
Proletari din toate țările, uniți-vă !

a apărat

NICOLAE CEAUSESCU»

Cuvinîare
la Congresul

Uniunii
Generale

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
a Sindicatelor
din România.

ANUL XXXII, SERIA II, Nr. 8 378 4 PAGINI — 30 BANI JOI 29 APRILIE 26 aprilie 1976

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR CONGRESULUI
UNIUNII GENERALE A SINDICATELOR DIN ROMÂNIA

Comitetului Central al Partidului Comunist Român,

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al P. C. R.

fntruniți într-o perioadă de profunde semnificații in 
viața țării, trăind din plin satisfacția mărețelor înfăp
tuiri ale poporului în cincinalul 1971-1975 ți trecerea 
la o etapă superioară a operei de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, fundamentată științi
fic de hotăririle istorice ale celui de-al Xl-lea Congres 
al Partidului Comunist Român, reprezentanții celor 6 
milioane de membri ai sindicatelor, prezenți la Con
gresul Uniunii Generale a Sindicatelor, exprimă, intr-o 
atmosferă de puternic entuziasm, atașamentul nețăr
murit al oamenilor muncii români, maghiari, germani și 
de alte naționalități față de Partidul Comunist Român, 
de Comitetul său Central, in frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, 
președintele Republicii.

Dind glas sentimentelor de inaltă mindrie patriotică 
pentru tot ce s-a înfăptuit din îndemnul și sub condu
cerea partidului, cu deosebire in ultimul deceniu, parti- 
cipanții își manifestă hotărirea neclintită, voința înflă
cărată de a da viață Programului partidului, programul 
viitorului strălucit al României, al bunăstării și fericirii 
tuturor fiilor patriei noastre socialiste. Bilanțul măreț al 
cincinalului la a cărui infăptuire, împreună eu toate 
organizațiile care fac' parte din Frontul Unității Socia
liste, cu toți oamenii muncii, și;au adus contribuția și 
sindicatele, precum și sarcinile ce ne revin pentru în
făptuirea obiectivelor mobilizatoare ale cincinalului 
afirmării plenare a revoluției tehnico-științifice in Româ
nia, și-au pus amprenta profundă asupra lucrărilor 
Congresului U.G.S.R.

In spiritul aprecierilor, îndrumărilor și orientărilor deo
sebit de valoroase pe care ni le-ați dat in cuvintarea 
dumneavoastră, lucrările Congresului nostru s-au des
fășurat intr-un climat de inaltă exigență muncitorească, 
în spirit critic și autocritic, constructiv, militant, afir- 
mîndu-se ca o adevărată tribună a democrației so
cialiste in dezbaterea problemelor esențiale aie activi
tății sindicatelor, in reliefarea sarcinilor concrete și 
specifice ale sindicatelor in etapa actuală, pentru parti
ciparea lor activă, competentă și eficientă la construc
ția societății socialiste multilateral dezvoltate.

Congresul U.G.S.R. adresează conducerii partidului, 
dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar 
general, cele mai calde mulțumiri și iși exprimă recu
noștința profundă pentru îndrumarea și sprijinul ne
contenit acordate sindicatelor in înfăptuirea in tot mai 
bune condițiuni a sarcinilor ce ne sint încredințate.

Dezbătind pe larg indatoririle sindicatelor pentru 
participarea lor mai activă la înfăptuirea politicii parti
dului de dezvoltare continuă a bazei materiale a so
cietății pe calea industrializării socialiste, a aplicării pe
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,.Braiconf“ - un sinonim al hărniciei
La Brăila. 1100 de utecis- 

te se află intr-o permanentă 
competiție cu timpul, cu ca- 
litatea. Timpul ciștigat se 
măsoară. la întreprinderea 
de confecții, in produse rea
lizate suplimentar. Competi
ția pentru frumos reprezintă 
on plus adăugat prestigiului 
pe care 
riști gat 
mii. Ing.
rretara 
vorbește 
acei 
i-au trebuit colectivului să 
realizeze cincinalul. Și tot la 
fel despre ce înseamnă etapa 
actuală in viata colectivului. 
Aici pasiunea, răspunderea, 
„cota" de participare în în
trecere se traduce in fapte. 
Adică 9 milioane lei cit re
prezintă producția suplimen
tară realizată in acest an. 
Mioara Botezatu. Mariana 
Isim. Mioara Furtună, Aure
lia Stoica- sint citeva nume 
dintre tinerii care-și depă-

întreprinderea l-a 
pe meridianele lu- 
Maria Ionescu, se- 
comiteiului U.T.C., 
eu mindrie despre 

trei ani și 11 luni cit

șese lună de lună sarcinile 
cu 20—30 la sută. In cele 30 
de țări în care se exportă 
produsele executate aici, ca
litatea, eleganța sint apre
ciate prin trei cuvinte : nici 
un refuz.

Fetele din sectorul I au 
chemat la întrecere pe cele 
din sectorul II, angajindu-se 
să realizeze peste plan 40 000 
de confecții. Argumentul tre
buie și el căutat în expe
riența dobindită, în compe
tența acestui colectiv, din 
care mai mult de jumătate 
sint tineri. Anul 1976 în
seamnă o productivitate a 
muncii mai mare cu 16 la 
sută, nici o absență nemo
tivată, toate produsele, de 
calitate superioară. Angaja
mentele formulate în cadrul 
colectivelor model de muncă 
și viață comunistă organiza
te de comitetul U.T.C. au 
devenit fapte. (STAN MUN- 
TEANU, subredacția ju
dețeană).
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scară largă a cuceriri1* gtiintei și te-"- ci. Congres^ 
U.G5.R. o cerut sindkaWer să acbo-tez» cu inkuoga 
capacitate organizatoocâ și educativă pentru antre
narea tuturor ocmen.'ar muncii din industrie si ogr • 
cultura de stat din toate ec-e-i e p'oducre mate
riale in întrecerea soc a stă pentru rea .to'eo i- depă
șirea sarcin.ior ptarvjtai de stat pe 1976, a obiecti re lor 
planului cincinal stab-vte in Directivele Congresuhri al 
Xl-lea al partidului.

In centrul actnritătii sindicatelor va sta stimularea 
permanentă a spiritvtai gospodăresc ol ea-neni1* 
muncii, a inițiativei lor creatoare pentru introducerea 
noului in domeniul tehnicii, preocuparea sustmută 
pentru problemele organizării științifice a producției si 
a muncii in vederea creșterii continue a productivitătw 
muncii, îmbunătățirea calității produselor, reducerea 
cheltuielilor materiale, instaurarec unui regim susținut 
de economii de materii prime, matenaie, combustibili 
și energie electrică.

Sindicatele se angajeară să militeze cu perseverentă 
a 

al 
de

pentru înfăptuirea politicii generale a partidului, 
măsurilor stabilite de cel de-al Xl-lea Congres 
P.C.R. cu privire la continua ridicare o nivelului 
trai material și spiritual al oamenilor muncii.

Analizind in profunzime conținutul activității politi
co-educative și culturale de masă desfășurate de sin
dicate in lumina Programului partidului, Congresul 
apreciază că ideile originale și deosebit de valoroase, 
obiectivele acestui Program la a cărui inițiere și con
cepere dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ați adus o contribuție hotăritoare, au con
stituit factorul esențial al creșterii capacității de in
fluențare a activității sindicatelor sub conducerea orga
nizațiilor de partid, pentru dezvoltarea conștiinței so
cialiste a oamenilor muncii, îmbogățirea orizontului lor 
spiritual, pentru aplicarea cu fermitate in viată a rțpr- 
melor și principiilor eticii și echității socialiste.

Asigurăm partidul, pe dumneavoastră, iubite tovarășe 
secretar general, că sindicatele din România vor 
acționa ferm pentru înfăptuirea acestui amplu pro
gram de dezvoltare a conștiinței socialiste a maselor, 
de afirmare in toate sferele vieții sociale a principiilor 
eticii și echității socialiste, vor milita cu perseverentă 
pentru îmbunătățirea permanentă a intregii activități 
politico-educative in vederea educării celor ce muncesc 
in spiritul concepției filozofice materialist-științifice a 
partidului nostru, al patriotismului și internaționalismu
lui socialist, in vederea dezvoltării gindirii militante, 
revoluționare, in numele înfăptuirii idealurilor comuniste.

Exprimînd adeziunea deplină fată de intreaga poli
tică internațională a partidului și statului și mindria

tutwor oamenii* muncii, a i^regufui popor muncitor 
pentru presbgiul crescind al Romă--ei soc.aliste m
henea contemoorano. Congresul UG S • vă odreseoză, 

.oe tovarăș* Nicolae Ceausescu, sentimentele de 
profundă recunoștință și ine ta opvec*ere ‘etc de p-esti- 
g.oasa si neobosita dumneavoastră activitate, de 
protandă originalitate și cutezător realism pentru âv- 
staurarea intre partide, state și popoare a unor relații 
not, de deplină egalitate și respect reciproc, pentru 
o nouă ordine economică si politică internațională, pe 
baza principiilor egalițjti in drepturi, a indeaendentei 
și suveranități fiecărui popor, pentru pace și securitate 
in lumea intreagă.

In spiritul principiilor marxist-leniniste care guver
nează intreaga politică externă a partidului și statului 
nostru, U.G.S.R. se angajează să extindă și să edin- 
cească in continuare relațiile de colaborare și coope
rare cu sindicatele din toate țările socialiste, din țările 
in curs de dezvoltare, din cele capitaliste, va milita 
ferm pentru întărirea unității de acțiune și solidarității 
clasei muncitoare, a organizațiilor sindicale din lumea 
intreagă, pentru apărarea intereselor vitale ale celor 
ce muncesc, impotriva exploatării și asupririi, a impe
rialismului și neocolonialismului, pentru pace și pro
gres social.

Punind la baza intregii activități orientările de 
inestimabilă valoare pentru sporirea aportului și parti
cipării sindicatelor la intreaga viață economico-socială 
a țării, cuprinse in documentele Congresului al Xl-lea 
al partidului, in expunerea dumneavoastră, tovarășe 
secretar general, la Congresul sindicatelor, vă asigurăm 
că vom acționa cu hotărire și fermitate pentru dex- 
voltarea continuă a democrației muncitorești, pentru 
instaurarea unui stil de muncă întemeiat pe coordo
nate științifice, cu largă deschidere spre nou, pătruns 
de spirit militant, revoluționar, impotriva a tot ce este 
perimat, retrograd. Ne vom desfășura intreaga activi
tate pe baza unei permanente consultări și legături cu 
maseie de oameni ai muncii, inspirindu-ne continuu 
din vasta experiență și înțelepciune a clasei muncitoare, 
a poporului.

Ne angajăm iru fața Partidului Comunist Român, 
conducătorul incercat al poporului, in fața dumnea
voastră, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, să nu 
precupețim nici un efort pentru ca sindicatele, in ca
drul Frontului Unității Socialiste, să-și aducă o con
tribuție pe măsura inaltelor răspunderi ce-i revin la 
mobilizarea oamenilor muncii pentru înfăptuirea exem
plară a cincinalului 1976-1980, pentru realizarea mă
rețului Program al partidului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism.

GEST DE ÎNALTĂ RECUNOȘTINȚĂ
Acordarea de înalte distincții Organizației județene Cluj a F.C.R. 

și unor întreprinderi din acest județ pentru activitatea rodnică des
fășurată in anul 1975 și în întreg cincinalul trecut in realizarea în 
bune condițiuni și înainte de termen a planului național unic de 
dezvoltare economico-socială a stimulat noi inițiative in rindul 
tuturor colectivelor de muncă. Dornici să amplifice succesele de 
pină acum, să onoreze in continuare înaltele aprecieri ale condu
cerii partidului și statului, oamenii muncii din industria județului 
Cluj au trecut la punerea in valoare a noi rezerve privind organi
zarea științifică a producției și a muncii, gospodărirea judicioasă a 
materiilor prime, a materialelor și energiei. Astfel, o serie de colec
tive iși suplimentează in aceste ziie angajamentele de depășire a 
sarcinilor pe 1976. Noile angajamente ale colectivelor de 
muncă de la Trustul de construcții, Grupul întreprinderilor indus
triei locale. Combinatul de pielărie și încălțăminte „Clujana", Fa
brica de sticlărie Turda și întreprinderea „Farmec", se ridică la 
aproape 45 milioane lei.

Partidul comuniștilor 
suma virtuților 

poporului român
Partid al istoriei, prezen

tului șj. viitorului poporului 
nostru — astfel s-a înscris în 
conștiința țării încă de la naște
rea sa Partidul Comunist Român.

Nici un partid politic al 
României, de la gruparea re
voluționarilor din 1848 înce- 
pînd nu s-a raportat rădăcini
lor milenare de viață ale po
porului român, cum a făcut-o 
partidul comuniștilor. Această 
raportare a fost și este deplin 
legitimă, exprimînd însăși ex
periența istoriei noastre.

Spre oamenii dintotdeauna ai 
pămintuiui nostru, făuritori 
ai vetrei țării, ne duc izvoarele 
din care, peste evuri de istorie, 
s-a întrupat cel mai 
vlăstar al înnoirii 
prin cirmuirea căruia 
azi ceea ce se cuvenea 
unui atît de înzestrat 
nos popor.

Nu. să nu reducem 
comunist doar la minunatele și 
eroicele eforturi creatoare trăi
te în faptele cotidiene ale co
munistului, utecistului, con
structorului de lingă noi, tineri
lor ce ne urmează. Sigur, Parti-

prof. univ. dr. doc, 
Titu Georgescu

viguros 
României, 

făptuim 
de mult 
și ome-

Partidul

partid tînăr prin țelurile sale 
radical înnoitoare, cu cele mai 
înalte valori umaniste, respin- 
gînd vetustul, politicianismul, 
partidismul mărunt, 
marile deschideri ale

Era tînăr. partidul 
prin vîrsta zecilor și 
mii de membri care 
dințat cele peste cinci sute de 
mandate de delegați 
Congresul I al P.C.R., 
și prin delegații care 
și a căror vîrsta era 
nantă sub 35 de ani.
ziasm, cite visuri, cită dorință 
vie și sincer patriotism la fău
rarii partidului care au cutezat, 
au luptat, au greșit uneori, au 
îndreptat', au fost întemnițați, 
s-au sacrificat, dar nu au ce
dat !

Au gîndit încă atunci un alt 
viitor României, cu un alt re
gim și alte structuri sociale și 
politice, în care omul să nu 
mai fie asuprit de către om, și 
popoare de către alte popoare, 
viitor în care națiunea să-și 
pună în lumină inteligența, ca
pacitățile, să iasă din periferia 
unde marile puteri o condam
naseră la subdezvoltare.

Și au învins I
Este o epopee drumul aces

tei victorii. încă mai avem a o 
scrie și a găsi adevăruri mul
te spre dreapta cunoaștere a 
testamentului pe care Partidul 
comunist l-a moștenit de la 
înaintași, a aprofundării isto
riei luptei sale de peste o ju
mătate de veac, care ne-a adus 
la acest prag de istorie nouă, 
de încordare supremă și deplin 
conștientă pentru 
Programului partidului, 
gram al așezării României 
treapta de unde 
nimeni să nu mai 
tina un popor atît 
țeles de Partidul 
un partid atît de 
poporul.

Toate acestea, sint depline 
țelesuri ce îndreptățesc și 
temeiază cuvintele de 
rezonantă patriotică și 
ționară pronunțate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : „Partidul 
nostru comunist este continua
torul celor mai bune tradiții 
ale luptei de veacuri a poporu
lui român pentru libertate na
țională și socială, el întruchi
pează trăsăturile înaintate ale 
proletariatului, are rădăcini vi
guroase in mișcarea muncito
rească din România".

rupt de 
poporului, 
nu numai 
zecilor de 
au încre-

dul comunist este forța conducă
toare a celei mai vaste așezări 
a României pe noi trepte de 
civilizație ; iar Programul parti
dului este — în acest sens — o 
mărturie strălucită. Dar, încă o 
dată, ar fi pauper să restrîn- 
gem sensurile nașterii, prezen
ței și viitorului partidului nos
tru la cîteva domenii importan
te, dar nu atotcuprinzătoare.

Partidul comunist este suma 
virtuților acestui popor, venite 
din adincurile istoriei și sedi
mentate în trăsăturile sale de o 
rară noblețe omenească.

Partidul comunist este chinte
sența năzuințelor de libertate 
și independență a unui popor 
care a suferit cit zece pentru 
a-și apăra ființa și a-și împli
ni cu mari sacrificii, unitatea. 
Partidul comunist întruchipea
ză vîrsta de mii de ani a locui
torilor acestor pămînturi, ștluți 
aici, neclintiți, dintotdeauna, 
crescuți aici, ca popor român, 
primind lingă el neamuri ve
nite cu care a trudit și s-au 
apărat împreună, rezistînd aici 
teluricelor epoci în care au 
pierit popoare și au fost înghi
țite țări !

Partidul comunist 
gîndirii și acțiunilor înaintate, 
radicale, revoluționare ale în
tregii națiuni, exprimate _ 
mișcarea socialistă încă

pentru 
dar chiar 
au votat 
predomi- 
Cit entu-

r
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CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ

ZILE HOTAR! TO ARE PENTRU
AÎNSĂMÎNȚAREA PORUMBULUI

Ritmul intens in care s-a muncit săptămina trecută pe ogoa
rele județului Mureș a marcat un vizibil progres in acțiunea de 
insămințare a porumbului. Unele cooperative agricole, ca cele din 
Sîngeorgiul de Mureș, Gorunca, N’azna, Ungheni și altele, au în
cheiat această importantă lucrare.

Totuși, mai sint de semănat 
peste 25.000 ha, ceea ce impune 
realizarea unei viteze de lucru 
de 5 000 ha pe zi, concentrarea 
tuturor forțelor la semănat, în 
zilele care au mai rămas din a- 
ceastă săptămînă. Rezultate 
bune s-au obținut și în unitățile 
din raza consiliilor intercoope- 
ratiste Sărmașu, Zău de Cimpie, 
Ungheni, Acățari, Sînpaul, _ Ier- 
nut, unde lucrarea se apropie de 
sfirșit. Există însă consilii inter- 
cooperatiste, ca cele din Bahnea, 
Sighișoara, Sîngeorgiu de Pădu
re, Miercurea Nirajului, în care 
semănatul porumbului s-a efec
tuat între 20—30 la sută din 
suprafața planificată. Situația 
diferă de la o unitate la _ alta. 
In timp ce în unele semănatul 
se apropie de sfirșit, în altele a- 
bia a început. Este adevărat că 
unitățile rămase în urmă se a- 
flă in zona mai rece a județului, 
dar ținînd cont de epoca în care 
ne aflăm, de condițiile excelente 
oferite de anotimp, săptămina 
aceasta este hotăritoare pentru 
încheierea semănatului în condi
ții optime. Pentru aceasta, me
canizatorii și cooperatorii lu
crează de dimineață pină seara. 
Din unitățile fruntașe au fost 
dirijați mecanizatori spre coope
rativele care mai au de semă
nat suprafețe mari. Ieri, tinerii 
mecanizatori Aurel Cheșcheș și 
Carol Moze, de la secția de me
canizare Sîngeorgiu de Mureș, au 
lucrat pe tarlalele C.A.P. Sînta-t 
na. Două semănători de la Naz-

na au fost dirijate la C.A.P. Pă- 
net.

— Cele 14 semănători care de
servesc cooperativele din raza 
noastră de activitate, ne infor
mează tovarășul Alexandru Bis- 
trai, inginerul șef al consiliului 
intercooperatist Emei. au lucrat 
zilele trecute la întreaga capaci
tate. In unele cooperative, ca 
Voivodeni, Glodeni, lucrarea 
este avansată ceeea ce ne-a per
mis transferarea unor semănă-

tori în ajutorul C.A.P.-urilor din 
Păingeni. Emei. intenționind ca 
înainte de 1 Mai. să încheiem 
semănatul porumbului.

O privire de ansamblu a si
tuației pe județ evidențiază 
încă importante suprafețe desti
nate culturii porumbului, ră
mase nesemănate. Analiza te
meinică a rezervelor din fiecare 
consiliu intercooperatist relevă 
suficiente forțe mecanice și u- 
mane capabile să asigure înche
ierea semănatului pină la 1 Mai. 
Pentru aceasta însă ele trebuie 
folosite la maximum, de fiecare 
unitate agricolă.

MIRCEA BORDA

In județul Bihor
s a încheiat

semănatul porumbului
Acționind cu hotărire pentru realizarea in această primăvară a 

lucrărilor agricole de calitate și in timpul optim, oamenii mun
cii din agricultura județului Bihor — români, maghiari și de alte 
naționalități — au terminat la 28 aprilie semănatul porumbului 
pe întreaga suprafață prevăzută.

In telegrama adresată cu acest prilej Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. 
de Comitetul județean de partid se arată că pe ogoarele bihorene 
toate forțele sînt concentrate acum la semănatul fasolei, sorgului 
și al altor culturi, astfel ca și aceste lucrări să se încheie, pină la 
sfîrșitul lunii.

în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din agri
cultura județului nostru — scrie in telegramă — vă asigurăm, 
tovarășe secretar general, că vom face totul pentru ca in 1976 să 
obținem rezultate superioare în sectorul producției vegetale și 
animale, conștienți fiind că in acest fel contribuim la înflorirea 
continuă a scumpei noastre patrii. Republica Socialistă România.

este piscul

prin 
,____ în

urmă cu aproape un veac și ju
mătate. Este plămadă a munci
torimii cu trunchi 
a doua jumătate 
nouăsprezece, cînd 
și-a creat primul 
xist, cu un program din cele 
mai înaintate între programe
le partidelor muncitorești din 
lume. încă în acel timp, spre 
o asemenea mișcare șl un ase
menea partid, tineretul a 
început să pășească încrezător, 
căutînd magistrala pe care să-și 
așeze energiile, patriotismul, 
dăruirea, spiritul creator, nova
tor. O astfel de magistrală a 
fost deschisă României, acum 

mai 1921, 
Comunist

puternic, în 
a veacului 

această clasă 
partid mar-

înfăptuirea 
pro

ps 
niciodată și 
cuteze a 
de intim 
comunist 
contopit

în- 
în-

Și 
cu

în- 
în- 

adîncă 
revolu-

Una din ha.ele modeme ale Combinatului de fire și fibre sintetice Săvinești.
Foto: O. PLECAN

55 de ani, cînd, în 
s-a ctitorit Partidul
Român.

Partid matur, prin 
cărcătura de experiențe ale tre
cutului țării, partidul comuniș
tilor era în același timp un

toată în-
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Invitații reciproce sau 
respectul în vacanță

Dacă n-ar fi fost vacanța, 
poate n-am fi aflat nimic des
pre relațiile profesori-elevi in- 
pămintenite la Grupul școlar 
C.F.R. Brașov. Căci, probabil, in 
„timp de . școală", aflind des
pre „cazul Vereșan", directorul 
grupului ar fi indicat, ca să-i 
folosim propria expresie, „spăla
rea rufelor in familie" pentru 
ca (tot citindu-l) „să nu se a- 
runce o lumină proastă asupra 
școlii".

Concret, despre ce este vorba? 
In ultimele zile de vacantă, la 
Miliția municipiului Brașov s-a 
prezentat, cu o plîngere in mină, 
profesoara Doina Pereteatcu, de 
la numitul grup școlar, dirigin
tă a anului 11 A. din cadrul li-

ceului mecanic și explicind că. 
face acest gest, fiind pur și sim
plu terorizată de unul dintre e- 
levii ei, Nicolae Vereșan. Ane
xate plingerii, trei bilete care, 
citite cu ochiul legii, pot figura 
ca probe pentru dovedirea unei 
infracțiuni de amenințare.

De fapt, povestea a început 
în primul trimestru al anului 
școlar 1975—1976, cind diriginta 
Pereteatcu a descoperit, 
in clasă, tabla plină de 
obscene, opera elevului 
șan. Apoi, in consiliul 
soral, propunind nota 5 
tare, ceilalți profesori, revoltați 
cu toții de alte și alte abateri 
ale elevului (inclusiv de cele 
40 de absențe nemotivate), au

intrind 
desene 
Vere- 
profe- 

la pur-

decis să se fixeze asupra notei 
4. Pină aici, aparent nimic deo
sebit. Numai că, in replică (și 
să reținem, sfătuit de alți co
legi) Nicu Vereșan a considerat 
de datoria sa să se răzbune și 
să-i dea dirigintei un prim a- 
vertisment, spărgindu-i geamu
rile. Iar către sfîrșitul trimes
trului următor, o invitație tri
misă de dirigintă părinților, 
pentru a-i convoca la o ședin
ță, a fost găsită în cutia de scri
sori a dirigintei, o zi mai tir- 
ziu, avînd pe verso scrisă o altă 
„invitație", din partea elevului, 
către profesoara sa : „sinteți in
vitată a nu aduce la cunoștință 
nimănui partea negativă a tov. 
elev, în binele său și a tovară-

astfel țrote- 
perioadă de 
banii". Ceea

‘șei sale diriginte, 
jindu-vă pentru o 
timp geamurile și 
ce, intre noi fie vorba, a avut 
efectul scontat, pentru că ele
vul Nicolae Vereșan a promo
vat in al doilea trimestru la 
limba franceză (obiectul tova
rășei Pereteatcu), iar la purtare 
i s-a acordat nota 9 ! ! Dealt
fel, un-alt bilet, provenind de 
la același autor, ii indica profe
soarei și cum să facă spre a-i 
ieși media la franceză: „Din 
partea elevului V. N. primiți 
acest bilet prin care vă roagă

MARIUS PETRAȘCU
(Continuare In pag. a 111-a)
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PRACTICA DE VARA 
A VIITORILOR INGINERI 

SE PREGĂTEȘTE ÎN ACESTE ZILE
• Peste 1! OM) de viitori ingineri vor efectua o practică de vară 

diversificată in unități productive, ateliere-școală. laboratoare, ate
liere de proiectare • O mobilizatoare chemare adresată de studen
ții Facultății de metalurgie consiliilor A.S.C. de la eelelalte Institute 
• Accelerarea definitivării convențiilor — eondiție a unei organizări 
optime a practicii.

Așa cum ne spunea tova
rășul Valentin Sgirciu, vice
președinte cu probleme profe
sionale al Consiliului U.A.S.C. 
din Institutul politehnic, pe
rioada practicii de vară pentru 
cei aproape 13 000 de studenți 
va fi concepută în funcție de 
exigențele impuse de pregătirea 
viitorilor ingineri, precum și in 
funcție de necesitățile progra
mului de integrare. In afara 
atelierelor-școală. studenții iși 
vor efectua stagiul de practică 
în atelierele de proiectare, in 
laboratoarele catedrelor. la 
Centrul de calcul, in labora
toarele experimentale. Aproape 
jumătate din numărul studen
ților noștri vor avea locuri de 
muncă în cadrul institutului, 
într-o serie de atelișig practica 
organizindu-se. ca și în între
prinderi, pe schimburi. S-a con
stituit un comandament al prac
ticii cu participarea reprezen
tanților fiecărei facultăți, care 
va urmări asigurarea condiții
lor optime de desfășurare a a- 
cestui stagiu, participarea efec
tivă a studenților la realizarea

VIAȚA BATE LA UȘĂ
Aurel Sorescu, Pădureți. Il

fov : Credeam că pină la aceas
tă dată ai aflat din 'presă că 
trecerea în treapta a doua de 
liceu se face pe bază de con
curs. Pe un elev bun la învăță
tură — cum te prezinți a fi — 
nu-1 poate speria un concurs, 
materia care se cere fiind cea 
studiată în cei doi ani de liceu. 
La real, domeniu care te intere
sează, materiile de concurs sint : 
matematica, scris și oral, și 
limba și literatura română, 
scris ; la notele pe care le obții 
Ia aceste trei probe se adaugă 
media pe care o vei avea la fi
nele anului II. media finală de 
concurs calculindu-se ca medie 
aritmetică. înscrierea candida- 
ților se face la secretariatele li
ceelor incepind cu data de 18 
iunie. Te Sfătuim să-ți faci un 
program riguros de recapitulare 
a materiilor pentru concurs, 
fără să neglijezi studiul celor
lalte discipline din anul II.

Rodica Zamfir, Tulcea : îna
inte de a-ți face cunoscute ma
teriile' de concurs pentru trece
rea îh treapta a doua la liceul 
de navigație, trebuie să-ți spu
nem că există citeva specializări 
— mecanic pentru automobile și 
tractoare, navigație, mecanic 
naval. agronom mecanizator, 
horticultor-mecanizator, zooteh- 
nist-mecanizator, veterinar, me
canic agricol. mecanic pentru 
utilaje de' îmbunătățiri funciare, 
operator pentru exploatări fun
ciare. silvicultură — care obligă 
candidații la un examen medi
cal. în urma căruia să se ateste 
că starea lor de sănătate permi
te școlarizarea in aceste dome
nii. Este necesar, deci, să pre
zinți, odată cu fișa de înscrie
re, care va fi certificată de di
rectorul liceului ori filialei, ade
verința medicală despre care am 
amintit mai sus. Și acum, disci
plinele de concurs : matematică 

’— scris, marinărie matelotaj și 
regulamente, scris și oral. A- 
tențte : se adună și media fi
nală a anului doi, și trebuie 
să te pregătești din ma
teria anului I și II. Da
tele de desfășurare a concursului 
sint cele anunțate : 25 și 26 iu
nie. probele scrise, 27, 29 iunie, 
proba orală. Timpul acordat 
pentru fiecare lucrare scrisă 
este de trei ore, socotite din 
momentul în care subiectul a 
fost scris pe tablă.

Anul II educatoare, Liceul pe
dagogic „Gh. Șincai" Blaj. Alba: 
Da, se susține concurs de tre
cere în treapta a doua de liceu 
și la pedagogic. Probele de con
curs : matematică, scris, limba 
și literatura română, scris ți 
oral. Pentru colegele voastre de 
la învățători se pune și condi
ția ca la concursul de admitere 
în treapta a doua să obțină cel 
puțin nota cinci la fiecare probă 

reperelor, corelarea specificului 
locului de practică cu pregăti
rea și profilul specializării stu
denților. Urmărind, in special, 
latura instructivă a acestui sta
giu. uneori neglijată, in trecut, 
dorim să asigurăm practicii de 
vară caracterul formativ solici
tat de nevoile pregătirii de spe
cialitate. In același timp, ma
joritatea celorlalte locuri de 
practică vor fi asigurate prin 
convenții cu unități industriale 
și economice din Capitală, unde 
acest stagiu poate fi mai ușor 
de urmărit, eventualele aspec
te negative puțind fi prompt 
soluționate prin intervenția 
membrilor comandamentului și 
a factorilor din invățămint.

Tot de la Institutul politeh
nic, mai precis de la Consiliul 
A.S.C. de la Facultatea de< me
talurgie a pornit o mobilizatoa
re chemare adresată consiliilor 
A.S.C. de la celelalte institute 
de Invățămint superior dtn 
țară, în vederea unei ample în
treceri în munca productivă. 
Printre criteriile acestei între
ceri se numără, nu numa; nu- 

scrisă ori orală, spre deosebire 
de celelalte special:zăn unde 
media finală minimă de admi
tere este cinei. Mai trebuie să 
rețineți că la liceele pedagogi
ce. înscrierea la concurs este 
condiționată de media obținută 
la purtare în anul II de studii, 
care trebuie să fie cel puțin L 
La cealaltă întrebare găsit cla
rificările in răspunsul da: cole
gei voastre.

Fănică Roșioru. Rfannicu Să
rat : Normele privind condițiile 
de admitere in treapta a doua 
de liceu precizează că elevi; pot 
candida la concurs in profilul 
în care au urmat treapta Indi. 
Se aprobă insă, de Ia caz la caz. 
și unele excepții, cu condiția ea 
înainte de prezentarea la con
curs candidatul sâ susțină și «ă 
promoveze unele diferențe. Așa
dar. nu există o piedică In ca
lea dorinței tale de a deveni 
neapărat învățătoare. Liceul pe
dagogic din Buzău este acum In 
măsură să te clarifice la ce 
materii va trebui să susții di
ferențe. ca să te pregătești din 
timp pentru viitorul an cind vei 
termina treapta a doua. Pe *- 
ceasta cale, comunicăm cores
pondenților noștri că In ceea ce 
privește examenele de diferență 
de la un profil la altul, dat fiind 
caracterul lor cu totul particu
lar, nu sintem in măsură să 
dăm informații, acestea puțind 
fi aflate la secretariatele li
ceelor.

Anca Dinică — corn. Dragoda- 
na, Dîmbovița, Lucian Anton. 
Neamț : Procedați bine pregă- 
tindu-vă exclusiv după manua
lul de liceu. Nu vă mai luați 
după vorbe : nici o comisie de 
admitere nu corectează lucrările 
candidaților ținînd seama de un 
cuantum de cunoștințe la nive
lul cursurilor universitare ; 
dimpotrivă, un asemenea „sur
plus" care, de regulă, nu poate 
fi învățat decît cu meditatorii 
din afara școlii, contra cost, este 
considerat neavenit. Subiectele 
pentru concurs sint. dealtfel, 
stabilite numai și numai din 
materia de liceu. Celui de-al 
doilea corespondent îi precizăm 
că la secția care îl interesează 
stnt prevăzute numai lucrări 
scrise.

Silvia Cornea : Focșani, Vran
cea : Nu, nu poți candida anul 
acesta. Pentru cursurile fără 
frecvență la Drept, trebuie să 
prezinți adeverință că ai lucrat 
cel puțin doi ani în producție.

Cadir Melian, Constanța : 
Dacă ai absolvit școala medie 
tehnică și ai diplomă de absol
vire. te poți înscrie la cursurile 
fără frecvență ale unei facultăți 
economice, avînd in vedere că. 
potrivit informațiilor date, lu
crezi in specialitate.

LUCREȚIA LUSTIG 

mărul de studenți încadrați in 
activitate de microproducție, 
proiectare și cercetare, valoa
rea medie a acestor activități, 
ci și diversificarea producției 
pe ani de studiu, numărul stu
denților atestați la locul de 
muncă sau deveniți instructori 
de practică, contribuția studen
ților la reducerea importurilor 
și la asimilarea de noi produse 
recunoscute de întreprinderile 
beneficiare. întrecerea, inițiată 
de studenții Facultății de me
talurgie. devine astfel un fac
tor stimulativ in o mai bună 
organizare a practicii producti
ve și asigurarea unui conținut 
corespunzător obiectivelor inte
grării lnvățămintului superior 
eu cercetarea și producția. In 
același timp, este necesar ca In 
acțiunea de definitivare a con
vențiilor de practică — în spe
cial cu unitățile industriale din 
provincie — ce va începe în cu- 
rind. să se respecte repartiza
rea judicioasă a studenților in 
secții, pentru a se evita supra
aglomerările Intilnite In vara 
trecută, să s» asigure condițiile 
optime de cazare si masă iar. 
ir. măsura posibilităților. stu
denții să poată fi încadrați pe 
posrjrile ‘emporar libere, con
form calificării lor.

C. 8TANCULESCU 

„CUPA DE CRISTAL' 
LA A VII-A EDIȚIE
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le eaeertst a> eutaaH w rea - 
aieil. rii«uv * trai mi »:» 
artei si ratare»! gegsrntwi 
român.

Se Ta aeorda si „Premiul 
publicului* filmului care ti 
întruni eea mai mare medie 
pe baza notelor date de spec
tatori In vizionările publice dm 
județele Brăila, Dolj, Galati, 
Vrancea.

ț

Ore practice la Liceul navigației romine „XAVROM" din Constanța.

Scenă din spectacolul „Decebal* (Teatrul de Stat din 
Botoșani pe scena bucurețteană — 1976).

Dramaturgia
lui Eminescu

pe scenele teatrelor

Eminescu 
ca niște 
din epo- 
străvechi.

mare id 
ca o 

vechim:

Terțele dramatice concepu
te de Eminescu ni se înfă
țișează, după o sută de ani 
de la scrierea lor, la fel de 
puternice ți pline de-o emo
ție tulburătoare. Ele sint ade
vărate monumente naționale 
clădite de cel mai mare poet 
pe vatra istoriei noastre. 
Toate piesele iui 
nț se prezintă 
părfi fundamentale 
peea unui popor
O 
duce.
cea a 
cestui 
cebal 
întreg ți nu a unei domni 
m a unui regat. „De v~m 
cădea, eu nu strig rai de So
ma*. II avertizează 
rege dac pe furtunosul ți ră
rind bifai Troian. În concep
ția hu Eminescu. Docta n-« 
» cetate înmoi. et tm re— 
de-ține-stttător. o conșrwnU 
m'ec-iră dime brii, frnes—, 
pune H scenă dertme r Hei 
omp'e. inctrneit te xn 
noz-.ms țț a purcese'r- utr- 
nce s-g Arir f-s m< De- 
rebnl ris r nCrtelsa dmi : 
5«d=- Dra*aa p Mxn 
stnt snam poeme dnș si 
Net. ea*e depătenr pm 
amploarea vrzrren r eemee- 
perm lor. teem! g- ip— . ri ; 
ele stnt ți istorie. șt cmi. r- 
gfndire. bucu—e șt n*e~.ntă. 
mind-ie ți durere, diratd și

tei

poetic. Punerea a- 
dramaturgsi in sce- 

scoaterea ei spre 
publică fi revine. cu 

gemu 
eestet 
nă ți 
e mopa
strălucire, pentru prima dată. 
Teatrului „M. Eminescu" din 
Botoșani care ți-a asumat 
răspunderea de pionierat, In- 
fruntind toate riscurile de-a 
exprima timpul titanic pro
pus de marele nostru poet. 
Regizoral Ion Olteanu și 
trupa din Botoșani au gă
sit formula cea mai adecvată 
a valorificării dramaturgiei 
eminesciene.

Actorii 
(Decebal). 
(Trțian). 
(Dochia). 
dac) și 
tir de 1

Tinase 
Buzea 
Marcu

I (preot 
coîec- 

tc.’entați 
Viorel 
Victor

Cazimir 
. Teodor 

Despina 
Gh. Bancă 
admirabilul 

rnterpreți 
și tiien. format din 
Baltag. Iulian Voicu. 
Nieolae, Ion Plăeșanu. Con
stantin Cadeschi. Ștefan 
Pană. Vladimir Stăr.escu. E-

L CRINGVLEANU

Pentru o »eni in intimpinorea dorinței tinerilor de a fi informați 
in prealabil asupra desfășurării in țara noastră a unor importante 
manifestări tehnico-științifice, ziarul nostru, beneficiind de sprijinul 
și amabilitatea unor specialiști din cadrul instituțiilor organizatoare, 
face citeva recomandări pentru luna mai.

• TIBCO 16. Între 8 și 15 
mai. Complexul expozițional din 
Piața Scinteii — București va 
găzdui cea de-a III-a ediție a 
Tlrgului Internațional de Bunuri 
de Consum. Ca rezultat al acu
mulării unei temeinice expe
riențe in precedentele două 
ediții. Tirgul de primăvară din 
acest an se va prezenta cu un 
profil îmbunătățit, in sensul 
că alături de cele mai felurite 
produs- de larg consum — de 
la articole electrice și electro
nice. pină Ia articolele de sport, 
jucării și artizanat — se vor 
expune, cu o pondere substan
țială. diversele mașini si utilaje 
pentru industriile producătoare 
de bunuri de larg consum. Par
ticipă circa 308 firme din 22 de 
țări România ca țară gazdă 
fiind principalul expozant. Lar- 
z> condrii de documentar- — 
exponatele, materialele tipărite, 
confecțiile tehnice ș a. — vor 
facilita, pe lingă realizarea 
obiectivelor de promovare a 
schimburile- comerciale. un 
bogat schimb de experiență 
între specialiști, dintre care, cu 
siguranță, nu vor lipsi cei tineri.

• UN IMPORTANT CON
GRES MEDICAL. Medicina 
clasică afirmă că există trei 
momente biologice semnificative 
In evoluția individului : naște
rea. viata și moartea. Acum, tot 
mai mulți medici includ Intre 
viată și moarte un al patrulea : 
terapia intensivă. Anestezia șl 
terapia Intensivă constituie tema 
unui congres cu participare in
ternațională. organizat pentru 
prima dată în țara noastră de 
către Ministerul Sănătății și So
cietatea Uniunilor de Științe Me
dicale. sub egida Federației Mon
diale a Societăților de Aneste
zie. la București (Sala mică a 
Palatului). între 26 si 28 mai. 
Vor participa peste 230 specia
liști din țară și 100 de peste 
hotare, dintre cei mai renumiți 
în aceste domenii relativ tine- 
nere în știința și practica me

GENURI Șl REPERTORII 
SIR SEMNUL EXIGENȚEI VALORICE

A 18-a ediție a Festivalului 
national al artei studențești, sec
țiile muzică șoarâ și estradă. 
format:: ar*:«tice si dans tema
tic. o»»fâșuratâ la Galați, a prile
juit o nouâ r puternică afir
mase a mteeferii artistice din 
centrele ^resir* universitare. 
Am asistat la spectacole de înal
tă ținută arr.s-;râ. care confirmă 
existența unor puternice talente 
in rindul studențimii. am ascul
tat interpreți și formații de mu
zică folk, care au emoționat nu
meroasa asistentă prin imnurile 
închinare patriei, prin spiritul 
revoluționar al cintecelor lor. 
Am ascultat interpreți și forma
ții de muzică ușoară cu un re
pertoriu valoros, cu o aderență 
deosebită la publicul tinăr. care 
se datorește tocmai patosului e- 
ducativ în transfigurarea artis
tică a unor înalte idei. Cît de
spre brigăzile artistice de agi
tație aproape toate au demon
strat că acest gen de manifes
tare. privit în unele locuri cu 
neîncredere, poate fi pe matca 
de realizare a unor spectacole 
emoționante, de aleasă delectare 
estetică, atunci cind incizia cri
tică beneficiază și de atributele 
fanteziei creatoare. Cu alte cu
vinte. nu genul e de vină, ci, ca 
și în alte cazuri, apelul la cli
șeu. la schemă, lipsa de imagi
nație. staționarea în simplism si 
declarativism. Lecția oferită, 
prin reușitele lor artistice, de 
brigăzile din centrele universi
tare din București, Cluj-Napoca 
și Iași trebuie ținută minte.

Juriul de la secția de muzică 
ușoară, avînd drept președinte 
pe compozitorul George Grigo- 
riu, a hotărît decernarea titlului 
de laureat al Festivalului na
țional al artei studențești, ediția 
a 10-a, următoarelor formații șl 
interpreți :

Formațiilor de muzică pop : 
Cristal, Centrul universitar 
Galați ; Ethos, Centrul uni
versitar Iași ; Jet, Centrul uni
versitar București ; Modal Quin
tet. Centrul universitar Cluj- 
Napoca ; Diamantele negre, 
Centrul universiar Petroșani ; 
Academica, Centrul universitar 
București. 

dicală. O importantă expoziție 
deschisă în zilele congresului în 
holul Sălii Palatului va înfățișa 
cele mai recente progrese în 
domeniul aparaturii și medica
mentelor destinate anesteziei și 
terapiei .intensive. Printre alte 
obiective, congresul urmărește 
popularizarea acestor noi spe
cialități — la ora actuală defi
citare in planul cadrelor — în 
rindul tinerilor medici și stu- 
denți.

• „SIMPOFER" (II). Al doi-t 
lea seminar internațional de 
reducere directă a minereurilor 
de fier, care se va desfășura 
între 24 și 28 mai la București 
(Sala rondă a hotelului Inter
continental) va avea ca temă 
„Utilizarea materialelor prere- 
duse în siderurgie". Cei peste 
250 participanti (din România și 
alte 30 de țări ale lumii), per
sonalități marcante în domeniu, 
își vor orienta comunicările 
spre dezbaterea unui nou pro
cedeu care face posibilă obți
nerea fierului direct în oțelării 
excluzind folosirea cocsului. Este 
vorba. așadar, de un răspuns 
tphnic la o problemă, deosebit 
de actuală — reducerea consu
mului de cocs. SimDozinnul este 
organizat de Ministerul Indus
triei Metalurgice, în colaborare 
cu I.C.C.M.. sub egida Comite
tului oțelului din cadrul Comi
siei Economice pentru Europa
— O.N.U.

• AGRICULTURA ÎN SERE. 
Numeroși specialiști din 'insti
tutele de cercetare pentru Ie- 
gumicultură. catedre universi
tare de specialitate. producții,
— cărora li se vor adăuga peste 
100 de cercetători din străină
tate — se vor reuni între 18 și 
22 mai la București (sălile de 
conferințe ale hotelului Parc) în 
cadrul simpozionului interna
țional „Cultura legumelor in 
sere", organizat de Ministerul 
Agriculturii și Industriei Ali
mentare, sub egida Asociației

Formațiilor de muzică folk : 
Grupul folk al Centrului uni- 
verâitar Oradea j Formația poli- 
grup „Podul". București: Grupul 
folk Ancestral. Tg. Mureș : Fla
căra Folk. Iași ; Orchestrei de 
jazz a Casei de caltură a stu
denților din București „Grigore 
Preoteasa*.

Soliști vocali de muzică ușoa
ră : Gabriel Cotabița, Centrul 
universitar Craiova, Mihaela 
Runceanu, Centrul universitar 
București, Doina Popescu, Cen-

Festivalul național 
al artei studențești

trul universitar București. Doina 
Matei, Centrul universitar Bucu
rești, Rodica Giosan, Centrul 
universitar Petroșani.

Soliștilor folk : Irina Morcov, 
Centrul universitar Timișoara, 
Vasile Seicaru, Centrul univer
sitar Galați, Victor Socaciu, 
Centrul universitar Brașov.

Soliști instrumentiști : Drago? 
Nedelcu (pian), Centrul univer
sitar București, Ștefan Pentec 
(pian), Centrul universitar Ti
mișoara. Dumitru Damian (pian 
și vioară), Centrul universitar 
Cluj-Napoca. Vasile Foica 
(flaut), Centrul universitar Iași, 
Dumitru Fabian (oboi), Centrul 
universitar Tg. Mureș, Cătălin 
Coldea (baterie), Centrul uni
versitar Cluj-Napoca. Vanca 
Bordei (baterie), Centrul univer
sitar București.

Pentru compoziții originale : 
Vasile Crețu, Centrul universi
tar Galați, Cornel Cristei, Cen
trul universitar Iași, Formația 
preludiu, Centrul universitar 
Timișoara, Mircea Romcescu, 
Centrul universitar București.

Pentru îndelungata activitate 
în îndrumarea mișcării artistice 
studențești : Vasile Crețu, Cen
trul , universitar Galați, Gabriel 
Mărgărint, Centrul universitar 
București.

S-au mai acordat : Premiul 

internaționale de științe horti
cole. O simplă enumerare, a 
temelor care fac obiectul celor 
șase secțiuni — genetică, ame
liorare și producerea de sămîn- 
ță ; fiziologie și nutriție ; teh
nologie. mecanizare, construcții 
și microclimat ; protecția plan
telor ; păstrare, transport, post- 
maturare ; marketing și prog
noză — dă o imagine asupra 
caracterului cuprinzător și ac
tual al manifestării.

• „COMBATEREA POLUĂ
RII" este titlul unei expoziții 
internaționale ce va putea fi 
vizitată în holul Sălii Palatului 
între 25 și 28 mai. Vor fi pre
zentate procedee și instalații 
pentru controlul, combaterea și 
prevenirea poluării în aer, apă 
și sol. Printre exponatele care 
vor reține cu siguranță atenția 
se numără instalații cu laser 
pentru controlul poluării, labo
ratoare mobile pentru analiza 
mediului înconjurător, analizoa
re de zgomot, aparatură de su
praveghere continuă a nivelu
lui poluării etc. Se scontează 
pe participarea a cel puțin 15 
firme, dintre care multe renu
mite ca : I.F.A.. Philips, U.P.K., 
Hartînan & Brown ș.a.

• ACȚIUNEA REDUCEREA 
IMPORTURILOR. în întreagă 
țară continuă să fie deschise în 
această perioadă. la nivelul 
fiecărui județ, expoziții tehni
co-științifice al căror obiectiv 
este evidenției'ea căilor de re
ducere a importurilor. Sint pre
zentate produse și tehnologii, 
pină acum importate, cărora 
încă nu li s-au găsit soluții al
ternative și originale corespun
zătoare. Pe marginea acestora 
au loc dezbateri la care parti
cipă specialiști din cercetare, 
proiectare, producție, invățămint 
superior, precum ți din cadrul 
ministerelor economice și Con
siliului Național pentru Știință 
și Tehnologie. Pentru organiza
țiile de tineret ele reprezintă 
un bun prilej de a-și- orienta 
thmatica activității de creație 
tehnico-științifică in direcțiile 
de interes major pentru econo
mia națională.

VIRGIL SIMION

revistei ..Amfiteatru",’ Orches
trei de jazz a Casei de cultură 
a studenților din București — 
..Grigore Preoteasa", Premiul 
Cenaclului ..Amfiteatrul artelor". 
Grupului folk al Centrului uni
versitar Oradea.

Juriul Secției brigăzi artistice 
și dans tematic, avînd ca pre
ședinte pe Marin Traian, a ho- 
tărit decernarea titlului de lau
reat al Festivalului național al 
artei studențești, ediția a 10-a. 
brigăzilor artistice de agitație 
de la : Facultatea de comerț, 
Academia de Studii Economice 
București, Institutul medico- 
farmaceutic, Cluj-Napoca, Insti
tutul medico-farmaceutic Iași, 
Centrul universitar Craiova, bri
găzii Facultății de economie in
dustrială a A.S.E., a Facultății 
de biologie ale Universității 
București.

Pentru dans tematic : Ansam
blului „Doina" al Casei de cul
tură a studenților din București 
— „Gr. Preoteasa", care a primit 
și premiul revistei „Viața stu
dențească" pentru înalta ținută 
artistică și diversitatea tematică, 
formației de dans tematic a 
Casei de cultură a studenților 
din Tg. Mureș, formației de 
dans tematic a Centrului uni
versitar Baia Mare.

Pentru interpretare : Nico- 
lae Arieșanu, student al Fa
cultății de comerț a Academiei 
de Studii Economice, Mihai 
Coadă. Facultatea de comerț a 
Academiei de Studii Economice 
București, Silvia Covaliuc, In
stitutul medico-farmaceutic — 
Cluj-Napoca, Șerban Giosan, U- 
niversitatea Craiova.

Pentru activitate îndelungată 
și rezultate deosebite In îndru
marea mișcării artistice studen
țești : loan Gubernicu, instruc
tor al ansamblului' Doina-.,Gr. 
Preoteasa" București, Francisc 
Kelemen, instructor al Forma
ției Casei de cultură a studen
ților din Tg. Mureș, conf. dr. 
Petre Vancea, Institutul medico- 
farmaceutic — Iași, asist, univ. 
Nicolas Florescu, Cluj-Napoca, 
Laurențiu Toma. directorul Ca
sei de cultură „Gr. Preoteasa" — 
București.

ION CHIRIC

MINISTERUL
FACULTATEA DE UTILAJ 

TEHNOLOGIC

Catedra de Discipline mecanice 
generale

Șef de lucrări. disciplinele 
Mecanică și rezistența materia
lelor. poziția 16.

Asistent, disciplina Rezistența 
materialelor, poziția 22.

Asistent, disciplinele Mecani
că teoretică. Elemente de ingi
nerie mecanică, poziția 23.

Asistent, disciplinele Mecani
că. Rezistența materialelor, Ele
mente de inginerie mecanică, 
poziția 24.

Asistent, disciplinele Organ» 
de mașini, Desen tehnic, poziția 
25.

Asistent, disciplinele Mecanis
me și organe de mașini, Desen 
tehnic, poziția 26.

Asistent. disciplinele Meca
nică și rezistență, Desen tehnic, 
poziția 31.
Catedra de fizici, electrotehnică, 

automatică și informatică

Șef de lucrări, disciplinele 
Analiza, proiectarea și imple
mentarea sistem, Aplicații ana
liză. poziția 16.

Asistent, disciplinele Electro
tehnică și electronică, Mașini și 
acționări electrice, poziția 31.

EDUCAȚIEI
9

INSTITUTUL DE PETROL
anunță scoaterea la concurs

Asistent, disciplinele Mașini și 
acționări electrice, Electroteh
nică și mașini electrice. Electro
tehnică, mașini și distribuții e- 
lectrice în rafinării, poziția 33.

Asistent, disciplinele Instalații 
electrice și elemente de automa
tizări, Electrotehnică și electro
nică, poziția 34.

Asistent, disciplinele Fizică. 
Instalații electrice și elemente 
de automatizări, poziția 37.

Catedra de Utilaj petrolier
Asistent, disciplinele Utilaje 

în industria chimică și petro
chimică. Inspecția instalațiilor. 
Tehnologia materialelor, Studiul 
metalelor, poziția 27.

Asistent, disciplinele Tehno
logia materialelor. întreținerea 
șf reparația, utilajului petrochi
mic, poziția 29.

Asistent, disciplinele Tehnolo
gia materialelor. întreținerea și 
reparația utilajului petrolier, po
ziția 30.

Catedra de educație fizică și 
limbi moderne

Asistent, disciplinele Educație 
fizică (curs obligatoriu), Antre
namente secția baschet, fotbal, 
handbal, poziția 6.

FACULTATEA DE FORAJUL 
SONDELOR ȘI EXPLOATAREA 
ZĂCĂMINTELOR DE PETROL 

ȘI GAZE
Catedra de matematici

Lector, disciplina Matematici 
I, poziția 8.

Catedra de Hidraulică și 
termotehnică

Șef de lucrări, disciplinele 
Termotehnică. Termotehnică și 
mașini termice, poziția 5.

Șef de lucrări, disciplinele 
Mașini și instalații termice, Ter

I ÎNVĂȚĂMÎNTULUI
SI GAZE PLOIEȘTI â >

a următoarelor posturi:
motehnică și mașini termice, 
poziția 11.
FACULTATEA DE TEHNOLO
GIA ȘI CHIMIZAREA PETRO

LULUI ȘI GAZELOR

Catedra de științe sociale

Conferențiar, disciplina Eco
nomie politică, poziția 5.

Lector, disciplinele Legislație 
economică. Pedagogie. Psihologia 
muncii, poziția 17.

Asistent, disciplina Economie 
politică, poziția 20.

Catedra de Chimie
Asistent, disciplinele Chimie 

anorganică și analitică. Chimie 
și coroziune, poziția 20.

Asistent, disciplina Chimie fi
zică, poziția 21.

Asistent, disciplina Chimie a- 
nalitică, poziția 23.

Asistent, disciplinele

analitică, Chimie, anorganică și 
analitică, poziția 24.

Asistent, disciplina Chimie a- 
norganică și analitică, poziția 25.

Asistent, disciplinele Chimie, 
Chimie și coroziune, Chimie a- 
norganică, poziția 26.

Asistent, disciplinele Chimie 
anorganică, Chimie analitică, 
poziția 28.

Asistent, disciplina Chimie fi
zică, poziția 29.

Catedra de inginerie petrochi
mică

Asistent, disciplina Tehnologia 
petrolului, poziția 31.

Asistent, disciplina Procese- 
aparate si tehnologia petrolului, 
poziția 37.

Asistent, disciplinele Tehno- 
logia_ petrolului. Procese catali
tice în petrochimie, Cinetică in
dustrială și reactoare, poziția 39.

Asistent, disciplinele Procese 
și aparate, Procese calorice, po- 

Chimie ziția 40.

Asistent, disciplina Tehnologia 
petrochimică, poziția 42.

Asistent, disciplinele Tehno
logie petrochimică. Procese ca
talitice în petrochimie, poziția 
43.

★
Candidații la concurs vor de

pune la secretariatul Institutu
lui de petrol și gaze din Ploiești, 
B-dul București nr. 1, in termen 
de 30 zile (pentru posturile de 
șefi de lucrări, lectori) și de 15 
Zile (pentru posturile de asis
tenți) de la data publicării a- 
cestui anunț în Buletinul Oficial 
31 R.S.R. cererea de înscriere 
împreună cu actele prevăzute de 
Legea nr. 6 privind Statutul per
sonalului didactic din . R.S.R.. 
publicată în Buletinul Oficial al 
R.S.R., partea I. nr. 33 din 15 
martie 1969 și de Instrucțiunile 
M.E.I. nr. 84539/1969.

Concursul se va ține la sediul 
Institutului de petrol și gaze 
Ploiești, în termen de 3 luni 
(pentru posturile de șefi de lu
crări (lectori) și de 15 zile (pen
tru posturile de asistent) de la 
data expirării termenului de în
scriere la concurs.

Candidații la concurs sint obli
gați să comunice în scris condu
cerii unității, unde își desfășoară 
activitatea', înscrierea la concurs.

MINISTERUL CONSTRUCȚIILOR 
INDUSTRIALE

LICEUL DE CONSTRUCȚII 
NR. 4 BUCUREȘTI

POPEȘTI LEORDENI, 
str. Leordeni nr. 94 sector 5

Telefon : 83 79 40
Primește înscrieri incepind cu data de 25 mal 1976. pentru 

anul școlar 1976/1977, băieți ți fete din toate localitățile țării
I. Liceu — treapta I

— instalator electrician pentru construcții
— instalator tehnico-sanitar de gaze, de încălziri centrale șl 
de ventilație
— dulgher-tîmplar-parchetar
— zidar-betonist, niontator mase plastice
— lăcătușerie generală.

II. Liceu — treapta a Il-a — anul III
Se primesc absolvenți ai primei trepte de la orice liceu 

din țară la specialitățile :
— construcții civile și industriale
— electromecanic utilaje de construcții
— instalații pentru construcții

III. Școală profesională (ucenicie)
— sudori
— lăcătuși construcții metalice
— lăcătuși mecanici industria constructoare de mașini
— instalator electrician în construcții
— instalator tehnico-sanitar.

Se asigură bursă de întreprindere șl școlaritate, cazare si masă în cadrul școlii.
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Încheierea lucrărilor congresului TELEGRAME Ieri, în Capitală, s-a deschis

SALONUL NATIONAL AL CĂRȚII

Miercurl, 28 aprilie, au luat 
sfirșit lucrările Congresului 
Uniunii Generale a Sindicate
lor din România.

Desfășurat sub puternica im
presie produsă de cuvîntarea 
rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, Congresul Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor a constituit 
un moment de mare importanță 
în unirea și mai strînsă a efor
turilor tuturor oamenilor muncii 
— români, maghiari, germani și 
de alte naționalități — în mă
reața operă de edificare a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate in patria noastră.

în ședința de dimineață, par
ticipanții la Congres au salutat 
prezența la lucrări a delegații
lor sindicale de peste hotare, 
sosite in cursul zilei preceden
te : Confederația Generală a 
Muncii din Grecia. Confedera
ția Generală a Muncii din 
Peru. Organizația Unității Sin- 

Kdicale Africane. Uniunea Sindi- 
^catelor Germane (R.F. Germa

nia), Organizația 
Somalezi, 
Muncii din 
Sindicatelor 
Sri Lanka, 
rală a Sindicatelor 
blica Populară 
Yemen. Federația 
Sindicatelor 
Yemen.

în reluarea 
plen au luat 
Angelo Miculescu. 
ministru al guvernului, 
trul agriculturii și industriei 
alimentare. Maria Apetre. pre
ședintele Comitetului sindicatu
lui întreprinderii ..Textila" — 
Botoșani, Dumitru Pădure, pre
ședintele Comitetului sindicatu
lui de la întreprinderea ..23 
August" — București, Vasile 
Vranău. inginer la Inspectoratul 
silvic al județului Suceava. Ilie 
Codrat. președintele Comitetu
lui sindicatului de la întreprin
derea de vagoane — Caracal, 
Vasile Miron, inspector la Di
recția sanitară a județului. Te
leorman. Ion Jinga. vice
președinte al Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, 
Dumitru Bularca, președintele 
Comitetului sindicatului IFET 
Nehoiu. Ana Mureșan. pre
ședintele Comitetului Uniunii 
Sindicatelor din Comerț și 
Cooperație. Ionel Radu, inginer- 
șef la întreprinderea de trans
porturi auto — Tulcea. Virgil 
Lori'nțiu. președintele Consiliu
lui județean al sindicatelor 
Bistrița-Năsăud. Petre Dascălu, 
președintele Comitetului sindi
catului de la IPROMET-Bucu- 
rești. Ion Oțelea, președintele 
Comitetului sindicatului de la 
întreprinderea ..Progresul" — 
Brăila. Elena Dăbuleanu. pre
ședintele Comitetului sindicatu
lui de la întreprinderea de ho
teluri și restaurante Mangalia, 
Ion Zăvăleanu, președintele

• Consiliului județean al sindica
telor — Dolj. Ecaterina Vereș, 
președintele Comitetului Sindi
catului de la întreprinderea 
„Textila“-Arad. Nicolae Nicola- 
escu. secretar de stat adjunct la 
Ministerul Sănătății, Maria Di- 
mancea. președintele Comitetului 
sindicatului de la întreprinderea 
„Solidaritatea" — Oradea. Iosif 
Burian, președintele Consiliului 
județean al sindicatelor — Har
ghita. Floarea Bucur, secretar al 
Consiliului județean al sindica
telor Dîmbovița. Nicolae Gart
ner. președintele Comitetului 
sindicatului de la întreprinde
rea „Dermatina" — Timișoara, 
Elena Nae. președintele Comi
tetului Uniunii sindicatelor din 
Industria Ușoară, general-loco- 
tenent Marin Dragnea. președin
tele Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport, Arca- 
die Pauliuc. președintele Comi
tetului sindicatului de la între- 

■ prinderea constructoare de ma
șini — Reșița, Petre Gras, pre
ședintele Comitetului sindicatu
lui de la Trustul de construcții 
hidrotehnice — Lotru. Ion Las- 
lău, președintele Consiliului ju
dețean ai sindicatelor — Alba. 
Stelian Pătruțescu, directorul 
Grupului școlar ..Electronica" — 
București, Paul Dragomir. căpi
tan șef al portului Constanța.

Luind în considerare faptul că 
în plen și in cele opt comisii de 
lucru au luat cuvintul 355 de 
delegați și invitați, care au dez
bătut pe larg problemele și do
cumentele înscrise pe ordinea de 
zi. s-a hotărit sistarea discuții
lor.

Congresul a aprobat, în unani
mitate. Raportul și activitatea 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
precum și Raportul și activita
tea Comisiei centrale de cenzori.

Trecindu-se la următorul 
punct al ordinii de zi, delegații 
au aprobat propunerile privind 
unele completări și modificări 
la Statutul-cadru al sindicatului, 
Statutul-cadru al Uniunii sindi
catelor pe ramură de activitate, 
Statutul U.G.S.R. și Statutul 
consiliilor teritoriale ale sindi
catelor. Totodată, delegații au 
hotărit să dea mandat Consiliu
lui Central ce va fi ales să re
dacteze și să definitiveze, pe 
baza hotâririlor Congresului, 
statutele organizațiilor sindicale.

Delegații la marele forum au 
aprobat, apoi, în unanimitate, 
Rezoluția Congresului 
Generale
România, urmind ca acest docu
ment să fie completat și defini
tivat pe baza propunerilor și su
gestiilor rezultate din dezbate
rile în plen și comisiile de lu
cru.

La ultimul punct al ordinii de 
zi. Congresul a ales organele de 
conducere ale Uniunii Generale 
a Sindicatelor.

în Consiliul Central al 
U.G.S.R. au fost aleși 231 mem-

Muncitorilor 
Uniunea Oamenilor 
Burundi. Federația 

Independente din 
Confederația Gene- 

din Repu- 
Democratâ 

Generală a 
Republicadin

dezbaterilor în 
cuvintul tovarășii 

viceprim- 
minis-

Uniunii
a Sindicatelor din

La teiul lui 
poeziei 
Copoul 
amurg, 
LesnPa, 
Chiriac,

bri si 84 membri supleanți, iar 
în Comisia centrală de cenzori 
— 35 de membri.

★
în cursul după-amiezil s-a 

desfășurat ședința de Închidere 
a lucrărilor Congresului Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România.

Au participat tovarășii Lina 
Ciobanu, Ilie Verdeț și Mihai 
Dalea.

în sală se aflau ca invitați 
membri ai C.C. al P.C.R. și ai 
guvernului, vechi militanfi ai 
mișcării muncitorești din țara 
noastră, activiști de partid și de 
stat, personalități ale vieții ști
ințifice, culturale și artistice.

Erau prezenți, de asemenea, 
oaspeți de peste hotare, repre
zentanți a 99 de organizații din 
87 de țări și 5 organizații inter
naționale sindicale.

Participanților la Congres Ii 
se aduce la cunoștință că. în 
prima sa ședință plenară, noul 
Consiliu Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor, a ales Co
mitetul Executiv format din 43 
de membri, și Biroul Executiv, 
alcătuit din 11 membri.

Ca membri ai Comitetului 
Execuții- al Consiliului Central 
al U.G.S.R. au fost aleși tova
rășii: Ion Alexandru. Floarea 
Bucur. Iosif Burian. Constantin 
Buzatu. Maria Casiean. Teodor 
Căluser, Gheorghe Cojocam, 
Marius Cojocaru. loan Costea. 
Alexandru Crișan. Petru Despot. 
Laurențiu Dragomirescu. Silvia 
Dubințov, Cornelia Filipaș. 
Petru Furdui, Mircea Georgescu. 
Mihai Goran. Constantin He- 
răscu. Constantin Iancu. Silvia 
Hie. Nicolae Lăcătuș. Constan
tin Mindreanu. Aurel Moja. Mi
hai Munteanu. Ana Mureșan. 
Elena Nae. Nagy Paul. Lidia 
Orădean. Arpad Orban. Gheor
ghe Pană. Stefan PaveL Vasile 
Păcuraru. Ileana Peter. Gheor
ghe Petrescu. Alexandru Pin-a, 
Virginia Pripitu. Teodor Pru- 
nea. Gheorghe Radu. Viorel Ște- 
fănescu. Gheorghe Stupara. Gri- 
gore Voinescu. Matei Wisemerr, 
Ion Zăvăleanu.

Consiliul Central al U.G.S.R. 
a ales in funcția de președinte 
pe tovarășul Gheorghe Pană, de 
vicepreședinți pe tovarășii Ghe
orghe Petrescu, Elena Nae. Mir
cea Georgescu. Ileana Peter, 
Gheorghe Stuparu și Matei Wi
semerr, iar de secretari pe to
varășii Pavel Ștefan. Nagy Paul, 
Cornelia Filipaș și Constantin 
Mindreanu. care alcătuiesc Bi
roul Executiv.

Președinte al Comisiei Cen
trale de Cenzori a U.G.S.R. a 
fost ales tovarășul Ion Moga.

Luind .cuvintul, tovarășul 
Gheorghe Pană a relevat că, 
timp de trei zile, au fost dezbă
tute, în lumina marilor sarcini 
ce revin sindicatelor din docu
mentele Congresului al XI-lea, 
din Programul partidului, a in
dicațiilor secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. cuprinse in magis
trala cuvintare rostită la Con
gresul nostru, modalitățile de 
sporire a participării sindicatelor 
împreună cu toate organizațiile 
care fac parte din Frontul Uni
tății Socialiste, la rezolvarea 
problemelor majore ale dezvol
tării economico-sociale in actua
la etapă de dezvoltare a țării.

Putem aprecia cu satisfacție 
că forumul suprem al sindicate
lor. Congresul U.G.S.R. — a spus 
vorbitorul — a făcut o analiză 
aprofundată, exigentă a modului 
in care sindicatele iși îndeplinesc 
rolul și atribuțiile cu care ele 
sint învestite in societatea noas
tră. că dezbaterile sale au pri
lejuit un rodnic schimb de ex
periență, constituind o largă tri
bună de exprimare a opiniilor, 
în același timp. Congresul a sta
bilit cu răspundere măsurile ne
cesare pentru eliminarea neajun
surilor existente, pentru perfec
ționarea și întărirea in continua
re a capacității politico-organi- 
zatorice și educative a indica
telor.

Congresul nostru a constituit 
o puternică manifestare de în
credere nemărginită a partici
panților — a tuturor oamenilor 
muncii români, maghiari, ger
mani si de alte naționalităti — 
în politica marxist-leninistă a 
partidului, de atașament nețăr
murit fată de partid, fată de se- ,«41:11 li

cii. creșterea productivități: mun
cii, ridicarea nivelului calitativ 
al producției, promovarea pro
gresului tehnic, să milităm cu 
fermitate pentru ordine și dis
ciplină exemplară în muncă.

în activitatea noastră ne vom 
preocupa cu atenție și răspun
dere sporită de soluționarea 
problemelor de muncă și de 
viață ale oamenilor muncii, de 
înfăptuirea tuturor măsurilor 
stabilite de partid și de stat 
pentru ridicarea nivelului de 
trai. O atenție centrală o vom 
acorda Îmbogățirii permanente 
a conținutului activității politice 
și ideologice la nivelul exigen
țelor puse in fața noastră de 
Congresul al XI-lea al PiC R . 
Plenara C.C. al P.C.R. din apri
lie a.c.. de recenta Plenară a 
Consiliului National al Frontu
lui Unității Socialiste. In stopul 
formării omului nou. cu o înaltă 
conștiință politică și cetățeneas
că, cu un profil moral înaintat, 
pentru aplicarea neabătută in 
muncă si în viață a normelor și 
principiilor eticii și echității so
cialiste.

Adresind apoi cele mai căldu
roase mulțumiri celor 99 dele
gații de peste hotare pentru 
participarea la lucrările Con
gresului nostru, pentru saluturile 
lor frățești și aprecierile la a- 
dresa sindicatelor si a oamenilor 
muncii din tara noastră, vorbi
torul a subEniat : Vedem Tn 
toate acestea o expresie a rela
țiilor de prietenie și de colabo
rare multilaterală, a sentimen
telor de solidaritate activă, mi
litantă dintre organizațiile noas
tre în lupta revoluționară pen
tru unitate. în lupta îmootmva

National

pa:tovarâș-^l
cretarul general al 
președintele țării, 
Nicolae Ceaușescu.

Cred că șint in asentimentul 
dumneavoastră, al delegaților si 
invitaților, să asigurăm con
ducerea partidului, pe tovarășul 
Nicolae Ceausescu, că noi, 
prezenți la Congres, toți 
peste 6 mili 
sindicatelor 
conducerea 
partid, cu 
vom munci 
intensificarea participării sindi
catelor la înfăptuirea neabătută 
a politicii partidului și statului 
nostru, a Programului partidului 
— strălucită întruchipare a nă
zuințelor de pace și bunăstare 
ale poporului nostru, de ridicare 
a patriei libere și independente 
pe noi culmi de progres și civi
lizație.

însușindu-ne pe deplin ideile, 
orientările și concluziile cuprin
se în strălucita expunere a to
varășului Nicolae Ceaușescu. la 
Congresul nostru, ne angajăm să 
acționăm în spirit comunist, cu 
energie, pasiune si spirit revo
luționar, cu întreaga noastră ca
pacitate și inițiativă creatoare 
pentru ca actualul cincinal, al 
afirmării revoluției tehnico-ști- 
ințifice în țara noastră, să fie în
deplinit în mod exemplar, să va
lorificăm eficient capacitatea 
politică și organizatorică a sin
dicatelor in înfăptuirea sarcini
lor economice și sociale, să dez
voltăm și să generalizăm expe
riența acumulată în întrecerea 
socialistă pentru organizarea su
perioară a producției și a mun-

la Congres, 
ilioane de membri 

vom acționa, 
organizațiilor 

spirit revolui 
fără preget. |

cei 
cei 
ai 

sub 
de

iționar, 
pentru

Seară de poezie
Eminescu, duhul 
înfiora din nou 

Astă seară, in 
ieșeni George 
Romanescu, Ion

va 
Iașilor, 
poeții 
loanid

Mihai Leoveanu, An-

gela Traian, actorii Teatrului 
Național, Teofil Vîlcu, Petrică 
Ciubotaru și alți oameni de cul
tură se vor întilni, aici, cu pu
blicul tinăr, aducînd omagiul 
lor geniului poeziei românești.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii So
cialiste România, a adresat Maiestății Sale Imperiale, HIROHITO, 
împăratul Japoniei, următoarea telegramă :

îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, cu ocazia sărbători: 
naționale a Japoniei — ziua de naștere a Maiestății Voastre — calce 
felicitări, precum și cele mai bune urări de sănătate și fericire per
sonală, de bunăstare și progres pentru poporul japonez.

Sint convins că relațiile prietenești româno-; apor.eze. care au 
cunoscut în ultimii ani o creștere și diversificare tot mai mare. vor 
continua să se dezvolte in interesul celor două țări, al colaborării ș: 
păcii in lume.

Tovarășul MANEA MANESCU, prim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, a adresat Excelenței Sale domnului 
TAKEO MIKL prim-ministru al Japoniei, următoarea telegramă :

Cu ocazia sărbătorii naționale a Japoniei, vă rog să primiți. Exce
lență. calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de succes 
și fericire personală.

PRIMIRE LA
C.C. AL P.C.R

Mieti

Al 6-lea Salon național al 
tir-.. — = ce se inte
grează In ampla acțiune de 
pregătire a Congresului educa
ție: politice și culturii socialiste, 
a fost deschis. miercuri la 

tn boiul mare al Tea
trului Național din București, 

in acest an a Salonului 
> semnificație aparte, 
etrospectivă a activității 

lănești desfășurată 
1971—1975.
trai in cadrul ex- 
•upă standurile cu 

Nicolae 
țară și

Ediția 
poanâ
editoriale : 
în nncxnal

Un loc < 
poziției □ 
lucrările 
Ceausescu, 
străinătate.

tovarășa 
editate

laolaltă peste 4 000 de volume 
de literatură social-politică, 
științifică și tehnică, beletris
tică românească și universală, 
literatură pentru copii și tine
ret, de artă, cărți în limbile na
ționalităților conlocuitoare, ma
nuale școlare și universitare, 
oferind o imagine completă a 
politicii editoriale românești,_ o 
nouă mărturie a rolului cuvîn- 
tului tipărit pus în slujba pro
movării științei șl culturii noas
tre socialiste.

Un număr însemnat de tra
duceri, apărute în străinătate, 
precum și volume tipărite în 
limbi de largă circulație sint 

într-un stand special

pentru pace ș: progreg aoexal !n 
lume.

Presedir.*ele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R. a rugat pe oas
peți să transmută sindicatelor, 
clasei muncitoare, tuturor oame
nilor muncii oe care 
zintă salutul fierbinte 
brilor sindicatelor din 
stima și considerația 
împreună cu cele mai calde 
urări de succese în munca și 
lupta pentru înfăptuirea inte
reselor vitale ale celor ce mun
cesc. pentru progres și prospe
ritate in țările lor. Totodată, 
asigurăm sindicatele și oamenii 
muncii pe care ii reprezentați 
că Uniunea Generală a Sindica
telor din România, participînd 
activ la construirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
pe pămintul patriei noastre, va 
aduce și în continuare o con
tribuție susținută la consolida
rea sistemului mondial socialist, 
la sporirea prestigiului și influ
enței socialismului în lume, la 
făurirea unei noi ordini econo
mice și politice internaționale, 
pentru pace și colaborare In 
toată lumea.

în încheiere, permiteți-mi ea 
în numele Consiliului Central 
al Uniunii Generale, ales de 
Congres astăzi, să vă mulțumim 
pentru încrederea acordată și să 
vă asigurăm că vom îndeplini 
cu cinste mandatul încredințat, 
îndatoririle ce ne revin, că vom 
acționa neabătut pentru înfăp
tuirea exemplară a marilor sar
cini încredințate de către partid 
sindicatelor.

Avem un program clar de ac
țiune. o linie politică a partidu
lui și statului verificată in fo
cul luptei revoluționare. Pentru 
fiecare dintre noi. pentru fie
care organizație sindicală, pen
tru fiecare membru al ei. nu 
poate fi o îndatorire mai înaltă, 
mai plină de râspv 
slujirea cu neclintit 
a cauzei i 
dania ne 
viață ini 
partidului. 
Nicolae I 
făptuirea Prcgramj

ii repre- 
al mem- 
Româ.-.i a. 

noastră.

după-amiază. tovară
șul Dumitru Popescu, membru 
al Comitetului Politig Executiv, 
secretar al C.C. ai P.C.R., pre
ședintele Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, a primit pe 
Laszlo Marczali. adjunct al mi
nistrului culturii al R: P. Un
gare. președintele părții ungare 
in Comisia mixtă de colaborare 
culturală romăno-ungară. și pe 
Demeter Sandor, vicepreședinte 
al Institutului ungar pentru re
lațiile culturale cu străinătatea, 
care se află in tara noastră cu 
prilejul lucrărilor celei de-a 
IV-a Sesiuni a Comisiei mixte 
de colaborare culturală romăno- 
ungară.

în cadrul convorbirii au fost 
abordate probleme privind dez
voltarea colaborării culturale 
dintre cele două țâri.

La primire, care s-a desfășu
rat lr.tr-o atmosferă caldă, to
vărășească. a participat Ion 
Dodu Bălan, vicepreședinte al 
Ccrtsi-iuhii Culturii și Educației 
Sociali ste.

A fost de fată Imre Farcaș. 
Insăre.nat cu afaceri ad-interim 
al R. P. Ungare la BucureștL

★
între 28 și 28 aprii’.e a avut 

loc la București cea de-a IV-a 
sesiune a Comisiei mixte de co
laborare culturală româno-un- 
gară. Delegația română a foet 
condusă de Ion Dodu Bălar.. 
vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, 
iar delegația ungară de Mar
czali Laszlo. adjunct al minis
trului culturii.

■I

PRIMIRI
Tovarășul Gheorghe Oprea, 

viceprim-ministru al guvernului, 
a primit, miercuri dimineața, pe 
participanții la reuniunea Gru
pei de lucru pentru construcții 
industriale a Uniunii Interna
ționale a Arhitecților. ale cărei 
lucrări se desfășoară in prezent 
la București.

în cadrul convorbirii, care a 
avut loc cu acest prilej, au fost 
abordate probleme actuale ale 
construcțiilor industriale.

La întrevedere 
Cezar Lăzărescu. 
Uniunii 
noastră.

a participat 
președintele 

Arhitecților din țara

★
Paul Niculescu, 

guvernu-

•J' . decit sxră- 
pentru a da 

conducerii 
tovarășului 

l pentru in- 
ilui Partidu

lui Comuni» Român de fâtirire 
a socîetâf.i socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

într-o atmosferă însuflețxtoa- 
re. Congresu’. a hotărit să adre
seze Comitetului Centra! al 
P.CJL. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o acrisoare. al cărui 
mesaj este aprobat cu vil și 
puternice m âții și aplauze.

Congresul Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România se 
încheie într-o atmosferă de 

Minute în 
înflăcărare 
..Ceaușescu

[fi*1

puternic entuziasm, 
șir s-a scandat cu 
..Ceaușescu-P.C.R-". 
și poporul". „Ceaușescu-Rcmâ- 
nia". în sală a răsunat „Inter
naționala".

(Urmare din pzp. I)
ti încheiați situația la învățătu
ri. așa cum ie afli țări ti 
considere nota atit 
poralul de azi, cit și din celălalt 
trecu r".

Doar ci elevul nu 
mit cu atit. In timpul vacantei, 
spre a-și mai etala o dată „ca
pacitățile*. a pătruns intr-o zi 
in locuința ocupată in comun 
de profesoara sa și de colega ci 
Valeria Lungoci (profesoară la 
același grup școlar) cu intenția 
pare-se de a face o instalație 
prin care tă introducă curent e- 
lectric în clanța de la intrare, a 
mai spart de două ori geamu- 
—-- —---- 3 --------cele

s-au 
s-au a-

ii
din ertem-

i-a mulțu-

rile. Și atunci. îngrozite, 
două profesoare tinere 
mutat la altă adresă și 
dresat miliției.

Desigur, un caz ieșit 
muri. Un caz care, 
datorită ineditului lui. 
juit la cunoștința 
școlii o îndelungată ședință. Și 
abia aici lucrurile încep să se 
complice. Pentru că, deși elevul 
Vereșan a fost un „elev proble
mă" încă de la venirea lui la li
ceul acesta, nimeni nu s-a in
teresat mai îndeaproape de si
tuația lui. Directorul adjunct al 
grupului școlar, Mircea Mehe- 
dințu, care l-a avut anul trecut 
elev, și-l amintește : „Eu scriam 
pe tablă, el se plimba prin cla
să". Maistrul instructor Paul 
Băcanu și-l amintește de aseme-

din co- 
tocm ai 

a prile- 
conducerii

Myboto. membru al Biroului Po
litic. săcretar al P D G . și Am- 
bouret Bemba Jean Pierre, di
rectorul Școlii rationale de ca
dre a PJJ.G.

La sosire, delegația a fost ta- 
timpmată de tovarășa Cornel 
Burtică, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar ai C.C. 
al P.C-R- Vasile Pungan. mem
bru al C.C. al P.CJL, consilier 
al președintelui Republicii So
cialiste România. Constantin 
Vasiliu. adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P C R-. Florian 
Balaure. prorector al Academiei 
„Ștefan Gheorghiu', de activișu 
de partid.

PLECĂRI

STTX

șali
mare

eondo- 
eendu-

Au fost exprimate 
lear.țe reprezentanților 
cer.: Ministerului Apărăm al 
U R S S . precum șa 
familiei defunctului, 
delegației au făcut 
gardă ia catafalc.

★
Miercuri după-amiazâ a pără

sit Capitala delegația parlamen
tară hberiană condusă de Ri
chard A. Henries, președintele 
Camerei Reprezentanților a Re
publicii Liberia, care, la invi
tația Marii Adunări Naționale, 
a făcut o vizită . ................
noastră.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni. delegația a fost salutată 
de Nicolae Giosan. președintele 
Marii Adunări Naționale, Virgil 
Teodorescu.
M.A.N.. Ilie Șalapa, președin
tele Cortiisiei pentru industrie 
și activitatea 
tiară a M.A.N., 
secretar al M.A.N.

A fost de față Henry T. Hoff 
jr„ însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Liberiei la București.

Membrii 
apoi de

oficială in țara

vicepreședinte, al 
lin-

economico-finan- 
Radu Enache,

MANIFESTARE

reunite
intitulat ..Cartea românească în 
lume". Reține de asemenea

atenția o microexpoziție de ilus
trații originale ce marchează 
aportul graficienilor români la 
înfrumusețarea veșmîntului ar
tistic al cărților.

însemnătatea acestei manifes
tări, aspecte semnificative ale 
activității noastre editoriale ac- J, 
tuale au fost relevate. în alo
cuțiunile rostite cu prilejul fes- 
tivitâții de deschidere a Salo
nului, de Dumitru Ghișe, vice
președinte al Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, și . 
Virgil Teodorescu, președintele 
Uniunii scriitorilor. Vorbitorii 
au subliniat că, prin însuși. 
conținutul său. Salonul este o 
expresie a realizărilor deosebite 
obținute în domeniul creării și 
răspîndirii cărții puse in slujba 
formării omului nou, construe- . 
tor al societății noastre socia- - 
liste. în cincinalul trecut au fost 
astfel publicate peste 18 500 de 
titluri, în tiraje de masă, ce nu
mără aproape 350 milioane de 
exemplare. O tendință majoră 
a cărților, apărute în toată a- 
ceastă perioadă, o constituie 
deschiderea către valorile uma
niste, spiritual-morale ale so
cialismului, orientarea acestora 
spre o fundamentare științific 
românească, către integrarea 
celor mai noi cuceriri ale știin
ței și tehnicii in procesul de 
dezvoltare multilaterală a țării 
noastre.

Cel de-al 6-lea Salon național 
al cărții, care va fi deschis pînă 
în ziua de 9 mai. va constitui" -■' 
și cadrul de desfășurare a nu- ne,-., 
meroase acțiuni culturale. în-' 
tilniri între scriitori, editori și . 
cititori, simpozioane, lansări de 
noi volume, prezentări de serii 
și colecții.

FOTBAL XXV SPIHTI • SPOUT
0 etapă caracterizată printr-o luptă dirză pentru puncte

Nu se găsesc „colaci"
DIAGRAMA ETAPEI

de salvare

Tovarășul 
viceprim-ministru al _ 
lui. președintele Consiliului Sa
nitar Superior, a primit miercuri 
dimineața pe dr. _ Leo Kaprio. 
directorul Biroului regional 
pentru Europa al Organizației 
Mondiale a Sănătății.

în cursul întrevederii, desfă
șurată într-o atmosferă cordială, 
au fost abordate aspecte ale 
dezvoltării ocrotirii sănătății in 
România și probleme ce stau în 
atenția O.M.S. și a Biroului său 
regional pentru Europa, precum 
și evoluția colaborării dintre 
tara noastră si Organizația Mon
dială a Sănătății.

A fost de față dr. Radu Păun, 
ministrul sănătății.

★
în cursul vizitei in tara noas

tră. dr. Leo Kaprio a avut, de 
asemenea, convorbiri la Ministe
rul Sănătății, la Institutul Na
tional de Ge rontologie și Geria
trie și a participat la Încheierea 
cursului de planificare și eva
luare sanitară organizat de Bi
roul regional pentru Europa sl 
O M S., in colaborare cu Româ
nia.

Miercuri după-amiază, oaspe
tele a părăsi* Capitala.

SOSIRE
Miercuri după-amiază a sosit 

In Capitală, la invitația C.C. al 
P.C.R.. o delegație a Partidului 
Democrat Gabonez. condusă de 
Leo.n Auge, membru a! Birou
lui Politic, șeful Permanentei 
P.D.G.. care va efectua o vizită 
de prietenie in țara noastră. Din 
delegație fac parte: Zacharie

nea : „Cel mai certăreț. Nu s-a 
încadrat in practica de atelier ; 
maistrul Florian Lăzuran 
tras o pereche de palme și 
avut liniște cu el". (!!??). 
altfel, „metode educative" < 
mănătoare, aveam să aflăm, fo
losește și tatăl elevului Vereșan 
care, intr-o întrevedere, ne de
clara net : „Să știți ci eu l-am 
bătut destul. Acum să-l mai

i-a 
i a

De 
ase-

Cu prilejul Zilei naționale a
Japoniei. Asociația de prietenie 
româno-japoneză și Institutul 
român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea au organizat, 
miercuri după-amiazâ. în Capi
tală, o manifestare culturală.

CRONICA U.T.C.
Ieri * părăsit Capitala, in- 

dreptindu-se spre Varșovia, 
o delegație a Uniunii Tine
retului Comunist, condusă 
de tovarășul Ion Sasu, pre
ședinte al Consiliului Uniu
nii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România, se
cretar al C.C. al U.T.C., care 
va participa la lucrările Con
gresului Tineretului Polonez.

★
Marți a sosit i 

o delegație a 
pentru Vizite și 
Internaționale pe 
tineret (I.J.A.B.), din R. F. 
Germania, condusă de Karl 
Helnz Zwenzner, director ad
junct al I.J.A.B., care, la in
vitația Uniunii Tineretului 
Comunist, va efectua o vi
zită in țara noastră.

★
Marți seara s-a Întors în 

Capitală tovarășa Stela Chio- 
reanu, membră a Biroului 
C.C. al U.T.C., care a parti
cipat Ia lucrările celui de-al 
VI-lea Congres național al 
Tineretului Comunist din 
Belgia.

in Capitală 
Serviciului 
Schimburi 

• linie de

rinții la școală, adaugă directo
rul «plin»- Traian Moarcăș, dar 
n-au venit". Si în afară de pal
mele de la maistrul Lăzuran, 
atit pe linia „educativă".

Educație pe care elevul Ve
reșan a primit-o în schimb de 
la alți „teribili" ai școlii, de la 
cei care au practicat (și mai 
practică încă) sistemul „intimi
dării" cadrelor didactice. De ne-

Din nou o etapă incoloră și lipsită de elementul surpriză. Pen
tru că, gindtndti-ne la adversari, victoria arădenilor la Cluj-Na
poca nu e o surpriză. Referitor la calitatea fotbalului practicat, 
In cele mai multe dintre partide, n-avem nimic de adăugat față 
de ceea ce am mai spus și în comentariile trecute. La ora de 
față el se caracterizează printr-o luptă acerbă pentru puncte. Se 
apropie bilanțul și băieții s-au cam trezit la realitate. Și să ve
deți de ce : in zona „fierbinte" e posibil să intre și să rămină ori
care dintre echipele care ocupă acum un loc pe scara clasamen
tului intre pozițiile a 9-a și a 16-a, despărțite doar de 3 puncte I 
Dar furtuni mai puternice ar putea să zdruncine și să dărîme 
„castelele" clădite pe nisip chiar și de echipele care ocupă locuri 
fruntașe : Sportul studențesc — locul 3, cu 27 de puncte (doar cu 
5 mai multe decit echipa clasată pe locul 16 — U.T.A.), Poli. Ti
mișoara, S. C. Bacău... De fapt, singurul in ierarhie care se mai 
dispută este locul trei. Luptă mare pentru a prinde „cupele eu
ropene"... Sportul studențesc a ajuns aici, nu prin jocul întim- 
plării, ci ca o recompensă a muncii. Văzind cum merge echipa iți 
dai seama că in Regie se muncește cu interes și responsabilitate. 
Buna pregătire fizică ii ajută pe elevii lui Angelo Niculescu ca 
mecanismul pasării mingii, din viteză, con&inațiile, să aibă pre
cizie și finalitate. Era cit pe ce să obțină, duminică, victoria în 
fața liderului. De opt etape — cite s-au scurs din retur — stu
denții bucureșteni n-au cunoscut infringerea. E o performanță 
meritorie. In meciul de ieri, din cuplajul de pe stadionul Repu
blicii. au avut ocazii să înscrie — mai ales la începutul reprizei 
secunde — 5 goluri din acțiuni, nu să-și adjudece victoria prin- 
tr-un penalti, comentat defavorabil de către unii. Dar dacă faul
tul in careu, in situație de gol, se sancționează cu lovitură de 
pedeapsă...

...Rapidul a scăpat greu cu obrazul curat în fața argeșeni
lor. Spre regretul nostru și spre paguba lor, ieri compartimen
tul mai slab al acestora din urmă a fost linia de mijloc) unde 
Dobrin n-a mai fost Dobrin : coechipierii și-au întrecut maestrul. 
Arzindu-i pămintul sub tălpi' — erau pe locul 15, acum pe 14 — 
rapidiștii s-au dăruit jocului, au muncit mult pentru victorie și o 
merită. F. C. Argeș ar fi putut să se întoarcă la Pitești cu un 
punct, pentru că Radu II, spre finalul meciului, a trimis balonul 
in bară, după ce Ioniță se recunoscuse învins, același Ioniță pe 
care arbitrul I. Rus l-ar fi putut „penaliza" pentru acroșajul in 
careu asupra unui atacant piteștean. Dar, după cele transmise de 
la fața locului, arbitrajele nu s-au ridicat la nivel corespunză
tor in mai multe locuri, în special in meciurile de la București, 
Bacău, Cluj-Napoca, Iași...

Consemnind ca date notabile ale etapei : aportul substanțial al 
fundașului Deselnicu la victoriile Universității Craiova — înscrie 
in fiecare meci —, revenirea în formă a ieșeanului Dănilă (2 
poluri), jocul dîrz făcut de Dinamo — era cit pe ce să obțină un 
„egal", fără Dinu, căpitanul echipei (accidentat) — distanțarea 
din nou a liderului la 6 puncte, în urma remizei previzibile de la 
Bacău, cele două reușite ale lui Dumitru din lovituri libere - 
de ce nu așa și la națională 7 — să ne exprimăm deziluzia pen
tru figura ștearsă făcută in acest campionat de fotbaliștii clujeni 
— studenți și feroviari, deopotrivă. Dacă primii nu se mai pot 
salva cu nici un fel de „colac", nici colegii lor de dincolo de 
gară nu credem să mai aibă vreo șansă. Fotbalul nu e numai poe
zie ; în careul adversarilor trebuie făcută matematică. Așadar, 
care va fi a treia ? O întrebare ce-și amină, deocamdată, răs
punsul.

S.C. BACAU - STEAUA 
2—2 (1—1). Peste 25 000 de spec
tatori au urmărit o partidă a- 
tractivă. încheiată cu un rezul
tat echitabil de egalitate. Pen- .. 
tru gazde au marcat : Margașoiu 
(min. 7) și Sinăuceanu (min. 50), . 
iar golurile steliștilor au fost 
Înscrise de internaționalul Du
mitru, din lovituri libere de la 
17 m. (min. 22 și min. 59). 
F.C.M. REȘIȚA — DINAMO 
2—1 (1—1). După un joc dirz 
cu multe ax’ertismente, gazdele 
au obținut o victorie la limită, 
prin golurile marcate de Florea 
(min. 7) și Ologeanu (min. 85). 
Pentru dinamoviști a înscris 
Toma Zamfir (min. 42). La ti-, _ , 
neret-speranțe, 0—5. F.C. CON
STANTA — POLITEHNICA 
TIMIȘOARA 0—0. Joc de un ' 
slab nivel tehnic. La tineret- 
speranțe, 4—0. „U" CLUJ-NA-” 
FOCA — U.T.A. 0—2 (0—0). 
Deși au dominat mare parte 
din timp, studenții clujeni, cu 
un atac ineficace, au cunoscut 
a 7-a înfrîngere din acest sezon. 
Cele două goluri au fost reali
zate de Broșovschi (min. 76. din 
penalti, și min. 85). Fundașul 
clujean Mușat a fost eliminat' 
în min. 85. La tineret-speran- 
țe. 0—0. SPORTUL STUDEN- ' 
ȚESC — C.F.R. CLUJ-NAPO^ 
CA 1—0 (1—0). Neînvinși în se
zonul de primăvară, „elevii" lui 
Angelo Niculescu au obținut un 
succes la limită. Octavian Io- 
nescu a înscris în min. 25 din 
penalti. RAPID — F.C. ARGEȘ
1— 0 (0—0). Marin Stelian â
„semnat" golul victoriei în min. 
55. UNIVERSITATEA CRAIO
VA — F.C. BIHOR 1—0 (0—0). 
Joc plăcut, în care craiovenii 
au avut mai mult timp iniția- • 
tiva. A marcat fundașul Desel
nicu (min. 55). La tineret-spe- 
ranțe, 2—0. A.S.A. TG. MU
REȘ — OLIMPIA SATU MARE
2— 0 (1—0). Gazdele au repur
tat o victorie meritată, datorită 
golurilor înscrise de Pîslaru 
(min. 42 și min. 50). La tine- 
ret-speranțe, 3—2. POLITEH
NICA IAȘI — JIUL 4—0 (3—0). 
Studenții ieșeni au realizat, sco
rul etapei, prin golurile înscri
se de Dănilă, de două ori (min. 
40 și min. 55), Romilă (min. 1) 
și Simionaș (min. 7), din lovi
tură liberă de la 18 m. La tine- 
ret-speranțe, 2—0. (M. L.).

V. CĂBULEA CLASAMENT
ETAPA VIITOARE

(duminică,
Steaua — Jiul (1—0), Dinamo

— Universitatea Craiova (2—1), 
C.F.R. Cluj-Napoca — F.C. Con
stanța (0—2), U.T.A. — F.C.M. 
Reșița (1—1), Olimpia Satu Mare
— Sportul studențesc (0—5),

2 mai)
A.S.A. Tîrgu Mureș — F.C. Bihor 
(1—3), F.C. Argeș — Politehnica 
Iași (0—4), Politehnica Timi
șoara — Rapid (0—1) și S.C. 
Bacău — „U“ Cluj-Napoca 
(1-0).

Steaua 
Dinamo
Sp. studențesc Poli. Timișoara S. C. Bacău 
F. C. Bihor Poli. Iași 
A.S.A. Tg. Mur.
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„Cred, concluziona directorul 
grupului școlar, că n-ar fi bine 
să scrieți despre Vereșan. S-ar 
putea să-l întărităm și mai mult 
și, apoi, el pleacă, școala rămî- 
ne și rămine cu rușinea". „Eu 
cred, concluziona directorul ad
junct, că ar trebui să tratăm cu 
alte licee de specialitate și să-l 
transferăm de la noi".

Deci lucrurile sint clare, iar

RESPECTUL ÎN VACANȚĂ
bată și alții pentru ci nu știu 
ce să mai fac cu el. Voiam să 
dau societății un om de nădejde 
și văd că din el iese altceva"...

Un elev problemă, așadar. Un 
elev care, în 
fugit 
anul 
rală 
care, 
lui acesta, s-a 
din coadă. Un elev pentru ct 
școala trebuia, desigur, să mi 
mai multă atenție. „Am 
să-l vizitez o dată la domiciliu, 
spune diriginta sa. dar n-am gă
sit casa. Cu părinții lui evit 
să mai stau de vorbă pentru că 
șint nervoși". „Am chemat pă

clasa a VIII-a, a 
de acasă, care a promovat 
I de liceu cu media gene- 
5,73, al 23-lea din 
in primul

clasă, 
trimestru al anu- 
clasat al doilea 

elev pentru care
‘oce 
vrut

crezut, dar adevărat : fostul di
rector al gpupului școlar, Anton. 
Kabacs, a fost înjurat, la tele
fon, o noapte întreagă de un 
elev căruia ii spusese să-și tun
dă pletele. Fostului îndrumător 
U.T.C. (acum. îndrumătoare este 
Doina Pereteatcu!) i-au fost 
sparte de două ori geamurile de 
niște elevi care, nu fuseseră pof
tiți la o reuniune tovărășească 
Chiar și maistrului Lăzuran, deși 
are metode mai aspre (sau poa
te tocmai de aceea), i-au fost 
sparte ferestrele. Făptuitorii 
sint cunoscuți, dar au fost ier
tați. Rufele s-au spălat în fa
milie, pentru ca obrazul școlii st, 
rămină curat.

comentariile, aproape de 
„El„v problemă", nimeni 
ocupat mai îndeaproape i 
Si a ajuns astfel in zona 
a legilor țării. Acum, cei 
n-au știut să-l educe, și 
acoperit de fapt toate abaterile, 
vor să scape de el sau, in cel 
mai bun caz, să mușamalizeze 
totul pentru a-l împinge, fără 
să-și dea seama, și mai departe 
pe drumul pe care a apucat. 
N-am auzit in cursul discuțiilor 
purtate cu părinții sau cu fac
torii educaționali din liceu nici 
un cuvint autocritic, nici un cu-, 
viiit de regret. N-am auzit din 
partea directorului școlii nici un 
fel de recunoaștere a erorii fă-

prisos. 
nu s-a 
de el 
penală 

i care 
i-au

cate, neinteresîndu-se mai în
deaproape de modul in care di
riginta Pereteatcu își îndepli
nește obligațiile de dirigintă 
(mai ales că este încă stagiară, 
că aceasta e prima ei clasă, că 
diferența de vîrstă intre ea și 
elevi este de numai de cîțiva 
ani). N-am auzit nici un cuvint 
la adresa faptului că, așa cum 
s-a intîmplat, o profesoară, te
rorizată de un elev, îi dă nota 
de trecere pentru că „i-am dat 
cuvintul de onoare", nici un cu- 
■vint legat de obișnuința aceasta 
de a-ți „respecta" profesorii, a- 
runcîndu-le cu pietre în feres
tre. Nici un cuvint dintre aces
te multe care ar fi trebuit spuse 
in fața unui atit de mare șir de 
abateri de la regulamentul ca
drelor didactice, de la normele 
de educație, de la codul eticii 
socialiste, de la raporturile 
rești care trebuie să existe 
școlile în care plămădim 
meni, conștiințe, specialiști 
ciplinați și pricepuți, școli 
care, trebuie s-o spunem, ne-am 
obișnuit să găsim un cu totul 
alt climat. Si, trebuie s-o recu
noaștem, 
cel mai 
însă că 
lua de
pe care le solicităm cu toată se
riozitatea, vor avea darul de a 
remedia o situație necorespun- 
tătoart.

F. C. Argeș 25 9 7 9 25-30 25F.C.M. Reșița 2.5 11 3 11 26-36 25Univ. Craiova 25 9 6 10 31-27 24F.C. Constanța 25 10 4 11 27-25 24Jiul 25 9 6 10 34-38 24Rapid 25 10 3 12 28-35 23Olimpia 25 9 5 11 26-38 23U.T.A. 25 10 2 13 30-40 22C.F.R, 25 6 7 12 19-32 19„U“ Cluj-Napoca 25 6 3 16 27.-34 15
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A- 
în 

oa-

acest lucru ne doare 
mult. Nu ne îndoim 
măsurile care se vor 
acum înainte, măsuri

• CEA DE-A 29-A ediție a 
competiției cicliste „Cursa Pă
cii", care se va desfășura anul 
acesta pe traseul Praga—Varșo
via— Berlin in 14 etape, însu- 
mind circa 2 090 kilometri, va 
reuni la start 114 cicliști din 19 
țări. La comitetul de organizare 
au sosit primele liste nominale 
dc concurenți.

Anul acesta „Cursa Păcii" va 
începe Ia 8 mai și se va încheia 
la 24 mai.

• TURNEUL internațional fe
minin de baschet de Ia Szolaok 
s-a încheiat cu victoria echipei 
Franței, urmată de Bulgaria, 
Ungaria. România. Cuba. Unga
ria B. Cehoslovacia și R.F. Ger
mania. în ultima zi a competi
ției s-au înregistrat următoa
rele rezultate: Franța—Ungaria 
A 80-71 (43-44); Bulgaria—
România 70S—75 (51—45); Un
garia B—R.F. Germania 66—53 
(34—16).

• UN LOT de atleți și atlete 
din Cuba, care se pregătesc 
pentru Jocurile Olimpice de la 
Montreal, a plecat în Europa 
pentru a participa Ia concursu
rile programate la Moscova, 
Berlin, Helsinki, Sofia și Bucu
rești, transmite corespondentul 
sportiv al agenției Prensa 
tina.
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Manifestări consacrate Convorbiri

aniversării creării P.C.R.
MOSCOVA — Cu prilejul ce

lei de-a 55-a aniversări a creării 
Partidului Comunist Român, la 
Ambasada României în U.R.S.S. 
a fost organizată, la 28 aprilie, o 
conferință de presă.

Au participat redactori ai or
ganelor centrale de partid și al
tor publicații sovietice, ai.agen
țiilor de presă, radioului și tele
viziunii, funcționari ai M.A.E. al 
U.R.S.S., reprezentanți ai Aso
ciației de Prietenie Sovieto-Ro- 
mâne.

Despre semnificația evenimen
tului a vorbit Gheorghe Badrus, 
ambasadorul țării noastre la 
Moscova.

PEKIN — Cu prilejul celei 
de-a 55-a aniversări a creării 
Partidului Comunist Român, la 
Ambasada țării noastre din Pekin 
a avut loc la 28 aprilie o confe
rință de presă la care au parti
cipat reprezentanți ai departa
mentului presei din Ministerul 
Afacerilor Externe, din partea 
ziarului 
dre de 
tanti ai 
trale și

Nicolae Gavrilescu, ambasado
rul țării noastre, a vorbit despre 
semnificația acestui eveniment 
istoric din viața poporului nos
tru.

eronomire 
romano-indiene

„Există un singur Vietnam și o
singură națiune vietnameză"

„Jenminjibao", alte ca- 
conducere și reprezen- 
organelor de presă cen- 
ai Radiodifuziunii.

guvernamentale româno-gaboneze
de cooperare economică și tehnică
în capitala Republicii Gabo- 

neze au început lucrările primei 
sesiuni a Comisiei mixte guver
namentale româno-gaboneze de 
cooperare economică și tehnică. 
Comisia va examina stadiul dez
voltării relațiilor economice din
tre cele două țări, modul în 
care se îndeplinesc înțelegerile 
convenite în timpul vizitei șe
fului statului gabonez în țara 
noastră, în iunie 1975 și va sta
bili noi măsuri în vederea dez 
voltării in continuare a relații 
lor bilaterale de cooperare eco 
nomică.

Delegația română este condu
să de Nicolae Ionescu. ministru 
secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior și Coope
rării Economice Internaționale,

iar delegația gaboneză de Jean 
Francois Ntoutoume. ministru, 
consilier personal al președin
telui republicii, însărcinat cu 
coordonarea afacerilor econo
mice și financiare.

A luat parte Porfir Negrea, 
ambasadorul noastre la
Libreville.

Ministrul industriei meta
lurgice. Neculai Agachi. pre
ședintele părții române in 
Comisia mixtă româno-indi- 
ană de cooperare economică, 
tehnică și științifică, ale 
rei lucrări se desfășoară 
Delhi, a avut convorbiri 
D. P. Chattopadhyaya. 
nistrul comerțului. P. C. Set- 
hi. ministru pentru chimie și 
îngrășăminte chimice. Chan- 
drajit Yadav, ministrul oțe
lului și minelor. T. A. Paj. 
ministrul aprovizionării 
dustriale și civile. H. M. Tri- 
vedi. ministru de. stat pentru 
navigație si transporturi, 
precum și cu Y. B. Chavan. 
ministrul afacerilor externe.

"D. P. Chattopadhyaya a 
salutat primirea României în 
.Grupul celor 77“ și și-a ex
primat dorința ca India și 
România să dezvolte coope
rarea lor cu celelalte țări în 
curs de dezvoltare.

în cadrul Intilnirii. au fost 
trecute In revistă aspecte 
privind realizarea prevederi
lor acordului comercial si de 
plăți pe termen lung (1976- 
1980) între România și In
dia. ale cooperării bilaterale 
într-o largă sferă economică.

ca
ia 
ea

in-

Carte a pom ta la Saigon ca prilej al alegerilor generale

Cu prilejul alegerilor gene
rale pentru Adunarea Naționali 

' ' reunifi-comună a Vietnamului 
cat. la Saigon a apărut o came 
intitulată ..Există un 
Vietnam și o singură 
vietnameză". Reprezentind 
operă colectivă, 
tine studii și 
demonstrează. | 
cu caracter 
lingvistic.
natură, unitatea națiunii vietna
meze. cu rădăcini străvechi. 
Totodată, cartea relevă că tra
dițiile de unitate ale poporului 
vietnamez se leagă strins de 
noțiunile de independență și su-

singur 
națiune 

o 
volumul con- 

documente care 
prin argumente 

istoric, teritonaL 
cultural și de altă

veranitate — arme de covirși- 
toare importanță in respinge
rea oricărei agresiuni străine și 
in dce r.direa victoriei împo
triva oricăror încercări de divi
zare pe pian național. De ase
menea. cartea subliniază sem- 
oiifa ați* sMiifîrării Vietnamu- 
hn In epoca actuală și faptul că 
■■■oi reunificarea rapidă a ță
rii pe baze socialiste poate asi- 
gura îndeplinirea imperativelor 
istorice aie prezentului, edifica
rea tmm Vietnam independent, 
prosper st puternic și a unei 
na'.imt v-.emameze unite și sta-

Conferința asupra problemelor
alimentației inJ

în continuarea lucrărilor Con
ferinței asupra problemelor ali
mentației in America Iuțiră, 
care se desfășoară Ia Lima, sub 
egida F.A.O. ș: C-BP-A.L.. a fost 
luat in dezbatere punctul de pe 
ordinea de zi referitor Ia ne
cesități in alimentație : pro
grame și politici cu privire Ia 
alimentație ș: nutriție*. Un ele
ment comun al multor inter
venții ii reprezintă constatarea

America latină
d s»-.-ro_i_-rz

iat-

Festivalul de la Havana —forum
• •

larg deschis tinerei generații
revoluționare, progresiste

și democratice de pretutindeni
La Havana, capitala Cubei socialiste, s-au desfășurat recent lu

crările celei de-a ll-a reuniuni a Comitetului Internațional de 
Pregătire (C.I.P.) al celui de-al Xl-lea Festival mondial al tinere
tului și studenților, la care au luat parte organizații de tineret 
și studenți, naționale, regionale și internaționale, între care și U- 
niunea Tineretului Comunist din România. Ne-am adresat tovară
șului Radu Enache, secretar al C.C. al U.T.C., cu rugămintea de 
a prezenta cititorilor „Scinteii tineretului" principalele aspecte ale 
reuniunii de la Havana.

Declarație 
a ministrului 

de externe panamez
Republica Panama dorește să 

utilizeze Canalul Panama in pro
priul său beneficiu, a declarat 
noul ministru al relațiilor ex
terne, Aquilino Boyd. El a sub
liniat, în această ordine de idei, 
necesitatea intensificării nego
cierilor cu Statele Unite referi
toare la această problemă, în 
vederea încheierii unui nou tra
tat asupra acestei importante 
căi interoceanice, in prezent sub 
controlul S.U.A.

Reafirmînd că Republica Pa
nama este un stat nealiniat care 
se pronunță pentru eliminarea 
tuturor vestigiilor colonialismu
lui și neocolonialismului, împo
triva politicii de apartheid și a 
oricărui tip de discriminare ra
sială, Aquilino Boyd a relevat 
hotărirea țării sale de a parti
cipa la eforturile vizînd stabi
lirea unei noi ordini economice 
internaționale. Eliminarea deca
lajelor, a sărăciei și injustiției 

' sociale, a spus el, constituie o 
condiție indispensabilă pentru 
întărirea păcii și securității in
ternaționale.

Ministrul panamez a relevat 
sprijinul de care se bucură 
cauza țării sale în ansamblul 
politic mondial din partea țări
lor în curs de dezvoltare și a 
reliefat poziția activă și contri
buția Republicii Panama la edi
ficarea și consolidarea Sistemu
lui Economic Latino-American, 
apreciat ca un important instru
ment de cooperare între statele 
din regiune.

Tineri șomeri in fața unui birou de plasare, sperma sc ODtirw un ioc de muncă

Evoluția situației din Liban
Succesiunea președintelui Su

leiman Frangieh. actualul pre
ședinte al Libanului, transmite 
Agenția France Presse, s-a pre
cizat miercuri, in urma luărilor 
de poziție ale unora dintre prin
cipalele

într-o 
Pierre 
tidului 
la sfirșitul unei întrevederi cu 
Camille Chamoun. pre^dintele 
Partidului Național Liberal, a 
arătat că va susține candidatu
ra lui Elias Sarkis, guvernator 
al Băncii Centrale propus de 
primul ministru Rashid Ka- 
rame.

La rindul său. Kamal Joum- 
blatt. liderul Partidului Socia
list Progresist, a avertizat că gru
parea progresistă va boicota se
siunea parlamentului in cazul in 
care candidații la postul de șef 
al statului nu-și vor defini a::- 
tudinea față de programul de 
reforme politice și sociale des
tinat să ducă la înlăturarea cau
zelor războiului civil din Liban. 
Joumblatt reproșează autorități
lor constituționale ale 
deosebi președintelui 
Deputaților, Kamel El

părți aflate in conflict, 
declarație făcută de 

Gemayel, liderul par- 
,.Falangele Libaneze",

a fi grăbit ținerea alegerilor, m 
acordind. astfel, event 
candidau timpul necesar c 
pronunța asupra refrimei 
care stingă vrea ca vntos 
ai statui tu să le adrpte.

în ciuda acordului de încetare 
a focului, miercuri s-au înregis
trat din nou tiruri de artilerie 
în vechiul centru comercial al 
Beirutului. Funcționam poștali 
au anunțat că. in cazul in care 
nu se va pune capăt bombarda
mentelor în cartierul poște: cen
trale. ei iși vor suspenda acti
vitatea.

ACORD DE COLABORASE 
ROMANO-BULGAR

ituL reprezentantul 
rat că subalimen- 

a pe cnatmentul latmo-ame- 
te generată de nejusta 
re a bogăției și a expus, 

principalele măsuri 
Cuba pentru îmbunătă- 

situatiei alimentare si 
pe-ur» «căderea indicelui mor- 
tsbtatii infantile, care. In pre- 
sect. este cel mai cobori: din

țării, ta- 
Camerel 

Assad, de

— După cum se știe, în vara 
anului 19*8, capitala cubaneză 
va găzdui cel de-al Xl-lea Fes
tival mondial al 
studenților, prilej 
a hotăririi tinerei 
pretutindeni de a 
de toate forțele 
democratice și progresiste. împo
triva imperialismului, colonialis
mului si neocolonialismului, a 
rasismului și apartheidului, pen
tru asigurarea dreptului tuturor 
popoarelor la libertate ți inde
pendență. pentru pace și pro
gres. Cum este ți firesc. • ase
menea manifestare, cn o largă 
participare, necesită • pregătire 
temeinică, realizarea unor con
sultări largi, de natură să asigu- 

; re consensul tuturor organiza- 
I tiiloe de tineret ți studenți. a- 
supra ansamblului aspectelor or
ganizării ți desfășurării festiva- 

1 lului. In acest sens, reuniunea
C-IF-, de la Havana a dezbatnt 
probleme privind caracterul și 
rontinntul Festivalului, modali
tăți practice de pregătire a a- 
eetroia. S-a convenit ca tema 
sub care să se desfășoare mani
festările festivalului să fie: 
pentru solidaritate antiimperia- 
listă. pace ți prietenie". A fost 
lansat, ro acest prilej. .Apelul 
Comitetului International de 

■ Pregătire a celui de-al Xl-lea 
, Festival mondial al tineretului ți 
studenților", in care se adresea
ză tineretului ți studenților, de 
diferite orientări din întreaga 
lume, chemarea de a se uni pe 
platforma luptei comune împo
triva imperialismului, pentru 
pace, colaborare și progres so
cial. Este, de altfel, spiritul in 
care acționează consecvent U.T.C. 
și t\A.S.C.R.

tineretului și 
de reafirmare 
generații de 
lupta, alături 
revoluționare,

- Sesiuneo C.I.P. a prile
juit reprezentanților organi
zațiilor participante să-ți pre
zinte preocupările, să âbor-

deze modul in care înțeleg 
să acționeze in vederea creș
terii rolului și contribuției ge
nerației tinere ia întărirea le
găturilor de solidaritate, prie
tenie și colaborare între toa
te organizațiile progresiste 
de tineret și studenți...

— Reprezentanții diferitelor 
organizații de tineret au dat 
glas voinței de a face ca festi
valul, procesul de pregătire a a- 
cestuia, să se înscrie ca o nouă 
contribuție a tinerei generații la 
înaintarea forțelor progresiste și 
revoluționare, a solidarității cu 
lupta popoarelor, a tineretului 
de pretutindeni, împotriva impe
rialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, pentru o 
lume mai dreaptă șl mai bună.

Exprimind sentimentele de so
lidaritate și prietenie, hotărirea 
de a intensifica și extinde și mai 
mult colaborarea cu organizațiile 
de tineret și studenți, revoluțio
nare. democratice și progresiste 
de pretutindeni, Uniunea Tinere
tului Comunist din țara noastră 
și-a manifestat hotărirea de a 
participa activ la pregătirile și 
desfășurarea festivalului. Por
nind de la mutațiile survenite in 
viața internațională și in mișca
rea de tineret, festivalul trebuie 
să constituie un forum larg, des
chis tuturor forțelor progresiste 
de tineret și studenți interesate, 
menit să contribuie la întărirea 
unității de acțiune a tineretului 
în lupta împotriva politicii im
perialiste de forță și dictat, pen
tru respectarea dreptului fiecă
rui popor de a-și alege liber ca
lea dezvoltării sale, pentru asi
gurarea unui viitor lipsit de 
spectrul războiului.

Manifestarea de la Havana 
trebuie să reprezinte un moment 
de creștere a contribuției tine
rilor din întreaga lume la discu
tarea și soluționarea probleme-

lor majore care confruntă ome
nirea — necesitatea instaurării 
unor noi raporturi între state, 
întemeiate pe principiile și nor
mele dreptului internațional, 
realizarea dezarmării generale, 
și, în primul rind, a celei nu
cleare. depășirea fenomenului 
de subdezvoltare și făurirea unei 
noi ordini economice și politice 
internaționale, democratizarea 
relațiilor intre state, creșterea 
rolului și eficienței O.N.U. in 
vederea asigurării păcii și secu
rității, pentru o colaborare rod
nică. echitabilă intre toate na
țiunile lumii. Este necesar ca 
problemele ridicate de imperati
vul participării tineretului eu
ropean la consolidarea procesului 
destinderii, la traducerea inte
grală in viață, de către toate 
statele, a prevederilor Actului 
final al Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa, 
să-și găsească reflectarea potri
vită in conținutul viitorului fes
tival. Fără îndoială că festivalul 
va putea aduce un aport impor
tant la întărirea sprijinului a- 
cordat tineretului și popoarelor 
din țările recent eliberate, în 
lupta tinerei generații din Afri
ca, Asia, America Latină, pentru 
consolidarea dezvoltării econo- 
mico-sociale de sine stătătoare, 
independente, la întărirea soli
darității cu mișcările de elibera
re națională, cu toate forțele 
progresiste și democratice, cu 
acțiunile revendicative ale ma
selor largi de oameni ai muncii 
din țările capitaliste împotriva 
exploatării și a dominației mo
nopolurilor.

Tineretul român, exprimîndu- 
și deplina adeziune Ia politica 
externă promovată de partidul 
și statul nostru, va acționa și în 
viitor pentru dezvoltarea legătu
rilor de prietenie, solidaritate și 
cooperare cu tînăra generație
de pretutindeni, pe platforma
luptei antiimperialiste, pentru 
înfăptuirea idealurilor nobile de 
pace, independență, securitate, 
progres. In același spirit vom 
contribui activ la pregătirea și 
desfășurarea viitorului Festival 
Mondial al 
denților de

Tineretului și Stu- 
la Havana.

Interviu
IOAN TIMOFTE

consemnat de
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CONVORBIRI UNGARO- 
CEHOSLOVACE

nistrul de externe australian, 
Andrew Peacock.

CONGRESUL MONDIAL 
ANESTEZIE

• GUVERNUL Australiei a 
recunoscut Republica Populară 
Angola, a anunțat miercuri mi-

borore între țările !atir.o-an
r.--

COORDONATE
JAPONEZE

ătoureloc 
la Con- 

■ a-al za un proiect 
care se propune ete
ri roeventti de rola-

• PREȘEDINTELE Luis Eche
verria a inaugurat Congresul 
mondial de anestezie, la care 
iau parte specialiști din nume
roase țări. Din România parti
cipă dr. SErtăa Nicolae. Comu
nicările sale in plenul conferin
ței au fost primite cu. deosebit 
interes, bucurindu-se de apre
cieri elogioase din partea parti- 
cipanților la congres.

• CONSILIUL EXECUTIV al 
U.N.E.S.C.O. a decis înscrierea 
Republicii Populare Angola pe 
lista statelor nemembre care vor 
fi invitate să trimită observa
tori la a XlX-a sesiune a Con
ferinței generale a organizației, 
programată să se desfășoare la 
Nairobi, in toamna acestui an.

* LA BUDAPESTA au luat 
sfirșit convorbirile intre Gyorgy 
Lazar, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Ungare, și 
Lubomir Strougal, președintele 
guvernului R. S. Cehoslovace. 
Au fost abordate probleme ale 
lărgirii legăturilor bilaterale și 
s-au discutat probleme interna
ționale actuale.

HOTĂRlRE A AUTORITĂȚILOR 
SPANIOLE

• AUTORITĂȚILE SPANIO
LE au interzis orice demonstra
ții si întruniri neautorizate în 
zilele următoare, inclusiv în ziua 
de 1 Mai. în legătură cu a- 
ceasta. Ministerul de Interne a 
avertizat că va face uz de toate 
împuternicirile sale pentru a nu 
permite „încălcarea ordinii pu
blice".

După cum relatează agențiile 
de presă, comisiile muncitorești 
lansaseră un apel prin care 
chemau oamenii muncii și fami
liile lor să organizeze o întru
nire pașnică in ziua de 1 Mai, 
Intr-un parc din centrul Madri
dului.

• LA GENEVA a avut loc, 
miercuri, o nouă rundă de con
vorbiri sovieto-americane in ca
drul tratativelor privind limita
rea înarmărilor strategice — 
anunță agenția TASS.

PERU : CAMPANIA PENTRU 
LICHIDAREA ANALFABETIS

MULUI

In ultimii doi ani peste 
200 000 de peruani au fost 
școlarizați, în cadrul campa
niei naționale de lichidare a 
analfabetismului in rindul 
populației adulte. Potrivit 
prevederilor, pînă în anul 
1980 în Peru va fi lichidat 
analfabetismul, acest obiectiv 
constituind unul din princi
palele puncte înscrise în pro
gramul guvernamental de 
transformări social-econo- 
mice.

Acțiunile oficialităților pe
ruane vizînd lichidarea a- 
cestui flagel social sînt spri
jinite activ de cercurile pro
gresiste din țară. Alături de 
cadrele didactice, Ia campa
nia de lichidare a analfabe
tismului participă peste 2 000 
de voluntari.

Printre consecințele hMărbii 
din 1639 a șogunatuisi Tek«- 
gawa de „închidere a perttler" 
— care a d«s la • iatreswB* 
aproape totală a lețătarilar ca 
lumea exterioară timp de peste 
două secole — se enaaără ri 
startul intirziat al revointiei 
industriale ia Japonia. Ieșirea 
din feudalism. modernizarea 
economiei și a sti Mim Qot so
ciale nipone au ineepet. intr- 
adevăr. abia ta a dona jamâtate 
a seeotaluf trecot, dopă restap- 
rarea Meiji. deci cp o intirriere 
de multe decenii fașă de Marea 
Britanic sau Franța. Ritmul de 
4—5 la sută de creștere a produ
sului social japoner in perioada 
dinaintea celui de al doilea răz
boi mondial, ritm comparabil 
cu cel al primelor țări industria
lizate. nu permisese o refacere 
rizibilă a acestui decalaj.

în 1951. ciad nivelul economie 
al perioadei antebelice fusese 
reatins. handicapa! se menținea 
intact. Dezvoltarea impetuoasă 
a economiei nipone in ultimii 
25 de ani (in ritmuri de 9 la 
sută in anii '3d ți de 11.2 la 
sută in anii *60 a transiermat 
insă Japonia in cea de a doua 
putere industrială a lumii occi
dentale. Această ascensiune ra
pidă era cn atit mai surprinză
toare eu cit. după cum se știe. 
Japonia este o țară eu resurse 
naturale limitate. Din întreaga 
suprafață a arhipelagului nipon

• LA PRAGA ș-au încheiat 
lucrările ședinței comune a Ca
mere; Poporului și Camerei Na
țiunii ale Adunării Federale a 
R.S. Cehoslovace. Au fost vo
tate legile cu privire la plani
ficarea teritorială și funcționa
rea activității de construcții, la 
aviația civilă și au fost ratifi
cate unele înțelegeri internațio
nale Încheiate in ultimul timp 
de statul cehoslovac.

tehnice si industriale 
extinderea rontinuă a 

comerciale externe, 
mai redusă a eheltuie- 
ru forța de muncă re-

BAZIL ȘTEFAN
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Vltan (orele 1540;

18; 20).

PROGRAMUL 2
PROGRAMUL 1

15,30;
(orele

Unirea
(orele 

Tomis

14.30:
10,30;

Opera Română: TURANDOT — 
ora 19; Teatrul de Operetă: VO-

SI JERRY: Doina (orele
13; 14.45: 16.30; 18.15).

nu va putea avea loc îna- 
Virusul ,.hepatltei-C“ a fost 

dată, la un bolnav internat

20.00 Concertul orchestrei simfo
nice a Radioteleviziunii. în pauză: Telex: Bucurestiul necunoscut:
Ateneul Român. 22,30 închiderea programului.

16.30 Curs de (nivel mediu). 
Pentru timpul

CRUCE: Buzeștl
9: 11.15; 13.30; 16; 18,15; Floreasca (orele 15,30; 18;

9: 11.15; 13.30; 15,45: la; 
Victoria (orele 9.15: 11,30; 

16; 18.15 : 20,30); Excelsior
9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 

Gloria (orele 9: 11; 13; 15;

*

*

*

*

î

I.

• APELE DULCI DEVIN BARATE. Rîul Werra dl.-. R.F. Ger
mania nu mal duce spre mare apă dulce. Datorită reziduuri
lor minelor de potasiu din apropiere, deversate în albia sa. 
apele rîulul au un conținut de săruri similar cu cel al ape; 
marine. Din acest motiv, peștii de apă dulce au dispărut din 
Werra. Pentru a „reînvia- acest rtu, cercetătorii de la Insti
tutul" Max Plank intenționează să-l populeze cu pește oceanic 
— respectiv, calcanl. Există o singură problemă încă neelud- 
dată: la sfirșitul săptâmînii, cind în minele de potasiu nu se 
lucrează, apele Werrei redevin... dulci și nu se știe dacâ or
ganismele de apă sărată, care ar urma să cons‘.::u;e hra-.a 
calcanilor. vor putea să suporte aceste oscilații ale rr.ed-.u- 
lui lor ambiant » ARME NOI ÎMPOTRIVA MUȘTH TSE-TSE. 
Cercetătorii Institutului de combatere a muștii tse-tse din Vol-a 
Superioară au început aplicarea unei no: metode de exter
minare a periculoasei insecte ce transmite boala s’-.;ru:... E: 
nu mai folosesc insecticidele sau defrișarea radicală a pădu
rilor și hățișurilor unde aceasta sălășluiește, ci o metodă bio
logică, ce constă în sterilizarea pe cale ch:m:că sau radio
activă a masculilor tse-tse, împiedicindu-se astfel Înmulțirea 
insectelor. Distrugerea muștii tse-tse ar duce la creșterea de 
zece ori a numărului de bovine pe o :re:me din suprafața 
continentului african • CALE FERATA PE PERNA MAGNE
TICA. între orașul Alma-Ata și complexul sportiv de mate 
altitudine Medeo, pe o distanță de 15 km., se va construi o 
cale ferată neobișnuită pe care vagoanele vor circula pe pernă 
magnetică. Inițial, viteza de deplasare va fi de 120 km pe -r". 
După terminarea întregii construcții, viteza vagoane - cu pa
sageri va crește la 400 km pe oră • AMERICA A FOST DES
COPERITA DE IRLANDEZI? Cinci navigatori irlandez: vor 
cerca să traverseze Atlanticul pe o ambarcațiune primit-.vă. 
cu carcasă din piei de animale, pentru a demonstra că irlan
dezii au descoperit America cu 500 de ani înaintea lu: Le! Ericson și cu 900 de ani înaintea lui Chrfstofor Columb. Da-s 
timpul va fi favorabil, echipajul, condus de scriitonil-explo- 
rator Timothy Severin, se va îmbarca la 16 ma: de la Bran
don Creek, o insuliță din sud-vestul Irlande:. El va avea de 
parcurs un traseu de 4 000 mile marine pînă la Boston, bordul unul „cu>-ragh“ — ambarcațiune cu pîr.ze. lungă de 
aproximativ 12 metri, confecționată din piei de admale 
utilizată de irlandezi pînă în Evul Mediu « OZON PENTRU 
TRATAREA APEI. Cercetătorii de la Institutul de gospodărirea 
apei din Praga au trecut la aplicarea unei r.ol me-ode d" 
tratare a apei, pentru îndepărtarea impurităților, cu ajutorul 
ozonului. In acest scop a fost proiectată și construită o sta
ție de ozonare a apel, care se remarcă prin simplitate, sigu
ranță și un preț de cost scăzut. Prin ozonare sint distrus» 
nu numai bacteriile din apă. ci și virușii. De asemenea, se 
îndepărtează manganul, fierul șl urmele de detergent: care 
uneori nu sirit anihilate prin tratarea apei cu clor • VIRUSUL 
UNUI AL TREILEA TIP DE HEPATITA — virusul C — a pu
tut fi izolat și fotografiat cu ajutorul microscopului electronic. 
Această descoperire a fost comunicată în cad-ul lucrărilor unv.: 
congres medical care se desfășoară la Wiesbaden (R.F.G). de 
profesorul Friedrich Deinhardt. El a apreciat că un vaccin 
împotriva ,,hepatitei-B“, transmisă prin intermediul seringilor 
nesterilizate sau a transfuziilor de singe de la persoane care 
au suferit de această maladie, va putea fi obținut in urmă
torii doi-trei ani. în prezent avînd loc primele experier.t». 
în ce privește realizarea unor vaccinuri pentru imunizarea 
împotriva virusurilor ,.hepatitel-A“, transmisă pe cale alimen
tară, șl al ,.hepatitei-C“, aceasta — — ------ ----- ’— '
lnte de sfirșitul acestui deceniu, identificat recent, pentru prima 
într-un spital din Chicago.

importatori mondiali de materii 
prime — petrol, cărbuni roesi- 
ficabili, minereuri feroase ri 
neferoase, lemn, produse agri
cole etc, — este firesc ea Ja
ponia să manifeste un interes 
deosebit pentru • evoluție cit 
mai prielnică a cooperării in
ternaționale. Guvernul nipon 
dezvoltă relații cu toate statele 
lumii și caută să-și aducă pro
pria contribuție la soluționarea 
problemelor grave care con
fruntă in prezent economia 
mondială — penuria de materii 
prime și energetice, inflația, 
criza monetară internațională 
etc.

Impulsionate de Interesul co
mun în dezvoltarea relațiilor

• PREȘEDINTELE BRAZI
LIEI. Emesto Geisel, șl-a în
cheiat vizita oficială întreprin
să in Franța. Cu acest prilej, 
șeful statului brazilian a avut 
mai multe runde de convorbiri 
cu președintele Valery Giscard 
d’Estaing în probleme ce pri
vesc relațiile economice între 
cele două țâri. Comunicatul 
comun publicat Ia încheierea 
vizitei arată că guvernul fran
cez va acorda credite destinate 
realizării unui important cen
tru hidroenergetic in Brazilia, 
obiectiv Ia a cărui finanțare vor 
contribui, de asemenea, mai 
multe bănci vest-europene.

în cadrul convorbirilor au fost 
examinate, totodată, o serie de 
aspecte ale situației internațio
nale actuale.

• LA 28 aprilie, la Moscova 
a fost semnat protocolul schim
burilor comerciale între Uniu
nea Sovietică și R.A. Egipt pe 
anul 1976. Documentul, preci
zează agenția TASS, a fost sem
nat de N. Patolicev, ministrul 
comerțului exterior al U.R.S.S., 
și Zakaria Tawfik Abdel Fattah, 
ministrul comerțului și aprovi
zionării al Egiptului.

• AGENȚIA ghaneză de presă 
a anunțat că vizita pe care

urma s-o efectueze la Accra 
secretarul de stat al S.U.A.,
Henry Kissinger, a fost anulată. 

. Știrea a fost confirmată la Wa
shington de un purtător de cu- 
vînt al Departamentului de Stat.

VIAȚA PERSONALA: Patria
(orele 9; 11.15; 13.38; 16; 1845; 
29.38).

DE NICĂIERI SPRE NICĂIERI: 
Lumina (orele 9,15; 11,15; 134*; 
15.30: 19.38).

REVĂRSAREA: Timpuri No!
(orele 9.15; 11,15; 13,39; 15,30; 17.39; 
19.30).SIMON BLANCO: Scala (orele 

; 11,30; 13,45; 16; 18.30; 21): Fes- 
val (orele 9; 11.15; 13.30; 16; 

18.15; 20.30); Favorit (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18.15 : 20,30).

MERE Roșn: Capitol (orele
B.30; 10.45: 13.15; 15,45; 18,15: 20.45); 
Ferotiar (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30).

CURSA GREA: București (orele 
8.45; 11; 13.15; 16; 18,15: 20,30);
Modern (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15: 20,30).

OPERAȚIUNEA ..MONSTRUL-: 
Central (orele 9.15; 11.30: 13,45: 16; 
18,15; 20.30); Volga (orele 9: 11.15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15); Aurora

(ore’e
29.15) .

VANDANA: Luceafărul (orele 
9: 12: 16: 19).

PRIN CENUȘA IMPERIULUI: 
Drumul Sării (orele 15.39; 18: 20); 
Giulești (orele 15.30; 17.45; 20).

PĂSĂRI DE PRADA: Flamura 
(orele
20.15) ; 
13.45: 
(orele 
20.30) : 17: 18.45; 20.30).

FRAȚI DE 
(orele *20.15) ;20.15) .

TOM
9,30: 11,15; 13; 14,45: 16.30; 18.15). 

ARTA ARTIZANALA CHINEZA: Doina (ora 20).
CERUL E CU NOI:

(orele 16: 18; 20)
DARLING LILI: Grivița 

9; 11,45; 14.30; 17,15; 20); 
(orele 9; 12,30; 16; 19,30).

PATIMA: Ferentari (orele 15,30 18; 20.15).
COMOARA RECHINILOR: Dacia 

(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15).
CULISE: Cotrocenl (orele 10; 

12; 14; 16; 18: 20).
MR. MAJESTYK: Bucegl (orele 

15,45: 18; 20); Lira (orele 15.30; 
18; 20,15).

ÎNTOARCEREA LUI MAGEL
LAN: Crîngași (ora 17).

ZORRO: Pacea (orele 10: 
16,30; 19,30); Cosmos (orele 
13,30; 16,30; 19.30).

DACII: Moșilor (orele
18; 20).

DICTATORUL: Melodia
9.30; 12; 14.30; 17,30; 20); Miorița (orele 9; 11,30; 15: 17,30; 20).

DINCOLO DE POD: Popular
(orele 15.30; 18; 20,15).

ZILE FIERBINȚI: Munca (orele 15,45; 18; 20).
ACTORUL ȘI SĂLBĂTICII: 

Flacăra (orele 16; 19,15).

VINATORUL DIN TAIGA: Arta (orele 15.30; 1J).
premiul:

18: 26).
ARBORELE FĂRĂ RĂDĂCINI: 

Rahova (orele 16;

16.00 Teleșcoală. 
limbă germană 
17.00 Telex. 17.05
dv. liber, vă recomandăm... 17.20 
Tragerea de amortizare ADAS. 
17,30 Cabinet juridic. 17.50 Enci
clopedie pentru tineret. 18.15 Uni
versitatea TV. 18.50 Secvențe ja
poneze. Film documentar. 19.20 
1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 20.90 
Mai aveți o întrebare? 20.40 Pu
blicitate. 20,45 Uteciștii de azi, co-

munistii de miine. Cînteee patrio
tice in Interpretarea formațiilor 
corale laureate la cea de-a X-a 
ediție a Festivalului național al 
artei studențești. 20.55 Revista li- 
terar-artistică TV. 21.40 Gala Euro- 
viziunii. Secvențe din Festivalul 
de muzică ușoară — ediția 1976 — 
desfășurat recent la Haga — 
Olanda. 22.10 24 de ore. 22,30 închiderea programului.

IEVODUL ȚIGANILOR - ora 19,30; Teatrul Național (Sala Mare): 
VIAȚA UNEI FEMEI - ora 19,30; 
(Sala Atelier): CAPUL — Ora 17; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu): FERMA — 
ora 19.30; Teatrul „C. I. Nottara" 
(Sala Magheru): ULTIMA ORĂ — ora 19,30; (Sala Studio): SIZWE 
BANSI A MURIT ÎN ZORI - ora 
19; Teatrul de Comedie: NOAP
TEA LA MADRID — ora 19,30; 
Teatrul Mic: PROFESIUNEA
DOAMNEI WARREN — ora 19,30; 
Teatrul Giulești: PATIMA ROȘIE
— ora 19.30; Teatrul Evreiesc de 
stat: EVREICA DIN TOLEDO — ora 19,30; r " 
BĂDĂRĂNII 
Teatrul „Ion 
LIANA — ora 19.30; Teatrul 
Tănase" (Sala Savoy): REVISTA 
CU PAIAȚE — ora 19.30: (Sala Victoria): UITE CĂ NU TAC — 
ora 19.30: Teatrul „Ion Creangă": 
PINOCCHIO - ora 16; Teatrul 
„Țăndărică" (Sala Victoria): NI- 
NIGRA ȘI ALIGRU — ora 17; 
Circul „București": ANSAMBLUL 
CIRCULUI MARE DIN MOSCOVA
— ora 19,30; Ansamblul „Rapsodia
Română": ȚARĂ BOGATĂ-N
FRUMUSEȚI — orele 17,30 și 19,39,

Studioul )' I.A.T.C.:
— ora 19.30 ; i Vasilescu": SICI-

..C.
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