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ANGAJAMENTUL SOLEMN
AL UTECISTULUI-ACT POLITIC
DE ÎNALTĂ CREDINȚĂ FAȚĂ
DE PARTID, PATRIE Șl POPOR
Consaerind botărirea Congresului al X-lea al 

U.T.C. privind intărirea valorii și semnificației 
politice a intrării tinerilor in Uniunea T mere to- 
lui Comunist, Șțatțițul U.T.C. prevede că la pr:- 
mirpș" ta .organizația revoluționară a tineretu
lui.din patria .noastră, fiecare trr.ăr semr.eaza 
angajamentul solemn de utecisl. Recent. Biroul 
Comitetului Cenjral al U.T.C. și Biroul Comi
tetului Executiv al Consiliului U.A_S.C.R. aa 
aprobat măsurile. privind semnarea anga? = — 
tului solemn'de către tinerii care vor fi primiți 
in Uniunea Tinerelului Cotr.ur.,st. precum si de 
către cei care sint deja utecișn. eu excepția 
celor care sint și membri de partid.

Este știut eă Angajamentul solemn al linărului 
față de partid, patrie si popor la intrarea >n or
ganizația revoluționară de tineret au eoestituie 
in practica muncii noastre- uu hieru nou. In mo
mentul de față.,tinerii rostesc, la intrarea in l - 
niunea Tineretului Comunist, un angajament 
verbal. Desigur, hotărirea Congresului al X-lea 
al ț.‘-T.C. privind semnarea angajamentului 
solemn și introducerea textului acestuia in 
Statutul U.T.C. au semnificația conferirii unei 
valori noi. superioare, acestui angajament al 
tinărului față de partid, patrie si popor, acum, 
in noua etapă in care a pă-il societatea noastră, 
aflată in plin proces de aplicare a holăririlor 
Congresului al XI-lea al P.CJt. Semnarea an
gajamentului solemn reprezintă un profund și 
vibrant, moment politic de exprimare a atașa
mentului nețărmurit al uteciștilor față de poli
tica internă și externă a partidului si statului 
nostru, a hotăririi de a-si consacra toate for
țele. întreaga Lor putere de muncă, progresului 
necontenit al tării, apărării cuceririlor revolu
ționare ale poporului, independenței și suvera
nității Republicii Socialiste România. :
socialismului și comunismului.

Fără iudoial» că,, desfășurindu-se in con
textul întensifățării întregii munci politico-edu- 
eative in vederea traducerii in viață a indica
țiilor dgte de secretatul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. la Forumul tine
retului. a sarcinilor care revin U.T.C. si 
U.A.S.C.R. din Cuviniarea rostită la Consfătui-

cauzei

re» de lacre de ta C.C. al P.CJL dia lî—13 
mai ax, a hotărârilor ce var fi adaptate dc 
Congresul educației politice și rallumi socia
liste. acțiunea de semnare a angajamentului 
solemn trebuie sâ-si găsească reflectarea, ia 
mod practic, in realizarea exemplară «Jc rttrr 
toți tinerii a sarcinilor profesionale și obștești, 
creșterea nivelulai dc pregătire politică și pro
fesională. reducerea substanțială a numărului ti
nerilor care încalcă disciplina la locul de muncă, 
in societate si familie, in înțelegerea deplină a 
rolului și răspunderilor pe care le are tineretul 
in societatea noastră socialistă. Semnarea an
gajamentului solemn va trebui să determin-: 
imbunătățuea substanțiala a muncii organelor - 
organizațiilor U.T.C. și A S-C. pentru educai- 
comunistă, revoluționară a tineretului. pentru 
participarea activă a tuturor tinerilor la înfăptui
rea sarcinilor ce le revin din istoricele hotănri 
ale Congresului al XI-lea al Partidului Comu
nist Român. Aceasta va asigura consolidarea 
politică și organizatorică a fiecărei organizații 
U.T.C. si A.S.C. și. pe această bază, intărirea in 
ansamblu a muncii Uniunii Tinerelului Comu
nist. ceea ce va determina unirea și mai strinsâ 
a eforturilor generației tinere in înfăptuirea 
neabătută. împreună cu întregul popor, a poli
ticii partidului și statului nostru.

Biroul Comitetului Central ai U.T.C. a stabi
lit ca , semnarea ’ angajamentului solemn să > 
realizeze, in cadrul adunărilor generale, eșalonat 
pe categorii de organizații, in perioada iun:-. 
1976 — martie 1977. după cum urmează : iunie— 
octombrie 1976 in organizațiile U.T.C. din uni-' 
tățile industriale, de construcții, transporturi, 
instituții, din sfera serviciilor și cartiere : no
iembrie 1976 — martie 1977 in organizațiile 
U.T.C. din unitățile agricole de stat, coopera
tiste și din satele necooperativizate : octombrie 
1976 — martie 1977 in organizațiile U.T.C. din 
școli si - asociațiile studenților comuniști'; iunie 
— 15 decembrie 1976 in organizațiile U.T.C. din 
armată.
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Tinerii și confidențele lor
Un băiat, mai timid s-a apucat să trimită 

scrisori anonime împotriva lui însuși
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X. COSOVEANU I

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A PRIMIT PE TOVARĂȘUL 
KONSTANTIN F. KATUȘEV, 

secretar al CC. al P.C.U.S.
V. I. Potapov, șef de sector al 
C C. al P.C.U.S.

In cadrul convorbirii a avut 
loc un schimb de vederi cu pri
vire la activitatea Partidului Co
munist Român și Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice și au 
fost examinate o serie de pro
bleme privind relațiile de. prie
tenie și colaborare româno-so- 
«etice.

A fost reafirmată dorința co
mună de a se amplifica bunele 
relații dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, dintre Repu
blica Socialistă România și Uni
unea Sovietică, cu convingerea

că aceasta corespunde pe deplin 
intereselor poporului român și 
popoarelor sovietice, este in fo
losul cauzei păcii și socialismu
lui. al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

In timpul întrevederii au fost, 
de asemenea, abordate probleme 
actuale ale vieții internaționale, 
ale mișcării comuniste și mun
citorești.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a reținut la dejun pe tovarășul 
Konstantin F. Katușev.

Întrevederea s-a desfășurat in
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie.
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IN NUMĂRUL DE AZI
Campania agricolă

O valoroasă inițiativă 
lor muncitori si elevi 
SCHIMBUL DOI AL 
RELOR

a tineri- 
vîlcsni: 
OGOA-

ALTE ACTIVITĂȚI LA ZI IN 
AGRICULTURĂ. Relatări ale 
reporterilor noștri din județele 
Teleorman, Timiș și Ialomița.

(în pag. a 2-a)

Ieri, la Tirgoviște, s-a inaugurat

ȘANTIERUL TINERETULUI
DE LA CURTEA DOMNEASCA

*
Munca, aici, va avea un caracter deosebit fiind 

legată de obiective științifice și, în curînd, vor 
sosi pe șantier și studenții Facultății de isto
rie de la Universitatea din București, pentru a 
ne ajuta la lucrări. Munca tinerilor ya contri
bui și la îmbogățirea patrimoniului muzeului 
local și al muzeului pe care îl vom inaugura 
chiar aici, la Curtea Domnească, declară co
ordonatorul șantierului, dr. Nicolae Constanti- 
nescu. cercetător principal la Institutul de 
arheologie al R.S. România.

(în pag. a 3-a)

În pregătirea Congresului educației politice și culturii socialiste

Umanismul revoluționar f
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Conf. univ. dr. Ion Pietraru Paralela 4
„In centrul politicii generale a partidului și a statului de edi

ficare a societății socialiste multilateral cenoltcte și înaintare 
spre comunism se «a afla permanent omul — factorul esențial a! 
-tregîi dervottări economico-sociale, satisfacerea plenară a ce

rințelor sale de «iată in continuă creștere si diversificare^ afirma
rea neîngrădită a personalității umane*.  (Programul P.C.R.)

Comunistul — omul de o inal 
tâ factură politică, științifică ș 
morală, care, prin deiermi-iare; 

ară. forma
tâ in lupta și 1 
prin muncă asi 
societate pe m; 
lor sale umane. Coniunnd fizio-

■a dimensiuni-

nomia politică și disponibilită
țile sXle revoluționare. Marx și 
Engc-ls au rfemarcat că ..tezele 
teoretice ale comuniștilor nu se 
bazează nicidecum pe idei, pe 
principii inventate sau descope
rite de cutare sau cutare refor
mator al lumii. Ele nu sint de-

I I
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7
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cit expresia generală a condi
țiilor efective ale luptei de cla
să existente, ale mișcării istorice 
care se desfășoară sub ochii noș
tri.-'

Pe această coordonată. înțele
gerea și realizarea concretă a 
umanismului revoluționar, a 
forței sale de acțiune este ne
mijlocit legată de comunist, de 
acest cutezător făurar al inalte
lor idealuri, năzuințe și speran
țe : de acest om — nu tipizat, 
descris in coordonatele superla
tivului absolut, personalizat in
tr-o matrice de valori statice — 
ci de omul muncii creative, stă
ruitoare. ferm angajat și res
ponsabil. luptător Dentru drep
tate. demnitate și fericire, exis
tent în fabrici și uzine, intilnit 
oriunde se cere curaj, pricepere, 
sacrificiu, pe ogoare, șantiere 
etc., prezent la școală și labora
tor, acolo unde activitatea soci
ală solicită efort sporit, creație, 
dăruire, eroism în muncă, edu
cație și luptă cu inerția. Expre
sia autentică a umanismului re
voluționar. comunistul folosește 
adevărul, cinstea și 
instanță, argumentul 
muncă.

Modelul concret al 
lui revoluționar constituie, prin 
acțiunea comuniștilor, un nou 
comportament față de muncă, 
față de sine și față de semeni, 
față de patrie și poporul din 
care fac parte. Dar revoluționa
rul. comunistul, fiind omul de 
omenie, factorul de pozitivare a

omenia ca 
din și prin

umanismu-

Liceul nr. 2 Botoșani, labo
ratorul fonic _

Foto GH. CUCU

(Continuare în pag. a ll-a)

Mai jos de paralela 45,
Mă număr în sigilii brâncovene,
Pe umăr basarab de mînăstări
Cu turla-ntoarsă tălpii dunărene

Mai sus de paralela 45,
Horesc în lemn Oșeni cu Moți de-olaltă 
Peste cărunții domoliți în Olt 
Să-mi împletească inima cealaltă !

Mai jos de paralela 45,
Fîntîni desculțe plumbi descîntă-n oase,
Cu „Grivițe“ și „Plevnă" căpătîi
Să-mi lege leagăn doinele rămase

Mai sus de paralela 45,
Mă hodinește-n clopotele grave
Un șold înscris albăstruiul de Nord, 
Cu treceri dulci în gleznele moldave

Pe brîul paralelei 45,
Mă-mpart „Doftanei" sîngerate-n piatră 
Și tîmplei sărutate-n porți de Jii,
La masă cu tăcerile din vatră...

în preajma paralelei 45, 
îmi urcă Dalbe-Iulii pe o mină 
Și pe cealaltă Milcovtll ursit 
Legendelor cu strigăt de fîntina

Deasupra paralelei 45,
Mă umplu gîndului că am o Țară,
Cu comuniste crezuri limpezi peste frunți 
Și-un cer cu steaguri mari ce fluturară.

LUCIAN VOICULESCU

PESTE 30 000 DE PARTICUPANȚI la manifestarea organizată 
de ziarul nostru în colaborare cu revista „Luceafărul", redacția 

de tineret a Radioteleviziunii și Comitetul județean Hunedoara al U.T.C.

Carnetele mele" de reporter 
din ultimii artK numărind. cite
va sute de pagini?, cuprSid și 
vreo treizeci de pagini pune, 
dar îndoite — și pe care scrie : 
NU !', semn că nu am voie să 
mă ating de eK. Cu alte cuvin
te : povestind despre ei. tinerii 
se referă, adesea, și la intim- 
plări cu un caracter considerat 
mai intim, pe care nu le-am 
vrea date publicității : „Am să 
vă spun încă ceva, dar pe asta 
să n-o pomeniți". A trecut un 
timp, despre oamenii in cauza 
am scris de bine, fiindcă o me
ritau. acum mă-ntorc la pagi
nile îndoite. Nu voi 
nume, nici un loc

j^acă v-ați
[Jndiseutați și

Isp' mei. îmi 
șef de echipă de la 
rie bucureșteană, aș

Nicolae Țic
erau

eu de față. Se poate ?“ Trea-

da nici un 
de muncă, 

gindit să 
cu băieții 
spune un 
o cazange- 
vrea să fiu

Și , . .
bă destul de incomodă, și pen
tru mine, și pentru băieți, totuși 
am fost de acord. Pentru 
prima oară, șapte tineri munci
tori se mărturiseau unui repor
ter. Șeful de echipă a interve
nit de citeva ori, incercind — 
și pină la urmă reușind — să 
abată discuția. Mi se spusese 
că este una dintre cele mai 
bune echipe de la cazangerie 
— și după vreo două ore, m-am 
convins și eu că așa stau lu
crurile. Și-apoi, intre patru 
ochi : Am o echipă formată nu
mai din băieți refuzați de alții, 
in lunile de calificare Ia locul 
de muncă. Nu vă gîndiți la cine

știe ce năzdrăvănii. Nu 
nici golani,"nici nătărăi. Nu fă
ceau parte nici din categoria 
„băieților răi" în aparență, alt
fel cu suflet mare. Cu toți ăș
tia, ne descurcăm mai ușor, a- 
vem o oarecare experiență, să 
zic așa. Băieții mei sint de la 
țară, din sate retrase, tinjind 
să învețe o meserie, isteți, să
ritori — dar pe care orașul, 
chiar de la-nceput, i-a zdrunci
nat puțin. Distanțele li s-au 
părut enorme, drumul pină la 
uzină extrem de obositor. In 
furnicarul de lume de-aici s-au 
pierdut, și, cu greu, s-au regă
sit. Exigența șefilor de echipă, 
a maiștrilor — exprimată une
ori pe un ton cam ridicat, i-a 
făcut să se-ntrebe dacă vor a- 
junge și ei vreodată la liman, 
meseriași in lege. Deci au vrut 
să renunțe, declarindu-se inca-

pabili. Unul se ducea in fieca
re duminică la marginea Bucu- 
reștiului, pc cimp. printre laeuri 

_. și grădini, avind nostalgia cim- 
purilor natale. Cel mai timid 
dintre ei, și care nu-i in stare 
să facă o prostie, a avut un 
gind aproape de neînțeles — 
chiar am crezut o vreme că n-ar 
fi tocmai teafăr. EI's-a apucat 
să trimită scrisori anonime îm
potriva lui. Iată explicația pe 
eare mi-a dat-o mai tirziu : 
Nu-mi era la îndemină să cer 
desfacerea contractului de mun
că. nici nu aveam motive. și 
nici să fug, să-mi pierd urma 
nu-mi convenea, și nu-mi stă in 
fire. Și-atunci, mi-am zis : dacă 
se află că nu mă port cum tre
buie. o să mă trimiteți 
acasă...

Problema acomodării 
na și exigențele ei, cu
se puse nu numai pentru tine
rii veniți de la sat. Sint 
tui care ne dau bătăi de 
Dar eu mă-ntreb : oare
cind am venit aici, n-am 
bătăi de cap altora ? E

paehet

cu uzi- 
mediul

des- 
cap. 
noi, 
dat 

mult 
mai comod să iei în echipă, in

(Continuare în pag. a ll-a)

„IA TRECUTU-ȚI MARE, MARE VIITOR!“
Costești — Hunedoara
(prin telefon)
Astăzi (30' mai n.r.) a avut loc 

prima manifestare din suita de 
erocâri sub genericul „La tre- 
cutu-ți mare, mare viitor !“, or
ganizată de ziarul „Scinteia ti
neretului" in colaborare cu re
vista ..Luceafărul", redacția emi
siunilor pentru tineret a Radio
televiziunii române și Comitetul 
județean Hunedoara al U.T.C. 
Desfășurata in marele amfitea
tru dacic de la Costești-Hune- 
doara. intr-un cadru natural de 
o rară frumusețe și dedicată 
apropiatului Congres al educa
ției politice și culturii socialis
te, evocarea-spectacol, care a 
durat 5 ore, a . atras peste 
30 000 de participanți, tineri și 
virstnici, din 15 județe ale ță
rii. Continuind tradiționalele 
„intîlniri . ale tinerilor cu isto
ria" — din cadrul celei de-a

8-a ediții a festivalului tinere
tului hunedorean — acțiunea a 
prilejuit un . emoționant și insu- 
flețit omagiu adus trecutului 
de luptă al poporului nostru, 
permanenței idealului de inde
pendență și libertate al istoriei 
romanești, mărețelor împliniri 
ale prezentului socialist . al ță
rii. Această simbolică demon
strație a înaltei simțiri patrio
tice a tineretului, a tuturor 
oamenilor muncii prezenți aici, 
dovadă vie a dragostei lor ne
mărginite față de glia străbu
nă, fată de popor și partid, a 
constituit — deopotrivă — o re- 
jnemorare a înaltelor trepte pe 
care le urcă faptele și ideile 
socialismului in România, o 
impresionantă, puternică, unita
te de gind și simțire pusă sub 
semnul omagierii celor cincizeci 
și cinci de ani ai Partidului 
Comunist Român.

Aici, la Costești, pe acest pă- 
mint strămoșesc, vatră a isto
riei noastre multimilenare, s-a 
pecetluit încă o dată legămin-, 
tul pe care tineretul, întregul 
popor îl face pentru prezentul 
comunist al țării, pentru viito
rul luminos.

Au fost prezentate versuri și 
cmtece dedicate patriei și, parti
dului. intr-un program la reu
șita căruia și-au dat concursul 
poeți și actori. , formații corale 
și instrumentale. S-a interpre
tat. de asemenea, muzică folk 
și s-a jucat teatru istoric legat 
de epoca și locurile pe care s-a 
desfășurat această grandioasă 
manifestare.

A'fost o intîlnire a tinerilor 
cu istoria, cu arta adevărată 
care iși are izvoarele de trăini
cie in viața, munca și tradițiile 
poporului, păstrate și transmi

se, cum s-a dovedit și aici, din 
generație în generație. Au fost 
aici, la Costești, peste 30 000 de 
oameni, însuflețiți de dragos
tea, de entuziasmul .unanim al 
unei generații ce aparține unui 
popor de oameni dedicați trup 
și suflet patriei, strips uniți in 
jurul partidului, al primului 
bărbat al țării — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Am înălțat 
aici încă un imn ideilor revo
luționare ce ne însuflețesc — 
simbol și spațiu al devenirii 
noastre.

VASILE CABULEA

âjl In numărul de mîine 
ot vom publica reportajul 
w Însoțit dc imagini con- 
m cludente de Ia această 
gî amplă și inedită mani- 
gj testare organizată dc 
" ziarul nostru.
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VILCEA : O valoroasă inițiativă a tinerilor muncitori și elevi

Schimbul doi al ogoarelor
Efortul mecanizatorilor și co

operatorilor din județul Vilcea 
este _ concentrat acum asupra 
plantării legumelor, intreținerii 
culturilor și asigurării unui re
gim optim de irigare. Răspun- 
zind acestor urgențe, tinerii și-au 
mobilizat forțele și spiritul de 
inițiativă, devenind sprijin de 
nădejde al cooperatorilor. La 
sectorul legumieol al C.A.P. Vlă- 
dești, de pildă, condus de tînăra 
ingineră stagiară Gabriela Voi- 
culescu, toate lucrările sint la 
zi. Pe toate cele 5 . hectare au 
fost plantate și semănate tomate 
de toamnă. varză, castraveți, 
dovlecei. „Sintem abia in pri
mul an de cultivare a legume
lor, dar ne străduim să răspun
dem cit mai bine necesităților 
de aprovizionare ale orașului 
Rm. Vilcea — ne spunp tinăra- 
ingineră. ’ în funcție de 'aee'st 
factor vom extinde și suprafața 
de grădină. Materialul săditor, 
in parte, nj-1 producem singuri-’.

In timp ce tinerii implicați di
rect în activitatea unităților 
agricole siițt prezenți cu hărni-

cia și priceperea la toate chemă
rile de muncă, alții au luat ini
țiativa să preia unele suprafețe 
cu diverse culturi, de la între
ținere pină la recoltare. In afa
ra celor 200 hectare cu pomi, 
care alcătuiesc cunoscutele „li
vezi ale tineretului" — și in 
care organizațiile U.T.C. din în
treprinderi și școli efectuează in 
prezent lucrări de intreținerg 
(tăiat lăstăriș, înlăturat excesul 
de umiditate, săpat) — tinerii 
vilceni au preluat de la C.A.P., 
spre îngrijire, suprafețe semă
nate cu porumb, legume, plante 
furajere, viță de vie. La Dră- 
gășani. la asemenea activități 
participă și uteciștii de la I.T.I.C. 
și elevii de la Liceul agroin
dustrial. Pe cei dinții i-am gă
sit la prășitul porumbului pe 
cele 5-hectare ale C.-A.P. din lo
calitate. Tot ei au prelua! și 
recoltarea furajelor (lucemă și 
trifoi) de pe alte 5 hectare. Fie
care schimb- in uzină devine 
zilnic schimbul doi la lucrările 
din cimp. „Intenționăm — ne

spune Oprea Pumitran, locții
torul seeretarului comitetului 
U.T.C.. pe care-1 intilnim in 
mijlocul tinerilor Elena Mitroi, 
Nicolae Barbu, Vasile Vileu — 
să extindem aceste suprafețe la 
20 hectare. în curind. începe se
zonul la plivitul viei și de 
am primit asigurarea pa 
rii a peste 1000 de tii 
100 hectare cu viță 
fost preluate spre 
elevii Liceului agi 
în perimetrul Stațiunii 
mentale viticole 
Tot ei ing: 
pruni

rr

la primul tur de manivelă
La Constanța, in

(altfel ultramodernă) a 
mei Continental am i
echipa de filmare a lui ’ 
Drăgan. chiar in momentul fier
binte al pr;nuiiui tur de mani
velă. „Cuibul salamandrelor", 
după un scenariu de loan Gri- 
gorescu. va fi un film despre o 
echipă de specialiști stingători 
de sonde, care va fi trimisă in 
Mîr75c—Șț'r.-fj—a^rf-RrdețCm: ; 
greaua și spectaculoasa mese
rie. Filmul 
personalul

OcTțșar.

.hruba-* 
i cra- 
intilnit 
Mircea

bun priețen, înainte de 
este extraordinar , ae 

serios, v^diruj? u.s

- ' vi,, •'

Vasile Goldiș

ALTE ACTIVITĂȚI 
LA ZI ÎN AGRICULTURĂ

I

TIMIȘ : Prășitul 
porumbului

La ora actuală cooperatorii 
din zona Făgetului și-au con
centrat toate forțele la întreți
nerea culturilor și in primul 
rina a porumbului. Astfel,- in-, 
cele 7 C.A.P. din cadrul consi
liului intercooperatist Bethau- ’ 
sen, pe toate cele 2 800 ha s-a 
trecut cu sapa rotativă și s-a 
aplicat prașila mepanică. în 
momentul de față se lucrează 
din plin la prășitul manual, în- 
registrindu-se zilnic -p viteză de 
lucru de 100 ha. De remarcat că, 
in acdst an, e atenție deqsebită 
se acordă asigurării unei den
sități optime et plantelor la ha. 
In acest scop, a fost incheiată 
acțiunea de completare a golu
rilor ajungîndu-se la o medie 
de 36 OflO fire la hectar. Prepcu- 
pări similare au și cooperatorii 
din Consiliul . intcrcooperatist 
Făget, care au efectuat lucrări 
de întreținere, pe întreaga su
prafață cultivată, de 1 988 ha.

ION DANCEA

tor i. plantează varză de toamnă 
pe 5 hectare, efectuează lucrări 
de întreținere la ceapă și car
tofi pe circa 30 hectare, precum 
și palisatul tomatelor. In cimp. 
circa 300 de localnici lucrează la 
răritul și a doua prașilă la sfe
cla de zahăr. Printre ei am in- 
tjinit și pe ionica Dumitru.-Va- 
silica Constanții), economiste, 
care, alături de alți tineri me
canizatori, în 
40, efectuau 
porumb pe

mai 
„motor" 
concentrat, _____
trac de examen, citește' intr-tina 
textul. Dinică e nervos, nesta- 
pînit, se ridică, se așază. vor
bește mult. Mircea Diaeenu 
ride. Pare degajat. • Jean Con
stantin spune glume. Nu-știu 
dacă înțelege cineva ee spune, 
și pare că nici pe el nu-1 inte
resează dacă il ascultă cineva.

tone eu biografie, un om ma- 
frămintat, minat--'!tur. complex,

de crezul și patima sa peqtru 
integritatea 
libertate -u ___  _ , . _
Nu va fi o efigie, dar nici o 
fantoșă. Mai sint obsedat și de 
apropiata premieră de la Tea
trul Național cu ..Richard al 
treilea" in care joc rojul |ui 
Richmond, in regia lui Horea 

. Popescu si cu un Richard, cu 
totul inedit, interpretat de Radu 
Brfigan. enre dealtfel va juca 
și in filmul pe care il începem 

. astăzi". (Intre timp ..apropiata" 
premieră a avut toci. : *

neamului, pentru 
socială și națională.

IALOMIȚA : Plantatul 
și întreținerea legumelor

In aceste zile, pe cele 6 mii 
de hectare ale cooperativei agri
cole de producție din comupa 
Modelu, județul Ialomița, sint 
antrenați in cimp peste 800 de 
membri cooperatori. Iată citeva 
secvențe de muncă atestind buna 
organizare a echipelor care lu
crează in acord global. -în gră
dina de legume șeful fermei, 
tinărul inginer- Dumitru Vale
rian, alături de 100 de coopera-

număr de peste 
prașila ititiia la 

ultimele hectare.
DUMITRU DUCA

TELEORMAN: Pregăti
rea motopompițtilor 

în acest an, în județul Teleor
man vor primi atestatul in pro
fesia de motopompjst peste două 
mii de tineri, recrutați in ma
joritate dintre absolvenții pri
mei trepte de liceu, Pregătjrea 
lor se desfășoară in cadrul ce
lor 9 politehnici muncitorești 
pentru tineret, care șhatț. orga
nizat cursurile in liceele agro
industriale din Alexandria. 
Turnu-Măgurele și Roșiori, la 
școlile generale din Plopii Slă- 
vitești, Troianu, Islaz. Smir- 
dioasa. Spătărei și Crjngeni. 
Dacă adăugăm faptul că orga
nizatorii, Comitetul județean 
Teleprman al U.T.C., s-au îngri
jit din timp pentru asigurarea, 
locurilor in care tinerii urmea
ză să lucreze in perioada de 
practică și in vacanță, prin' în
cheierea unor contracte cu uni
tățile agricole eficienta unei 
asemenea acțiuni ne apare la 
adevăratele ei dimensiuni.

D. ALEXANDRU

PE PLATOL'
X.

Ol

des are

car.

mai
mă
cu_
Pintea

Limiior dt calm, regia
Drăgan. ‘

REPORTAJ CE

jnosc

mar

fi extinsă
IU.UI

x>ns*an.m

Baoe -
din patrimof* iul ocolului

în plantau <i de men a ]
nilor acționei sub îndi
rea secretarii * * L. . _
munal U.T.C Gheorghe
dacne. prpfe^iorujl Iulian 2
rmu. ținem Euigen Drag
loan Șoană. oiștii și
din satele Romlâni și
Mare. $i aid ambiția lor
țaște taotănrea initial 
3 hectare cu pruni se 
o suprafață egală cu 
un hectar cu varză

— Această inițiativ 
lui pe ogor in ^faca 
lui de muncă sau de 
spune tovarășul 
Fqlga. președintele

tovai
_____preșei 
tineret sătesc 
in zilele următoare- și 1 
țiîe C.A.P. Ionești.

■ Orlești, Tetoiu. Vor i 
stituite, de asemenea, 
tineri și la lucrările de 
nătățiri funciare de la 
nești și la cele necesare 
in circuitul agricol a un 
suprafețe la Smești.

Consemnăm această inițiativă 
_ meritorie a tinerilor vilceni ală

turi de -dorința lor de a contri
bui cu toată priceperea 1a rea
lizarea la timpul optim a tutu
ror lucrărilor in agricultură.

R, VASILE

tă-

mai fi con- 
upe de 
imbu- 
Căză- 

redâni

de ilir-

son
ia drum. 

Va f: u

Piersie și Mirrea Dia
turi de ahi cunoscu;: artery 
nu ne îndoim că vor reușa. 
Deocamdată, ia acest pr.m tur 
de manivelă,- stau cu lotu ia • 
masă, mcă in țară, ia Coti.stanța» 
Este inwideausa interesaat să 
intri intr-un -labora’.er ce

intr-un fii
At

pe.’.es
Ce-sp

minat s; care a fost, 
un virt al
ea spertau 
atare- Oricum, 
surpriză, pentru

O cerință a învățămîntului actual

LICEUL PEDAGOGIC
LICEU MODEL

Discuțiile purtate cu cadre 
didactice și elevi in citeva Ucee 
pedagogice — din Iași. Bacău, 
Cluj-Napoca = unități cu înde
lungată tradiție și bogată expe
riență In pregătirea .educatoa
relor și invățătdtdor •*-  au im
pus cu pregnanță tendințe de 
înnoire și modernizare a activi
tății in liceele pedagogice. După 
opinia unanimă, acestea trebu*  
sâ- ddvtnâ „unități model de in- 
vătăminC*  in peiăațul școlar al 
județelor, cu atit mai mult cu

cit elf ^reprezintă $1 s> 
perfecționăm cadrelor 
din rețeaua locală a in 
tului preșcolar și pruna 
laboratoare pentru ex; 
tar«e»șț generalizarea 
mete-seăți tenniri ă*ăa<  

_ Jx. iJsșfâșurarea pcoci

Umanismul revoluționar
(Urmare din pag. I)

demersului social politic și mo
ral. este' prin aceasta și neingă- 
duitorul nedreptății, al înjosirii 
și umilinței, al tentațiilor de a- 
fectare și încălcare a libertății, 
independenței și suveranității, 
democrației, a nerespectării prin
cipiilor eticii și echității socia
le. El este neiertător și necruță
tor față de lașitate, necinste, ' 
trădare, demagogie, viclenie și 
duplicitate.

Oriunde s-ar afla, prezența sa 
nu se declară și nu se ’anunță 
expres, nu se autorizează, ci se 
constată, se impune și se simte 
prin acțiune, prin lucru, fapte, 
dinamism, oriunde s-ar afla el 
este și devine acel generator și 
promotor al noului, concretizat 
printr-o permanentă putere și 
capacitate de a acționa pentru 
realizarea practică a țelului 
conștient elaborat de partidul 
său, de făurirea unei civilizații 
superioare, a civilizației comu
niste. Dealtfel,- in aceasta re
zidă una din trăsăturile esenți
ale ale umanismului revoluțio
nar ca umanism în permanentă 
acțiune constructivă. Numai ast
fel umanismul revoluționar '-= 
lgtură definitorie a acțiunii co

muniste — substanțializează și 
fortifică tinerețea sub toate as- 

’ pectele sale, topește maturitatea 
intr-o neîntreruptă tinerețe, fa
cilitează asimilarea fără discri
minare de virstă a noului, de
vine' mobil, resortul de tinerețe 
permanentă a societății și con
diției umarțe. Prin puterea de 
acțiune a comunistului, de cău
tare și lansare a noului ce sta- 
tuează întreaga activitate urna- 
nâ, societatea însăși iși asigură 
mereu tinerețea, vigoarea, po
tența spre perfecțiune continuă. 
Comuniștii sint, în primul rind. 
promotori care militează nein- 

. cetgt M luptă pentru o lume mai 
bună și mai dreaptă, pentru o 
nouă ordine economică și poli
tică, în lumea de azi și de mii- 
ne, devenind și prin aceasta oa
meni de avangardă ai epocii, cei 
care, prin perseverența lor crear 
toare. mențin ascendența pro
gresului, înfăptuirea noului tip 
de civilizație și progres.

în spațiul social de inaltă e- 
xigență a acțiunii, omul înain
tat — comunistul —,'devine ast
fel punctul de plecare și sosire 
al vieții, sociale, obiectul și su
biectul ei creativ, sursa și con
diția valorilor materiale și spi
rituale durabile. Desigur, uma-

nismul revoluționar nu se rezu- 
raă la aprecierea socială a omu
lui, ci, in primul rind. il formea
ză și modelează in strinșă inter
dependentă cu semenii săi îna
intați. cu aspirațiile nobile ale 
maselor populare, cu trecutul 
glorios al poporului, cu prezen
tul său sigur și demn, cu viito
rul său. Comunistul, emul demn 
al societății, înfățișează și ex
primă forța și tăria propriului 
popor, iar poporul dezvăluie ca
pacitatea. dirzenia. frumusețea, 
noblețea și perenitatea umanistă 
a comunistului.

îndeobște, comuniștii nu se 
deosebesc de ceilalți oameni ai 
muncii, decit prin faptul că sint 
înarmați cu o concepție științifi- 
eă a legilor generale ale evolu
ției societății omenești. Această 
le conferă, in mod firesc, asu
marea răspunderii in fața po
porului de a acționa pentru uni
rea tuturor forțelor in vederea 
progresului economico-social al 
patriei. In întreaga lor activitate 
socială ceea ce se relevă cu deo
sebire este faptul că ei nu dq- 
resc — nu trebuie să dorească — 
nici un fel de alt privilegiu de
cit acela de a-și servi patria, po
porul, potrivit cu idealurile so
cialismului și comunismului.

învățăm in», cyjyele cLdacuce 
la liceul uostni — ne spune p 
fesorul Sîerie Râd-ci. Jfcree:': 
Lits^u^dăgțe:c -Varilg Lfî 

. ■ n 'n mar-:festâ «o perr
nenta preocupare pentru inova
ție. ințelegind aceasta ea o ce
rință pentru a face mai efi
cientă munca didactici de zi cu 
zi. dar și pentru a cultiva la 
viitorii ir.vățători spiritul nova
tor-.' C^' elemente noi au apărut 
infiihțarea cabinetelor, structu
rarea iert te: in. vederea sporirii 
eficienței sale instructiv-educa- 
tive. organizarea a numeroase 
exeursiiț cu. largi influente edu
cative, organizarea activității 
tehnico-productive pe meserii, 
ca și activități teoretico-aplica- 
tive in cadrul disciplinelor psi
hologie. pedagogie, sociologie, li
teratură. Liceele amintite au. de 
asemenea, afiliate grădinițe și 
școli de aplicație pentru practica 
pedagogică curentă a viitoarelor 
cadre didactice, dispun de cabi
nete și laboratoare modern uti
late. in care se fac simțite mina 
de bun gospodar, inventivitatea 
și fantezia creatoare a profeso
rilor și elevilor. In acest con
text, trețjpie amintit-cabinetul 
psiho-pe.dăgagic infiiritat la Li- 
eaul „VĂsîie Lupu’- din Iași.

Interiqcutbșii nnșțFi au făcut' 
deswiăjigferiri, la îmbunătățirea 
pre.gjt:miîă^.țetiee și practice a 
elevilogypEm pj^njifi/și. progra- 
mOj țț^mvațărtiint „In 'genefhl, 
ne spline’.profesoara Elena Io- 
nescu. de' Ia Liceul pedagogie 
,tGSeorghe..Lazâj?riyin Cluj-Na- ; 
pota. programa, ^.școlară și ma- 
niiaieie rSe pedagogie și psiholo-

gie au avut Itpiuri faeilifiad 
J'.prcincdrcarea, paralelismul și 
•enștematizarea ideilor. Aceste 
deficiențe au constituit subiecte 
de drscspt in cercul pedagogic, 
șeâ.niele de catedtfi și consriiui 
prejesora,’. cooclu -.Le fc id fnsc- 
u-teit de citre hecwe profe
sor n cadrat- tec La ce
rerea ierului Edueatiei ai

lui. cenbci ♦ cate- 
cemauqă ie Ia LJ- 
: Lup-î dm îâș;. «u 
o programă școlară 
itru liceul pedagogic, 
otroducerea unor ca

pitole absolut necesare pentru 
dezvoltarea logicii matematice la 
elevi, ca și structurarea diferită 
a altor capitole.

Optimizarea procesului de in- 
vățămint presupune insă ți.a- 
cordarea unei ponderi mai mari 
practicii pedagogice iiț ansam
blul pregătirii elevilor, perfec
ționării ei. De la proffesoru! Mi
hai Lupușoru. director adjunct 
al Liceului pedagogic din Bacău, 
aflăm că. incepind cu anul aces
ta. elevii liceului trec printr-e 
fază pregătitoare efectuind e 
practică de inițiere pedagogică 
desfășurată la școala primară 
sau in grădinițe sub forma ser
viciului de o zi. Ei devin ast
fel cadre auxiliare utile ale 
corpului didactic, ajutindu-i la 

'• supravegherea recreațiilor, men
ținerea ordinii și curățeniei in 
ciasă. la desfășurarea unor sar
cini gospodărești curente etc. 
Organizarea și datarea grădini
țelor și școlilor de aplicație, in 
așa fel incit ele să asigure ele
vilor praeticanți modele de or
ganizare desfășurate a urtei 
activități eu randament. sporit, 
mai presupune și mărirea dura
tei ■ practicii continue de la două 

, săptămini (cit se faee acum) la 
: o lună de zile.

a-
dre*  de ma' 
ceuT „Vasile 
elaborat și ’ i 
specială ne ni. j -

co

ION MIHALACHE

_____
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DE NICĂIERI SPRE NICĂIERI: 
Rahova (orele 16: 18; 20).

PRIN CENUȘA IMPERIULUI:

SCRIERI SOCIAI.-POIITICE 
ȘI UTER ARE
Editura „Facla" — 197B

operei sale și de a fi adunat 
irttr-un vnhim ■ de -înrifă ținută 
științifică cugetările unui gindi- 
tor a cărui doctrină e menită să 

, elarifipe-, ■ isț<iBta<.sșfc^o.( lutejțțgțe-
...... ,___„ „ teze șv-săt 9 determine îft-'șjgh-

F-l-nu! va fi fas in două proap^ nimic ; cșidălV ar “îi tre- ț .:. sul Jn
--------- x-a ----------- 'cut poate prea lesne pri'nt'r-o ”

Ce ar fi știut marele public 
sau chiar specialiștii despre per
sonalitatea lui Vasile Goldis, 
dacă scrierile sale social-politice 
și literare ar fi - rămas .risipite 
prin presa vremii-? Primii, a-

versiuni — română și engleză 
— iml spune Mircea Drăgan — 

ru că il facem in colaborare 
americane. Echipa 

mare este română in În
tregime. dar cițiva actori de 
talie internațională vor juca fn 

u. Scenariul este 
alert, foarte nne- 
sper că vom face

speețdtorii. care 
•i lui Gheorghe 
Dîrfcâ. dram bun

SMARANDA JELESCU

mult 
peste 
poli- 

perso-

judecată de valoare mai 
sau mai puțin abstractă, 
extraordinara activitate 
tică și culturală a unei 
nalități comparabile — prin pa
tosul și luciditatea ideilor, prin 
profunda viziune istorică și ma
rea incredere în destinul po
porului român — cu cea a lui 
Bălcescu.

Sintem siguri că, de acum 
înainte, situarea lui Vasile Gol
diș intre marii bărbați ai nea
mului va fi de la sine înțelea
să. E meritul cercetătorilor Mir
cea Popa și Gheorghe Șora de 
a fi realizat prima exegeză a

torice.

s o p ț c mîno — - — w,*“ ”■*

jCINILUATOGRAFICĂ
Zece zile de film românesc

Orele 
vor 
iunie 
i cu

fi.

ri

DOCTORUL ' IUDVm : Sala Pala
tului (orele 17,15; 19,45); Eforie
(orele, .9; 11,39; 14; 19,3Q).

MISIUNEA PRIMEJDIOASA: 
Lumina (orele 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20).EI AU LUPTAT’ CENTRU- PA-, 
TRIE: Luceafărul „(Orele .9; 12,30; 
16; 19.30). .

MIHAI VITEAZUL: Patria (orele 
10; 14,30; 19).

NOI AVENTURI CU TOM ȘI 
JERRY: Scala (orele 9,30; 11,15; 
13; 14,30; 16,15; 18,15; 20,15).

EXPLOZIA: Central (orele 9,15; 
11.30; 13.45: 16: 18.15; 20.30).

PRIMA PAGINĂ: Festival (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30).

PRIETENII MEI. ELEFANȚII; 
București (orele 9; 12,15; 16,30; 
19,45); Favorit (orele 9,15; 12,30; 
16,13; 19.30); Modern (orele 9;
12,15: 16,15; 19.30); Grădina Bucu
rești (ora 20,15); Patinoarul „23 
August" (ora 20),

STEAUA FERICIRII CAPTIVE; 
Timpuri Noi (orele 9; 12,15; 16; 
19.15).

SIMON BLANCO: Victoria (orele 
9.15; 11,30; 13,45; 18: 18,15; 20.30); 
Flamura (oreje 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20,15).

FRATELE MEU ARE UN FRATE 
FORMIDABIL: Dacia (orele 9;
11,15; 13.30, 15,45; 18; 20,13).

CERCUL MAGIC: Doina (ora 20).
VERQNICA. SE ÎNTOARCE: 

Doina (orele 13.15; 15.30; 17,45),
ÎNTÎLNIRE LA AEROPORT: 

Bucegi (drCle’ 16; 18); Grădina Bu- 
cegi (oră 20).

VÎNZĂTORUL DE BALOANE; 
Feroviar-Icrele .9; 11.15; 13,30; 16; 
18.15; 20.30); Melodia (orele 9; 
11.15: 13.30: 16; 18,15; 20,30).

OPERAȚIUNEA „MONSTRUL":

Unirea (orele 16; 18): Grădina
Unirea (ora 20); Ferentari (orele
15.30; IS; . 20.15). , - . .. r- t.iț--'. *.„*  *-***^.
' CEL' ALB. CEL GALBEN, CEL Progresul (orele-16;’ 18; 20). 
NEGRU: Excelsior (orele 9; 11,15;
43,30: 16: 18,)5; 20.30L Gloria (ore
le 8,30; 10,45; 13; 15,15; IWț 20);
Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; ,20,15). . .

B. D. INTRA ÎN ACȚIUNE: Dru
mul Sării (orele 15.30; 18; 20,15).

DOI OAMENI IN ORAȘ: Grlvița
(orele .9; ■ H,15; 13.45: 16; 18,^5;
20.15) ’; Topiis (orels 9; 11,15; iST,30j
16; 18,13; 20.30).

TEROARE.PE ULIȚA: Lira doi» 
le 15,30; 18); Grădina Lira ’ (ora
20.15) . ' ’CURSA GREA: Buzești (orele
9; 11,15; 13,30; 16: 18,15; 20,15);
Arta (orele 15,30; 17,45; 20).

MASTODONTUL: Giulești (ore
le 15,30; 17,45; 20).

MERE ROȘII: Miorița (orele 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20).

TIMPUL ȘTERGE TOTUL: Co- 
troeeni (orele 10; 12; 14; 16; 18; 
20).

CASA DE LA MIEZUL NOPȚII i
Pacea (orele 15; 18; 20).

PĂCALĂ: Crtngași- (ora 17).
ACTORUL ȘI SĂLBATICII: F1O-

reasca (orele 15,30; 19).
PĂSĂRI DE PRADĂ: Volga

(orele 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 13;
20).

LA ÎNCEPUTUL TIMPURILOR;
Viitorul (orele 15,30; 18; 20).

CU MtINILE CURATE: Moșilor
(orele 15,30; 18); Grădina Moșilor
(ora 20).SINGURĂTATEA FLORILOR!
Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

DACII; Munca (orele 15,45; 18;
20).

VIAȚĂ PERSONALĂ: Cosmos
(orele 15,30; 18; 20,15).

PE Aici NU SE TRECE: Fla
căra (orele 15.30: 19).

FRAȚI DE CRUCE: Vltan (orele
15.30; 13); Grădina Luceafărul
(ora 20); Grădina Vitan (ora 20).

•

LUNI, 31 MAI
PROGRAMUL 1
16,00 Teleșcoalâ. 10.20 Tragerea 

de amortizare ADAS. 16,50 Emi
siune in limba' maghiară. 19.00 
Contemporanele noastre. 19,20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. 20.00 Co- 
locvji contemporane. 20,30 în pre
mieră pe micul ecran: „Răspin- 
tia“, de 
muncim 
munist.
Griului, 
mentare. 
„Forsyte 
Greva. 22,15 24 de ere.

T

Florin Comișel. 21,05 Să 
șl să trăim în chip co- 
Metaforă pentru Tara 
Țineri scriitori In docu- 

21,25 Roman-foileton: 
Saga“. Episodul XXIII:

PROGRAMUL 2
17,00 Telex. 11,05 Film artistic: 

„Micul marinar". Premieră pe 
țară. Producție a studiourilor de 
televiziune din R.D.G. 18,20 Mai 
aveți o Întrebare? Comunicații la 
mare distanță. 19,00 Publicitate. 
19,05 Am o țară ca o floare — 
melodii populare, 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20.00 Film 
serial pentru copii: „Daktarl" (re
luare). 20,25 Biblioteca pentru toți. 
21,20 Telex. 21,25 La cabinetul de 
științe sociale. 21,45 Tribuna tine
rilor muzicieni.

Vasile Goldiș a fost una din
tre conștiințele cele mai 
ale marelui act al unirii 
silvaniei cu Roniânia .în 
1918. Dacă la acea dată 
a putut părea;'’" chiar și 
eare n-o doreau, un. act logic, 
necesar și drept, faptul se da- 
torește, în bună măsură, și acti
vității lui Goldiș. .Cind. în fața 
Manii Adunări Naționale de la 
Alba-Iulia proclamă unirea,, „in
tegrală pentru- eternitate", Gol
diș aduce. în .demonsirație atit 
argumentul- istoric,. cit și pg ce
le de drept. Principiul suprem 
de la care pornește este foarte • 
apropiat de spiritul materialis- 
mului 'istoric : nu ,poate fi liber 
un popor 'care asuprește alte 
popoare. „Manifestul- către po
poarele lumii" nu e numai vi
brant și patetic, e logic și lu
cid, e calm deoarece exprimă un 
adevăr evident : „Națiunea ro
mână-nu adniite mistificarea în
dreptățirii pretențiunilor sale 
prin stările produse de încer
cările seculare pentru nimicirea 
ei, protestează împotriva re
vendicărilor (...) asupra ‘terito
riului românesc, care de la 
descălecarea împăratului Tra
ian și pină astăzi a fost muncit 
cu brațele noastre- și îngrășat 
cu sîndele nostru... Anunți-nd po
poarelor lumii această voință si 
hotârire a sa,-națiunea româ
nă irpvocă -pe «seama sa spriji
nul lumii civilizate și geniul li
bertății omenești, declared săr
bătorește că, din -ceasul acesta, 
oricum ar decide puterile lumii, 
este hotărită a pieri mai bine 
decit a suferi mai departe scla
via și atîfharăa". ’’

Goldiș este întrupare a con
științei noastre naționale, dar, 
în același timp, opera sa vie e 
și o etapă în clarificarea acestei 
conștiințe. Jsterișâ nu se făureș
te prin ajștE arbttjare, e '' 
le ■ sau iJffoiîc^țșbile. 
esfe, con.<defa’“igindi

lucide 
Tran- 

anul 
unirea 

celor

însemna in continuare un prilej 
de analiză a împlinirilor și scă
derilor operelor noastre cine
matografice. Pină astăzi au fost 
proiectate : Puterea și adevărul 
(regia " ' ~~ ’ "
plozia
Drăgan). Mihai Viteazul (reali
zat de Sergiu Nicolaescu), Tre
cătoarele iubiri (al Malvinei Ur- 
șianu), Drum in penumbră (de 
Lucian Bratu), Zidul (in regia 
lui Constantin Vaepi). Urmează 
a fi proiectate Felix și Otilia (de 
Iulian Mihu). Nunta 
(de Mircea Veroiu și 

Cursa (de Mircea 
Ilustrate cu flori de 
Uzat de Andrei Blaier).

Manole Mareus), Ex- 
(semnat de Mircea

jiește. ince- 
o frumoasă 

deosebire 
19 au 
marca 
■= in- 
uneie

sânte pe- 
realizate in ul- 

i ani. Regizori, scena- 
>ri au prefațat de fie- 

nceperea proiecției, 
■tatorii au avut pri- 
să-i cunoască „pe 
ilizatori. fie că intre 
di s-a angajat un 
nargir.ee filmului ce 
vizionat, fiecare sea- 
nat și. credem, va

Întîlnire la aeroport

3 fD

»i >a.
de piatră 
Dan Pițs), 
Daneliuc). 

cimp (rea-

De la ironia subtilă la corni-». 
cui gro*.  de la satiră aseuțițăț 
la melancolia caldă, filmul a- 
cesta sovietic semnat de Gheor- 
ghi Danelia. chiar dacă pe» 
alocuri -pare discontinuu sau sur 
ferind de obositoare-
este eenst ț
c; nemateg 
rc ch*.
tete «

pre ait

cr

Acewtâ j 
wrtwe 
ttaJr cern 

riafa in -ușor. care nu prea 
simțul responsabilității, simpa
tic dealtfel și cu un suflet terni 
pe eare nu știe asupra cui să-lf 
reverse, care se risipește in ca-i 
maraderii de circiumă sau in a-f 
mintirile idilice ale unei purități 
pierdute, care va sfirși prin a 
se regăsi pe sine și sensul exis
tentei sale intr-o dragoste 
părea a-i fi cu totul 
această mied și aparent 
re poveste este dublată 
profund substrat mbral , 
dat. Mediul in cari se mișeă e- 
rout este unul din eare nu lip
sesc automatismete (de limbaj

ec’i 
străină, 
oareca- 
de un 
si so-

Tineretul
românesc

Duminică. 30 mai 1976, ci
nematograful Modern din 
Rm. Vilcea a găzduit finala 
concursului cinematografic 
„Cine știe cîștigă" eu tema 
..Aspecte din lupta tineretului 
pentru dezvoltarea conștiin
ței socialiste oglindite in fil
mul românesc contemporan". 
Organizat de Comitetul mu
nicipal Rirnnicu-Vilcea al 
U.T.C. și cinematograful Mo
dern. dedicat apropiatului 
Congres al educației politiee 
și culturii socialiste, concur
sul a antrenat la faza de ma-

SA DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
■I*-.-*  "

■(Urmare din pag. 1)

atelier muncitori gata formați : 
De unde să-i iei. cind nu se 
mai ajung ? Și de ăștia, mai re
trași, mai neîndeminaticî o vre
me — cine să se ocupe ? Au 
fost mulțe discuții aici,, și pină 
la urmă lucrurile s-au limpe
zit. Voiam să fiu de față — nu 
cumva» băieții să mai re,ia po
vestea asta. Acum stăm pe pi
cioarele noastre, am fost lău- 
dați, dfurige,

Șeful de echipă se temea șă 
nu lazeze în vreun fel suscep- 
tlbȚlițatșa colegilor lui — șefii 
de / echipă, cei oâre ji refuzase
ră pe tijneri, la început.
r». upă absolvirea liceului 
ILz) teoretic, cu o medie oa- 

recare, un tinăr în
cearcă " să filtre la facul
tate — și cade. Cițiva îl’ sfă
tuiesc să mai stea un an, să în
vețe și să se prezinte iar ia 
examen. Alții, dimpotrivă, îl în
deamnă să-și caute servici. Nu 
fusese un elev strălucit, dove
dind însă aplicații pentru di
verse meserii. A ales o între
prindere — șl după numai trei 
ani se număra printre cei mai 
destoinici muncitori de la mon- 
taj-turbine. Avea categoria a 
II-a, executa lucrări de a IV-a 
și a V-a. Inginerii, maiștrii ii 
acordau certificatul de muncitor 
specialist, întreprinderile noas
tre au învățat să țină la ase
menea oameni. Opt pagini de 
carnet am umphit cu impresii
le tinărului nostru. Una dintfe 
ele este îndoită — strict secret.
Aș putea să vă întreb ceva, 
așa, ca între oameni care șe 
știu ? Da, sigur, aștept. Ce pă
rere" aveți despre medici ? Nu

numai eă 
bună, dar 
tcr, mie 
Cunoașteți 
sătorită 
Asemenea 
nut niciodată și nu 
fostul întrebării. ~ 
cunosc, dar trebuie să fie. de 
ce nu ? Și eu gindesc la fel... 
Vorbea. zirrțbea. ofta .»• avea 
un haz amar. încă din «Anii a- 
dolescenței, ținea mult la o fată.

am o părere foarte 
Ie sint și reeanoscă- 
mi-au salvat viața, 

vreo doctoriță că- 
cu un muncitor ? 

evidențe n-am ți- 
vedeam 

Eu, unul, nu

și comportament) — secvențele 
icelor două ședințe sindicale sint 
semnificative in acest sens — 
indiferența, grotescul chiar (vezi 

.excepționala secvență de la 
■ restaurantul in care cință o or- 
-clțestră de femei) bine poleite 
- in cuvinte frumoase și gesturi 

care vor să mimeze interesul 
real pentru soarta personajului. 

» tctgurl tei Gmeorghi Dgne- 
ji'.ncalo de țțjstetea des-' 

fnperirg și astăzi ț o unor ’in< 
. dlvizt de gentil celor cui carji 

are Afonia de a face, sfirșește 
intr-o lumină optimistă, de un 
ales umanism: trezit''din in^ 
conștientă, Afenie. chiar ddcă 
se întoarce mult prea tirziu’in 
locurile pure ale copilăriei (mi
nunată secvența in care eroul 
află adevărul despre sine în ca
sa părăsită a rudei care-l cres
cuse). va ști să-și regăsească su
portul moral și sentimental in 
dragostea'adevărată pe care o 
respinsele- mai înainte cu nonșa
lanți. Roiul principal este in
terpretat de Leonid Kuravliov.

ajbtțțare. accidenta-
. Istoria 

. ___-igînditorul ro
mân, maturizarea conștiinței de 
sine a popoarelor :
...nu est€țj> /creația 
politiee șau- a armaței, 
evoluției /istp^țce, cș‘ nțiî poate 
fi oprită ăe rttci o forță umană. 
Statul acesta nu poate dăinui 
dacjț. ni^ ațeja temejja lui. prin
cipiei adĂ’^fatei deigoersiii. a- 
dicĂ 'fțgla $ îndreptățire. 5 res-

„România 
partidelor 
" , ci a

$

MIRUNA IONESCIJ

în filmul
contemporan

să. după cum ne spune Aurel 
Marin, secretar al Comitetu
lui municipal Rm. Vilcea al 
U.T.C.. peste 3 000 de elevi 
ai școlilor și liceelor din mu
nicipiu. Pe primul loc s-a 
elasat echipajul Liceului de 
chimie (Iulian Popescu. Ni- 
eolae Antonie și Iosif Zdir- 
cea). urmat de cel al Liceu
lui forestier (Stoica Oprișan, 
Gheorghe Mazilu și Ion Bă- 
dulescu) și Liceului energetic 
(Nicolae Stoicănescu. Olivian 
Andreescu. Gabriel Flencheș). 
(Cornel Galben)

rpț fotografia 
băiat simpatic, 
ani. O fi bătut 
at-o ? Exclus, întrucît fotografia 
Se afla sub sticlă și era bine li
pită. Bănuieli : vreo fată, În
drăgostită de împricinat, l-a fu
rat fotografia s-o păstreze numai 
pentru ea. Adevărul iese la 
iveală abia după vreo două săp- 
tămini. prin mărturisirea împri
cinatului : în ziua cînd mi-am 
trecut examenul de categoria a 
Il-a. m-am gindit să-mi invit 
prietenii la un restaurant pe

împricinatului, 
în virstă de 19 
vlntul si a lu

cipiite adĂSfatei dejgeetÂii 
îndreptățt^, iv L_

peetarea 1 cfrepturilbr și liber
tății conștiinței tuturor cetățe
nilor. fărățdebsebire de n'afiona- 
lîtaț^ și cCțpflMune, participarea 
lă guvernarea țării a tuturor ce
tățenilor prin votul lor". De
mocratică și patriotică, atitudi
nea lui' Vasile Goldiș șg fun
dează -pe >o gin dire v soeial-po- 
litieă și econormieă-' foarte des 
și destul ‘de profund influen
țată dp' mqtepalișm.ul .dialectic 
și istoric. i;nȘipț fjfi.> cu 
concepția materialistă arfstmiei 
și pe această bază torirftef’Sis- 
cutarea și rezolvarea . problemei / 
naționale", declară în 1912, după, 
o lectură m'ai temeinică din Marx 
și Engels. Fecundată de .aceste 
lecturi și de .interpretarea is
toriei în spiritul adevărurilor 
concrete, concepția gânditoru
lui român sg materializează în 
atitudini al căror patos și ade
văr le receptăm nealterate.

GRIGORE TRAIAN POP

ttl'.

grafician: Ioan Cott
Tinărul grafician arădean 

Ioan Cott șira dedicat ulti
ma sa expoziție de artă 
plastică militantă deschisă 
in Capitală remarcabilului 
eveniment politic din viața 
țării noastre, Congresul edu
cației politice și culturii 
socialiste. Expoziția se adau
gă altor 22 de expoziții per
sonale și de grup la care a 
expus de-a lungul anilor de

ț.Jfon ,'Ahdrees-

tul, dar atit. deocamdată. Ar 
mai fi și o altă soluție : să 
treaeă el in sectorul adminis
trativ. Totuși, e altceva să fii 
măritată cu un funcționar. Dar 
că eu aș fi cel mai prost func
ționar din lume — asta nu mai 
contează. Dacă ar mai exista 
un precedent — pareă s-ar în
voi fata. Cei doi țin mult linul, 
la celălalt — dar mai e și fa- ... ................ ...... ..........„........r
milja. mai sint și prietenii fa- malul lacului. Am petrecut gro

zav, totul a fost în ordine, pină 
cînd m-am despărțit de prietenii 
mei. Era seara, pe la zece și ju
mătate, Treceam printr-o inter
secție, semafoarele nu mai func
ționau — și atunci, pus pe fapte 
mari, m-am gindit să dirijez eu 
circulația. Se scurgeau puține 
mașini, la toate le-am dat liber, 
mă răsuceam aprig într-o parte 
și în alta. Pină cînd a apărut un 
echipaj al miliției. Mi-am venit 
eu in fire destul de repede, am 
scos actele, nu făcusem nimic 
rău, numai că locul meu nu era 
acolo, in intersecție,’ ei acasă, in 
pat. Sigur că echipajul a avut 
înțelegerea necesară pentru 
mine, promițindu-mi o discreție 
totală, Să nu se afle la uzină, a- 
dică. Dar, m-am întrebat eu, 
oare se poate conta întotdeauna 
pe discreția miliției ? Și atunci, 
mi-am zis că ar fi mai nimerit 
să iau fotografia de pe panou, 
întrucît nu se mai potrivea cu. 
intimplarea din intersecție — nu 
mai eram una și aeeeași per
soană cu cel din fotografie. Dar 
echipajul s-a țiijut de cuvint, n-a 
suflat o vorbă. Acum, dacă vreți 
să-mi puneți fotografia la loeul 
ei, nu mai am nimic împotrivă.

miliei. Am spus-o numai pen-

fjl» • • •1 merit și
confidențele lor

După absolvirea liceului, fata 
a reușit la medicină, el a că
zut, în altă parte. Dar priete
nia a continuat, băiatul visind 
căsătoria, fata dindu-i asigurări 
că așa se va intimpla, înt'r-o zi. 
N-ai vrea să mai încerci' la fa
cultate ? l-au întrebat părinții 
feței. De fapt, era o -condiție : 
să aibă și el o facultate, dacă 
vrea să fie soțul unei ■ doctorițe. 
El însă iși luase gî.ndul. de la 
facultate. Muncitor cu inaltă 
calificare la montaj-turbine, in 
detașamentul clasei muncitoare, 
om serios, apreciat oa^e nu
mai atîta nu-i de ajuns pentru 
o căsătorie? Da, ' dar lipsește 
diploma. Fata, acum Studentă, 
vrea ca ei să fie prieteni, pro- 
mițind să nu se mărite cu al-

tru dumneavoastră. Cînd am 
început să lucrez in uzină, nu 
bănuiam că voi avea parte de-o 
asemenea intimplare. Doar sini 
muncitor, și este o mindrle să 
fii muncitor — deci numai în
tre noi să 
nq poate să 
depinde de 
ția altora, 

fi in favoarea mea, șl totul s-ar 
aranja cu bine — intervenția al
tora m-ar mihni și mai tare. Alt
fel, se descurcă strălucit.

Alqea principală din curtea 
intrepripderii este stră
juită de panpuri de. o- 
poare. Panouri cu foto

grafii mari și explicații... Dar 
intr-o dimineață se constată că 
fle pe unul din panouri a dispă-

rămină. 
ne dea 
noi. 

chiar

Nimeni 
sfaturi. 

Interven- 
dacă ar

Ia absolvirea... L,... __
arte plastice i.Țpn ,'Ahdrees- 
ețt" din Cluj-Napoca, multe 
dintre acestea integrate în 
cadrul unor manifestări plas
tice internaționale.

Elocvent pejitrii creaiția sa 
este tripticul „lioria", ț,Cloș- 
ca“ și „Crișan" in care acești 
trei eroi ai istoriei noastre 
sint redați prin forme ce 
prefigurează din chipul lor 
codri cu scene de luptă. în 
aceeași linie se înscriu atit 
ca tehnică de realizare cit și 
ca izvor de inspirație — is
toria și compozițiile sim
bolice, remarcate dc critica 
de specialitate cu ocazia ex
punerii lor, „Eroism" și „Iz- 
bindă", inspirate din luptele 
de la 1877 dușe de poporul 
român pentru independență 
națională, lucrări în pare ve
getalul primește calitate u- 
mană, enioționind și aducînd 
in mintea privitorului ine- 
vjtabil versul.,, „tot cc IRÎȘ- 
că-n (ara asta, Hui, ramul...", 

Calitățile de fantezie ale 
lui Ioan Cott, linia sigură, 
alternanta echilibrată dintre 
alb-negru ca și alegerea te
melor il recomandă ca pe 
un tipăr plasțjcian modern, 
înscris cu claritate în pasa
jul actual al arfei plaâtic,e.

GHEORGHE DARAGIU 
■---------l

nargir.ee
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Încheierea lucrărilor celui de-a! V-lea Congres Angajamentul solemn al utecistului

întruniți în cadrul celui de-al V-lea Congres 
al cooperației meșteșugărești din Republica 
Socialistă România — ale cărui lucrări s-au 
desfășurat intr-o perioadă de profunde semni
ficații in viața țării noastre, cind întregul po
por, obținind mari realizări in perioada 
1971—1975, a trecut Ia înfăptuirea noului plan 
cincinal, a istoricelor hotăriri ale Congresului 
al XI-lea al partidului — reprezentanții celor 
peste 310 000 cooperatori meșteșugari — români, 
maghiari, germani și de alte naționalități — iși 
exprimă, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, entuziasta adeziune și atașamentul 
nețărmurit al tuturor lucrătorilor din acest 
sector față de politica internă și externă a Parti
dului Comunist Român, strălucit exemplu de 
aplicare creatoare, științifică, a principiilor ge
nerale ale marxism-leninismului.

Mesajul pe care ni l-ați adresat, stimate to
varășe secretar general, in numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, al Con
siliului de Stat și al guvernului, constituie pen
tru întreaga noastră activitate un document 

■programatic de excepțională însemnătate. A- 
^țrecierile și orientările primite din partea 
dumneavoastră — reflectind indrumarea și 
sprijinul permanent pe care conducerea de 
partid și de stat le acordă dezvoltării și îmbu
nătățirii activității cooperației meșteșugărești — 
au creat cadrul general de lucru în care parti- 
cipanții Ia congres au exprimat voința unanimă 
a tuturor membrilor organizației noastre de a nu 
precupeți nici un efori pentru realizarea obiec
tivelor ce le revin din documentele Congresu
lui al XI-lea al P.C.R.

în spiritul prețioaselor indicații cuprinse în 
mesajul dumneavoastră. Congresul cooperației 
meșteșugărești a dezbătut cu exigență și res
ponsabilitate sarcinile organizației noastre in 
înfăptuirea politicii partidului de dezvoltare 
impetuoasă a economiei naționale, de ridieare 
continuă a bunăstării celor ce muncesc, pri
lejuind adoptarea unor importante hotăriri care 
să ducă la o mai deplină valorificare a price
perii și puterii de muncă a cooperatorilor meș
teșugari, a tuturor resurselor de care dispunem, 
în scopul îndeplinirii exemplare a actualului 
plan cincinal.

Hotăriți să ridicăm activitatea de servire * * 
populației la nivelul cerințelor civilizației mo
derne, vom aeționa cu consecvență pentru dez
voltarea și diversificarea prestărilor, Îmbunătă
țirea calității acestora, potrivit sarcinilor tra
sate prin programul stabilit in aeest sens, de 
conducerea de partid și de stat, pentru perioa
da 1976—1980, program elaborat pe baza indi
cațiilor date de dumneavoastră personal. Pe 
această bază, vom asigura sporirea eontinuă a 
volumului serviciilor, a căror valoare se va 
dubla in actualul cincinal. Un accent deosebit 
vom pune pe introducerea și extinderea unor 
activități mult solicitate de populație, urmărind, 
totodată, cuprinderea cit mal judicioasă a teri
toriului localităților urbane, mai cu seamă a 
noilor cartiere de locuințe.

• Duminică, în finala probei 
de dublu feminin din cadrul 
Campionatelor internaționale de 
tenis ale Italiei de la Roma, 
Linda Boshoff și liana Kloșs au 
intrecut cu 6—1, 6—2 pe Virgi
nia Ruzici-Mariana Simionescu.

• Turneul internațional femi
nin de handbal de la Neubran
denburg a fost ciștigat de echipa 
U.R.S.S.. urmată^de selecționata 
R.D. Germane. Reprezentativa 
României a ocupat locul trei. 
Handbalistele românce au învins 
in ultimul joc cu 13—12 selec
ționata secundă a R.D. Germane.

O direcție principală a activității noastre în 
perioada următoare o vor constitui dezvoltarea 
și lărgirea sortimentală a producției bunurilor 
de larg consum destinate aprovizionării popu
lației, livrările de mărfuri către fondul pieței 
urmind să sporească, la sfirșitul acestui cincinal, 
cu peste 50 la sută față de 1975. Orientîndu-ne 
după îndrumările cuprinse în mesajul pe care

ni I-ați transmis, mult stimate tovarășe secretar 
general, vom depune eforturi si mai stăruitoare 
pentru crearea și producerea a cit mai multor 
articole de uz casnic — menite să ușureze 
munca femeilor in gospodărie — a unor bunuri 
electrotehnice, pentru Îmbogățirea colecțiilor dt 
modele de confecții. încălțăminte, tricotaje, ma- 
rochinăric etc., eu caracteristici și însușiri este- 
tico-funeționale de inaltă calitate, valoriftcind 
din plin resursele existente pe plan local și •- 
daptindu-ne operativ activitatea la eerințc>e 
populației.

De asemenea, vom acționa eu perseverentă 
pentru accentuarea cooperării eu întreprinderile 
de stal, in scopul executării a o serie de pieșe, 
repere și subansamble ți vom continua eu fer
mitate să punem in valoare posibilitățile pro
prii de creare și executare a unor utilaje și 
dispozitive necesare autodotarii unităților noas
tre, contribuind astfel la diminuarea impor
tului.

în lumina Directivelor Congresului al XI-lea 
al partidului, vom dezvolta necontenit pro
ducția articolelor de artă populară și artiza
nat, contribuind in tot mai mare măsură la va
lorificarea îndelungatelor și bogatelor tradiții 
ale folclorului românesc.

Militind neabătut pentru sporirea contribuției 
cooperației meșteșugărești la activitatea de co
merț exterior a țării noastre, vom lărgi ne- 
ineetat producția pentru export, prin crearea 
unor noi modele fi sortimente, competitive pe 
piața externă, astfel ineit volumul total al ex
portului să crească eu 45 la rată, in 1JM, față 
de ultimul an al cincinalului precedent.

In întreaga noastră activitate vom acționa 
neabătut pentru creșterea eficientei economice, 
pentru consolidarea organizatorică, economică 
și financiară a cooperativelor, pentru apărarea 
ți dezvoltarea avutului obștesc, urmărind eu 
perseverență valorificarea superioară a materii
lor prime și materialelor. înlăturarea oricărei 
forme de risipă.

Analizind conținutul întregii activități poli
tico-educative și culturale de masă desfășurate 
in sectorul nostru in lumina Programului ideo
logie elaborat de partid, la Inițierea și con
ceperea căruia dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. ați avut contribuția hotări- 
toare, congresul nostru vă asigură că vom ae
ționa ferm pentru dezvoltarea conștiinței socia
liste a tuturor lucrătorilor din cooperația meș
teșugărească, pentru afirmarea deplină in viață 
a principiilor eticii și echității socialiste, pentru 
cultivarea dragostei și atașamentului nemărginit 
față de patrie, față de partid.

îmbunătățind permanent stilul de muncă, vom 
asigura dezvoltarea continuă a democrației coo
peratiste, participarea tot mai activă a membri
lor cooperatori Ja conducerea și gospodărirea 
unităților noastre.

In numele tuturor oamenilor muncii din coo
perația meșteșugărească, vă mulțumim din 
inimă, scumpe - tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru sprijiniți neprecupețit și îndrumarea 
permanentă pe care conducerea de partid, dum
neavoastră personal ni le acordați și ne angajăm 
să nu precupețim nici un efort pentru a ne 
spori contribuția la înfăptuirea mărețului Pro
gram al partidului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism-

CONGRESUL AL V-LEA AL COOPERAȚIEI MEȘTEȘUGĂREȘTI 
DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

Sțmbătă au luat sfirșjt lucră
rile celui’ dți-Sl V-lea Congres 
•'I ifoomTațMi TOeștșșuuâieșt; dm 
Rcpub)ipa-;S<?eialjstft România.

L^Wgșăril&LcoS^săuiui au, 
parlirijîm ' tovarășii Janos Fa- 
zeki^, membr-u șrl Comitetului 
Politie Executiv al. C.C- al P.C.R., 

* vice3wfi®fiiistru al guvernu- 
iui.Jtosif Banc, membru supleant 
. Comitetului Politic Executiv, 
fecratgr al C.C? al P.C.R-, Pre

ședintele Consiliului Central de 
Control Muncitoresc al Activi
tății Economice- ji Sociale, con- 
dueătoți; ai Upi>r instituții și or
ganizații ecojwmiCB și obștești 
centrale.

al cooperației meșteșugărești

* ★
în cadrul dezbaterilor gene

rale au luat cuvintul. In cursul 
dimineții, Samfir Filip, pre- 
aedinfele U.J.C.M. Argeș. Ana 
Frățeânu, vicepreședintele co
operativei ..Confecții" — Sucea- 

:‘va, Attila Zsolt, depanator r.t.v, 
la cooperativa „Tehnica" —• Bra
șov, Dumitru Bistea, vicepre
ședinte al UCECOM. Ion Pin- 
tea, președintele U.J.C.M. Cluj, 
Nicolae Barbu, președintele 
U.J.C.M. Constanța, Maria Ro- 
vența, țesătoare la cooperativa 
„Arta casnică" — Tismana, Vic
tor Cirstea. președintele coope
rativei „Constructorul" — Tirgo
viște, Ceeilia Prodalea, croite-

★

reasă La cooperativa ..Sporul"
— Bacău, Adalbert Naghy, pre
ședintele cooperativei ..ORiil"
— Miercurea Ciuc, Nirc- 
lae Bogorodea, vicepreședintele 
U.J.C.M. Vilcea, Haritina .To
fan, vicepreședintele cooperati
vei „înfrățirea" — Piatra Neamț. 
Ștefan Arva, președintele 
U.J.C.M. Bihor, Alexandru Con- 
stantinescu, șef de unitate la 
cooperativa „Precizia" — Sla
tina.

Cei 130 vorbitori care au luat 
euvintul în ședințele plenare și 
•le secțiunilor de lucru desfă
șurate vineri și sîmbătă au dat 

o inaltă apreciere Mesajului a- 
dresat congresului de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu din partea 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, a Consi
liului de Stat și a guvernului. 
Ei au relevat că îndrumările 
cuprinse in acest document de 
excepțională valoare pentru 
dezvoltarea activității coope
rației meșteșugărești, cuvintele 
ca'.de formulate la adresa lu
crătorilor din acest sector con
stituie pentru intreaga masă de 
cooperatori un program concret 
de sporire a contribuției 
UCECOM la aprovizionarea pie
țelor. la crearea disponibilități
lor pentru export, la servirea 
populației, un îndemn la inten
sificarea eforturilor lor pentru 
creșterea gradului de bunăsta
re și civilizație a întregului po
por.

Participanții au evidențiat 
preocuparea organizațiilor co
operației meșteșugărești pen
tru dezvoltarea și diversificarea 
prestărilor de servicii către 
populație, a producției bunuri
lor de larg consum destinate 
fondului pieței și exportului. • 
celei de artă populară și mește
șuguri artistice, a activității de 
cooperare cu întreprinderile in
dustriale. precum și pentru rea
lizarea integrală și in termenul 
stabilit a programului de inves
tiții. creșterea continuă a efi
cientei economice a unităților.

Vorbitorii au acordat, totoda
tă. o atenție deosebită asigură
rii bazei t-bwi—i. materiale, creș
terii gradului de dotare tehnică, 
folosirii depline a capacităților 
de producție, mai bunei orga
nizări a muncii. înnoirii gamei 
produselor ai îmbunătățirii ca
lității acestora, reducerii con
sumurilor de materiale, valori
ficării superioare a acestora, 
pregătirii și perfecționării pro
fesionale a cadrelor, precum și 
ridicării nivelului lor politic și 
ideologic, creșterii conștiințe'- si 
intănru simțului de răspundere 
a acestora.

Criticile aduse, precum .și nu
meroasele propuneri făcute con
stituie o contribuție efectivă la 
înlăturarea unor deficiențe, la 
dezvoltarea întregii activități a 
cooperației meșteșugărești-

Congresul a aprobat apoi ac
tivitatea desfășurată de Consi
liul UCECOM și Comisia de re
vizie, prezentată in dările de 
seamă.

In unanimitate, participanții 
au adoptat propunerile privind 
îmbunătățirea prevederilor sta
tutelor organizațiilor Și uniuni
lor cooperației meșteșugărești

Delegații au adoptat, de ase
menea, iri unanimitate. Rezo
luția celui de-al V-lea Congres 
al cooperației meșteșugărești.

Trecindiâ-se la ultimul punct 
al ordinii ' de zi, congresul a 
ales, prin vot secret. Consiliul 
UCECOM. alcătuit din 115 mem
bri și 16 membri supleanți, pre
cum și Comisia de revizie.

în prima sa ședință. Consiliul 
Uniunii Centrale a Cooperati
velor Meșteșugărești a ales Co
mitetul Executiv, format din 27 
membri.

Președinte a fost ales tova
rășul Florian Dănălache.

Tovarășii Dumitru Ristea. La
risa Munteanu, Ion Chirilescu și 
luliu Szekely au fost aleși vi
cepreședinți, iar tovarășii Nico- 
lae Drijman și Ion Rachieru. 
membri ai Biroului Comitetului 
Executiv al UCECOM.

Comisia de revizie a ales !n 
funcția de președinte pe tova
rășul Iii» Alexe.

Cuvintul de închidere a con
gresului a fost rostit de tova
rășul Florian Dănălache.

într-o atmosferă de puternică 
însuflețire, participanții la con
gres au adoptat textul unei te
legrame adresate Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

(Urmare din pag. I)
Tinerii care urmează să fie 

primiți in Uniunea Tineretului 
Comunist după 1 iunie 1976 
vor semna angajamentul solemn 
în adunarea generală a organi
zației U.T.C. în care se hotă
răște primirea lor in organizația 
revoluționară de tineret.

Atenția deosebită care se 
acordă semnării angajamentu
lui solemn este relevată și de 
faptul că in etapa premergătoa
re adunărilor generale ale or
ganizațiilor U.J.C. și A.S.C. con
sacrate acestui eveniment de 
mare Însemnătate, se vor reali
za discuții individuale cu mem
brii Uniunii Tineretului Co
munist.

După cum se știe, organiza
rea periodică a discuțiilor indi
viduale constituie o practică a 
partidului nostru, a Uniunii Ti
neretului Comunist, reprezen- 
tind o formă specifică de expri
mare a democratismului so
cietății noastre socialiste care 
se va manifesta și in viitor. 
Este cert insă că discuțiile in
dividuale. dinaintea semnării 
angajamentului solemn, au o 
importanță deosebită. Ele urmă
resc adincirea cunoașterii pre
ocupărilor de muncă, a proble
melor de viață ale uteciștilor. a 
sarcinilor care revin membri
lor organizației revoluționare de 
tineret in actuala etapă, recep
tarea de către organele alese 
ale U.T.C. a observațiilor criti
ce, a sugestiilor și propunerilor 
pe care le au tinerii privind ac
tivitatea organizației din care 
fac parte. Este vorba, așa
dar. de un dialog intre uteeist 
și organul ales al organizației 
respective, care trebuie să se 
soldeze pe de o parte cu întă
rirea răspunderii tinârului față 
de calitatea de membru al 
U.TX. și. pe de altă parte, eu 
îmbunătățirea activității organe
lor alese ale U.T.C., cu or
ganizarea și desfășurarea ac
țiunilor politico-educative, cultu
rale, sportive etc., intr-o mai 
bună concordanță eu preferin
țele și dorințele tinerilor. Iată 
de ce. inainiea organizării dis
cuțiilor individuale, este nece
sar ca membrii organelor de 
conducere ale organizațiilor 
U.T.C. și A-S.C. să se ocupe eu 
răspundere de cunoașterea acti
vității profesionale și obștești a 
uteciștilor. a modului in care 
aceștia iși realizează sarcinile 
incredințate și se comportă la 
locul de muncă, in familie și 
societate.

Principalele concluzii privind 
activitatea desfășurată de orga
nele și organizațiile U.TX. și 
A.S.C. aspectele desprinse din 
discuțiile individuale, precum și 
măsurile concrete care se pro
pun pentru îmbunătățirea acti
vității de viitor vor constitui, in 
esență, conținutul informării pe 
care organul ales o va prezenta 
in adunarea generală —. special 
organizată pentru semnarea an
gajamentului solemn. Birourile 
organizațiilor U.T.C. și A.S.C. 
vor asigura ca informările să 
reprezinte premise temeinice de 
abordare a problemelor intr-un 
climat combativ, critic și auto
critic. de adoptare de către ute- 
eiști a unei poziții revoluționare 
față de lipsuri ți neajunsuri, a 
cauzelor care le-au generat, de 
evidențiere a răspunderilor spo
rite față de calitatea de uteeist, 
de formulare a unor propuneri 
practice, concrete.

Firește că, in funcție de spe
cificul organizației și al catego
riei de tineri, dezbaterile din 
cadrul adunărilor generale vor 
trebui să aibă un caracter dife
rențiat : astfel, in organizațiile 
U.T.C. din întreprinderi se va 
pune un accent deosebit pe ne
cesitatea participării cit mai 
responsabile a tinerilor la in- 
făptuirea sarcinilor economice, 
de creștere a contribuției lor la 
afirmarea in producție a noului, 
a cuceririlor științei și tehnicii ; 
organizațiile U.T.C. de la sate vor 
analiza modul in care uteciștii 
participă la lucrările din campa
niile agricole. Ia dezvoltarea e- 
conomico-socială a localităților 

rurale ; in organizațiile U.T.C. 
din școli și asociațiile studen
ților comuniști se va sublinia 
preocuparea pentru transforma
rea revoluționară a invățămin- 
tului, pentru dezvoltarea răs
punderii tineretului studios față 
de pregătirea profesională și po
litică.

In toate organizațiile U.T.C. 
și asociațiile studenților co
muniști se va acorda o atenție 
prioritară modului In care ute- 
eiștii iși însușesc și aplică po
litica partidului și statului 
nostru, participă la formele de 
pregătire politico-ldeologică, la 
activitățile cultural-educative, in 
așa fel incit din dezbateri să 
se desprindă ca notă definitorie, 
odată cu semnarea angajamen
tului solemn, creșterea res
ponsabilității fiecărui uteeist 
față de înfăptuirea exemplară a. 
obligațiilor pe care le are la 
locul de muncă, in societate, 
ca membru al Uniunii Tinere
tului Comunist.

In ultimă instanță, organiza
rea discuțiilor individuale și 
semnarea angajamentului so
lemn nu iși propune altceva 
deeit întărirea răspunderii po
litice a fiecărui tinăr ca mem
bru al organizației revoluționare 
a tineretului. Desigur, in cazu
rile in care sint unii tineri care 
nu respectă obligațiile ce le 
revin ca uteelști, care nu vor 
înțelege eu prilejul discuțiilor 
individuale necesitatea de a se 
conforma intru lotul calității de 
membru al organizației revolu
ționare de tineret, va trebui ea, 
după o atentă analiză, asemenea 
cazuri să fie supuse dezbaterii 
colectivului, a colegilor săi, res
pectiv adunării generale a or
ganizației U.T.C. întreaga acti
vitate de pregătire și semnare a 
angajamentului solemn — eve
niment politic de mare amploa
re in viața uteciștilor. a Uniunii 
Tineretului Comunist — va 
trebui să asigure o partici
pare tot mai responsabilă a 
uteciștilor la înfăptuirea neabă
tută a grandiosului program a- 
doptat de Congresul al XI-lea 
al P.C.R. Aceasta implică din 
partea tuturor cadrelor U.T.C. 
și A.S.C. o cunoaștere temei
nică a aspectelor concrete, a 
modului de acțiune pentru re
zolvarea problemelor din fiecare 
organizație. In acest sens, co
mitetele județene, municipale, 
orășenești ți comunale ale 
U.T.C. au datoria să asigure 
instruirea temeinică a cadrelor 
alese in organele de condu
cere ale organizațiilor U.T.C. și 
A.S.C., a tuturor celor care vor 
participa și sprijini pregătirea 
și desfășurarea semnării angaja-

Ieri, la Tirgovifte, s-a inaugurat

Șantierul tineretului 
de la Curtea Domnească

La deschiderea șantierului ti
neretului de la complexul mu
zeistic Curtea Domnească, au 
luat parte peste 700 de tineri 
uteciști ti pionieri.

Curtea Domnească, ale cărei 
cele mai străvechi atestări datea
ză din secolul al XlV-lea, cămi
ne un simbol al luptei indirjite 
a domnitorilor români pentru 
independență, o semnificativă 
imagine a vitejiei, eroismului și 
dragostei de neam a înaintașilor 
noștri. cintate in versuri 
nemuritoare de Cirlova, Bo- 
lintineanu sau Grigore Alexan- 
dreteu. De străvechea capitali a 
Țării Românești sint legate nu
mele lui Mircea cel Bătrin, Vlad 
Țepeș, Matei Basarab, Constan
tin Brincoveanu, prima tiparni
ță a lui Macarte — aflată pe te
ritoriul românesc la mai pufin de 
jumătate de secol de la apariția 

mentului solemn. O atenție de
osebită se va acorda instruirii 
și pregătirii membrilor birouri
lor organizațiilor U.T.C. și 
A.S.C., asigurîndu-se clarifica
rea tuturor problemelor pri
vind organizarea discuțiilor in
dividuale, reținerea și con
semnarea concluziilor, rezolva
rea aspectelor legate de eviden
ta membrilor U.T.C. și aplicarea 
măsurilor statutare.

Este clar că semnarea anga
jamentului solemn constituie o 
acțiune complexă care presu
pune ea birourile comitetelor 
județene, municipale și orășe
nești, comitetele comunale ale 
U.T.C., precum și consiliile 
U.A.S.C. (A.S.C.) să asigure o 
organizare extrem de temeini
că a muncii, respectarea strictă 
a hotâririlor șl indicațiilor sta
bilite, intervenții operative, pe 
parcurs. pentru a se elimina 
eventualele neajunsuri, condu
cerea efectivă a intregii acțiuni 
și la toate nivelele, intr-un spi
rit de inaltă exigență comunis
tă. Toate acestea nu trebuie să 
însemne insă neglijarea multi
tudinii de probleme de care au 
datoria să se ocupe in mod e- 
fectiv organizațiile de tineret. 
Dimpotrivă, intreaga perioadă 
de desfășurare a discuțiilor in
dividuale, de semnare a anga
jamentului solemn de către 
uteciști trebuie să se caracte
rizeze printr-o intensă muncă 
politică și organizatorică des
fășurată de organizațiile U.T.C. 
și A.S.C. in toate domeniile de 
activitate : politico-ideologică,
profesională, de pregătire a ti
neretului pentru apărarea pa
triei, cultural-educativă, spor
tivă și turistică.

Ca și oricare altă acțiune a 
Uniunii Tineretului Comunist, 
semnarea angajamentului so
lemn se va desfășura sub con
ducerea și indrumarea nemijlo
cită a organelor și organiza
țiilor de partid. Aceasta va asi
gura, inclusiv prin fructifica
rea experienței acumulate pe 
linie de partid, garanția esen
țială a desfășurării in bune con- 
dițluni a semnării angajamen
tului solemn de către uteciști. 
Finalizarea acestei acțiuni de 
amploare va trebui să se re
flecte in noi fapte de munea 
și viață responsabile ale tine
rilor, in deplină concordanță cu 
principiile și normele eticii și 
echității socialiste, cu sarcinile 
incredințate de conducerea par
tidului. de secretarul general al 
Partidului Comunist Român, to
varășul Nicolae Ceaușescu, Uni
unii Tineretului Comunist și 
Uniunii Asociațiilor Studenți
lor Comuniști din România.

tiparului —, sfirșitul tragic al 
marelui luptător revoluționar 
Tudor Vladimirescu.

La festivitatea de deschidere 
a șantierului au participat: Ma
rin Iliescu, secretar al Comitetu
lui județean Dimbovița al P.C.R., 
Constantin Motoroiu, prim-se- 
cretar al Comitetului municipal 
Tirgoviște al P.C.R., Cristina 
Luca, secretar al C.C. al U.T C., 
Ion Bărbieru, prim-secretar al 
Comitetului județean Dimbovița 
al U.T.C., activiști de partid și 
de stat, profesori, arheologi, nu
meroși tineri.

Raportul brigadierilor, angaja
mentul elevilor, muncitorilor, 
pionierilor de a munci cu dăruire 
in cadrul acestei adevărate școli 
de educație patriotică, înălțarea 
drapelului, începerea activității 
propriu zise pe acest șantier au 
constituit principalele momente 
ale inaugurării lui.

Ne-am adresat tovarășului dr.

SOSIRE
Delegația Partidului Comunist 

Român, condusă de tovarășul 
Angelo Miculescu, membru al 
C.C. al P.C.R., viceprim-minis- 
tru al guvernului, ministrul a- 
griculturii și industriei alimen
tare, care a participat la săr
bătorirea celei de-a VII-a ani
versări a Zilei revoluției din 
Sudan, s-a înapoiat duminică 
seara în Capitală.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost intimpi- 
nată de tovarășii Ion Cosrna, 
membru al C.C. al P.C.R.. mi
nistrul turismului, Constantin 
Iftode. șeful Departamentului 
industriei alimentare, Enache 
Sîrbu, șeful Departamentului 
îmbunătățiri funciare.

PLECARE
Duminică dimineața a părăsit 

Capitala, indreptindu-se spre 
patrie, tovarășul K. F. Katușev, 
secretar al C.C. al P.C.U.S., 
care, la invitația C.C. al P.C.R., 
a făcut o vizită de prietenie in 
țara noastră.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, oaspetele a fost salutat 
de tovarășul Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.. de activiști de partid.

Au fost prezenți V. I. Droz
denko, ambasadorul Uniunii So
vietice la București, membri ai 
ambasadei.
VIZITĂ

în perioada 21—30 mai a fă
cut o vizită în țara noastră un 
grup de membri ai Parlamen
tului landului Vorarlberg din 
Austria, în frunte cu dr. Mar
tin Pruscher, președintele par
lamentului landului. Cu acest 
prilej, parlamentarii austrieci 
au avut întrevederi cu membri’ 
ai conducerii Ministerului Afa
cerilor Externe, Ministerului 
Comerțului Exterior și Coope
rării Economice Internaționale, 
Comitetului pentru consiliile 
populare, cu președintele Comi
siei pentru politică externă și 
cooperare economică internațio
nală a Marii Adunări Naționa
le. deputati și membri ai 
Grupului parlamentar de priete
nie România—Austria. De ase
menea, oaspeții s-au întîlnit cu 
reprezentanți ai comitetelor 
executive ale consiliilor popu
lare ale Capitalei, județelor Su
ceava, Cluj și Brașov. Cu pri
lejul vizitei, ambasadorul Aus
triei la București, dr. Franz 
Wunderbaldinger, a oferit o re
cepție.

Nicolae Constantinescu, cercetă
tor principal la Institutul de 
arheologie al R.S.R., coordona
tor al șantierului, pentru a ne 
înfățișa obiectivele primei eta
pe : „Principalele obiective vi
zează restaurarea vechii incinte 
din vremea lui Mircea cel Bă- 
trîn, urmărirea evoluției în 
timp a construcțiilor, descope
rirea urmelor de cultură mate
rială, analiza legăturilor ansam
blului voievodal cu vechea capi
tală. Munca, aici, va avea un ca
racter deosebit fiind legată de 
obiective științifice și, în curind, 
vor sosi pe șantier și studenții 
Facultății de istorie de la Uni
versitatea din București pentru 
a ne ajuta la lucrări. Munca ti
nerilor va contribui și la îmbo
gățirea patrimoniului muzeului 
local și al muzeului pe care îl 
vom inaugura chiar aici, la 
Curtea Domnească".

CĂLIN STĂNCULESCU

Fotbal XXXI 
DIAGRAMA ETAPEI

STEAUA — F. C. BIHOR 3—1 — S. C. BACĂU 1—0 (0—0). Vie-
(0—0). Conținuînd seria jocuri
lor bune din acest sezon, în 
care nu a cdnoscut nici un eșec, 
formația militară are din nou 
un avans de 8. puncte și este 
virtuală campioană-. Au marcat : 
Marcel Rădueanu (min, 53), 
Vigu (min. 65), lordănescu (min. 
80), respectiv Ghergheli (min. 
78). La tineret-speranțe, 3—0. 
DINAMO — U.T.A. 1—1 (1—0). 
Dudu Georgescu a deschis scorul 
in min. 25. iar Broșovschi a e- 
galat în min. 59. La tineret-spe
ranțe, 3-1. F. C. CONSTANȚA 
— SPORTUL STUDENȚESC 2—1 
(1—1). După un joc plăcut, gaz
dele au ciștigat la limită și stu
denții înregistrează primul eșec 
din retur, Mărculescu a înscris 
in min. 4 și min. 76, respectiv 
Mircea Sandu (min. 40). La ti
neret-speranțe, 6—0. OLIMPIA 
SATU-MARE — POLITEHNICA 
TIMIȘOARA 2—0 (0—0). Luptind 
cu ardoare, sătmărenii au repur
tat un succes pe .deplin meritat, 
punctînd prin Iancu (min. 47) 
și Hațeganu (min. 68). La tine
ret-speranțe. 1—3. F.C.M. REȘI
ȚA — RAPID 2—2 (1—0). Gaz
dele au condus cu 2—0. prin go
lurile realizate de Tănase (min. 
22) și Filipescu (min. 52). dar 
feroviarii au reușit să egaleze 
iri ultima parte, a jocului, punc- 
tind prin Manea în min. 70 și 
min. 86. JIUL - „U" CLUJ NA- 
POCÂ 1—0 (1—0). Unicul gol 
a fost „semnat" de Stoichiță 
(min. 32). C.F.R. CLUJ NAPOCA 

torie meritată a feroviarilor clu
jeni, care au... pasat locul 17 
arădenilor. A marcat Tegean 
(min. 51). A, S. A. TlRGU-MU- 
RES — POLITEHNICA IAȘI 
2—0 (2—0). în vervă de joc, mu
reșenii obțin un nou succes, tre- 
cind pe poziția a 3-a in clasa
ment. Au marcat : Pîslaru (min. 
14) și Bdloni (min. 34). F. C. AR
GEȘ — UNIVERSITATEA CRA
IOVA 0—1 (0—0). O partidă de 
slabă factură tehnică. A marcat 
Cămătaru (min, 56). La tineret- 
speranțe, craiovenii au ciștigat 
tot cu 1—0 și conduc în clasa
ment eu 43 puncte.

M. L.

CLASAMENT
Steaua 31 19 9 3 75—31 4T
Dinamo 31 18 7 8 59—33 39
A.S.A. 31 16 4 11 44—35 36
Poli. Timișoara 31 13 9 9 49—44 35
Sportul stud. 31 12 9 10 44—38 33
Ș,C. Bacău 31 U 5 12 36—34 33
Vniv. Craiova 31 11 9 11 36—32 31
F.C.M. Reșița 91 13 5 13 36—51 31
F.C. Constanța 31 12 6 13 33—33 30
FX. Bihor 31 13 4 14 39—43 30
Jiul 31 11 8 12 40—45 30
Rapid 31 12 5 14 39—45 29
F.C» Argeș 31 10 8 13 27—39 28
Olimpia 31 11 6 14 33—53 28
Poli. Iași 31 11 5 15 42—46 27
C.F.R. 31 9 9 13 29—36 27
U.T.A. 31 11 S 15 40—52 27
„U“ Cluj-Np. 31 7 3 21 29—41 17

Etapa viitoare
(miercuri 9 iunie)

Universitatea Craiova — Stea
ua (0—1), S. C. Bacău — Dina
mo (0—2), Politehnica Iași — 
C.F.R. Cluj Napoca (1—1), 
U.T.A. — Politehnica Timișoara 
(0—3), Rapid — F, C. Constanța 
(0—0), „U“ Cluj Napoca — F.C.M. 
Reșița (0—1), F. C. Bihor — O- 
limpia Satu-Mare (0—1), F. C. 
Argeș — Jiul (1—4) și Sportul 
studențesc — A.S.A. Tirgu-Mu- 
reș (0—2).

DIVIZIA B SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
SERIA 1

Prahova Ploiești — F. C. Bră
ila 2—0 ; C. S. M. Borzești — U- 
nirea Focșani 0—2 ; C.S.U. Ga
lați — Petrolul Ploiești 1—1 ; 
C.F.R. Pașcani — Gloria Buzău 
0—0 ; C. S. M. Suceava — Celu
loza Călărași 1-0 ; C. S. Tuleea
— F. C. M. Galați 2—3 : Victoria 
Tecuci — Cimentul Medgidia
2— 0 ; Viitorul Vaslui — Metalul 
Plopeni 1—0 ; C. S. Botoșani — 
Ceahlăul Piatra Neamț 4—0.

După 30 de etape. F. C. M. Ga
lați conduce in clasament eu 44 
puncte, urmată de F. C. Brăila 
cu 37 puncte.

SERIA A 2-A
Metalul București — Minerul 

Motru 2—0 ; Metrom Brasov — 
C. S. Tirgoviște 1—0 ; Metalul 
Mija — Progresul București
1— 3 : Chimia Tr. Măgurele — 
Tractorul Brașov 0—0 : Autobu
zul București — F. C. M. Giurgiu 
0—1 : S. N. Oltenița — Chimia 
Rm. Vilcea 1—1 : Steagul roșu — 
Voința București 5—1 : Dinamo 
Slatina — Nitramoniâ Făgăraș
3— 0 ; Unirea Alexandria — E- 
lectroputere Craiova 2—1.

Progresul București conduce in 
clasament cu 45 puncte, urmată 
de Steagul roșu — Brașov cu 
41 puncte.

SERIA A 3-A
U. M. Timișoara — C. I. L. Si- 

ghet 5—1 ; Sticla Turda — Cor- 
vinul Hunedoara 1—0 : Mureșul 
Deva — Gloria Bistrița 3—0 : 
Șoimii Sibiu — F. C. Baia Mare
2- 0 ; Victoria Călan — C.F.R. 
Timișoara 0—0 ; Unirea Tomnatic
— Rapid Arad 0—2 ; Victoria 
Cărei — Ind. sîrmei C. Turzii 
1—0 ; Metalurgistul Cugir — Mi
nerul Moldova Nouă 1—0 : Gaz 
metan Mediaș — Dacia Orăștie 
0—0.

Corvinul Hunedoara conduce 
cu 45 puncte, urmată de Șoimii 
Sibiu cu 43 puncte.

3OTOȘANI: Campiona
tele de handbal

Turneele de handbal din eta
pa județeană a „Cupei tinere
tului". categoria elevi 14—19 ani, 
au avut un final pasionant, cu 
jocuri viu disputate, in care pro
tagonistele au arătat bune cu
noștințe tehnice. Pentru cuce
rirea titlului de campioană s-au 
Întrecut 22 de echipe, cuprinzind 
pește 200 jucători, care au tre
cut prin „sita" fazei prelimina
re a acestei populare competiții, 
în finală, victoria a revenit for
mației Liceului nr. 2 Dorohoi. 
iar pe locul 2 s-a clasat echipa 
Liceului electrotehnic din Boto
șani. Turneul feminin a fost 
ciștigat tot de handbalistele de 
la Liceul nr. 2 din Dorohoi. fiind 
urmate in clasament de forma
țiile Liceului electrotehnic Boto
șani și Liceul agro-industrial 
Șendriceni. Simbătă 5 și dumi
nică 6 iupie vor avea loc între
cerile din etapa județeană la tir 
și orientare turistică, iar după o 
săptămină vor fi desemnați 
campionii pe județ la tenis de 
cimp, categoria elevi 14—19 ani.

ILFOV: Acțiuni sportive 
atractive

în cadrul etapei a 2-a a „Cu
pei tineretului", la Urziceni au 
fost programate mal multe ac
țiuni sportive, care au cunoscut 
un frumos succes. Pe terenul de 
sport al liceului din localitate 
s-a desfășurat un interesant tur
neu de handbal, la care au evo
luat echipe școlare din Urziceni 
și comunele apropiate. Con
cursul feminin rezervat elevelor 
de la școlile generale a fost ciș
tigat de tinerele handbaliste din 
comuna Malu roșu, iar pe locu
rile 2 și 3 s-au clasat forma
țiile din Grindași și. respectiv, 
Coșereni. ,La băieți, pe primul 
loc s-a clasat formația Școlii 
nr. 1 Urziceni. In același timp a

„CUPA TINERETULUI"
avut loc și un turneu de hand
bal pentru selecționatele pe li
cee. ciștigat de formația gazdă. 
Numeroși spectatori au urmărit 
concursul de carting, desfășu
rat pe un traseu din centrul ora
șului și care a reunit 24 de elevi, 
avind ca protagoniști pe repre
zentanții Școlii nr. 2 din Urzi
ceni. Gheorghe Dumitru și Du
mitru Preda.

ARGEȘ : întreceri viu 
disputate pentru 

desemnarea finaliștilor 
pe județ

Desfășurată pe parcursul a 
op» săptămini, etapa de masă 
a celei de-a 3-a ediții a „Cupei 
tineretului" a atras un număr 
mare de iubitori ai sDortuliii 
din județul Argeș, avind prile
jul să petreacă ore plăcute pe 
terenurile de handbal, volei, fot
bal și tenis de cimp. sau in 
atractive concursuri de orientare 
turistică și atletism. La aceste 
intreceri au participat aproape 
20 000 de tineri, reprezentind mai 
multe asociații sportive orășe
nești și din mediul rural. O ac
tivitate susținută au desfășurat 
elevii din orașele Curtea de Ar
geș. Cimpulung Muscel. Costești 
și Topoloveni. unde au fost pro
gramate interesante concursuri 
de alergări, tir, tenis și jocuri 
pe echipe. Au urmat întrecerile 
pe localități, la care s-au remar
cat- reprezentanții asociațiilor 
sportive ale liceelor „Nicolae 
Bălcescu" din Pitești, „Dinicu 
Golescu" din Cimpulung Muscel. 
„Vlaicu Vodă" — Curtea de 
Argeș, Liceul agro-industrial din 
Costești, notați cu rezultate bun» 
la probele de atletism, tir si 
orientare turistică.

La sfirșitul acestei săptămmi. 
la Pitești se va desfășura etapa 
județeană la handbal pentru ca
tegoria elevi 14—19 ani, reunind 

cele mai bune 16 formații. In 
același timp vor avea loc între
cerile finale pe județ la orien
tare turistică și tir. Duminică 6 
iunie, la Topoloveni, Costești, 
Curtea de Argeș, Cimpulung 
Muscel și Pitești vor avea ioc 
ample acțiuni sportive, care vor 
marca închiderea anului spor
tiv școlar.

M.L.

RUGBI-.Turneele finale
Partidele din turneul final au 

început sub semnul surprizelor. 
Cea mai spectaculoasă este de
sigur aceea care s-a consumat 
ieri, pe stadionul Dinamo din 
Capitală. Plecind favoriți în 
gruna valorică Dentru locurile 
1—4. dinamoviștii au ratat atit 
șansa de consolidare a poziției 
de lider, dar se pare chiar cîș- 
tigarea actualului campionat.

întilnirea dintre Dinamo și Fa
rul s-a încheiat cu scorul de 6—9 
în favoarea actualilor campioni, 
victorie pe deplin meritată. Par
tida a plăcut atit prin evoluția 
scorului, cit mai ales prin jocul 
deschis al celor două formații, 
mai periculoși fiind in fazele de 
finalizare constănțenii. De ase
menea, a mai surprins tracul di- 
namovistilor din prima repriză, 
copleșiți de importanta jocului, 
față de siguranța și dezinvoltu
ra cu care au manevrat balonul 
jucătorii de la Farul. Punctele 
au fost înscrise pentru Farul de 
Bucos — două lovituri de pe
deapsă și una de picior căzută, 
iar de la Dinamo au realizat 
cite o lovitură de pedeapsă Con
stantin și Nica.

xot in acest turneu pentru o- 
cuoarea locurilor 1—4, la Timi
șoara. Steaua a reușit ur foarte 
.valoros rezultat. învingînd pe 
studenții de la Universitatea cu 
scorul de 21—13. steliștii avind 
acum- reale, șanse de a cîștrga 
titlul de campioană.

Alte rezultate : locurile 5—8, 
Grivița roșie — C.S.M. Sibiu

OINĂ: „Cupa României
Prima parte a sezonului com- 

petițional de oină a fost domi
nată de întrecerile celei de-a 
15-a ediții a „Cupei României", 
care au reunit peste 600 de for
mații din mai multe județe. Ală
turi de reprezentantele secțiilor 
de oină consacrate, C.P.B.. Di
namo, Universitatea București, 
C.F.R. Sibiu, Celuloza Călărași. 
Tricolorul Baia Mare, Torpedo 
Brașov, Avintul Curcani-Ilfov. 
la întrecerile preliminare și-au 
dișputat întiietatea numeroase 
formații tinere, înființate de 
scurt timp, dintre care notăm : 
Avintul Condăreni (Botoșani), 
Metalul Tirgoviște. Recolta Măr
gineni (Bacău). Dinamo Orăștie

sub semnul surprizelor
9—7 și Știința Petroșeni — Spor
tul studențesc 6—4 ; locurile < 
9—12. Rulmentul Birlad — Agro
nomia Cluj Napoca 3—6 ; locu
rile 13—16. Olimpia — Minerul 
Gura Humorului 0—0 și Vulcan 
— Tc. Ind. Constanța 9—7.

★
Pe stadionul din Parcul copi

lului, după un joc de mare spec
tacol, echipa Școlii sportive de 
elevi nr. 2 din Capitală a cîști- 
gat titlul de campioană la ju
niori. invingind in finală pe Ra
pid cu scorul de 7—6. Succesul 
realizat de elevii antrenați de 
profesoara Mariana Lucescu este 
pe deplin meritat, evoluția lor 
atit în partida finală cit și in 
jocurile din camaionat dovedind 
omogenitate, talent și dăruire.

★
La Luxemburg s-au desfășu

rat lucrările celui de-al 34-lea 
congres al Federației inter
naționale de rugbi amator 
(F.I.R.A.). Cu acest prilej au fost 
alcătuite grupele noii ediții 
a campionatului european 
„F.I.R.A.". în grupa „A“ iși vor 
disputa titlul de campioană eu
ropeană echipele Franței. Româ
niei. Spaniei. Italiei. Poloniei și 
Marocului. în grupa „B“ vor e- 
volua Olanda. Cehoslovacia, R.F. 
Germania. Suedia, iar in grupa 
„C“ — Belgia. Elveția, Iugosla
via și. Luxemburg.

GABRIEL FLOREA

, înaintea actului final 
(Hunedoara). Unirea Drăgășani, 
Betonul Roman și Știința Odor- 
hei (Harghita). Multe dintre 
acestea au avut un debut pro
mițător. reușind. în sezonul de 
primăvară, să obțină o serie de 
rezultate bune.

Cele mai bune formații, cam
pioanele pe județe, s-au întîlnit 
la jocurile zonale, oferind parti
de viu disputate și care s-au 
încheiat cu unele rezultate sur
priză. La zona de la Mizil. for
mația Metalul Tirgoviște a re
purtat două victorii in fața ru
tinatelor echipe de oină Avintul 
Curcani (13—10) și A.S.A. Con • 
stanța (14—10). ocupind locul 2 
și -obținind dreptul de partici
pare la finala „Cupei României. 
Pe primul loc s-a clasat Celulo
za Călărași. O evoluție remar
cabilă a avut Dinamo Bucu
rești, pregătită de maestrul eme
rit al sportului Costel Iancu. caro 
a dominat jocurile zonale de ia 
Beiuș. obținind maximum do 
puncte, iar zona de la Alba 
Iulia a fost ciștigată de Viață 
nouă-Olteni (Teleorman). Pentru 
turneul final, care se va desfă
șura la Mangalia, intre 4 și 6 
iunie, s-au mai calificat Avintul 
Frasin (Suceava). Betonul Ro
man, C.F.R. Sibiu și Tricolorul 
Baia Mare. Amintim că prima 
ediție a „Cupei României" s-a 
desfășurat in 1956 si a fost cîști- 
gată de formația Știința (astăzi 
Universitatea București)

M. LERESCU

Gong final în turneul 
internațional de lupte 

greco-roniane de la 
Constanța

• Duminică au luat sfirșit in 
sala sporturilor din Constanta 
întrecerile celei de-a 15-a edi
ții a turneului internațional de 
lupte greco-romane. în ordinea 
categoriilor au terminat învin
gători: Gh. "Berceanu (Româ
nia). Viktor Juk (U.R.S.S.). M. 
Boțilă (România), I. Păun 
(România). Șt. Rusii (România), 
Gh. Ciobotaru (România), I. 
Enache (România). Vladimir 
Ivasecikin (U.R.S.S.), Dimitr 
Zadvirniak (U.R.S.S.) și Șota 
Morfiladze (U.R.S.S.).



încheierea vizitei oficiale de prietenie 
a vicepreședintelui Republicii Unite Tanzania, 
vicepreședinte al partidului TANU, prim-ministru 

al guvernului, Rashidi Mafaume Kawawa
Rashidi Mafaume Kawawa, 

vicepreședintele Republicii Uni
te Tanzania, vicepreședinte al 
partidului TANU. prim-ministru 
al guvernului; și-a încheiat vizi
ta oficială de prietenie in țara 
noastră.

Ospetele a fost însoțit de Tho
mas Mussa. membru al C.C. al 
TANU. R. Kalubu. membru al 
C.C. al TANU. C. Tungaraza. 
ministrul muncii și asigurărilor 
sociale, de alte persoane ofi
ciale.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, unde erau arborate dra
pelele de stat ale Republicii So
cialiste România .și Republicii 
Unite Tanzania, oaspeții au fost 
salutați de ■ tovarășii Emil Bobu. 
membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Gheorghe Oprea, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., vi- 
ceprim-ministru al guvernului.

George Macovescu. ministrul a- 
facerilor. externe, Emil Nicol- 
cioiu, ministrul justiției. Radu 
Păun, ministrul sănătății, repre
zentanți ai conducerii unor mi
nistere, alte persoane oficiale.

Erau prezenți ambasadorul 
Republicii Unite Tanzania la 
București, Ai. Daniel Mloka. și 
membri ai ambasadei.

Oaspeții tanzanieni și-au luat 
un călduros rămas bun de la 
persoanele oficiale române pre
zente pe aeroport.

COMUNICAT COMUN
La invitația Comitetului Cen

tral al Partidului Comunist Ro
mân .șj a Consiliului de Stat ai 
Republicii Socialiste România, o 
delegație a Republicii Unite 
Tanzania, condusă de Rashidi M. 
Kawawa. vicepreședinte al par
tidului TANU. vicepreședinte al 
Republicii Unite Tanzania, a 
efectuat o vizită oficială de 
prietenie in Republica Socialistă 
România, in perioada 25—28 
mai 1976.

în timpul vizitei sale în Re
publica Socialistă România, înal
tul oaspete tanzanian a fost 
primit de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România. Cu acest prilej, vi
cepreședintele Rashidi M. Ka
wawa a transmis, din partea 
președintelui Republicii Unite 
Tanzania, președintele TANU, 
Julius K. Nyerere. a poporului 
tanzanian și a partidului TANU, 
un călduros salut și cele mai 
bune urări de fericire personală 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
de noi succese poporului român 
prieten și Partidului Comunist 
Român.

Mulțumind, președintele Nicolae 
Ceaușescu a adresat, în numele 
poporului român, al Partidului 
Comunist Român, precum și al 
său personal, salutări cordiale, 
sincere urări de sănătate și feri
cire președintelui Julius K. Nye
rere, de progres și bunăstare 
poporului tanzanian prieten și 
partidului TANU.

Delegația Republicii Unite 
Tanzania a vizitat obiective eco
nomice și social-culturale din 
București. Ploiești și județul 
Prahova, bucurindu-se pretutin
deni de o primire deosebit de 
sinceră și cordială, expresie a 
sentimentelor de prietenie și sti
mă reciprocă care leagă cele 
două țări și popoare.

Delegația Republicii Unite 
Tanzania, condusă de Rashidi
M. Kawawa. a purtat convorbiri 
cu delegația Republicii Socialiste 
România, condusă de Emil Bobu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. ai 
P.C.R.. vicepreședinte al Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România.

Din partea română au parti
cipat :

— Gheorghe Oprea, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. viceprim- 
ministru al guvernului: Ilie Ci.șu, 
membru al C.C. al P.C.R.. ad
junct al ministrului muncii : 
Vasile Gliga, adjunct al minis
trului afacerilor externe. Con
stantin Stanciu, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale ; Ion Stanciu. adjunct al 
ministrului agriculturii și indus
triei alimentare ; Radu Enache, 
secretar al C.C. al U.T.C. ; Cor
nelia Filipaș. secretar al Con
siliului Central al U.G.S.R. ; Ma
ria Ciocan, membru al Biroului 
Consiliului Național al Femeilor ; 
Ion Mielcioiu. director adjunct 
în M.A.E.

Din partea tanzaniană au par
ticipat :

— Thomas Mussa. membru al 
C.C. al TANU ; R. Kalubu, 
membru al C.C. al TANU : C. 
Tungaraza, ministrul muncii, și 
asigurărilor sociale : AI. Daniel 
Mloka. ambasadorul Tanzaniei 
la București : Mohamed Chim- 
sala, președinte al TANU în re
giunea Ruwuma ; căpitan Mo
hamed Juma, comisar al muni
cipiului Zanzibar ; Mariam Lu- 
kandamila. membră a C.C. al U- 
-nîunii Femeilor din Tanzania ; 
maior R.. Makame, reprezentant 
al T.Y.L. — Liga Tineretului 
TANU—1 președintele regiunii 
de coastă : Rashidi Utukulu. ad
junct.al secretarului general al
N. U.T.A. — Uniunea Națională 
a Sindicatelor din Tanzania ; B. 
Muganda, directorul Direcției 
pentru Europa din M.A.E.

în cursul convorbirilor, cele 
două delegații au analizat sta
diul actual■ >și perspectiva .rela
țiilor bilaterale in diferite do
menii de ’ activitate~și au1 -proce
dat la un schimb util de păreri 
în probleme internaționale de 
interes comun.

Ele au constatat cu satisfac
ție că raporturile româno-tan- 
zaniene evoluează pozitiv. în 
spiritul înțelegerilor și acordu
rilor semnate cu prilejul vizi
telor la nivel înalt la Dar Es Sa
laam in 1972 și, respectiv. Bucu
rești în 1975, și au subliniat im
portanța deosebită a măsurilor 
stabilite de președintele Repu
blicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu. și președintele Repu
blicii Unite Tanzania. Julius K. 
Nyerere, pentru dezvoltarea 
continuă a prieteniei și colabo
rării dintre cele două țări și 
popoare.

Cele două părți au constatat, 
totodată, că există largi posibi
lități pentru extinderea și diver
sificarea relațiilor bilaterale, în
deosebi pe planul cooperării 
economice, și au reafirmat hotă- 
rîrea lor de a depune, în conti
nuare, eforturi sporite pentru 
concretizarea prevederilor acor
durilor în vigoare.

în acest sens, s-au convenit 
noi măsuri pentru realizarea 
obiectivelor care prezintă inte
res pentru economiile celor două 
țări. De asemenea, s-a căzut de 
acord ca, în viitorul apropiat, să 
aibă loc la București cea de-a 
IV-a sesiune a Comisiei mixte 
de cooperare economică și teh
nică româno-tanzaniană.

în timpul convorbirilor, cele 
două părți au subliniat cu satis
facție relațiile de prietenie și 
colaborare dintre Partidul Co
munist Român și partidele de 
guvernămint din Republica 
Unită Tanzania — TANU, și 
Afro-Shirazi și au reafirmat ho- 
tărirea lor de a intensifica 
schimbul de informații, de ve
deri și de experiență dintre ele.

De asemenea, ele s-au pronun
țat pentru dezvoltarea colaboră
rii intre parlamentele celor două 
țări, a contactelor dintre organi
zațiile de tineret, femei, sindi
cate și uniunile cooperatiste din 
Republica Socialistă România Și 
Republica Unită Tanzania.

Cu privire la viața internațio
nală. delegațiile română ș.i tan
zaniană au evidențiat transfor
mările profunde care au loc în 
lume, afirmarea tot mai puterni
că a voinței tuturor popoarelor 
de a se dezvolta în mod liber și 
independent, creșterea influen
ței forțelor progresului, demo
crației și păcii. în acest con
text, ele au , reafirmat rolul im
portant pe care il joacă statele 
socialiste, țările in curs de dez
voltare. țările nealiniate, pentru 
asigurarea unui climat de pace 
și securitate in lume, pentru edi
ficarea unei lumi a echității și 
dreptății.

Părțile au notat rezultatele 
pozitive care s-au obținut pină 
acum în procesul destinderii și 
au subliniat că o destindere 
reală va putea fi realizată nu
mai cu participarea, pe baza de
plinei egalități în drepturi, a tu
turor statelor la rezolvarea pro
blemelor internaționale.

Cele două delegații au expri
mat ’ părerea că este imperios 
necesar ca toate statele să facă 
eforturi concrete în. vederea 
realizării dezarmării generale și 
complete și, in primul , rind, a 
dezarmării nucleare.

Delegația română și delegația 
tanzaniană au subliniat necesita
tea soluționării urgente a pro
blemelor economice mondiale și 
a instaurării unei noi ordini eco
nomice internaționale, care să 
asigure condițiile dezvoltării so- 
cial-economice a tuturor state
lor. în primul rînd a țărilor în 
curs de dezvoltare.

Cele două delegații au relevat 
rolul important pe care Orga
nizația Națiunilor, Unite este 

' chemată'să-l joace în rezolvarea 
problemelor cu' care se confrun
tă astăzi omenirea și au subli- 

. niat necesitatea imbunătățirii 
structurilor și democratizării 
funcționării sale. în scopul reali
zării unei cooperări cit mai rod
nice între toate țările.

în contextul conlucrării fruc
tuoase pe arena internațională, 
partea română a exprimat mul
țumirile sale Guvernului Repu
blicii Unite Tanzania pentru 
sprijinul acordat României pen
tru primirea in ..Grupul celor 
77“ la sesiunea ministerială de la 
Manila.

Cele două părți au subliniat 
rolul tot mai important pe care 
țările nealiniate îl joacă in via
ța internațională pentru menți
nerea unui climat de pace și 
securitate, pentru instaurarea 
unei noi ordini politice și econo
mice în lume.

Delegația tanzaniană a dat o 
Înaltă apreciere aportului deose
bit al României și al președinte
lui Nicolae Ceaușescu la instau
rarea unor relații noi între 
state, cu adevărat democratice 
și echitabile, bazate pe respect 
reciproc și deplina egalitate în 
drepturi.

Delegația română a dat o înal
tă apreciere contribuției Repu
blicii Unite Tanzania Ia cauza 
luptei de eliberare națională a 
popoarelor din Africa.

Cele două delegații și-au ex
primat satisfacția deosebită față 
de succesele obținute de mișcă
rile de eliberare națională din 
Africa în lupta lor dirză pen
tru dobîndirea independentei și 
suveranității naționale. Și eu 
acest prilej, ele au salutat vic
toriile obținute de popoarele din 
Mozambic. Angola, Guineea- 
Bissau, Sao Tome și Principe, 
Insulele Capului Verde.

Delegația română și delega
ția tanzaniană au reafirmat ho- 
tărîrea celor două țări de a acor
da și în viitor sprijin politic, 
moral și material mișcărilor de 
eliberare națională de pe conti
nentul african, precum și din 
alte teritorii care se mai află sub 
dominație colonială. în acest 
sens, ele au exprimat solidarita
tea lor militantă cu lupta po
poarelor Zimbabwe și nami- 
bian.

Cele două delegații au con
damnat cu hotărîre politica de 
apartheid și discriminare ra
sială promovată de regimurile 
rasiste din Africa australă, ca șli 
politica de bantustanizare a re
gimului, de la. Pretoria. De ase
menea. cele două delegații s-au 
pronunțat pentru retragerea ad
ministrației ilegale sud-africane 
din Namibia, în conformitate cu 
rezoluțiile O.N.U., astfel incit 
poporul namibiah să-și poată 
hotărî singur destinele, potrivit 
aspirațiilor sale fundamentale. 
Ele au reiterat poziția lor pri- 

.vind recunoașterea S.W.A.P.O. 
ca reprezentant autentic al po
porului namibian.

Vizita . în Republica Socialistă 
România a delegației Republicii 
Unite Tanzania, condusă de 
vicepreședintele Rashidi M. Ka
wawa, reprezintă o nouă contri
buție la dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Unită Tanzania, pre
cum și dintre cele două popoare.

Vicepreședintele Rashidi M. 
Kawawa a exprimat cele mai 
calde mulțumiri pentru primi
rea și ospitalitatea generoasă a- 
cordate delegației tanzaniene in 
timpul vizitei în Republica So
cialistă România și a adresat 
invitația ca.o.delegație de partid 
și guvernamentală română să 
facă o vizită în Tanzania. Invi
tația a fost acceptată cu plăcere, 
perioada vizitei urmind a fi Sta
bilită ulterior,.. pe cale diplo
matică.

al Femeilor din România
și-a încheiat vizita in Iugoslavia

Tovarășa Lina Ciobanu, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. pre
ședinta Consiliului Național al 
Femeilor din Republica Socia
listă România, și-a încheiat du
minică vizita întreprinsă in Iu
goslavia' la invitația Conferinței 
federale pentru activitatea so
cială a femeilor (C.F.A.S.F.).

în timpul vizitei, tovarășa 
Lina Ciobanu a fost primită de 
Dușan Petrovici. membru al 
Prezidiului C.C. al U.C.I., pre- 

. ședințele Conferinței federale a 
, Uniunii Socialiste a Poporului

Muncitor din Iugoslavia, și a 
avut convorbiri cu Haira Maria- 
novici. președinta C.F.A.S.F., 
precum și cu reprezentanți ai 
Conferinței RepublicaAe a 
U.S.P.M. și Conferinței Republi
cane pentru activitateâ socială 
a femeilor din Bosnia șl Herțe- 
govina.

La plecarea din Belgrad, oas
petele a fost condus de Haifa 
Marianovici și de alte reprezen
tante ale C.F.Ă.S.F.

A fost prezent ambasadorul ro
mân in Iugoslavia, Virgil Ca
zacul

NAIROBI

Progrese la UNCTAD IV
Cea de-a IV-a Conferință a 

Națiunilor Unite pentru Comerț 
și Dezvoltare de la Nairobi și-a 
continuat duminică lucrările.
în cadrul reuniunii U.N.C.T.A.D,

Alegeri in R.P. Bulgaria
La 30 mai, în R. P. Bulgaria 

au avut loc alegeri de deputați 
in Adunarea Populară și in or
ganele locale ale puterii de stat, 
precum și de judecători și ase
sori populari.

Din primele ore ale dimineții, 
străzile frumos impodobite ale 
Sofiei au devenit deosebit dc a- 
nimate : locuitorii capitalei bul
gare au început să se îndrepte 
spre secțiile de votare, pentru 
a alege pe candidații Frontului 
Patriei, convinși că dau votul 
lor celor care vor acționa neabă- 

■ tut pentru înfăptuirea sarcini
lor trasate de cel de-al XI-lea 
Congres al P. C. Bulgar, pentru 
construirea in Bulgaria a socie
tății socialiste dezvoltate.

în raionul Dimitrov al Sofiei 
a votat tovarășul Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.B., 
președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Bulgaria.

în întreaga țară, alegerile s-au 
desfășurat intr-o atmosferă săr
bătorească.

a fost realizat un acord in noap
tea de simbătă spre duminică, 
in problema materiilor prime 
— care a ocupat un loc central 
in cadrul dezbaterilor conferin
ței — intre reprezentanții țârilor 
in curs de dezvoltare și cei ai 
țărilor occidentale industrializa
te. Acordul, elaborat de Un grup 
restrins de țări, a fost supus 
duminică după-amiază aprobării 
sesiunii plenare a conferinței. ■

Acordul prevede acceptarea 
principiului fondului comun de 
finanțare a stocurilor internațio
nale de materii prime care să 
asigure stabilizarea preturilor și 
a piețelor, principiu căruia ță
rile în curs Re dezvoltare 1 ii- a4 
cordă o deosebită importanță, ca 
o măsură . indispensabilă, de re
structurare a ■ vechiului sistem 
de relații economice internațio
nale bazat pe inechitate și ex
ploatare. - ■ - .

în cursul zilei - du., duminică, 
între participanții la conferința 
U.N.C.T.A.D. de la Nairobi a in
tervenit un nou acord. El se re
feră la problema datoriilor ță
rilor celor mai defavorizate și 
prevede întrunirea, intr-un viitor 
apropiat, a unui forum interna
țional menit să elaboreze prin
cipiile comune ce trebuie să gu
verneze procedura de examinare 
a problemelor țărilor care au 
acumulat datorii.

La Alger și-a început ieri lucrările

Reuniunea Biroului de coordonare
al Conferinței »

Duminică s-au deschis la Al
ger, sub președinția ministrului 
algerian al afacerilor externe, 
Abdelaziz Bouteflika. lucrările 
reuniunii Biroului de coordonare 
al Conferinței țărilor nealiniate. 
După cum se știe, biroul cu
prinde reprezentanți a 17 țări 
nealiniate.

Biroul va examina probleme 
referitoare la apropiata confe
rință a 5-a — la nivel înalt 
a țărilor nealiniate prevăzută a 
se ține in luna august in capi
tala Republicii Sri Lanka, Co
lombo, urmînd să pună, totodată, 
la puțict liniile principale ale 
documentelor ce vor fi supuse 
aprobării șefilor de stat.

Intr-un discurs pronunțat la 
ședința inaugurală, la care au 
participat și personalități poli
tice ale țării-gazdă, șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați la 
Alger și reprezentanți ai mișcă
rilor de 
Abdelaziz 
că lupta 
politică și 
colaborare 
vederea 
ordini economice internaționale 
bazata pe deplina egalitate și 
dreptate constituie imperativul 
prorpoyarii politicii de 
niere.

Au luat apoi cuvintul 
t.rii afacerilor externe. ai 
nei, Liberiei, Indiei și 
slaviei.' Relevînd semnificația 
deosebită a conferinței de la Co- 
lombb. 'vorbitorii' s-au referit la 
o ^erie de •' probleme internațio
nale la a căror rezolvare mișca-

rea 'țărilor' nealiniate este che
mată să-și aducă o contribuție 
mai eficientă: liberalizarea ra
porturilor economice internațio
nale, democratizarea relațiilor 
internaționale, suveranitatea tu
turor popoarelor asupra resur
selor lor naturale, lupta împo
triva colonialismului și neocolo- 
nialismului, sprijinirea mișcări
lor de eliberare și a popoarelor 
care se mai află încă sub domi
nația colonială.

eliberare națională, 
Bouteflika a relevat 
pentru independența 
economică, pentru o 
largă intre națiuni în 
statornicirii unei noi

neali-

miniș- 
Guya-
Iugo-

„Scînteia tineretului"
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a decalajelor economko-sociale
din lumea contemporană

trăim in pace,„Dacă dorim să 
va trebui să începem prin a ne 
ocupa de soarta copiilor". Cu
vintele, extrase dintr-o declara
ție a Comitetului de decernare 
a premiilor Nobel, exprimă un, 
deziderat major ol lumii con
temporane , de care depinde 
soarta generațiilor viitoare. A- 
vertismentul, izvorit din rațiuni 
profunde, cheamă la adoptarea 
de măsuri concrete, urgente 
pentru ameliorarea situației a 
sute de milioane de copii, han
dicapați de decalajele econo
mice și sociale care separă ță
rile ,în, curs de dezvoltare de 
cele avansate. Sociologii enu
mera între problemele care 
confruntă copiii din statele în 
curs de dezvoltare foametea, 
bolile și analfabetismul. Lichida
rea subdezvoltării, ca o cerință 
primordială a înfăptuirii unei noi 
ordini economice și politice in- 
ternaționaie■ — pentru realizarea 
căreia ;Roinânia socialistă des
fășoară o intensă, activitate — 
va puțea, prin eforturile proprii 
ale statelor în cauză, potențate 
de o cooperare rodnică interna
țională, să ducă’ la eradicarea 
acestor anomalii, consecințe ale 
unor relații '■ inechitabile de do
minație 'și dictat, de spoliere a 
bogățiilor naturale, situație în 
flagrantă contradicție cu aspira
țiile tuturor popoarelor de a 
avansa pe calea progresului și 
libertății,, intr-o lume mai bună 
?i mai, dreaptă.

n ultimii ani s-au 
înregistrat pași im
portanți în extinde
rea și intensificarea 
rețelei școlare, în 

prezent în 'întreaga lume 650 
milioane persoane urmînd o for
mă sau alta de invățămînt. Cu

I

toate acestea, numărul copiilor 
in vîrstă de 5-14 ani care, din 
diferite motive, nu pot fi școla
rizați crește în medie, în fiecare 
an, cu circa 4 milioane. La sca
ra întregului glob, numărul celor 
care nu știu să scrie și să ci
tească a 
735 000 000

crescut, de la 
în anul 1960, la

• 735 000 000 a- 
nalfabeți în anul 1960, 
800 000000 în 1975 
® O treime din popu
lația adultă a Terrei 
nu știe să scrie și să 
citească ® Cu fieca
re an numărul anal- 
fabeților sporește în 
medie cu 4 
® Cele mai 
sînt statele 
ca și Asia

milioane 
afectate 

din Afri-

in 1975. Po-peste 800 000 000 
trivit unor date, 73,7 la sută din . 
populația Africii șt 46,8 la sută 
din cea a Asiei nu cunosc tai
nele scrisului și cititului. Deși 
se constată, o reducere relativă 
a analfabetismului în numărul 
total al populației — pondere 
care va reprezenta în 1980 29 ’. 
la sută din populația mondială, 
față de 34 la sută în 1976 și 
44,3 la sută in 1950 numărul 
neștiutorilor de carte este în 
continuă creștere. Fapt datorat 
lipsei de fonduri, de asistență . 
tehnică sau cadre pedagogice, 
care face ca mii de proiecte

privind învățămîntul, combaterea 
analfabetismului să fie abando
nate. Școlile existente in peri
metrele urbane, și așa necores
punzătoare, devin supraaglome
rate prin migrația continuă spre 
orașe. Discrepanțele sint și mai 
evidente prin comparații. Statele 
dezvoltate, în care trăiește circa 
o treime din populația' pămîn- 
tului, cheltuiesc pentru educație 
de 10 ori mai mult decit statele 
în curs de dezvoltare, in care 
trăiesc două treimi din populația 
Terrei. în țările industrializate 
urmează studiile universitare de 
două ori și jumătate mai mulți 
tineri dec-ît in țările „lumii a 
treia". Diferența se menține șk 
in ceea ce privește numărul 
drelor didactice. Statele în cuX 
de dezvoltare au cu peste 65— 
70 milioane de elevi mai mult 
decit cele industrializate, dar în 
ambele grupuri există un număr 
aproximativ egal de învățători și 
profesori. în statele in curs de 
dezvoltare, studenții reprezintă 
4,2 la sută din numărul ^tinerilor 
între 20-24 ani, comparativ cu 
23,6 la sută în țările dezvoltate. 
Asemenea date confirmă previ
ziunile potrivit cărora, în cazul 
în care nu se vor lua măsuri 
eficiente, prăpastia, care separă 
țările bogate de cele sărace se 
va adinei și mai mult,. pu.nînd 
în pericol pacea și viitorul ome-

» Intr-o oră se cheltuiesc pe glob pentru 
înarmare 34,2 milioane dolari, sumă cu care 
s-ar putea cumpăra peste 100 milioane caiete 
sau mai mult de 17000 echipamente de tîm- 
plărie pentru dotarea unor ateliere-școală 
» Un tanc costă cit o școală » Prețul unui 
bombardier este echivalent cu construirea 
a 30 de școli » Pentru echiparea unui soldat 
se cheltuiesc fonduri, de 80 de ori mai mări 
decit pentru educarea unui copil

n semnal de alar
mă ! O treime din 
populația adultă a 
globului trăiește 
împovărată de lan

țurile analfabetismului. Flagelul 
nu este de domeniul fatalismu
lui, ci are o origine cunoscută : 
neștiința de carte este un pro
dus al subdezvoltării, ca si 
foametea și bolile care fac ra
vagii. în secolul descoperirilor 
uimitoare — al cuceririi spațiu
lui cosmic, al vitezelor superso
nice și calculatoarelor electro
nice, dar și af irosirii unor u- 
riașe fonduri pentru producerea 
unor mijloace de nimicire care, 
în orice moment, pot realmente 
distruge viață pe planeta noas
tră — omenirea nu reușește să 
pună capăt uneia din cele mai 
condamndbile inegalități : anal
fabetismul, consecință a subdez
voltării, care condamnă la igno
ranță sute de milioane de oa
meni.

Situația din Liban
înrăutățirea situației din Li

ban. semnalată in ultimele trei 
zile, informează agențiile de 
presă, a continuat duminică- în
deosebi Iți Beirut? îpcep’ind de 
dimineață, ‘obuze de- mate cali
bru au căzut fără încetare asu
pra cartierelor din estul și vestul 
capitalei. în timp ce aeroportul 
internațional din Beirut era su
pus unui bombardament neîn
trerupt; Potrivit agenției France 
Presse. tirurile de mortiere erau 
îndreptate duminică asupra in
stalațiilor parcului de avioane 
ale companiei „Middle East Air
lines". singura care deservește 
în prezent capitala.

Obuzele care au căzut asupra 
cartierelor din vestul capitalei 
au provocat importante pagube 
materiale și numeroase victime 
omenești. Pe străzile goale ale 
capitalei libaneze. 1 'numeroase 
ambulanțe trânsportau răriiții 
spre spitale.

Potrivit postului de radio Bei- 
de artilerie au.
pentru a doua 
taberele pales- 

Sabra. Chatila

i
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Congresul P.L.D. 
din R. F. Germania

. • ; ? U >; '■ i.
• LA FREIBURG au înfeepuf’ 

duminică lucrările Congresului 
Partidului Liber-Democrat din 
R. F. Germania, partenerul de 
coaliție guvernamentală al Par
tidului Social-Democrat.

în cursul congresului, va fi 
examinată platforma electorală 
a Partidului Liber-Democrat.

gului și stabilirea unor domenii 
și teme concrete de colaborare, 

s participants la seminar au ho- 
tăfit -organizarea unor noi re
uniuni. ■ Prima dintre 
urmează să aibă loc în luna 
octombrie a acestui an la Ate
na. iar următoarea — in primă
vara anului viitor, la Varșovia.

vind construirea unei centrale 
electrice nucleare în această 
țară.

acestea

Negocieri 
anglo-islandeze

Guvernul Islandei 
blicității, duminică, la Reykja
vik. o declarație în 
ță că a decis — cu 
navele de război i. 
militare britanice să părăsească 
zona de 200 mile marine de la 
țărmul islandez înainte de ora 
21,00 GMT — să exploreze po-

a dat pu

rptj'.’pit’oțectile 
lovit' duminică, 
zi . consecutiv, 
tiriiene,-. de la
și BOrj El - Barajneh. in subur
biile de sud-est ale ' Beirutului.

în timp ce luptele ajunseseră 
dumitiică la paroxism, relatează 
agenția France Presse,-pe plan 
politic nu a fost înregistrată nici 
o activitate.

încheierea seminarului 
rectorilor de universități

• DUPĂ TREI ZILE DE 
DEZBATERI, simbătă seara 
s-au încheiat la Trîest lucrările 
seminarului rectorilor de univer- 
sițăți'- din, țările semnatare ale sibilitățile de a realiza un acord 
Actului final al Conferinței*,  .. ..
pentru securitate "și’cooperare 
în Europa. Din țara noastră, la

■ seminar a participat prof., Paul 
'Miclău, ' decănul FâbtSwi d'e 
limbi romănice a UiiiverSitații 
din București. Participanții ' la 
seminar, rectori sau reprezen
tanți a 49 de universități din 
Europa, S.U.AI și.; Canada, au ’ 
relevat importanța dezvoltării 
în continuare a colaborării pe

. multiple planuri dintre institu
țiile de învățămînt ’ superior de

• pe continent în spiritâlNActului 
final al conferinței de la Hel-

1 sinki. Pentru continuarea dialo-

care anun- 
condițla ca 

și avioanele

pe termen scurt in disputa in 
problema pescuitului cu Ma
rea Britanie.
-Oficialități islandeze, citate 

de agenția Reuter, precizează 
că 'ministrul de externe, Einar 
Agustsson, și ministrul pescui
tului. Matthias Bjarnason, vor 
pleca, luni dimineață, la Oslo. 

‘ pentru convorbiri' cu secretarul 
Foreign Office-ului 
Crosland.

• UN CONSORȚIU 
ME FRANCEZE a 
simbătă, cu guvernul Republicii 
Sud-Africane un contract pri-

Spania : Coordonarea 
democratică respinge 

proiectul de referendum
• GRUPAREA DE OPOZIȚIE 

spaniolă Coordonarea democra
tică, din care fac parte și parti
dele comunist și socialist, a res
pins ca „total inacceptabil pen
tru forțele democratice11 un pro
iect <fe referendum -de genul ■ce
lui anunțat de i' autorități. i 

într -un comunicat dat publi
cității simbătă la Madrid. Co
ordonarea democratică a reafir
mat dorința sa de „a se alia, 
pentru o cotitură sau alterna
tivă democratică, cu sectoarele 
sau instituțiile care acceptă re
stabilirea libertăților demdcra- . 
tice ca o condiție prealabilă a 
alegerilor pentru o Adunare 
constituantă11.

TINERETUL LUMII

IOAN TIMOFTE

*

OCCl- 
care 
cea

Se așteaptă ea șo- 
tineretului 

in principalele

Jupiter iși dezvăluie tainele

in țările occidentale
Tineretul din țările 

dentale industrializate 
au fost confruntate cu 
mai gravă criză economică 
din perioada postbelică este 
deosebit de puternic afectat 
de creșterea șomajului in 
aceste țări. Potrivit aprecie
rii experților, in prezent m 
statele afectate de criză șo
mează peste 7 milioane tie 
tineri. Numai in țările mem
bre ale Pieței comune din 
cele 5,2 milioane de șomeri 
peste 2 milioane au sub 25 
de ani. 
majul in rindul 
șâ crească, îți pnuviydiuir 
țâri capitaliste, pînă iii toam
na acestui an. avind -în ve
dere că numeroși absolvenți 
ai universităților nu au șan
se să găsească un loc de 
muncă.

In Japonia, aproape un 
sfert din cei 1250 000 de șo
meri fac parte 
generație, iar în 
cei un milion de 
registrați oficial

400 000 nu
25 de

Convorbiri economice 
româno-egiptene

Anthony

DE FIR- 
încheiat,

Yasser Arafat în Libia
• MOĂMER ' EL-GEDDAFI, 

șeful statului .libian, l-a primit 
duminică, pe Yasser Arafat, pre
ședintele . . Comitetului Executiv ■ 
al Organizației pentru Elibera
rea Palestinei aflat intr-o vizită 
în această tară? anunță agenția ■ 
A.R.N.A.

din tinăra 
R.F.G. din 
șomeri in- 
aproxima- 

tiv 400 000 nu au împlinit 
încă 25 de ani. In Marea 
Britanie se exprimă teme
rea că aproape două treimi 
din cei 150 000 de absolvenți 
din acest an ai școlilor vor 
completa armata tinerilor 
șomeri, care se ridică de pe 
acum la peste 400 000.

• MAMDOUH SALEM, primul 
ministru al Republicii Arabe 
Egipt, l-a primit pe Angelo Mi- 
culescu, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul agricultu
rii și industriei alimentare. In 
eursul convorbirii, desfășurată 
intr-o atmosferă de caldă cor
dialitate, a fost evocat cursul 
mereu ascendent al relațiilor de 
prietenie și colaborare româno- 
egiptene, exprimindu-se convin
gerea că acestea vor continua 
să se dezvolte pe cele mai di
verse planuri în avantajul am
belor țări și popoare. In acest 
context, au fost abordate unele 
aspecte ale cooperării dintre 
cele două țări in domeniul agri
culturii. La intilnire a partici
pat Petru Burlacu, ambasadorul 
țării noastre la Cairo.

Pe baza studierii 
datelor transmise de 
sondele spațiale „Pio
neer", experții ame
ricani au ajuns ia 
concluzia că planeta 
Jupiter s-ar fi for
mat cu apuoximativ ____ ,__
4 miliarde și juma- , dus diametrul Ia 643 
talc de ani în urmă, ”** 
intr-un răstimp de 
trei luni. Dr. James 
Pollack, de la centrul 
de i.cercetări ..Antes" 
din Mountain View 
(California), a anun
țat in cadrul unui 
simpozion desfășurat 
recent in aceasta lo
calitate ealiforniană 
că Jupiter iși are 
originea intr-un nor 
de gaze și de praf

cosmic, care a avut 
diametrul de aproxi
mativ 965 milioane 
kilometri. Timp de 
un milion de ani, 
acest nor care se ro
tea în jurul propriu
lui nucleu și-a re-

diametru de 643 000 
km. de 4—5 ori mai 
mare deeit actualul 
diametru al planetei. 
Omul de știință ame
rican a menționat că 
procesul. 
tractare" 
prezent.

Jupiter 
pusă, in 
mare parte, din hi
drogen supraîncălzit 
atit de condensat in
cit a putut lua,for
ma unui metal ne
cunoscut pe Terra. 
Pc de altă parte, su
prafața planetei — a 
arătat el — nu ar fi 
formată dintr-o crus-

V1

....................... I 
tă solidă, ci din hi- t
rlvncrn™ " 1 înliirl • .

de „con- 
continuă in

■milioane de kilome
tri, apoi, intr-un in
terval de 70 000 de 

’-ani, la numai 16 mi- 
; jioane de kilometri

.’diametru. In cursul 
'/aeeșiui proces, tem

peratura planetei a 
" crescut, atingind 2 200 
; grade Celsius. Apoi, 

in numai trei luni, 
țnucleul Iui Jupiter 
îs-a .concentrat și mai 
•j-mult, ajungind la un drogen lichid. î

este corn
eea mai

ți

• CA LA POLUL NORD SAU CA LA TROPICE? Tn - urma 
unui. studiu; efectuat timp de 15 luni, o comisie a Academiei 
Australiene' de. Științe a ajuns la concluzia că omepirea nu .se 
află nicidecum în pragul unei hol epoci a frigului. Dimpo
trivă, este mult mai probabil ca, în următoarele decenii, clima 
terestră să se încălzească, in cazul în care omul va continua 
să polueze atmosfera. Un raport al comisiei, dat publicității 
la Melbourne, atrage, atenția asupra faptului că din cauza lip
sei de preocupare a omului, întreaga climă s-ar putea modi
fica. Acest fenomen s-ar produpe prin mărirea concentrării 
de bioxid de carbon și de alte gaze în atmosferă, precum și 
prin acumularea excesivă a particulelor de praf. Zborurile la 
mari altitudini ale avioanelor, precum șl eliminarea in atmo
sferă a unor substanțe pe bază de • fluor ar putea diminua stra
tul de. ozon, ceea, ce ar avea drept consecința o perturbare 
a echilibrului global al temperaturii sau o intensificare a pe
riculoaselor radiații ultraviolete o IN LOC DE FLORI, ClNEPA 
INDIANA! O patrulă a poliției italiene a ' remarcat .intr-o1 gră
dină publică din Genova, o porțiune de teren cultivată cu 6 
planta neobișnuită pentru flora locală. Consultînd un atlas bo
tanic, poliția a aflat cu stupoare că pe „plantația" improvi
zată in parc nu creștea altceva • decit... clnepă indiană și că 
deja se procedase la o primă „recoltare" în vederea prepa- l 

, . ’ rării de stupefiante. A fost deschisă imediat o anchetă pentru . 
ț, a se stabili . identitatea. zeloșilor . cultjvâtorl • O NOUĂ GA- 
, LAXIE. Centrul de cercetări astronomice hispano-vest-german 
ț situat în localitatea spaniolă Calar Alto din apropiere de orâ- 
, șui Almeria (Andalusia) a anunțat descoperirea unei noi sfâ-
ț laxii. Această nebuloasă, denumită „Calar Alto.-l" este situată 

' la o distanță de 10 milioane ani-lumifiă' de planeta noastră’
• INDUSTRIE IN COSMOS? Richard Johnson.: specialist- ame
rican in probleme spațiale, a declarat că nu este exclus ca, 
in următoarele decenii, să_ existe în jurul Terrei colonii spa
țiale cu o populație totală de circa un milion de persoane. 
Principalul ■ obiectiv al acestdr viitoare colectivități umane va 
ii livrarea de energie solară-Terrei. a-arătat el. -Dar pină la 
începerea construirii ■ primei .platforme energetice extrateres
tre de mari ' dimensiuni vor trece aproximativ două decenii, 
iar perioada lucrărilor va dura alți 25 de. ani. Luna va fi uti-, 
lizată. în cadrul acestor acțiuni, ca o stațiune temporară in
termediară, care va asigura atît, minereul de aluminiu, nece
sar. cit și ,șolul trebuincios pentru crearea pe viitoarele con
strucții. a terenurilor menite să asigure resurse alimentare adec
vate pentru locuitorii uriașelor centre energetice. Construite în 
principal din aluminiu, acestea vor avea o suprafață de circa 
120 km.p. fiecare și vor reflecta rgzele solare spre Pâmînt. Luna 
va putea furniza imense cantități de oxizi, ce vor elibera oxi
gen în procesul fabricării aluminiului. In combinație ou hidro
genul — care va putea fi expediat de pe Pămint — acest oxi
gen va sluji la producerea apei necesare pentru asigurarea vie
ții oamenilor, animalelor și ve getațlei din spațiul extraatmosferic.

*

1 ------ ■ ..... 1 "• " ........ .................... .. .......................................... ........ ................................................ ... ............ . ■ 11 "......................... ------------------------------------------------------------------------
REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA « București Piața „Scinteii" Tel ș lî 60 10, 17 60 20. Abonamentele se tao la oficiile poștale șl dituzorii din întreprinderi și instituții — Tiparul j Combinatul Poligrafic „Casa Sclnteii",' 
Cititorii' din străinătate se pot atona prin ILEXIM — Serviciul export-import presă, Calea Grivi{ei nr, 61—66, P.O.B, 2001 telex 011226, București.


