes comun.

khmeri

a salutat .
Național 
la stabi- 
naționa'e

CAIRO. — Șeful statului egip
tean. Ap war Sadat, a avut o in-' 
trevscjgre cu președintele Comi
tetului, Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, 
Yasser. Arafat, și cu membrii 
noului Comitet Executiv al 
O.E.P.. ales in cadrul recentei

TEL AVIV. — La o sâptămină 
după instalarea sa oficială, noul 
guvern israelian. condus de pre
mierul Yitzhak Rabin, a fost pus 
în minoritate în Knesset (parla
ment) printr-un vot asupra pro
iectului de lege privind extinde
rea controlului asupra devizelor 
străine. După cum anunță agen
țiile Associated Press și United 
Press International, deputății o- 
poziției au refuzat organizarea 
unui al doilea scrutin.

«

Forțele patriotice khmere 
au pătruns in localitatea 
Kompong Seila. pe care au 
încercuit-o in urmă cu cîte- 
va zile, și desfășoară in pre
zent lupte pentru eliberarea 
completă a acestei localități. 
Garnizoana lonnoiUtă a ora
șului a pierdut orice legătură 
cu comandamentul de Ia 
Pnom Penh.

în apropiere de Kompong 
Som. patrioții au ocupat, in 
ultima săptămină. patru pos
turi lonnoliste și desfășoa
ră in prezent lupte in apro
piere de rafinăria de petrol 
situată la 10 km de oraș.

Zilnic, unitățile forțelor de 
eliberare supun unui tir de 
mortiere și tunuri garnizoa
na lonnolistă încercuită la 
Longvek. încercările. în
treprinse în ultima săptămină 
de această garnizoană de a 
ieși din incercuire s-au sol
dat cu eșec.

Un nou impas politic 
la Roma

La sfîrșitul unei reuni
uni de douăzeci de mi
nute, desfășurate luni 
seara, Consiliul de Mi
niștri a autorizat pe pre
mierul Mariano Rumor 
să prezinte șefului sta
tului demisia guvernului 
său.

I
tilia cunoaște ast
fel a 36-a criză po
litică din ultimii 
treizeci de ani. ca
binetul de centru- 
stinga condus de 

Humor avind cea mai scurtă e- 
xistență in raport cu celelalte 
guverne italiene dc după război, 
a căror durată medie este apre
ciată la aproximativ un an. Coa
liția guvernamentală tripartită 
democrat-șereștini, socialiști, so- 
cialiști-democrați) a durat a- 
proape trei luni, mai exact 88 
de zile. Precedentul guvern, tot 
de formulă centru-stinga. avind 
in plus și participarea republi
canilor. condus tot de Mariano 
Rumor a rezistat 238 de zile, din 
iulie 1973 piuă la 2 martie 1974, 
cinci criza politică a fost declan
șată ca urmare a retragerii par
tidului republican din guvern, 
cauza fiind neînțelegerea provo
cată dc soluțiile preconizate in 
vederea redresării situației eco
nomice. S-au conturat atunci 
două orientări diametral o- 
pusc în legătură cu mo
dalitățile de depășire a difi
cultăților economice : pe de o 
parte — republicanii. care se 
pronunțau pentru limitarea cre
ditelor și a investițiilor produc
tive, ceea ce avea urmări pe 
planul utilizării forței de muncă 
iar pe de altă parte — socia
liștii, ostili unei politici de aus
teritate, susțineau dezvoltarea 
activității productive și' contro-

Iul eficient al prețurilor. Impa
sul politic de la 2 martie a fost 
rezolvat de Mariano Rumor in
tr-un timp record : 12 zile. La 
14 martie Italia avea un nou 
guvern tripartit, cu sprijinul re
publicanilor in parlament, cu o 
agendă de lucru mai mult decit 
încărcată, căreia trebuia să i se 
găsească o rezolvare eficientă 
șî. mai ales, imediată.

Dar iată că in decurs de trei 
luni situația economică a Ita
liei în loc să se amelioreze, s-a 
agravat și mai mult. Căutîn- 
du-se soluții de ameliorare a 
dificultăților de ordin economie 
și financiar, în ultimele săptă- 
mîni s-au conturat noi neînțe
legeri în sinul guvernului. De 
data aceasta, poziția socialiști
lor, sprijiniți de Confederația 
celor trei mari centrale sindi
cale, este opusă ambilor parte
neri din coaliție : dcmocrat- 
creștini și socialiști-democrați. 
Itecentele tratative și înțele
geri dintre guvern și sindicate 
— lipsite de finalitate — au 
complicat și mai mult situația. 
Punctul de vedere prezentat 
de guvernatorul Băncii Ita
liei, Guido Carii, sprijinit de 
ministrul trezoreriei, Emilio Co
lombo și de democrat-creștini, 
ce susțin că numai o importantă 
creștere a impozitelor, prețuri
lor și a taxelor fiscale îi va per
mite statului să siringă cele 
2 000 miliarde lire fără de care 
nu ar putea fi depășită criza fi
nanciară, a provocat nemulțu
mire in rindul socialiștilor și, 
în general, in rindul populație;. 
Măsurile deflationiste preconi
zate de guvern ar fi dus la o 
stare de recesiune si, implicit, Ia 
agravarea șomajului.

Observatorii politici aflați in 
capitala Italiei, citați de agen
ția FRANCE PRESSE. sint una
nimi în a recunoaște că situația 
nu a fost nieicind atît de com
plexă. în condițiile unei crize 
economice asemenea celei exis
tente actualmente în Italia, este 
mult mai greu să se ajungă Ia 
un consens în ceea ce privește 
viitoarea platformă a programu

lui unui nou cabinet. Iată cum 
se prezintă această situație, re
prezentată prin cifre : deficitul 
comercial al Italiei în primele 
luni ale anului in curs s-a ri
dicat la 2 700 miliarde lire echi
valentul a 4,4 miliarde dolari 
(deficitul comercial din aceeași 
perioadă a anului trecut a fost 
egal cu echivalentul a 1,5 mili
arde dolari). Dacă se va conti
nua in același ritm, deficitul pe 
întreg anul 1974 va fi de 8 400 
miliarde lire — estimarea apar
ține Biroului guvernamental de 
statistică. Totodată, trebuie men
ționat faptul că, de curind, Ita
lia a renunțat la cauțiunile ban
care de import asupra produse
lor alimentare iar „lira verde" 
(cursul lirei italiene in raport 
cu unitățile de cont ale C.E.E.) 
a fost devalorizată cu 12 la sută. 
Numărul șomerilor, în prezent 
peste 500 000 de persoane, s-ar 
putea să ajungă la trei milioane 
dacă ar fi aplicate măsurile de 
„însănătoșire" a economiei, pre
conizate de democrat-creștini și 
socialiști-democrați.

Guvernul care va urma, cel 
de-al 37-lea. va avea dificila 
sarcină de a redresa situația e- 
conomică. Agenția FRANCE 
PRESSE avansează ideea că. in 
condițiile existente, se exclude 
de la bun inceput posibilitatea 
reconstituirii unei coaliții de 
centru-stinga. „Aceleași pro
bleme insolubile astăzi se vor 
găsi miine pe agenda viito
rului guvern și mai mult agra
vate cu trecerea timpului. Ceea 
ce nu a putut rezolva pină acum 
formațiunea de centru-stinga nu 
va reuși nici in viitoarea legis
latură" — afirmă FRANCE 
PRESSE.

Ce perspective ar exista a- 
tunci, avind ca punct de ple
care imposibilitatea revenirii la 
„centru-stinga" ? Dată fiind 
complexitatea situației este 
greu de prefigurat soluția ce va 
fi aleasă în cele din urmă. Un 
lucru sigur rămine faptul că ac
tuala criză depășește prin am
plitudinea aspectelor sale difi
cultățile de ordin politic ante
rioare,

RODICA AVRAM

Campania electorală 
din Canada este domi
nată de problemele eco- 

1 nomice. Inflația și conse
cințele ei reprezintă te
ma majoră pe care o a- 
bordsază oamenii poli
tici in încercarea de a 
obține voturile celor che
mați la urne.

B
ătălia alegerilor se 
poartă in jurul 
v implicatului dosar 
economic. In fond, 
faptul nu trebuie 
să surprindă deoa

rece infringerea parlamentară a 
guvernului Trudeau (care a im
plicat un nou scrutin anticipat) 
s-a produs in cursul dezbateri
lor pe marginea bugetului. Gu
vernul minoritar al liberalilor a 
supraviețuit confruntărilor parla
mentare grație „coaliției tacite" 
cu Partidul Nou Democrat (de 
esență social-demoerată). O po
litică de concesiuni a permis să 
se păstreze această coaliție fra
gilă! timp de 18 luni. Inflația si 
efectele ei făceau însă, din ce în 
ce ijiai dificilă o colaborare care, 
de )a bun început, apărea drept 
dîiicilă datorită opțiunilor 
fundamentale contradictorii. Rit
mul de creștere a inflației a 
atiris Î0; la sută pe an, alimen- 
tintț tensiunea socială și obligintl 
Partidul Nou Democrat să re
acționeze. Măsurile preconizate 
de liberali au fost apreciate 
drept ineficiente. Neodemocrații 
au propus o reformă a sistemu
lui fiscal care să transfere 
povăraT” impozitelor pe umerii 
monopolurilor si ?.j păturilor 
avute, .înființarea unui consiliu 
națipnal menit să controleze 
prețurile’ etc. Ei insistau pentru 
măsuri care să afecteze și marele 
eapîtalj’nu numai pe contribua
bilul de rind. Dar liberalii au 
considerat că atinseseră limita 
extremă a concesiilor. Inevitabi
lul S-a produs : neodemocrații 
s-au alăturat conservatorilor iar 
guvernul s-a văzut înfrînt.

Scrutinul canadian: 
prioritatea dosarelor 

economice
La 8 iulie canadienii se vor 

prezenta din nou la urne. Libe
ralii au decis să desfășoare bătă
lia pe terenul economic. Tema 
principală a dezbaterii electora
le. arăta Trudeau, va fi inflația 
iar liberalii vor apăra in fața 
alegătorilor bugetul pe care opo
ziția a refuzat să-1 aprobe in 
Camera Comunelor. „Noi gîndim 
că este un foarte bun buget și 
vom face campanie pentru acest 
buget" — menționa premierul 
care sublinia că. prin prevede
rile bugetare, marile companii 
ar fi fost obligate să plătească 
800 000 000 dolari, asigurindu-se. 
concomitent, creșterea puterii de 
cumpărare a omului de pe 
stradă.

Observatorii apreciază că "Tru
deau a schimbat stilul tradițio
nal al campaniei electorale. In 
1988, după cum scria LE 
MONDE, el a fost ales cu entu
ziasm. Dar la următoarele ale
geri — potrivit aceluiaș ziar — 
„partidul său liberal fusese deci
mat și hărțuit de rivalii săi 
conservatori". In prezent, pre
mierul a modificat maniera con
tactelor sale cu opinia publică, 
ținind seama de erorile trecute. 
Dacă în 1972 Trudeau își aborda 
alegătorii pe un „ton foarte 
filozofic" (FRANCE PRESSE). 
de astă dată „a coborit in are
nă". Limbajul a devenit mult 
mai simplu, mai clar, temele ab
stracte au fost abandonate, pro
blemele dezbătute fiind cele de 
actualitate imediată pentru 
populație. Trudeau nu mai mi
zează ca în trecut pe farmecul 
personal, ci pe forța argumente
lor. vorbește mult mai mult, se 
adresează celor mai diferite ca
tegorii. Adversarul său nr. 1, 
Robert Stanfield, liderul conser

vatorilor, este o apariție de alt 
gen. Nu este un orator pasionat 
dar — semnalează observatorii 
— perseverența-i cunoscută, 
umorul rece pe care il practică, 
modul flegmatic in care se com
portă. găsesc, in mod cert, o au
diență destul de largă. Conser
vatorii sint preocupați de nece
sitatea de a-și intări pozițiile in 
Quebec in vreme ce concurenții 
lor liberali doresc să reciștice 
terenul pierdut in Vest. Dar nici 
conservatorii și nici liberalii nu 
omit importanța provinciei Onta
rio în fizionomia finală a scruti
nului. ceea ce explică repetatele 
prezențe ale liderilor celor două 
grupări in această parte a țării. 
FRANCE PRESSE reiau : „Or
ganizatorii campaniei din fiecare 
tabără, ținind seama de sonda
jele care au relevat că cei doi 
șefi politici sint mai populari 
decit partidele lor. joacă cartea 
personalității celor doi can
didați".

Desigur, in competiție se află 
și Partidul Nou Democrat care 
cu cele 31 de mandate obținute 
in 1972 fusese arbitrul parlamen
tului dizolvat. Neodemocrații 
militează energic pentru aceste 
probleme sociale, denunțind pro
fiturile excesive ale marilor so
cietăți. un argument suplimen
tar in sprijinul lor fiind colosa
lele beneficii obținute de com
paniile petroliere. Vor reuși a- 
cum. ca și in 1972. să recolteze 
voturile celor nemulțumiți de 
orientările partidelor conservator 
și liberal ?

Sondajele par să indice puține 
schimbări în opțiunile corpului 
electoral. O asemenea situație 
ar putea genera o nouă perioadă 
de instabilitate.

EL'GENIU OBREA

a coopera:ezvo.

U.R.S.S. : Acordarea telescopului

*

solar la baza de cercetări științifice a Institutului „Sibizmir 
tuată la mare altitudine.

„Scînteia tineretului

Lucrările Conferinței
pentru securitate și cooperare

în Europa
In centrul dezbaterilor: propunerile românești 

privind măsurile destinate să facă efectivă 
in relațiile dintre statenerecurgerea la forță

Propunerile privi 
destinate să facă e 
lațiile dintre sta’e nerecurgerea 
la forță și la amenințarea cu 
forța, prezentate de România, 
au făcut obiectul unor dezbateri 
aprortmdate de la începu
tul activităților organului «pe
dal de lucra al Conferințe; pen
tru securitate și cooperare in 
Europa. Discuțiile au subliniat 
caracterul inovator și importan
ța măsurilor preconizate in pro
cesul de edificare a securității

măs 
vă in

La Bonn au avut loc hmi 
și marți lucrările 
miniștrilor afacerilor exter
ne ai celor nouă țări mem
bre ale Comunității Econo
mice Europene, la cate a 
luat parte și Francois Xavier 
Ortoli, președintele Comisie’ 
Pieței comune.

Un loc important in ca
drul discuțiilor l-a ocupa» 
examinarea stadiului actual 
al Conferinței pentru secu
ritate și cooperare in Euro
pa. în comunicatul dat pu
blicității la terminarea lucră
rilor se precizează, m acest 
sens, că cele nouă state 
„și-au exprimat hotărirea de 
a continua politica de des
tindere și cooperare in Eu
ropa", apreciind că actuala- 
fază a conferinței constituie 
„o etapă dintre cele mai im
portante". în care este 
voie „să se precizeze nu

relațiilor 
măsurile 
cooperă- 

domeniul

mai 
dintre 
pentru 
rii.- în

principiile 
state, ci și 

dezvoltarea 
special in

economic".

reunr

ne-
nu-

Pornind de la propunerile ro
mânești și dind expresie intere
sului pentru adoptarea unor a- 
setnenea măsuri, delegațiile 
participante s-au angajat in ne
gocieri intense in vederea elabo
răm prevederilor care urmează 
-i facă parte din documentele 
fmaie ale conferinței. Astfel, s-a 
conveni: să se recomande state
lor participante să facă efectivă, 
prin toate mijloacele, și să dea 
expresie prin orice forme, obli
gației de a 
sirea forței 
cu forța in 

în același

nu recurge la folo- 
sau la amenințarea 
Relațiile dintre ele. 
timp, pornind de la 

faptul că reglementarea prin 
mi.ioace pașnice a diferendelor 
constituie un corolar logic al 

la forță și la ame- 
forța. s-a căzut de 
prevadă că statele 
vor depune toate 

urile pentru a reglementa 
in mod exclusiv, prin mijloace 
pașnice, orice diferend intre ele. 
De asemenea, s-a acceptat ideea 
ca statele participante să nu 
recurgă la nici o acțiune care 
ar putea să împiedice reglemen
tarea pașnică a diferendelor 
dintre ele.

Pornind de la propunerile ță
ri; noastre, participanții au re
ținut ideea intensificării efor- 
turilor pentru adoptarea de mă- 
suri care să constituie pași pe 
calea realizării dezarmării gene
rale și totale, inregistrindu-se 
cel de-al 4-!ea paragraf al mă
surilor preconizate.

Negocierile purtate in organul 
special de lucru al Conferinței 
continuă cu analizarea celorlal
te măsuri cuprinse in propune
rile românești.

r.erecurgerii 
nmțarea cu 
acord să se 
participante 
efort

Reuniunea
Consiliul Ministerial al Or

ganizației Unității Africane 
(O.U.A.). reunit in capitala So
maliei în prezenta miniștrilor 
de externe din țările membre 
ale organizației, și-a încheiat, 
marți, dezbaterile legate de pre
gătirea reuniunii la nivel înalt 
a O.U.A. și de definitivarea do
cumentelor ce urmează să fie 
supuse spre examinare și apro- 
bare-șefilor de stat și de guvern.

Miniștrii de externe, prezenti 
la reuniune au acordat o însem
nătate deosebită, atit în cadrul 
dezbaterilor, cît și in documen
tele pregătite, principalelor pro
bleme care preocupă Ia ora ac
tuală Organizația Unității Afri
cane — eliminarea ultimelor ră
mășițe ale colonialismului, ac
tivitatea și colaborarea mișcări
lor de 
rirea 
cestora 
fricane
ția participanților s-au aflat, de 
asemenea, probleme legate de 
intensificarea cooperării si spo
rirea rolului O.U.A. în lupta 
pentru realizarea deplinei inde
pendențe economice si politice, 
cooperarea dintre țările africane 
și statele arabe producătoare de 
petrol, situația din Rhodesia și 
Republica Sud-Africană, coordo
narea acțiunilor țărilor africane

eliberare națională, spo- 
ajutorului acordat 

de ' către țările 
independente. In aten-

a- 
a-
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• LA 11 IUNIE, primul mi
nistru al Finlandei. Kalevi Sorsa, 
l-a primit pe ambasadorul Re
publicii Socialiste România ia 
Helsinki. Constantin Vlad. Cu a- 
cest prilej, au fost discutate pro
bleme de interes reciproc.

Președintele Nixon 
la Salzburg

Președintele Statelor Unite. 
Richard Nixon, care a sosit luni 
noaptea in orașul austriac Sal
zburg. a avut marți o întreve
dere cu cancelarul federal 
Austriei, Bruno Kreisky.

Agenția ASSOCIATED PRESS 
informează că cei doi oameni ue 
stat au abordat probleme refe
ritoare la evoluția situației din 
ărientul Apropiat și progresele 
realizate în procesul destinderii 
in Europa.

După cum s-a anunțat, de la 
Salzburg, președintele Statelor 
Unite va pleca, miercuri dimi
neața. într-un turneu de- o săp
tămină in cinci țări din Orientul 
Apropiat.

Conferința ministerială 
a țărilor din bazinul 

La Mata

al

• PREȘEDINTELE ARGEN
TINEI. JUAN DOMINGO PE
RON. a inaugurat lucrările ce
le: de-a Vl-a Conferințe a mi
niștrilor relațiilor externe ai ță
rilor din bazinul La Plata, la 
care participă reprezentanți ai 
Boliviei. Braziliei, Paraguayu
lui. Uruguayului și țării-gazdă. 
în cuvintul rostit cu acest pri
lej. președintele Peron a subli
niat. intre altele, că sint ne
cesare eforturi pentru folosirea 
plenară a resurselor naturale în 
beneficiul țărilor cărora le apar-

In lupta pentru recuperarea bo
gățiilor naționale.

Recomandările și documentele 
elaborate vor fi supuse spre e- 
xaminare și aprobare reuniunii 
la nivel inalt a O.U.A. ale cărei 
lucrări incep miercuri după-a- 
miază la Mogadiscio — capitala 
Somaliei.

• . PURTĂTORUL DE CUVÎNT 
al M.A.E. al G.R.P. al Republi
cii Vietnamului de Sud a dat 
publicității o declarație în care 
se relevă că, în primele cinci 
zile ale lunii iunie, trupele 
saigoneze au efectuat 552 opera
țiuni de cotropire a unor teri- 

' torii din zonele eliberate
Vietnamului de Sud și
meroase acțiuni polițienești de 
„pacificare". în aceeași perioadă, 
aviația saigoneză a bombardat 
de 145 de ori zone aflate sub 
controlul G.R.P.

ale 
nu-

REMANIERE
LA BRUXELLES
Guvernul belgian, remaniat 

prin includerea unor repre
zentanți ai Partidului valon 
al muncitorilor, se va pre
zenta astăzi în fața celor 
două camere reunite ale 
Parlamentului.

După cum relevă agenția 
FRANCE PRESSE. votul de 
încredere în noul guvern, 
care este prezidat în conti
nuare de Leo Tindemans, li
derul Partidului Social-Creș- 
tin. va avea loc joi

Agenția citată menționea
ză că declarația guverna
mentală, care va fi prezen
tată Parlamentului, nu dife
ră de cea prezentată de Leo 
Tindemans la 25 aprilie. 
Partidul valon al muncitori
lor, care a aderat începind 
de luni la coaliția guverna
mentală, a social-ereștinilor 
și liberalilor, a acceptat în 
cursul negocierilor liniile de 
bază ale programului guver
namental deja existent.

țin și al regiunii La Plata. 
La ceremonia inaugurală au 
participat, de asemenea, repre
zentanți ai tuturor partidelor 
politice din Argentina, parla
mentari, alte persoane oficiale 
din țara-gazdă, delegați ai Na- 
țiumlor Unite și ai ărganiza- 
ției Statelor Americane.

Observatorii politici din Bue
nos Aires și celelalte capitale 
a.e țărilor participante la reu
niune — notează agenția Inter 
Press Service — acordă o deo- 
scbi’ă importanță acestei confe
rințe. considerată ca o etapă 
importantă in extinderea și di
versificarea colaborării in zonă.

nează. Grupul de experți a 
conferit cu oficialități guverna
mentale. precum și cu alte per
soane a căror activitate se a- 
flă in legătură cu cea a com
paniilor supranaționale, exami- 
nind implicațiile pe care aceste 
corporații le au asupra proce
sului. .de dezvoltare economică 
în țările aflate în curs de dez
voltare. sau asupra relațiilor de 
.cooperare internațională.

FIIIPMZE

Mona Lisa 
la Tokio...

La Palatul Tlatelolco, se
diul Ministerului mexican de 
externe, a fost . inaugurată 
Conferința ..grupului celor 
40“ din cadrul O.N.U.. avind 
ca principală sarcină să ela
boreze textul final al proiec
tatei „Carte a drepturilor și 
îndatoririlor economice 
statelor". După cum se 
„Carta" a fost propusă 
președintele Mexicului, 
is Echeverria la cea 
111-a Conferință a Națiunilor 
Unite pentru Comerț și Dez
voltare (U.N.C.T.A.D.).

ale 
Știe, 

de 
Lu

de-»

• UN GRUP SPECIAL DE 
EXPERȚI AI NAȚIUNILOR U- 
NITE reprezentind 
dustrializate, cît și 
de dezvoltare, a 
crearea, sub egida 
Economic și Social al 
(E.C.O.S.O.C.), a unei

atit țări in
state in curs 

recomandat 
Consiliului 

O.N.U. 
comisii 

care să redacteze un așa-numit 
cod de conduită pentru regle
mentarea activității corporațiilor 
supranaționale, precum și a ra
porturilor dintre acestea și gu
vernele țărilor în care acțio- ,

PARE CA CELEBRA 
LISA este pe cale de a

.... la Tokio succesul „vie- _ 
sale : cel puțin așa indică 

statisticile prezentate de 
zeul Național din Tokio 
este expusă pictura 
Leonardo. într-o singură 
Mona Lisa a fost privită 
61 466 de persoane — un nivel 
record de vizitatori. Pină în 
prezent, de la 20 aprilie, cînd 
s-a deschis expoziția, prin săli
le Muzeului Național, din To
kio s-au perindat aproximativ 
1 500 000 de vizitatori, majorita
tea lor fiind nevoiți să aștepte 
peste două ore și jumătate pen
tru a admira, timp de 10-30 se
cunde „cel mai sofisticat zim- 
bet pe pinză".

• SE 
MONA 
repurta 
ții“ f ■

Mu- 
unde 

marelui 
zi, 
de

• COMPANIA AMERICANĂ 
„ARAMCO" (Arabian American 
Oil Company), a anunțat, in
tr-un comunicat dat publicității, 
luni seară, la New York, în
cheierea unui acord interimar 

" cu Guvernul Arabiei Saudite, în 
baza căruia această țară își va 
spori participarea la capitalul 
companiei de la 25 la sută — 
in prezent — la 60 la sută. A- 
cordul intră în vigoare cu efect 
retroactiv de la 1 ianuarie a.c.
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• La 12 iulie, poporul fili- 
pinez sărbătorește împlinirea 
a 76 de ani de la proclama
rea independenței țării sale.
• Situată între apele 

Oceanului Pacific și ale Mă
rii Chinei, în regiunea Asiei 
de sud-est, Republica Filipi
ne este un arhipelag format 
din 7100 de insule, ocupînd 
astfel, in ceea ce privește 
numărul insulelor. locul al 
doilea in lume, după Indo
nezia. Suprafața totală a ță
rii este de 296 213 km! din 
care principalele două insu
le, Luzon și Mindanao, re
prezintă aproximativ 70%. 
Relieful foarte diferit de la 
insulă la insulă, are o tră
sătură comună : prezența u- 
nor terase largi și cultivabi- 
le. Clima țării este tropicală, 
cu două anotimpuri ; deseori 
arhipelagul filipinez este bîn- 
tuit de puternice taifunuri.

Din populația de aproape 
40 milioane de locuitori, cea 
mai mare parte se află con
centrată pe cîmpia Insulei 
Luzon, peste 800 dc insulițe 
fiind nelocuite. Cele < mai 
mari orașe sint Manila, ca
pitala națională. Quezon-City, 
Cebu, Davao și Zamboango.
• Filipinele au fost des

coperite de Magellan, la 16 
martie 1521, urmînd după a- 
ceea o serie de alte expediții 
spaniole. Ulterior întreg ar
hipelagul este cucerit de co- 
loni spanioli. La puțin timp 
după cucerirea independen
tei și crearea Republicii Fi- 
lipine. la 12 iunie 1898, Sta
tele Unite își impun domina
ția lor asupra arhipelagului. 
In timpul celui de-al doilea 
război mondial, Filipinele 
s-au aflat sub ocupație ja
poneză, reușind ca. Ia 4 iulie 
1946. să-și recucerească inde
pendența.

9 In preocupările autori
tăților de la Manila, o aien-

ție deosebită a fost acordată 
agriculturii, ramura de bază 
a economiei, in care lucrează 
60% din populație. Principa
lele culturi sint orezul, po
rumbul, cafeaua, trestia de 
zahăr și tutunul. Ca urinare 
a eforturilor de modernizare 
a sectorului agricol, in ulti- » 
mii ani a fost satisfăcută 
cererea internă fie orez, ali
ment de bază in hrana 
populației. Totodată, au fost 
puse temeliile unui sector 
industrial de sine stătător, 
ale cărui ramuri principale 
sint industriile extractivă și 
prelucrătoare, ambele avind 
pe insule posibilități de dez
voltare dintre cele mai fa
vorabile, subsolul filipinez. 
fiind bogat in zăcăminte na
turale variate ca : minereu 
de fier, crom, mangan. meta
le rare, cupru etc.

® în strînsă legătură 
crearea unei economii 
sine stătătoare și afirmarea 
identității naționale se înscriu 
și eforturile din ultimii ani 
ale Republicii Filipine pen
tru lărgirea și diversificarea 
relațiilor economice și poli
tice. Stabilirea de relații di
plomatice între Republica 
Socialistă România și Repu
blica Filipine, la 10 martie 
1972, a constituit un pas im
portant în direcția colaboră
rii reciproc avantajoase din
tre cele două țări și popoare.
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RODICA ȚEPEȘ

MIERCURI, 12 IUNIE 1974
CHITTY CHITTY, BANG. 

BANG : Patria (orele 9,30; 12,45; 
16.»: 20).

MAMA VITREGA: Central (ore
le 9.;5; 11.39: 13.45: 16; 18,15; 20.30).

CĂPITANUL NEGRU: București 
<cre2e 9; 11,15; 13.30; 16.30; 18,15; 
2D: Grădina București (ora 20.15).

AFACEREA DOMINICI; Lucea- 
flkral (orele 9: 11,15; 13.30; 16; 18.30;
20.45) ; Grădina Doina (ora 20,15).

INAMICUL PUBLIC NR. 1: Sca- 
a .orele 8.39; 11: 13.30; 16; 18,30; 

2D: Festival forele 9,15: 11,30; 13,45: 
1L15; 18.45; 21,15): Grădina Dinamo 
ora 20.15): Grădina Festival (ora
29.15) ; Favorit (orele 9.15; 11,30; 
13.45. 16: 18.13: 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: 
1X39: 16: 19.15; 20,30); Gloria (o- 
re-e 9: 11.15; 13.30: 16: 18.15: 20.30).

CONTESA WALEWSKA: Capitol 
(orele 9.30; îl.®; 14; 16.15: 18,30;
20.45) : Feroviar (orele 9: 11,40:
14.30: 17.15: 20): Casa Filmului (o-

19: 12.15: 15.45: 18: 20,15). Gră
dina Capitol (ora 20.15).

APAȘII: Excelsior (orele 9; 11,15; 
13.»: 16: 18.15 : 20.30): Modem (o- 
re> 9: 11.13: 13,30: 16: 18: 20): Me
lodia (orele 9: 11.15: 13.30: 16:
13.30; 20.45): Grădina Modern (ora 
29 30).

LA EST DE JAWA : Aurora (o- 
re’.e 9.»: 12; 15.30: 18 : 20.30); Fla
mura (orele 8 45: 13.15: 15.45: 18.15: 
20.»): Grădina Aurora (ora 20.15).

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

PERCHEZIȚIA: Moșilor (orele
16: 18: 29)

LUMINILE ORAȘULUI: Doina
(orele 11; 13.15; 15.30; 18; 20,15).

La orele 9,45 — program de de
sene animate ; Giulești (orele 
15,30; 18: 20,15).

FRAȚII JDERI : Lira (orele 
15,30; 19); Floceasca (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: Cotroceni (orele 15,30; 
19.15).

LADY^CAROLTNE: Miorița (ore
le 9: 11.15; 13,30: 15.45; 18: 20.15).

SUNETUL MUZICH: 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).

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

BANI DE BUZUNAR: Bucegl (O- 
rele 16: 18).

PLIMBARE ÎN PLOAIA DE PRI
MĂVARĂ: 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 ACUZA: Popular 
(orele 15.30: 18: 20,15).

RIO LOBO Munca (orele 10: 
15.30: 18: 20,15).
-PROPRIETARII : Progresul (o- 

rele 15.30; 18: 20,15).
MARINARUL EXTRAORDINAR- 

Volga (orele 11.15; 13.30: 15.45:
18: 20.15): Grădina Tomis (ora
20.30) .

OMUL POTRIVIT LA LOCUL 
POTRIVIT: Unirea /orele 16; 18).

CHEMAREA STRĂBUNILOR : 
Crîngași (orele 16: 18.15).

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

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

ROMÂNIA-FILM PREZINTĂ
p« TATIANA DORONINA în

MAMA VITREGA

producție „MOSFILM"
regia : OLEG BONDAREV
Natura delicată a relațiilor dintre părinți și copiii adoptivi 

într-un film de o emoționantă sinceritate.
Piemiul de interpretare actriței Tatiana Doronina la Festi

valul de la Teheran 1973.

PROGRAMUL i
9.00 Teleșcoală. 10.00 Curs de 

limba engleză. Lecția 93. 10.30 Curs 
de limba rusă. Lecția 94. 11.00
Vîrstele peliculei. Magazin de cul
tură cinematografică. 11 45 Legile 
țării — legile noastre ! Controlul 
muncitoresc al activității economi- 
co-sociale. 11,55 Biblioteca pentru 
toii : Ion Plllat. 16.00 Curs de 
limba germană. Lecția 96. 16,30— 
17,00 Curs de limba franceză. Lec
ția 97. 17.30 Telex> 17,35 Micii meș
teri mari. 17.55 „Pe Mureș și pe 
Tirnave". Reportaj muzical de la 
faza finală a concursului județean 
al artiștilor amatori din jud. Mu
res, dedicat celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării patriei. 18,15 
La volan — emisiune pentru con- 

X ducătorii auto. 18.30 Film serial 
pentru copii : „George". Episodul : 
..O surpriză pentru George1. 18 55 
Tragerea Pronoexpres. 19.05 Tribu
na TV. 19,20 1001 de seri. 19.30 Tele
jurnal. La cotele anului XXX. 20.00 
Reflector. 20,15 Telecinemateca. Ci
clul „Mari vedete" : Jean Gabin. 
Amedeo Nazzari. Alain Delon, Li
no Ventura în „Clanul sicilieni
lor". 22,15 24 de ore.

PROGRAMUL II
20,00 Telerama. Televiziunea des

pre sporturi necunoscute (II) 20.30 
„Plecai să cerc rotundul lumii". 
Documentar TV. 20,50 Cintecele 
mării. 21.00 Telex. 21,05 Armonii 
fntime. Seară Mozart. 21.25 Muzee 
și expoziții — prezintă Dan 
Hăulică. 21,45 ..Orice asemănare 
nu-i întîmplătoare". Telespectacol 
de satiră, umor și muzică (I).
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