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Actualitatea 

universitară 

PRACTICA
STUDENȚILOR- 
0 ETAPĂ 
DE MUNCĂ
Vara este cunoscută drept 

anotimpul practicii studen
țești. Cu toate acestea și pe 
parcursul întregului an uni
versitar ateiierele-școală, șan
tierele. fermele didactice, 
clasele, spitalele. uzinele 
găzduiesc periodic grupe de 
studenți, care iși confruntă 
bagajul de cunoștințe teore
tice cu cerințele practice ale 
domeniilor in care vor pro
fesa ca ingineri, mediei, a- 
gronomi, arhitecți. La sfirși- 
tul sesiunii de examene, o 
perioadă compactă de prac
tică va consolida deprinde
rile unor profesiuni din in
dustrie și agricultură, medi
cină și construcții, invăță- 
mint și cultură. Pentru une
le categorii de studenți. sta
giul a și inceput să se deru
leze în vederea definitivării 
lucrărilor de licență axate, 
acum, mai mult ca oricind. 
pe obiective concrete ale 
producției. pe solicitările 
precise ale unor unități eco
nomice și industriale. De 
bună seamă, in organizarea 
optimă a acestei perioade un 
rol esențial revine consili
ilor asociațiilor studenți
lor comuniști. Ele, lao
laltă cu organele de in- 
vățămint, sub indrumarea 
organelor și organizațiilor de 
partid din Institute și din 
unitățile ce găzduiesc prac
tica vor trebui să organizeze 
activitatea pe baza unor 
programe concrete, cu sar
cini efective de producție. 
Comandamentele de practi
că definitivează in aceste 
zile convențiile ce statuează 
precis unitățile, profilul 
acestora, numărul dc locuri 
și volumul contribuției stu
denților la făurirea de bu
nuri materiale și spirituale. 
In strinsă colaborare cu co
mitetele județene și munici
pale ale U.T.C., cu organi
zațiile de pionieri, cu con
siliile culturii și educației 
socialiste, consiliile A.S.C. 
stabilesc locurile și formeie 
de activitate ale practicii 
studenților din invățămintul 
superior.

Sincronizîndu-se mai judi
cios locul practicii de vară 
cu coordonatele viitorului 
Ioc de producție, se asigură 
viitoarelor generații de spe
cialiști condiții mai bune 
decît în alți ani pentru o 
rapidă integrare după absol
vire. în același timp, cu
noașterea mai bună a vieții 
și activității făuritorilor bu
nurilor materiale, aspect 
esențial in educația revolu
ționară, in spiritul cultului 
iață de muncă, contribuie 
decisiv la formarea intelec
tualului de miine potrivit 
înaltelor principii ale eticii 
și echității socialiste. ale 
creșterii răspunderii l'ață de 
toate îndatoririle sociale.

Eliminarea improvizațiilor 
existente in ultimii ani tre
buie să constituie in această 
etapă, pentru toți factorii 
responsabili ai bunului mers 
al practicii, o principală în
datorire, incit să fie realiza
te integral obiectivele com
plexe ale acestui stagiu de 
primă importanță in forma
rea pentru muncă și viață a 
tineretului aflat in institu
tele de invățămînt superior 
din țara noastră.
CĂLIN STĂNCULESCU

EVOCAREA 

Șl EROICUL

ÎNSEMNĂRI

Este fapt neîndoielnic că 
educația are nevoie nu numai 
de informație teoretică pen
tru a se pune pe sine in miș
care. Instrucția și formația 
iși dezleagă resorturile nu 
doar la impulsul cunoștințe
lor pe care, intr-un ritm co
pleșitor, le lansează pe piața 
comunicării o revoluție ști
ințifică și tehnică fără pre
cedent. Nu știu dacă o anume 
deformare de optică sau o 
încleștare rutinieră in tradi
ție îi face pe unii să vadă în 
actul educativ doar un tran
sfer de cunoștințe spre tină- 
rul beneficiar, printr-un soi 
de grefe informaționale pe 
memorie.

Cincinalul

pentru cauza partidului,

PIONIERI, TOT ÎNAINTE!

Pentru gloria poporului

înainte

/

OrdinuluiConferirea

î

tovarășului Ion loniță

mine,

clasa 
partid 
și in-

această onoare ii oferă 
de a reafirma devota

și dragostea față de pa- 
popor. față de

si înflorirea României socialiste
3

de termen

pentru cei mai tineri revoluționari
Organizația pionierilor se 

mindrește astăzi cu. o existență 
de douăzeci și cinci de primă
veri. Calendarul evenimentelor 
memorabile ne transmite, vizavi 
de această sărbătorire, o bucu
rie egală cu aceea pe care, poa
te, ar mai putea-o inspira su
fletelor noastre doar o livadă 
de cireși rămași timp dc un 
sfert de secol infloriți in fața 
propriilor ferestre, la fel de 
proaspeți și sensibili prin ani și 
anotimpuri.

Copiii au fost mîndria acestui 
popor din toată istoria lui. dar 
copilăria a ieșit pe străzi or- 
ganizată-n batalioane de vis și 
puritate abia atunci cind pri
mele tobe și trompete anunțau 
solemna trecere a revoluționari
lor cu pantaloni scurți. purtă
tori ai cravatelor purpurii — 
pionierii.

îmi amintesc bine acea perioa
dă. Se scurseseră doar cinci ani 
de la Eliberare, vremurile erau 
încă grele, bătăliile care se du
ceau pentru extinderea cuceri
rilor socialiste — mari și deci-

de ACULIN CAZACU

Știu insă că. vrind-nevrind, 
viața o ia inaintea conserva
torismului unora dintre noi 
și iși vede de propriul său 
drum, fără a menaja sensi
bilități brodate cu modele de 
rugină.

Viața o ia inainte și in 
spațiile educației. Azi vorbim 
tot mai mult de problemati
zare și exercițiu, care se a- 
dresează nu atit putinței de 
a memora cit celei de a gindi 
eficient și operativ. Dar chiar 
și atunci cind este dominată 
de formativitate educația 
consumă, inainte de toate, 
informație. Numai că, in loc

(Continuare în pag. a ll-a)

sive. Aiături dc cei care purtam 
carnetul roșu de membru al or
ganizației revoluționare a tir- 
retului. apariția pionierilor a în
semnat deodată dovada că încă 
de la izvoarele lor. riurile de 
suflare ale acestui neam al nos
tru curgeau către intinsele mări 
ale vieții pe albii de gindire 
marxist-leninistă, pe ferme fâ- 
gașuri revoluționare. Cei ce. deși 
iilcă Ia virste fragede, intrasem 
deja in U.T.C. ne simțeam foar
te importanți știind că partidul 
iși pune mare nădejde in tineri 
pentru creșterea și indrumarea 
organizației pionierilor, iar noi 
toți am dat intr-adevăr o mină 
dc ajutor celor mai tinețe vlăs
tare ale partidului. Impresio
nant mi s-a părut insă întot
deauna faptul că. incă de Ia în
ceputurile sale, organizația de 
pionieri a pășit cu dreptul in 
propria-i existență, reprezentind 
o apariție dintre cele mai firești 
a modului de a gindi și trăi in 
chip socialist pe scena vieții 
noastre naționale. Timp de 23 

Ștafetă a generațiilor de zburători

%

». ș'

de ani prezența pionierilor, acti
vitatea pionierilor au reprezen
tat o imagine de netăgăduit a 
adevărului că socialismul a cu
cerit aici, la noi. un loc firesc

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a lil a1
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La Xâsâud se eeaslrnieste 
• tabrică de teșituri extrala- 
te diu bumbac. prevăzută 
peatru o producție anuală de 
peste I» milioaoe metri pă
trată. O parte diu utilajele cu 
care va fi echipată unitatea 
năsâudeană se află deja in a- 
«imilare. la întreprinderea 
..Metalul Roșu- din Cluj.

Onorindu-și in med exem
plar obligațiile contractuale ■ 
(ață de beneficiari, colective
le onităiiler miniere din ba- 
zinnl Văii Jiului au litra! de 
la Începutul lunii acesteia în
treprinderii eleetrocentraie 
Mintia, peste prevederile de 
plaa. g 5M tone cărbune ener
getic. In același timp, mine
rii de la Vulcan si Uricani au 
extras și pus ta dispoziția in- 
Ireprinderiloc siderurgice cu 
1 M* * tone de cărbune cocsifi- 
cabil mai mult decit aveau 
planificat.

••
..

• X' \ăs\
1^ .

La întreprinderea ..Victo
ria- din Florești a intrat in 
circuitul productiv, cu o lună 
mai devreme, o nouă linie 
tehnologică, cu o capacitate 
anuală de peste IOC 000 an
velope pentru autoutilare. 
întregul inventar — autocla- 
vele. benzile de producție și 
alte dispozitive — au fost 
realizate și montate in spații 
existente. în regie proprie.

Programul de dezvoltare a 
acestei unități chimice preve
de ca in actualul cincinal să 
mai intre in producție alte 
capacități, care vor realiza 
1.2 milioane anvelope anual, 
pentru toate tipurile de au
tovehicule.

Colectivul grupului de șan
tiere din Cimpina — unitate 
care execută lucrări la mai 
multe obiective industriale 
prahovene — și-a onorat sar
cinile de plan ale cincinalu
lui, creindu-si astfel premi
se pentru obținerea unui vo
lum de lucrări superior ce
lui stabilit in perioada 1971— 
1975 cu peste 120 milioane 
lei.

Din realizările harnicului 
colectiv menționăm punerea 
in funcțiune, cu aproape un 
an mai devreme, a modernei 
fabrici de elemente de pre
cizie din cadrul întreprinde
rii de mecanică fină — Sina
ia. precum și a Turnătoriei 
centrale de piese de la Cim- 
pina.

(Agerpres)

. -..-Mr-*.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
inminat vineri, intr-un cadru 
festiv, tovarășului general de 
armată Ion loniță. membru su
pleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R.. ministrul a- 
părării națibnale, Ordinul „23 
August" clasa I. conferit prin 
Decret Prezidențial, pentru con
tribuția deosebită adusă la în
făptuirea politicii partidului și 
statului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
in patria noastră și de întărire 
a capacității de apărare a țării, 
cu prilejul implinirii viratei de 
50 de ani.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Emil Bodnaraș. Maxim 
Berghianu. Elena Ceaușescu, 
Gheorghe Cioară. Lina Ciobanu, 
Florian Dănălache, Constantin 
Drăgan. Emil Drăgănescu. Janos 
Fazekas. Petre Lupu. Ion 
Gheorghe Maurer. Manea Mă- 
nescu, Gheorghe Pană, Dumitru 
Popescu. Leonte Răutu, 
ghe Stoica. Ilie Verdeț, 
Voitec. Cornel Burtică, 
Constantinescu, Mihai
Magdalena Filipaș, Vasile Pati- 
lineț. Ion Pățan, Ștefan Andrei.

Erau, de asemenea, prezenți 
Emil Bobu, ministru de interne, 
general colonel Ion Coman, șef 
de .secție la C.C. al P.C.R., ge
neral colonel 
prim-adjunct al ministrului a- 
părării naționale și șef al Ma
relui Stat Major, adjuncți ai 
ministrului apărării naționale, 
generali.

Gneor-
Ștefan 
Miron 
Dalea,

Ion Gheorghe,

înalta distincție a fost inmi- 
nată sărbătoritului de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. președintele 
Republicii Socialiste România.

A luat cuvîntul tovarășul Ion 
loniță care, exprimînd condu
cerii de partid și de stat, 
personal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, sentimentele de pro
fundă recunoștință pentru acor
darea marii distincții, ■ a subli

niat că 
prilejul 
mentul 
trie și 
muncitoare și gloriosul 
comunist- care l-a educat 
drumat in permanență.

..Este, totodată, pentru 
un prilej deosebit de. a-mi ex
prima, o dată mai mult, inâlta 
stimă și prețuire ce le nutresc 
față de secretarul general al 
partidului, ' președintele Repu
blicii Socialiste România și co
mandantul suprem al forțelor 
armate — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al 
poporului român, conducătorul 
său încercat și clarvăzător in 
lupta pentru făurirea socialis
mului și comunismului. înaltul 
exemplu de slujire fără preget 
a intereselor fundamentale ale 
națiunii noastre. îndemnurile și 
indicațiile pe care mi le-a dat 
reprezintă in mod statornic că
lăuza intregii mele conduite.

în aceste clipe de profundă 
emoție, sint pe deplin conștient 
de răspunderile ce-mi revin 
pentru creșterea potențialului • 
combativ al armatei, a capaci
tății ei de a îndeplini cu toată 
fermitatea sarcinile încredințate 
de partid și popor — apărarea 
cuceririlor socialiste ale națiu
nii. a independenței, suverani
tății și integrității teritoriale a 
patriei.

Vă încredințez că și pe viitor

Cuvîntul tovarășului
J

NICOLAE CEAUSESCU
7

Dragă tovarășe loniță,

în numele Comitetului Cen
tral al partidului, al Consiliului 
de Stat, guvernului, precum și 
al meu personal, doresc să-ți 
adresez cele mai calde felicitări 
cu prilejul împlinirii a 50 de 
ani și înmînării Ordinului „23 
August" clasa I care constituie 
o înaltă apreciere a conducerii 
partidului și statului a activită
ții pe care ai desfășurat-o și o 
desfășori în cadrul conducerii 
partidului, în rîndul forțelor ar
mate ca ministru al apărării 
naționale.

Prin acordarea acestei înalte 
distincții, conducerea partidului 
și statului subliniază contribu
ția pe care tu ai adus-o și o 
aduci la întreaga operă de fău
rire a socialismului în patria 
noastră, ca activist de vreme în
delungată al partidului, ca ofi
țer de peste 25 de ani în rîndul 
armatei noastre.

Fără îndoială că prin această 
distincție dăm o apreciere în
tregii activități și rezultatelor 
obținute în întărirea și ridicarea 
nivelului pregătirii de luptă și 
politică a armatei noastre, su
bliniem faptul că armata noas
tră, ofițerii, soldații iși îndepli
nesc in bune condițiuni misiu
nea Încredințată de partid, de 
guvern și popor.

Aș dori să exprim convinge
rea conducerii de partid și de 
stat, precum și a mea personal, 
că și in viitor vei acționa cu 
aceeași perseverență și fermi
tate in îndeplinirea sarcinilor 
încredințate de partid, de gu
vern, de popor, că armata 

voi acționa ca un soldat credin
cios al partidului. îmi voi con
sacra toată energia, priceperea 
și puterea de muncă înfăptuirii 
neabătute a politicii interne și 
externe a partidului și statului, 
îndeplinirii cu abnegație a oi- 
dinelor patriei. ale dumnea
voastră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu-.

în încheiere, ministrul apără
rii naționale a asigurat Comi
tetul Executiv. Comitetul Cen
tral al partidului, că, împreună 
cu ConsilM de conducere al 
ministerului, vor fi depuse toate 
eforturile pentru perfecționarea 
pregătirii, înzestrării și educării 
armatei, astfel ca toți militarii, 
asemenea întregului popor, să-și 
îndeplinească cu devotament 
nețărmurit îndatoririle ce le re
vin. sâ intimpine cu rezultate 
superioare mărețele evenimente 
din acest an — cea de-a XXX-a 
aniversare a eliberării patriei 
și Congresul al XI-lea al Parti
dului Comunist Român.

A luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu care a feli
citat călduros pe sărbătorit. 
(Cuvîntul se publică alăturat).

Conducătorii de partid și de 
stat au felicitat apoi călduros 
pe tovarășul Ion loniță, urindu-i 
multă sănătate și fericire, noi 
succese in activitatea sa.

succese 
sale de 
va face 
politicii

noastră va obține noi 
în ridicarea pregătirii 
luptă și politică, că se 
totul pentru înfăptuirea 
partidului, pentru instruirea cu 
mijloace de luptă moderne a 
armatei, pentru însușirea temei
nică a acestora de către toți mi
litarii armatei, spre a putea, în 
orice moment, să-și îndepli
nească in cele mai bune condi
țiuni îndatoririle ce le revin în 
apărarea cuceririlor revoluțio
nare, a independenței și suvera
nității statului nostru socialist.

Sintem încredințați că se va 
acționa și în continuare pentru 
dezvoltarea colaborării cu arma
tele țărilor 
întări și pe 
ritatea și a 
tea tuturor 
garanția afirmării forței și pres
tigiului socialismului pe 
internațional.

Cu această convingere, aș 
încă o dată să îți adresez 
mai calde felicitări și să-ți u- 
rez noi și noi succese în întrea
ga activitate, multă putere de 
muncă, pentru ca, împreună cu 
întregul colectiv de conducere 
al partidului, cu întregul partid 
să-ți aduci în continuare contri
buția la înfăptuirea politicii ge
nerale de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, 
ca, acționind Împreună cu Con
siliul de conducere, cu 
neralii, ofițerii, cu toți 
armatei noastre, să se 
dezvoltarea și întărirea 
noastre armate.

Multă sănătate și succese tot 
mai mari, multă fericire 1 
(Aplauze).

socialiste, pentru a 
această cale solida- 
contribui la unita- 
țărilor socialiste —

plan

dori 
cele

toți ge- 
militarii 
asigure 
forțelor
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TINERETUL - FACTOR ACTIV IN ÎNDEPLINIREA CINCINALULUI ÎNAINTE DE TERMEN!

Sub semnul 1 MAI REPEDE), 
aceluiași MAI BINE, 
imperativ: MAI IEFTIN!

Un maistru. Gheorghe Pre- 
doiu, un șef de echipă electri
cian, Filote Pavei, și cițiva 
muncitori de la atelierul meca- 
no-energetic al întreprinderii 
de geamuri Buzău, după obser
vații și studii ■ meticuloase, au 
ajuns la concluzia că sistemul 
de transport al energiei elec
trice din cadrul întreprinderii 
nu este perfect, că mai există 
destule posibilități. de economi
sire a acestei energii. Așa au 
fost concepute și aplicate de tî- 
nărul colectiv de electricieni 
cele trei raționalizări care vor 
aduce întreprinderii o econo
mie anuală de 3 800 000 lei : 
„Stație de incercări cu tensiune 
mărită a mijloacelor de pro
tecție electroizolante", „Sche
mă eficientă de descărcare a 
bateriilor de condensatori" și 
„Schemă eficientă de alimen
tare cu energie electrică a con
sumatorilor din cadrul întreprin
derii".

Un alt colectiv tînăr, de data 
aceasta de la atelierul de apa
rate de măsură și automatizare, 
a încercat să concretizeze ace
eași idee fertilă privind reduce
rea consumurilor de energie e- 
lectrică și combustibil. Iată cî- 
teva din realizările celor 22 de 
uteciști, conduși de inginerul 
Gheorghe Minzală și maistrul 
Mitică Georgescu : instalație au
tomată cu fotorezistență pentru 
stingerea la comandă a luminii, 
cuptor pentru dozarea apei in 
instalații (economie antecalcu- 
lată : 400 000 lei valută) in
stalație automată de reglare 
a turației mașinilor de tras 
geam, sistem de pornire au
tomată a grupului energetic 
și altele. In același timp, harni

TINERII DIN ZAGON, 1NTR-0 ZI DE CAMPANIE

Punctul lor de vedere 
înseamnă recoltă bogată

Nu exagerăm cu nimic afir- 
mînd că ne afiăm în vîrf de 
campanie agricolă. Acum, pe 
o paletă diversificată de lucrări, 
se pregătesc și se decid apropia
tele recolte de grîu și porumb, 
de legume și sfeclă, de fructe 
și furaje. Cîmpul solicită parti
ciparea, zi-lumină, a întregii 
forțe umane și mecanice a sa
tului Cu ce realizări iși înscriu 
tinerii prezența in acest labora
tor al producției 7 Ce inițiative 
specifice lansează in această pe
rioadă organizațiile U.T.C. 7 Iată 
întrebări care, în cadrul comu
nei Zagon, județul Covasna, se 
justifică atit prin forța de 
muncă masivă pe care o repre
zintă tinerii — aproape 250 în 
total, cit și prin angajamentul 
formulat in întrecerea socialistă, 
ca la patru culturi (mac, ci
coare, in și orzoaica) preve
derile cincinalului să le înde
plinească încă din toamna a- 
cestui an, iar la cartofi, sfecla 
de zahăr și produsele zooteh
nice, devansul să fie de cel pu
țin șase luni.

Firește, într-o comună tinerii 
nu lucrează adunați ca intr-un 
atelier de uzină; pentru a-i cu
noaște, pentru a le înțelege mai 
exact dimensiunea faptelor, tre
buie să-i cauți străbătînd kilo
metri de drum. Este un itinera- 
riu pe care eu l-am străbătut 
prima oară, dar care înseamnă, 
de fapt, o reluare a drumurilor 
zilnice făcute de secretarul co
mitetului U.T.C. Familiarizat cu 
peisajul, Gheorghe Negulescu 
mă însoțește. Un prim popas 
l-am făcut m solele de cartofi 
și sfeclă, culturi de bază în pla
nul de producție al cooperati
vei. în desfășurare de forțe, a- 
proape o sută de tineri coope
ratori și mecanizatori, executau 
cea de a doua prașiiă pe supra
fețele pentru care au semnat a- 
cord global. Sfecla a fost rărită, 
iar fertilizarea s-a efectuat 
exact cum o indicase inginerul 
agronom. Pe o sută de hectare 
lucrează numai tinerii satului. 
Iar culturile sint frumoase, ca 
„pentru expoziție".

— în adunarea generală a 
membrilor cooperatori s-a apro
bat angajamentul de a se de
păși cu trei mii de kilograme 
producția la hectar în cazul car
tofilor și a sfeclei, dar noi, ti
nerii. ne-am propus un spor de 
recoltă cu o tonă mai mare. E 
angajamentul nostru și noi ți
nem la cuvintul dat. Nici un e- 
fort nu ni se pare prea mare 
dacă el se cere depus in folosul 
producției.

Iar acum,, în zilele de după 
ploaie, cind ..buruienile cresc 
parcă ar fi trase de vîrf", atit 
utecistul Ferencz Raduly. cel 
care ne-a fost pentru un mo
ment interlocutor, cit și ceilalți 
tineri — Albert Rabb, Traian 
Baciu. Antal Domoș, Viorica 
Macovei, Balint Kiss. Iosif Cso- 
na. Iosif Winter — cu care fă
cea echipă, nu precupețesc nici 
un efort și aplică lucrări de 
foarte bună calitate. Nu numai 
pe terenurile luate de ei în a- 
cord global, dar și pe alte 14,25 
hectare de cartofi și sfeclă ce 
reveneau unor, tinere mame.

— Aseară, în discuția din 
consiliul de conducere, tovară

cul colectiv de la A.M.A. a con
ceput și realizat un aparat pen
tru corectarea puterii calorice 
a gazelor menit să raționalizeze 
consumul de energie termică.

„Nu ne-am oprit insă aici, 
mi-a mărturisit inginerul Min
zală, pentru că posibilitățile de 
inovare și raționalizare sînt 
practic nelimitate. Chiar in pre
zent lucrăm la experimentarea 

Vești din agricultură
GALAȚI:

Ritm intens la lucrările 
de întreținere

Unitățile agricole din județul Galați au în
cheiat executarea primei prașile la porumb. 
Totodată, în cazul sfeclei de zahăr cea de-a 
doua prașiiă a fost executată pe 80 Ia sută din 
suprafața cultivată, pe 70 la sută din suprafața 
plantată cu cartofi, pe 40 la sută în cazul po
rumbului pentru boabe și pe 52 la sută în cel 
al florii-soarelui. Eforturi deosebite — răsplă
tite cu rezultate pe măsură — au fost depuse 
mai ales de către cooperatorii din Berești. Bă- 
leni, Corn și Vlădești care au încheiat deja a 
doua prașiiă manuală la floarea-soarelui. car
tofi și sfecla de zahăr. La obținerea acestui 
ritm bun în executarea lucrărilor de întreținere 
o contribuție meritorie și-au adus-o și multe 
organizații U.T.C. de la sate. Prin acțiuni proprii 
acestea i-au mobilizat mai mult pe tinerii me
canizatori și cooperatori în sensul folosirii inte
grale a timpului de muncă. Se cuvine, de ase
menea, să evidențiem inițiativa unor organizații 
de a deschide șantiere locale ale tineretului

pentru întreținerea culturilor. Numai Ia Berești. 
de pildă, pe un astfel de șantier, tinerii au 
prășit 60 hectare de vie.

I. CHIRIC

IAȘI:

De ce-ntîrzie 
aplicarea ierbicidelor ?
Judecind după ritmul în care decurge ierbi- 

cidarea culturilor in județul Iași se poate con
sidera că buruienile vămuiesc încă nepermis de 
mult culturile. S-a mers ce-i drept Ia Ruginoa- 
sa cu viteza aviației utilitare ; s-a mers destul 
de repede Ia Movileni, Băiceni, Hălăncești, Mo- 
goșești-Siret, Mircești și Rachiteni dar in des
tul de multe cazuri s-a intirziat foarte mult. 
In jur de o treime din suprafața planificată in 
sectorul cooperatist n-a fost atinsă încă de bru
ma ierbicidelor. E cazul suprafețelor deservite 
de S.M.A. Osoi, Ciurea, Scînteia și Lețcani care 
nu au ierbicidat nici jumătate din suprafața pre
văzută.

I. CHIRIAC

șul inginer a insistat pe impor
tanța ce o prezintă încheierea in 
maximum trei zile a prașilei, 
altfel, — spunea dumnealui — 
pierdem o jumătate de vagon 
de recoltă Ia hectar; Ca secre
tar al organizației U.T.C. parti
cip la aceste ședințe nu numai 
ca să mă informez, dar și ca să 
acționez. Și am acționat in 
sensul convingerii tinerilor, să 
lucrăm noi, in mod voluntar, 
ceea ce tovarășele noastre nu 
pot face. Noi toți, o sută și 
ceva la număr, am reușit ca în
tr-o jumătate de zi să aplicăm 
lucrarea de ■ întreținere impusă 
de anotimp, aducînd astfel în 
magazia cooperativei — folosin- 
du-mă de calculul inginerului — 
un plus de recoltă apreciat la 
peste șapte vagoane de cartofi 
și sfeclă de zahăr.

Alți tineri, de asemenea antre
nați de către organizația U.T.C., 
au deschis șantier la consolida
rea malurilor piriului Ferete, la 
săparea unor șanțuri care să 
permită irigarea, cu posibilități 
locale, a cîtorva zeci de hecta
re cultivate. Lucrează aici tine
rii satului — mecanizatori și co
operatori, elevii și ’navetiștii.

Ceea ce fac ei, se apreciază a 
fi unul din principalele obiecti
ve cu care intimpină cea de a 
XXX-a aniversare a Eliberării 
patriei și Congresul al XI-lea 
al partidului. „Și numai cu două 
-trei sute de kilograme dacă 
mărim producția la hectar — e 
de părere Tiberiu Bartj — tot 
înseamnă un ciștig la care nu 
avem dreptul să renunțăm". 
Dar sporul de recoltă nu va fi 
doar de două-trei sute kilogra

Recoltarea masei verzi se apropie de final.
Foto: GH. CUCU

unui aparat de măsură și con
trol pentru uzura feroaselor. în 
ce constă aceasta ? Șlefuitul 
geamurilor se face cu niște 
discuri din fontă. Un disc din 
ăsta costă mult. întreprinderea 
consumă 16 asemenea discuri pe 
săptămină. Or, printr-un con
trol, mai riguros al uzurii, peri
oada de folosire a acestor 
discuri va putea fi dublată.

me la hectar, ci mult mai mare. 
Cam cu patru-cinci mii de ki
lograme se evaluează a crește 
producția medie numai ca ur
mare a punerii în valoare a 
resursei de apă. pină acum ne
glijată. Patru-cinci mii de ki
lograme ciștigate la hectar — 
aproape o jumătate de milion 
de kilograme obținute în plus 
de pe toată suprafața ce va fi 
irigată și fertilizată cu cele șap
te mii de tone îngrășăminte or
ganice transportate in cîmp de 
către tineri.

Un arc peste kilometrii de 
drum ne apropie de griu. La
nul e încheiat și fiecare fir are 
spicul de-o palmă. ..Sint 320 de 
hectare și toată suprafața e lot 
semincer, ne spune secretarul 
U.T.C. Intre cele zece obiective 
înscrise de către noi in acțiu
nea utecistă : „Tineretul — fac
tor activ în îndeplinirea cincina
lului înainte de termen", supra
fața aceasta a fost stabilită ca 
obiectiv utecist ; toate lucrările 
specifice au fost executate de 
noi". Și uteciștilor din Zagon 
nu le-a fost greu ca intr-o sim- 
bătă după amiază și într-o du
minică să purifice, prin plivire, 
cultura de griu. dind astfel cer
titudinea pentru obținerea unui 
venit bănesc suplimentar de a- 
proape un milion de lei. Din 
punctul lor de vedere, griul e 
privit, acum, cu grijă și de că
tre mecanizatori. Și. punctul lor 
de vedere înseamnă măsuri e- 
nergice in sensul punerii la 
punct a combinelor. Uteciști! 
Caroly și Geza Kiss. Sandor 
Gheorghe și Istvan Csoma erau 
cu minecile suflecate, o duzină 

Asta e problema pe care vrem 
s-o rezolvăm într-un viitor cit 
mai apropiat. Nu de dragul de 
a fi înregistrați la oficiul de in
venții ci din convingerea că, a- 
colo, undeva, intr-o secție a în
treprinderii treaba merge mai 
bine și datorită nouă, a acelora 
de la «atelierul tineretului»".

PAVEL PER FI L

de chei și multe șuruburi ală
turi. După executarea reparații
lor, lor le revenea sarcina efec
tuării reglărilor impuse ia com
bine. înfăptuiau astfel un an
gajament utecist.

Dar. cartea de vizită a celor 
harnici nu-i poate adăposti 
pe leneși. In dreptul nu
melui a peste două sute de ti
neri am putut așeza fapte ce 
le subliniază „hărnicia, entuzias
mul și dăruirea, preocuparea de 
a pune umărul la consolidarea 
economică a cooperativei lor a- 
gricole" — cum spunea pre
ședintele Bela Nagy. Și, in timp 
ce ei asudau la sapă, alți vreo 
douăzeci zăboveau in cofetărie, 
în fața unei cești de cafea, în 
holul cinematografului, la baza 
sportivă sau la umbra pomului 
din fața casei. Pe cițiva i-am 
cunoscut, am stat de vorbă cu 
ei. Erau rumeni la față. bine 
clădiți, dar rosteau aceeași re
plică — „ce vă privește, sint li
ber să fac ce vreau" — la ne
dumerirea noastră că ei.oameni 
sănătoși, „bolesc" pe lingă casă. 
Junca Antal, Ileana Bara- 
baș, Cătălina Intze, Erjebet Ba- 
goli. Irina Soare. Etelca Mandel 
au palmele nebătătorite ; bătă
torite le sint doar tălpile de a- 
tita mers de colo-colo fără nici 
o treabă. „Pe toți acești tineri 
care „taie frunză la ciini" i-am 
pus in discuția adunării genera
le. Tinerii harnici ai satului 
i-au criticat, le-au sugerat pro
priile exemple. Am stat de vor
bă și cu părinții lor. Cițiva 
ne-au înțeles, dar destul de 
mulți dintre cei care constituiau 
„cazuri", se află și acum în a- 
ceeași stare de toropeală, de 
indiferență. Firește, nu ne dăm 
bătuți. Cu ei vom continua mun
ca de educare. Este imposibil 
ca pină la urmă să nu-i avem 
printre noi la muncă, să nu-i 
convingem de multitudinea sa
tisfacțiilor pe care ți le oferă 
munca". Acum, după ce i-am 
cunoscut pe cei mai mulți din
tre tinerii comunei Zagon, nu 
pot să nu cred in reușita acțiu
nii pe care aceștia și-o propun : 
integrarea in producție și a a- 
celora care incă nu și-au aflat 
roitul in sat.

GH. FECIORU

Accente pedagogice românești
Un prieten I. Cremer, cu 

sufletul curat ca apele Mol
dovei, un profesor in sensul 
emoționant al cuvintului, 
care și-a făcut din profesiu
ne vocația unei gindiri pe
dagogice comuniste, crea
toare, mi-a trimis compen
diul unui studiu al său asu
pra pedagogului ardelean din 
veacul trecut, pe nume Va- 
sile Petri. A fost o surpriză 
dintre cele mai frumoase : 
pedagogul năsăudean (de pe 
plaiurile lui Coșbuc) este 
deosebit de actual astăzi. 
Iată : „Cultura universală 
poate prospera numai pe baza 
culturii materiale" (1879). 
Sau : „Să ne aducem amin
te de faptele mărețe ale 
străbunilor noștri și. cu deo
sebire, la timpul prezent... și 
să învățăm de la ei a lupta 
și a munci pentru patrie" 
(tot în 1879). Foarte actuale 
sint teoriile sale despre uni
tatea dialectică între litera
tură, cultură și școală, apoi 
intre vorbire și gindire.

In a doua jumătate a se
colului trecut, cind a scrii 
Vasile Petri, noi aveam o 
mare literatură, dar despre o 
mare pedagogie nu știam. 
Iată insă că prietenul meu

„Zilele Mihai Eminescu“ 
la Botoșani

De vineri dimineața, ora
șul Botoșani. vechi centru 
de cultură al Moldovei, găz
duiește cea de-a treia edi
ție a „Zilelor Mihai Emi- 
nescu", ediție care coincide 
cu implinirea a 85 de ani de 
la moartea marelui poet ro
mân. La această adevărată 
sărbătoare a poeziei iau parte 
scriitori, oameni de artă și 
cercetători, tineri condeieri 
și numeroși iubitori ai ver
sului eminescian.

Manifestările au debutat 
cu colocviul științific intitu
lat : „Eminescu in contem
poraneitate". Cu acest prilej 
in sala de marmură a teatru
lui ..Mihai Eminescu- din lo
calitate a fost deschisă o ex
poziție de carte, reunind e- 
dtții ale operelor scriitorului, 
fotocopii, documente, comen
tarii și studii critice. In a- 
ceeași zi, la Pomirla, Agaf- 
ton. Cucorăni, Joldești — 
locuri de care se leagă amin
tirea unor popasuri ale lui 
Mi hai Eminescu .— precum 
și in bătrina grădină Virnav, 
care azi ii poartă numele, au 
avut loc recitaluri de poezie

cenaclurilor literare din Mol
dova. organizată sub auspi
ciile Asociației scriitorilor din 
Iași, șezători literare și re
citaluri de versuri, o serbare 
pionierească in pădurea Ipo- 
tești. sub genericul „De treci 
codrii de aramă", pelerinaje 
la casa memorială din satul 
copilăriei luceafărului poe
ziei românești etc.

ION BELDEANU

de AL ANDRIȚOIU

Doru Cremer aduce acest 
exemplu tulburător care încă 
prin 1870 cerea introducerea 
masivă a muncii în școli, 
lupta pentru democratizarea 
largă a invățămintului, per
fecționarea continuă a cor
pului didactic pină aproape 
de ideea de reciclare, de as
tăzi, era pătruns de un fier
binte patriotism. Cunoștin
țele sale pedagogice erau 
vaste, de ordin universal, 
fiind nu numai perfect la 
curent dar interpretindu-i 
creator, pentru nevoile Ar
dealului românesc al epocii, 
pe un Comenius, un Rous
seau. Pestalozzi, Frobel, 
Diesterweg sau Herbart. Cu 
asemenea cunoștințe temei
nice el lupta pentru o „edu
cație omnilaterală a tineretu
lui". „educarea pentru și 
prin muncă a tineretului, in 
spiritul disciplinei, al com
portării civilizate, al dragos
tei de libertate" — ne arată 
in documentație I. Cremer. 
In acest sens pedagogul V. 
Petri și-a alcătuit manualele 
școlare pe care le-au cunos

„C. Bacovia" fi noua arhitectură a orașului său natal — Bacăul.

Caster Irina (anul II. Liceul 
Dr. Petru Groza) : Cintăm in 

■or la serbări și la concursuri : 
Pămint legendar, Zori noi, Fer
mecate plaiuri, Republică mă
reață vatră, Tineret mîndria 
țării... Metoda de a forma 
corul nu este prea bună. 
Chiar dacă la început formația 
ar fi mai mică, alcătuită doar 
din cei dornici, pe parcurs ea 
ar atrage și alți elevi cu pro
gramul ei. Sintem la un liceu 
de informatică, avem programa 
foarte incărcată și ne-ar trebui 
o activitate pentru deconectare.

Stavăr Ortansa (anul II, Li
ceul Dr. Petru Groza) : în co
rul școlii nu cint, pentru că 
sint în corul de copii Radio. 
La Radio avem un repertoriu 
foarte variat și bogat, cu cinte
ce vesele.

Lehmann Anca (anul II, Li
ceul Dr. Petru Groza) : Cinte-

CE VOM 
CÎNTA ÎN 

VACANȚĂ?

cele de la cor sint prea sobre, 
au o linie melodică netinereas
că. Mai mult ne plac prelucră
rile de folclor pe patru-cinci 
voci.

Murgu Irina (anul I, secreta
ră U.T.C., Liceul Gh. Lazăr) : 
îmi place să mă duc la cor 
pentru că tovarășul profesor de 
muzică ne-a făcut să îndrăgim 
muzica corală. Cintăm : îmbăr
bătare și Imn de Orlando di 
Lasso. Păunașul codrilor (pre
lucrare folclorică). Corul sclavi
lor din opera „Nabucodonosor" 
de Verdi și multe altele.

Vasile Mihai și Mihalache 
Gheorghe (anul I, Liceul Gh. 
Lazăr) : Din repertoriu ne plac 
în special cintecele mai vesele, 
mai dinamice : Marșul sportivi
lor și înainte marș.

Zilișteanu Radu Ion (anul I, 
Liceul Nicolae Băicescu) : Nu a- 
vem o muzică de tabără, de va
canță. Compozitorii ne oferă cin
tece prea complicate. Acelea 
sint pentru formații profesio
niste pe care promitem să le 
ascultăm cind vom merge la 
concert. Noi sintem amatori, nu 
ne ocupăm special de muzică 
și ne-ar trebui melodii simple, 
ușor de învățat, pe care le-am 
cînta și la ghitară sau la mu
zicuță. Cred că muzica folk are 
asemenea priză tocmai pentru 
că este ușoară din punct de ve
dere al cunoștințelor muzicale. 

cut și din care s-au inspirat 
pentru manualele lor G. 
Coșbuc și Ion Creangă. De 
altfel, îmi aduc aminte de o 
altă carte de pedagogie a lui 
I. Cremer, publicată pare-se, 
în 1957. despre „Clasicii li
teraturii noastre și școala", 
carte din care ne citea lui 
Labiș și mie în orele noas
tre de discuții și visări. De 
atunci pină astăzi, pedagogul 
de primă mină care este I. 
Cremer a rămas prieten ere-, 
dincios al poeților (de la La
biș la Niehita Stănescu), un 
bun gustător al poeziei, o 
inimă generoasă și mare cît 
poate fi de mare prietenia 
adevărată. Teza sa de docto
rat despre pedagogul V. Pe
tri merită mai mult declt un 
referat, mai mult decit acest 
articol : ea merită sublinie
rea necesară unui act înalt 
de cultură, pe linia moștenirii 
literare a pedagogiei româ
ne. Act ce dovedește cît de 
actuale rămîn marile idei în 
toate domeniile de activitate 
omenească.

Ii mulțumesc prietenului 
meu pentru delectarea inte
lectuală pe care mi-au pro
dus-o paginile lui pline de 
frumusețe și adevăr.

Muzica cu text ne interesează 
foarte mult, dar în cintecele de 
masă majoritatea textelor sînt 
aride, lipsite de poezie.

Oprescu Gheorghe (anul I, Li
ceul Nicolae Băicescu) : Muzica 
învățată la cor, de multe ori, nu 
este adecvată temperamentului și 
gustului nostru. Ne place mu
zica cu o problematică majoră, 
cu melodii ritmate sau mai li
rice. Oricum, numai să ni se 
potrivească.

Este vorba aici de o lipsă a 
profesorilor de muzică sau a 
materialului muzical existent 7 
Ne-a răspuns profesorul eme
rit Ion Dragu. directorul Liceu
lui Ion Neculce : S-ar putea ca 
în unele cazuri să fie vorba și 
de o carență in viziunea și in 
metodica profesorilor de muzi
că. Dar nu aici stă cauza reală 
a acestei situații. Există în re
pertoriul tradițional lucrări de 
valoare, de care nu ne putem 
lipsi in educația elevilor. Insă, 
un repertoriu adecvat vîrstei, 
problemelor specifice ale ti
neretului, nu avem. Creațiile 
actuale nu sint accesibile, me
lodioase, nu pot fi învățate cu 
ușurință. Consider că ar fi 
foarte necesare și binevenite 
unele intilniri ale compozitori
lor cu tinerii, cu elevii din 
școli, să-i cunoască mai îndea
proape, să vadă ce gîndesc, ce 
îi preocupă, ce Ie place. De a- 
semenea, nu ar fi posibilă ini
țierea unor concursuri de crea
ții dedicate tinerilor uteciști 7 
Muzica rămine un mijloc fun
damental de educație și este 
de dorit ca ea să-și găsească 
drumul direct spre sufletul ti
nerilor.

Toate răspunsurile elevilor 
au vizat aceleași probleme, au 
pus în evidență un fapt esen
țial : repertoriul formațiilor co
rale ale uteciștilor din licee 
este sau se naște îmbătrînit. 
Stereotip și învechit, lipsit de 
varietate tematică și stilistică, 
el constituie o piedică reală 
pentru mișcarea corală din 
școli. Și, in general, el nu sti
mulează plăcerea de a cinta. 
învățate mecanic, fără plăcere, 
cintecele sint uitate repede, ro
lul profund educativ al cintecu- 
lui patriotic fiind, astfel, simțitor 
diminuat. Nu sînt cunoscute 
acele cîntece în stare să mobi
lizeze cu adevărat tineretul, 
să-i formeze gustul și dragostea 
pentru frumos. să corespundă 
afectivității, psihologiei, vîrstei 
și temperamentului său, în cea 
mai mare parte, ceea ce se 
cinta în urmă cu 10—15 ani, se 
cîr.tă și astăzi. La întrebarea 
noastră : Cu ce cîntece de masă 
pleacă uteciștii in tabere 7 — 
am aflat lucruri ce definesc si
tuația mișcării corale din școli ; 
am aflat mai ales că există po
sibilități încă nevalorificate ale 
acestui potențial educativ ines
timabil.

ALINA POPOVICI

PREMISE
CONVINGĂTOARE 

ÎN DEBUT
• Sculptorul Tiberiu Bențe 

imaginează corpuri vegetale, e- 
xotice, ca orice specie inventată, 
exotice prin somptuozitate și in
tensitate cromatică, prin sen
zualitatea formelor, în sfirșit 
printr-un soi de ciudățenie a 
florei terestre, ce ne evocă de
corul tropicelor sau — mai la 
îndemînă — pe cel al serelor 
supraîncălzite și umede (ciclu
rile.: „Semințe", „Semnul natu
rii"). Iluzia realității nu este 
dată de rigoarea observației, de 
înțeles într-o viziune ce mizea
ză mai ales pe asociații spon
tane, libere, ci de utilizarea ste
reotipă a citorva elemente ca
pabile, în sine, a sugera cu in
tensitate vegetalul. De pilda, 
inflorescența, excrescența. ră
dăcina, țepii, lujerul. Cu aceasta 
am și epuizat deja registrul spe
cific de forme, articulații și co
nexiuni, menit a-1 diferenția pe 
artist, exclusiv plastic, de atîtea 
alte viziuni vegetaliste moderne. 
Tiberiu Bențe simulează, cu 
convingere, dezinvoltura și in
genuitatea creativității naturii. 
Gestul său este de esență ro
mantică. Instinctul, și poate mai 
puțin o opțiune programatică îi 
indică cea mai puțin nouă, dar 
și cea mai fertilă sursă de in
spirație : natura. A lucra în 
sensul naturii înseamnă a o con
cura și substitui într-un fel, a 
exhiba un orgoliu pe care nici 
o umilință declarată nu-1 poate 
atenua. „Este o ambiție nemă
surată, notează Herbert Read, 
dar pe ea se sprijină sau din 
cauza ei eșuează operele cele 
mai caracteristice ale mișcării 
artistice contemporane". Dar 

' tocmai reușitele, atîtea cite sint, 
încurajează tentativele. Semni
ficațiile îndrăznelii dincolo de 
un exemplu sau altul nu rezidă, 
se pare, în reușită ori eșec, ci 
mai degrabă în miza întreprin
derii. Tiberiu Bențe încearcă să 
confere, pe linia animismului 
(tot de extracție romantică) și 
un înțeles simbolic fenomenelor 
și înfăptuirilor naturii, să sur
prindă modul în care, cum «pu
ne Emerson, „omul cristalizat, 
omul vegetal îi vorbește omului 
întruchipat". Numai prin titlu
rile unor lucrări, însă (ciclul 
v,Urmele timpului"). Pentru că 
el, înfăptuitorul unei insolite 
grădini cu plante, fiori și fructe 

, de lemn colorat, se află in si

tuația grădinarului obsedat de 
a da un nume noilor sale crea
ții, de a descoperi în continuare 
dincolo de aceasta înțelesul mai 
adine al gestului său.

• Ion Iancuț ilustrează, în 
desene și deopotrivă în sculp
tură, stilul parodic. Elementele 
constitutive ale imaginii sînt, 
logic, „decupate" din prestigioa
se opere moderne ori străvechi 
culturi, inserția lor într-o nouă 
viziune săvîrșindu-se pe un ton 
ironic. Stăpînirea aproape per
fectă a unor tehnici și soluții 
plastice consacrate, ce cîștigă de 
la bun început bunăvoința pri
vitorului, ce-i flatează cunoștin
țele șî-i dă iluzia totalei com- 
prehensibilități, este o capcană 
și totodată un mod de dezavua
re a conformismului in recepta
rea și acceptarea unei opere. 
Dacă forma „verificată", „cla
sică" este menită a ne hrăni mici 
vanități și habituri, conținutul 
în schimb este menit a realiza 
șocul. Faptul este foarte limpede 
conturat in sculptură, care este, 
de pildă, modelată sensibil, im
presionist, in maniera secolu
lui trecut, deci muzeistic, dar 
care iși alege drept temă ceea 
ce ar corespunde mai degrabă 
desenului umoristic. Un bebe ne 
privește cuminte de pe, să zi
cem, tradiționalul său „scăunel" 
perforat („Nevinovăție"), un al
tul, întruchiparea istețimii și 
precocității speciei ridică două 
degete imense, nerăbdător să 
debiteze tot ce știe („Copil mi- 
nune‘'i. ș-a.m.d. In grafică iși 
propune, într-o manieră apro
piată să „denunțe", cu bonomă 
maliție — încă o dată, căci nici
odată nu este de ajuns, nu 7 — 
efectele alienării omului modern 
(ciclurile ; „Roman cotidian", 
„Marile probleme", „în timpul 
liber"). Bineînțeles, se poate pa
rodia orice, chiar și modul în 
care privim critic conformismul, 
se poate parodia oricum, chiar 
propunindu-ne să devenim (iro
nic, cine nit-nțelege ?) inofen
sivi conformiști, dar in acest 
caz în afară de talent, bun 
gust și inteligență, hu putem în
registra și alte lucruri, lucruri 
ce țin, să zicem, de substanța și 
unicitatea unei viziuni. Parodia 
crește din și pe un trunchi, mai 
trainic ori mai găunos, de mu
cava ori de granit, dar pe un 
trunchi totuși.

Rolurile, oricît de mari ar fi 
rezervele ironiei noastre nu se 
pot, în esență, inversa. (Galeri
ile de artă „Orizont", B-dul N. 
Băicescu nr. 23, sala „Atelier 
35").

C. R. CONSTANTINESCU

J

Ultima recreație va înnoda 
timpul școlii cu timpul vacan
ței, lumina coridoarelor și a 
claselor cu lamina solară a 
plajelor sau cu aerul verde al 
pădurilor. Mii și mii de elevi 
vor pleca in tabere de odihnă 
și de sport, in excursii, vor 
participa la brigăzi de muncă 
patriotică, la activități tehnico- 
aplicative. de documentare etc. 
Ce cîntece ii vor însoți, ce vor 
cinta la focurile de tabără, la 
șezători și serbări, in drumeții, 
in taberele de muncă, la com
petițiile sportive ? Ce cîntece au 
învățat și cunosc elevii, am 
căutat să aflăm intrebind un 
mare număr de uteciști din 
liceele Ion Neculce, Dr. Fetru 
Groza. Gheorghe Lazăr și Nico- 
lae Băicescu din Capitală. Con
semnăm aici o parte din răspun
surile elevilor.

Dumitriu Adriana (anul III, 
Liceul Ion Neculce. secretara 
comitetului U.T.C. pe școală) : 
Știu Tricolorul. Steagul parti
dului. Pui de lei. Drag pămint 
românesc, Frumoasă țară, dulce 
Românie...

Rep. : De ce nu participi la 
cor. mai ales că iți place mu
zica ?

D. A. : La clasele a Xl-a — a 
XH-a nu se mai face cor. A- 
ceasta este o scuză a noastră, 
pentru că de fapt repertoriul 
nu ne atrage deloc. Cintecele 
sint mereu aceleași și aceleași 
și nu ne mai trezesc interesul. 
Am putea învăța cu ușurință 
cîntece noi. dacă ne-ar place, 
în tabăra pionierească de la Li
vada — Satu Mare. 800 de 
elevi am învățat odată, doar în 
citeva zile : Doftana, Jiulc. A- 
larmă la C.F.R., Răsună valea, 
pentru că erau noi, adică ne- 
cîntate pină atunci. în general, 
cintecele pionierești sînt mai 
vioaie, foarte variate și distrac
tive. Mai vesele sint taberele 
de pionieri decit cele ale ute
ciștilor.

Piersică Doina (anul III. Li
ceul Ion Neculce) : întotdeau
na sint dificultăți cu prezența 
la cor. Pentru că sint prea cu
noscute sau „moralmente" uzate 
cintecele. Și. poate, pentru că 
modalitățile de a face cor sint 
greoaie. Cred că mai ușor am 
învăța cintecele la nivel de cla
să. cu grupuri mai mici, la voci 
egale ; dorim cintece cu melo
dii și ritmuri vesele, antrenan
te. în fiecare trimestru facem 
excursii, dar niciodată nu știm 
să cintăm în grup.

Avram Mihnea, Angelescu 
Cristian. Donciu Corneliu, Du
mitru Gabriela (anul I. Liceul 
Ion Neculce) : Pui de lei. Toa
tă țara-n sărbătoare. Frumoasă 
țară. dulce Românie. Tineret 
mîndria tării, Corul vînătorilor, 
Deșteaptă-ie române...

Aveselon Viorel (anul II, se
cretarul comitetului U.T.C. al 
clasei. Liceul Dr. Petru Groza) : 
Nu știu nici un cintec. Corul se 
constituie în perioada de pre
gătire a concursurilor.
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Pentru gloria poporului 
si înflorirea României socialiste, 7 

pentru cauza partidului,

„înaintea Voastră se deschid larg porțile viitorului, societatea socialistă vă 
asigură tuturor posibilități nelimitate de afirmare a talentelor, a capacită
ților, de împlinire a celor mai îndrăznețe visuri și aspirații. Pentru a putea 
beneficia din plin de aceste condiții, trebuie să invătati, să munciți, să vă 

pregătiți cu seriozitate, cu perseverență, cu înaltă răspundere”
(Din cuvintarea țovarățului NICOLAE CEAUSESCU la cea de a ll-a 

v Conferință Națională a Organizației pionierilor)

Raportul virstei de aur ÎNALT EXEMPLU
Acum, cind pionierii anului 

XXV al organizației și, cum iși 
spun ei. cu mindrie patriotică 
ai anului XXX al țării — ra
portează. să-i ascultăm cu aten
ție pentru a afla cum le-a fost 
viața, cum le-a fost fapta de 
răspuns Ia legămintul înălțător 
pe care-1 rostesc întotdeauna 
mindri : „Tot înainte" !

© Atunci, in anul 1949. 540 
de școlari au jurat, pentru intiia 
oară, deveniți pionieri, să lupte 
pentru cauza partidului. Astăzi, 
după 25 de ani, semnul sigur că 
au mers „tot înainte" este dat, 
poate cel mai expresiv, de cifra 
de aproape 2 000 000 de copii — 
93 la sută din generația școlii 
de vîrstă pînă la 14 ani — care 
poartă la git distincția hărnici
ei la învățătură și muncă, a 
comportării alese — cravata ro
șie cu tricolor.

O primă dovadă că-și onorea
ză calitatea de pionieri, sint car
netele de note. Acest an școlar, 
declarat de întreaga suflare pio
nierească anul celor mai bune 
rezultate Ia învățătură, stă măr
turie că-și fac datoria. La ser
bările școlare de miine vom ști 
cum s-a materializat legămintul 
lor, cum s-au comportat in cali
tate de școlari. Datele antici
pează că s-au comportat foarte 
bine : in acest an avem mai 
mulți fruntași la învățătură, iar 
dintre ei numeroși pionieri vor 
primi medalia —acordată pen
tru prima oară — „Meritul pio
nieresc".

Extragem din raportul lor de 
astăzi citeva date semnificind 
faptele pe care le pun copiii a- 
lături de cuvintele-îndemn adre
sat*  lor de secretarul general al 
parfidului. tovarășul Nicolae 
Cea.ușescu, de a se forma în 
organizația lor prin muncă și 
pentru muncă.

• Copiii descoperă bucuria 
muncii și a creației în activități 
care îi captivează, îi stimulea
ză. Pionieria cultivă la copii 
spiritul creator în cercuri știin
țifice și tehnico-aplicative : 
9 738 este numărul cercurilor : 
ele cuprind jumătate din efec
tivul organizației — 948’859 pio
nieri ; se poate spune deci, că 
unul din doi pionieri este un 
creator. Minitehnicienii — cu
rajoșii participanți la poate cel 
mai frumos concurs al pionieri- 
ei — au atins cifra de 35 000. 
acum, la cea de-a Vil-a ediție ; 
ei au realizat 15 000 lucrări : a- 
nul trecut erau 20 000 concu- 
renți, iar la prima- ediție, 
doar puțin peste 2 000.

• Ați auzit, fără îndoială, in 
fiecare an cum se îndeamnă 
copiii la muncă. Pentru ..Școala 
noastră ca o floare- muncesc in 
fiecare toamnă, in fiecare primă
vară. in fiecare zi. ..Fiecare pio
nier — gospodar al propriului 
oraș ori sat" — iată o altă de
viză a copiilor sub semnul că
reia se îngrijesc străzile, spați
ile verzi, parcurile, monumente
le. In anul acesta al sărbătorii,; 
la chemarea adresată colegilor 
din întreaga țară de către pio
nierii din Brăila, toți cei 
2 000 000 de pionieri au transfor
mat luna aprilie intr-o lună a 
muncii patriotice și a marșurilor 
pionierești. Li s-a amintit 
atunci : „Pionieri, nu uitați ! 
V-ați angajat să plantați 
2 267 000 pomi fructiferi, 3 565 000 
diferiți puieți^să jngțijiți„sp.aiji. 
verzi și parcuri pe o suprafața 
de 1 650 ha, să cutățați 47 oâo 
hectare pășuni și izlazuri, să 
participați la construirea și ame
najarea a 2 821 săli de clasă și 
252 grădinițe... să colectați 
143 347 tone plante medicinale, 
577 tone deșeuri metale, 1032 
tone textile, 1 777 tone hîrtie și 
multe altele...". Și pionierii n-au 
uitat. Au muncit exemplar pen
tru îndeplinirea angajamentului 
pe care, la cele mai multe 
obiective, l-au depășit deja : au 
plantat aproape 9 000 000 pomi 
și puieți ; au curățat și întreți
nut 3 248 hectare pășuni și izla
zuri și spații verzi : au colectat 
1 464 tone hîrtie și aproape 3 506 
tone metale, ca să dăm numai 
citeva exemple ilustrative. In 
vară, în vacanță, se anunță c 
nouă etapă de muncă. întrucît 
angajamentul lor „ține" pînă la 
sărbătoarea lui August și conti
nuă pînă la cel de-al XI-lea 
Congres al partidului. Se des
chid. astfel. 114 tabere de mun
că pentru pionieri și 439 șantiere 
unde vor lucra purtători ai cra
vatei roșii — organizate pe lin
gă I.A.S., . C.A.P.. pepiniere, 
precum și in construcții.

© Copiii, în organizația lor, 
așa cum i-a îndemnat secretarul 
general al partidului, sint cei 
care concep activitățile, potrivit 
dorințelor și fanteziei lor, sint 
cei care fac bilanțuri, raportează, 
cei care controlează și răspund, 
ajutați, firește, de comandanții 
profesori, de uteciști. Dovada 
profundă a democratismului pe 
care copiii îl învață în anii pio- 
nieriei șe află din plin ilustrată 
în întîlnirile lor de la „nivelul 
cel mai înalt", in cadrul Foru
mului național anual al pionie

rilor. S-au intilnit pină acum de 
două ori — la Breaza și Livada 
— cei mai buni dintre cei mai 
buni pionieri ai țării. che
mați să facă analize ale activi
tății dintr-un an, să impună cele 
mai frumoase inițiative, să con
ceapă planurile de activitate 
pentru un nou an școlar, să lan
seze noi chemări-program către 
pionierii din întreaga țară. Anul 
acesta se intilnesc la Cimpulung 
Moldovenesc, peste o lună vom 
cunoaște cum s-au sfătuit să 
muncească m viitorul an de în- 
vățămint, care'sint chemările la 
intrecere. Alegerea celor 16 loc- 
țiitori-copii ai președintelui Or
ganizației pionierilor, precum și 
a locțiitorilor pe plan județean 
și local constituie o altă formă 
prin care cuvîntul pionierilor 
devine decisiv in organizarea ac
tivităților, copiii înșiși invățind 
să conducă și să’ răspundă pen
tru realizarea unor sarcini.
• „Ambasadorii prieteniei" — 

copii din întreaga țară, își dau 
întîlnire în vacanțe și petrec cî- 
teva zile sub semnul înfrățirii, 
idee generoasă, care sugerează 
tuturor pionierilor — români, 
maghiari, germani și de alte na
ționalități — să fie prieteni, să 
fie săritori, primitori, să-și 
transmită experiențe, să învețe 
unii de la alții, să fie solidari.
• Memoria pionieriei aduce

in prim plan multe inițiative 
care au făcut ca viața copiilor în 
propria organizație să fie de 
mare frumusețe. Printre acestea, 
la loc de frunte se află expedi
țiile „Cutezătorii". O acțiune de 
mare valoare educativă ; in ca
drul ei. pionierii străbat patria, 
o cunosc, cercetează file de isto
rie trecută și prezentă, cunosc 
oameni, munca lor, învață, fac 
descoperiri arheologice, culeg 
comori folclorice, se călesc la 
efort. In 1968. s-a început cu 41 
de echipaje, cuprinzind 410 copii 
Acum. in vară, vor porni la 
drum 2 500 echipaje, totalizind 
30 000 cutezători. Rezultatele ze
cilor de mii de kilometri străbă
tuți de ei cu piciorul, mașina, 
trenul, bicicleta, vaporul, ambar
cațiunile simnle construite de 
ei, se valorifică în expoziții și 
muzee. în colecții. ,

Iată ce spun copiii, acum cind 
raportează. Să rostim împreună 
cu ei, duminică, la jubileu. ..Tot 
înainte", dorindu-le să meargă 
mereu înainte cu aceste fapte 
pionierești de laudă și cinste.

Rubrică realizată de 
LTJCREȚIA LUSTIG

(Urmare din pag. I) 

și absolut natural in sufletele 
tuturor cetățenilor.

Desigur, cred că această mare 
reușită (imi permit să calific 
astfel bilanțul existenței organi
zației pionierilor) se află trainic 
fundamentată in gindirea pe 
care partidul nostru, căruia ii 
asociem in această privință in 
chipul cel mai organic numele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru toți cei 25 de ani de e- 
xistență a pionieriei, a promo- 
vat-o față de tineret,; față de co
piii țării. Un volum omagial — 
„Partid iubit, părinte drag, îți 
mulțumim !“ — tipărit recent 
de Editura Politică, ne oferă cu 
ajutorul Consiliului Național al 
Organizației pionierilor prilejul 
unei rememorări ce poate fi ri
guros științifică. Chiar din pri
mele zile ale victorioasei insu
recții naționale antifasciste U- 
niunea Tineretului Comunist, al 
cărei secretar general a devenit 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. s-a 
preocupat de mobilizarea mase
lor de tineri în vederea reali
zării unității de acțiune a tine
rei generații pentru a participa, 
alături de partid. de celelalte 
forțe democratice, la clădirea u- 
nei Românii noi. Cu adinca în
vățătură dobîndită la școala as
pră a ilegalității, a închisori
lor și lagărelor, cu vasta expe
riență pe care o poseda in mun
ca cu tineretul, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acționat ferm, di
namic și perseverent în fruntea 
generației tinere, imprimind a- 
cesteia salutare linii de condui
tă. neabătut urmate pină astăzi. 
Iată de ce, pentru noi. cei ce 
lucrăm în redacția „Scinteii ti
neretului", este un prilej de 
mindrie să constatăm — inclusiv 
astăzi, cind aniversăm organiza
ția pionierilor — că in artico
lele pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le publica in ziarul 
nostru incă din primele numere 
la sfirșitul anului 1944. sint con
ținute — sub aspectul lor poli
tic. educativ și pedagogic — 
majoritatea liniilor directoare în 
organizarea generației tinere, 
valabile pină astăzi și multă 
vreme in viitor. Pe asemenea 
principii s-a clădit existen
ța organizației pionierilor și 
nu ne e greu să recunoaș
tem. de pildă, intr-un text al 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 1966 
idei caracteristice gindirii se
cretarului general al partidului 
nostru atunci cind citim că „ba

zele pregătirii omului nou. a 
orizontului și orientării sale ge
nerale se pun in anii de școală, 
anii celei mai mari receptivități, 
și îndeosebi in școala de 8 ani 
prin care trec toți copiii de 
virstă școlară". Accentul pe fo
losirea foarte judicioasă a virs
tei de maximă receptivitate se 
înscrie în gindirea științific pe
dagogică a Președintelui repu
blicii noastre, inegalabil luptă
tor pentru o educație care să 
aibă la bază o pedagogie a pa
triotismului, a relațiilor socia
liste și comuniste, a muncii în
chinate poporului, viitorului său.

Parcurg capitolele cărții mai 
sus menționate, in care sint re
produse o parte din cuvîntârile 
rostite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu privire la activita
tea organizației pionierilor cu 
sentimentul redescoperirii ade
vărului că fiecare filă reprezintă 
o pagină de pedagogie. Un ca
dru larg de principii fundamen
tal organizatorice, de o origina
litate care impune pe plan in
ternațional sistemul intim al or
ganizației noastre de pionieri. O 
vastă suită de indicații metodo
logice la dispoziția cadrelor ds 
conducere. Rolul deosebit de 
fertil al școlii și prezența pro
fesorului intr-o formulă care să 
folosească experiența pedago
gului, dar care să nu anihileze 
caracterul democratic și viabili
tatea independentă a organizației 
copiilor. In sfirșit, emoționante 
indemnuri adresate pionierilor 
înșiși, cuvinte de veritabil das
căl și părinte.

„Viața, practica pedagogică și 
socială demonstrează că educa
ția copiilor trebuie să fie rodul 
preocupărilor și eforturilor în
tregii societăți, al acțiunii con
vergente a celor mai bune forțe 
ale națiunii" — iată, exprimat 
foarte limpede, unui dintre polii 
gindirii pedagogice a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu in munca 
cu tineretul. In același timp, ce 
pagini de acțiune pedagogică 
directă. electrizantă pot egala 
cuvinte ca acelea pe care tova
rășul Nicolae Ceaușescu le-a 
rostit in fața Conferinței Națio
nale a pionierilor și care au ră
mas în conștiința întregii noas
tre generații tinere ?

„Mă adresez vouă, dragii mei 
prieteni pionieri și școlari — 
spunea dinsul în 1971 — părinții 
voștri, întreaga societate, parti
dul și statul vă înconjoară cu 
grijă și dragoste, fac totul pen

tru ea viața voastră să fie lip
sită de griji, pentru ea vai să vă 
bucurați de o copilărie fericită, 
să vă dezvoltați in condiții de 
pace". (_) „Vă chem pe voi, 
dragi prieteni, să răspundeți a- 
cestei inalte preocupări, acestei 
griji pline de căldură, invățind, 
invățind și iar invățind. insușin- 
du-vă cu neobosită sirguință co
morile științei și culturii. Iubi
ți-vă părinții, care muncesc 
pentru voi. iubiți partidul co
munist. care vă asigură o viață 
fericită, un viitor luminos, iubiți 
patria noastră socialistă, in care 
v-ați născut și pe care trebuie 
să o slujiți de-a lungul întregii 
voastre vieți, să o faceți tot mai 
frumoasă, tot mai înfloritoare

Este semnificativ și în spiritul 
profund al muncii comunistului 
de mare răspundere câ în nici 
un prilej tovarășul Nictflae 
Ceaușescu n-a uitat să analizeze 
deschis și cu toată energia pe 
lingă succese și carențele mun
cii educaționale. In cele șase 
luni care s-au scurs din anul 
1974, organizația pionierilor, ca 
și organizația de tineret, de alt
fel ca întregul sistem educațio
nal, au fost beneficiarele unor 
prețioase observații, îndrumări 
și indemnuri venite personal din 
partea conducătorului statului și 
partidului. Mai mult ca oricind. 
anul acesta au fost mobilizate 
toate forțele — incepind cu toți 
comuniștii —, la îmbunătățirea 
activității educative, ca un semn 
nu de slăbiciune ci, așa cum se 
sublinia la Congresul al X-lea 
ak partidului, ca punere în per
manent acord a exigențelor po
litice și morale cu marile reali
zări economico-sociale din pa
tria noastră.

...Sub asemenea auspicii orga
nizația care ne amintește o li
vadă de cireși în floare își săr
bătorește acum sfertul de veac 
de existență. Adresind felicitări 
pionierilor, organizația uteciști- 
lor — dintre care majoritatea 
proveniți din rîndul purtătorilor 
de cravate roșii — le urează 
multe noi succese în înfăptuirea 
politicii partidului, a indicațiilor 
celui mai iubit fiu al poporului 
nostru, omul care — așa cum 
se exprimă un pionier-poet — 
este un vajnic stegar al liber
tății, omul care ne-a adus în 
case omenia și care încă din co
pilărie și-a închinat viața acelei 
țări care pe întregul pămint este 
bine apreciată și frumos numită 
— România.

A fi tînăr 

comunist

La 14 ani, pionierul aș
teaptă cu emoție primirea 
în organizația revoluționară 
a tineretului. Cei șapte ani 
de pionierat sint, de fapt, o 
școală pentru a deveni, apoi, 
tineri comuniști. O școală în 
care copiii învață și muncesc, 
realizează prima inițiere po
litică și cetățenească. Cind 
devin mai mari, prin clasa a 
Vil-a și a VIII-a, pionierii 
se intilnesc in cercuri și alte 
activități, cu uteciști și co
muniști și se pregătesc asi
duu pentru evenimentul pri
mirii în Uniunea Tineretului 
Comunist : studiază statutul 
organizației, istoria de luptă 
revoluționară a organizației 
de tineret sub conducerea 
comuniștilor ; poartă dialo
guri cu uteciști i despre cum 
va fi cind și ei vor deveni 
uteciști, ce se cere unui 
proaspăt membru al organi
zației U.T.C., ee activități vor 
desfășura.

De mai multă vreme, cele 
două organizații înfrățite — 

cea a pionierilor și U.T.C. — 
au inițiat o largă acțiune, 
purtînd genericul „Pionierii 
întreabă, uteciști! răspund", 
pregătind momentul primirii 
in U.T.C.

în acest an, am fost mar
tori la numeroase momente 
solemne ale predării de șta
fetă comunistă, organizația 
pionierilor ineredințînd Uni
unii Tineretului Comunist 
sute și sute de pionieri care 
și-au înscris numele în pro
moția de uteciști ai anului 
XXX. Momente consumate 
cu emoție la Muzeul de isto
rie a partidului, a mișcării 
democratice și revoluționare, 
precum și în alte locuri 
care evocă momente ale is
toriei partidului, ale istoriei 
țării.

Cei care au răspuns „pre
zent" la chemările organiza
ției de pionieri s-au legat, 
aici, prin jurămînt, să răs
pundă un prezent la fel de 
entuziast chemărilor Uniunii 
Tineretului Comunist, ale 
partidului.

Imagini din albumul cutezătorilor

FOTO 1
Unei pasiuni nu-i ajung orele de clasă ; organizația pionierilor 
prelungește însă orarul de școală pentru micii meșteri care 
vor să-și pună în aplicare ideile; în cercuri, care se numără cu

FOTO 2
miile, și în cadrul concursului „Minitehnicus", ei își pot valori

fica ingeniozitatea creatoare. (Foto 1).
Ați ghicit ! Sint „cutezătorii" - unul din numeroasele echipaje 
care au pornit la drum să caute comori. Ei sint istorici, arheo-

FOTO 3
logi, biologi, geologi, folcloriști, botaniști, dar și bucătari și 

saniiari - buni tovarăși de drum. (Foto 2).
Zbor spre înălțimi. Cite nu încep de aici, de la aceste planoare 

construite de copii in anii pionieriei... (Foto 3).

FOTO 4
Trec, rinduri, rînduri... pionierii. Cu cîntec. cu voie bună, în- 
drephndu-se spre obiectivele de muncă, spre locuri de întilnire 

în concursuri artistice și sportive. (Foto 4).
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ȘTAFETĂ A GENERAȚIILOR 

DE ZBURĂTORI'
An de an, în cea de a treia 

duminică a lunii iunie, poporul 
nostru sărbătorește Ziua Aviației 
românești, aducind și în acest 
fel un cald omagiu fiilor săi 
care și-au dedicat priceperea și 
cutezanța cuceririi văzduhului.

Vădindu-se demnă de bogatele 
tradiții pe care înaintașii le-au 
făurit în acest domeniu, tinăra 
generație de piloți militari ei 
patriei duce mai departe, ca pe 
o adevărată ștafetă, pasiunea 
pentru zbor, dorința de a ridica 
pe trepte și mai inalte presti
giul aripilor țării.

Din rindul acestei generații 
face parte și pilotul acela cu 
trăsături încă fragede, pe care 
l-am văzut deunăzi urcind în 
carlinga aparatului cu reacție și 
decolind sub privirile admira
tive ale celor de jos. Cind a a- 
terizat, a fost primit cu strân
geri de mîini, cu felicitări. A- 
poi a dispărut, pentru cîteva 
clipe. în îmbrățișarea vinjoasă 
a tehnicului de avion. La în
ceput, am văzut în acest gest 
doar expresia satisfacției ace
lui om, trecut de prima tinerețe, 
pentru faptul că aparatul pregă
tit de el s-a comportat excelent 
în zborul executat fără cusur de 
tinărul pilot. Apoi am aflat că 
era nu numai atît, ci și gestul 
unui tată, al maistrului militar 
clasa I Stoica Lungu, care se 
bucura din toată inima pentru 
reușita fiului său, elevul capo
ral Ion Lungu, ce executase 
prima sa „ieșire în simplă co
mandă" pe avionul cu reacție.

Am fost de față la întimpla- 
rea aceasta și am deslușit în ea 
nu numai aspectul înminării șta
fetei tată-fiu. dar și un simbol 
al continuității generațiilor de 
cadre ale armatei...

Au urmat la zbor elevii capo
rali Gheorghe Voicu și Stelian 
Berindei, apoi, in aceeași zi și 
în celelalte, ceilalți elevi din 
subunitate. O subunitate de e- 
levi ai Școlii militare de ofițeri 
de aviație „Aurel Vlaicu", care 
a terminat cu media generală 
9,37 examenul de promovare și 
care, datorită nivelului cores
punzător atins în însușirea teh
nicii pilotajului, a primit apro
barea să zboare mai devrer.-.e

toată dăruirea tovarășilor lor 
mai experimentați, au reușit să 
devină in scurt timp luptători 
aerieni de nădejde, in măsură 
să străjuiască ferm cerul senin 
al țării, al acestei țări noi, în

floritoare, din a cărei multilate
rală afirmare socialistă inseși 
aripile lor tinere iși trag seva 
trăiniciei și temerității.

•
Locot. A. IONESCU

Înainte de decolare, locotenentul Ion Jurcă iși mai aruncă o 

pricite spre evoluțiile în aer ale colegilor săi.

VALERIU M., Govora, 
Rîmnicu Vîlcea:

„(...) Iar dacă nici anul 
ăsta, după trei încercări, 
nu iau examenul (de ad
mitere la arhitectură, 
o.p.-i.) o să vin la dv. la 
redacție ca să vedeți cum 
arată un om ratat

Hai să încerc cu tine 
un dialog posibil, pe cit 
de posibil pe atît de au
tentic, deoarece nu-ți voi 
inventa nici un cuvînt, pe 
toate extrăgîndu-le din 
lunga-ți corespondență:

— Ce vîrstă ai, Va
leria?

— „împlinesc pe 4 iulie, 
ziua examenului de ad
mitere de la arhitectură, 
22 de ani".

— Și crezi că la 22 de 
ani poate exista ratare?

— „Nopți întregi, în 
timpul stagiului miliar, a- 
veam coșmaruri că s-ar 
putea să nu reușesc din 
nou la examen și mă ve
deam un ratat".

— Nu te supăra: știi ce 
înseamnă ratare?

— „Știam pe dinafară 
definiția din dicționar:
1) ratat=care a dat greș.
2) care n-a izbutit să se 
afirme, să creeze ceva de 
valoare, care nu și-a rea
lizat posibilitățile cu care 
era înzestrat de natură".

— Și ești sigur că, la 
22 de ani, dind greș, ne
izbutind să te afirmi, cre- 
înd ceva de valoare și 
nerealizîndu-ți posibilită
țile cu care te-a înzestrat 
natura, te poți considera 
un ratat? Ești sincer sau 
pozezi?

— „Sînt foarte sincer 
împărtășindu-vă toate a- 
cestea. Nici nu știți cit 
mă doare".

— Dragă Valeria, mi-ar 
fi mai mult decit simplu 
să-ți spun că nu cei în- 
tîlni nici un om matur, 
cit de cit circumspect ți 
exigent cu afirmațiile sa
le, care să nu-ți atragă 
atenția că, la cîrsta ta. a 
vorbi despre ratare e et
nonim cu a flecari, ori. 
ca să mă repet, a poza. 
Mi-ar fi mai mult decit 
simplu, dar uite că m-am 
hotărit să-mi complic ni
țel existența fi n-o si în
chei răspunsul «ici. O 
să-fi povestesc niște ca
zuri (cuvînt care a înce
put să mă calce pe nervi. 

însă, grăbit, n-am altul 
cu care să-l înlocuiesc) în 
care, te asigur, n-am picu
rat nici un strop de fan
tezie, ele constituind te
ma unor scrisori pe care 
oricînd ți le pot înfățișa 
Primul: tînărul S. N. a 
căzut la examenul de ad 
mitere la Facultatea de 
construcții, a izbutit anul 
următor, ,a urmat doi ani 
făcînd mari eforturi de a 
ține pasul cu colegii săi, 
iar în anul al treilea s-a 
retras, considerînd lucid 
că și-a ales eronat carie
ra de inginer. S-a despăr
țit de facultate — folosesc 
mărturisirea lui S. N. — 
„cu un regret care se am
plifica pînă la durere fi
zică". S-a încadrat la o 
uzină — I.O.R. — unde 
a urmat un curs de cali
ficare la locul de muncă. 
Intr-o scrisoare recentă 
îmi comunică: „Cind se 
înfurie, tata mă face ra
tat. Nu mă doare. Știu 
că nu-i nici pe departe 
așa. Ceea ce mi-am dorit 
dintotdeauna a fost să 
devin un om util. Mă simt 
— și mă simt și alții — 
un om util. Tata îmi re
proșează că acum doi ani 
n-am făcut totul ca să con
tinui studiile superioare. 
Să fi făcut totul ca să de
vin ce? Un inginer medio
cru? Cine are nevoie de 
așa ceva? La modul cel 
mai egoist vorbind. din 
unghiul strict al fericirii 
mele personale — deși, 
cred, fericirea unui om 
nu-i o chestiune de ego
ism — ar fi fost îngrozi
tor. De aceea, de cite ori 
tata pronunță cuvîntul 
ratat, ca să nu mă ener
vez, mă fac că am înțeles 
salvat". Al doilea: M. D. 
n-a reuțit acum cițiva ani 
în sesiunea de primăvară a 
examenului de bacalau
reat. a trecut examenul in 
sesiunea de toamnă, cind 
a dat și admiterea la me
dicină — vorba ei — ocă
rind cu succes". După a- 
ceasta nereușită, cîteva zi
le s-a ascuns în casă, ne- 
vrind să mai vadă pe ni
meni, convinsă că e cea 
mai nefericită ființă de 
pe pămint. inc erei nd să 
se sinucidă cu o destul de 
mare cantitate de barbitu- 
rice. A fost salvată la Spi
talul de urgență, unde în

să îngrijirea medicilor a 
fost departe de a o vin
deca și psihic, ba — se 
mai întîmplă! — accen- 
tuîndu-i chiar depresiunea. 
De ce? Pentru că, în a- 
propierea medicilor, su
ferea și mai mult că ea 
nu va ajunge medic, că ea 
a ratat posibilitatea de a 
ajunge ce și-a visat. După 
un an (timp în care a lu
crat ca funcționară sezo
nieră la o unitate C.E.C.), 
a intrat muncitoare la „E- 
lectronica". N-o spun ca 
să scot în evidență un me
rit al redacției acestui ziar, 
dar intrarea sa pe poarta 
uzinei s-a datorat, așa cum 
recunoaște M. D., răspun-

CURIERUL NOSTRU DE SI MBATÂ

E OCTAV PANCU-IASI

sului primit de ea la ru
brica „De la om la om", 
ca urmare a unei misiva 
în care scria: „Am impre
sia că a fi funcționar e o 
meserie pentru oameni in 
etate. Mă plictisesc de 
moarte". A intrat la ,.E- 
lectronica" și ne-a infor
mai după două luni: „Nu 
știu dacă am picioare fru
moase, aștept s-o spună 
alții, dar le simt sănătoa
se. Stau drept și demna 
pe ele", l-am citit la te
lefon scrisoarea ta, Vale
ria, rugind-o să-ți adreseze 
cîteva rinduri. Mi-a trimis 
azi dimineață următoare
le: „Ratare la 22 de ani? 
Și zid că știi ce înseamnă 
acest cuvînt? Nu, zău, 
chiar știi? Fii serios!". Ce-> 
fi vrind să-ți spună prin 
„fii serios" încearcă să te 
dumirești singur...

.Stimate redactor.
Nu credeam că o să a- 

jung vreodată să scriu a- 
cestei rubrici, dar o întim- 
plare intervenită în familia 

mea și care mi-a adus căs
nicia la gura prăpastiei, 
mă face să mă destăinui, 
convinsă că găsesc în dv. 
un prieten.

Am 24 de ani, sînt 
muncitoare la o fabrică de 
textile din Arad. Lucrez 
aici de la obsolvirea școlii 
profesionale, adică de nouă 
ani. In secția în care lu
crez sînt fi băieți și așa 
se face că în urmă cu opt 
ani am cunoscut un bă
iat de 18 ani cu -care 
m-am împrietenit repede. 
Iar de la prietenie la dra
goste n-a fost decît un 
pas. Dîndu-ne seama că 
ne iubim, ne-am căsătorit. 
Avem acum o fetiță de 

șapte ani. Am un soț așa 
cum iși doresc multe fete. 
Nu-i perfect, o să vedeți 
că nu-i perfect, dar eu nu 
prea cred în existența oa
menilor perfecți. Este din 
fire ambițios fi pînă acum 
fi-a îndeplinit toate dorin
țele. La locul de muncă, 
datorită rimei sale, a reu
șit să străbată în scurt 
timp un drum pe care al
ții l-ar străbate în zece 
ani. In 1969 a absolvit o 
școală tehnică la Bucu
rești, în urma căreia este 
acum maistru prim, are 
sub îndrumarea sa 300 de 
oameni. Este respectat de 
toți.

Pînă aici o să spuneți 
că totul e bine. Și totuși, 
ce mă face să vă scriu?

In perioada cînd soțul 
meu îfi satisfăcea ștagiul 
militar, s-a atașat de mine 
o fată. Lucram împreună 
la uzină. Este mai mare 
decît mine cu doi ani fi 
jumătate. Îmi părea o fa
tă serioasă, de aceea ne-am 
împrietenit repede. Rela

țiile noastre de prietenie 
au mers atît de departe, 
incit am acceptat-o în fa
milia mea, socotind-o ca 
pe o soră. Nu erau filme 
sau alte spectacole să nu 
mergem împreună. Aproa
pe tot timpul, la muncă șl 
după muncă, ne aflam îm
preună. Soțul meu s-a în
tors din armată. Acum a- 
vearn cu cine să-mi pe
trec zilele, dar n-am re
nunțat la prietenia cu a- 
ccastă fată. Ea însă îfi fa- 
cea alte planuri. Nu mai 
dorea prietenia cu mine, 
ci cu soțul. Stătea la noi 
totdeauna pînă seara tîrziu 
și pretextînd că-i e urît 
să se întoarcă singură a- 
casă, insista să fie petre
cută de soțul meu. Nu ve
deam nimic rău în asta. 
Cinstită, îmi ziceam că 
așa e civilizat (...). In ur
mă cu un an am primit 
locuință, ne-am mutat de 
la socri și a trebuit să-mi 
schimb tura pentru a avea 
grijă de fetiță. Eu lucram 
dimineața fi soțul după 
masă sau invers. De aici 
începe adevărata poveste. 
Fata de care vă vorbeam 
a rămas în același schimb 
cu soțul și fiindcă știau 
toți colegii că sîntem pri
etene, ea nu se jena să-l 
aștepte la ieșirea din 
schimb, să vină împreuna 
la noi acasă. Și astfel, în
tre ea și soțul meu s-au 
legat altfel de relații de
cît de simplă prietenie. 
Eu nu simțeam nimic. 
Soțul meu se comporta 
față de mine la fel de fru

Puteți fi sigură. E, cum spuneți, prea mult. Din cale- 
afară de mult. E inuman. Și cumplit de trist.

FLORICA P., elevă, 
Comarnic:

„(...) In ziua cînd am 
terminat liceul, mie mi-a 
revenit sarcina să iau cu
vîntul la o serbare și să 
încerc să răspund la în
trebarea „ce datorăm pro
fesorilor noștri?". Am vor
bit cu toată înflăcărarea 
celor 18 ani ai (hei șt, du
pă un timp, cînd am 
fost convinsă că am spus 
totul, am încheiat. Am 
coborît de pe scenă sigu
ră că n-am uitat nimic, 
fericită că am epuizat o

Frumos !
Pe sîmbăta viitoare. 

mos, era același om tan
dru ca la început, n-aveam 
ce să-i reproșez. Dar cum 
totul se află, am aflat și 
eu de legătura lor. Am 
plîns, am fost disperată. 
Soțul și-a înțeles greșea
la, m-a rugat să-l iert, 
mi-a făgăduit că va rede
veni omul cinstit de la 
început. Incercînd să-mi 
ascund durerea din suflet, 
căsnicia noastră nu suferă. 
Dar ea, „prietena" mea. 
nu vrea să renunțe la ce 
i se pare, că a cîștigat o 
vreme. Mă bîrfește in fa
ța socrilor, a mărturisit le
gătura ei cu soțul meu 
conducerii uzinei spre a-t 
face lui tot felul de ne
plăceri. Povestește la toa
tă lumea că a fost sedusa. 
(La 27 de ani, sedusă?!?). 
Din tot ce face reiese ca 
victima ar fi ea... E prea 
mult!

Nu vă scriu ca să că 
cer un sfat. M-am sfătuit 
singură sau cu soțul meu 
și am ajuns la concluzia 
că o căsnicie ca a noastră 
nu trebuie să se destrame. 
Ne iubim, avem de cres
cut un copil. Vă scriu doar 
ca să vă spun că cele pe 
care le face acum femeia 
pe care o consideram o 
prietenă e prea mult. Nu-r 
mai un om fără demnitate 
și fără suflet se comportă 
ca ea. Și oamenii fără 
demnitate și fără suflet 
nu se pot numi, la urma 
urmei, nici măcar oameni. 
Cred că sînteți de părerea 
mea".

temă atît de grea. N-au 
trecut decît cîteva zile de 
atunci și-mi *dau  seama că 
o asemenea întrebare ar 
putea face obiectul une’ 
meditații pentru o viața 
sau pentru cîteva vieți. A- 
cum regret că am vorbit. 
Acum prefer vorbelor un 
gest: acela de a mă aole- 
ca în fața tuturor profe
sorilor mei, solemn și adine 
înfiorată, așa cum te a- 
pleci atunci cînd vrei să 
spui „mulțumesc", dar 
glasul nu te mai ajută șt 
cuvintele îți par sărace si 
banale (...)“.

in simplă comandă. Iar satis
facția reușitei elevilor acestei 
subunități ne face să ne gindim 
la promoțiile care vin ș: Ia cele 
care numără abia cițiva ar.: de 
la absolvire. Cei care vin de
monstrează in sălile de clasă, in 
laboratoare, la zbor nu numai 
aptitudini și pricepere, ci și răs
pundere. pasiune pentru specia
litatea aleasă. Cei care sint deja 
piloți militari de cițiva ani. ca 
locotenenții Dumitru Vizitiu, 
loan Suărăsan sau Constantin 
Harpailă, demonstrează aseme
nea însușiri în unitățile de luptă 
din care fac parte. Smt printre 
aceștia din urmă deținători ai 
celor mai înalte calificative la 
tragerile aeriene, la aplicații și 
antrenamente, sint deținători ai 
unor clasificări superioare. Cu 
alte cuvinte, s-au aliniat cu

(Urmare din pag. I) 

de a te învăța s-o reții, te în
vață cu precădere s-o ma
nipulezi.

Nu sînt, fără doar și poate, 
rezistent prin deliberare sau 
refractar prin atitudine la va
lul informațional. Dimpotrivă. 
Socotesc că accentul pe for
mativ este un însemn de pro
gres. îmi repugnă scepticis
mul unora care, mascindu-și 
lenevia de gîndire, invocă 
fatalitatea „exploziei infor
maționale".

Și totuși, pe undeva simt că 
o anume pîrghie a creșterii 
ciștigului educațional, com
plementară formativității, ne

EVOCAREA

Șl EROICUL
scapă adesea, deși și-a dove
dit cu prisosință valențele. 
Este vorba de puterea exem
plului, a faptului viu de 
viață, a faptului brut, auten
tic, necodificat. Iată, va în
cepe acum vacanța, elevii se 
vor risipi făcînd priză la rea
lități dintre cele mai variate.

Ei vor avea in mijlocul lor, 
peste tot. oameni care au 
trăit între cele două răz
boaie, au cunoscut direct 
fața unei Românii inapoiale. 
predominată de asuprire și 
nedreptate. Oamenii aceștia 
au o bogată experiență de 
viață, poartă in ei și oricînd 
îl pot da la iveală, șiragul u- 
nor fapte cu puternice funcții 
de convingere. Ciți dintre ti-

FILMUL ROMÂNESC PESTE HOTARE
In aceste zile se desfășoară la 

Zagreb cel de-al doilea Festival 
internațional al filmului de ani
mație, la care cinematografia 
noastră este prezentă cu pelicu
lele „Galaxia" și „Cătălin și Că
tălina". In Cehoslovacia, este or
ganizat Festivalul filmului mun
citoresc. Printre producțiile ci
nematografice care vor putea fi 
vizionate cu această ocazie se 
numără și filmul „Explozia".

Orașul Glasgow găzduiește o 
serie de manifestări culturale 
dedicate României. în acest scop 
au fost trimise, spre a fi pre

neri iși întregesc imaginea a- 
supra lumii, profitând de a- 
mintirile autentice ale aces
tor oameni ? Na putem «are 
face mai mult pentru a revi- 
taliza rolul formativ al evo
cării. eu spontaneitate și fără 
fast de circumstanță ?

Beneficiarii vacanței văd. 
in jurul lor, procesul de în
tremare a unei minunate tra
diții a anilor socialism ului. 
Verigi umane, pline de a- 
dinci semnificații, ale acestor 
tradiții ce se îndreaptă spre 
al treizecilea an. sini eroii 
muncii socialiste. Folosim 
oare suficient puterea de 
convingere a actului eroic, 
recunoscut ca atare și aflat 

in imediata noastră apro
piere ? Cunosc tinerii, atit cit 
ar trebui, pe eroii din preaj
mă ? Cunosc ei. pe viu. ge
neza unui erou ? Cred că 
prea puțin. Mă gindesc. așa
dar. și la vitalizarea funcției 
educative a eroicului.

Evocarea și eroicul nu sint 
structuri de lecție, făcute 
după canoane didactice. Ele 
merg, pe căi de percepție a- 
dinci și complexe, la inimi și 
la afectivitate. Ele iscodesc 
in noi și contribuie imens la 
săparea albiei in care se a- 
dună convingerile. Cred că 
se impune acum, mai mult 
decit oricind, in această va
canță a anului 30 al libertă
ții, să le folosim larg des
chiderile spre educație.

zentate publicului din orașul- 
port englez, și filmele artistice : 
,.Mihai Viteazul", „Puterea și a- 
devărul", „Nunta de piatră", 
„Porțile albastre ale orașului", 
„Pădurea spinzuraților", „Cu 
mîinile curate", „Ultimul car
tuș", documentarele „București". 
..In pădurea lui Ion", „Mănăstiri 
din nordul Moldovei", „Comori 
din străbuni", „In pădurea cea 
stufoasă". „Ultimul cartuș" figu
rează și pe afișul Zilelor filmu
lui de vară', organizate între 27 
iunie și 7 iulie, in R.D. Ger
mană.

pentfM
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O viațâ pentru o idee : 
Aiex&adru Borza. 9.30 Film serial : 
_17 dipe ale unei primăveri*.  Epi
sodul VT. 10.40 Muzică populară cu 
Amța Titani. Coca Grig o re. Con
stantin Magopât. Ion Lupu, Ilie 
Barîoș, 11.00 Telednemateca. 17,45 
Telex. 17.50 Din țările socialiste. 
li.OO Caleidoscop cultural-artistic. 
10J» Glasul tinereții. Emisiune 
realizată cu participarea tinerilor 
eoncurenți yl dețină ton ai trofeu- 
lu ..Floarea din grădină*.  18.45 
Teatru de poezie : ..La steaua*.  
Emisiune literară inspirată din 
versurile celui mai mare poet al 
pămintulm românesc, Mihai Emi- 
nescu. de ia a cărui moarte se 
împlinesc 85 de ani. 19.05 Inter
pret ce folclor : Maria Marcu și 
Alexandru Roman. 19.20 1001 de 
ser.. 19.30 TelejumaL La cotele 
arului XXX. 20.00 Cintecul sâptă- 
minli. 20.05 Teleenciclopedia. 20.50 
Film serial .,Madigan*.  Episodul 
..Fundătura*.  22,10 Telejurnal. 
Sport. 22,30 Sesiune la... estradă. 
Emisiune realizată cu concursul 
ansamblului de estradă studențesc 
din Cluj.

DUMINICA, 10 IUNIE 1974

PROGRAMUL I

8.30 Deschiderea emisiunii. Gim
nastica pentru toți. 8.40 Cravatele 
roșii. Ediție specială. 25 de primă
veri. 9.35 Film serial pentru copii : 
DAKTARI. 10.00 Viața satului. 11,15 
Ce știm și ce nu știm despre...
11.45 Bucuriile muzicii — avanpre
mieră la un spectacol de operă 
TV. 12.30 De strajă patriei. Emi
siune consacrată Zilei Aviației 
R.S.R. 13.00 Album duminical. 
15.10 Magazin sportiv. 16,20 Dru
muri în istorie. Zidirile domnești 
ale Făgărașului. 16.40 Film serial : 
17 clipe ale unei primăveri. Epi
sodul IX. 18,00 Cel mai bun... 
continuă ! Concurs de cultură ge
nerală și pregătire multilaterală. 
19.00 Lumea copiilor. 19,30 Tele
jurnal. 20.10 Film artistic : Prințul 
actorilor — premieră pe țară — cu 
Richard Burton, Magie, McNama
ra, Elizabeth Sellars. 21.50 Publici
tate. 21.55 Frumuseții tale — 
succese ale muzicii ușoare româ
nești. 22,15 Telejurnal. Sport.

PROGRAMUL II

10,00—11,45 Matineu simfonic. 
Concertul orchestrei Filarmonicii 
de Stat ..George Enescu“. 20.10 
Film serial pentru copii: GEORGE. 
Episodul „Clinele de pază“. 20.35 
Mai aveți o întrebare ? Explozia 
demografică. 21,15 Publicitate. 21,20 
Film serial (reluare) : MApiGAN.

fim
Programul de la 15 la 22 iunie 1974

LUNI, 17 IUNIE 1974

PROGRAMUL I

1Ș.30 Emisiune în limba maghia
ră. 16,55 Să ne cunoaștem patria : 
Valea Tîrnavelor. 18.40 Program de 
muzică populară. 19.00 Avanpre
miera săptămînii. 19,05 Melodii in
terpretate de Elisabeta Ticuță, Pe
tre Petruse și Dumitru Ciupa. 19,20 
1001 de seri. Noi întîmplări cu Pik 
și Tik. 19,30 Telejurnal. La cotele 
anului XXX. 20,00 Ancheta TV. 
Așteptînd... un tranzistor. 20.35 Pu
blicitate. 20,40 Roman-foileton. 
Jurnalul doctorului Finley. 21.35 
Revista literar-artistică TV. Artă 
și religie. 22.15 24 de ore.

PROGRAMUL II

17,30 Telex. 17,35 Avanpremiera 
săptămînii. 17,45 Te slăvim, Româ
nie ! — cîntece patriotice. 17,55 Pu
blicitate. 18.00 Film artistic : Ca 
musca în lapte — premieră pe 
țară — cu Louis de Funes. 19,20 
iooi de seri. 19.30 Telejurnal. 20.00 
Film serial pentru copii (reluare) 
DAKTARI. 20,25 Viața economică a 
Capitalei. 20,45 Drumuri în istorie : 
Zidirile Domnești ale Făgărașului. 
21,05 Muzica românească în con
temporaneitate. 21,35 Publicitate. 
21.40 Drumul prin junglă. Premieră 
pe țară — film artistic. 22.10 Ope
reta la rampă.

MARȚI, 18 IUNIE 1974

PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală. Științe sociale. 
Etica muncii în societatea socia
listă. 9.15 Matematica (consultații). 
Ecuații diferențiate. 9,35 Chimie. 
Reacții organice (II). 10,00 Curs 
de limba germană (reluare) 10,30 
Curs de limba franceză (reluare). 
11,00 Film pentru tineret (reluare) 
OAIA. 16,00 Curs de limba rusă. 
16.30—17,00 Curs de limba engleză.
17.30 Telex. 17.35 Vîrstele peliculei 
— magazin de cultură cinemato
grafică. 18,10 Biruit-au gîndul. 
..Acest pămînt al Moldovii*  loan 
Neculce. 18,30 Legile țării — legile 
noastre ! 18,40 Lecții TV. pentru 
lucrătorii din agricultură. 19,25 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. La cotele 
anului XXX. 20.00 Revista econo
mică TV. 20.30 Sub flamura lumi
nii. Emisiune de cîntece patriotice.
20,45 Seară de teatru : BALCESCU 
de C. Petrescu, partea a Il-a. 22,00 
Surprize pe micul ecran. 22,15 24 
de ore.

PROGRAMUL II

20.00 Film serial : ÎNCURCĂTURI 
FAMILIALE — ultimul episod : 
..Puterea imaginației*.  20,40 Muzică 
populară. 20.55 Telex. 21,00 Ancheta 
TV. (reluare). Așteptînd... un 
tranzistor. 21,35 Roman-foileton : 
reluare — Casa Buddenbroock.

Ml^HCUKI, 19 IUNIE 1974

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală. Introducere în 
informatica (£1). 9.15 istoria Româ
niei : smtem o națiune libera și 
inaepenaentâ. Cucerirea indepen
denței de stat 1877 (1). 9,35 inter
ferențe științifice : Cibernetica, 
lu.uu Curs de limba engleza (re
luare). 10.30 Curs ae limba rusa 
(reiuarej. 11,00 Vîrstele peliculei. 
Magazin de cultura cinematografi
ca țreiuare). 11,35 Biruit-au gm- 
dul. „Acest pannnt ai Moidovii*.  
li,5â cegile țarii — legile noastre ! 
12.05 Pagini diin „Albumul dumi- 
lucai*.  io.00 Curs de limba ger
mană. 16,30—17,Ou Curs de limoa 
franceză. 17,30 r otbal : Ultima eta
pă a campionatului național — 
Divizia A. Transmisiuni directe al
ternative. 19,20 luoi ae seri. 19,30 
Telejurnal. La cotele anului XXX. 
20,00 Teleobiectiv. 20,15 Telecine- 
mateca. Ciclul ; Dosarele istoriei. 
Bătălie pentru Alger — premiera 
pe țară. 22.15 24 de ore.

PROGRAMUL II

20.00 Pagini de umor : Aventuri 
în epoca de piatră. 20,25 Universi
tatea TV (reluare). 21,00 Teiex. 

’21,05 Orchestre simfonice din țară.
21.30 Meridiane literare. 21,50 Orice 
asemănare... nu-i intîmpiătoare ! 
— spectacol de satiră, umor și 
muzică (reluarea părții a II-a).

JOI. 20 IUNIE 1974

PROGRAMUL I

16.00 Teleșcoală. Științele sociale.
16.30 Matematica. Structuri alge
brice. 17,30 Teiex. 17,35 Teleglob. 
Tailanda. 17,55 Agroenciclopedia. 
18,25 Publicitate. 18,30 Dialog. Lim
baj și cultură. 18,55 Avanpremieră. 
19.00 Familia. 19.25 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. La cotele anului XXX. 
20,00 Seară pentru tineret. Turneul 
emblemelor. 20,50 De joi pînă joi. 
Rubrică de știri din viața și acti
vitatea tineretului, a organizațiilor 
U.T.C. 20,55 „Mîinile. aceste prelun
giri ale inteligenței*  — reportaj. 
21,20 ..Trubadurii primăverii*  — 
muzică ușoară. 21,30 Inscripții pe 
celuloid. 22,15 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Film : BALOANE ZBURĂ
TOARE — premieră pe țară. 20,40 
Jazz cu formația ștefan Berindei.
20.55 Telex. 21,00 Bucureștiul necu
noscut. Mărțișorul. 21.15 Tribuna 
tinerilor soliști (partea a II-a).
21.55 Publicitate. 22.00 Cărți și idei. 
Scriitori români de azi.

VINERI, 21 IUNIE 1974

PROGRAMUL I

16,00—17,00 Teleșcoală. 17,30 Emi
siune în liiîiba maghiară. 19,10 Tra
gerea Loto. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20.00 România anului

După încheierea miriunti, 

locotenent-cdoneiul Ihe Ste

re, comandant de escadrilă, 
face o scurtă analiză a zbo

rului cu tinerii piloți.

Fotografii de VAL. MIHAl

XXX. Revista social-politică TV. 
20.35 Publicitate. 20,40 Film artistic: 
STAN ȘI BRAN — premieră pe 
țară. 21,50 Selecțiuni din Festiva
lul internațional de muzică ușoară 
„Orfeul de aur". 22,15 24 de ore.

PROGRAMUL II

17.30 Telex. 17.35 Cîntece de 
luptă. Spectacol TV. de balet. 17.50 
Publicitate. 17,35 Film artistic : O 
ZI MAI LUNGĂ DECÎT UN AN — 
premieră TV. 19,10 Reportaj TV : 
„Ceea ce n-a spus Hipocrat*.  19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 
Pagini de mare popularitate din 
muzica de operă. 20,30 O viață 
pentru o idee ■ Alexandru Odobps- 
cu. 21,00 Desene animate. 21,15 
,,Pentru fetele din țara mea*  — 
muzică ușoară. 21,30 Bucureștiul, 
azi. 21,45 Biblioteca pentru toți. 
Victor Ion Popa.

SÎMBATĂ, 22 IUNIE 1974

PROGRAMUL I

9.00 De la Alfa Ia Omega — 
enciclopedie pentru elevi. 9,30 Film 
serial (reluare) : 17 CLIPE ALE 
UNEI PRIMĂVERI. 10.40 Bucu
reștiul necunoscut, Mărțișorul.
10.55 Telednemateca — reluare.
17.30 Telex. 17,35 Caleidoscop cultu
ral-artistic. 17,55 Publicitate. 18,00 
Mari ansambluri. 18.25 Din țările 
socialiste. 18,35 Desene animate.
18.45 Teletop ’74. Emisiune-concurs 
de muzicâ ușoară românească. 
19.15 Avanpremieră. 19.20 1001 de 
seri. 19.30 Telejurnal. La cotele 
anului XXX. 20,00 Cintecul sâptă- 
mînii : „Valsul tinereții*  de Te- 
mistocle Popa. 20.05 Teleenciclope
dia. 20.45 Film serial : UN AU
GUST IN FLĂCĂRI. Episodul I —' 
..Calul Troian*.  21,40 Publicitate.
21.45 O seară cu Duke Ellington.
22.45 — Telejurnal. Sport.

SlMBĂTĂ. 15 IUNIE 1974

CHITTY. CHITTY, BANG. 
BANG : Patria (orele 9,30; 12,45; 
16.30; 20).

MAMA VITREGA: Central (ore
le 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30).

CĂPITANUL NEGRU; București 
(orele 9; 11.15; 13,30; 16,30; 18,45; 
21); Grădina București (ora 20,15).

AFACEREA DOMINICI: Lucea
fărul (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,30; 
20,45); Grădina Doina (ora 20,15).

INAMICUL PUBLIC NR. 1: Sca
la (orele 8.30; 11; 13.30; 16; 18,30; 
21); Festival (orele 9.15; 11,30; 13,45. 
16,15; 18,45; 21,15); Grădina Dinamo 
(ora 20,15); Grădina Festival (ora
20.15) ; Favorit (orele 9.15; 11,30; 
13,45; 16; 18.15: 20.30).

CĂLUȚUL ROIB: Victoria (ore
le 9,15; 12; 15; 17,45; 20,30); Bu- 
zești (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18.15;
20.15) : Grădina Buzești (ora 20.30).

DE BUNA VOIE ȘI NESILIT DE

România-film prezintă 
în cadrul programului

MARI SUCCESE AIE ECRANUIUI 

filmul american

ȘAPTE PĂCATE

Regia : lay Garnet; Cu : Marlene Dietrich, 
John Wayne

NIMENI: Grtvifa (orele 9; 11,IS; 
13,30; 16; 18,15; 20,30); Gloria (o- 
rele 9; 11.16; 13.30: 16: 18.15: 20 30).

CONTESA WALEWSKA : Ca
pitol (orele 9,30; 11.45; 14; 16,15;
18,30; 20.43). Feroviar (orele 9; 
11,45; 14,30; 17.15; 20). Cafea Fil
mului (orele 10; 12,15; 15,45: 13;
20.15) . Grădina Capitol (ora 20,15).

APAȘII: Excelsioi (orele 9, 11.15, 
13,30; 16; 13.15: 20,30); Modern (o- 
rele 9; 11.15: 13,30; 16; 18: 20); Me
lodia (orele 9; 11.15; 13.30; 16;
18,30; 20,45): Gridina Modern (ora
20.30) .

LA EST DE JAWA . Aurora (o- 
rele 9,30; 12; 15,30; 18; 20,30); Fla
mura (orele 8 45; 13,15; 15.45; 18.15:
20.30) : Grădina Aurora (ora 20.15).

JANDARMUL LA PLIMBARE : 
Drumul Sării (orele 15.30; 18;
20.15) .

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

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: 20.13).

FRAȚII JDERI : Lira (orele 
15.30; 19): Floreasca (orele 15.30:
19) : Flacăra (orele 9; 12.30; 16:
19.30) : Grădina Lira (ora 20).

CAT BALLOU: Dacia (orele 9; 
11.15: 13,30; 16. 18.15; 20.30).

CIDUL: Cotrocenl (orele 15.30;
19.15) .

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

SUNETUL MUZICII: Viitorul lo
vele 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).

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

PLIMBARE ÎN PLOAIA DE PRI
MĂVARA: Arta (orele 15; 17.30;
20) : Grădina Arta (ora 20.15).

CE DRUM SA ALEGI: Pacea lo
vele 15.30: 18: 20.15).

UN COMISAR ACUZA: Popular 
(orele 15.30: 18: 20.15).

RIO LOBO Munca (orele 10: 
15.30: 13: 20.15)

DESPRE O ANUME FERICIRE’: 
Progresul (orele 15.30; 18; 20.15).

MARINARUL EXTRAORDINAR 
Volga (orele 9: 11,15: 13,30; 15,45: 
18: 20,15): Grădina Tomis (ora
20.30) .

OMUL POTRIVIT LA LOCUL 
POTRIVIT: Unirea rorele 16: 18).

ACȚIUNEA „FOCUL" : înfră
țirea (orele 15.30: 18: 20 15).

CĂLĂREȚUL FĂRĂ CAP : Vi- 
tan (orele 15.30: 17.45; 20). Gră
dina Vitan (ora ’0 30).

DOAMNA CU CĂȚELUL : Gră
dina Bucegl (ora 20.15).

AVENTURI LA MAREA NEA
GRĂ • Grădina Moșilor (ora 20.15).

DRUMUL SPRE VEST • Grădina 
Ur.irea (ora 20 15).

CHEMAREA STRĂBUNILOR : 
Cringași (orele 16; 18,15).

FATA CARE VINDE FLORI S 
Cosmos (orele 15,30; 18; 20,30).

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

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

DOAMNA CU CĂȚELUL : Gră
dina Bucegi (ora 20.15).

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

DRUMUL SPRE VEST ; Grădina 
Unirea (ora 20.15).

SÎMBĂTA, 15 IUNIE 1974

Opera Română; RIGOLETTO — 
ora 19; Teatrul de Operetă: MY 
FAIR LADY — ora 19,30; Teatral 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Schița 
Măgureanu); ÎNTR-O SINGURA 
SEARĂ (premieră) — ora 19,30 ; 
(Sala Studio)VALENTIN ȘI VA
LENTINA — ora 19.30; Teatrul „C. 
I. Nottara*  (Sala Magheru): BĂR
BAȚI FĂRĂ NEVESTE — ora 19,20; 
Teatrul Giulești : LIOLA — ora 
19.30: Teatrul Evreiesc de Stat : 
CASA CU ȘAPTE BUCLUCURI 
(premieră) — ora 19.30: Studioul de 
teatru al I.A.T.C. : JURNALUL U- 
NUI NEBUN — ora 15.30: LUMEA 
CÎT O FI — ora 20; Teatrul ..C. 
Tănase*  (Sala Savoy) : PARDON... 
SCUZAȚI... BONSOAR! — ora 
19,30; Ansamblul ..Rapsodia Ro
mână*:  ȚARA BOGATA-N FRU
MUSEȚI — ora 18.30: Circul 
București: CIRCUL MARE DIN 
MOSCOVA — ora 19.30.

DUMINICA, 16 IUNIE 1974

Opera Română: SPĂRGĂTORUL 
DE NUCI — ora 11; PELEAS ȘI 
MELISANDE — ora 19: Teatrul de 
Operetă: SPUNE, INIMIOARĂ
SPUNE — ora 10,30: CONTESA 
MARITZA — ora 19.30: Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra*  (Schitu 
Măgureanu): PYGMALION — o- 
rele 10,30 și 19.30: (Sala Studio): 
NOILE SUFERINȚE ALE TÎNĂ- 
RULUI ..W“ __ ora 19,30: Teatrul 
„C. I. Nottara*  (Sala Magheru) : 
AICI A DORMIT GEORGE WA
SHINGTON — ora 19,30; Teatrul 
Giulești : COPACII MOR ÎN PI
CIOARE — ora 19,30; Teatrul 
Evreiesc de Stat: O SEARĂ VE
SELA __ ora 11; CASA CU ȘAP
TE BUCLUCURI — ora 19.30; Stu
dioul de teatru al I.A.Ț.C.: MOC- 
KINPOTT — ora 10.30: LABDA- 
CIZII — ora 15: Teatrul „C. Tă
nase*  (Sala Savoy): PARDON... 
SCUZAȚI... BONSOAR! — ora 
19,30: Circul București: CIRCUL 
MARE DIN MOSCOVA — orele 
10; 16 și 19,30.
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Primiri la tovarășul

NICOLAE CEAUȘESCU

• Ambasadorul Mexicului, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare

în ziua de 14 mai a.c., tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, a primit pe Armando 
Cantu Medina, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare 
in calitate de ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al 
Mexicului in țara noastră.

• Editorul italian Nicola Teti
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, vineri după- 
amiază, pe editorul italian Ni
cola Teti, directorul general al 
Editurii „II Calendario del Po- 
polo“ din Milano.

Editura milaneză a publicat, 
în ultimii ani, patru volume din 
seria de „Scrieri alese" ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Ultimul volum — volumul IV 
— apărut recent, înmănunchea
ză o amplă culegere tematică 
din expunerile, cuvîntările și 
interviurile tovarășului Nicolae

TELEGRAMĂ
Președintele Republicii Socialiste România. NICOLAE 

CEAUȘESCU, a trimis o telegramă Maiestății Sale Regina 
Elisabeta a Il-a. cu următorul conținut:

îmi este deosebit de plăcut să adresez Maiestății Voastre, cu 
ocazia zilei de naștere, cordiale felicitări, precum și cele mat 
bune urări de prosperitate și progres pentru poporul britanic 
prieten.

PRIMIRI
Primul ministru al guvernu

lui, tovarășul Manea Mănescu. 
a primit, vineri la amiază, pe 
Francois-Xavier Katali. minis
trul pădurilor și apelor al Re
publicii Populare Congo.

în cadrul convorbirii au fost 
abordate probleme referitoare 
la stadiu! relațiilor bilaterale 
dintre cele două țări și posibi
lităților de dezvoltare a coope
rării economice româno-congo- 
leze.

La întrevedere. desfășurată 
într-o ambianță de cordialitate, 
a participat Vasile Patilineț, 
ministrul economiei forestiere 
și materialelor de construcții. A 
fost prezent Cristophe Laban, 
însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rifn al R.P. Congo la București.

★
Vineri dună-amiază, tovară

șul Mihai Daloa. membru su
pleant al<-Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R.. președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
a primit delegația Confederației 
Sindicale Congoleze — C.S.C., 
condusă de Ekamba Elombe, 
secretar al C.S.C.. care efectuea
ză o vizită de prietenie, și stu
diu in țara noastră, la invitația 
Uniunii Generale a Sindicatelor.

VIZITE
La invitația ministrului afa

cerilor externe al Republicii 
focialiste România. George 
Tdacovescu. vineri după-amiază. 
ți sosit in Capitală, intr-o vizită 
oficială, ministrul relațiilor ex
terne al Republicii Ecuador, 
Antonio Jose Lucio Paredes, cu 
soția.

Pe aeroportul Otopeni, oaspe
tele a fost intimpinat de George 
Macovescu, cu soția. Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, funcționari 
superiori din M.A.E.

A fost prezent Enrique San
chez Barona, ambasadorul Re
publicii Ecuador acreditat în 
țara noastră.

în cursul aceleiași zile au 
început convorbirile oficiale 
dintre miniștrii afacerilor ex
terne ai celor două țări.

Desfășurate într-o atmosferă 
cordială, convorbirile au abor
dat aspecte ale dezvoltării re
lațiilor de colaborare dintre cele

Cu acest prilej, ambasadorul 
Armando Cantu Medina și pre
ședintele Nicolae Ceaușescu au 
rostit_ scurte alocuțiuni.

După prezentarea scrisorilor 
de acreditare, președintele 
Nicolae Ceaușescu a avut o 
convorbire prietenească și cor

Ceaușescu, cuprinzind cele mai 
importante teze care definesc 
concepția și politica internă și 
externă a partidului și statului 
nostru.

Editorul Nicola Teti a inmi- 
nat, în semn de omagiu, șefu
lui statului român, volumul IV 
din „Scrieri alese — Nicolae 
Ceaușescu". precum și celelalte 
volume apărute anterior, culese 
într-o ediție aleasă.

In timpul convorbirii, s-a a- 
preciat că publicarea „Scrieri
lor alese" ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu reprezintă o con
tribuție importantă la mai 
buna cunoaștere in Italia a po

două țări, precum și unele pro
bleme internaționale de interes 
comun.

Tot în după-amiaza zilei de 
vineri, Bujor Almășan, ministrul 
minelor, petrolului și geologiei, 
și ministrul ecuadorian Antonio 
Jose Lucio Paredes au avut 
o întrevedere in cadrul căreia 
au fost abordate probleme pri
vind înfăptuirea înțelegerilor 
convenite cu prilejul sesiunii 
Comisiei mixte româno-ecuado- 
riene de cooperare în domeniul 
petrolului, care a avut loc în ia
nuarie 1974 in capitala Ecuado
rului.

La scurt timp de la sosire, 
ministrul Antonio Jose Lucio 
Paredes a depus o coroană de 
flori la tylonumentul eroilor lup
tei pentru libertatea poporului 
și a patriei, pentru socialism.

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Româ
nia, George Macovescu, a ofe
rit, vineri, în saloanele hotelu
lui „Intercontinental", un dineu 
in onoarea ministrului relațiilor 
externe al Republicii Ecuador, 
Antonio Jose Lucio Paredes.

Au participat Bujor Almașan. 
ministrul minelor, petrolului și 
geologiei, Ilie Cișu, ministru se
cretar de stat la Ministerul 
Industriei Chimice, alte persoa
ne oficiale.

In timpul dineului, cei doi 
miniștri au rostit toasturi.

★
La invitația ministrului afa

cerilor externe al Republicii 
Socialiste România. George Ma
covescu. în perioada 24—29 iu
nie 1974, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Turcia. 
Turan Guneș. va face o vizită 
oficială in România.

SOSIRI
Vineri după-amiază, a sosit 

în Capitală o delegație a Parti
dului Socialist Italian, formată 
din tovarășii Pietro Lezzi, 
membru al Direcțiunii P.S.I., și 
Enzo Paggi. adjunct de șef de 
Secție la C.C. al P.S.I., care, la 
invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
face o vizită de prietenie in 
țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Oto
peni, delegația a fost intimpi- 
nată de tovarășul Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid. 

dială cu ambasadorul mexican 
Armando Medina.

La ceremonia prezentării acri
șorilor și la convorbire au parti
cipat Constantin S’.ătescu. se
cretarul Consiliului de Stat, și 
George Macovescu. ministrul a- 
facerilor externe.

liticii si pozițiilor Partidului 
Comunist Român, ale României 
socialiste, o contribuție la în
tărirea prieteniei dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Comunist Italian, dintre popoa
rele român și italian, dintre 
România și Italia, la promova
rea ideilor socialismului in 
lume.

La convorbire a participat to
varășul Come! Burtică, mem
bru mpif nt al Comitetului E- 
xecutiv, secretar al C.C. al 
P.CJL

întrevederea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială, prie
tenească.

Vineri după-amiază, a sosit 
in Capitală o delegație comer
cială. condusă de Jesse Pinto 
Freire. senator, președintele 
Confederației naționale de co
merț din Brazilia, care va face 
o vizită in țara noastră la invi
tația Camerei de Comerț și In
dustrie

PLECĂRI
Ministrul tehnologiei și cer

cetării științifice din Indonezia, 
Sumitro Djojohadikusumo, care, 
la invitația Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, a 
făcut o vizită in țara noastră, 
a părăsit vineri dimineața Ca
pitala.

în ultimele zile, oaspetele a 
mai avut intrevederi cu Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și Ion Bucur, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat al Planificării, cu care pri
lej a avut loc un schimb de pă
reri cu privire la posibilitățile 
de dezvoltare a relațiilor româ- 
no-indoneziene. El a vizitat, de 
asemenea, Institutul român de 
cercetări marine din Constanța.

Cu prilejul prezenței în țara 
noastră a ministrului indone
zian, loan Ursu, președintele 
Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, a oferit o 
masă, iar Mohamad Achirul 
Aen, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al Republicii Indonezia 
la București, un cocteil.

★
Vineri a părăsit Capitala de

legația Societății „Leul și soa
rele roșu," din Iran, condusă 
de Mohammad Gharagozoglou, 
membru al Comitetului Central 
al Comitetului director al So
cietății care a făcut o vizită în 
țara noastră intre 10 și 14 iunie.

In timpul vizitei oaspeții au 
avut convorbiri cu general-co
lonel Mihai Burcă, președintele 
Consiliului Național al Societății 
de Cruce Roșie, și s-au întilmt 
cu membri ai comisiilor de 
Cruce Roșie din unele întreprin
deri industriale și instituții so- 
cial-culturale din Capitală și 
județul Prahova.

CONDOLEANȚE
Vineri. Gheorghe Oprea, vi- 

ceprim-ministru al guvernului, 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat. Cornel Pa
coste. adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, și general co
lonel Vasile Ionel, adjunct al 
ministrului apărării naționale, 
au prezentat condoleanțe însăr
cinatului cu afaceri ad-interim 
al Braziliei la București, Fre- 
derico Carlos Carnauba, în le
gătură cu decesul lui Eurico 
Gaspar Dutra, fost președinte 
al Republicii Federative a Bra
ziliei în perioada 1946—1951.

(Agerpres)

ȘAH
Olimpiada de șah, care are 

loc la Nisa, a continuat cu 
desfășurarea partidelor cu
prinse in cea de-a 7-a run
dă. Echipa României, care e- 
voluează in grupa a 6-a pre
liminară, a învins cu 4—0
formația Libanului. Alte re
zultate din această grupă: 
Norvegia — Andorra 3—0 <1); 
Noua Zeelandă — Singapore 
1—2 (1); Monaco — Colum
bia 9—1. Echipa Cehoslovaciei 
a avut zi liberă. în clasa
mentul grupei conduce Ceho
slovacia cu 21 puncte, urma
tă de Norvegia — 21 punc
te și o partidă întreruptă (un 

; meci mai mult jucat). Româ- 
I nia 18.5 puncte și Columbia 
I 17 puncte (un meci mai mult 
I jucat).

CAIAC—CANOE
La Snagov s-au desfășurat 

i ieri finalele Campionatelor 
j naționale de caiac-eanoe. la 
| startul cărora au fost pre- 
. zenți circa 3M de sportivi și 

sportive.
La probele olimpice, pe 

■ distanța de 1 AM m. Ivan 
] Patzaichin (Dinamo) a eiști- 

gat proba de canoe simplu, 
iar Vasile Simiocenco (Stea
ua) a terminat învingător la 
caiac simplu.

în probele de viteză (390 
m). Ivan Patzaichin a obți- > 

i nut o nouă victorie la canoe 
simplu, in timp ce Gheor- 
ghe Danilov și Gheorghe 

. Simionov (Steaua) s-au cla- 
sat pe primul loc in proba 
de canoe dublu.

Ceilalți cișligă teri : probe 
olimpice (1 AM m) : caiac I 
simplu fete : Maria Cosmz Ș 
(Sport Club Tuleea) : caiac , 
dublu : Ion Drăgulschi-Pa- , 
vel Erast (Steaua) ; canoe I 
dublu : Gheorghe Danilov- i 
Gheorghe Simionov (Steaua) ; i 
caiac dublu fete : Viorica ' 
Dumitru-Maria Nichiforov ] 
(Dinamo) ; caiac 4 : Dinamo : 
probe de viteză (500 m) : 
caiac simplu : Vasile Diba 
(Dinamo) ; caiac dublu : E. 
Foidi-C. Foldi (Dinamo) : 
ștafeta 4 x 500 m caiac : Di
namo ; caiac 4 fete : Dinamo.

TENIS
In sferturile de finală ale 

probei de dublu din cadrul 
„internaționalelor" de tenis 
ale Franței ăe la Roland 
Garros, perechea D. Crealy 
(Australia) — O. Parun (Noua 
Zeelandă) a învins cu 4—6, 
6—3, 6—1 pe Ilie Năstase 
(România) — J. Gisbert (Spa
nia).

ATLETISM
Atletele românce au avut 

o comportare remarcabilă în 
ultima zi a concursului in
ternațional de la Atena. Ar
gentina Menis a cîștigat pro
ba de aruncare a discului cu 
o performanță de 63,40 ni. 
Valeria Bufanu-Ștefănescu 
s-a clasat pe primul loc în 
proba de 100 m garduri cu 
13”2/10, iar Virginia Ioan a 
terminat învingătoare în pro
ba de săritură în înălțime — 
1,87 m, întreeînd-o pe Cor
nelia Popescu, clasată pe lo
cul doi, cu 1,75.

Program competițional
FOTBAL. Duminică, in penul

tima etapă a campionatului re
publican are loc pe Stadionul 
,.23 August" din Capitală un nou 
cuplaj : Sportul studențesc — 
C.S.M. Reșița, ora 17.30 și Rapid 
— F. C. Constanța, ora 19,15.

RUGBI. Partidele care se vor 
juca in Capitală in cadrul eta
pei a XXIV-a : Grivița Roșie — 
Știința Petroșani, teren Parcul 
copilului, ora 9, Steaua — Di
namo, teren Parcul copilului, 
ora 10.30 și Vulcan — Rulmen
tul Birlad. teren Vulcan, ora 9.

AUTOMOBILISM. Miine are 
loc ediția a II-a a circuitului 
automobilistic de viteză dotat cu 
cupa „Jean Calcianu". Con
cursul are loc între orele 9— 
12,30 în incinta complexului ex- 
pozițional „Casa Scinteii".

MOTOCROS. Etapa a IV-a a 
campionatului republican are loc 
miine la Brașov.

GIMNASTICA. La Galați, în 
sala sporturilor sînt programate 
finalele campionatului republi
can pentru maeștri, pe echipe 
și individual. Azi au loc exer-

Campionatul mondial de fotbal
Comentînd meciul de des

chidere a Campionatului mon
dial de fotbal, corespondentul 
agenției France Presse notează, 
printre altele : „Pentru a treia 
oară consecutiv, meciul inaugu
ral al „Cupei Mondiale" se 
termină cu un scor alb : în 1966, 
la Londra, între Anglia și Uru
guay ; in 1970, la Ciudad de 
Mexico, între U.R.S.S. și Mexic, 
și acum, la Frankfurt pe Main, 
între Brazilia și Iugoslavia. Se 
poate spune totuși că jocul de 
la Frankfurt pe Main a fost mai 
însuflețit decit cele precedente, 
avînd un caracter mai accentu
at de cupă. Rezultatul satisface 
pe ambii combatanți, dar, la 
„Waldstadion". șansa a fost de 
partea brazilienilor, mai ales în 
repriza a doua. Pripeala ata- 
canților iugoslavi, bara, inter
vențiile inspirate ale lui Perei
ra i-au salvat de la infringere 
pe campionii mondiali. Echipa 
Braziliei a fost periculoasă în 
unele contraatacuri, mai ales 
cele purtate de. rapidul Jairzin- 
ho, dar nu a reușit sâ egaleze 
jocul combinativ al iugoslavilor 
și ocaziile de gol ale acestora. 
Echipa condusă de Zagalo n-a 
arătat in acest meci că s-ar pu
tea ridica la valoarea celei de 
acum patru ani. Odată cu retra
gerea lui Pele. Tostao și Ger
son, formației braziliene îi lip
sește un organizator de joc. iar 
„omul de gol" n-a apărut incă.

După meciul de la Frankfurt 
pe Main, antrenorul Mario Za
galo s-a declarat satisfăcut de 
rezultat, dar. dacă va continua 
să plouă — a spus el —, echi
pa noastră nu va mai putea da 
un randament normaL Evoluția 
jucătorilor brazilieni a fost in
fluențată și de emoțiile ce le 
implică primul meri, mai ales 
meciul de inaugurare. Următo
rul joc. cel cu formația Scoției, 
va fi foarte greu — a declara: 
in continuare Zagalo.

La rindul său. antrenorul e- 
chipei iugoslave. Milan Milia- 
nici. a spus : „Mi-a plăcut me
ciul. S-a jucat un fotbal bun. 
Desigur, puteam ciștiga. dar ne 
mulțumim și cu acest rezultat.

FOTBAL XXXIII
Etapa văzută de CORNEL DINU

WUNDERLAND
Weltmeisterchaft-ul a început. 

Cu o frenezie demnă de ceea ce 
creează, poate, numai fotbaluL 
Șaisprezece națiuni și-au pre
zentat, înaintea primei intilniri, 
tot ce au mai caracteristic. A 
fost un spectacol fascinant de 
care oamenii se apropiau în do
rința de a se păstra. Ca pentru 
orice început, toți erau numai 
zimbete. Ce va urma ? Am văzut 
de la cel dinții meci. Fastul des
chiderii oficiale a anulat, și la 
brazilieni și la iugoslavi, în pri
mele 20 de minute, angajările 
decisive. Ca și la Londra și Me
xico 
0—0.
voca 
nica 
ferit 
gheată și minge. Toți au dorit 
victoria sirbilor, perfect realiza
bilă așa cum au luptat pentru 
ea. Nu au obținut-o dar au pă
răsit Waldstadionul ciștigind 
incă o dată stima întregii lumi.

Campionatul nostru ni se pare 

totul a dus inevitabil spre 
Colegii lui Rivelino pot in- 
doar handicapul ploii. Teh- 
lor are întotdeauna de su
cind apa se așează^intre

dotată cu

Herăstrău, 
ora 10 in

cițiile liber alese, iar miine fi
nalele pe aparate.

SCRIMĂ. In Sala „Progresul" 
din Capitală are loc azi de la 
ora 16 și miine de la ora 8 o 
interesantă întrecere 
„Cupa Progresul".

YAHTING. Pe lacul 
are loc miine, de la 
organizarea comisiei municipale 
întreceri in cadrul „Cupei de 
vară".

BOX. Pe Stadionul Giulești. 
miine, de la ora 10 are loc o 
nouă gală de box dotată cu 
„Cupa Tinărului Rapidist".

ACȚIUNI DE MASĂ. în or
ganizarea a numeroase asocia
ții sportive din Capitală, au loc 
întreceri in cadrul „Cupei tine
retului". De asemenea se vor 
desfășura concursuri pentru tre
cerea normelor „Complexului 
Sport și Sănătate". Aceste ac
țiuni au ioc pe terenurile Con
structorul, F.R.B., Baza sportivă 
Ghencea, Complexul Voinicelul, 
azi de la ora 16 și miine de la 
ora 8.

Sînt convins că echipa noastră 
va juca și mai bine in viitoare
le partide".

★
Primul meci din grupa I a 

campionatului mondial de fot
bal s-a disputat pe stadionul o- 
limpic din Berlinul occidental 
între selecționatele R.F. Germa
nia și Chile. Fotbaliștii vest- 
germani, favoriți ai acestei gru
pe, au obținut victoria cu sco
rul de 1—0 (1—0).

Scorul a fost deschis în minu
tul 16 de fundașul Breitner, un 
jucător ofensiv, care a șutat ful
gerător de la 25 m, trimițind 
balonul în colțul de sus al cur
ții lui Vallejos. Apărindu-se cu 
un efectiv supranumeric, chilie
nii au împiedicat majorarea sco
rului in primele 45 de minute.

In repriza a doua aspectul jo
cului este același : echipa R.F. 
Germania domină, iar fotbaliștii 
chilieni, retrași in jumătatea lor 
de teren, opun un sistem de
fensiv prin care înaintașii vest- 
germani se descurcă foarte greu. 
In plus, echipa chiliana recurge 
uneori la obstrucții și chiar du
rități, care duc. în minutul 69, 
la eliminarea de pe teren a a- 
tacantului Caszely. Au mai pri
mit avertismente Reinoso și 
Garcia. în minutul 75, Overath, 
accidentat, este înlocuit cu 
Holzenbein. în finalul partidei, 
jucătorii vest-germani insistă să 
majoreze scorul, dar nu reușesc.

Alte rezultate: La Hamburg, 
intr-un meci pentru grupa I, se
lecționata R. D. Germane a în
vins cu scorul de 2—0 (0—0) e- 
chipa Australiei. Au marcat 
Curran (autogol în minutul 56) 
și Streich (minutul 70). La Dort
mund. in grupa a Ii-a, repre
zentativa Scoției a întrecut cu 
scorul de 2—0 (2—0) selecționa
ta Republicii Zair. Cele două go
luri au fost marcate de Lorimer 
(minutul 26) și Jordan (minutul 
32).

Astăzi in Campionatul mon
dial de fotbal se dispută patru 
meciuri: Suedia — Bulgaria : O- 
landa — Uruguay (grupa a 3-a): 
Italia — Haiti; Polonia — Ar
gentina (grupa a 4-a).

totuși. mai interesant, acum, de
cit primul meci al mondialelor. 
S-au intimplat atitea, incit ale
gerea lui Joao Havelange sau 
delegarea compensatorie — cine 
știe pentru ce ? — la conduce
rea uverturii mondialelor a lui 
Schaurer, sint mici intimplări 
din „țara poveștilor".

Penultima etapă poate aduce 
clarificările așteptate, ,.U“. 
Craiova ciștigind pe teren pro
priu jocul cu „Steaua", iar ..Di
namo" pierzind la Petroșani, 
campioana este cunoscută.

Echipa pregătită de prof. Cer- 
năianu a găsit în acest an dru
mul cel mai drept spre poartă. 
Din toate punctele de vedere 
ne-au fost superiori. Și sint 
atit de mulți...

Avem acum renunțarea mare
lui domnitor moldovean care, 
în ciuda atîtor victorii, a accep
tat, in final, să plătească tri
but „turcilor". Șoseaua pe care 
se află sediul clubului nostru 
nu poate fi insă și q scenă pen
tru „Apus de soare". Meciuri 
mai liniștite sint la Pitești și in 
cuplajul bucureștean. „Poii Ti
mișoara", „C.S.M. Reșița" și 
„Farul" sint așezate in clasa
ment din toate punctele de ve
dere. ..Sportului studențesc" și 
„Rapidului" le sint suficiente și 
două puncte adunate. Cu con
diția să Ie obțină separat.

..Politehnica Iași" joacă la Tg. 
Mureș o carte cu care se poate 
salva. Să nu uităm că acum doi 
ani, in același oraș, dar in ulti
ma etapă, militarii 
deloc indulgenți. 
știe...

„C.F.R. Cluj" va 
rad caracterul bătrinei doamne. 
Kun rămine cel ma: bun centru 
atacant al momentului. De data 
aceasta nu va juca după zece 
algocalmine. ca ia Rotterdam.

Piatra Neamț : ,B. C. Bacău" 
— „Steagul Roșu". Brașovenii 
nu pot pierde acest meci, iar 
discu'iile nu-și au rost Stu
denții clujeni, scăpați de griji 
dar aflindu-se in sesiune aș
teaptă Petrolul, a cărei criză a 
trecut.

Ultimele trei din clasamentul 
momentului nu pot beneficia, in 
acest an. de bonificația studen
ților bucureșteni din campiona
tul trecut

nu au fost 
Acum cine

simți la A-
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„Turul ciclist al României**  
— ediție jubiliară —

Prin telefon de la trimisul nostru special, 
DAN DEȘLIU

VICTORIA
CURAJULUI

Ce-ar trebui să spunem în 
primul rînd despre cea de-a 
V-a etapă, așteptată cu le
gitim interes de toți cei care 
însoțesc, la propriu sau de la 
distanță, turul României? Să 
vorbim despre startul din 
Gura Humorului, unde cara
vana ciclistă, venind de la 
Suceava, a fost întîmpinată — 
în oralele miilor de cetățeni 
— de către călăreți și trîmbi- 
țași purtînd minunate costume 
populare cu înflorituri măies
tre, demne să figureze în ori
ce muzeu etnografic? Eveni
mentul acesta, o plecare în 
cea mai importantă competiție 
rutieră a turului, din pitoreas
ca așezare bucovineană — 
s-a bucurat de toată atenția 
gazdelor, de un timp admira
bil (care avea să se modifice 
radical, din păcate, de-alun- 
gul traseului), de o atmosferă 
intr-adevăr sărbătorească. Au 
venit la start tineri și vîrstnici 
din localitate și din așezările 
învecinate ; a venit — închi- 
puiți-vă — pină și un foto
reporter de la „National Geo
graphic Magazine" — dl. 
W im field Parks, aflat de cit
ea timp în zona vestitelor mî- 
năstiri din Țara de Sus — și 
care a ținut să înregistreze pe 
peliculă un moment intr-ade
văr inedit...

Cum am putea omite în a- 
cela.și context primirile entu
ziaste din Vatra Dornei sau 
de pe Măgura la porțile ju
dețului Bistrița, unde teme
rarii sportivi au defilat fulge
rător în acordurile unei fan
fare muncitorești, însoțiți de 
fluturarea buchetelor de flori, 
de urări de succes, de zîm- 
bctele și aplauzele sutelor de 
suporteri adunați în acest 
punct-cheie al etapei? Pe bună 

FILMUL ETAPEI
A fost ieri, între Gura Humorului și Bistrița, peste Obci- 

nele Mestecănișului și peste dificila Măgură a Calului din 
masivul Birgăului cea mai redutabilă etapă de pină acum a 
Turului României. Am asistat, de-a lungul a 160 km. la nu
meroase momente de luptă ciclistă autentică: evadări, re
grupări, sprinturi, cățărări — toate acestea într-un ritm 
susținut și, in majoritatea cazurilor, pe o vreme deloc prie
tenoasă. Punctăm doar fazele principale. Evadare din start 
în trei: Eugen Imbuzan (România). C. Popescu (Voința) și 
marocanul Ait Bouih. După nici 20 de km ei aveau un avans 
de un minut. Peste alți 20 de km, fugarii — cărora li s-a 
alăturat intre timp Tudor Gheorghe de la Olimpia — după 
ce trec prin Cimpulung Moldovenesc, unde sprintul este 
cîștigat de imbuzan — își măresc avansul la aproape un mi
nut și jumătate. De pe această poziție ei atacă primele ser
pentine ale Mestecănișului. La punctul de cățărare al etapei 
sosește insă primul un alergător venit din urmă, cehoslova
cul Hekelle. care a pornit pe urmele fugarilor la începutul 
urcușului. O nouă evadare, de data asta in doi. se produce 
imediat după Vatra Dornei, unde sprintul cu premii a reve
nit lui Ilie Valentin, urmat de C. Iulian și M. Virgil. Acțiu
nea hotăritoare va avea loc, însă, ulterior, pe Măgura Calu
lui unde, dună o regrupare temporară, se desnrind decisiv 
V. Selejan. Nejjari și Michaud, un trio de Drimă mină care 
colaborează temeinic și reușesc să-și mărească la coborire pe o 
ploaie torențială avansul acumulat înainte de virf. Toate 
eforturile plutonului de a-i mai ajunge rămin zadarnice. La 
Bistrița sprintul final se dispută practic doar Intre Selejan 
și Nejjari. Michaud mulțumindu-se cu locul trei. în apro
pierea liniei de sosire reprezentantul nostru care conducea 
în acel moment face imprudența să se uite înapoi, iar aler
gătorul marocan in plin efort, are o zvicnire fericită și îl 
întrece pe Selejan cu o diferență minimă chiar pe linia de 
sosire. Plutonul masiv cu fruntașii cursei sosește la aproape 
două minute. Romașcanu continuă să poarte tricoul galben 
dar avansul lui s-a micșorat la mai puțin de două minute. 
Acum pe poziția a doua in cursă se află V. Selejan. care a 
făcut un salt spectaculos în clasamentul general — de pe 
locul 11 pe locul 2. Ziua de simbătă programează două etape: 
un contratimp individual in cursul dimineții (25 km Bistrița— 
Năsăud) și o etapă in bloc după amiaza (Bistrița—Baia 
Mare, 145 km).

dreptate — cei prezenți aici, 
în pofida timpului neprielnic, 
se pot felicita pentru inspira
ție: faimoasa Măgură a calu
lui nu și-a dezmințit reputa
ția, favorizînd și de astă dată 
o acțiune decisivă. Este vor
ba, firește, despre evadarea 
lui Nejjari, Selejan și Michaud
— cale de 65 km între înce
putul urcușului și Bistrița. 
Aici, la capătul etapei, mulți
mea adunată în centrul ora
șului a asistat la un duel dra
matic între animatorii întrece
rii, din care a ieșit învingă
tor marocanul Mustafa Nej
jari. Deși s-a născut într-un 
port — la Casablanca, în 1951
— Nejjari a dovedit excelen
te calități de cățărător și ru
ler, contribuind din plin la 
reușita îndrăzneței tentative. 
De altminteri, în palmaresul 
său figurează chiar anul aces
ta o performanță prestigioa
să: victoria în etapa finală a 
Turului Marocului într-o com
panie internațională foarte se
lectă. După ce l-am felicitat 
pentru succesul de la Bistrița, 
el ne-a declarat că este pur 
și simplu fericit și că dorește 
să nuri aibă prilejul de a sui 
pe cea mai înaltă treaptă a po
diumului de premiere în ac
tuala ediție a turului țării 
noastre.

— Sau, dacă nu voi putea 
să o fac eu, să contribui cel 
puțin la succesul unuia dintre 
coechipierii mei. Vă rog, de 
asemenea, să adresați mulțu
mirile noastre, ale alergători
lor din echipa Marocului, atît 
organizatorilor competiției, cît 
și minunatului public sportiv 
din România care ne-a întîm- 
pinat cu atîta simpatie de-a 
lungul întregului traseu.

Pentru amatorii de drumeție, admiratori 
ai farmecului montan

întreprinderea de tu
rism, hoteluri și restaurante - București organizează în 
fiecare duminică excursii cu autocarele pe cele mai pito
rești itinerarii, cu plecări din marile cartiere ale capitalei:

— DRU/v\UL TABEREI— din fața cinemato
grafului FAVORIT

• Poiana Brașov — 85 lei
— CART. TITAN — din fața rest. Miniș
• Curtea de Argeș - 85 lei
— CART BERCENI — bd. Metalurgiei — din 

fața centralei telefonice
• Vâleni-Cheia — 70 lei

(plecările au loc la orele 6,30 dimineața)
— PIAȚA PALATULUI R.S.R. - din fața rest. 

Cina
• Poiana Brașov — 85 lei
• Curtea de Argeș — 85 lei
• Văieni-Cheia — 70 lei
• Rucăr-Bran — 104 lei

(plecările au loc la ora 7,00 dimineața]
IMPORTANT DE RETINUT ESTE FAPTUL CĂ PREȚUL 

EXCURSIEI SE ACHITĂ DIRECT LA AUTOCAR.

Litoral '74
întreprinderea de Turism, Hoteluri și Restau

rante București oferă în continuare locuri .pe 
litoralul Mării Negre pentru luna iunie a.c. în 
cele mai elegante hoteluri din stațiunile:

MAMAIA, MANGALIA oraș (în hotelurile si
tuate pe faleză) VENUS (vile), JUPITER (căsuțe 
în satul de vacanță ZODIAC), CAP AURORĂ, 
NEPTUN.

Turiștii vor beneficia de următoarele avantaje 
în această lună :

— tarif redus la cazare — masă pînă la 40%
— tarif redus la transport pe C.F.R. cu 50%
— plajă circa 10 ore pe zi și neaglomerată 

Informații și înscrieri la filialele de turism din 
Bd. Republicii nr, 4 și 68, Bd. N. Bălcescu nr. 35 
precum și la punctele turistice deschise în ma
rile cartiere din incinta Agențiilor Loto-Prono- 
sport din : Drumul Taberei, Militari, Pajura, Ti
tan, Giulești, Nițu Vasile, Pantelimon, Pasajul 
Universității (PUBLITURISM)

Agenția Română de Impresariat 
Artistic

prezintă la Sala „SAVOY" a Teatrului Satiric Muzical „C. 
TÂNASE" Calea Victoriei nr. 33, marți 25 iunie 1974, 

ora 20,00 un

Concert extraordinar
susținut de

Formația vocal-instrumentală

„ORELA" (U.R.S.S.)
Conducerea muzicală:

ROBERT BARDZIMAȘVILI
SOLISTI: NANI BREGVADZE, ROBERT BARDZIMAȘVILI, 
GHENO NADIRASVILI, NINA KEBADZE. TEIMURAZ DA- 

VITAIA.

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

Biletele se vînd, pentru București, la casa A.R.I.A., Calea 
Victoriei 68-70, tel. 13 53 75, iar pentru provincie, Ic agen

țiile teatrale din localitățile respective.

OFICIILE JUDEȚENE 
DE TURISM VĂ OFERĂ:

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

BALVANYOS, BORSEC, BORȘA, BUȘTENI, 
COLIBIȚA, CĂLIMĂNEȘTI, CĂCIULATA, GEOA- 

GIU, HOMOROD, IZVOARELE, LACUL 
ROȘU, MALNAȘ, MONEASA, PREDEAL, 
RODBAV, RÎNCA, SĂCELU, STÎNA DE VALE 
SÎNGIORZ, SLĂNIC MOLDOVA, TUȘNAD, 
VAȚA, VÎLCELE.

Posesorii biletelor beneficiază de reducere cu 50% la 
tariful de transport pe C.F.R. sau l.T.A.

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

Procurarea biletelor la odihnă sau tratament și înscrierea 
la excursii se face la toate oficiile fudețene de turism și 
filialele lor din țară, precum și la filialele întreprinderii de 
turism, hoteluri și restaurante din București.

(Publiturism)
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Executiv
al F. M. T. D

Inaugurarea
electorale din Japonia

PE PE SIE UPTAKE

Campania electorală in vederea reînnoirii a 130 de man
date ale Camerei Consilierilor a fost deschisă, vineri, odată cu 
anunțarea oficială a datei alegerilor — 7 iulie. Pe listele elec
torale figurează 340 de candidați.

partea Uniunii Ti- 
Comunist din 

a fost prezentă o 
condusă de Vasile

in cadrul Conferinței pentru

campaniei

africane la nivel inalt
securitate și cooperare in Europa

Ritm intens de lucru

SUPERSONICULUI

o

Imagini es

f

un
?i

Ș
-

cecma- 
antanice,

dezvol- 
econo- 

și prin- 
treburi- 

inte-

Declarația comună
la încheierea vizitei

TRENUL LA ORÂ

• „LEVITAȚIA MAGNET 
CĂ" - O REVOLUȚIE îl 
TRANSPORTUL FEROVIAR ?
• PROIECTUL DE LA STAN

FORD

GENEVA 14 — Coresponden
tul Agerpres, Corneliu Vlad. 
transmite : Avind în vedere pro
gresul realizat în elaborarea do
cumentelor finale ale Confe
rinței pentru securitate și coo
perare in Europa, precum și 
perspectiva finalizării cu suc
ces a activităților Conferinței, 
Comitetul de coordonare, întru
nit in ședință plenară, a hotărit 
continuarea lucrărilor, intr-un 
ritm susținut, pe o nouă peri
oadă de patru săptămîni, res
pectiv pină la 12 iulie. Noul 
program reflectă hotărirea par- 
ticipanților — exprimată in mod 
unanim — de a intensifica efor
turile. in această perioadă, ast
fel incit ceâ de a doua fază a 
Conferinței să se poată încheia 
fără intîrziere, iar intilnirea la 
nivel inalt să se țină la Helsinki, 
in timpul preconizat. Din numă
rul . total de 131 de ședințe ce 
urmează să aibă loc in perioada 
amintită, cu specificarea că fie
care organ de lucru poate ține 
ședințe suplimentare, o mare 
parte vor fi ocupate de orga
nele de lucru ale Comisiei intii, 
pentru problemele securității, 
precum și ale unor subcomisii 
in care persistă o serie de difi
cultăți de redactare. Subcomisia 
intii — pentru principiile rela
țiilor între state, organ special 
de lucru — în care se exami
nează propunerile românești de 
măsuri care să facă efectivă ne- 
recurgerea ia forță și la ame
nințarea cu forța, precum și 
propunerea elvețiană de regle
mentare pe cale pașnică a di
ferendelor — și subcomisia pen
tru aspectele. militare ale secu
rității urmează a ține, în total, 
un număr de 41 de ședințe, res
pectiv cite două pe zi.

Noul program adoptat preco
nizează încheierea activităților 
intr-o serie de organe de lucru, 
cum ar fi subcomisiile pentru 
Știință și tehnică, protecția me-

diului înconjurător, cooperarea 
în alte sectoare economice.

Ținind seama de existența 
posibilității de elaborare și a al
tor programe de lucru, precum 
și de faptul că. in acest scop, 
au fost rezervate două ședințe 
ale Comitetului de coordonare, 
observatorii politici Ia Confe
rință apreciază că lucrările de 
finalizare ar putea să dureze 
pină la sfirșitul lunii iulie. în 
legătură cu aceasta, se remarcă 
revirimentul intervenit in activi
tatea unor subcomisii, unde lu
crările au progresat mai greu în 
ultima vreme. Se dovedește, ast
fel, că oricit de spinoase ar fi 
dificultățile intîmpinate. acestea 
pot fi depășite, atunci cind se 
manifestă voința politică a sta
telor participante și cind ea se 
reflectă, concret, in desfășura
rea negocierilor. La conferință 
predomină tocmai hotărirea ca, 
în actualul stadiu final al lu
crărilor, ritmul de redactare a 
documentelor să fie accelerat 
printr-o muncă susținută.

In cercurile politice nipo
ne se remarcă faptul că, în 
centrul dezbaterilor electorale 
se află probleme economice, 
în special cele privind infla
ția și apărarea nivelului de 
trai al populației. Partidul Li
beral Democrat încearcă

LAOS : Oră de curs la o școală din provincia Lung Nam Trio, 
aflată sub controlul forțelor patriotice.

SITUAȚIA DIN R. A. YEMEN
Consiliul Comandamentului — 

organismul care a preluat pu
terea în R.A. Yemen — a hotă- 
rit, vineri, suspendarea Consiliu
lui Consultativ (parlamentul) și 
a Constituției țării, pină cind si
tuația internă revine la normal 
— transmit agențiile MEN, Reu
ter. și France Presse. Totodată, 
s-a hotărit dizolvarea comanda
mentului forțelor armate, for
mat din șapte membri și consti
tuirea în scurt timp a unui nou 
Comandament, cu componentă 
lărgită. Uniunea yemenită — sin
gurul partid politic din R.A. Ye
men — a fost abolită.

Consiliul Comandamentului a 
mai anunțat sporirea soldelor

Reuniunea 
Comitetului

VARȘOVIA 14. — Cores
pondentul Agerpres. Gii. 
Ciobanu. transmite : Timp de 
patru zile, la Varșovia s-au 
desfășurat lucrările reuniunii 
Comitetului Executiv al Fe
derației Mondiale a Tinere
tului Democrat, consacrate 
pregătirii Adunării Generale 
a F.M.T.D. Comitetul a 
hotărit ea cea de-a 9-a Adu
nare Generală să aibă loc la 
Varna. in perioada 10—17 
noiembrie 1974.

La reuniune au participat 
reprezentanții a 60 de orga
nizații de tineret din 54 de 
țări. Din 
neretului 
România 
delegație 
Nicolcioiu, secretar al C.C. al 
U.T.C.

La 14 iunie, participanții la 
reuniunea Comitetului Exe
cutiv al F.M.T.D. au fost pri
miți de Henryk Jablonski, 
președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Polone.

situeze. de asemenea, in aten
ția confruntării electorale o 
serie de probleme controver
sate, cum sînt cele privind 
reforma electorală și învăță- 
mîntul.

Lucrările intilnirii

In cursul celei de-a treia zi a lucrărilor reuniunii la nivel 
inalt a Organizației UnitâUi .Africane, care se desfâșnara in 
capitala Somaliei, au cnntinoat dezbaterile consacrate exami
nării unor aspecte legate de 
tul african.

Secretarul g< 
Kurt Waldheir 
hotărirea Cons 
rial al O.U.A. p: 
rea. in principiu, 
piate întâlniri, 
nizării,. intre 
teme al Po 
Soares, și seci 
organizației, 
totodată, incredere 
unor soluții ad 
probleme.

La rindul său. 
nehal adjunct al O.U.A. 
Onu, a declarat ci 
cane nu au nimic i 
malizării relațiilor 
dacă aceasta este pregătită 
acorde autonomie teritoriilor co
loniale din Africa. El a relevat, 
pe de altă parte, că reur..-—_e 
la nivel inalt de la Mogadi>c.- 
s-a pronunțat pentru dezvoltare 
și intensificarea cooperăm afro- 
arabe și adoptarea de măsuri «— 
conomice coercitive împotriva 
regimului minoritar de la Pre
toria.

în cursul lucrărilor de joi ale 
reuniunii, secretarul general a 
Ligii Arabe. Mahmud Riad, a 
exprimat, in discursul său. do
rința țărilor arabe de a conti
nua să coopereze cu statele a- 
fricane, anunțind. totodată. _•> 
nouă experiență de cooperare 
arabo-africană cu un caracter 
global".

în aceeași zi. președinte.

■ Elibe 
RELIM

• RADIODIFUZIUNEA 
gară a transmis u c«s

temporacă. dirijat de Pazkai 
Istvan. <«negriul a 
incrări de Anatol Viere. 
Ștefan Nienlesea. Anrel

- 9 BULGARIA : Imagine generală de pe unul din cele mai mari complexe industriale al» 
țării : Kremikovți.

președintelui R. Nixon la Cairo
La încheierea vizitei ofi

ciale efectuate de președin
tele Sutelor Unite. Richard 
Nixon, in Republica Arabă 
Egipt. la invitația președin
telui Anwar Sadat. vineri, 
cei d«i șefi de stat au sem
nat • declarație comună.

icipii ale rela- 
ii dintre Egipt 

declarația cu
ce trebuie să 

e relațiile dintre cele 
precum și o serie de 

cooperarea bi-

cii mondiale", declarația subli
niază că „o pace justă și dura
bilă trebuie să se bazeze pe de
plina aplicare a Rezoluției 242 
a Consiliului de Securitate al 
O.N.U. din 22 noiembrie 1967. 
O pace justă și durabilă trebuie 
să ia in considerație interesele 
legitime ale tuturor popoarelor 
din Orientul Apropiat, inclusiv 
ale poporului palestinian. și 
dreptul la existență al tuturor 
statelor regiunii. Pacea nu poate 
să fie obținută decit printr-un 
proces de negocieri continue, așa 
cum o cere Rezoluția 338 a 
Consiliului de Securitate al 
O.N.U. din 22 octombrie 1973, 
in cadrul Conferinței de la Ge
neva pentru pace in Orientul 
Apropiat".

în continuare, declarația men
ționează deciziile adoptate de cei 
doi președinți în vederea dez
voltării relațiilor bilaterale, 
printre care asistență americană 
pentru construirea unei centrale 
nucleare egiptene in scopuri 
pașnice, crearea de grupuri de 
lucru mixte pentru cooperarea 
bilaterală în reconstruirea zonei 
Canalului Suez. înființarea unui 
consiliu economic mixt.

La ora cînd '„Tu- 
144" și „Concorde" 
își etalează candida
turile la transportul 
„supersonic" de pasa
geri, transporturile te
restre încearcă și ele 
să atingă viteze super
man. Cel puțin unele 
dintre ele.

la principiile ge- 
e relațiilor bilaterale, 

rația arată că „relațiile in- 
ațiuni, oricare ar fi siste

mul lor economic și politic, tre
buie întemeiate pe obiectivele 
și principiile Cartei Națiunilor 
Unite, inclusiv dreptul fiecărui 
sta: la existență, independen
ță si suveranitate, dreptul fie
cărui stat de a alege și 
ta sistemul său politic, 
mie și cultural", precum 
ciprul ..neamestecului in 
le interne și respectului 
grității politice și independenței 
politice". „Națiunile trebuie să 
stabilească relațiile lor intr-un 
spirit de egalitate. respectîn- 
du-și independența națională și 
modul fiecăreia de a căuta fe
ricirea". adaugă declarația.

Arătind că ..pacea și progre- 
Orientul Apropiat sînt 

le pentru asigurarea pă-

descoperi
1 co oricit ce otosah 

tnodiții, 
noastre 

receprv: ta procesu' in- 
lor. Asta o ilustrează, 

sa zicem, nu numai 
“zarea monedei l 

efectuată foar- 
i ngenios acum 

n moi oles preocu- 
c*ea  pentru noua configu- 

jrbcnistică a Londrei 
nd din 1945 pină in 
î Marea Britcn'e s-au

țional, o scurtă 
care ți-o permiți 
de bere neagră in 
restaurantele Găr 
acolo unde sosesc 
nurile continenta’e.

Dar, dincolo de 
monumentelor și 
istorice ne intimpino 
zilelor noastre cu 
cochete, cu case de 
dă roșie și ferestre 
în alb, cu glastre ș. 
vaporoase, desccpe' 
mitoarele locuințe

Dintre marile metropole 
□le lumii, Londra are ca
racteristici, trăsături cu to
tul aparte. M-am bucurat să 
Fiu pieton, în trei rînduri, în 
orașul plin de legende și de 
monumente de artă. Și ni
ciodată n-am descoperit, nu 
m-a intimpinat Londra aceea 
imaginată după povestirile 
celor care au văzut-o, de
mult, sau după prezentările 
din cărțile mai vechi : 
oraș cu clădiri masive 
vechi, pline de negreală 
care îi dau un aer posomo
rit, un oraș învăluit într-o 
permanentă ceață umedă și 
opacă ce iți tale respirația 
și orizontul privirilor. Nu, 
dimpotrivă. Am 1 un 
oraș plin de r.— nc aco
perit ce un ce*  etbestru, u*>  
oreș cu o vegetație bcgcTâ. 
me*eu  proaspete. Era !c 
sfirșitul lunii mai. Am ha 
rărit ce cheiurile Tcmlsei 
tulburi, am treversat-o “e- 
cînd celebrele podur Wa
terloo, Westm ~s*e*  ș’ Lon
don, cm inlirziat să văd o'v- 
necarec vopocreio-*  șî 
șlepurilor ce o 
in ambele sensi 
poi t in prea im
numen

Vot de incredere

Președintele S.U.A., Richard 
Nixon, a sosit, vineri, în Arabia 
Saudită, cea de-a doua etapă a 
turneului de o săptămină pe 
care ii întreprinde în Orientul 
Mijlociu. Convorbirile sale cu re
gele Feisal vor fi consacrate, în 
special, unor probleme privind 
cooperarea bilaterală în diferite 
domenii și situația din regiune.

Următoarea etapă a turneului 
șefului executivului american 
este capitala Siriei. Damasc.

Dacă automobilul este vic
tima aglomerărilor pe șosele 
sau a propriei sale poluări și 
nu poate — in consecință — 
să aspire Ia viteze mult mai 
mari, lucrurile stau altfel cu 
transportul feroviar care tin
de să concureze avionul su
personic. în acest domeniu 
se semnalează numeroase 
proiecte, unele foarte avan
sate. trenuri ultra-rapide. a- 
erotrenuri, turbotrenuri. Toa
te promit să se atingă viteze 
care evident, fără a fi su
personice, vor ajunge totuși 
la accelerații considerabile.

La realizarea noilor tipuri 
de supertrenuri sînt propuse 
tehnici dintre cele mai va
riate așa cum o demonstrează 
și unul din cele 
proiecte, în curs 
în California.

Conceput de 
știință de la Institutul Stan
ford. trenul de mare viteză, 
parțial experimentat, se ba
zează pe principiul „Ievitaiiei 
magnetice" : grație unor mag
neți supraconductori acest 
tren va fi „suspendat" la circa 
30 centimetri deasupra căii 
ferate. Propulsat de motoar v 
cu inducție lineară — reali 
zare de mare performanță ■ 
tehnicii actuale — trenps. 
proiectat la Stanford va pu
tea transporta pasageri in 
condiții de deplină securitate 
la o viteză de 500 km. pe oră! 
Un joc complex de forțe 
magnetice va asigura stabili
zarea acestui superiren de 
foarte mare viteză, atit ver
tical cît și orizontal. Principa
la dificultate a acestei tehnici 
va fi răcirea magneților, căci 
supraconductlvitatea nu este 
efectivă decit dacă tempera
tura este menținută sub mi
nus 250 grade ! Specialiștii 
consideră însă că vor putea 
rezolva această problemă fo
losind heliul lichid, singurul 
compus susceptibil să men
țină cu ușurință o asemenea 
temperatură redusă.

Cit despre propulsia prin 
motoare cu inducție lineară, 
ea prezintă avantajul de a nu 
polua aerul.

„Tokyo Broadcasting Sys
tem", cea mai mare societate 
particulară de televiziune din 
Japonia, a încheiat, vineri, 
difuzarea unui ciclu de 15 
emisiuni filmate in România.

Filmările au lost realizate 
de o echipă a acestei socie
tăți condusă de regizorul 
Takashi Nishimura, cu con
cursul comentatoarei Mieko 
Kenjo, care a vizitat, recent, 
țara noastră.

Emisiunile au prezentat as
pecte privind viața și preo
cupările cotidiene ale bucu- 
reștenilor, imagini din Brașov 
și din alte localități ale țării. 
O deosebită impresie au pro
dus emisiunile realizate in 
comuna Avrig și la Gura 
Humorului, păstrarea și 
transmiterea din generație in 
generație a ariei populare 
românești, a meșteșugului 
țesutului și broderiei.

Presa niponă a consemnat 
evenimentul, prezcntînd. a- 
proape zilnic, la rubrica „Re
comandăm telespectatorilor", 
scurte expuneri ale emisiuni
lor din ziua respectivă. înso
țite uneori de fotografii și 
cuyihte de apreciere.
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pentru militari și apropiata for
mare a unor comitete însărcina
te cu examinarea cazurilor deți- 
nuților politici.

Vineri, noul organism de con
ducere din R.A. Yemen și gu
vernul nord-yemenit. s-au întru
nit. intr-o ședință comună, pen
tru a examina situația inte 
Anterior, guvernul a hotărit 
cursul unei ședințe speciale 
acționeze pentru înfăptuirea 
formelor preconizate 
conducere a țării.

Pe de altă parte, 
anunță că măsurii 
instituite după pre 
de către forțele 
să rămină in

cabinet belgian
mai recente 
de realizare

oamenii de

PROIECTE DE DEZVOLTARE SOCIAL-ECONOMICA

Guvernul peruan a 
adoptat un program 
de investiții în va
loare de mai multe 
sute de .milioane de 
•soles, in vederea rea
lizării unor pro
iecte de dezvoltare 
— transmite agenția 
Prensa Latina.

Proiectele — pu
blicate în ziarul ofi
cial ..El Peruano", — 
prevăd construirea 
unor obiective desti
nate învățământului 
(90 milioane soles).

IN PERU
a unei șosele de pes
te 300 km in zopa 
împădurită din cen
trul țării — care va 
asigura legătura in
tre orașele Huanuco 
și Aguaytia. ca și cu 
alte rețele conexe — 
realizarea unei 
brici . de hirtie 
orașul Trujillo, in
stalarea unor siste
me de canalizare a 
apei potabile etc.

Totodată, s-a auto
rizat investirea su
mei de 65 milioane

fa
in

soles 
creării 
tructuri 
nomice 
yovar, 
minus al unui oleo 
duc trai 
același 
tantă r 
tru exploatarea 
taților și a res 
lor maritime, 
a unui fond de 
constri 
taților 
cutrem 
1970.

□ locolmci-
Londra 

centrele 
le do
or i*.  de 
al Poș- 

i mei 
de Î8ă m ! Ch ar dacă 

ărit să-ți recompui 
ne prestabilită^ o- 
Londrei trecutului, 

a: catedrala Sf. Paul și Tur- 
Orologiului — cu cele

brul dopot Bg-Ben ce cin- 
tcreș*e  13 000 kg - cu Tea
trul e sobetan, totuși într-o 
pe'egrincre prin marile sale

ZZ'Z-t
co^

construit aproximativ 8 mi- 
lioone de locuințe noi, per
fecționarea tehnicii de con
strucție, găs rea unor solu
ții orhitectonce multifunc
ționale. Acecsta o ilustrează 
noile orientări cie cercetă
rii științifice, adaptarea ei 
Io cerințele și ritmurile dez
voltării con'emporone. An
glia ocupir.d la această oră 
poziții frunteșe In erarhia 
mondială in numeroase do
menii.

Imaginile Londrei zilelor 
noastre sint veșnic aceleași, 
dor mereu altele-

La capătul unei ședințe pre
lungite, Camera Deputaților a 
acordat, joi noaptea, totul de 
incredere guvernului belgian pre
zidat de Leo Tindemans.

In favoarea programului 
ternului majoritar, format 
reprezentanți ai Partidului 
ciid-Creștin, Partidului pentru li
bertate fi progres fi Adunării 
Valone, au fost exprimate 108 
voturi. 79 de deputați au voted 
împotrivă fi 12 s-au abținut.

Senatul se va întruni, marți, 
pentru a examina, la rindul său, 
declarația guvernamentală. Se 
subliniază, insă, că votul de în
credere al Camerei Superioare 
a Parlamentului nu constituie 
decit o chestiune de procedu
ră, coaliția prezidată de Tin
demans dispunînd în acest for 
de o majoritate confortabilă.

gâ
dili
So-

Perspectiva agravării 
penuriei de hîrtie

Dacă cererea de hîrtie continuă să crească în ritmul actual, 
in doi ani se va ajunge la o situație de gravă penurie: aceasta 
este concluzia după două zile de dezbateri din cadrul Comitetu
lui consultativ pentru problemele pastei de hirtie și hîrtiei, creat 
sub egida Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și 
Agricultură.

Potrivit aprecierilor date publicității în acest sens, capaci
tatea mondială de producere a hîrtiei și cartonului va ajunge, 
in 1974. la 167.8 milioane tone, ceea ce reprezintă o creștere de 
4,5 la sută față de anul precedent. P. NICOARA
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• CU PRILEJUL sesiunii Con
ferinței Federale a Uniunii So
cialiste a Poporului Muncitor 
din Iugoslavia (U.S.P.M.I.). losip 
Broz Tito a fost ales, vineri, in 
unanimitate. președinte <ie o- 
noare al U.S.P.M.I. — cea mai 
largă organizație politică iugo
slavă care grupează peste 8 mi
lioane de membri — relatează 
agenția Taniug.

• PRIMA fază a retragerii 
trupelor israeliene din teritorii
le prevăzute prin acordul de 
dezangajare pe frontul sirian s-a 
încheiat, vineri, la ora 12,30 
Gmt — anunță agențiile Reuter, 
France Presse și United Press 
International. Teritoriile evacua
te au intrat, in cursul după- 
amiezii, sub controlul forțelor de 
observatori O.N.U. privind dez
angajarea, urmînd ca, simbătă 
dimineața, să fie ocupate de for
țele siriene.

în cadrul manifestărilor 
prilejuite de cea de-a XXX-a 
aniversare a eliberării Româ
niei de sub dominația fascis
tă. Ia Ambasada română din 
Ankara a avut loc o galâ de 
filme documentare, la care 
au participat membrii Grupu
lui de prietenie cu Româ
nia din Parlamentul Turciei.

Cu acest prilej, senatorul 
Vigit Koker. președintele 
grupului, a rugat sâ se tran
smită președintelui Republi
cii Socialiste România, tova
rășului Nicolae Ceaușescu — 
eminent conducător al po
porului român. puternică 
personalitate a zilelor noas
tre, prieten apropiat al po
porului ture — precum și 
poporului român, urări de 
noi succese in intimpinarea 
celei de-a XXX-a aniver
sări.

• MINISTRUL de externe al 
Guvernului Regal de Umune 
Națională al Carr.bodgier. Șarm 
Chhak. care intrepr-.r.de o vizi
tă in Somalia, a declara: — in
tr-un interviu acordat ziarului 
..October Star- — că guvernul 
pe care îl reprezir.:â a fost re
cunoscut. pină in prezent, ca 
singur guvern legal al Cambod- 
gie: de 61 de tăr; de pe diferite 
continente, intre care 32 afri
cane

• STATISTICI ÎNGRIJO
RĂTOARE IN CA
NADA

• STA i ISTIC1LE oficiale date 
publicității la OttaȘva arată ca 
rata inflației din Canada a atins 
12.8 la sută in primul trimestru 
al anului 1974. Aceasta repre
zintă o creștere îngrijorătoare 
față de rata din anul 1973. cind 
inflația a atins o medie de 7.1 
la sută.

• VINERI s-a închis Ia Bru
xelles cel de-al XII-lea Salon 
internațional de material didac
tic. la care au luat parte 28 de 
țări, printre care și România. 
Joi, standul românesc a fost vi
zitat de regele Belgiei, Bau- 
douin.

• NOI ACTE TERORISTE 
IN CIPRU

• NOI acte teroriste au fost 
semnalate, joi noaptea, în loca
litatea cipriotă Famagusta. Zece 
explozii — care s-au produs în 
interval de numai 20 minute — 
au provocat distrugerea a zeci 
de clădiri și magazine, aparți- 
nind unor persoane cunoscute 
centru atitudinea lor de sprijini
re a guvernului de la Nicosia. 
Agenția France Presse mențio- 
leazâ. citind surse din Nicosia, 
■ă aceste atentate sint puse pe 
teama membrilor organizației 
eroriste „Eoka-2“.

• UN LOCUITOR al Lon
drei, care moștenise de cîte- 
va zile o casă cu grădi
nă, a avut surpriza de a 
descoperi intr-un șopron un 
mare număr de monede. Dornic 
să cunoască valoarea acestora, 
el s-a prezentat la cunoscuta 
galerie de obiecte de artă . .Sot- 
heby" cu... o mină de mostre... 
$i mai mare i-a fost mirarea 
cind specialiștii in numismatică 
ai galeriei i-au cumpărat mo
nedele descoperite intimplător 
pentru frumoasa sumă de 263 761 
lire sterline. Moștenitorul casei 
găsise, de fapt, o valoroasă co
lecție de monede străvechi.

• PARTIDUL COMUNIST 
din Argentina a remis minis
trului de interne al Argentinei, 
Benit Llambi, o declarație in 
care se subliniază că este gata 
să ia toate măsurile necesare 
pentru mobilizarea maselor 
populare in vederea sprijinirii 
ordinii constituționale in țară 
— relatează agenția T.A.S.S.

Partidul Comunist a relevat ne
cesitatea „unirii eforturilor tu
turor partidelor politice, organi
zațiilor și torțelor democratice, 
antiimperialîste, coordonării ac
țiunilor lor in apărarea ordinii 
de drept constituțional și pro
cesului de democratizare".

• LONDRA: POPU
LARITATEA LABURIȘ
TILOR

• POPULARITATEA Partidu
lui Laburist din Marea Britanie 
este în permanentă creștere, iar 
cea a liberalilor a sporit intr-o 
anumită măsură, in detrimentul 
conservatorilor — se arată in- 
tr-un sondaj de opinie efectuat 
de „Opinion Research Centre", 
publicat, vineri, de ziarul „Ti
mes". Ancheta se bazează pe o- 
piniile unui eșantion de 1057 
persoane și arată că, in cazul 
unor alegeri generale imediate, 
46 la sută dintre britanici ar 
vota în favoarea laburiștilor.

FRANȚA: Vedere aeriană o șantierului viitorului port petro
lier care se află in construcție in Normandia. intre Le Havre 

și Etretat. cu o capacitate de 500 000 de tone
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