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pentru îmbunătățirea muncii organizațiilor de tineret

ACȚIUNE CONCRETĂ, 
SPIRIT REVOLUȚIONAR!
• Trecutul de luptă cu care ne 
mindrim • La IMATEX-Tg. Mureș 
o permanență în munca orga
nizației U.T.C. : propaganda acti

vă • Poate și cîntecele ne lipsesc, 
dar mai ales instructorii pasionați 
• îi cunoașteți pe tinerii alături de 

care munciți ?

In pag. a 2-a

VIZITA PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII ARABE EGIPT,

MOHAMMED ANWAR EL SADAT

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
> J

A PRIMII PE TOVARĂȘUL 
JIVKO JIVKOV

• Vineri după-amiazâ, 
președintele Republicii 
Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii

Arabe Egipt,
Mohammed Anwar El 
Sadat, au părăsit 
Bucureștiul indreptin- 
du-se, cu un tren spe
cial, spre Sinaia, unde 
vor continua dialogul 
româno-egiptean la cel 

mai înalt nivel

• Pe peronul gării din 
Sinaia, miile de local
nici și de oameni ai 
muncii veniți la odih
nă au făcut o căldu
roasă primire înalților

oaspeți

• Soția președintelui 
Republicii Arabe Egipt, 
doamna Gihanc El 
Sadat, și tovarășa 
Elena Ceaușescu, s-au 
intilniț cu membre ale 
conducerii Consiliului 
Național al Femeilor

'

Convorbiri oficiale între președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Anwar El Sadat

» La Palatul Republicii au în
ceput vineri, 28 iunie, convor
birile oficiale între președintele 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Republicii Arabe Egipt, 
Mohammed Anwar El Sadat.

La convorbiri participă :
Din partea Republicii Socia

liste România : Emil Bodnaraș, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Manea .Mănescu, prim-mi- 
nistru al guvernului, George Ma- 
covescu. ministrul afacerilor ex
terne, Ștefan ■ Bîrlea, șeful Ca
binetului președintelui Republi
cii, Petru Burlacu, ambasadorul 
țării noastre la Cairo, general- 
colonel Vasile Ionel, adjunct al 
ministrului apărării naționale ;

Din partea Republicii Arabe 
Egipt; Ismail Fahmy; ministrul 
afacerilor externe, general de 
corp de armată ing. Ahmed Ka
mel El-Badri, ministrul produc
ției militare, Hassan Ahmed Ka
mel, șeful de Cabinet al pre
ședintelui Republicii, Osman As- 
sal, ambasadorul R. A. Egipt la 
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București, general-maior Abdel 
Fattah Youssif.

Reluînd dialogul început cu 
doi ani *în urmă, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președin
tele Anwar El Sadat au analizat 
stadiul actual și perspectivele 
relațiilor româno-egiptene. Cei 
doi șefi de stat au constatat cu 
deplină satisfacție că acordurile 
încheiate în aprilie 1972, la Ca
iro, sînt transpuse în viață cu 
succes, detenninînd o dezvol
tare intensă a raporturilor poli
tice, economice, culturale, teh- 
nico-științifice dintre Republica 

■Socialistă România și Republica 
Arabă Egipt. A fost exprimată 
dorința și hotărârea comună de 
a se acționa și în viitor pentru 
extinderea și diversificarea legă
turilor bilaterale, pentru valorifi
carea deplină a largilor posibi
lități existente în acest sens, con- 
siderîndu-se că aceasta cores
punde întru totul intereselor am
belor țări și popoare, cauzei ge
nerale a păcii și colaborării in
ternaționale.

In cursul convorbirilor, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Mohammed Anwar 
El Sadat au procedat, de ase
menea. la un aprofundat schimb 
de vederi asupra principalelor 
probleme internaționale actuale, 
un loc centra] ocupîndu-1 exa
minarea situației din Orientul 
Mijlociu.

S-a relevat evoluția pozitivă 
din ultimul timp spre soluțio
narea pe calea tratativelor a 
conflictului din Orientul Mij
lociu, apreciindu-se că trebuie 
depuse în continuare eforturi în 
vederea realizării unei păci 
drepte și trainice în această zonă, 
care presupune retragerea Isra
elului din teritoriile ocupate în 
urma războiului din 1967, asigu
rarea integrității și suveranității 
fiecărui stat și soluționarea pro
blemei poporului palestinian po
trivit aspirațiilor și năzuințelor 
sale naționale legitime.

Cele două părți au subliniat, 
totodată, că accentuarea cursu
lui spre destindere și colaborare 

în Europa și în lume deschide 
largi perspective statornicirii unor 
relații noi, democratice între 
state, afirmării principiilor inde
pendenței și suveranității națio
nale. egalității in drepturi, ne
amestecului în treburile interne 
și avantajului reciproc, renunță
rii la forță și la amenințarea cu 
forța. In acest context, a fost 
evidențiată necesitatea unirii tu
turor forțelor progresiste, demo
cratice, antiimperialiste în lupta 
împotriva colonialismului și neo- 
colonialismului,. pentru edifica
rea unei lumi mai bune și mai 
drepte, a participării egale a 
tuturor țărilor, indiferent de mă
rimea lor, la rezolvarea proble
melor majore ale contempora
neității.

Convorbirile s-au desfășurat 
sub semnul sentimentelor de 
stimă și prietenie ce caracteri
zează relațiile dintre cele două 
țări și popoare, într-0 atmosferă 
de caldă cordialitate și deplină 
înțelegere.

Vineri dimineața, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit pe 
tovarășul Jivko Jivkov, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele părții bulgare în 
Comisia mixtă guvernamentală 
româno-bulgară de colaborare 
economică și tehnico-științifică, 
aflat în țara noastră pentru a 
participa la lucrările celei de-a 
ll-a sesiuni a Comisiei mixte.

La primire au luat parte to
varășul Leonte Răutu, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R.. președintele părții 
române in Comisia mixtă, Con
stantin Băbălău. ministrul ener
giei electrice, și Trofin Sime- 
drea. ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Sofia.

Au fost de față Petar Danai- 
lov. ministrul energeticii, și 
Spas Gospodov, ambasadorul 
Republicii Populare Bulgaria 
la București.

Oaspetele a adresat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu un fră

Președintele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, losip Broz Tito, 
va face o vizită oficială in România
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și. a tova
rășei Elena Ceaușescu, tovară
șul Iosip Broz Tito. președinte
le Republicii Socialiste Federa

„ZIUA ÎNVĂȚĂTORULUI»

Î
ncheierea fiecărui an 
școlar este marcată de 
un eveniment trăit cu 

emoție de slujitorii școlii și. 
de toți cei care s-au aflat pe 

băncile ei : Ziua învățătoru
lui — prilej de rememorare a 
izbinzilor dobindite de în- 
vățămintul românesc, de 
omagiere a străduințelor ce
lor peste 200 000 de slujitori 
ai școlii — educatori, în
vățători, profesori — pentru 
instruirea și plămădirea 
conștiințelor și caracterelor 
tinerelor generații.

• Aproape 24 000 cadre di
dactice au participat la di
ferite cursuri de perfecțio
nare. în cursul verii, socie
tățile științifice vor organi
za tabere de curs și cursuri 
de vară pentru mai bine de 
8 000 de cadre didactice. în 
anul care a trecut, peste 
7 800 de educatori, în

vățători și profesori au ob
ținut gradul II, iar la apro
piata sesiune de examene 
pentru obținerea gradului I 
s-au înscris aproape 1 400 
cadre didactice.

• Anul acesta, continuă ge
neralizarea invățămîntului 
preșcolar, acțiune care va 
fi încheiată, potrivit sar
cinilor trasate de Plenara 
C.C. al P.C.R. din iunie 1973,- 
în anul școlar 1974-75, cînd 
vor fi cuprinși în grădinițe 
aproape toți copiii de cinci 
ani.

Pentru a sprijini mamele 

țesc salut. din partea tovarășu
lui Todor Jivkov, prim-secretar 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria, 
precum și urarea de noi succe
se poporului român în munca 
sa de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

La rîndul său. secretarul ge
neral al Partidului Comunist 
Român a rugat pe oaspete să 
transmită tovarășului Todor 
Jivkov un călduros salut îm
preună cu urarea adresată po
porului bulgar de a dobindi noi 
și importante realizări in con
strucția socialismului.

în cadrul convorbirii, care a 
avut loc cu acest prilej, s-a re
levat cu satisfacție faptul că 
relațiile de colaborare și coo
perare pe multiple planuri din
tre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Bul
garia cunosc o evoluție favora
bilă. se dezvoltă cu succes. S-a 
exprimat dorința comună de a 
extinde și adinei raporturile bi
laterale, în spiritul recente

tive Iugoslavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, împreună cu soția, Io- 
vanka Broz, va face o vizită o- 
ficială de prietenie în Republi
ca Socialistă România în prima 
jumătate a lunii ijlie a.c.

încadrate !n producție, a fost 
sporit numărul locurilor în 
grădinițele cu program pre
lungit.

In anul școlar care a trecut 
au funcționat 11 noi case 
de copii, iar în cel care 
urmează capacitatea lor de 
cuprindere va crește cu alte 
3 000 locuri.

• în anul școlar 1973/74 
pregătirea tehnico-practică 
a elevilor s-a desfășurat în 
peste 11 000 ateliere și pe 
5 000 de loturi și Terme, agri
cole. în cadrul practicii, șco

lor convorbiri dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov, de a se face totul pen
tru îndeplinirea hotărîrilor sta
bilite.

Relevînd importanța lucrări
lor Comisiei mixte, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat 
necesitatea ca actuala sesiune 
să ajungă la înțelegeri bune, 
la noi căi și soluții care să ducă 
la accelerarea traducerii în 
practică a înțelegerilor conve
nite între conducerile de partid 
și de stat ale celor două țări, 
pentru aprofundarea colaborării 
economice și tehnico-științifice 
româno-bulgare.

Secretarul general al partidu
lui a urat membrilor Comisiei 
mixte succes deplin in îndepli
nirea tuturor sarcinilor ce-i re
vin acestui organism, pentru 
întărirea și dezvoltarea, în con
tinuare, a legăturilor priete
nești, de strînsă colaborare fră
țească și cooperare dintre cele 
două țări.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească.

• La Conferința pen
tru securitate și coope
rare in Europa, propune
rea României privind a- 
sumarea de către fiecare 
stat a angajamentului de 
a nu introduce și a nu 
menține trupe pe terito
riul altui stat a găsit un 
larg ecou în rindul dele
gațiilor participante.

(în pag. a Vl-a)

larii au realizat produse în
scrise în folosul invățămin- 
tuiui, pentru autodotare, cît 
și pentru populație, acestea 
din urmă fiind prezentate și 
valorificate prin expoziții și 
magazine școlare.
• A continuat să se dez

volte rețeaua de unități și 
secții cu predarea în limbile 
naționalităților conlocuitoare, 
în anul școlar care a trecut 
au funcționat peste 3 300 de 
asemenea Unități și secții în 
care au fost cuprinși 286 600 
elevi.

ION ANDREIȚĂ, «.CONSTANTIN, V.RĂVESCU, 0.MARIAN, GH.CUCQ

Hihw

Această vară la puterea
vîrstei noastre

„Toate s-au făcut 
sub ochii mei - și la urma 
urmei și cu ochii, mintea

si mîinile mele»

CE PRODUCEȚI?
9

GAEȘTI: Argumente
Primele atestări ale localității datează de mai 

bin de jumătate de mileniu. Cronici și acte de 
închinăciune, documente și sigilii îngălbenite 
in ceara timpului glăsuiesc despre un loc ade
sea disputat ; poate și pentru că se afla la încru
cișare de drumuri ale negoțului, dar, cu sigu
ranță. și pentru că locuitorii lui, în ciuda ham
barelor mai totdeauna goale, și-au păstrat bra
țe harnice, bune oricind de trudă și sudoare. 
Un anonimat cenușiu și apatic l-a insoțit, 
l-a stăpinit de-a lungul acestei vîrste matusa
lemice. Amintirea celor cîteva foste reședințe de

pentru noul oraș
plasă, din vremuri mai apropiate, a rămas și 
ea o simplă... amintire. Găeștiul anului 1974 te 
intîmpină, încă de la intrare, altfel. Coșuri in
dustriale, stilpii rețelelor de înaltă tensiune, 
hale vorbesc despre un alt timp, ai transformă
rilor esențiale în viața cetății. Ieri, 28 iunie, 
ora bătea plină, bogată, rotundă pe cadranul 
timpului nostru socialist. Tot ieri, tinărul pri
mar al orașului. Victor Moșteanu, ne propunea 
spre meditație cîteva file de cronică.

(Continuare in pap. a ll-a)

val era o ruină. îmi spunea 
meșterul meu de la care am în
vățat meseria de sudor, mește
rul Dobre, acum e la pensie : 
„Măi băiete, aici e de recon
struit tot. Să fi văzut la 23 Au
gust ce veselă moștenire a răz

boiului era șan
tierul ! Hala 
secției mecanică 
a ars complet. 
Din hala de lan
sare n-a mai 
rămas nimic.

Clădirile sint ciuruite. Pes
te tot, epave de nave, ca-n-
tr-un cimitir”. în ’46 înce
puse reconstrucția, bătălia asta 
fantastică în care ne-am angre
nat cp toții, de a schimba tot, 
dar rănile erau încă urîte. Am 
pansat și eu, cu aparatul meu

SMARANDA JELESCU
(Continuare în pag. a IV-a)

— Eu am venit în ’46. La 
cincisprezece ani, cînd pleci în 
lume să-ți faci un rost, trebuie 
să-ți închipui că totul o să fie 
bine și frumos, altfel cum să ai 
curajul să pleci ? Veneam din 
Topalu și dacă știți cum e Do- 
brogea astăzi, nu 
știți cum era a- 
tunci, piatră de 
piatră. îmi ima
ginam Constan
ța, portul, ca 
un miraj, ca o
salvare. Numai că în ‘46 îți 
trebuia multă imaginație și 
multă ambiție ca să mai 
speri. Nu știu cită imagi
nație am, dar ambițios sînt. 
Cînd plec să fac o treabă, cînd 
iau o hotărîre, nu mă las pînă 
nu reușesc. Trebuie că așa eram 
și atunci, pentru că spectacolul 
nu. era încurajator. Inflație. Se
cetă. Piine puțină. Șantierul na

vârât. Micul burghez fuge de pusul umă
rului, de folosirea vîrtoasă a palmelor. îi 
place slalomul, iar birocratul, hîrțomanui 
este un slalomist : printre probleme, greu
tăți și munci, el se strecoară neîncetat... Dar 
pentru tineri explicafia cred că trebuie în
deosebi căutată în sistemul de instruire, 
prea generos într-o perioadă în lansarea 
-- .J—L.i evazioniste de la muncă, și ca

re - în ciuda pașilor impor
tanți din ultima vreme - se 
integrează în unele locuri încă 
superficial activității adevă
rate, adică aceleia care pro
duce valoare autentică și nu 

hîrtii ; produse utile, numărabile, și nu doar 
adrese cu semnături și ștampile.

Bătălia fiind în curs, nu rareori cu dureri 
în sufletele împachetate în referate, U.T.C.-ul 
se cere a fi în primele ei rînduri. Antibiro- 
crația trebuie declanșată mai întîi în sedii 
(și sînt atîtea de făcut I), continuată cu anti- 
vorbăria din ședințe și finalizată prin pre
zența activului între oameni, la muncă, la 
practică, acolo unde se produce. Adică Ia 
producție.

...Dumneavoastră, concret, ce produceți ? 
lată o întrebare de sub exigența căreia 

nu putem nici unul să ne facem scăpați.

de idealuri

Am mai scris și altădată și chiar în acest 
colț de pagină despre meteahna acelora 
care parcă nici n-au apucat bine să se în
cadreze pe statul de funcțiuni al vreunei 
întreprinderi și;S gata să amețească timpul 
învîrtind, de ici-colo, cîte o hîrtie - aceas
ta fiind întreaga lor „producție" vărsată la 
suma generală de bunuri ale societății. 
Meteahna este, în destule cazuri, extraor
dinar de greu de vindecat, așa 
îneît, nu rareori, ne gîndim, _______
noi înșine, la trecerea prin _ _ ,sD[;cri .
niște școli speciale unde res- EUOEIN rLUKEoLU 
pectivii să deprindă ceea ce — 
numim „alt stil de muncă".

-Desigur, bătălia contra metehnei hîrțo- 
manilor este firească și operația de incizie, 
absolut necesară. Totuși, dacă stăm să ne 
gîndim, boala trebuie să aibă la bază o 
cauză, ea nu se naște fără o sursă. în si
tuația celor mai în vîrstă lucrurile par a-și 
găsi o explicație (deși nici aici, fiinacă vezi 
și niște oameni, altădată foarte practici, 
deveniți peste noapte birocrați abuzivi). 
Dar în cazul tinerilor ? Ce explicație mai 
avem ? Unii spun că vechile regimuri au 
lăsat lucrul cu hîrtiile drept un „vis", un fel 
de ideal pentru aspirantul la situația micu
lui burghez. Ceea ce, desigur, poate fi ade-

y
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Doar un banal 
succes de casă?

Cînd, cu âtCva tuni în urmă, 
printr-o conferință de presă, 
România-film își făcea cunoscute 
intențiile de a iniția un ămplu 
ciclu de reluări sub titlul ge
neric „Mări succese ale ecranu
lui", entuziasmul a fost unanim, 
în sfîrșit, ne-am zis, cu răbdare, 
inteligent și metodic vom începe 
să punem bazele atît de discu
tatei (și inexistentei) culturi ci
nematografice a publicului, in 
special a celui tînăr. Nu cu cîte 
o peliculă mai răsărită aruncată, 
că o momeală, o dată sau de 
două ori pe an, ci prin progra
marea consecventă, intr-o ordine 
bine gîndită, a acelor filme care 
au făcut ca amestecul ingenios 
dozat de industrie, meșteșug și 
iluzie să fie acceptat ca operă 
de artă.

Cînd, mai ales, am văzut miile 
de tineri și bătrîni așteptînd, 
aproape pios, să intre în sală și 
să-l vadă pe Chariot, pe inega
labilul Charlie Chaplin din „Lu
minile orașului", cînd i-am auzit 
comentînd cu pasiune, pe stradă 
sau în tramvai, secvențe sau doar 
cadre ale capodoperei de curînd 
vizionate, ne-am zis că scopul a 
și început să fie atins.

Cînd, însă, printr-0 curioasă și 
secretă extindere a termenului, 
sub același generic al „marilor 
succese" am văzut rulînd „Joe 
Limonada" și „Inamicul public 
nr. 1", cînd. prih amețitoare să
rituri în timp, spațiu și cultură, 
ne-am văzut trimiși de la „Con
tesa Walewsl-a" la „Hoțul de 
piersici", cînd — oare prin ce

nebănuite afiliații H — am con
statat că în repertoriul viitor sînt 
incluse „Balada soldatului" și 
„Cleopatra" am înțeles că de 
fapt, la acea conferință de presă, 
ne închipuisem doăr că vorbim 
despre același lucru. Căci Sen
sului de operă valoroasă, de 
succes artistic în cadrul istoriei 
cinematografului, organizatorii i-t 
adăugaseră, aproape prioritar, p6 
cel de succes de casa. Nu ne-ar 
mira, atunci, dacă am vedea re
luate filmele Săritei Montiel sau 
„Vagabondul", „Pentru un pumn 
de dolari" sau recentul „O floare 
și doi grădinari". *Nu vrem să 
spunem că nu și-au făcut, totuși, 
loc în program și opere mari 
sau chiar capodopere ale celei 
de-a 7-a arte. Cîteva dintre ti
tlurile amintite mai înainte o și 
atestă. Totodată, n-am dori să 
se creadă că ne îndoim de cul
tura cinematografică, de gustul 
sau chiar de bunele intenții ale 
colegilor de la România-film. 
Semnul de întrebare rămîne nu
mai asupra seriozității acestor 
intenții, a seriozității modului 
cum este urmărit scopul inițial- 
acela al educării publicului, al 
formării gustului său artistic 
prin intermediul filmului. Se 
știe, de pildă, că cea de-a 7-a 
artă nu și-a găsit încă lotul în 
programele școlare; la fel de bine 
se știe că nici repertoriul curent 
nu înlesnește, așa cum s-ar Cu
veni, un permanent contact cu 
creațiile de ținută, cu cele mai 
semnificative opere realizate de 
regizorii cu certe inclinațil pert

„Toate s-au făcut 
sub ochii mei-*și la urma 
urmei și cu ochii, mintea

ttu erprimarea prin intermediul 
imaginii filmice. Cu toate aces
tea, sîntem stupefiați că sălile 
rămin aproape goale la „Nunta" 
lui Vr'ajda. că tinerii nu înțeleg 
,„Andrei Rubliov" și că, în ge
neral, peliculele mai dificile, câte 
presupun o cunoaștere, o înțe
legere mai profundă a limbaju
lui cinematografic, nu-și fâc 
drum în măsură suficientă către 
sufletul și mintea spectatorului. 
De ce, nu e greu de răspuns. Iar 
acum cînd, in Sfîrșit, printr-o 
inițiativă salutară s-ar fi putut 
umple un gal, mereu resimțit, 
din formația culturală â publicu
lui, lucrurile sînt făcute doar pe 
jumătate. Se dau filme mari, dar 
se fac și concesii de gust și ți
nută artistică. Mai mult decît 
atît: peliculele sînt programate 
nerațional, se sare peste epoci și 
nume consacrate pentru â pro
vocă Uh amestec de genuri și 
stiluri, de școli cinematografice 
și personalități regizorale. Ce va 
avea de ciștigat spectatorul din 
toate acestea, decît o rememo
rare sporadică de figuri și ges
turi cunoscute? Ce vor avea de 
ciștigat tinerii, cei pentru care 
un astfel de ciclu ar fi putut 
însemna un adevărat curs de 
învățare a limbajului cinemato
grafic? Tinerii pe care nu arare
ori îi acuzăm că preferă wester
nurile de duzină și nu dezbate
rea de idei dintr-un film „greu", 
fără însă să-i fi format pentru 
a gusta arta cinematografică de 
calitate?

Nu, nu vrem să aducem aid 
un șir de acuzații celor cate au 
avut, totuși, o inițiativă atît de 
lăudabilă. De altfel, nu este 
deloc tirziu și lucrurile se mai 
pot îndrepta. Și încă ceva: sînt 
bune și necesare reclamele. Dar 
mai bune și mai necesare ar fi, 
la aceste filme, niște substanțiale 
— ca idei, desigur — programe 
de sală care să vină în ajutorul 
celor care doresc Cu adevărat 
să-Și formeze o educație filmică.

CARP FIRIȚA. Sibiu; EUGENIA NAGHI, Timișoa
ra : CORNEL ARON, Brașov ; MIHAELA și SANDA 
CALIMAN, Buzău :

Toți — probabil v-ați vorbit! — transmiteți prin in
termediul acestei rubrici calde și tandre urări învățăto- 
rilor și profesorilor voștri cu prilejul Sărbătorii lor de la 
30 iunie. M-a înduioșat — o, neprețuită naivitate ! — 
această frază din scrisoarea surorilor CĂLIMAN : „Dacă 
i-ati fi cunoscut pe dragii noștri profesori le-ați fi com
pus o poezie...". Nu știți să compun poezii, dar te asi- 
Sur că pe dragii loștn profesori i-am cunoscut. Pentru 
că i-am cunoscut pe dragii mei profesori. Și pe ai altora. 
Cîteodată chiar mi se pare că i-am cunoscut și-i cunosc 
pe toți. Și cum au trecut ceva ani de cînd mi-a prins 
mama, pentru întîia oară, ghiozdanul In spate, s*ar zice 
că e o cunoaștere nu tocmai lipsită de experiență Era 
prin anul '36, dacă nu mă înșel, cînd am făcut cunoștin
ță. Era prin anul ’36, an în care statisticile oficiale nu* 
mărau mâi bine de jumătate de milion de copii în afară 
școlii și cînd — cum scria Sadoveanu — învățătorii și 
profesorii erau „niște apostoli care îndurau sărăcia și 
batjocura, trecînd prin vifor de nemulțumire și vorbe 
grele". Era, parcă, în același an cînd, în reportajul 
..Abecedare", Bogza socotea : „...5 lei înseamnă o pîine. 
O pîine e o zi de viață. Cîte pîini, cîte zile de viață 
trebuie să Smulgă din casele sărace prețul manualelor 
didactice ? Oamenii gîndesc : Tăblița : 4 pîini. Aritmeti
ca: 10 pîini. Abecedarul: 7 pîini. E fantastic!". Da, de 
atunci îi cunosc. Viforului nemulțumirilor și al vorbelor 
grele însă, condițiilor vitrege ale învățămîntului de 
odinioară, ei, acești învățători și profesori dragi, le opu
neau o luptă plină de demnitate. Elevi ai lui Haret, Ra- 
coviță sau IOrga, n-aveau cum să ajungă domni Vucea 
Sau ChicoȘi-Rostogani. S-au zbătut biciuiți de viforul 
nemulțumirilor,, dar nu s-au prăbușit, nu s-au plecat, nu 
S-au resemnat și, mai cu seamă, n-au dezertat. Li s-au 
adăugat în anii noștri, în anii cînd, treptat, România a 
devenit o putere mondială în materie de învățămînt, 
dezvoltarea școlii noastre Ocupînd un loc de invidiat 
pentru multe națiuni ale lumii, li s-au adăugat, spun, 
necontenit noi generații Cu care își dau mina și duc 
laolaltă o muncă grea, după părerea riîea, cea mai grea. 
Posesori ai meseriei-meseriilor sînt însă și beneficiarii 
satisfacției-satisfâcțiilor ! Dar, cred că a venit clipa Să 
vorbesc mâi puțin Și să ciocnesc un pahar mai mult : 
La multi ani, iubiți dascăli ăi copiilor și tinerilor de azi 1 
Fiți fericiți și sănătoși — că e foarte multă nevoie de 
dumneavoastră !

Discuțiile mele cu socrii 
n-au dus la nici un rezul
tat. Lor le-a intrat în cap 
să-mi strice căminul și fac 
totul pentru a ne facd via
ța amară. M-am întors la 
unitate foarte trist. Sînt 
ostaș. Cit timp sînt ostaș, 
gîndtirile mele trebuie să 
fie aici, la misiunile mele

militare. Dar sînt om. Cum 
să nu mă gîndesc că din 
nou soția va fi dată afară 
din casă, că primele lu- 
crtfri pe care le vede fetița 
în viață sînt certurile și 
supărările ? Vă rog nu vă 
supărați că apelez la dv„ 
dar n-am la altcineva. Vă 
cer sfatul".

A da sfaturi nu-i prea greu. Iată de ce prefer să nu-ți 
dau nici un sfat și, publicîndu-ți scrisoarea, să rog tinerii 
din comuna ta să facă tot ce le stă în putință ca să-ți

OF OCÎAV PANCIMASI

C U RIE R U L N OS TR U : DE Ș î MB A TA

redea liniștea de care ai atîta nevoie. Și cred eu, le stau 
multe în putință. Din aceste multe, dacă ar fi să aleg 
eu una, ar fi să convingă niște oameni care trăiesc pe 
altă lume — mă refer la socrii tăi — că ceea ce inten
ționează este, în ultimă instanță, un act antisocial și că 
actele antisociale în colectivitatea noastră, se plătesc nu 
numai CU tardive remnșcări.

și miinile mele14 MIRUNA IONESCU

„Tovarășe redactor, 
mă numesc Luca Valeria, 
sînt dtn Clomarâ de Sus, 
Brașov, dar acum cînd vă 
scriu îmi satisfac stagiul 
militar, tn iunie 1972 
m-am căsătorit cu o fată 
de la mine din sat, ai că
rei părinți, ei știu de ce, 
nu m-au văzut niciodată 
cu ochi huni. După un an, 
soția mea â născut 0 feti
ță. Am fost foarte fericiți, 
ne iubim amîndoi mult 
copila. Plecînd la armată 
am lăsat-o pe soție și pe 
fetiță lâ părinții ei. Aceștia 
insă, neputînd împiedica 
dragostea noastră și căsăto
ria noastră, au început să-l

spună soției că trebuie să. 
se despartă de mine, Că îi 
găsesc ei alt bărbat cu ar
mată făcută Si multe altele 
de acest fel. Au mers 
pînă acolo incit chiar i-au 
adus uri bărbat și cum so
ția mea a refuzat să stea 
de vorbă cu el, au dat-o 
afară din casă. Pe urmă, 
ce-i drept, au rechemat-o, 
însă numai că s-o mai 
poată convinge că trebuie 
să se despartă de mine. 
Afhndu-mi situația dispe
rată, tovarășii de la uni
tate mi-au dat la începu
tul lunii iunie o scurtă per
misie să vin acasă și să-mi 
rezolv situația familiară.

GELUȚA, Oltenița:
„Am o prietenă lă Bucu

rești care mă cheamă la 
ea, zice că ea o să-mi gă-

Prietenâ nu*ți e prietenă !

A. S., fud. Prahova :
„(...) Dv. n-ați putea trăi

sească ceva mai ușor, mai 
pentru mine, că la I.A.S. 
mi-e greu...".

ca, mine. Stau la fereastră, 
stau, stau..".

Ai dreptate. N-aș putea trăi așa. Mai las-o naibii de 
fereastră și fă, ca tot omul, ceva, lini scrii că ai talent 
la desen. Ia creionul, desenează un lan de grîu, lasă 
apoi desenul deoparte și ieși la strînsul recoltei. îmi 
scrii că ești frumoasă. Am o Soluție să arăți și mai 
frumoasă : în timp ce lucrezi la strînsul griului, puneți o 
floare de mac în păr. îmi serii că ești inteligentă. Am o 
soluție să fii și mai și: muncește !

„Stimate O-.P.-I., 
mă numesc M.D., am 26 
de ani (...). Așa am în
vățat eu: că sînt ființe că
rora trebuie să le dai pe po
triva meritelor lor. Am în
vățat greșit ? (Dimpotrivă, 
o.p.-l). Am cunoscut în 
lună februarie o fată so
ciabilă, O fată iradiind de

bucuria de ă trăi. Iubea 
totul și ura un singur lu
cru: compasiunea. Nu-mi 
dădeam seama de ce. 
Aveam însă să aflu. în- 
tilnirea fiind mai mult sau 
mai puțin întîmplătoare, 
drumurile noastre s-au 
despărțit. Mi-a scris după 
un timp că se află la Ora-

vița-Marila, nu ca soră 
medicală, cum bănuiam 
eu, ci în sanatoriu, bol
navă'TBC. Am rămas des
cumpănit. Prea era veselă, 
prea exuberantă. Dar și 
mai descumpănit am ră
mas citind că-mi cere s-o 
uit, că boala ei e gravă, 
că nu știe dacă se va face 
bine — eu știu, eu cred, 
eu sînt sigur că se va face 
bine / Concluzia ? N-are 
rost să-mi fac vise în le
gătură cu un om bolnav, 
că un tînăr sănătos ca 
mine e bine să-și îndrepte 
privirea în altă parte. Ea 
n-ar putea suferi niciodată 
mila și crede că afecțiu
nea mea pentru ea e de
terminată de milă. Așadar,

să nu-i mai scriu. Ei bine, 
nu pot să nu-i mai scriu, 
deși sînt amenințat că 
nu-mi vor fi deschise scri
sorile. De aceea apelez la 
dv. Publicați, în limita po
sibilităților, aceste puține 
rinduri: Ani, nu fi rea cu 
tine. Te rog să crezi în 
sincera mea prietenie. Ma
ladia ta e vindecabilă. 
Trăim în secolul XX! 
Ceea ce simt pentru tide 
e grijă — și grija e un 
sentiment profund ome
nesc — nu compasiune. 
Te-ai apropiat de mină 
nu prin sănătate sau boa
lă, Ci prin frumusețea tă 
sufletească. De ce mă con
sideri un om mic ? Hai, 
răspunde-mi la scrisori..."

Hai, Ani. Zău că merită !

D1ON1SIE MARCU, 
Roman:

„Stimate curier, 
(...) îmi plac oamenii cu 
idei mai puține, dar stă- 
pîniți de ele, trăind pen
tru ele și, mai ales, bă- 
tîndu-se pentru a le face 
loc, pentru a le impune,

convinși nu numai că me
rită să se bată pentru așa 
ceva, că e o luptă frumoa- 
>ă, cea mai frumoasă din 
cîte ne sînt hărăzite, dar 
și-ar vedea viața goală, 
lipsită de sens, dacri ' ar 
proceda altfel)...)"

Cum să nu fiu de acord? Am cunoscut nu puțini oa
meni dintre aceștia despre care scrii că îți plac (eu, mai 
sentimental, aș fi înlocuit verbul a place cu a iubi), 
am cunoscut mulți oameni dintre aceștia, repet, unul 
a lucrat vreo zece-doisprezece ani la o inovație, a- 
jtmsese de pomină, cei de la cabinetul tehnic al uzinei 
se plictisiseră să-l tot vadă și i-au interzis , accesul la 
documentare, colegii de muncă rîdeau de el, pînă și 
soția ajunsese să creadă că bărbatul ei are ceea ce se 
cheamă o „idee fixă", dar omul nu s-a lăsat, știa că cine 
rîde la urmă rîde mai bine și cu toate că uneori el 
însuși nu putea spune cît de depărtată va fi clipa cînd 
avea șa ridă mai bine, s-a ambiționat, și-a Zis că me
rită să trăiești pentru asemenea ambiții și a dovedit că 
are dreptate. Altul, la fel, a devenit calul de bătaie al 
tuturor cupletelor satirice debitate de pe scena clubului 
fabricii, pentru că își pusese în gînd să schimbe nu 
mai știu ce flux tehnologic, ceva care nu se mai făcuse 
lâ noi, ceva care, într-o luptă inegală cu inerția, cu 
comoditatea, cu „de ce s-o facem noi pe zmeii, cînd 
putem importa de la zmei ?!“, n-avea nici o șansă de 
izbîndă, dar omul n-a dat înapoi, a continuat să explice, 
să argumenteze, nu înceta zs-o facă nici în fața celor 
ce veneau să stea de vorbă cu el cu urechile înfundate 
de cîlți, nu-i nimic își zicea, nu mă aude ăsta, cineva 
totuși o să mă audă, important e că trăim într-un climat 
unde nu se poate ca cineva să nu audă pînă la sfîrșit, 
să nu-i sune bine o idee bună, să nu-și suflece și el 
mînecile dînd o mînă de ajutor. Altul... Dar n-am in
tenția să-mi dezvălui întreaga mea colecție de „oameni 
cu idei". îmi pâre birie că sîntem de acord. Mi-ar place 
să bem împreună 0 bere.

Pe sîmbăta viitoare !

(Urmare clin pag. 1)

de sudură. Ani de zile am pan
sat. Și pe negîndite, acum e și 
greu să mă uit în urmă, ^am 
trecut de la sudura manuală la 
cea electrică, am învățat ln- 
tr-una, am devenit muncitor cu 
înaltă calificare, am devenit șef 
de echipă, am luat Ordinul Mun
cii clasa I, am ciștigat din ce 
în ce mai mulți bani, mi-am 
făcut o familie, am imbătrinit, 
și iată — asta este ceea ce nu
miți dumneavoastră o istorie 
trăită...

Zîmbesc. Sudorul de înaltă ca
lificare IOn C. Barbu îmi fusese 
recomandat ca unul dintre eroii 
Șantierului Naval Constanța. 
„Numai nu știu cum veți vorbi 
cu el, imi spunea tovarășul Fi
lip, șeful personalului, e un tă
cut. un timid. Dacă-1 scoți din 
sudura lui pentru care are o 
adevărată patimă, îi smulgi vor
ba cu cleștele".

— Mi-a spus tovarășul Filip 
că dumneavoastră nu sinteți u- 
nul dintre aceia care „își fac loc 
cu coatele". Că vă iubiți mese
ria și șantierul intr-un mod 
aproape neobișnuit...

— De ce neobișnuit ? Nu știu 
cine și-a făcut loc cu coatele, 
că nu m-a interesat niciodată, 
sînt secretar de partid pe schimb 
și pot să vă asigur că avem oa
meni de aur. tji nu numai in 
schimbul meu, pe tot șantierul. 
Altfel cum credeți că s-ar fi 
putut- ridica, de la amărîtul a- 
cela de atelier de reparat, dis
trus de război, pină ia vastul 
șantier care construiește mine
raliere de 55 de mii de tone ? 
Cargouri de 1920 de tone ? As
pirăm să fim printre primele 
șantiere din Europa. Să con
struim un mineralier de 150 000 
de tone. Toate acestea s-au fă
cut sub ochii mei — și la urma 
urmei, și cu ochii, mintea și 
miinile mele. Nu e nimic ne
obișnuit să iubești asta, să fii 
mindru. Nu e nimic neobișnuit 
să iubești orașul Constanța. 
Portul. Mamaia... Nu e nimic 
neobișnuit să fii fericit aici...

— Se spune că în general, 
oricum e neobișnuit să fii feri
cit !

— De ce ? Depinde ce aștepți 
de la viață. La cincisprezece ani, 
cînd am venit aici, eram un bă
iat puțin speriat și ambițios 
care nu știam nimic. Acum știu 
destule lucruri despre sudura 
automată — nu tot, niciodată 
nu știi tot, meseria e fină, pre
tențioasă — am invățat sudura 
3;1 de oameni, ucenicii mei, in 
afară de cei care învățau cu 
alți sudori din echipa mea. de 
care tot eu răspund — ăsta nu 
e motiv de mulțumire? Să.da
torezi partidului tot și să faci 
parte din partid, nu e motiv de 
fericire ? Să ai o locuință fru
moasă. intr-un cartier pe care 
l-ai Văzut ridieîndu-se. intr-un 
oraș splendid, la malul mării, 
pe căre l-ai văzut ridieîndu-se, 
nu e motiv de fericire ? $i pe 
urmă, sau măi ales, să fii pre
țuit. Să fii stimat Să fii mun
citor și să se dea toate onoru
rile muncii tale. Să ai o tinere
țe aspră, grea și să apuci sâ 
vezi că și greutățile, și aspri
mea, n-au fost in zadar. Că au 
avut un rost...

— Dumneavoastră nu sinteți 
deloc un timid, un tăcut !

— Nu-mi place mie să mă 
bag aiurea în vorbă, dar dacă 
este în discuție munca mea și 
șantierul, aici sînt profesor 1 Nu 
pot să spun că am îmbătrînit... 
la catedră, pentru că sînt în
conjurat de tineri. Știți care 
este media de virstă în echipa 
mea ? 20 de ani ! Tot tineretul 
ăsta îți dă de furcă. Ba tre
buie să-l strunești, că e nără
vaș, ba, dimpotrivă, să-i mii de 
la spate pe cei care nu se omoa
ră cu firea.

— V-ar fi plăcut să fiți tînăr. 
acum ? Regretați că ați fost a- 
tunci. la început, cînd era greu ?

— De ce să fiu ipocrit ? Să

zic că nu fegret ? Om Sînt. Re
gret. Regret că n-am azi două
zeci de ani. ca copiii ăștia. Nu 
numai pentru că aș avea în 
mod obișnuit piine albă pe 
masă, pantaloni la modă și va
canțe fără griji. Dar aș fi în
vățat la timp. Acum uneori 
stau nopți întregi și citesc. Rit
mul lucrărilor a crescut fantas
tic, ritmul tehnicii avansate, la 
fel. Un pas dacă răfnii în 
urmă, pierzi șirul. Totul se au
tomatizează. se mecanizează, 
trebuie mereu să știi. Ne reci
clăm in fiecare zi și asta cere 
minte proaspătă, odihnită. Une
ori nu-i ușor, dar răzbim !

— Ce vă doriți, pentru viitor?
— Să lucrez cu mașini de 

înaltă tehnicitate !
— Dumneavoastră sinteți un 

tehnocrat 1 Are dreptate tovară
șul Filip. Credeam că o să spu
neți și dumneavoastră, ca tot 
omul, să-mi văd fetița mare și 
deșteaptă, să o duc și mai bine, 
să călătoresc, să apuc vremuri 
și mai bune...

*- Păi ăsta v-am spus ! Istoria 
socialismului se face cu dragos
te, cu entuziasm, cu dăruire, cu 
tot ce vreți, dar mai ales cu 
mașini de înaltă tehnicitate ! 
Lasă să fiu eu pătimaș de su
dură și să zîmbiți dumneavoas
tră 1 Dar eu vă spun : dacă toți 
am fi îndrăgostiți de meseria 
noastră, toate cite le-ați spus 
dumneavoastră despre viitor ar 
veni mai repede. Cu tinerii a* 
ceștia care vin școlați la sudură
— și la orice altceva. Trebuie 
școală multă. Trebuie să știm, 
șă știm mereu. Mintea luminată 
modifică moralitatea omului. 
Conștiința lui. Ifl asta am în
credere. Și-apoi, sînt sigur că 
am șă-mi văd fetiță mare și 
fericită, că o s-o duc mai bine, 
c o să apuc vremuri și mai 
bune. Aceasta este forța noastră
— această încredere...

Ol
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Tipar românesc 
pentru gruzini și arabi

Meșterii tipografi de la noi 
au produs opere care Sînt ex
presia unui nivel tehnic și ar
tistic ridicat, fiind deopotrivă is
cusiți in meșteșugul tiparului și 
in prezentarea artistică a cărți
lor ce ieșeau din mina Joj-. Cea 
dinții tipografie românească, 
probabil instalată în mănăstirea 
Dealul. în apropiere de TîrgO- 
viște, a fost întemeiată de Ma- 
cariei prin grija și cheltuiala 
domnitorului Radu cel Măre. A 
tipărit trei cărți, între 1508—1512. 
continuind prin splendide ele
mente decorative tradiția manu
scriselor românești. în ceea ce 
îl privește pe diaconul Coresi, 
acesta â tipărit. în cursul a trei 
decenii, 36 de cărți, dintre care 
9 în românește și trpi în ediții 
bilingve românO-slavbne. A ini
țiat numeroși discipoli în tehni
ca imprimării. Alături de Co
resi, la Brașov apar în docu
mentă Tudor diacul și Mănăilă, 
ultimul din $cheii Brașovului. 
Tipăriturile lui Coresi sînt opere 
de mare cultură, dar și de excep
țională iscusință tipografică. In 
aceeași vreme. loan Honterus din 
Brașov a editat un mare nu
măr de cărți în germană, latină 
și greacă.

Un fapt extrem de Semnifica
tiv pentru nivelul meșteșugului 
tipăririi Ia noi este faptul că el 
a devenit. încă de timpuriu, „0- 
biect de export1'. Din țara noas

tră. au plecat oameni și utilaje 
perfecționate pentru acea vre
me, cu care s-au Înființat tipar
nițe pe meleaguri îndepărtate, 
încă de la sfirșitul veacului al 
XV-lea, Toma Transilvăneanul a 
tipărit cărți la Mantova. Ioan 
Francisc la Modena, Bernard 
secuiul la NeapOle. La Alba lu- 
liă, Orăștie, Brașov. Buzău. Go
vora, lași. Cluj, Sibiu, Snagov, 
Țîrgoviște se înființează tipogra
fii importante, care dobîndesc 
renumele de a fi cele mai bune 
din Orient. Au și litere pentru 
a tipări în mai multe limbi, fi
rește cu adaptările, uneori de
loc simple, necesare unor cu to
tul alte alfabete.

Un elev al lui Antim Ivirea- 
nu, harnicul tipograf Mihail Ște
fan, a fost trimis de domnito
rul Brîncoveanu în Gruzia, după 
cum a arătat într-un studiu Dan 
Dumitrescu. La Tbilisi, el a în
ființat prima tipografie gruzină 
(1709), ifhprimînd cărți pe care 
e notat „de mîna lui Mihail Ște- 
faheșvili, ’ din Ungrovalahia". 
Priceperea lui în meșteșugul ti
parului „eră atit *de cuprinză
toare, remarcă un autor gruzin 
contemporan, D. Bakradze, îneît 
el putea să întreprindă orice 
pentru a umple cu cărți Gruzia".

Ulterior, tipograful român â- 
mintit a fost trimis într-o im
portantă misiune in Olanda, in 
timp ce elevii săi tipăreau în

Gruzia alte cărți, printre care 
„Viteazul în piele de tigru". Tot 
ei au plecat mai tirziu în O- 
rientul Apropiat și Mijlociu, în- 
ființind tipografii la Damasc, 
Bagdad și Teheran.

Cu ani în urmă, doi autori, 
Dan Simonescu și Emil Mura- 
cade, ău închinat o lucrare spe
cială tiparului românesc pentru 
arabi în secolul al XVIII-lea. 
„Antim din Iviria, scriau ei în 
1939, (...) a săpat in lemn litere 
arabe și astfel a luat naștere pe 
pămîntul țării noastre prima ti
pografie arabă". Tipărirea pri
melor două cărți arabe, la Sna
gov și București (1701 și 1702), 
reprezintă un moment impor
tant al redeșteptării naționale 
arabe. <

Se deosebesc trei momente in 
desfășurarea acestei activități. 
După cum arată amintiții autori, 
„două dintre aceste momente au 
avut loc în vremea lui Brînco
veanu, mai întîi în țară, la Sna
gov și București, apoi în Siria, 
la Alep, al treilea moment a ă- 
vut loc în vremea Mavrocorda- 
ților și s-au tipărit la Iași și 
București (1745—1747) cărți a- 
rabe".

In orice caz. documentele a- 
rată că cea dinții tipografie ara
bă din Alep (Siria) a fost creată 
datorită utilajului, special adap
tat alfabetului și scrierii respec
tive, pus lâ dispoziție de marele

Tipăritură românească pentru 
arabi (Iași, 1746)

♦ "

Tipăritură românească pentru 
arabi (Alep, 1706)

ctitor de cultură care a fost 
domnitorul român Constantin 
BrincOveanu.

Dealtfel, este de menționat că 
în tipografii românești, mai a- 
les la Snagov și București, s-au 
tipărit și multe cărți în limbile 
greacă și turcă, realizate cu o 
mare măiestrie tehnică, desigur 
cu utilizarea alfabetelor respec
tive.

In circuitul hotelier
Au intrat în recondiționate 

primele imobile, dintr-un lot 
de lâ foste hoteluri, care au a- 
vut între timp a’ită destinație, 
îhtr-o- primă etapă, vor fi inte
grate în circuitul hotelier (finele 
lunii iulie) următoarele : „Ba
nat" (Piața Rosetti 5), „Univer
sul" (Gabroveni. 12). „Majestic" 
(Calea Victoriei, 40), „Marna" 
(Buzești. 3), „Unirii" (Cal. Ra- 
hovei, 2) și „Grivița" (Griviței 
130). Pînă la sfîrșitul anului vor 
fi date in folosință : „Continen
tal" (Cal. Victoriei, 56), „Palas" 
(Buzești, 24), „București" (Ed
gard' Quiriet, 1), „Bulevard" 
(Gh. Gheorghiu*Diej, 1). „Cen- 
tral" (Buzești, 13) „Capitol" 
(Victoriei, 29) „Astoria" (Dinicu 
Goleseu. 37) „Opera" (Buzești, 
27) și „Veneția" (Piața Kogălni- 
ceanu, 2). După cum se remar
că, s-a căutat pe cît posibil și 
o revenire la vechile denumiri. 
Paralel cu lucrările de renovare 
propriu zisă, consolidării la ca
sele de lifturi și ale troliilor, vor 
fi introduse instalații noi, co
loane, alimentări iar lă unele 
obiective, compartimentări și 
extinderi. Majoritatea camefelor 
vor dispune de grupuri sanitare. 
S-au evitat, în general, modifi
cările de structură. Sînt prevă
zute programe noi de alimenta-, 
ție publică și alte servicii.

Condițiile de amplasare (zona 
centrală), precum și cota de con
fort mult solicitată dau expre
sie concretă necesității funcțio
nării acestor hoteluri revitali- 
zate. Ele sporesc capacitatea de 
găzduire a Capitalei cu aproape 
2 200 locuri. împreună cu hote
lurile existente și cu complexele 
a căror construcții sînt prevă
zute, Bucureștiul va dispune in 
rețeaua sa hotelieră în 1975 de 
aproape 10 000 locuri.

V. RAVESCU

T

DUMINICA, 30 IUNIE 1974

PROGRAMUL I

8.30 Gimnastica pentru toți. 0.40 
Cravatele roșii. 9,35 Film serial : 
Daktari. 10,00 Viata satului. 11.15 
Ce știm și ce nu știm despre...
11.45 Bucuriile muzicii. 12,So DO 
strajâ patriei. 13.00 Album dumi
nical. 15,00 Magazin sportiv. 16.10 
..Care floare-i mai frumoasă". Me
lodii populare. 16,35 Film Serial : 
„17 clipe ale unei primăveri". 17.40 
Cintare patriei. Ultima emisiune 
din etapa finală a concursului co
ral interjudetean. 19.00 Lumea co
piilor. 19,30 Telejurnal. Săptămina 
politică internă șt internațională in 
imagini. 20.00 Film artistic : Cu 
miinile Curate. 31.40 Publicitate.
21.45 O serenadă, o canțonetă sau 
un cintec de dragoste ? — emisiu
ne muzicală. 22.10 Telejurnal. Du
minică sportivă,

PROGRAMUL II
10,00 Matineu simfonic : 11,19

Viața muzicală in actualitate. 
11.30—11.45 Desene animate. 20.00 
Film serial pentru copii : Năzdră
vanul Dennis. 20.25 Ecouri la un 
succes. 20,50 Teleramă. 21.20 Ti
nerețe ce frumoși sînt anii tăi ! 
Muzică ușoară. 21,35 Film serial : 
Un August In flăcări (reluarea 
episodului n — „Moartea unui 
diplomat). •

LUNI, 1 IULIE 1974

PROGRAMUL I
16.30 Emisiune în limba maghia

ră. 16.45 Agenda culturală. 17 15 Sâ 
ne cunoaștem patria. 18,30 Debu
turi. 19,00 Publicifate. 19.05 Ima
gini din Canada. 19.15 Avanpre
miera săptămînil. 19,20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. La cotele anului 
XXX. 20.00 Ancheta TV. 20.30 
Oaspeți ai studiourilor noastre : 
soliști ai Operei din Timișoara. 
20.50 Roman foileton : Jurnalul 
doctorului Finlay. Episodul TU — 
„Necunoscuții". 21,35 Revista lite- 
rar-artistică TV. 22,15 24 de ore.

PROGRAMUL II

17,30 Telex. 17,35 Republică mă
reață vatră : — cinteee patriotice. 
17 4$ Film artistic: Capcană pen
tru general. 19.20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. 20.00 Film artistic pen
tru copii (reluare) : Daktari. 20.25 
Viața economică a Capitalei. 20 45 
MuziM de jazz. 21.05 Publicitate. 
21.10 Din tainele munților. Poves-

11.40 Legile țării — legile noastre. 
11.50 Pagini din Albufnul dumi
nical. 16.00 Curs de limbă germa
nă. 16.30—17.00 Curs de limba fran
ceză. 17.30 Telex. 17.35 Steaua po
lară. Emisiune de orientare șco
lară și profesională. 17,55 Scenă. 
Emisiune de actualitate și critică 
teatrală. 13.15 Cum vorbim. 10,30 
Film serial pentru copii : Năzdră
vanul Dennis (reluare). 18,55 Tri-

PROGRAMUL II

20,00 închiderea stagiunii de Con
cert a formațiilor muzicale ale 
Radioteieviziunii. Festival Mozart- 
fiâethoven. 22,05 Cărți și idei.

VINERI, 5 IULIE 1974

SĂPTĂMiNA T. V. 30 iunie — 6 iulie 1974
tea puilor de ura... 21.40 Trei de
cenii de muzică românească.

MAftțl. 2 IULIE 1974

PROGRAMUL I

9,00 Teieșcoalâ. 11,00 nim artis
tic : Marea dragoste. 16.00 Curs de 
limba rusă. 16.30—17.00 Curs de 
limba engleză. 17.30 Tâlex. 17.35 
Viratele peliculei. 18,30 Legile tării 
— legile noastre. 18.40 Lecții pen
tru lucrătorii din agricultură. 19.25 
1001 de seri. 19.30 Telelumal. La 
cotele anului XXX. 2o.on Revistă 
economică TV. 20,30 Seâră de tea
tru: ..Ziarul de dimineață" de 
V. Munteanu. îl 25 Călătorie In, ju
rul lumii cu... Elen și Alice. 22,15 
24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Avanpremieră. 20,05 Film 
serial : Căsătorii de Conveniență. 
Episodul n. 20.55 Telex. 21,00 An
cheta TV. (reluare). Răspunsuri Si 
răspunderi (IV) : „Este viriovât 
J. V.?“ 21.30 Roman foileton : 
Jurnalul doctorului Finlay.

MtERcURi. 3 Itltli: 1974 

PROGRAMUL I

• 9.00 Teleșeoâlă. 11,30 Te slăvim 
Românie I — elntece patriotice.

buna TV. 19.1» Tragerea prono- 
expres. 19.20 1001 de seri. 19 30 
Telejurnal. La cotele anului XXX. 
20.00 Avanpremieră. 20.05 Tele
obiectiv. 20.20 Soare de gind româ
nesc. Emisiune de versuri și cin- 
tece patriotice. 20.35 Publicitate. 
20.40 Teieclriemateca. 22,13 24 dă 
ore.

PROGRAMUL H

20.00 Craii din Mdcdd. 20.20 Uni
versitatea TV. (reluare). 20,55 Te
lex. 21,00 Seară de balet. Balada 
haiducească. 21.20 tiln lirica uni
versală. 21.35 Publicitate. 21.40 Fru
museții taie — muzică ușoară. 
22,00 Pagini dă umor : Ce vrăji a 
mal făcut nâvâSfâ mea.

JOI, 4 IULIE 1974

PROGRAMUL I

16,50—17,00 Teieșcoâlă. 17,30 Te
lex. 17.35 Teleglob : Cleveland. 
17,50 Agroenciclopedia. 18.55 Publi
citate. 19.00 Familia. în vizită la... 
revista „Familia". 19.25 100Î de seri. 
19,30 Telejurnal. La cotele anului 
XXX. 20.00 Seară pentru tineret. 
Turneul emblemelor. 20.50 De joi 
pină joi. 20.55 Primii pași în uzină 
primii pași tn viată. 21.30 Floarea 
din grădină. Emisiune concurs 
pentru tineri interpt'eți de muzică 
populară. 21,15 24 de ore.

PROGRAMUL I
16.00—17,00 Teieșcoalâ. 17,30 Fmi- , 

Siune in limba germană. 19.16 
Avanpremieră. 19.15 Imagini din 
Venezuela. 19.25 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 România anul 
XXX. Revista social-pqliticâ TV. 
20,35 Film artistic : Dragul meu 
Charlie. Premieră pe țară. 22,15 
24 de ore.

PROGRAMUL II

17,30 Telex. 17.35 Avanpremieră.
17.40 Lumea minunată a animației. 
19.00 Muzică populară. 19.15 Publi
citate. 19.29 1001 de seri. 19.90 Tele
jurnal. 20.00 O viață pentru o idee: 
Anghel Saligny. 20,30 Să cinfe ti
nerețea. Muzică ușoară. 20.55 
Bucureștiul. azi. 21.10 O voce de 
aur : Mario Lanza. 21.30 Publici
tate. 21.35 Biblioteca pentru toți. 
Camil Petrescu (I).

SlMBATA, 6 IULIE 1974

9,00 De la Alfa la Omega. Enci
clopedie pentru > elevi. 9,30 Film 
serial : 17 clipe ale unei primăveri. 
10,50 Bucureștiul necunoscut : Mu
zeul de antichități. 11.05 Teiecine- 
mateca (reluare). 16.00 Telex. 16,05 
..Regata Snagov" la caiac-cânoe. 
Transmisiune directă. 17,30 Avan
premieră. 17,35 Caleidoscop cultu
ral-artistic. 17,85 Publicitate. 10,oO 
Saltă hora bucuriei ! Emisiune 
muzicâl-coregrafică. 18.25 Din ță
rile socialiste. 18.35 Desene anima
te. 18.45 Cronica faptului divers. 
19.15 Publicitate. 10,20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. La cotele anului 
XXX. 20.00 Clntecul săptămînil : 
„Hal noroc. BucureștiJ“ de Te- 
mistodle Popa. 20.05 Teleenciclo- 
pedia. 20.45 Publicitate. 20.50 Film 
serial : Un August in flăcări. Epi
sodul III _ „Poligonul morții".
21.40 Telejurnal. Săptămtna sporti
vă. 22.00 îniilnireâ de la ora 10... 
Magazin muzlcal-distractiv.

A TRAI PENTRU IUBIRE: Cen
tral (orele 9.15; 11.30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30).

IVAN KODAREV: Lumina (orele 
9; 12,30; 16; 19,30).

50 000 DOLARI RECOMPENSA : 
Patria (orele 2.15; 11.30; 14; 16,15; 

,18.30; 20.45).
ȘAPTE PACATE: Scala (orele 

9.15; 11,30; 14; 16,30; 18.45; 21,15); 
București (orele 9; 11; 13; 15: 17; 
19; 21); Casa Filmului (orele 10; 
12,45; 15.45; 18; 20.15): Grădina 
București (ora 20,15); Grădina Di
namo (ora 20,15).

JOE LIMONADA: Luceafărul (o- 
reie 9: 11,15; 13,30; 16: 18.30; 20,45); 
drădina Doina (ora 20.15); Festi
val (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20.45); Grădina Festival (ora 20,15).

CHITTY. CHITTY. BAN», 
BANG : Favorit (orele 9,15; 12,15; 
16.15: 19.15); Grivita (orele 9; 12; 
16; 19.15).

PACALA: Doina (orele 11.15: 14; 
16.45; 19,30); Program de desene 
animate (ora 9,30).

CONTESA WALEWSKA: Capitol 
(orele 9.30: 11.45; 14: 16,15; 18.30; 
20.45); Excelsior (Orele 9; 11.15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45); Gloria (0- 
rele 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18,15;
20.30) .

FIECĂRUIA CE I SE CUVINE : 
Feroviar (orele 9: 11; 13; 15; 17; 
19Î 21); Grădina Tomis (ora 20.50).

CĂLUȚUL ROIB: Miorița (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 19; 20,15): Flo- 
rească (orele 15,30; 18; 20.15).

DE BUNA VOIE ȘI NESILIT DE 
NIMENI; Bucegi (orele 16; 18,15); 
Lira (orele 13.30: 18; 20,15): Gră
dina Bucegi (orele 20,30): Grădi
na Lira (ora 20),

CĂPTTANUT NEGRU- Dacia lo
vele 9; 11.15: 13.30; 16; 18.15: 20.30).

LA EST DE JAVA: Buzeștl (o- 
rele 9: 11.30; 14.30. 17.30, 20 15):
Volg* (orele 9; 11.30: 14, 16.45:
19.30) ; Grădina Buzeștl (ora 20,30).

MAMA VITREGA: Pacea (orele 
16: 18. 20).

INAMICUL PUBLIC NR. 1: Me
lodia (oreie 9. 11.U; 13.30; 19;
18 30, 20.45); Modern (orele 9; 11,15;

13.30; 16; 18,15; 20,30); Grădina Mo
dern (ora 20.30).

PERCHEZIȚIA: Rahova (orele 
15.30: 18; 20.15).

AFACEREA DOMINICI: Sala Pa
latului (orele 17.15; 20,15); Flamura 
(orele 9; ’1,15; 13.15; 15.45; 18;
20.15).

CEATA: Progresul (orele 16; 18; 
20).

CAT BALLOU: Victoria (orele 
9.15; 11,30; 13,45; 16.15; 18.30; 20,45): 
Unirea (orele 16; 18.15); Grădina 
Unirea (ora 20 30).

DOAMNA CU CĂȚELUL: Dru
mul Sării (orele 15,30; 18; 20,15).

INIMA PE FRÎNGHIE: Ferentari 
(orele 15.30: 18; 20.15).

FRAȚII JDERI: Cotrocent (orele 
15.30: 19): Co9mos (orele 15.30; 19).

SOLARIS: Viitorul (orele 15 30
191.

PLtMBARE TN PLOAIA DE PRI
MĂVARA: Giulești (orele 15.30: 18; 
20.15).

TREI SCRISORI SECRETE: Crîn- 
gași (orele 16: 18.15).

APAȘII: Popular (Orele 9: 11.15: 
13.30).

FATA DE PE KOSMAJ: Popular 
(orele 15,45: 18.15: 20.30).

PORȚILE ALBASTRE ALE O- 
RAȘULUI: Munca (orele 16; 18: 
20).

CIDUL: Flacăra (orele 9; 12 30: 
16: 19.30).

LADY CAROLINE: Arta (orele 
15.30: 18: 20.15).

VALEA PRAFULUI DE PUȘCĂ: 
Moșilor (orele 16: 18: 20): Grădi
na Moșilor (ora 20.15).

FARSA TRAGICA: Vitan (orele 
15.30: 18: 20.15).

BANI DE BUZUNAR: Grădina 
Vitah (ora 20.30)

PARDON... SCUZAȚI... BON- 
SOAR! — ora 19,30; Ansamblul 
..Rapsodia Română: ,.ȚARĂ BO- 
GATĂ-N FRUMUSEȚI — ora 18 30; 
Circul „București”: CIRCUL MARE 
DIN MOSCOVA — ora 19,30.

DUMINICA, 30 IUNIE 1974

Teatrul Giulești: COPACII MOR 
ÎN PICIOARE — Ora 19.30; Teatrul 
,,C. Tănașe” (Sala Savoy): PAR
DON... SCUZAȚI... BONSOAR! — 
ora 19 30: Circul „București”: CIR
CUL MARE DIN MOSCOVA — 
orel6 10; 16 și 19,30.

SIMBĂTĂ, 29 IUNIE 1974

DACII : Grădina Capitol (ora 
20.15).

SIMBĂTĂ. 29 IUNIE 1974

Teatrul de Operetă OKLAHO
MA —■ ora 19.30 Teatrul Ciulești, 
(la Parcul Her- Vrfiu) ■ COPACII 
MOR ÎN PICIOARE — ora 20: 
Teatrul „C. Tănase" (Sală Savoy):

PROGRAMUL III

9.00 Știri. 9,05 Incognit6' — pro
gram de varietăți muzicale. 9.5S 
Melodia zilei : „Primul loc ?de pe 
pămînt” de Al. Mandy. 10.00 Turist- 
club. 11.00 Profil pe portativ. — 
Ion Croitoru. 11,30 Din fonoteca 
Institutului de etnografie și folclor. 
11,50 Cîntăm a vieții primăvară. 
12,Oo Știri. 12,05 Invitație în fonote
că. Muzică ușoară. 12,55 Melodia * 
zilei. 13,00 închiderea emisiunii. 
17.00 Știrile după-amiezii. 17.05 
Alo. Radio ! — muzică ușoară la 
cerere. 17,50 Omagiu partidului — 
cinteee. 18,00 Șapte zile, șapte arte. 
Muzică. 18,10 Muzică simfonică la 
cererea ascultătorilor. 18.55 Melodia’ 
Zilei. 19,00 Semitonul... face mu
zică. 21.00 Top-ul revistei ..Flacă
ra”. 21.30 Sîmbătă seara. dans ! 
22,00 Radiojurnal. Buletin meteo
rologic. Sport. 22.30 Melodia zilei. 
22,35 Vedete ale muzicii ușoare. 
23,15 Poetica : Doina Săiălan. 23.20 
Pagini’- din opereta Cintec gitan” 
de Maurice Yvain. 23.55—24,00 Ul- 
tiffîSle știri.
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AHEXNA
TELEGRAME »

Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România. 
MANEA MĂNESCU. a primit 
din partea prim-ministrnlui Is
raelului, YITZHAK RABIN, 
următoarea telegramă :

Doresc să mulțumesc Exce
lenței Voastre in modul cel mai 
sincer pentru felicitările căldu
roase și pentru urările de suc
ces, cu ocazia numirii mele 
ca prim-ministru.

★
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, 
George Macovescu. a primit 
din partea domnului Yigal Al
ton o telegrama de mulțumire 
pentru felicitările transmise cu 
prilejul numirii acestuia in 
funcția de ministru al afacerilor 
externe al statului Israel.

PLENARĂ
Vineri, a avut loc Plenara Con

siliului Culturii și Educației So
cialiste, consacrată analizării ac
tivității cultural-educative de 
masă desfășurate pentru trans
punerea in viață a obiectivelor 
programului ideologic al parti
dului, a indicațiilor date in a- 
cest sens de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. examinări: modului 
de înfăptuire a pianului de ac
tivități educative închinate celei 
de-a XXX-s aniversări a elibe
rării patriei și celui de-al XI-lea 
Congres al partidului.

Relevind aspectele pozitive ale 
acestei activități, vorbitorii au 
arătat, totodată, in spirit critic 
și autocritic, lipsurile existente 
in acest domeniu, făcind nume
roase propuneri de îmbunătățiră 
a muncii. Plenara a adoptat mă
suri menite să asigure organiza
rea in toate localitățile a unor 
manifestări cultural-educative 
cu un bogat conținut, cu un pu
ternic spirit militant, revoluțio
nar, care să contribuie la pro
movarea în viața socială a prin
cipiilor eticii și echității socia
liste. la formarea și dezvoltarea 
conștiinței socialiste, la unirea 
eforturilor oamenilor muncii în 
infăptuirea politicii partidului de 
edificare a societății Socialiste, 
multilateral dezvoltate in Româ
nia.

Tn încheierea lucrărilor plena
rei a luat euvintirl tovarășul Du
mitru Popescu, membru al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. președintele Con
siliului Culturii și Educației So
cialiste.

VIZITE
în cursul vizitei pe care o în

treprinde in țara noastră, dele
gația Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, condusă de ge
neral Abdul Razak El Yahia, di
rector al Direcției politice a 
O.E.P., a avut întilniri la Liga 
română de prietenie cu popoa
rele din Asia și Africa. Comite
tul Național pentru apărarea Pă- 
cii. Uniunii Ziariștilor și a fost 
primită la Ministerul Afacerilor 
Externe.

în orașul București, a vizitat 
Muzeul de istorie a partidului 
comunist,.a mișcării revoluționa
re și democratice din România, 
expoziția jubiliară a pionierilor, 
întreprinderea de mașini grele. 
Institutul politehnic, noile con
strucții, iar In județele Constan
ța și Brașov — obiective de in
teres economic, social-cultural și 
istoric.

★
Ministrul afacerilor externe 

al Republicii Turcia. Turan Gu- 
neș. care Întreprinde o vizită o- 
ficială In țara noastră, a vizi
tat, In cursul dimineții de vi
neri, întreprinderea construc
toare de utilaj petrolier 1 mat

După-a miază, ministrul afa
cerilor externe al Turciei a fost 
oaspetele constructorilor de 
tractoare românești de la Bra
șov.

în orașul de ia poalele Timpei 
au mai fost vizitate noile car
tiere, monumente istorice și de 
artă, precum și obiective turis
tice.

în timpul vizitei, oaspeții sint 
însoțiți de Vasile Gliga. adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
de George Marin, ambasadorul 
României în Republica Turcia, 
și de alte persoane oficiale.

Seara, primarul municipiului 
Brașov, Gheorghe Dumitrache, 
a oferit un dineu in onoarea 
ministrului afacerilor externe 
al Republicii Turcia, Turan 
Guneș.

PLECĂRI
Vineri dimineața, general de 

armată Martin Dzur, ministrul 
apărării naționale al R.S. Ceho
slovace și delegația care il 
însoțește. împreună cu general 
de armată Ion Ioniță. ministrul 
apărări: naționale al Republicii 
Socialiste România, au vizitat o 
unitate a armatei noastre. în 
continuare, delegația militară 
cehoslovacă a participat la o 
intilnire cu generali și ofițeri 
din garnizoana București.

Au luat cuvintul general de 
armată Ion Ioniță și general de 
armată Martin Dzur. care au 
relevat însemnătatea relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre 
popoarele și armatele celor două 
țări socialiste frățești.

La amiază, incheindu-și vizita 
în țara rfcastră. ministrul apă
rării naționale al Republicii So
cialiste Cehoslovace, a părăsit 
Capitala.

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții 
au fost conduși de Gheorghe 
Oprea. viceprim-ministru âl 
guvernului, general de armată 
Ion Ioniță. ministrul apărării 
naționalei general-colonel Ion 
Coman, șef de secție la C.C. al 
P.C.R.. deadjuncțiai ministrului 
apărării naționale, Cornel Pa
coste, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, general-loeo- 
tenent Alexandru Dănescu, ad- 
iunct al ministrului de interne, 
de generali și ofițeri superiori.

Erau prezenți Jiri Benda. în
sărcinat cu afaceri ad-interim 
al R.S. Cehoslovace la Bucu
rești, general-maior Jozef Gu- 
mulka. atașat militar și aero. 
membri ai ambasadei.

Au fost, de asemenea, de față 
atașați militari ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești.

O gardă militară a prezentat 
onorul. Au fost intonate imnu
rile de stat ale celor două țări. 
Cei doi miniștri au trecut in re
vista garda de onoare aliniată 
pfe aeroport. Un grup de pio
nieri a oferit oaspeților flori.

★
Vineri dimineața, a părăsit 

Capitala o delegație a P.C.R., 
condusă de tovarășul Iosif 
Uglar, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Comitetului 
pentru Problemele Consiliilor 
Populare, care va participa la 
manifestările prilejuite de a 
20-a aniversare a Partidului 
Uniunea Națională Africană din 
Tanganika — Tanu.

★
Vineri dimineață a părăsit 

Capitala delegația Partidului 
Republican Italian, care, la in
vitația Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, a 
făcut o vizită tn țara noastră. 
Din delegație au făcut parte 
Adolfo Battaglia, vieesecretar 
național al P.R.I.. deputat. Pinto 
Biagio. membru al Direcțiunii 
P.R.I., senator, și Oscar Mammi, 
membru al Direcțiunii P.R.I., 
deputat.

VIZITA PREȘEDINTELUI ALES 
AL REPUBLICII COLUMBIA

Președintele ales al Republi
cii Columbia, dr. Alfonso Lopez. 
Micbelsen, și doamna Cecilia 
Caballero de Lopez. însoțiți 
de Vasile Vilcu. vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, pre
ședintele Consiliului popular 
al județului Constanța. Bujor 
Almășar.. ministrul minelor, 
petrolului și geologiei. de 
alte persoane oficiale, au vizitat 
vineri după-amiază Complexul 
intercooperatist pentru creșterea 
vacilor de lapte de la Albești.

în continuare s-au vizitat 
stațiunile Saturn. Venus. Jupi
ter și Neptun. prilej pentru 
oaspeții columbieni de a cunoaș

te direct dezvoltarea industriei 
turistice românești.

Un scurt popas a fost făcut 
apoi in stațiunea Olimp. De pe 
terasele hotelurilor Amfiteatru 
și Belvedere solii poporului co
lumbian au avut posibilitatea 
să admire panorama încîntătoa- 
•re a cadrului natural, originali
tatea construcțiilor și arhitectu
ra variată a edificiilor de pe li
toral, care găzduiesc anual pes
te 2 milioane de turiști români 
și străini.

în onoarea distinșilor oaspeți 
columbieni. președintele Consi
liului popular al județului Con
stanța a oferit un dineu.

SESIUNI MITING

Cupa tineretului

Foto: O. PLECAM

Inaugurarea întrecerilor

SPORT• Tf «fSil
CUPA BALCANICA LA FOTBAL PENTRU 

ECHIPELE DE TINERET
Meciurile disputate ieri în 

Campionatul balcanic de fotbal 
pentru echipe de tineret s-au 
încheiat cu Următoarele rezulta
te : București : România—Bul
garia 2—0 (1—0). Au marcat

Dudu Georgescu (min. 25) și 
Mulțescu (min. 78) ; Cîmpina: 
Albania—Grecia 2—1 (2—0).

în finală se vor intîlni, dumi
nică 30 iunie, echipele României 
și Albaniei.

„TROFEUL IUGOSLAVIA" LA HANDBAL
După ce a învins în prima 

etapă cu 20—18 selecționata 
R.D. Germane, echipa masculi
nă de handbal a României a 
obținut o nouă victorie în com
petiția ..Trofeul Iugoslavia",

care se desfășoară în localitatea 
Zavidovici. Handbaliștii români 
au întrecut de data aceasta cu 
scorul de 18—16 (10—9) repre
zentativa Ungariei.

Agențiile B.T.T. transmit:
în zilele de 27 și 28 iunie a.e. 

a avut loc, la București, sesiu
nea a Xl-a a Comisie: mixte 
guvernamentale româno-buigare 
de colaborare economică și teh- 
tiico-șiiințilică. Cu acest prilej 
s-a examinat modul de îndepli
nire a sarcinilor convenite la 
lntilnirile la nivel inalt dintre 
delegațiile de partid și de stat 
ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Populare Bul
garia. conduse de tovarășii 
Nicolad Ceaușescu și Todor Jiv- 
kov, precum și a prevederilor 
sesiunii precedente a comisiei 
mixte.

Rezultatele sesiunii au fost 
consemnate intr-un protocol 
semnat de Leonte Răutu. mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., 'președintele 
părții române in comisie și d» 
Jivko Jivkov, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. Bul
gar, președintele părții bulgare 
in comisie.

★
La sediul Academiei de știin

țe sociale și politice, vineri, s-au 
desfășurat lucrările sesiunii co
mune a Institutului de psiholo
gie și a Centrului de cercetări 
sociologice, dedicată celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
patriei. Âu participat cercetători, 
cadre didactice universitare, ac
tiviști de partid și de stat.

în încheierea lucrărilor, parti- 
cipanții la sesiune au adresat o 
telegramă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, to
varășului Nicolae Ceaușescu, prin 
care își exprimă gratitudinea 
pentru condițiile deosebit de fa
vorabile create științelor sociale 
și politice în cei 30 de ani care 
au trecut de la eliberarea țării.

★
La București au început, vi

neri, lucrările sesiunii științifice 
omagiale a Academiei Republi
cii Socialiste România cu tema 
..Realizările științei românești in 
cei 30 de ani de la eliberarea 
patriei''.

Organizată sub semnul marii 
sărbători a poporului nostru, se
siunea, care reunește membri ti
tulari și corespondenți ai Aca
demiei. cadre didactice universi
tare, cercetători, alți oameni de 
știință și cultură, își propune să 
evidențieze evoluția și succesele 
științei românești in această pe
rioadă. contribuția și angaja
mentul plenar al reprezentanților 
săi la opera de edificare a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate In țara noastră. în pri
ma zi a lucrărilor au prezentat 
comunicări academicienii Miron 
Nîcolescu. președintele Acade
miei. Cristofer Simior.escu. Ste
fan Peterfi. Ion Anton. Șerban 
Țițeîea. care au abordat aspecte 
ale dezvoltării școlii româneyi 
de matematică, chimie, biolo
gie. fizică și ale cercetării ta 
domeniul tehnicii tn ultimele 
trei decenii.

Lucrările sesiunii continuă.

în cadrul manifestărilor ce se 
organizează în țara noastră cu 
prilejul Lunii de solidaritate cu 
lupta poporului coreean, vineri, 
la Căminul cultural din comu
na Făcăeni, județul Ialomița, a 
avut loc un miting, la care au 
participat sute de țărani, mem
bri ai cooperativei agricole 
de producție „Prietenia româno- 
coreeană".

Au luat parte, de asemenea, 
Ion Petre, secretar al Comite
tului județean Ialomița al 
P.C.R. membru al Asociației de 
prietenie româno-coreeană, alți 
reprezentanți ai organelor loca
le de partid și de stat, precum 
și Li Min Su, ambasadorul Re
publicii Populare Democrate 
Coreene la București, și membri 
ai ambasadei.

La miting au luat cuvintul 
Toma Dimache. președintele 
C.A.P. „Prietenia romăno-co- 
reeană“, Erou al Muncii Socia
liste. și ambasadorul Li Min Su.

COLABORARE
La Uniunea artiștilor plastici 

a fost semnat, vineri la amiază, 
planul de colaborare în dome
niul artelor plastice între 
România și U.R.S.S.

VERNISAJ
Sub auspiciile Consiliului 

Culturii și Educației Socialiste, 
vineri la amiază, în holul Bi
bliotecii Centrale Universitare a 
avut loc vernisajul Expoziției de 
carte din Republica Populară 
Polonă.

PENTRU CAMDIDAȚII 
LA CONCURSUL DE 

ADMITERE ÎN 
ÎNVĂȚĂMÎNTUL 

SUPERIOR
Pentru stabilirea calității de 

incorporabili sau neîncorpora- 
bili. candidații bărbați vor pre
zenta, la concursul de admitere 
în învățămintul superior din 
1ST74 (cursuri de zi. serale și 
fără frecvență), pe lingă actele 
înscrise in broșura ..Admiterea 
in învățămintul superior", edi
ția 1974. și adeverința de recru
tare. livretul militar (pentru cei 
cu serviciul militar satisfăcut) 
sau adeverință că sint scutiți 
de serviciul militar, după caz. 
Aceste documente se eliberea
ză de organele militare oe teri
toriul cărora domiciliază can
didații.

(Agerpres)

• Primii campioni la
Ieri dimineața s-a dat startul 

în pasionantele întreceri din ca
drul primei ediții de vară a 
competiției de masă cu caracter 
republican Cupa Tineretului. 
Dispute dirze, tinerești, s-au 
desfășurat la atletism, fotbal și 
handbal — pe Stadionul Tine
retului, înot la Ștrandul Tinere
tului, gimnastică — in sala Flo- 
reasca, tir — la Poligonul Tu
nari și orientare turistică — in 
pădurea Brănești. Foarte mul ți 
din cei peste 3000 de partici- 
panți Ia întrecerile finale de la 
București dovedesc o bună pre
gătire și o mare ardoare în 
luptă pentru victorie. Sint, de- 
ajtfel, atributele care i-au con
dus pe mulți la succes. între
cerile continuă astăzi toată ziua 
și miine dimineață după pro
gramul anunțat in ziarul nostru 
de ieri.

în cursul după amiezii, pe 
stadionul Dinamo, a avutv loc 
festivitatea de deschidere a în
trecerilor la care au participat 
conducători' și reprezentanți 
ai C.C. al U.T.C., C.N.O.P.,
C.N.E.F.S., M.E.I., U.G.S.R., ai 
altor organe și organizații cu 
atribuții în mișcarea sportivă. 
După defilarea delegațiilor de 
sportivi din cele 39 de județe 
ale țării și din Municipiul Bucu
rești, participants s-au aliniat 
pe gazonul verde al stadionului 
pentru obișnuitul ceremonial de 
inaugurare a .întrecerilor. In 
difuzoarele stadionului răsună 
puternic îndemnul „Pentru glo
ria sportului românesc. înainte 1“ 
Adresîndu-se concurenților, to
varășul Ion Traian Ștefănescu, 
prim secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele ti
neretului, a subliniat faptul că 
această competiție, cu caracter de 
masă, pe care cu toții o dorim 
de durată in timp,-și care-și pro
pune să cuprindă și să stimu
leze masa largă a tineretului să 
practice sportul, se inscrie ca o 
realizare importantă în acțiunea 
de transpunere în viață a mă
surilor și obiectivelor stabilite 
de Hotărirea Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 28 februarie — 2 
martie 1973, a indicațiilor secre
tarului general al partidului, to
varășul Nico'iae Ceaușescu, pri
vind dezvoltarea continuă a 
educației fizice și sportului in 
România socialistă. Cupa Tine-

atletism
retului este expresia grijii pe 
care o poartă partidul și statul 
nostru dezvoltării armonioase și 
multilaterale a generațiilor ti
nere din țafa noastră. „Ingădui- 
ți-mi, in numele organizatorilor
— a spus, in continuare, vorbi
torul — să felicit pe toți parti- 
cipanții la finala Cupei Tinere
tului, să mulțumesc profesorilor 
de educație fizică, celorlalți or
ganizatori și animatori ai acti
vității sportive de masă, pentru 
performanțele dobindite și pen
tru eforturile depuse in asigu
rarea succesului acestei mari 
întreceri cu caracter republican! 
Declar deschise întrecerile fi
nale ale primei ediții de vară a 
Cupei tineretului!"

în timp ce coloanele sportivi
lor evacuau terenul, locul lor a 
fost luat de mai multe grupuri 
de sportivi bucureșteni, de mare 
performanță, care au delectat 
publicul și concurenții cu un 
program atractiv de demonstra
ții de scrimă, judo, box, lupte, 
haltere și gimnastică. în conti
nuare s-a desfășurat meciul dez 
fotbal dintre echipele reprezen
tative de tineret ale României 
și Bulgariei în cadrul competi
ției oficiale „Cupa Balcanică" 
(tineret).

în pauza meciului, după epui
zarea unor demonstrații de-gim- 
nastică, aeromodelișm și ciclism, 
s-au aliniat la start finaliștii 
probelor de alergări viteză. în 
urma palpitantelor curse de 
100 metri plat pe primele locuri 
au sosit următorii concurenți: 
fete, locul I și primii! titlu de 
campioană a Cupei Tineretului 
ediția de vară ’74 l-a cucerit 
eleva Roxana Vidaeff — Liceul 
german Pitești, cu 13 secunde; ■ 
pe locul 2 — Edith Toth — Li
ceul „Alexandru Moghioroș" — 
Oradea, același timp; locul 3 — 
Maria Oros — Liceul Nr. 1 Mo- 
tru. cu 13,8 secunde. La băieți, 
locul I și titlul de campion al 
Cupei Tineretului — l-a cucerit 
elevul Florea Turuianu — Li
ceul pedagogic Cimpulung-Mus- 
cel. cu 11.4 secunde: pe locul 2
— Urrfraczi Helge, Liceul Codlea
— Brașov, cit același timp, lo
cul 3 — Constantin Motoc — 
Liceul Nr. 2 Cluj, cu 11,5 se
cunde.

V. CABULEA

Litoralul cunoaște în aceste zile o animație deosebită. Turiști
lor români și străini, veniți să-și petreacă vacanța la mare li 
s-au adăugat, începind de la 15 iunie, cei peste două mii de ti
neri găzduiți în punctele turistice ale agenției B.T.T. Constan
ța. Săptămîna viitoare va marca — odată cu deschiderea la în
treaga capacitate a tuturor celor 16 puncte turistice pe care 
sus-amintita agenție le-a organizat la Constanța, Mamaia, Efo
rie Nord. Eforie Sud și Năvodari — o creștere simțitoare a nu
mărului tinerilor de toate categoriile, ce-și vor petrece vacanța 
sau concediul pe litoral. Capacitatea de găzduire a punctelor 
turistice organizate de agenția B.T.T. Constanța pentru tinerii 
din întreaga țară va atinge cifra, deloc neglijabilă, de trei mii 
într-o serie.

PROGRAM COMPETIȚIONAL

Ministerul Educației și Învățămîntului
INSTITUTUL POLITEHNIC BUCUREȘTI

Anunță scoaterea la concurs a unor posturi didactice
1. — Profesor la Catedra de centrale electrice Facultatea de 

energetică la disciplinele : „Echipamentul electric ăl centralelor 
șl stațiilor" și „Fiabilitatea in energetică", poziția 36 din statul 
de funcțiuni ;

2. — Profesor la Catedra de fizică Facultatea de construc
ții aerospațiale la disciplinele : „Fizică" și „Electronică cuanti
că", poziția 1 din statul de funcțiuni ;

3. — Profesor la Catedra de electrotehnică II Facultatea de 
automatică la disciplinele : „Electrotehnică și mașini electrice" 
și „Bazele electrotehnicii", poziția 2 din statul de funcțiuni ;

4. — Profesor la Catedra de tuburi electronice și tranzistoa- 
re, Facultatea de electronică și telecomunicații la disciplinele : 
„Circuite electronice", „Dispozitive electronice" și „Amplifica
toare", poziția 3 din statul de funcțiuni ;

5. — Profesor la Catedra de rezistența materialelor, Faculta
tea de tehnologia construcțiilor de mașini la disciplina „Rezis
tența materialelor", poziția 4 din statul de funcțiuni ;

6. — Profesor la Catedra de tehnica transporturilor și tele
comenzi feroviare Facultatea de transporturi la disciplinele : 
„Tehnica exploatării rețelei feroviare" și „Stații și complexe fe
roviare", poziția 3 din statul de funcțiuni ;

7. — Profesor la Catedra de geometrie descriptivă șl desen I 
Facultatea de tehnologia construcțiilor de mașini la disciplina 
„Geometrie descriptivă și desen", poziția 1 din statul de func
țiuni ;

6. — Profesor la Catedra de chimie, fizică și electrochimie 
Facultatea de chimie industrială la disciplinele : „Tehnologia 
proceselor electrochimice", „Pilc de combustie" si „Teoria pro
ceselor de coroziune", poziția 4 din statul de funcțiuni ;

9. — Profesor la Catedra de chimie generală Facultatea de 
Chimie industrială la disciplinele : „Chimie, fizică". „Chimie" și 
„Combustibili nucleari și radiochimie", poziția 2 din statul de 
funcțiuni ;

16. — Conferențiar la Catedra de electrotehnică I Facultatea 
de electrotehnică la disciplinele : „Electrotermic" și „Bazele e- 
lectrotehnicii", poziția 13 din statul de funcțiuni ;

11. — Conferențiar la Catedra de automatică II Facultatea de 
automatică la disciplinele : „Automatizări electronice", „Ele
mente de electronică industrială și automatizări" și „Elemente 
de electronică și automatizări", poziția 4 din statul de funcțiuni ;

12. — Conferențiar la catedra de rețele electrice Facultatea 
de energetică la disciplinele : „Optimizarea producerii energiei 
electrice", „Utilizarea energiei electrice" și „Tehnica tensiunilor 
înalte", poziția 7 din statul de funcțiuni ;

13. — Conferențiar la Catedra de radiocomunicații, Faculta
tea de electronică și telecomunicații la disciplinele : „Analiza 
și sinteza circuitelor electrice", „Electroacustică" și „Electroni
că", poziția 8 din statul de funcțiuni :

14. — Conferențiar la Catedra de filozofie, Facultatea de con
strucții aerospațiale la disciplina „Filozofie", poziția 4 din sta
tul de funcțiuni ;

15. — Conferențiar la Catedra de filozofie, Facultatea de con
strucții aerospațiale la disciplina „Psihologia muncii industriale", 
poziția 7 din statul de funcțiuni ;

16. — Conferențiar la Catedra de geometrie descriptivă și de
sen, Facultatea de mecanică agricolă II la disciplina „Desen 
tehnic", poziția 2 din statul de funcțiuni ;

17. — Conferențiar la Catedra de organizare și conducere in
dustrială la disciplinele : „Organizarea și analiza activității eco
nomice", „Analiza activității economice" și „Organizarea lucră
rilor de montaj", poziția 10 din statul de funcțiuni ;

18. — Conferențiar la Catedra de geometrie descriptivă și 
desen I Facultatea de tehnologia construcțiilor de mașini la 
disciplina „Geometrie descriptivă și desen", poziția 3 din statul 
de funcțiuni ;

19. — Conferențiar la Catedra de geometrie descriptivă și de
sen I Facultatea de tehnologia construcțiilor de mașini Ia dis
ciplinele : „Desen tehnic" și „Geometrie descriptivă și desen", 
poziția 4 din statul de funcțiuni ;

20. — Conferențiar la Catedra de tehnologia construcțiilor de 
mașini. Facultatea de tehnologia construcțiilor de mașini la dis
ciplinele : „Mașini unelte și control dimensional", „Stanțarea și 
matrițarea la rece" și „Tehnologia și utilajul prelucrării prin 
deformare", poziția 10 din statul de funcțiuni.

Candidații la concurs vOr depune Ia secretariatul rectoratului 
Institutului politehnic București, Splaiul Independenței nr. 311— 
313 (etaj 2, camera 219), în termen de 30 de zile de la data pu
blicării acestui anunț in Buletinul Oficial, cererea de Înscriere 
împreună cu actele prevăzute de Legea nr. 6 privind Statutul 
personalului didactic din R.S.R., publicată în Buletinul Oficial 
ai R.S.R. partea I, nr. 33 din 15 martie 1969 și de instrucțiu
nile Ministerului Educației și învățămîntului nr. 84539/1969.

Concursul se va ține la rectoratul Institutului politehnic 
din București în termen de 3 luni de la data expirării terme
nului de înscriere.

Cei care funcționează într-o instituție de învățămint superior 
sint obligați să comunice in scris rectorului acesteia înscrierea 
la concurs. \

FOTBAL. Balcaniada de fot
bal pentru echipele de tineret 
se încheie miine. cind pe Sta
dionul Dinamo vor avea loc 
partidele per.tru locurile I-II, 
de la ora 17.15 și locurile III- 
IV. de la ora 15.30.

La Craiova, pe Stadionul Cer.- 
traL va avea Ioc finala eampio-

tre echipele Steaaa București 
și Universitatea Cluj.

BOX. La Constanța, în Sala 
sporturilor. azi are loc de la 
ora 18. gaia finală a cele: de a 
VIII-a ediții a Balcaniadei de 
box la care sint prezenți pugi- 
liști din Bulgaria. Grecia. Iu
goslavia. Turcia și România.

PENTATLON MODERN. în 
Capitală are loc a XîX-a edi
ție a Campionatelor internațio
nale de pentatlon modern ale 
României la care participă 
sportivi din Franța. Bulgaria, 
Polonia, Ungaria. Cehoslovacia 
și România. Astăzi, de la ora 
17. are loc proba de înot Ia ba
zinul de la Ștrandul Tineretu
lui, iar miine, de la ora 11, în

pădurea din comuna Călugâreni, 
proba de cros.

OINĂ. Ari și miine. pe Sta- 
dionul C* P P. au loc jocunle 
programate in cadrul „Cupei 
muc iciui ului București* la care 
participă echipele fruntașe : 
C-P.B- Dinamo. Universitatea 
București. A-S.Ă. Dîmbovița ele.

POLO. în prima serie a Cam
pionatului republican la bazinwi 
Dinamo din Capitală sint pro
gramate intrecer.. deosebit de 
interesante. Azi. Politehnica 
Cluj — Rapid, ora 18.30. Dina
mo—Voința Cluj, ora 19.30. C.S. 
Școlarul — Progresul, ora 20.30, 
iar miine. Voința Cluj — C.S. 
Școlarul, ora 10, Politehnica 
Cluj — Progresul, ora 11 și der
biul dintre Rapid — Dinamo, 
ora 12.

CANOTAJ. Astăzi, pe apele 
lacului Snagov are loc cea de-a 
Xll-a ediție a „Regatei Snagov" 
la canotaj, rezervată numai 
schifistelor la care și-au anun
țat participarea sportive din 
R.D. Germană. U.R.S.S.. Cehos
lovacia, Ungaria, Bulgaria și 
România.

• Paleta acțiunilor turistice 
inițiate și organizate de agențiile 
județene ale B.T.T. ă continuat 
să aibă ca punct central activități 
menite să faciliteze contactul di
rect cu locuri, muzee și monu
mente ce amintesc de lupta 
partidului nostru pentru elibe
rarea patriei de sub jugul fascist, 
ele desfășurîndu-se sub deviza 
„Tineri, să ne cunoaștem patria 
socialistă". Muzeul de istorie a 
partidului comunist, a mișcării 
revoluționare și democratice din 
România, emoționantă cronică a 
unor momente cruciale din isto
ria de jertfă și luptă pentru li
bertate socială, înaltă și eficientă 
școală a educației politico-ideo- 
logice, a fost vizitat de nu
meroase grupuri de tineri din 
județele Mehedinți, Dolj, Cluj, 
Ilfov, Mureș, Prahova, Timiș, 
Vilcea etc. Tinerii din județele 
amintite au vizitat apoi Muzeul 
de istorie a Republicii Socialiste 
România, alte obiective de inte
res turistic din capitala patriei.

• „Pe urmele luptelor purtate 
de armata română în războiul 
antihitlerist" — se intitulează o 
altă mare categorie de acțiuni tu
ristice ce se adresează tinerilor 
din toate colțurile țării. Studenții 
de la Institutul pedagogic din 
Constanța au reconstituit acest 
itinerar străbătînd într-o excursie 
de 7 zile un traseu ce trece prin 
localitățile Brașov — Alba lulia 
— Drobeta-Turnu Severin — 
Tirgu-Jiu — Pitești — București. 
Din București un tren special cu 
400 de tineri muncitori din sec
torul construcțiilor s-a deplasat 
pe traseul Ploiești — Cîmpina — 
Doftana. O excursie cu obiective 
similare au efectuat elevii de la 
Școala profesională Sărulești-g<tră, 
de la Școala profesională a Șan
tierului naval Oltenița și de la 
Școala generală Bărcăne.ști — toa
te din județul Ilfov. Agenția 
B.TT. Vrane ea a continuat și in 
această sâptămină excursiile in 
municipiile Brăila ți Galați, cu vi
zitarea acelor obiective ce amin
tesc lupta comuniștilor, a armatei 
române pentru eliberarea patriei 
de sub jugul fascist. Aceeași 
agenție a organizat grupurile 
eterilor de la școlile generale 
din Pădureni yî Odobețti al căror 
itinerar de excursie a inclus, la 
loc de cinste, un popas la mauso
leu! de la Mărășești.

• Este locul, credem, să re
marcăm o frumoasă inițiativă a 
cercurilor turistice din județul 
Ilfov. Peste 600 de tineri, mem
bri ai cercurilor de turism, și-au 
dovedit respectul pentru trecutul 
de luptă al poporului nostru în
grijind, amenajînd și înfrumuse- 
țind intr-o largă acțiune de masă, 
pe care o dorim permanentă și 
omniprezentă, monumentele din 
localitățile județului.
• Alte acțiuni, ca. cele ale șco

lilor generale Pădureni și Odo- 
bești — Vrancea, Podu Iloaiei — 
Iași etc., și-au propus cunoaște
rea obiectivelor economice din 
propriile județe, în timp ce elevii 
Școlii generale din Băleni — 
Dîmbovița au realizat o excursie 
de orientare profesională pe Du
năre. Elevii teleormăneni, oaspeți 
ai taberei de la Rînca — Gorj, 
au făcut o drumeție pe vîrful 
Păpușa din Munții Paring. Intr-o 
altă zi au vizitat obiectivele in
dustriale, culturale și turistice din 
Tirgu-Jiu și împrejurimi. Progra
me la fel de bogate și atractive 
le-au fost oferite și elevilor aflați 
în taberele de la Buftea, Bundila, 
Victoria, Săcele, Stupini etc.

Enumerarea acțiunilor organi
zate în săptămîna care a trecut 
de către agențiile județene ale 
B.T.T. este departe de a fi epui
zată. Ne-am oprit numai asupra 
cîtorva, spetind, că am reușit să 
demonstrăm atit diversitatea a- 
cestora cit, mai ales, principalele 
direcții în care este orientată ac
tivitatea turistică pentru tineret, 
bogăția tematică a acesteia, con
ținutul instructiv-educativ priori
tar al tuturor manifestărilor de pe 
agenda agențiilor Biroului de Tu
rism pentru Tineret în preajma 
celor două mari evenimente pe 
care ne pregătim să le întîmpi- 
năm în acest an.

AL. DOBRE

Cu două runde înainte de 
terminarea Olimpiadei de 
șah de la Nisa in clasament 
conduce echipa U.R.S.S. cu 
40 puncte, urmată de Iugo
slavia — 34 puncte.

Echipa României, care în 
runda a 13-a a făcut meci 
nul (2—2) cu selecționata 
Filipine, ocupă locul 9. cu 
25 de puncte. Șahiștii români 
intilnesc in ultimele două 
runde formațiile Iugoslaviei 
și Țării Galilor.

Congresul Federației inter
naționale de șah, care-și ține 
lucrările Ia Nisa, a ales trei 
noi vicepreședinți : Bozidar 
Kazik (Iugoslavia). J. G. 
Prentice (Canada) și Floren
cio Campomanes (Filipine).

• Campionatul mondial de 
box la categoria mijlocie, ar
gentinianul Carlos Monzon, 
iși va pune titlul în joc. in 
toamna acestui an, in fața 
pugilistului australian Tony 
Mundinș. Meciul se va dis
puta, ia 7 septembrie, la 
„Luna Park" din Buenos 
Aires.

S-au pus în vînzare la filialele întreprinderii 
de Turism Hoteluri și Restaurante - București 

din Bd. Republicii nr. 4 și 68 si Bd. Nicolae Bălcescu nr. 35, 
precum și la punctele turistice din cadrul Agențiilor Lo- 

to-Pronosport din marile cartiere : Drumul Taberei, Militari, 
Pajura, Giulești, Nițu Vasile, Pantelimon, Pasajul Universi
tății, biletele pentru stațiunile de pe litoral : Mamaia, Ju
piter, Saturn, Venus, Cap Aurora cu plecări în serii de î2 
zile în perioada 1-4 iulie a.c.

Astfel filialele de turism vor funcționa sîmbătă 29 iunie 
între orele 9—20, iar duminică 30 iunie, între orele 8—13. 
Punctele turistice vor funcționa sîmbătă între orele 7—22, 
iar duminica între orele 8—13,00.

Actele necesare la înscriere
• Cererea de Înscriere în 2 exemplare ;
• Memoriul de activitate didactică, științifică, tehnică în pro

ducție, socială în 4 exemplare;
• Lista lucrărilor publicate sau în curs de publicare în 4 exem- 

plate ;
• Lucrările de specialitate (elaborate) într-un exemplar;
• Autobiografia tn 3 exemplare;
• Caracterizarea activității profesionale ți sociale, însoțită d« 

o adresă semnată de șeful instituției și secretarul comitetului 
P.C.R. în care să se menționeze ca S-a obținut aprobarea Comi
tetului județean al P.C.R. (respectiv al municipiului București) 
in 2 exemplare,

• Copie de pe diploma de studii superioare și de pe anexa 
acesteia legalizate de Notariatul de stat în 2 exemplare ;

• Copie de pe diploma de doctor docent în științe sau de 
doctor în 2 exemplare;

• Adeverință de vechime în muncă cu precizarea funcțiilor 
în care a activat în 2 exemplare;

• In cazul în care diploma de studii superioare sau aceea de 
doctor docent sau de doctor a fost obținută în străinătate se va 
demtne traducerea legalizată de pe acestea în 2 exemplare pre
cum și copie legalizată în 2 exemplare de pe adresa Ministeru
lui Educației și Învățămîntului privind echivalarea lor.

,,MOBRA"=50 cmc
,.MOBRA"=4 cai putere 
,,MOBRA"=stabiîitate șs confort 
,,MOBRA"=suspe>!sie hidraulică 
,,MOBRA"=parcare fără dificultăți 
,,MOBRA "=6 325 lei

Motoreta „MOBRA" — utilă in orice călătorie.
Motoreta „MOBRA" se poate cumpăra și cu plata în 24 

rate lunare cu un avans minim de 950 lei.

RECOM
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EXCLUDEREA FORJEI Șl A AMENINȚĂRII Sesiunea Comisiei

CO FORJA - ELEMENT Of BAZA Al mixte româno-iugos- 
lave de colaborare

A

„începutul unei
TINERII ANGAJAȚI ACTIV

RELAȚIILOR FONDATE PE SECURITATE
economica

PROPUNEREA ROMÂNEASCĂ PRIVIND ASUMAREA DE CĂTRE 
FIECARE STAT A ANGAJAMENTULUI DE A NU INTRODUCE 
Șl A NU MENȚINE TRUPE PE TERITORIUL ALTUI STAT A 

GĂSIT UN LARG ECOU IN RÎNDUL DELEGAȚIILOR 
PARTICIPANTE LA CONFERINȚA DE LA GENEVA

în temeiul recomandărilor fi
nale adoptate la Helsinki, par
ticipants la Conferința pentru 
securitate și cooperare în Eu
ropa au continuat examinarea 
aprofundată, in cadrul proble
mei adoptării de măsuri desti
nate să facă efectivă nerecur- 
gerea la forță și la amenințarea 
cu forța, a propunerii româ
nești privirțd asumarea, de că
tre fiecare stat participant, a 
angajamentului de a nu intro
duce și a nu menține trupe pe 
teritoriul altui stat participant, 
fără acordul acestuia din urmă 
sau cu încălcarea condițiilor a- 
cordului dat.

Propunerea delegației române 
a găsit un larg ecou în rindul 
delegațiilor prezente. Repre
zentanții unor țări ca Malta, 
Cipru. Iugoslavia, Suedia, Aus
tria, Portugalia, Grecia, Tur
cia, Italia. Franța, Anglia, 
Canada, Olanda, sprijinind ide- 
ea avansată de România, au 
subliniat importanța acestei 
propuneri în contextul obiecti
vului esențial al conferinței — 
acela de a întări securitatea în 
Europa.

Numeroși delegați au subli
niat că adoptarea de către con
ferință a unei asemenea reco
mandări constituie o măsură- de 
natură să întărească aplicarea 
principiului nerecurgerii la 
forță, ca și a celorlalte' principii 
fundamentale ale dreptului in
ternațional, in relațiile dintre

, statele participante. Ei au ară
tat că recomandarea respectivă 
decurge din imperativul întări
rii securității și răspunde inte
reselor tuturor statelor din Eu
ropa, fiind un element esențial 
al creșterii încrederii in relațiile 
dintre statele participante.

A fost evidențiată importanța 
acestei idei și in contextul în
tăririi rolului O.N.U. în apă
rarea independenței și suverani
tății tuturor statelor, împotri
va oricăror acte de agresiune.

In cadrul dezbaterii, delega
tul român a insistat asupra ne
cesității de a fi adoptate mă
suri care să excludă folosirea 
forței și a amenințării cu for
ța din relațiile dintre statele 
participante, asigurîndu-se, ast
fel, un climat de securitate, ca
re să garanteze libertatea, in
dependența și suveranitatea fie
cărui stat participant. El a 
arătat că, în cadrul unor ase
menea măsuri, locul central îl 
ocupă excluderea desfășurării 
oricărei activități militare de 
către un stat pe teritoriul altui 
stat, fără acordul acestuia din 
urmă. în acest context, a su
bliniat reprezentantul român, 
asumarea angajamentului de a 
nu introduce și a nu menține 
trupe pe teritoriul altul 
participant, fără acordul 
tuia din urmă, constituie un e- 
lement de bază al relațiilor fon
date pe securitate și cooperare 
între țările europene.

stat 
aces-

In zilele de 27 și 28 
la Belgrad a avut loc 
nea a 8-a a Comisiei 
româno-iugoslave de colabo
rare economică.

Delegația română a fost 
condusă de Emil Drăgănescu, 
viceprim-ministru al guver
nului, președintele părții 
române în Comisie, iar de
legația iugoslavă de Rado
van Pantovici, membru al 
Consiliului Executiv Fede
ral, președintele părții iugo
slave in Comisie la această 
sesiune.

In cadrul lucrărilor se
siunii, la care s-au aniversat 
10 ani de activitate a Comi
siei, s-a subliniat importanța 
deosebită pe care au avut-o 
întilnirile la nivel înalt 
și convorbirile fructuoase 
dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito 
pentru dezvoltarea pe multi
ple planuri a relațiilor ro
mâno-iugoslave, pentru dez
voltarea și diversificarea re
lațiilor economice și tehnico- 
științifice dintre cele două 
țări.

De asemenea, a fost re
levată activitatea pozitivă 
desfășurată de Comisia mix
tă în îndeplinirea indicații
lor și orientărilor date de 
conducătorii de partid și de 
stat din cele două țări pen
tru extinderea continuă a 
colaborării și cooperării eco
nomice și tehnico-științifice. < 

La sesiune s-a examinat 
modul de desfășurare a 
schimburilor de mărfuri din
tre cele două țări, consta- 
tindu-se o creștere a acesto
ra de 12 ori in 1974 față de 
realizările din 1964. Totoda
tă, au fost convenite măsuri 
cu privire la dezvoltarea 
schimburilor de mărfuri in 
perioada următoare.

Lucrările sesiunii s-au 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială, de prietenie și în
țelegere reciprocă.

iunie, 
sesiu- 
mixte

importante etape 
pe calea întăririi

raporturilor
egipteano-române"

Presa egipteană relatează pe larg despre 
călduroasa primire făcută președintelui Anwar El 

Sadat de către populația Bucureștiului

CAIRO 28 — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae N. Lupu, 
transmite: Vizita oficială in țara 
noastră a președintelui Republi
cii Arabe Egipt, Mohammed An
war El Sadat, manifestările de 
caldă prietenie, de stima și con
siderație cu care populația Bucu- 
reștiului a întîmpinat pe Înaltul 
oaspete iși găsesc o largă reflec
tare în coloanele presei egipte
ne apărută vineri dimineața. 
Călduroasa primire făcută pre
ședintelui Sadat și delegației e- 
giptene este prezentată sub tit
luri mari, în primele pagini ale 
celor trei cotidiene de diminea
ță, în ample 
fotografii ale 
Ceaușescu și 
Sadat.

relatări însoțite de 
tovarășului Nicolae 
ale președintelui

EA AMPLUL EFORT CONSTRUCTIV
DIN R.P.D. COREEANĂ

DJAN Ml RION, vicepreședinte al C.C. al Uniunii Tineretului Muncitoresc 
Socialist din R.P.D. Coreeană, vorbește „Scînteii tineretului"

POPAS LA
UNIVERSITATEA
DIN KINSHASA

L
ăsasem in urmă cea 
mai mare arteră de 
circulație din Kin
shasa, Bulevardul 
30 iunie 1960, dată 
care evocă dobindi- 

rea independenței Zairului. Nu
meroasele clădiri moderne, se
diul companiilor naționale zaire
ze, al unor așezăminte sociale, 
politice sau culturale, inveșmin- 
tațe in ramurile umbroase ale 
platanilor, se aflau acum unde
va în apropierea marelui fluviu 
Zair. Ne îndreptăm spre cam
pusul universitar, situat pe una 
din colinele care străjuiesc prin
cipala aglomerație urbană a ță
rii. Largi alei tăiau spațiile se- 
parind sălile de cursuri și semi- 
narii, laboratoarele, căminele 
studențești, locuințele cadrelor 
didactice. Oaspeți ai Universită
ții Kinshasa, ai Tineretului Miș
cării Populare a Revoluției 
(J.M.P.R.) am avut ocazia să cu
noaștem mai îndeaproape reali
zările și preocupările zaireze in 
domeniul pregătirii cadrelor su
perioare.

Vizitasem cu cîteva ore înain
te Institutul superior de învăță- 
mint pedagogic și Institutul de 
construcții și lucrări publice. Tre
cusem prin amfiteatre, prin să
lile de seminarii, urmărisem e- 
xecutarea imor lucrări practice 
în laboratoarele și atelierele a- 
cestor instituții de invățămint 
superior.

Rectori, alte cadre universita
re, ne-au relatat pe larg efortu
rile pe care Republică Zair le 
depune pentru asigurarea econo
miei și culturii cu cadre din ce 
în ce mai multe, mai bine pre
gătite, capabile să poată răspun
de exigențelor țării. între aces
te preocupări, un ioc de scamă 
îl ocupă activitatea extra-uni- 
versitară, care in final este su
pusă acelorași imperative: pre
gătirea multilaterală a viitorilor 
specialiști. Intre acestea, organi
zarea unor mici ferme agricole 
pe lingă fiecare institut de în-

vățămint superior era adesea ci
tată. Ospitalierele noastre gazde 
apreciau că in afara rezultatelor 
concrete obținute de pe aceste 
suprafețe — cum ar fi. de pil
dă, recoltarea unor produse pen
tru cantinele studențești — fer
mele respective, intreținute prin 
munca studenților, se dovedesc 
un mijloc eficient de cultivare in 
rindul tineretului studios a ne
cesității angajării fiecărui stu
dent în producerea unor lucruri 
utile colectivului din care face 
parte, societății. Referindu-se la 
acest aspect, liderul național al 
Tineretului studios din cadrul 
J.M.P.R., Hukunawa Mputu Sha- 
bani, sublinia că „universitatea

iflMWiri'i ik i«J

trebuie să țină seama de impe
rativele naționale ale dezvoltă
rii și studenții trebuie educați in 
spiritul muncii productive. Ur- 
mărindu-se acest obiectiv. încă 
din primii ani ai studenției, vii
torii specialiști sint îndrumați să 
elaboreze lucrări, studii și cer
cetări, în strînsă corelare cu 
programul național de dezvolta
re, pentru a conferi activităților 
studențești o utilitate socială 
certă. Educarea în spiritul răs
punderii față de munca pe care 
o va depune după terminarea fa
cultății, acumularea unor cunoș
tințe multiple. suplimentare, 
care să poată permite specialis
tului nu numai să dea dispozi
ții, ci să participe efectiv la rea
lizarea unor proiecte chiar de 
importantă locală. alcătuiesc 
preocupări permanente ale invă
țămintului dar. în aceeași mă
sură. constituie obligații ale or
ganizației de tineret".

Pe aceleași coordonate
străduințelor Zairului pentru 
pregătirea unor contingente de 
cadre naționale superioare pen-

ale

Sub titluri cum ar fi „Gran
dioasa primire populară făcută 
președintelui Sadat în capitala 
României" („AL AHRAM"), 
-Primire istorică a lui Sadat la 
București" („AL GOUMHOU- 
RIA~) și „Minunată primire 
populară a lui Sadat in Româ
nia" („AL AKHBAR"), ziarele 
relatează că „mii de cetățeni ro
mâni. adunați de-a lungul șose
le: De care a trecut coloana ofi
cială. au salutat cu ovații pe 
conducătorii celor două țări".

Relevând auspiciile favorabile 
sub care a început vizita, presa 
subliniază, totodată, perspecti
vele largi pe care ea le deschide 
dezvoltării cooperării româno- 

rter.e. continuării dialogului 
structiv cu privire 1a marile 
bleme ale vieții intemaționa- 
Z_are’.e iși exprimă convin
sa că întrevederile dintre 
do; șefi de stat, care conti- 

i faiogul început in urmă cu 
ani prin vizita președintelui 

<-ae Ceajșescu. la Cairo, vor 
nea. așa cum arată „JOUR

NAL DTGYPIE". ..începutul u- 
re; .mccrtame etape pe calea 

raporruților egipteano- 
rxrine*. Semnificative pentru 
ritrul de înțelegere și conlu
crare sab care se desfășoară 

frrrerJe zcarulu: -LE PRO
GRES Ii * S P1 i i <* care scrie : 
-Unză mnervisri. unul al pre- 
aetămeii Ceaușescu. altul al 

hfmnr jem m Earvje ruriâ-eșrc. 
sabQssuad dx~_:.;a te'or dos șefi 
de sac de a

sovieto
americane

Convorbiri

î - i
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ECOAOMICE DINTRE BELGIA
SI ROMANIA

SIMPOZION CONSACRAT RELAȚIILOR

ronsacraxâ 
Homâma.

tru ramurile industriilor extrac
tivă, siderurgică și meialurgiri 
— ramuri care capătă de b • 
perioadă la alta ponderi tresei»- 
de — se înscrie și teadiMa de 
reducere a numărului de tocuri 
la facultățile de filozofie să fi
lologie și sporirea ■amăruhn 
studenților la acele tacuități 
care pregătesc ingineri. Ia ptas. 
s-a adoptat botârirea ea tafi ab
solvenții să lucreze cinci aai m- 
tr-una din întreprinderile saa «»- 
stituțiile de stat. Această casa
ră a fost luată, in sensul preve
derilor Manifestului de la Nseie. 
care in 1965 a pus bazele Miș
cării Populare a Revoluție, do
cument de importantă programa
tică. care include in prevederile 
sale dezvoltarea accelerată a «- 
nor provincii deficitare din pud 
de vedere al înzestrării ca ca
dre.

In cursul popasului de la U- 
niversitatea Kinshasa ne-aa fă
cut plăcere cuvintele unor spe
cialiști zairezi. rostite in limba 
română. Foști stadeați ia fa
cultățile din țara noastră za 
evocat sprijinul pe care Roma
nia ii acordă Zairului ia forma
rea viitorilor specialiști, aa mul
țumit pentru posibilitatea oferi
tă de a se pregăti in patria 
noastră, evidențiind, totodată, ac
tivitatea valoroasă pe care ca
dre universitare române o des
fășoară in facultăți zaireze. Era 
un nou punct de referință la 
prietenia și colaborarea fruc
tuoasă statornicită intre țările 
noastre.

L TTMOFTE
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Relații diplomatice 
R.P. Chineză- 

Venezuela
• GUVERNUL REPUBLICII 

POPULARE CHINEZE și guver
nul Republicii Venezuela, ani
mate de dorința de a promova 
prietenia, cooperarea și înțele
gerea mutuală între cele două 
popoare, au hotărît să stabi
lească relații diplomatice la 
nivel de ambasade, cu înce
pere de la 28 iunie 1974. Un 
comunicat comun, transmis de 
agenția China Nouă, mențio
nează că guvernul Venezuelei 
recunoaște guvernul R.P. Chi
neze ca singurul guvern legal al 
Chinei.

• LA PROPUNEREA PĂRȚII 
R.P.D. COREENE, la Panmun- 
jon, a avut loc, la 28 iunie, o 
nouă reuniune a copreședinților 
Comitetului de coordonare Nord- 
Sud, în legătură cu normalizarea 
activității comitetului. Cu acest 
prilej, copreședintele părții 
R.P.D. Coreene a reafirmat ne
cesitatea de a se proceda la o 
reorganizare a Comitetului de

coordonare Nor<i-Sud pe baze 
largi, populare, sau în condițiile 
menținerii actualului Comitet, 
de a se convoca o Conferință 
politică consultativă a Nordului 
și Sudului, cu participarea re
prezentanților tuturor partidelor 
politice, organizațiilor de masă 
și personalităților de seamă ale 
tuturor păturilor sociale din cele 
două părți ale Coreei, fără deo
sebire de convingerile lor poli
tice, care să dezbată modalită
țile de realizare rapidă a reuni
ficării naționale a Coreei.

Potrivit agenției A.C.T.C., a- 
ceastă propunere a părții R.P.D. 
Coreene, reprezentînd un nou 
pas pe calea dialogului stabilit 
între Nord și Sud în vederea 
reunificării țării, se lovește, în
să, în mod nejustificat, de pozi
ția obstrucționistă a părții sud- 
coreene.

in apele teritoriale ale Republi
cii Populare Democrate Core
ene, atacind prin surprindere 
un grup de ambarcațiuni mili
tare nord-coreene, informează 
agenția A.C.T.C. Vasele militare 
nord» coreene de autoapărare, a- 
daugă A.C.T.C., au răspuns a- 
cestej provocări și au scufundat 
vasul inamic, luind prizonieri 
pe cîțiva dintre membrii echipa
jului sud-coreean.

Provocare navală a 
regimului de la Seul
• O NAVĂ MILITARĂ apar- 

ținind armatei regimului de la 
Seul a pătruns, in dimineața zi
lei de 28 iunie, in mod ilegal,

• MINISTERUL APĂRĂ
RII AL S.U.A. ȘI GUVER
NATORUL PORTO RICO au 
dat publicității un comunicat 
comun in care anunță că, de 
la 1 iulie 1975, forțele na
vale militare americane vor 
înceta utilizarea insulei Cu
lebra, care aparține Porto 
Rico, ca poligon pentru in
struirea trupelor Statelor 
Unite. Această hotărire a 
fost aprobată de președintele 
Richard Nixon. Evacuarea 
poligonului de pe insula Cu
lebra de către marina mili
tară americană a fost cerută 
în repetate rînduri de opinia 
publică portoricană.

La iaiuariva . (wriitri pentru promovarea investițiilor 
industriale in prntitia belgiană Hainaut", in orașul Mons. 
a avut loc u simpozion rousicrat relațiilor economice din 
tre Belgia si Rouaânia. Au participat personalități ale vieții 
economice belgiene uimeai de afaceri, specialiști in mar
keting si in probleme de conjunctură internațională. cadre 
din invâtămintul nnisersitar. A luat parte, de asemenea. AL 
Lâzăreanu. «mbit idmal României la Bruxelles.

In expunerile lor. Emilien Vaes. guvernatorul provinciei. 
Bert Urbain. deputat in Parlamentul belgian. Constant 
Helse, președintele Comitetului economie belgo-român. au 
relevat faptul eâ schimburile economice dintre cele două 
țări cunosc o evoluție pozitivă. Ei au subliniat, totodată, că 
există incă posibilități pentru creșterea schimburilor de pro- 

producție, a colaborării tehnieo-știîn-

ialisxi

duse, a cooperării in 
țifice bilaterale.

Directorul grupului 
Rysselberge, care, in 
problemele industriei 
a evocat intilnirea fructuoasă a delegației belgiene cu pre
ședintele României, tovarășul Nicolae Ceausescu, și a pus 
in evidență unele aspecte ale marelui potential al' industriei 
chimice românești, ale dezvoltării impetuoase a acestei ra
muri in ansamblul economiei noastre naționale.

de cercetări ..Labofina". Jacques van 
cadrul unei delegații de specialiști in 
chimice, ne-a vizitat de curind țara.

Relații diplomatice 
Cehoslovacia-Portugalia
• GUVERNUL R. S. CEHO

SLOVACE ȘI GUVERNUL 
PROVIZORIU AL PORTUGA
LIEI au căzut de acord să res
tabilească relațiile diplomatice 
între cele două țări incepînd cu 
data de 27 iunie 1974, convenind, 
totodată, să facă in viitorul a- 
propiat schimb de ambasadori — 
relatează agenția C.T.K.

tul în legătură cu situația de la 
frontiera libanezo-israeliană, in 
cadrul unei reuniuni comune a 
Comisiei pentru afaceri externe 
și a Comisiei pentru proble
mele apărării ale Parlamentu
lui. El a exprimat convingerea 
guvernului Libanului că dacă nu

• AEROBUZUL VEST-EURO- 
PEAN a evolut 
Paris — Beirut 
Bagdad și retur 
avion de linie 
„Air France". Zborul a consti
tuit un test al aparatului în 
condiții normale tie exploatare 
pe o rută comercială majoră.

Aerobuzul este construit de 
un consorțiu de firme vest-ger- 
mane, franceze, britanice, 
deze și spaniole. El poate 
Ia bord 250 de pasageri.

joi pe ruta 
— Damasc — 
in locul unui 
al companiei

olan- 
Iua

• PRIMUL MINISTRU 
LIBANULUI, Takieddine 
a luat, joi după-amiază, cuvin-

AL 
Solb.

„Sînt bucuros că am 
posibilitatea să mă a- 
dresez cititorilor «Scînteii 
tineretului», tinerilor ro
mâni". Interlocutorul 
nostru DJAN Ml RION, 
vicepreședinte al C.C. al 
Uniunii Tineretului Mun
citoresc Socialist din 
R.P.D. Coreeană - răs
punde cu deosebită a- 
mabilitate solicitării de a 
ne acorda un interviu

• Poporul nostru urmă
rește cu sinceră bucurie 
succesele remarcabile obți
nute de R.P.D. Coreeană 
în construcția socialistă. 
Care este contribuția tine
retului la obținerea acestor 
succese? Care sînt preocu
pările actuale ale U.T.M.S.?

— Preocupările organizației 
noastre, eforturile tineretului sînt 
strins legate de sarcinile ce stau 
in fața poporului coreean in ac
tuala etapă revoluționară. Con
ducătorul iubit și stimat al po
porului coreean, tovarășul Kim 
Ir Sen, vorbind la plenara a 8-a 
a Comitetului Central al parti
dului, de după cel de-al V-lea 
Congres, a chemat la îndeplini
rea înainte de termen a planu
lui șesenal (1971—1976). In cin
stea celei de-a 30-a aniversări a 
creării Partidului Muncii din Co
reea, care se va sărbători în oc
tombrie 1975, poporul nostru s-a 
angajat să realizeze cu un an 
mai devreme sarcinile șesenalu- 
lui, să repurteze noi biruințe- în 
construcția orinduirii socialiste. 
Succeselor obținute pînă în pre
zent in sectoarele de bază ale 
economiei le vom adăuga atin
gerea intr-un timp scurt a 19 o- 
biective de deosebită importan
ță. Aceste obiective sînt: reali
zarea a 12 000 000 tone oțel, 
1 006 000 tone metale neferoase, 
100 009 000 tone cărbune, 
50 eoo 000 000 HVh energie elec
trică. 20 000 000 tone ciment, 
5 000 000 tone produse metalice 
finite. 5 000 000 tone pește, 
5 000 000 tone îngrășăminte Ăi- 
m:ee. 10 000 000 lene cereale si 
desecarea a NO 000 ciocbo (uni
tate de Băsara aproximativ e- 
gx_i <n henanO. Ixdeplmi-ea 
aer iâ»e sarerin va întări si mai 
■ci: patria — intri socialistă, o 
va ridica pe culmile înalte ale

o 
cea mai mare 
reunificarea in- 
pașnică a Co- 
generație este 

toate sectoarele

înarmăm tineretul cu ideție re
voluționare ale conducătorului 
nostru, deoarece tinerii știu că 
numai astfel pot să învingă și 
să atingă toate țelurile pe care 
și le-au propus. Tinerii și pio
nierii studiază tradițiile revolu
ționare de luptă ale poporului, 
experiența mișcării de partizani. 
Educindu-i in spirit comunist, 
cultivîndu-le conștiința revolu
ționară, îi îndemnăm pe tineri 
și pionieri să nu uite trecutul 
de exploatare și asuprire al po
porului. Menținem vie aminti
rea acestui trecut, deoarece după 
o generație urmează alta, iar 
noile generații n-au cunoscut 
vremurile grele de altădată. Este

tionată cit mai grabnic, fără nici 
un amestec din afâră.

• Cunoaștem o serie de 
lucruri interesante privind 
modul în care în R.P.D. 
Coreeană se realizează îm
pletirea învățăturii cu
munca...

— Educația prin muncă și pen
tru muncă reprezintă elementul 
esențial al activității de pregă
tire pentru viață a tinerilor și 
pionierilor. In acest cadru se în
făptuiește legarea invățămintului 
cu practica, cu activitatea pro
ductivă. Doresc să evoc faptul, 
concludent in această privință, 
că atunci cind s-a elaborat pla
nul șesenal și pionierii au decis 
să-și stabilească obiectivele lor 
pe șase ani. Ei au hotărit să co
lecteze fier, hirtie, deșeuri pen
tru ca in felul acesta să ajute 
economia națională. In timpul 
vacanței, ei participă la acțiuni 
concrete. Loturile școlare pe care 
le au in îngrijire zint o dovadă 
a hărniciei lor. In perioada 
muncilor agricole, cind se plan
tează răsadurile de orez, elevii 
împletesc învățătura cu munca.

• Ați vizitat România 
cu ocazia sărbătoririi or
ganizației pionierilor din 
țara noastră. Cu ce impre
sii părăsiți Bucureștiul ?

important ca noile generații să 
nu uite lupta părinților, jertfele 
lor, să știe ceeaâce s-a dobîndit 
cu prețul singelui, să urască im
perialismul. îi educăm pe tineri 
în spiritul patriotismului socia
list — pentru a iubi țara, pămin- 
tul ei, poporul, părinții, tot ceea 
ce s-a înfăptuit in anii socialis
mului. In același timp dezvoltăm 
Ia tineri sentimentul internațio
nalismului socialist, solidaritatea 
și prietenia cu popoarele care 
luptă în întreaga lume. Puter
nice sentimente de prietenie fră
țească nutrim față de poporul și 
tineretul României. Sintem re
cunoscători poporului și tinere
tului român pentru sprijinul pe 
care ni i-au acordat in toate îm
prejurările, sprijin care ne în
suflețește in lupta noastră 
dreaptă.

Intreara activitate a organiza
ției. desfășurată sub conducerea 
partidului, este menită să dez
volte spiritul revoluționar al ti
neretului, să-l educe pentru a fi 
un constructor activ al socialis
mului.

După cum știți, o aspirație vi
tală a întregului popor o repre
zintă reunificarea independentă 
și pașnică a țării. Partidul Mun
cii din Coreea și guvernul R.P.D. 
Coreene depun eforturi continue 
in această direcție dar, prin ati
tudinea sa negativă, regimul din 
Coreea de Sud încearcă să men
țină divizarea țării. Forțele de
mocratice sud-coreene care se 
pronunță pentru reunifidare 
sînt supuse represiunilor. In mod

socialismului, va reprezenta 
contribuție de 
importanți la 
dependentă și 
reei. Tinăra 
prezentă in 
de activitate. Tinerii solicită cele 
mai dificile locuri de muncă, se 
angajează să-și consacre ener
giile in cele mai grele sectoare. 
Mulți tineri s-au dus in mine, 
conștienți de importanța lucru
lui in subteran. Pe șantiere se 
găsesc numeroși tineri care înal
ță centrale electrice sau uzine. 
Alți tineri s-au angajat în in
dustria piscicolă, in profesiunea deosebit sînt persecutați tinerii 
de pescar care cere nu numai in- 
deminare, ci și curaj, forță. 
U.T.M.S. desfășoară o amplă 
muncă politico-ideologică in rin- 
dul tinerilor. Ne preocupăm să

patrioți, studenții. Tineretul nos
tru denunță aceste persecuții și 
iși afirmă hotărîrea de a lupta 
pentru ca problema reunificării 
pașnice a țării să poată fi solu-

— Sintem foarte bucuroși că 
am avut posibilitatea să vizităm 
România socialistă și să partici
păm la sărbătorirea a 25 de ani 
de la înființarea organizației 
pionierilor, sărbătorire desfășu
rată în prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu 
pionierii români am ascultat cu
vântarea deosebit de interesan
tă, plină de conținut, rostită cu 
acest prilej de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cuvîntare primită cu 
mult entuziasm.

în zilele petrecute în Româ
nia am vizitat cîteva orașe, 
ne-am intilnit cu activiști ai 
U.T.C. și ai organizației pionieri
lor, am făcut schimburi de ex
periență. Peste tot am fost in- 
tîmpinați cu căldură, cu multă 
prietenie. Această primire este 
dovada foarte bunelor relații ce 
unesc tineretul și popoarele 
noastre, a forței prieteniei ro- 
mâno-coreene.

Ne-am dat seama în timpul 
vizitei în România că întregul 
popor este strins unit în jurul 
Partidului Comunist Român, iu
bitului său conducător — tova
rășul Nicolae Ceaușescu, intim- 
pinind cu succese deosebite cea 
de-a XXX-a aniversare a elibe
rării țării și al XI-lea Congres 
al partidului. Am văzut că tine
retul are condiții excepțional' 
pentru realizarea aspirații) 
sale, asigurate datorită grfl 
partidului, a tovarășului Niccit 
Ceaușescu personal. U.T.C. > 
organizația pionierilor desfășof 
ră o amplă activitate pentru • 
noile generații să fie demnec- 
măreția construcției sociallie 
Toate succesele obținute sint’î 
zultatul conducerii juste a pari 
dului.

In încheiere doresc să tran 
mit uteciștilor și pionierilor, i 
tregului tineret al României, cele 
mai bune urări de succese in ac
tivitatea lor.

Declarații consemnate de
EUGENIU OBREA

MANIFESTĂRI DEDICATE ROMÂNIEI
• PEKIN. In cadrul manifes

tărilor prilejuite de sărbătorirea 
celei de-a 30-a aniversări a eli
berării României de sub domi
nația fascistă, ambasadorul ță
rii noastre in R.P. Chineză. N. 
Gavrilescu. a organizat, vineri, 
la Pekin, o seară de film. Au 
participat reprezentanți ai Sec
ției pentru relații externe a C.C. 
al P.C. Chinez. Ministerului A- 
facerilor Externe, Ministerului 
Comerțului Exterior, Ministeru
lui Apărării Naționale, Asocia
ției populare chineze pentru re
lații culturale și de prietenie cu 
țările străine, membri ai con
ducerii comunei populare „Prie
tenia chino-română", ziariști. A

fost prezentat filmul românesc 
„Explozia".

• BELGRAD. In cadrul ma
nifestărilor organizate in capi
tala iugoslavă in cinstea celeitala iugoslavă in cinstea 
de-a XXX-a aniversări a elibe
rării țării noastre de sub domi
nația fascistă, la casa de cul
tură a tineretului din Belgrad 
a fost prezentată premiera de 
gală a filmului artistic româ
nesc „Cu miinile curate".

La vizionarea filmului au luat 
parte reprezentanți ai Secreta
riatului Federal pentru Aface
rile Externe al R.S^F. Iugosla
via, personalități ale vieții cul
turale din capitala iugoslavă, 
membri ai corpului diplomatic, 
ziariști.

CONFERINȚA

dez- 
cea 

asu-

se vor lua în considerare drep
turile naționale ale poporului 
palestinian la autodeterminare, 
orice efort vizind rezolvarea 
conflictului din Orientul Apro
piat și restabilirea păcii nu va 
avea drept rezultat o soluțio
nare autentică și stabilă a pro
blemei.

O importantă realizare
O importantă rea

lizare științifică de 
mare valoare — la 
care a contribuit și 
un specialist român 
— a fost obținută de 
savanții de la Insti
tutul unificat de cer
cetări nucleare de la 
Dubna și de la Uni
versitatea California 
din ■ Los Angeles. 
Este vorba de sta
bilirea nemijlocită a 
razei uneia 
mai mici 
subnucleare 
mezonul — 
soară a 0,78-a trilio- 
nime de milimetru.

din cele 
particule 
— pi- 

care mă-

In cursul experien
țelor, 
aparate 
care au 
milioane de ciocniri 
a'e particulelor nu
cleare, au fost așe
zate ..on-line" cu o 
mașină de calcul e- 
lectronic. Apoi, da
tele au fost prelu
crate la mașini de 
calcul electronic pu
ternice, atît la Dubna, 
cit și la Los An
geles.

„în felul acesta, 
opinează directorul 
Laboratorului de fi
zică a energiilor înal
te de la Dubna,

complicateie 
electronice, 
înregistrat

științifică
A. M. Baldin, mem
bru corespondent al 
Academiei de Științe 
a U.R.S.S., fizicienii 
dispun acum de date 
importante pentru 
înțelegerea mai pro
fundă a legilor ce 
guvernează micro
cosmosul".

Din grupul de fi
zicieni de la Insti
tutul de la Dubna au 
făcut parte oameni 
de știință din 
U.R.S.S.. Polonia 'și 
România. Din țara 
noastră a participat 
tînărul specialist loan 
X Ioan, doctor în 
științe fizice.

• PARIS. Joi seara. în saloa
nele Cercului Republican din 
Paris, a avut loc o dezbatere or
ganizată de Asociația de priete
nie Franța-România în cinstea 
celei de-a 30-a aniversări a eli
berării țării noastre de sub do
minația fascistă.

Scriitorul Pierre Paraf, pre
ședintele Asociației de prietenie 
Franța-România, care a făcut 
recent o vizită în țara noastră, 
a vorbit, cu.acest prilej, despre 
personalitatea prestigiului po
litic și moral de care se bucură 
pe plan internațional șeful ștab 
tului român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

La manifestare au fost pre- 
zenți senatori, personalități ale 
vieții politice și culturale din 
capitala Franței, membri ai A- 
sociației de prietenie Franța- 
România, ziariști.

MĂRII
După o săptămînă de 

bateri, participanții la 
de-a treia Conferință
pra dreptului mării, organi
zată sub egida Națiunilor 
Unite,' care se desfășoară la 
Caracas, au căzut de acord 
în privința procedurii de 
vot a textelor supuse spre 
aprobarea acestui for inter
național. Delegații celor 150 
de state reprezentate la reu
niune au stabilit prin con
sens ca toate problemele de 
fond, inclusiv rezoluția fi
nală, să fie aprobate cu ma
joritatea de două treimi din 
numărul celor prezenți, cu 
condiția ca numărul votu
rilor favorabile să reprezin
te majoritatea simplă a tu
turor participanților. Con
ferința a hotărit să nu se 
recurgă la procedura votului 
de două treimi, decît după 
ce toate 
direcția 
sens a 
ritoare 
fond ar 
tat.

eforturile depuse in 
adoptării prin con- 
documentelor refe- 
la problemele de 
rămîne fără rezul-

PE SCURT»PE SCURT»PE SCURT»PE SCURȚ»PE SCURT

Medalie de aur 
pentru „U-550"

9 LA EXPOZIȚIA DE 
MAȘINI AGRICOLE și trac
toare de la Markkleeberg, 
R.D. Germană, la care par
ticipă și țara noastră cu un 
stand propriu. tractorului 
românesc „U-550" i-a fost 
decernată medalia de aur.

• CINCI DINTRE PRINCI
PALELE COTIDIENE NIPONE 
— „Mainichi Shimbun", „Asa- 
lii Shimbun", „Yomiuri Shim
bun", „Nihon Keizai Shimbun" 
si „Sankei Shimbun" — au a- 
nunțat majorarea cu 40 la sută, 
începind de la 1 iulie a.c.. a 
prețului lor atît pentru edițiile 
în limba japoneză, cit și pentru 
cele în limba engleză. Cotidia
nul de limba engleză „The Ja
pan Times" s-a raliat acestei 
măsuri. Se așteaptă, de aseme
nea, ca majoritatea publicațiilor 
nipone să anunțe, în scurt timp, 
majorarea prețurilor edițiilor 
lor. Expunînd cauzele care au 
determinat această măsură, co
tidienele respective amintesc 
creșterea cu 51,1 la sută, numai 
în ultimele șase luni, a prețului 
hîrtiei de ziar, sporirea 
semnată a prețului cernelei 
tipar și a costului 
materiale, inclusiv al 
muncă, transportului 
rii presei.

în
de 

celorlalte 
forței de 

și difuză-
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