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a primit pe ministrul comerțului,industriei si turismului al Danemarcei

i

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
1976

Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
președintele Republicii Socia
liste România, a primit marți 
după-amiază pe Erling Jensen, 
ministrul comerțului, industriei 
și turismului al Danemarcei, 
care face o vizită in țara noas
tră.

La primire a participat tova
rășul Ion Cosma, 
rismului.

Oaspetele danez 
se simte deosebit 
a fi primit de

ministrul tu-

că 
de

Ședința comună a Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., Biroului Permanent al Consiliului
Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale și

Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România
Un amplu program de dezvoltare a fost sta

bilit, de asemenea. în domeniul industriei ali
mentare. îndeosebi în ce privește valorificarea 
superioară a materiilor prime agricole, crește
rea și diversificarea mai accentuată a produc
ției, ținînd seama de cerințele unei alimentații 
moderne și de tradițiile de consum ale 
populației.

în strinsă corelare cu posibilitățile sporite pe 
care le va avea economia țării noastre, ca ur
mare a înfăptuirii obiectivelor prevăzute in 
planul cincinal 1976—1980. a fost aprobat Pro
gramul privind îmbunătățirea aprovizionării 
populației în această perioadă eu bunuri de 
consum. Au fost stabilite măsuri speciale pri
vind creșterea producției și desfacerii articole
lor de uz casnic și gospodăresc, a aparatelor 
electro-casnice, dezvoltarea spațiilor comerciale, 
precum și a rețelei de alimentație publică.

In cadrul măsurilor generale adoptate de 
conducerea partidului pentru ridicarea nivelu
lui de trai al maselor, pentru crearea unor 
condiții tot mai bune de instruire în rețeaua 
de învățămint a fiilor oamenilor muncii, Comi
tetul Politic Executiv a hotărit să se majoreze 
alocația de hrană pentru școlari, elevi din 
licee, școli profesionale și postliceale ce iau 
masa la cantine, precum și pentru copiii din 
instituțiile de ocrotire. Această majorare a alo
cației de hrană însumează o contribuție anuală 
de la bugetul statului de 440 milioane lei.

în cadrul ședinței, Comitetul Politic Executiv 
a examinat și aprobat propunerile de îmbună
tățire a Legii de organizare și funcționare a 
consiliilor populare, stabilite Ia Congresul con
siliilor populare județene și al președinților 
consiliilor populare municipale, orășenești și 
comunale, în lumina orientărilor și concluziilor 
expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu. Co
mitetul Politic Executiv a stabilit ca aceste pro
puneri să fie înaintate spre dezbatere Marii 
Adunări Naționale. în vederea modificării și 
completării corespunzătoare a Legii de orga
nizare și funcționare a consiliilor populare.

în vederea unei mai bune organizări a acti
vității Consiliului de Miniștri. Comitetul Poli
tic Executiv a stabilit următoarele măsuri or
ganizatorice :

— eliberarea tovarășului Gheorghe Cioa
ră din funcția de prim-secretar al Comi
tetului municipal București al P.C.R. și 
numirea sa în funcția de viceprim-ministru 
al guvernului ;

— eliberarea tovarășului Ion 
funcția de ministru al apărării 
și numirea sa în funcția de 
ministru al guvernului;

— eliberarea tovarășului Paul 
viceprim-ministru al guvernului, 
ția de ministru al educației și învățămîn
tului și numirea sa în funcția de președin
te al Consiliului de coordonare a produc
ției bunurilor de larg consum pe întreaga 
economie ;

Prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, 
marți, 15 iunie a.c., a avut loc ședința comună 
a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
Biroului Permanent al Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale și Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste România.

în cadrul ședinței a fost analizat proiectul 
îmbunătățit al planului național unic de dez
voltare economico-socială a Republicii Socialiste 
România, pe perioada 1976—1980, care are la 
bază orientările și sarcinile stabilite prin Di
rectivele Congresului al XI-lea al P.C.R., hotă
rârile adoptate în acest sens de Plenara comună 
a C.C. al P.C.R. și Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale, din iulie 1975.

întreaga activitate de elaborare în formă 
fir.olă a proiectului planului cincinal s-a des
figurat sub îndrumarea permanentă a tovară
și lui Nicolae Ceaușescu, urmărind îndeosebi 
folosirea intensivă a capacităților de producție, 
perfecționarea structurii producției, creșterea 
gradului de valorificare a resurselor, asigura
rea condițiilor pentru realizarea integrală a 
programului de investiții, gospodărirea judici
oasă a materiilor prime și materialelor, a fon
durilor financiare și valutare, îmbunătățirea 
aprovizionării populației, sporirea eficienței 
economice în toate domeniile de activitate.

Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
| Biroul Permanent al Consiliului Suprem al 

Dezvoltării Economice și Sociale și Consiliul de 
Miniștri apreciază că îmbunătățirile aduse 
proiectului de plan în ansamblul său, obiecti
vele preconizate pentru perioada 1976—1980, 
corespund pe deplin politicii partidului și sta
tului nostru de sporire a avuției naționale, de 
propășire a țării și ridicare continuă a bună
stării celor ce muncesc.

S-a stabilit ca proiectul îmbunătățit al pla
nului național unic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste România pe pe
rioada 1976—1980 să fie supus dezbaterii și 
aprobării plenarei comune a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român și Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale 
și înaintat apoi, spre dezbatere și adoptare, 
Marii Adunări Naționale.

în continuare, Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., Biroul Permanent al Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale 
și Consiliul de Miniștri au examinat și aprobat 
un număr de programe speciale, elaborate la in
dicația secretarului general ai partidului, în ve
derea asigurării bazei de materii prime și teh- 
nico-materiale în domeniile legate direct de 
satisfacerea cerințelor maselor, de buna apro
vizionare cu bunuri de consum, de ridicarea 
nivelului de trai și de civilizație al întregului 
nostru popor.

în acest sens, în cadrul acțiunilor menite să 
asigure realizarea unei agriculturi intensive, de 
mare productivitate, a fost aprobat Programul 
privind dezvoltarea creșterii animalelor în pe
rioada 1976—1980.

Ioniță din 
naționale 
viceprim-

Niculescu, 
din func-

— numirea în funcția de ministru al 
apărării naționale a tovarășului general
colonel Ion Coman ;

— numirea în funcția de ministru al e- 
ducației și învățămîntului a tovarășei Su- 
xana Gâdea;

— eliberarea din funcția de ministru al 
sănătății a tovarășului Radu Păun și nu- 
mirea în această funcție a tovarășului Nico
lae Nicolaescu ;

— eliberarea tovarășului Aldea Militant 
din funcția de președinte al Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție și numirea in această funcție a to
varășului Constantin Dăscălescu.

Comitetul Politic Executiv a stabilit măsuri 
privind îmbunătățirea activității de îndrumare 
și conducere a cooperativelor agricole de pro
ducție. In acest sens, s-a hotărit ea președintele 
Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de 
Producție să fie și secretar al C.C. al P-C.R. 
Totodată, președinții uniunilor județene ale 
cooperativelor agricole de producție vor fi și 
secretari ai comitetelor județene de partid.

Comitetul Politic Executiv a examinat pro
blemele colaborării economice a României cu 
țările socialiste, atit cu cele membre ale 
C.A.E.R.. cit și cu cele care nu fac parte din 
această organizație, apreciind că prevederile 
stabilite pe baza acordurilor asigură dezvolta
rea tot mai puternică a relațiilor economice cu 
aceste țări, în spiritul politicii partidului și 
statului nostru. în interesul propășirii fiecărei 
țări, al întăririi generale a forțelor socialismului 
în lume.

Comitetul Politic Executiv a examinat rapor
tul delegației române la cea de-a IV-a Confe
rință a Națiunilor Unite pentru Comerț și 
Dezvoltare, care a avut loc la Nairobi. între 
3 și 31 mai a.c. Comitetul Politic Executiv a 
apreciat poziția țării noastre la Conferința 
U.N.C.T.A.D. de la Nairobi ca o expresie a so
lidarității României cu țările în curs de dezvol
tare, a politicii partidului și statului nostru 
consacrată instaurării unei noi ordini econo
mice internaționale, lichidării decalajelor eco
nomice dintre țări și dezvoltării mai rapide a 
statelor rămase in urmă, soluționării eficiente și 
de durată a problemelor economice majore care 
confruntă astăzi omenirea. România va acționa 
în continuare pentru instaurarea unor raporturi 
noi. echitabile. între toate statele, pentru realiza
rea în fapt a Declarației și programului de ac
țiune de la Manila, a măsurilor adoptate de 
U.N.C.T.A.D., menite să favorizeze dezvoltarea 
largă și neîngrădită a comerțului și cooperării 
internaționale, accesul tuturor popoarelor la 
cuceririle științei și tehnicii moderne, partici
parea activă, în condiții de deplină egalitate și 
echitate, la diviziunea internațională a muncii.

Comitetul Politic Executiv a examinat și so
luționat, de asemenea, o serie, de probleme 
curente ale activității de partid și de stat.

a arătat 
de onorat 
șeful statului 

român și a mulțumit pentru
fericitul prilej ce i-a fost ofe
rit de a vizita țara noastră.

Tn timpul întrevederii, a fost 
relevată cu satisfacție evoluția 
favorabilă a relațiilor româno- 
daneze și s-a manifestat încre
derea că ele vor cunoaște un 
curs mereu ascendent pe mul
tiple planuri. Schimbul de pă
reri a evidențiat dorința comu
nă de a se promova o coope
rare largă în industrie, în do
meniul turismului și în alte 
sectoare ale economiei, de a se 
valorifica mai bine posibilitățile 
pe care le oferă potențialul eco
nomic al României și Danemar
cei. raporturile prietenești exis
tente intre cele două țări.

S-a apreciat, totodată, că dez-

voltarea multilaterală a relații
lor româno-daneze este în fo
losul celor două state și popoare, 
slujește cauzei păcii, înțelegerii 
și colaborării internaționale. In 
acest context, a fost reafirmată 
dorința ambelor țări dc a-și 
aduce întreaga contribuție la 
transpunerea în viață a preve
derilor Actului final al Confe
rinței de la Helsinki, la edifi
carea unei securități reale și a 
unei rodnice conlucrări intre 
toate țările continentului euro
pean.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o ambianță cordială, prie
tenească.

în Editura politică a apărut

REZOLUȚIA CONGRESULUI EDUCAȚIEI
POLITICE SI AL CULTURII SOCIALISTE

2 — 4 iunie 1976

Dimborița. în aceste zile se recoltează 
importante de varză

Foto : V. RANGA

O LUCRARE CARE CERE 
MOBILIZAREA TUTUROR 

FORȚELOR TINERE

Recoltarea 
culturilor 
de vară

(Corespondențe din jude
țele Teleorman. Prahova, 
Mehedinți și Dolj).

(tn pag. a IlI-a)
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ARTIST CETĂȚEAN
Ce este, ce înseamnă a fi azi

Artiști de frunte ai scenei românești despre 
conștiința profesională, conștiință patriotică

Scena - o tribună de educație comunistă, 
de formare a omului nou
Demnitatea unei profesii izvorăște din cali
tatea valorilor pe care le slujește și le 
creează
Cea mai adecvată formă de cunoaștere și 
prețuire a publicului : spectacole patriotice 
de înaltă valoare artistică
Participă : IRINA RĂCHITEANU ȘIRIANU,

AMZA PELLEAl
VIRGIL OGAȘANU.
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Priveam la bărbatul acela 
de statură mijlocie, bine le
gat. cu ochi scrutători. A- 
lerga fără odihnă cit ținea 
șantierul. Alerga peste tot, 
aici fixind la locul potrivit 
mașina de tăiat șine, dinco
lo stringind mai vîrtos un 
bulon sau tirfon, potrivind 
mai bine o eclisă sau incu- 
rajind pe cineva. Iși oficia 
lucrul degajat, cu zimbetul 
pe buze. Nici un semn de 
oboseală. Probabil asta m-a 
atras către el, faptul că zim- 
bea mereu. L-am privit o 
dată și încă o dată. Distin
geam dincolo de zimbetul 
de pe obrajii lui mari o 
mulțumire lăuntrică, un cald 
de o 
totul

Se 
Cind 
lotul 
construcții 
reparații linii căi ferate din 
Brașov. Răspundea de acti
vitatea din baza de mon
tare — demontare. O mun
că foarte pretențioasă care 
se cerea făcută fără greșeli. 
O neatenție poate răsturna 
un tren pe linie, poate pe
riclita viața oamenilor, pro
voca pagube materiale. Cu 
alte cuvinte în limbaj feroviar 
asia înseamnă „eveniment". 
A trecut pe lingă mine, să- 
getindu-mă cu ochii săi pă
trunzători. Nu mi-a adresat

factură cu totul și cu 
aparte.
numește Toadcr Cif. 
l-am cunoscut lucra la 

Ciceu al Șantierului 
"i montaj lucrări

ift

TINERETUL-FACTOR ACTIV IN REALIZAREA CINCINALULUI REVOLUȚIEI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE

Un nou cargou 
în probe de mare

I ASIMILAREA DE NOI PRODUSE

Zilele trecute, pe șantierele Combinatului chimic din municipiul Arad, s-a des
fășurat finala etapei .județene a „Olimpiadei sudorului", întrecere la care au parti
cipat zeci de tineri îndrăgostiți de arcul voltaic al aparatului de sudură. Trofeul 
actualei ediții a fost cucerit de utecistul loan Topor, de la Grupul de șantiere pen
tru construcții chimice Arad.

Foto-text : O. PLEC AN

De la Șantierul naval 
probe de mare cargoul „•______ _____ ___ „„
primul vas de acest tonaj construit aici. Intr-o 
telegramă adresată cu acest prilej Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, colectivul șan
tierului exprimă hotărirea sa de a inchina toată 
forța și priceperea realizării obiectivelor cin
cinalului revoluției tehnico-științifice, 
buind astfel la ridicarea prestigiului 
noastre.

Hărnicie și responsabilitate
Peste 130 mii lei, iată valoarea lâ care se 

ridică lucrările efectuate de tinerii de la ex
ploatările miniere din Valea Jiului pentru des
congestionarea galeriilor de acces și a locurilor 
de muncă din subteran de diverse materiale 
subdimensionate. Colectivele de uteciști ale ti
nerilor mineri au mai raportat încă o cifră 
semnificativă pentru hărnicia și responsabilita
tea de care dau dovadă, in munca lor de zi cu 
zi : 50 mii lei economii prin repararea, in afara 
orelor de program, a utilajelor miniere. (IOAN 
GROZA).

Rezultate edificatoare
In cadrul angajamentelor asumate in acțiunea 

de reducere a consumurilor de materii prime și 
materiale, economisirea energiei electrice și 
termice, a combustibililor și pieselor de schimb, 
organizațiile U.T.C. din unitățile industriale ale 
județului Suceava au obținut rezultate edifi
catoare. La întreprinderea „Zimbrul" din Su
ceava. tinerii din organizația U.T.C. a secției 
tricotat, schimbul C, au economisit in ultimele 
două luni in cadrul inițiativei „Fiecare tinăr un 
vrednic gospodar la locul de muncă". 2 tone fire 
din bumbac, iar uteciștii din organizația U.T.C. 
a secției croit, schimbul B, au reușit, prin 
valorificarea mai bună a tricotului, să realizeze 
din economii 1 800 bucăți confecții. (ALEXAN
DRU AMARIUCAI).

Brăila a plecat 
.Simeria" de 7 500

tn 
tdic.

contri- 
patriei

0 ACȚIUNE PERMANENTA
La Întreprinderea mecanică 

de material rulant „16 Februa
rie" din Cluj-Napoca, asimila
rea in producție a reperelor 
importate nu este o acțiune 
nouă. Preocupări pentru redu
cerea efortului valutar sînt aici 
din cincinalul trecut, cind între
prinderea a început să repare 
pe lingă locomotivele cu abur 
și locomotive Diesel-hidrauli- 
ce. Completarea parcului de 
mașini cu mecanisme, aparate 
și instalații construite prin au- 
toutilare, impusă de trecerea la 
acest profil de producție, des
chidea posibilitatea renunțării 
de acum cîțiva ani la importul 
unui însemnat număr de repere 
nu numai scumpe, dar și greu 
de procurat.

Extinderea asimilării, trans
formarea ei dintr-o preocupare 
oarecum izolată într-o acțiune 
permanentă, organizată, a în
ceput în toamna anului trecut 
in urma organizării unei expo
ziții cu toate piesele de import 
ale întreprinderii.

— Inițial, cei care s-au anga
jat și au preluat execuția unor 
repere dintre cele expuse au 
fost inginerii, ne explica mais
trul Partenie Morocoj. In scurt 
timp însă după ce au văzut 
mai exact despre ce este vorba, 
că în vitrine erau expuse sim
ple șuruburi pe care 1« pot

realiza și meseriașii începători, 
s-au apropiat de această acți
une și cei mai tineri muncitori. 
Multora dintre ei nu le venea 
să creadă că tot ce era expus 
se importa.

Nu a trecut 
zeci de repere 
tre exponate, 
dintre ele nici

multă vreme și 
au dispărut din-

Despre multe 
nu se mai vor-

LA I.M.M.R
„16 FEBRUARIE*  ‘

CLUJ-NAPOCA

bește. In discuție se mai aduc 
doar cele cu un grad sporit.de 
dificultate și de valoarea zeci
lor de mii de lei fiecare. Unul 
dintre reperele introduse în a- 
ceastă lună pe linia de fabrica
ție. de un colectiv de 5 mun-' 
citori, între care, se află și ti
nerii Gavrilă Pop și Gheorghe 
Stejar, are o eficiență de 
194 000 lei. O altă piesă de 
schimb necesară reparării loco
motivelor Diesel-hidraulice, a- 
flată acum în lucru la inițiativa 
lăcătușului Ion Pop, întrevede o 
economie anuală în bilanțul în
treprinderii de 513 000 lei. Șirul

exemplelor ar putea continua 
cu nominalizarea a încă cel pu
țin 23 de repere cu grad mare 
de tehnicitate, în dreptul cărora 
și-au pus semnătura alte cîteva 
zeci de muncitori, tehnicieni și 
ingineri.

— Care este eficiența totală 
pe care scontează întreprinde
rea prin asimilarea produselor 
din import și îmbunătățirea 
tehnologică pină la sfirșitul a- 
nului. l-am întrebat pe ingine
rul șef al uzinei, tovarășul Teo
dor Lazăr.

— O parte dintre exponate și 
operațiuni pentru îmbunătățiri 
tehnologice sînt încă în studiu. 
Important este că acțiunea pe 
care am pornit-o în toamnă a 
devenit o acțiune de masă, nu
mărul celor care ne solicită și 
vin cu propuneri eficiente creș
te in continuare.

în preocupările colectivului 
se înscrie și inițiativa organiza
ției U.T.C. : „Fiecare tînăr — 
participant activ Ia procesul de 
modernizare a producției". Iar 
ca un prim rezultat amintim că 
a fost înaintată o listă cu 13 
propuneri ce vizează crearea 
de dispozitive și instalații noi 
în vederea îmbunătățirii tehno
logiei de fabricație și asimilării 
produselor importate.

N. COȘOVEANU

fără șantier>
nici un cuvint. I-am urmă
rit o vreme mișcările legă
nate ale corpului. M-am fă
cut că nu-1 observ. Odată — 
îmi ziceam — îi voi explica 
ce reprezintă el pentru mine, 
ce dreaptă pildă îmi este. 
Atunci vom intirzia la vor
bă și poate, că-mi va po
vesti cite ceva din cele pe 
care le-am aflat de la alții, 
îmi va mărturisi poate cile 
eforturi a adunat pentru a 
ajunge picher, îmi va spune 
că soția sa muncește cot la 
cot cu el de 10 ani pe șan
tier, că se înțeleg de mi
nune, deși întreaga lor gos
podărie se află intr-un va
gon dormitor compartimen
tat în bucătărie și cameră 
de dormit. Îmi va arăta, de
sigur, fotografiile celor doi 
copii, băiat și fată, născuți 
pe șantier și nu se va ab
ține să nu-și amintească de 
Lunca Bradului, satul său 
natal aflat pe aproape, in
tre munți, încins cu brîul 
sclipitor al Mureșului cel 
repede curgător. Omul aces
ta cu sufletul deschis nu 
poate sta o clipă locului, dar 
nici să trăiască fără a-și 
croi mereu planuri. Chibzu
iește să ia în primire un 
district de care să se îngri
jească la fel de bine ca de 
propria sa 
ducind de 
școală. 11 
cu fruntea 
ietele fiicei
ta nesomn. 11 vedeam ală
turi de băiat ajuiindu-1 
să facă primii pași. Ii poți 
urmări munca, plecările 
venirile privind, să 
jucăriile cumpărate 
copii din locurile pe 
fost, pentru că acolo 
voie de el. Din 
Miercurea Ciuc, Ciceu, Pui, 
Gălăuțaș, din Sighișoara, 
Mediaș, Sibiu, Luduș, din 
Tg. Mureș, Făgăraș, Zăr- 
nești, Odorhei sau Predeal.

La toate astea gindeam 
urmărind pașii maistrului 
care se pierdeau. A trecut 
pe lingă mine cu un carne
țel în mînă. Nu m-a obser
vat. Dar după zimbetul de 
pe față am înțeles că era 
mulțumit.

casă. Ti vedeam 
mină copiii la 
vedeam adormit, 
rezemată de ca- 
sale Lili, de ati-

Și 
zicem, 
pentru 

unde a 
era ne- 
Brașov,

AL. HANDREA

sporit.de
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INSTRUCTORUL-UTECIST, UN PRIETEN
UN ÎNDRUMĂTOR AL PIONIERILOR

Una dintre hotărîrile Foru
mului tineretului comunist se 
referă la statornicirea unor 
legături mai strinse, trainice 
între unitățile și detașamen
tele de pionieri, organizațiile 
U.T.C. și asociațiile studenți
lor comuniști. Desigur, for
mele de colaborare sint neli
mitate. Un rol de cea mai 
mare importanță revine însă 
activității 
ciști.

Comitetul 
și Consiliul 
nizației Pionierilor au elabo
rat. de comun acord, preci
zări în legătură cu selecționa
rea. pregătirea și activitatea 
tinerilor care vor îndruma. în 
calitate de instructori-utcciști, 
munca politico-educativă în 
unități șl detașamente ale 
pionierilor. Aceste precizări 
au intrat deja în vigoare ; pri
mii instructori-uteciști și-au 
început activitatea cu pasiune, 
cu răspundere. Acțiunea este 
insă la început ți desfășurarea 
ei în mod exemplar necesită 
o preocupare intensă atit din 
partea organelor și organiza
țiilor U.T.C. (A.S.C.) cit și din 
partea consiliilor Organizației 
pionierilor. Pentru că selec
ționarea, pregătirea și îndru
marea instructorilor-uteciști 
reprezintă o responsabilitate 
comună a acestor organisme.

Cine sînt instructorii-ute
ciști ? De regulă, aceștia vor 
fi selecționați dintre elevii 
claselor mari, care au rezul
tate foarte bune la învățătură, 
o bună pregătire politico-ideo
logică și o comportare exem
plară. Este însă necesar ca 
pentru această muncă să fie, 
de asemenea, recomandați ti
neri muncitori, ingineri, teh
nicieni, țărani, precum ți stu- 
denți. cu condiția ca ei să în
deplinească aceleași cerințe 
formulate pentru elevi. Se re
comandă ca tinerii aleși pen
tru a îndeplini această activi
tate să fi avut, in vremea pio- 
nieriei lor, responsabilități in 
cadrul grupelor, detașamente
lor, unităților etc., iar ca ute- 
ciști să nu facă parte din bi
rouri, comitete sau alte orga
ne de conducere. Pentru ca 
activitatea instructorilor-ute
ciști să fie cu adevărat efici
entă este bine să se asigure 
continuitatea ei, în sensul că 
pionierii să fie indrumați de 
același utecist pină la absol
virea clasei a VIII-a. De aici

instructorilor-ute-

Central al U.T.C. 
Național al Orga-

cerința ca tinerii selecționați 
in acest scop să nu depășeas
că vîrsta de 22 de ani.

Cum și de către cine sînt 
desemnați ? Birourile comite
telor județene, municipale, o- 
rășenești și comunale ale 
U.T.C., consiliile U.A.S.C. îm
preună cu birourile consiliilor 
județene, municipale, orășe
nești și comunale ale Organi
zației pionierilor răspund ne
mijlocit de selecționarea și 
pregătirea tinerilor pentru 
munca de instructor-utecist. 

De comun acord aceste orga
nisme stabilesc numărul tine
rilor care urmează să fie se
lecționați pentru această 
muncă, precum și școlile, fa-

tehnicc-aplicative, de muncă 
patriotică cultural-arUstiec, 
sportive, turistice ; de aseme
nea. va iniția activități co
mune cu organizațiile U.T.C. 
și asociațiile studenților co
muniști. Activitatea instruc- 
tcri'or-uteciști se desfășoară 
fie ca îndrumători ai detașa
mentelor și unităților, fie ai 
unor cercuri tehnco-aplica- 
tive
Este preferabil să fie recru
tați ca îndrumători de cercuri 
îndeosebi studenți sau tineri 
muncitori, ingineri, tehnie’eni. 

Din expunerea și cuviniarea 
rostite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Congresul edu
cației politice și al culturii so-

sau cultura!-art

ORGANIZAȚIA U.T.C.
cultățile, unitățile industriale 
sau agricole 
să provină, 
nominală se 
mitetele și 
zațiilor U.T.C. (A.S.C.) cu a- 
cordul organelor de partid. 
Fiecare propunere va fi su
pusă dezbaterii și aprobării a- 
dunării generale a organiza
ției din care tinerii respectivi 
fac parte. Tot adunarea gene
rală analizează și modul in 
care instructorii-uteciști iți 
fac datoria, pe baza unor in
formări prezentate de către 
cei in cauză. La astfel de adu
nări vor fi invitați să partici
pe și comandanții-instructori 
pe care utecițtii ii ajută in 
activitatea de educare și în
drumare a pionierilor.

Instructorii-uteciști vor par
ticipa la acțiuni cu caracter 
metodic : dezbateri, schimburi 
de experiență, informări poli
tice etc. Odată cu instruirea 
comandanților-instructori ce 
va organiza, in municipii, o- 
rașe. comune ți instruirea 
instructorilor-utecițti. Acolo 
unde există posibilități, ei vor 
fi trimiși in taberele de instru
ire ți odihnă ale pionierilor.

Ce atribuții ie revin ? Sta
tutul instructorului-utecist este 
acela de ajutor al comandan- 
tului-instructor ; folosind ex
periența. priceperea, pregăti
rea politico-ideologică- cul
tura cu care este înzestrat, el 
va sprijini activul pionieresc 
in organizarea ți desfășurarea 
acțiunilor politico-educative,

din care aceștia 
Desemnarea lor 
face de către co- 
birourile organi-

ciaiiste se desprind sarcini 
deosebit de importante și pen
tru organizațiile de pionieri. 
..M-aș adresa, in primul rind, 
copiilor, pionierilor. întregii 
noastre tinere generații — 
sublinia secretarul general al 
partidului ; să nu uitați nicio
dată. dragi tovarăși tineri, că 
aveți, în primul rind. îndato
rirea de a face totul pentru 
însușirea și dezvoltarea celor 
mai înalte virtuți ce caracte
rizează poporul nostru — dra
gostea de adevăr, vitejia, pa
siunea pentru muncă, hotări- 
rea fermă de a asigura ridi
carea națiunii noastre pe noi 
culmi de progres și civiliza
ție". Desigur, activitatea in
structori ler-uteeițti trebuie să 
reprezinte un răspuns concret, 
tineresc la această însufleți- 
luare chemare. Ei au datoria 
să coatriboie activ și eficient, 
in organizațiile pionierilor, la 
direcționarea clară a acțiuni
lor politico-educative către în
făptuirea a ceea ce tovarășul 
Nicolae Ceausescu a subliniat 
ea fiind principalele răspun
deri ale generației tinere. Să 
participe direct la organizarea 
unor acțiuni bine concepute, 
temeinic pregătite, care să nu 
lase loc formalismului și su
perficialității ; să-i invite pe 
pionieri la pasionante dezba
teri despre prietenie, cinste, 
demnitate, curaj, onoare, des
pre marile răspunderi care le 
revin în societate.

Participind activ la pregă
tirea pionierilor pentru etapa

următoare, cind ei vor deveni 
uteciști. la formarea lor în 
spirit revoluționar, instructo- 
rii-uteciști au datoria de a-i 
ajuta pe tovarășii lor mai mici 
să fie ei înșiși organizatorii 
acțiunilor la care participă, 
să-i atragă pe tori la conduce
rea artivității detașamentelor 
și unităților, să-i învețe ce au 
de făcut si «ă le trezească do
rința de a acționa in spirit 
revoluționar. Pentru aceasta 
este nevoie să-i cunoască bine 
pe toți pionierii cu care lu
crează. să știe cum învață. ce 
preocupări an. ce gindesc. 
cum se comportă la «coală, pe 
sî-adă. in familie. El trebuie 
să fie convins că va reuși să-i 
curoasc*  pe pionieri, să te de
vină cu adevărat prieten și 
îndrumător numai dacă va 
participa efectiv la acțiunile 
lor. dacă va fi împreună cu 
ei la muncă patriotică, ia ac
tivități culturale sau sportive, 
in excursii. Numai așa iși va 
îndeplini efectiv sarcina în
credințată lui de către orga
nizația revoluționară a tinere
tului.

ADRIAN VASILESCV
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Planuri avem,
cum le îndeplinim?

O
in

La Tg. Jiu am întreprins 
analiză cu privire la modul 
care se acționează, prin inter
mediul comisiilor pe probleme 
și al consiliilor pe categorii de 
tineri, pentru traducerea in 
viață a planului de măsuri 
adoptat de plenara Comitetului 
municipal al U.T.C. în vederea 
îmbunătățirii activității politico- 
ideologice și cultural-educative.

Un obiectiv de maximă im
portanță prevăzut in plan este 
„creșterea răspunderii fiecărui 
tinăr pentru realizarea exem
plară a sarcinilor de producție, 
calificarea și perfecționarea pre
gătirii profesionale a tinerilor", 
rrimul secretar al comitetului 
municipal. Petre Trașcă. deține 
mai multe exemple de inițiative 
și acțiuni declanșate in acest 
sens („Fiecare utilaj folosit la 
capacitatea maximă" — I.J.C.M., 
Șantier IV, C.P.L.. I.J.I.L. sau 
„Șantierul — oglinda muncii 
noastre". Șantier IV. I.J.C.M., 
sau „Utilajele întreprinderii, 
utilajele noastre", la I.J.C.M. 
etc). Cind trecem însă la o dis
cuție concretă cu cel care era in 
măsură să ne ofere elemente „la 
zi" ale îndeplinirii acestui obiec
tiv — adică cu președintele 
Consiliului tineret muncitoresc, 
Valerică Popescu, răminem nu
mai la stadiul unor exemple 
izolate și al dezideratelor 
„ne-am propus" (...), „vom face" 
(...) ; aceasta tocmai pentru că 
președintelui consiliului tineret 
muncitoresc ii lipsește cu
noașterea angajamentelor și ini
țiativelor din organizații, ca și 
stadiul îndeplinirii lor efective. 
Aceasta și explică, dealtfel, de 
ce Consiliul tineret muncitoresc 
nu a inițiat nici o acțiune pro
prie și nici nu a colaborat cu 
celelalte comisii sau consilii la 
conceperea și realizarea unor 
activități comune, in direcția 
organizării unitar și diferențiat 
pe categorii de organizații a in
trecerii uteciste.

Or, tocmai caracterul com
plex, dinamic, pretins de sarci
nile educative ale organizațiilor 
U.T.C. ridică în primul plan 
necesitatea calității tuturor ac
țiunilor care nu e de conceput 
decit prin colaborare perma
nentă și sistematică între con
siliul tineret muncitoresc și ce
lelalte consilii și comisii ale co
mitetului municipal U.T.C. De 
exemplu, discutind despre prac
tica productivă a elevilor, aflăm 
de la președinta consiliului ele
vilor — Olga Miculschi — că 
la unele unități industriale 
există o seamă de cerințe — 
de exemplu, la C.P.L., unde 
efectuează practica elevi de la 
Liceul forestier — și care ar fi 
necesitat, pentru o rezolvare efi
cientă. și intervenția Consiliului 
tineret muncitoresc, pentru a 
determina comitetul U.T.C. de la 
C.P.L. să acorde un sprijin con
cret desfășurării practicii pro
ductive a elevilor din unitatea 
școlară pe care o patronează 
întreprinderea lor.

Dacă insistăm asupra carențe
lor din activitatea consiliului ti
neret muncitoresc o facem toc- 
tnai plecînd de la ponderea

mare și 
. deținute 
4iii^ri L. _____ ....____
municipale. Este de subliniat că 
bibi fn sfera atragerii tineretu
lui lă creăția tehnico-științifică. 
domeniu în care, conform regu- 
lamentului-cadru al intrecerii 
uteciste, sint antrenate, deopo
trivă, consiliul tineret muncito-

Dedicație
orașului

i rolul cu totul deosebit 
! de această categorie de 
în cadrul organizației

0 colaborare care trebuie 
să depășească stadiul 
așteptărilor reciproce

resc și consiliul pentru creația 
tehnico-științifică. în afara unei 
participări remarcabile a unor 
tineri în cadrul C.L.A. la o ac
țiune de valorificare a creației 
tehnice 
dăuga 
vorbă, la această situație con
tribuie din plin și dezinteresul 
cu care a ..abordat" un aseme
nea important obiectiv biroul 
comisiei pentru creația tehnico- 
științifică, însuși președintele ei, 
Ion Tudorescu.

Că lucrurile nu pot rămine 
doar in acest stadiu, că atunci 
cînd fiecare se simte dator să 
gindească pentru soluționarea 
problemelor ce preocupă colec
tivul și se acționează unitar, cu 
sarcini și răspunderi proprii, 
precise, ne-o dovedesc, la rîn- 
du-le, alte activități intreprinse 
în cadrul aceluiași comitet mu
nicipal. Să consemnăm, de exem
plu, modul în care Comisia po- 
litico-ideOlogică și cea de pre
gătire a tineretului pentru apă
rarea patriei, sport și turism 
s-au preocupat, în colaborare cu 
organizațiile U.T.C. din unități 
militare de pe raza municipiu
lui. pentru inițierea unor acțiuni 
specifice de educare patriotică, 
revoluționară, a tineretului, 
preocuparea consiliului pentru 
problemele tinerelor fete (pre
ședintă Mihaela Brînzei) care, 
împreună cu comisia politico- 
ideologică (șef al comisiei Nico- 
lae Cring), a inițiat un ciclu 
bogat de manifestări educative.

Dincolo de anumite carențe in 
conceperea, organizarea și des
fășurarea unitară a muncii — 
de care nu este străină nici co
misia organizatorică a comite
tului municipal, căreia îi revin 
sarcini și răspunderi precise în 
vederea coordonării unitare a 
activității tuturor comisiilor co
mitetului municipal al U.T.C. — 
se cuvine să amintim că nece
sitatea unei colaborări perma
nente și sistematice intre orga
nismele de lucru ale organelor 
U.T.C. este stabilit expres chiar 
prin Hotărîrea Biroului C.C. al 
U.T.C. cu privire la organizarea 
și funcționarea comisiilor pe 
probleme și a consiliilor pe di
verse categorii de tineri.

In favoarea acestui deziderat 
pledează, dealtfel. înseși acțiu
nile înscrise în programul de 
activități pentru luna urmă
toare și care, în unele, cazuri, 
sînt inserate sub genericul „răs-

proprii nu se poate a- 
nimic concret. Nu-i

punde secretariatul". Mă gin- 
desc. de pildă, că. date fiind 
atit obiectivele asumate la nive
lul organizației municipale, cit și 
gradul' ridicat tfe cuprindere al 
intrecerii. la activitatea colecti
vului .de. indrurr.are și control 
..Forme și metode in ve
derea realizării sarcinilor in
trecerii uteciste". pot fi antre
nate atit Consiliul tineret mun
citoresc. Consiliul elevilor. Con
siliul tinerelor fete, cit și Co
misia politico-ideologică și ceâ 
pentru creație tehnico-științi- 
fică.

De asemenea, schimbul de 
experiență cu tema ..Forme și 
metode de consolidare politică 
Si organizatorică a organizații
lor U.T.C." — care se reclamă 
din insuși saltul calitativ înre
gistrat in ultimii ani in efecti
vul și structura organizației mu
nicipale — poate beneficia de 
acțiunile și studiile intreprinse, 
în mod practic, de către toate 
cbmisiile și consiliile din cadrul 
comitetului municipal al U.T.C.

ȘERBAN CIONOFF

tn parcul orașului Giești, 
județul Dîmbovița, a foit dez
velită lucrarea ..Maternitate" 
executată de sculptorul Tra
ian Dinu, electrician la în
treprinderea de frigidere. 
Momentul a fost marcat de 
participarea c numeroși 
locuitori ai orașului. Este pri
ma statuie din oraș și, fără 
îndoială, nu r« rămine soli- 
tară. Pasiunea tinârului pen
tru frumos are rădăcini mai 
adina. Ca și fratele său. teh
nician la oțelăria din Tirgo- 
riște, Traian Dinu a urmat 
in paralel cu liceul seral 
Școala populară de artă din 
Tirgovițte. Zilele, orele libe
re au Însemnat sculptură. In 
1974 a devenit membru al A- 
soeiatiei artiștilor plastici a- 
matori din București și tot 
in acel an realizează in ca
drul Festivalului ..Memoria 
Argeșului" o expoziție de 
sculptură, îndrumat îndea
proape de criticul de artă 
Radu Ionescu. Deși tinăr, pal
maresul său este elocvent : 
expune la Expoziția de sfir- 
șit de an a Scolii populare de 
artă din Tirgoviște, la Expo
ziția națională de artă naică 
Sibiu, la Bienala artiștilor a- 
matori, organizată cu prilejul 
celei de-a XXX-a aniversări 
a proclamării Republicii So
cialiste România. Anul trecut 
expoziția personală — cuprin
zând lucrări in piatră, mar
mură, lemn și gips — a po
posit la Pitești și mai apoi 
la București, la Casa de cul
tură a sectorului VI.

LIDIA POPESCU

GRUPUL DE ȘANTIERE CONSTRUCȚII FORESTIERE 
ȘI INDUSTRIALE

cu sediul în București, str. Sf. Ion Nou nr. 20, sector 4, 
încadrează de urgență următorul personal : 
Jurisconsult principal (sau consilier juridic principal) ; 
Revizor contabil principal; 
Mecanici utilaje ușoare;
Automacaragii; 
Macaragii;
Buldozeriști; 
Excavatoriști;
Tractoriști 4-ifroniști; 
Mecanici pentru cilindrii cOmpresoare ;
Tineri pentru calificare in meseriile de mai sus; 
Șoferi pentru camion și basculante.

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE 
CENTRALA DE EXPLOATARE A LUCRĂRILOR 

DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE I.E.L.I.F. 
ÎNTREPRINDEREA DE EXPLOATARE A LUCRĂRILOR 

DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE
I.E.L.I.F. București, secția mecanică 

cu sediul in comuna 30 Decembrie, șoseaua Giurgiului km 16,600, 
încadrează de urgență

Ingineri tehnologi 
Maiștri mecanici 
Desenatori proiectanți 
Mecanici reparații utilaje 
terasiere

încadrarea se face la sediul secției, în baza Legii nr. 12/1971.

următorul personal :
• Mecanici auto
• Mecanici diesel
• Frezori, strungari
• Conducători auto

ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJE ȘI PIESE DE SCHIMB 
BUCUREȘTI

cu sediul în București, Bd. Armata Poporului nr. 6, sectorul 7 
Recrutează tineri pentru calificare, în următoarele meserii:

• strungari
• lăcătuși
• turnători-formatori

Tinerii trebuie să aibă vîrsta de cel puțin 17 ani împliniți 
la 15 iunie 1976 și să fie absolvenți a 8 clase sau ai treptei I 
a liceului.

Relații suplimentare la sediul întreprinderii (troleibuze, 90. 93, 
tramvaie 13, 25, autobuze 36, 74. 80) sau la telefon 312110 
interior 162.

Un rol important in vasta activitate educativă desfășurată în țara 
noastră revine teatrelor, operelor, operetelor, orchestrelor filarmonice și 
Ceiorlalte formali artistice. Pentru a răspunde la nivelul cel mai înalt ce
rințelor maselor populare, repertoriu! acestor instituții trebuie să asigure 
punerea în valoare a bogatului nostru patrimoniu artistic clasic, să pro
moveze creațiile noi, cu caracter revoluționar, cu o ținută artistică co
respunzătoare, să facă cunoscute spectatorilor cele mai reprezentative 
opere din tezaurul artistic universal. In același timp, toate aceste instituții 
trebuie să stabilească o legătură strinsă cu mișcarea artistică de masă, să 
paiiicipe la organizarea și desfășurarea activității formațiilor de amatori 
din întreprinderi și instituții, din orașe și comune.

(O i Eipunerea tovarășului NICOLAE CEAUȘE5CU, 
a Congresul educației politice și al culturii socialiste)

Ce este, ce înseamnă a fi azi
ARTIST CETĂȚEAN
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SCENA - TRIBUNA DE EDUCA
RE COMUNISTA, DE FORMARE 

A OMULUI NOU

Anna Pellea : Eu cred că 
intr-o societate ca a noastră 
este obligatoriu a tinde că
tre suprapunerea cit mai de
plină intre conștiința profesio
nală și conștiința patriotică. Nu 
r.umai in meseria noastră, ci 
după cum vedem pretutindeni 
unde se muncește, pe șantiere, 
in fabrici, in institute, in 
agricultură. in toate domeniile 
activității umane. Cred că 
intr-un stat ca al nostru in care 
întreaga suflare omenească e 
angajată in opera de construi
re a unei noi societăți, in care 
politica statului e îndreptată 
sure realizarea unei lumi mai 
bune, mai demne, mai drepte, 
care să devină un cadru pro
pice ducerii unei vieți adevăra
te. cind toți sintem angajați in 
această superbă idee a omenirii 
— de a lupta pentru pace — 
a-ți face profesiunea cit mai 
bine, a fructifica fiecare frin- 
tură de timp pentru a crea bu
nuri materiale și spirituale de o 
calitate mereu superioară, a a- 
vea. intr-un cuvint, conștiință 
profesională înseamnă a avea 
conștiință patriotică. Poate că 
niciodată de-a lungul istoriei 
acest semn de egalitate n-a fost 
mai adevărat, nu a avut mai 
multe, mai temeinice condiții 
de împlinire și afirmare. Pen
tru că această îmbogățire a 
conștiinței este realizabilă nu
mai intr-un sistem social cum 
e al nostru. în care omul se dă
ruiește binelui și frumosului 
general. Și astăzi, ca și înainte, 
se găsesc excelenți profesio
niști și in țări care au alte sis
teme sociale. Dar atita timp, 
cred eu. cit omul va munci doar 
pentru prosperitatea lui perso
nală. semnul de egalitate intre 
conștiința profesională și con
știința patriotică nu va putea fi 
pus.

Virgil Ogășanu : Scena repre
zintă o tribună de educație, de 
formare a publicului. Iar a educa 
spectatorii, și in primul rind pe 
cei tineri, a fi conștient de fap
tul că tu. actor, ai misiunea de 
a contribui la educația morală 
cetățenească. politică, estetică, 
patriotică a celor pentru care 
joci este sinonim cu a fi conș
tient că prin îndeplinirea la un 
cit mai inalt nivel a profesiunii 
tale pui umărul la înfăptuirea 
acelei mărețe opere de mode
lare a omului nou. Un. alt e- 
xemplu care mi se pare Eloc
vent : s-a spus, incă cu mult 
timp în urmă, că actorul este 
oglinda societății. Și revin la 
ceea ce spunea Amza Pellea 
mai înainte : intr-o țară ca a 
noastră și intr-un moment Ca 
cel pe care il trăim, a fi oglin
da societății înseamnă nu nu
mai a te simți perfect angrenat 
în efortul general de construc
ție a unei lumi mai bune și 
mai drepte, dar și a descoperi 
sensurile profunde care gene
rează această evoluție și. tot
odată. de a le face vii. de a le 
releva prin intermediul artei 
tale.

Irina Răchițeanu Șirianu : 
Conștiința patriotică a artistu
lui, mai bine zis a artistului- 
cetățean. nu se afirmă, de 
bună seamă. în societatea noas
tră doar pe un singur plan,

acela al prezenței scenice în 
opere dramatice. Sigur că o 
preocupare fundamentală rămi
ne — mai mult, trebuie să 
crească I — aceea față de cali
tatea muncii artistice, față de 
măiestria cu care sintem datori 
să ne străduim a reda, prin in
terpretarea noastră. personaje 
variate, vii. fizionomii morale și 
spirituale autentice, veridice și 
ar fi bine să crească și mai 
mult numărul fizionomiilor pro
prii societății noastre de azi, o 
societate a muncii, a creației 
in oricare domeniu. Dar noi nu 
mai sintem doar actorii care pot 
fi văzuți dincolo de rampă in- 
truchipind un anume personaj 
ci și cei care merg in mijlocul 
muncitorilor, al publicului. Toc
mai de aceea crește răspunderea 
noastră față de acest public 
schimbat, îmbogățit, mai elevat 
in gusturi, mai exigent in pre
tenții : cu ce venim in fața lui. 
ce fel de opere ii prezentăm. 
Pe măsură ce, reciproc, ne cu
noaștem mai bine sporesc exi
gențele unora față de alții și. pe 
bună dreptate, conștiința profe
sională este solicitată de însăși 
creșterea vieții spirituale a po
porului, a oamenilor muncii. Nu 
le putem da lucrări însăilate, 
subțiri, noi înșine privim cu 
spirit critic, cu exigență ceea ce 
interpretăm și astfel mi se pare 
firesc.

DEMNITATEA UNEI PROFESII 
IZVORĂȘTE DIN CALITATEA 
VALORILOR PE CARE LE 

SLUJEȘTE Șl LE CREEAZĂ

Amza Pellea : Cred că po
porul ne-a făcut o mare cinste 
încredințindu-ne această mi
siune de a educa spectatorul. 
De aceea avem datoria să prea
mărim in operele noastre cali
tățile morale «le acestui popor, 
trăsăturile fundamentale care 
străbat întreaga noastră istorie: 
dirzenia, dragostea de glie, pu
terea de sacrificiu, dragostea de 
patrie, dorința de unitate. — e- 
lemente care au făcut din ro
mâni o nație și o tară de sine 
stătătoare. De asemenea, con
sider că avem o datorie sfîntă 
față de urmași de a le lăsa și 
prin intermediul artei noastre o 
imagine, cea adevărată, a aces
tor timpuri. Eu simt — și cred 
că sint în asentimentul tuturor 
celor care lucrează în acest do
meniu — că prin importanța 
pe care i-o acordă conducerea 
statului nostru, partidul nostru, 
meseria noastră a căpătat un 
pitiș de demnitate. Demnitatea 
meseriei noastre constă în na
tura și calitatea valorilor pe 
care le slujim : valorile umanis
mului socialist.

Virgil Ogășanu : Și pentru a 
transmite aceste valori și idealuri 
actorul de astăzi din tara noas
tră este chemat să se desăvîr- 
șească profesional, dar și ca om 
conștient de misiunea ce-i re
vine. Nu mi se pare intimplă- 
lor că in documentele de partid 
se face apel la conștiința noas
tră patriotică și profesională 
cind se vorbește despre țelul 
superior, umanist al artei noas
tre socialiste. Actorul nu mai 
este un simplu interpret care 
trebuie să compună, asemenea 
unui mecanism bine reglat, ro
lul ce 1 se dă. Dimpotrivă, ca o 
conștiință activă, el nu numai 
că este chemat dar are obliga*

ÎNTREPRINDEREA TRANSPORT BUCUREȘTI 
I. T. B.

încadrează bărbați și femei în vîrstă de 22—45 ani, absolvenți 
ai școlii generale, în vederea calificării prin cursuri de scurtă 
durată (4 luni) pentru meseria de CONDUCĂTORI TRAMVAIE 

și ȘOFERI TROLEIBUZE.
Pe durata calificării cursanții primesc retribuția de 1 253 lei 
lunar, masă la cantină și cazare in căminele de nefamiliști, 

contra cost, în limita locurilor disponibile.
După absolvirea cursurilor, retribuția tarifară de încadrare 

pentru program de 204 ore este :
• șoferi troleibuze — 1 855—2 100 lei
• conducători tramvaie — 1 672—2 049 lei

Lucrind în acord global există posibilitatea realizării unor 
venituri suplimentare.

De asemenea, conducătorii de vehicule și membrii de familie ăi 
acestora primesc legitimații de călătorie pe vehicule 

de transport în comun.
Pentru informații și întocmirea formelor necesare admiterii ți 

încadrării, persoanele interesate se pot adresa Exploatării 
Transport Electric București, Calea Dudești nr. 184, sector 4, 

telefon : 22 06 60, interior 2 sau 3.

TRUSTUL DE LUCRĂRI HIDROTEHNICE SPECIALE 
CU SEDIUL IN BUCUREȘTI,

STR. GIUSEPPE VERDI NR. 14, SECTOR 1 — 
CARTIER FLOREASCA :

ÎNCADREAZĂ REVIZORI CONTABILI CU STUDII 
SUPERIOARE ȘI TEHNICIAN PRINCIPAL NORMARE.

Doritorii se pot adresa la sediul Trustului sau la telefon : 
33 22 20/126.

ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ CHIMIC „GRIVIȚA ROȘIE" 
cu sediul in București. Calea Griviței nr. 357, sectorul 8

ÎNCADREAZĂ URGENT
în conformitate cu prevederile Legii nr. 12/1972 și 57/1974 ;
• ingineri, tehnicieni și economiști cu practică de șantier de 

construcții și de investiții, pentru activitatea de construcții și 
dirigenție de șantier ;

• muncitori calificați ți necalificați pentru lucrări de Inves
tiții.

Relații suplimentare la telefon 65 40 90 int. 300.

ția profesională și patriotică de 
a avea o atitudine deschisă față 
de opera de artă, de a nu ac
cepta decit ceea ce servește 
scopului măreț al artei socia
liste. El trebuie să promoveze 
realele valori ale culturii națio
nale și universale, să dea viață 
scenică figurilor luminoase ale 
istoriei; să propună publicului 
modele demne de urmat, să 
arunce și prin arta Sa o punte 
către viitorul comunist al pa
triei. De aceea cred că trebuie 
neapărat introdusă în discuție 
noțiunea de artist-cetățean, dă
ruit întru totul, alături de seme
nii săi. operei de construire a 
societății socialiste.

CEA MAI ADECVATA FORMA 
DE CUNOAȘTERE Șl PREȚUIRE 
A PUBLICULUI : SPECTACOLE 
PATRIOTICE DE ÎNALTA VA

LOARE ARTISTICA

Irina Răchițeanu Șirianu : Ul
timii ani au marcat la noi o ex
traordinară apropiere intre ac
tor și spectator datorită și unui 
anume mod mai direct, mai sim
plu de a face teatru, pătrunderii 
in mijlocul unui public divers. 
Și nu mă refer numai la vizite
le pe care le facem în între
prinderi și instituții, in școli și 
facultăți, la dialogurile vii, in
teresante. care se stabilesc între 
noi și cei care ne judecă. Ci ți 
la un fapt specific vremii noas
tre : recitalurile de poezie, atit 
de îndrăgite în special de tine
retul nostru, indiferent de stu
dii, de meserie. Avem, trebuie 
să spun, un minunat public 
tinăr care merită cu prisosință, 
prin educația pe care o primeș
te, prin faptele lui, prin munca 
cu care contribuie la înălțarea 
societății, să fie bine cunoscut 
și prețuit. Căci mie mi se pare 
că cea mai elocventă dovadă și 
formă de prețuire, bazată pe 
cunoaștere, este calitatea și con
ținutul de idei al manifestărilor 
noastre. al fiecărui spectacol 
sau recital de poezie. In acest 
fel cred eu că trebuie privite 
lucrurile cind vorbim despre 
ceea ce datorăm publicului 
tot mai receptiv și exigent. 
Majoritatea dintre noi — deși 
trebuie să spun un adevăr : nu 
orice actor este și un foarte bun 
recitator — participă cu toată 
dăruirea la mari spectacole de 
poezie patriotică sau iși alcă
tuiesc singuri recitaluri din li
rica românească foclorică sau 
cultă. : Este aici o mare dra
goste pentru cultura noastră, 
pentru spiritualitatea româ
nească și experiența a arătat că 
publicul este foarte receptiv la 
poezie, la mesajul său umanist, 
patriotic. Să nu-mi luați drept 
lipsă de modestie exemplul ce 
vi-I voi da. Cu recitalul meu din 
lirica populară am fost aproape 
in toată țara, pe scene de teatru, 
in case de cultură, in între
prinderi. Cel puțin două lucruri 
mi-au demonstrat că gestul meu 
nu a fost în van. Unul, cind imi 
dădeam seama — și asta s-a 
intimplaț nu o dată — că sînt 
oameni în sală care cunosc ceea 
ce eu spun pe scenă și care în- 
gînă, împreună cu mine, versu
rile. Este, cum să vă spun, ca 
o perfectă intrare în rezonanță, 

' un simțămînt ne lega pe toți • 
trăirea intensă a Valorilor spi
rituale ale folclorului nostru. 
Altul, cînd oameni, care pină 
atunci nu cunoșteau marea bo
găție a liricii noastre populare, 
mă căutau după spectacol ca 
să-mi mulțumească pentru că le 
deschisesem un nou orizont și 
pentru ca să mă roage să le in
dic volumele, sursele la care pot 
apela pentru a afla si mai multe 
despre marile valori ale creației 
românești din trecut și din 
prezent. Mi se pare că acest 
îndemn care i se face actorului 
nostru de a căuta, de a scormoni 
mereu valori ale culturii româ
nești și de a le face vii pentru 
public este un îndemn și la 
autoperfecționare profesională și 
la una spirituală, patriotică.

Amza Pellea : Sintem datori 
să facem din toată activitatea 
noastră o adevărată torță a că
rei flacără a frumosului, ă sen
sibilității, a omeniei să ardă 
permanent, să răspundem la 
nivelul cel mai înalt cerințelor 
maselor populare, așa cum a 
reieșit cu pregnanță Și din lu
crările Congresului educației po
litice și al culturii socialiste din 
Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. De aceea nu tre
buie să precupețim nici un 
efort, să ne dăruirh puterea 
de a munci, toată dragos
tea. tot talentul pentru a păstră 
în om și a-i îmbogăți simburele 
de umanitate. Un asemenea crez 
— atit de specific societății 
noastre — care pune omul, uma
nismul înainte de orice, nu poate 
duce dorința de perfecționare 
profesională, insăși conștiința 
profesională altunde decit s-o 
topească, s-o integreze conștiin
ței patriotice.

Colocviu realizat de 
MIRUNA IO-.ESCU

0 valoroasă 
antologie 
de creații 

muzicale 
destinate 

tineretului
O nouă culegere de Cintece 

pentru tineret, editată sub e- 
gida Comitetului Central al 
U.T.C.. a vă2ut recent lumina 
tiparului. Lucrarea se recoman
dă dintr-un început prin actua
litatea tematicii. Și cind afir
măm că principala virtute a re
centului volum rămine tocmai 
prezentul spiritual al unei ge
nerații ancorată puternic in 
muncă, în făurirea civilizației 
contemporane, ne' gindim la 
multitudinea de nuanțe sufle
tești pe care le evocă aceste me
lodii și texte de o mare va
rietate de subiecte, de senti
mente. de aspirații.

Caracterul de culegere clasi
că se respectă — am spune -• 
fără șchivoc : un cintec simbo’ 
lie de majoră semnificație pa
triotică prefațează antologia (E 
scris pe tricolor unire de Ci- 
prian Porumbescu). o suită de 
piese patriotice dedicate parti
dului, patriei, comunismului 
(adesea cu accente de imn) 
și, în sfirșit, mici lucrări 
vocale de 6 largă temati
că socialistă (în ritmuri a- 
vîntate de marș tineresc). Sem
nificative ne apar cintecele pen
tru studenție semnate de Lau- 
rențiu Profeta, Vasile Timiș, 
Ion Rădulescu, Vasile Donose, 
Radu Paladi, piese care vin să 
completeze repertoriul destul 
de sărăcăcios al genului. Fiind
că, intr-adevăr, cintecul studen
țesc românesc — cu o bogată 
tradiție seculară (dacă ne gin
dim că Ciprian Porumbescu 
și-a conceput vestita sa „bro
șură" vieneză, Colecțiune de 
eîntece sociale pentru studenții 
români, în 1879) — nu se ridică 
astăzi la exigențele artistice și 
mai ales la diversitatea tematică 
solicitată de viața universitară, 
atit de bogată, a zilelor noas
tre.

Ca orice culegere, și actuala 
antologie de Cintece pentru ti
neret are calitățile și inerente
le deficiențe ale acestor tipuri 
de lucrări: inegalitatea valorică 
a pieselor. Este greu, aproape

cwrecc

imposibil, să alcătuiești un vo
lum de creații inedite, in care 
fiecare cintec să Însemne toto
dată și un șlagăr ! Mai ales a- 
tunci cind coordonatorul lucră
rii (nemenționat nicăieri !) a- 
peleazâ la cite S—6 piese de a- 
celași compozitor este sigur că 
selectivitatea artistică a cedat 
pe alocuri in fața unor criterii 
subiective (fie ele chiar și te
matice). Ceea ce rămine insă 
semnificativ și constituie dî 
fapt virtutea principală a vb- 
lumului, se poate rezuma intr-o 
concluzie îmbucurătoare : cinte
cul de tineret și-a cucerit O 
nouă dimensiune artistică.

Antologia cuprinde lucrări de 
la cei mai de seamă maestii 
ai genului pină la cei mai tineri 
condeieri muzicali. Melodia so
bră, de cintec de masă revolu
ționar, se îmbină armonios cu 
cea de factufă mal ușoară 
(dealtfel nu lipsesc piesele unor 
compozitori încercați ai genu
lui). Cintecele atrag prin di
versitatea aranjamentelor de 
la 2—3 voci egale pină la scrii
tura clasică pe 4 voci mixte, 
acestea din urmă deținind ma
joritatea. Socotim că o pondere 
mai mare a corurilor pentru 2 
voci egale se impunea, aseme
nea piese fiind deseori solici
tate de formațiile școlare. De 
asemenea, nu am înțeles absen
ța unor lucrări .patriotice în 
aranjament pentru 4 voci băr
bătești. destinate corurilor 
muncitorești și ostășești.

Dintre corurile cele mai 
reușite am cita Anii marii 
iubiri de Radu Paladi. Tineri 
ni-s anii de Marin Constantin, 
Ani de aur de Dinu Stelian. 
Tinerețe, inimă de foc de 
Gheorghe Bazavan (remarcabil 
prin simplitate și .cursivitate 
melodică) și Cintecul studen
ției de Laurențiu Profeta. In
teresant ca țesătură vocală (o 
pedală ritmică dinamizatoare 
susținută alternativ de altist și 
tenor) ni se pare lucrarea Hai, 
tineret ! de Radu Paladi. Deși 
nu putem menționa titlurile 
mai multor piese reușite din 
culegerea Cintece pentru tine
ret, totuși socotim că muzica 
compozitorilor se dovedește — 
în general — mai inspirată 
decit versurile poeților (unifor
mitatea imaginilor și chiar ex
presia cenușie a anumitor ver
suri. conduc spre o monotonie 
a tematicii cintecelor). Caracte
rul luminos, tonic al muzicii 
insă împrumută antologiei 
atmosfera de optimism tineresc, 
sugerată de titlu.

Recomandind cu căldură cu
legerea Cintece pentru tineret 
tuturor dirijorilor și profesori
lor de muzică, am dori să as
cultăm la radio, intr-o emisiune 
model sâptăminală. măcar prin
cipalele coruri, spre a servi 
astfel La o imediată populari
zare a noilor lucrări. Sintem 
conv:r.si că nu puține piese vor 
•vea sansa impunerii în reper- 

permanent al tineretului

VIOREL COSMA
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SOSIRI
Marți seara a sosit in Capi

tală delegația Partidului Socia
list Popular din Spania, condu
să de Râul Morodo, secretar 
general al partidului, care, la 
invitația CiC. al P.C.R., face o 
vizită in țara noastră.

Din delegație mai fac parte : 
Pedro Bofill, membru al Comi
tetului Executiv. secretar al 
P.S.P., Alfonso Lazo și Carlos 
Ybarra,, membri ai Comitetului 
Executiv al P.S.P.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni. delegația a fpst intimpi- 
nată de tovarășii Ilie Verdeț. 
membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Iosif Uglar. membru al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. Ghi- 
zela Vass, Teodor Marinescu și 
Alexandru lonescu, membri ai 
C.C. al P.C.R.

★

Marți dimineața a sosit in Ca
pitală o delegație a municipali
tății orașului Zagreb, condusă 
de Ivo Vrhoveț, primarul ora
șului, care întreprinde o vizită 
în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa. oaspeții au fost intimpi- 
nați de Ion Gheorghe. prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
Popular al Capitalei.

Au fost prezenți membri ai 
ambasadei R.S.F. Iugoslavia la 

ț București.
‘ Xn aceeași zi, delegația a avut 

o intilnire cu membri ai condu
cerii Consiliului Popular al' Mu
nicipiului București și a vizitat 
obiective economice și social- 
culturale, cartiere de locuințe.

Primarul general al Capita
lei, tovarășul Gheorghe Cioară, 
a oferit un dineu în cinstea oas
peților.

*•
In Capitală a sosit, marți 

după-amiază. M.A. Kazmi, pri
marul orașului Islamabad, capi
tala Pakistanului, care face o 
vizită in țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspetele a fost intimp:- 
nat de tovarășul Gheorghe 
Cioară, primarul general al 
Capitalei, Gheorghe Dumitru, 
vicepreședinte al Consiliului 
popular al municipiului Bucu
rești, de alte persoane oficiale.

A fost prezent S.A. Moid, 
ambasadorul Pakistanului la 
București.

*
La invitația ministrului român 

al turismului. Ion Cosma. mi
nistrul comerțului, industriei și 
turismului al Danemarcei. Erling 
Jensen, impreună cu soția. În
treprinde o vizită de prietenie 
in țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni. oaspetele a fost salutat de 
Ion Cosma, de alte persoane 
oficiale.

Erau prezenți, de asemenea, 
ambasadorul Danemarcei la 
București, Niels Boel și membri 
ai ambasadei.

4 ÎNAPOIERE
Tovarășul Mihai Dalea. mem

bru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Colegiului 
Central de partid, care a parti
cipat la lucrările Congresului 
Partidului Comunist din Grecia 
(interior) desfășurate la Atena, 
s-a înapoiat, marți seara, in 
Capitală.

VIZITĂ
La invitația Academiei de ști

ințe agricole și silvice se află 
într-o vizită în țara noastră o 
delegație a Academiei unionale 
de științe agricole ..V. I. Le
nin* 1 din Uniunea Sovietică, con
dusă de acad. P. P. Lobanov, 
președintele academiei.

In cadrul convorbirilor pe 
care le-a avut cu prof. Nicolae 
Giosan. președintele Academiei 
de științe agricole și silvice, cu 
membri ai conducerii academiei 
și directori de institute de cer
cetări au fost subliniate rezul
tate ale colaborării in cerceta
rea științifică și au fost exami
nate noi posibilități de dezvol
tare a conlucrării in sprijinul 
producției agricole din cele două 
țări.

VERNISAJ
——BWCT—Ml MU

Tapiseria poloneză contempo
rană este prezentată publicului 
bucureștean prin intermediul u- 
nei atente selecții găzduite in 
sălile Ateneului Român, cu în
cepere de marți cind a avut loc 
vernisajul. Gen tratat in Polonia 
ca partener egal al picturii, 
sculpturii sau graficii, tapiseria 
este cultivată de numeroși ar
tiști. multi intilniți și in mari 
confruntări internaționale de 
specialitate. Cei 28 de creatori, 
ale căror lucrări au fost selec
ționate pentru expoziția actuală 
de către Muzeul de țesături ar
tistice din Lodz. oferă, prin ope
rele lor, o imagine edificatoare 
asupra valorii, schimbărilor și 
tendințelor intervenite in tapi
seria poloneză in ultimii ani.

iNTÎLNIRI
Marți după-amiază. tovarășul 

Iosif Banc, membru supleant ai 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. s-a 
intilnit cu delegația Partidului 
Comunist din Austria formată 
din tovarășii Franz Leitner, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.A.. secretarul orga
nizației P.C.A.. din landul Steir- 
mark. Otto Podolsky, membru 
al C.C. și al Secretaria’ului or
ganizației din Viena a P.CA. și 
Otto HenzI. membru al C.C. al 
P.C.A.

Au participat tovarășii Ghi- 
zela Vass. membru al C.C. ai 
P.C.R.. și Constantin Petre, 
membru al Comisiei Centrale 
de Revizie, secretar al Comite
tului Municipal București al 
P.C.R.

Cu acest prilej, au fost abor
date. intr-o atmosferă raldă. 
tovărășească, aspecte ale acti
vității și preocupărilor celor 
două partide, precum si unele 
probleme ale mișcăm comu
niste și muncitorești internațio
nale.

în aceeași zi. delegația a vizi
tat uzinele .-23 August". Muzeul 
de Istorie a partidului comu
nist, a mișcării democratice st 
revoluționare din România, alte 
obiective social-culturale din 
Capitală.

♦
Președintele Camerei de Co

merț și Industrie. Roman Moi- 
dovan. s-a Intilnit. marți, cu 
președintele Comitetului econo
mic belgian o-român. Constar.t 
Heissen. care face o vizită în 
țara noastră in fruntea unei de
legații de oameni de afaceri din 
Belgia.

Discuțiile s-au axat pe pro
bleme privind dezvoltarea rela
țiilor econorruce romăno-bel- 
giene.

La convorbire a hiat parte 
Jacques Graeffe. ambasadorul 
Belgiei la București.

în aceeași zi. Rom ar. Moldo
van s-a intilnit cu președintele 
Camerei de Comerț a Ghanei. 
Kwasi Agbodza. director gene
ral al firmei ..Ghana Merchands 
Co Ldt".. care se află intr-o vi
zită in România.

TELEGRAMĂ
Ministrul afacerilor externe 

al Republicii Socialiste Româ
nia. George Macovescu. a pri
mit din partea ministrului rela
țiilor externe și cultelor al Re
publicii Argentina, contraamiral 
Cesar Augusto Guzzetti, o tele
gramă de mulțumire pentru fe
licitările transmise cu ocazia 
Zilei naționale a acestei țări.

MANIFESTARE
în orașele Ankara și Istanbul 

vor începe. la 21 iunie, mai 
multe manifestări culturale ro
mânești. acțiuni ce se vor în
scrie in cadrul relațiilor de 
colaborare existente intre țara 
noastră și Turcia. La Biblioteca 
națională din capitala turcă va 
avea loc vernisajul unei mari 
expoziții de carte românească, 
care va reuni circa 500 de vo
lume — literatură social-poli- 
ticâ, științifică, tehnică, de lar
gă informare, beletristică. de 
artă, pentru copii, traduceri din 
patrimoniul universal. lucrări 
ilustrative pentru producția 
noastră editorială actuală.

Un stand aparte va fi rezer
vat cărților din literatura turcă 
traduse recent de editurile ro
mânești. Expoziția va cuprinde, 
ce asemenea, un mare număr 
de discuri cu înregistrări de 
muzică românească populară și 
cultă.

între 21 și 24 iunie, la cine
mateca din Ankara, iar in con
tinuare la Istanbul vor fi pro
gramate ..Zilele filmului romă 
nesc". Recente creații cinema
tografice. inspirate din realită
țile contemporane ale României 
socialiste, din tradițiile culturale 
ale poporului nostru. ..Pe aici 
nu se trece**.  ..Ilustrate cu flori 
de cimp“. „Actorul și sălbate
cii-*.  ..Nunta de piatră" și ..Filip 
cel bun", vor putea fi vizionate 
alături de filme documentare, 
producții ale Studioului ..Ale
xandru Sahia". Publicului me
loman din aceleași localități îi 
vor fi oferite concomitent spec
tacole susținute de un cunoscut 
colectiv artistic românesc — 
corul „Madrigal".

COCTEIL
Ambasadorul Republicii Popu

lare Ungare la București. Gyor- 
gy Biczo. a oferit marți un coc
teil cu ocazia inminării Ordinu
lui Drapelul R. P. Ungare scri
itorului român de limbă ma
ghiară Szemler Ferenc, pentru 
întreaga sa activitate literară 
pusă in slujba apropierii dintre 
popoare, cu prilejul împlinirii 
virstei de 70 de ani.

Cu acest prilej au rostit scur
te alocuțiuni ambasadorul Gyor- 
gy Biczo. Garai Gabor, secretar 
al Uniunii scriitorilor din R.P.U.. 
Constantin Chiriță. secretar al 
Uniunii Scriitorilor din Româ
nia, precum și scriitorul Szem
ler Ferenc.

■

0 lucrare care cere mobilizarea tuturor forțelor tinere

RECOLTAREA CULTURILOR
PretuttBdeni in țari, acolo unde condițiile climatice • impun 

se fac ultimele prejitiri pentru începerea recoltărilor de vară. 
Se definitivează programele de Inera. organizarea schimburilor 
prelungite sa o a celui de-al doilea schimb, se iau măsuri pen
tru menținerea in bună stare de funcționare a mașinilor si uti- 
lizarea acestora la intreara capacitate. în multe județe, combi
nele si celelalte mașini sint deplasate acum la unitățile in care 
vor lucra.

în vara aceasta, la strin<erea recoltei de cereale păioase din 
cooperativele aerieeie. mecanizatorii vor folosi eu peste 2 Mt mai 
multe combine de mare capacitate decit in anul trecut. Utiliza
rea deplină a mașinilor existente va permite recoltarea orzului 
in X—• zile iar a rriului in maximum 12 rile bune de lucru in 
cimp. Prezenți in cit ev a județe sudice, reporterii noștri au fost 
martorii prerăurilor intense care se desfășoară pentru declan
șarea rampantei de recoltare a culturilor de vară. Iată aspectele 
transmise :
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Cititorii s-au adresat ziarului
Aviz favorabil 

pentru Manole Toma
Pină

Comb;

>esc

ÎNlcpc tsl M
caaxeaafWe

noTtm au rna 
incomodam re

CTCursjw 
r. h co 
observau 
ci proț 
coincide. A
ciproc. Si din acest r.otir, dar 
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inoportun să mai locuiesc la 
căminul de nefămllițti. Am so
licitat conducerii combinatului 
o locuință, dar pine :n prezent 
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Circuitul electric 
a fost restabilit

Mi numesc Boccea Constantin 
Si sint secretar U.T.C. la una 
din organizațiile întreprindem 
de mecanică Sadu. Vd semnalez 
citeva deficiențe care persistă 
in căminul nostru de nefamilfști. 
Este vorba de asigurarea încăl
zirii ți a iluminatului. Din fe
ricire problema încălzirii, pe 
care noi n-am reușit s-o rezol
văm favorabil toată iama, a re
zolvat-o
Dar s-a irit o altă deficiență. 
Rețeaua 
de mai
mini locuim pe întuneric. Si
tuația este cunoscută de toți 
factorii răspunzători.

BORCAN CONSTANTIN

timpul : a venit vara.

electrică s-a defectat și 
bine de două săptă-

LA INTERVENȚIA NOAS
TRĂ, TOVARĂȘUL IULIAN 
LUNGU, SECRETARUL CO-

Iată-ne. pentru citeva clipe, cu concursul colaboratorului rubricii 
noastre. Adrian Gheorgniu. oaspeții fetelor din căminul Întreprin
derii „Suveica' din Capitală. „Ne simțim aici, spun ele, ca la mama 
acasă, peatm ci formăm cu toatele o familie strips unită. Lucrăm 
imprevti. timpul liber, obiectele decorative pentru a ne împo
dobi garsonierele, organizăm frecvent serate literare care ne îmbo
gățesc orizontul de cultură generală, iar ziua de naștere a uneia din 
colegele nosstre, ca si cile evenimente personale sint momente de 
tirbâtoare pentru fiecare dintre noi (foto).- Iată doar citeva exem
ple pe care insă le recomandăm și altora pentru că am dori să le 
intilnim fi in alte părți. Cine ne incită, deci, să fim oaspeții unei 

cum ’este tttasta, a fetelor de la „Suveica" ?

„TINE&iTUL CÎNTĂ ȚÂ&A"
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La concursul 

creație literară 
neretul etntă ta 
organizat de Com 
tul municipal Bueu 
rețti al U.T.C. $ 
Asociația 
din Capît 
pinarea an
a României- poc parti
cipa cu luerân de 
diferite genuri fpoe
zie. povesti- wrfir- 
reportaje. piese de 
teatru etc.> toci 
membrii cenaclu rtlor 
literare, preeuir. n ”- 
nerii creatori din în- 
treprinderile 51 insn- 
nifiile Capitalei tare 
n-au împlinit virsta 
de 30 de ani. Tema-

tica luerâriior vizează 
o arie largă de inspi
rație i trecutul de 
lupta al clasei mun
citoare pentru liber
tate și progres social, 
faptele de eroism ale 

pentru cu- 
â conSoll- 
cependenței lupta co

in anii 
insurecția 

ie la 23 Au- 
4. precum șl 
•a realizărilor 
din anii so

poporu. 
cerirea 
care»

: egal, lății.

relații umane și de 
producție. frumuse
țea Capitalei. mo
mente istorice și cul
tural-politice, senti
mentele de puternic 
patriotism, frăția din
tre oamenii muncii 
indiferent de naționa
litate pentru reali
zarea nobilelor idea
luri ale socialismului. 
Autorii pot trimite 
una sân mai multe 
lucrări din genuri li
terare diferite pe a- 
dresa 
municipal 
al U.T.C. 
iunie 
Ifrt.

PETRE NIȚOI

Comitetulut
București 

in perioada 
1976—aprilie

B-

MINISTERUL CONSTRUCȚIILOR INDUSTRIALE

LICEUL DE CONSTRUCȚII NR. 4 BUCUREȘTI, POPEȘTI-LEORDENT
Sir. Leordeni Nr. 94, sectorul 5, telefon : 83 79 4#, Mașina 54 din Piața Sudului.

Primește Înscrieri in perioada 25 V — 20 VI 
a.c., pentru anul școlar 1978,1977 la următoarele 
tipuri de școli :

I. LICEU ANUL I (treapta I) — 
LA SPECIALITĂȚILE :

• Instalator electrician in construcții :
• Instalator tehnico-sanitare ;
• Zidar-mozaicar-faianțar ;
• Zugrav-vopsitor-tapetar ;
• Dulgher-timplar-parchetar ;
• Lăcătușerie generală.

Condiții de înscriere : Se primesc băieți și fete 
din toată țara, absolvenți ai clasei a VIII-a seria 
1976 sau serii mai vechi care au virsta de ma
ximum 16 ani împliniți in anul calendaristic 1976.

II. LICEU ANUL III (treapta a n-a) — 
LA SPECIALITĂȚILE :

• Construcții civile și industriale :
• Electromecanic utilaje de construcții;
• Instalații pentru construcții.

Condiții de înscriere : Se primesc absolvenți 
ai primei trepte de la Orice liceu din tară care 
împlinesc conform legii cel mult 19 ani in anul 
calendaristic 1976.

— Se susține examen de admitere in perioada 
25—29 iunie, la matematică și tehnologie.
Actele pentru Înscrierea in anii I și II sint :

Fisă de înscriere tip. certificată de directorul 
școlii generale și respectiv liceu. adeverință 
medicală M.S. 58. copie de pe certificatele de 
naștere.

m. ȘCOALA PROFESIONALA (ucenicie) 
LA SPECIALITĂȚILE :

• Sudor:
• Lăcătuș coastruetii metalice ;
• Lăcătuș mecanic in industria construcțiilor de 

mașini :
• Instalator electrician in construcții ;
• Instalator tehnico-sanitare.

Condiții de înscriere : Se primesc băieți și fete 
din toată tara, absolvenți a 8 sau 10 clase care 
au împlinit cel puțin virsta de 16 ani pină la 
15 VI1976.

ACTE. Foaia matricolă sau certificatul de 8 
sau 10 clase, fisă medicală si copie după cer
tificatul de naștere.

Școala asigură burse de școlarizare, de între
prindere. cazare si masă in cadrul scolii.

DE VARA

COHTETUL JUDEȚEAN 
GORJ AL U.T.C, SOUCUAT 
SĂ FACĂ LUMINA IN CA
ZUL ACESTA. NE COMU
NICA :

Combinele au intrat

u nefarr»
? la c*-  
in care

(N. R. Sperăm, stimați tova
răși de la întreprinderea de me
canică Sada. câ in iarna viitoa
re va fi rezolvată și problema 
încălzirii căminului, pentru că 
defecțiunea ivită acum pe cir
cuitul electric s-a datorat supra
solicitării rețelei. Țineți seama 
de faptul câ pe întreaga peri
oadă a iernii trecute au fost fo
losite. ca surse de încălzire a 
camerelor, reșourile).

Cenaclul
„Flacăra"

al tineretului
revoluționar

anunță ;

al tine- 
stăbili-

19 și 20 
Palatul

I. Distribuirea invitațiilor 
pentru ședințele de lucru ale 
Cenaclului Flacăra 
retului revoluționar 
te pentru zilele de 
iunie, orele 17. la
Sporturilor și Culturii se va 
face prin cluburile tineretu
lui, după cum urmează :

1. Pentru sectoarele 1 și 2 
la Ateneul tineretului. Aleea 
Alexandru nr. 38

2. Pentru sectorul 3 
versal Club. Șoseaua 
lui

3. 
T4,

4.

lă Uni- 
Vergu-

nr. 1
Pentru sectorul 4 
Str. Turturele nr. 11 
Pentru sectoarele 5 si 6 

la Tehnic Club. Calea Șer- 
ban Vodă nr. 213

5. Pentru sectorul 7 la E- 
crân Club. Șoseaua Groză
vești nr. 82

6. Pentru 
dern Club, 
nr. 48

7. Pentru 
de cultură 
teasa", Calea Plevnei nr. 61.

II. Invitațiile pentru aceste 
spectacole se distribuie zil
nic intre orele 9—12 și 
16—20. respectindu-se opțiu
nile depuse la redacția re
vistei Flacăra.

III. Invitațiile pe bază de 
tabel colectiv pentru organi
zațiile U.T.C. din întreprin
deri, instituții, școli și facul
tăți se distribuie la cluburile 
tineretului, corespunzător re
partizării pe sectoâre Stabi
lite la punctul I.

la Club

sectorul 8 la Mo-
Bucureștii Noi

studenți la Casa 
„Grigore Preo-

LICEUL INDUSTRIAL
cu sediul în comuna Sărulești-Gară, jud. Ilfov, pe linia 

I de cale ferată Bvcurești-Constanța, primește înstriesfi:
Invățămint liceal
Treapta I : Anul I. meseria — electromecanică.

treapta I se înscriu obligatoriu prbmovății clasei a 
VIII-a. care la terminarea cursului (15 iunie 1976) nu au 

| împlinit virsta de 16 ani.
Prrmovații clasei a VIII-a care au împlinit virsta de 16 

I ani pot opta pentru liceu sau școală profesională.
, Treapta a Iî-a. anul III, meseria „electromecanică pentru 

utjlaj tehnologic".
în treapta a II-a se pot înscrie absolvenții treptei I de 

liceu — orice profil.

Invățămint profesional
Arul I. școală profesională, cu durata de 1 an și jumătate, 

m-seria ..mecanici utilaje construcții șl tcrasamente**.
Se pot înscrie absolvenții treptei I de liceu, oficft tio 

de liceu.
Ar.ul I. școală profesională, cu durata de 2 ani, meseriâ 

„mecanici construcții și terasamente!1.
Se pot înscrie promovații clasei a VIII-a Care au împlinit 

la 15 96.1976 virsta de 16 ani și serii mai vechi.
Limita de înscriere la școală profesională este de 18 âni. 
Elevilor de liceu li se asigură burse de Stât și burse de 

I întreprindere (hrană, cazare, echipament, transport etc.).
Bursele de Întreprindere se asigură cu condiția încheierii 

de contracte cu T.L.H.S. București.
-------------- - .................................-.....  .....................

lurile cooperatorilor sint înso
țite de activitatea susținută a 
mecanizatorilor, care au în
cheiat reparațiile combinelor, 
preselor de balotat și remor
cilor. După cum ne spune Ion 
Giăvan. șeful centrului de re
parat:: de Ia S.M.A Drâeâ- 
nesti-Vlașca : „Cele 12 combine 
„Gloria" și 23 prese de balotat 
stnt gata de start, avind recep*  
ția trecută cu calificativul de 
foarte bine. Acum urmează să 
facem probele la staționat, iar 
șăptămina suitoare, duoă starea 
de vegetație a lanurilor, vom 
incepe recoltatul orzului". Mai 
aflăm că aici, de la începutul 
anului, au fost predate benefi
ciarilor 208 tractoare, cu repara
ții capitale, depâșindu-se planul 
inițial, iar acum se lucrează in
tens la alte 14 tractoare care 
vor acționa la arat și semăna
tul culturilor duble, după pă- 
toase. în schimburile de noapte. 
Tot pentTU buna desfășurare a 
campaniei de seceriș, care va 
ar.rrena peste 80 la sută din 
iclaiele mecanice, a fost con
stituită o echinâ de intervenție 
formată din electricianul Iulian 
Matei, mecanicul Ilie Iscru și 
sudorul Gh. Domiliu. dotată cu 
un autoatelier.
Ceasta 
pentru 
atelier

• PRAHOVA Se încheie

în afară de a- 
fiecare secție S.M.A.. 

lucrări mai mici, are un 
mobil propriu".

ȘT. DORGOȘAN

in lanurile de orz
• MEHEDINȚI

Pe raza consiliilor intercooperatistc Devesel, Cioroboreni. 
Grata. Girla Mare. Izs aarde Salcia. Cujmir, Rogova ți Opriscr. 
eeaAinete au Mrzi ia lanurde de orz. Conducerea trustului 
S.M.A.. impreună eu consiliile cooperativelor de producție au 
iotaemit planuri operative concrete pe fiecare unitate și tarla in 
parte peatra desfășurarea lucrărilor de recoltare, a arăturilor 
ți te*Am ;->tăriler de culturi duble in flux tehnologic continuu, ast
fel incit in cel mult două zile de la stringerea recoltei cea de-a 
2-a cultură să fie incorporată in sol.

• DOLJ
Recoltatul orzului a început și în Dolj. Primii care au inau

gurat această lucrare sint țăranii cooperatori și mecanizatorii din 
vnitătile apartinlnd consiliilor Rojiște. Dăbuleni și Amărăsti. cei 
din Măeeșu de Sus. Moțăței, Bratovoești și Mirșani. După adu
narea recoltei s-au executat arături, iar pe mai bine de 300 hec
tare s-a insâmințat porumb pentru boabe in cultură dublă.

praștia mecanică
Pină la declanșarea campaniei 

de recoltare a cerealelor păioa- 
se au mai 
Stadiul de 
și griului 
sudul țării 
la sfirșitul 
desfășurarea in bune condiții a 
lucrărilor din actuala campanie 
de seceriș in unitățile agricole 
se fac ultimele pregătiri. Con
comitent. pe cimp. se desfășoară 
in ritm susținut lucrările de în- 
frijire a culturilor prăsitoare, 

n județul Prahova, de exemplu, 
mecanizatorii și cooperatorii au 
reușit să incheie a doua prașilă 
manuală și mecanică pe supra
fețele cultivate cu sfeclă de 
zahăr și floarea-soarelui. La 
sfecla de zahăr se execută a 
treia prațilâ. realiziridu-se me
canic 1 500 de hectare, iar ma
nual mai bine de o mie de 
hectare. Cei mai mulți. insă, pot 
fi intilniți pe Suprafețele cu 
porumb, efectuind a doua pra- 
șilâ. în unele unități din sudul 
județului se lucrează deja la a 
treia prașilă.

La cooperativa agricolă de 
producție din Tătărani. echipele 
de mecanizatori care au luat în 
acord global întreaga suprafață 
cultivată cu porumb au reușit 
să termine a doua prașilă la a- 
ceastă cultură. Ieri aceiași me
canizatori. intre care Stelian 
Dobre. Ovidiu Radu, Ion Teicu, 
Constantin Radu, impreună cu 
șeful secției de mecanizare. 
Gheorghe Sima, efectuau prima 
prașilă mecanică pe o suprafață 
de 80 de ha cu porumb, cultura 
a doua. însămințată după plan
tele de nutreț. In grădina de le
gume. 70 de cooperatori, sub 
îndrumarea directă a brigadie
rului Matei Firu, îngrijeau cu 
migală tomatele, rădăeinoasele, 
varza, cartofii, aplicau tratamen
tele chimice contra dăunătorilor. 
De pe cele 30 de hectare cu 
diferite sortimente de legume, 
la începutul săptăminii viitoa
re vor pleca spre piețele ora
șului Ploiești primele cantități 
de tomate și rădâcinoase. 
asemenea, alte două 
cooperatori participă 
zarea furajelor, la 
campaniei de seceriș.

rămas puține zile, 
vegetație al orzului 
indică faptul că in 
secerișul va incepe 
lunii iunie. Pentru

De 
echipe de 
la însilo- 
pregătirea

O. MARIAN

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Cupa României^ 
la fotbal

„Cupa României" la fotbal 
programează astăzi, pe terenuri 
neutre, partidele optimilor de 
finală. Pe stadionul Republicii 
din Capitală se va disputa me
ciul dintre echipele bucureștehe 
RAPID și PROGRESUL.

In țară se vor desfășura ur
mătoarele jocuri: la Timișoara: 
UNIVERSITATEA CRAIOVA— 
U.T. ARAD; la Sibiu: A.S.A. TG. 
MUREȘ

CLUJ-NAPOCA; la Tg, Mureș: 
F.C. BIHOR — LEU. 1 BACĂU; 
la Deva: F.I.L. ORĂȘTIE — 
STEAUA: la Cimpina: JIUL
PETROȘANI — C.S.U. GALAȚI: 
la Rm. VîlCea: F.C. ARGEȘ 
PITEȘTI — F.C. BAIA MARE: 
la Craiova: SPORTUL STU
DENȚESC — POLITEHNICA 
TIMIȘOARA. Toate partidele 
vor incepc la ora 17,00.

UNIVERSITATEA

ÎNOT
PENTRU COPII

acoperit Florească 
continua cursurile

La bazinul 
din Capitală 
de inițiere la inot pentru copii 
(în fiecare zi între orele 8 și 12 
și 15—19). De asemenea, bazinul 
este pus zilnic (ora 9—18) și la 
dispoziția celor dornici să prac
tice înotul de agrement Infor
mații și înscrieri la telefon 
79 37 85.

HANDBAL
Palatul sporturilor Și culturii 

din Capitală va găzdui vineri, 18 
iunie, intîlnirea internațională 
amicală de handbal dintre se
lecționatele feminine ale Româ
niei și U.R.S.S.. două dintre 
echipele calificate în turneul 
olimpic de la Montreal. Partida 
vâ începe la Ora 18.

DIRT-TRACK
Duminică. 20 iunie, cu înce

pere de la ora 10,30, pe sta
dionul Metalul din Capitală se 
vâ desfășura un concurs repu
blican de dirt-track. La între
ceri și-au anunțat participarea 
motocicliști de la Voința Sibiu, 
C.S. Brăila, C.S. Arad și Me
talul București.

REȚINEȚI I
LOZUL ÎN PLIC

AL VACANȚEI

Suplimentar din fond special 
1 750 000 lei

SE ATRIBUIE AUTOTURISME 
„DACIA 1300", „MOSKVICI 
408/412", „SKODA S 100", 
„TRABANT 601" BANI Șl 

EXCURSII

★
Posturile noastre de radio vor 

transmite, alternativ, aspecte de 
la toate cele opt meciuri. Trans
misia se va efectua pe progra
mul I, cu începere de la ora 
16,45. Jocul Rapid — Progresul 
va fi transmis la televiziune.

• ÎN RUNDA a treia a tur
neului interzonal de șah de la 
Manila, marele maestru român 
Florin Gheorghiu a remizat in 
16 mutări cu L. Kavalek. Alte 
rezultate ale rundei : Spasski — 
Lîubojevici remiză ; Uhlmann 
— Torre 1—0 ; Mariotti — Brow
ne remiză : Hort — Harandi 
1—0 ; Mecking — Panno 1—B ; 
Polugaevski — Tan Lian 1—0. 
în clasament, pe primul loc se 
află Mecking cu 2,5 puncte, ur
mat de Kavalek, Hort, Uhlmann 
și Polugaevski cu Cite 2 puncte.

MARȚI, în turul doi al con
cursului internațional dc tenis 
de la Nottingham, campionul 
român Ilie Năstase l-a eliminat 
cu 6—1, 6—3 pe indianul S. Me
non. Alte rezultate mâi impor
tante : Lutz — Battriek 7—5, 
6—3 ; V. Amritraj — Proisy 
6—1, 6—1 : Taylor — Meireveli 
6—0, 7—6 : Smith — Cox 6-3, 
6—1 ; Okker — Drysdale 6—0, 
6-1.

• COMENTÎND succesul te- 
nismanului italian Adriano 
Panatta, in turneul de la 
Roland Garros, coresponden
tul agenției France Pres- 
se scrie, intre altele : „Victoria 
lui Panatta reprezintă intr-un 
fel revanșa jocului clasic asupra 
noii tendințe reprezentate în
deosebi de suedezul Bjorn Borg. 
Jucătorul italian Panatta, ca și 
românul Ilie Năstase, spaniolul 
Manuel Orantes și americanul 
Arthur Ashe, este adeptul unui 
joc complet, cu accent pe apă
rare, in care eleganța mișcării, 
subtilitatea cu care lovește min
gea și voleul decisiv reprezintă 
nota predominantă. Tenisul 
practicat de „noul val", în frun
te cu Borg, Vilas, Dibbs și So
lomon, se caracterizează prin- 
tr-un joc de atac continuu, in
tr-un stil aproape mecanic, dar 
de o mare eficacitate. Aceste 
două tendințe, intre care se si
tuează, prin stilul său original, 
asul american Jimmy Connors, 
se vor înfrunta săptămîna vii
toare la marele turneu de la 
Wimbledon, unde acomodarea 
cu gazonul va avea la rîndul 
său un ctivînt greu de spus".

• ÎN ORAȘUL BREST s-au 
încheiat întrecerile Campionate
lor europene feroviare de halte
re, la care au participat spor
tivi din Austria, Bulgaria, Fran
ța, Finlanda, Iugoslavia. 
Polonia, România, 
U.R.S.S. și din alte țări.

Dintre halterofilii români pre- 
zehți la această competiție cel 
mai bine s-au comportat Vasile 
Laszlo (162,5 kg la „aruncat") și 
Alexandru Druziuc. clasați pe 
locul doi la categoriile ușoară și, 
respectiv, supergrea. La catego- . 
riâ muscă, Mihai Chelcea a o- 
cupat locul trei.

• PARCUL OLIMPIC de Ia 
Montreal, unde se află princi
palele baze sportive (stadion, 
piscină, velodrom), a fost n"»» 
dat comitetului de organizare â 
celei de-a 21-a ediții a Olimpia
dei de vară. La festivitate au 
fost de față președintele C.O.J.O., 
Roger Rousseau, primarul ora
șului Montreal, Jean DrapCau, 
alte oficialități sportive cana
diene.

• ECHIPA de fotbal Real 
Madrid a renunțat la serviciile 
jucătorului vest-german Giinther 
Netzer, al cărui contract nu a 
mai fost reînnoit eu ocazia nou
lui sezon de transferuri.

Iran, 
Ungaria,

★

In turneul internațional femi
nin care are loc la Eastbourne 
(Anglia), Florența Mihai (Româ
nia) a obținut o frumoasă vic
torie cu 6—4, 3—6, 6—4 in fața 
cunoscutei jucătoare australiene 
Kerry Melville. Virginia Wade 
(Anglia) a dispus eu 6—2, 6—3 
de Virginia Ruzici (România).

★
După cum s-a mai anunțai, 

la 21 iunie va incepe la Londra 
tradiționalul turneu de la Wim
bledon. în urma efectuării tra
gerii la sorți, s-a stabilit ca în 
primul tur Ilie Năstase să-1 in- 
tilnească pe iugoslavul N. Spear. 
In turneul feminin (primul tur), 
jucătoarele românce vor avea 
următoarele adversare : Floren
ța Mihai — Kathy Harter 
(S.U.A.) ; Virginia Ruzici — 
Mărise Kruger (R.S.A.) Și Ma
riana Simionescu — Winnie 
W'ooldrige (Anglia).

• LA APROPIATUL turneu 
de tenis de la Wimbledon, jucă
torul român Ilie Năstase va 
participa la proba de dublu in 
pereche eu americanul Jimmy 
Connors. Iată lista favoriților la 
probele de dublu : bărbați : 1. 
Gottfried, Ramirez; 2. Năstase, 
Connors 3. Hewitt, MacMillan ; 
4. Okker, Riesen ; femei : King, 
Stove; mixt : Mayer, King.

• TURNEUL internațional de 
tenis de masă desfășurat la 
Wroclaw cu participarea selec
ționatelor de juniori din Româ
nia, Cehoslovacia, R.D. Germa
nă, Ungaria și Polonia s-a în
cheiat cu un frumos succes al 
tinerilor sportivi români, cla
sați pe primul loc la echipe 
(băieți și fete).

în proba de dublu băieți, cu
plul roman Simion Crișan — 
Iosif Bohm s-a situat pe locul 
intîi, la simplu băieți Simion 
Crișan a ocupat locul doi, iar 
la dublu fete Marina Foâil și 
Maria Păun s-au clasat, de a- 
semenea, pe locul doi.

• ÎN ULTIMII cinci ani acti
vitatea sportivă din R. P. Mon
golă a cunoscut o dezvoltare 
impetuoasă, obținindu-se succe
se in sportul de masă, precum 
și în cel de performanță. In a- 
ceastă perioadă, reprezentanții 
R. P. Mongole au cucerit pri
mele opt titluri de campioni 
mondiali din istoria sportului 
mongolez și au cucerit 630 de 
medalii la campionatele mon
diale, europene și la alte mari 
concursuri internaționale.



Congresul al XVII-lea al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol

RAPORTUL C.C. AL P.P.R.M.
de peste hotare VARȘOVIA

Tovarășul Edward Gierek, prim secretar 
al C.C. al P.M.U.P., l-a primit pe

Prezentând- raportul C.C. .'al 
P.P.R.M. lă cel de-al XVII-lea 
Congres al partidului, tovarășul 
Jumjaaghiin. Țedenbal, prim-se
cretar al C.C. al P.P.R.M.. a 
arătat" că datorită muncii susți
nute $i pline de abnegație h. 
clasei muncitoare, a araților 
cooperatiști și ă-"intelectualității 
provenite din popor a fost înde
plinit cu succes cel de-al V-lea 
plan cincinal de dezvoltare a 
economiei naționale și culturii 
R.P. Mongole. Au cunoscut o 
dezvoltare continuă industria 
socialistă și alte ramuri ale eco
nomiei, s-a întărit baza tehni- 
co-materială a agriculturii, a 
crescut simțitor nivelul bună
stării oamenilor muncii. în anii 
cincinalului, s-a întărit și mai 
mult unitatea social-politică a 
poporului, au continuat să se 
perfecționeze relațiile sociale 
socialiste. „Patria noastră — a 
spus vorbitorul — a făcut încă 
un pas important în înfăptui
rea sarcinilor programatice ale 
partidului privind crearea bazei 
tehnico-materiale a socialismu
lui. în aceasta constă rezultatul 
principal al activității multila
terale politice și organizatorice 
a partidului, al muncii pline de 
abnegație a întregului popor. în

Tovarășul Jumjaaghiin Țedenbal
s-a intilnit cu

Cu prilejul lucrărilor Congre
sului al XVII-lea al P.P.R.M., 
tovarășul Jumjaaghiin Țeden- 
bal, prim-secretar al C.C. al 
P.P.R.M.. președintele Prezidiu
lui Marelui Hural Popular al 
Republicii Populare Mongole, s-a 
întâlnit cu delegația P.C.R.. care 
participă la lucrările congresu
lui.

Cu acest prilej, tovarășul Pe
tre Lupu. membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. a transmis tovarășului 
Jumjaaghiin Țedenbal- un mesaj 
de prietenie din partea tovară-

Problema cipriota în dezbaterea 
Consiliului de Securitate

La New York au continuat lu
crările Consiliului de Securitate 
al O.N.U. în legătură cu situația 
din Cipru. Consiliul examinea
ză un raport al secretarului 
general al O.N.U., Kurt Wald
heim, în care sînt prezentate 
acțiunile întreprinse în ultime
le șase luni pentru soluționarea 
problemei cipriote, recomandin- 
du-se prelungirea pe o nouă pe
rioadă de șase luni a mandatu
lui forțelor O.N.U. însărcinate cu 
menținerea păcii în această ța
ră. în ședința dih 14 iunie au 
luat cuvîntul reprezentanții 
U.R.S.S., Libiei. Franței. Italiei. 
Turciei. Greciei. Ciprului și 
României.

Ambasadorul țării noastre. 
Ion -Datcu, reprezentantul 
României in Consiliul de Secu
ritate, a arătat că, încă de la 
izbucnirea conflictului în Ci
pru, România a adoptat o pozi
ție consecventă in favoarea res~. 
pectării suveranității, indepen
denței și integrității teritoria
le a Republicii Cipru, pronun- 
țîndu-se pentru retragerea, fără 
întârziere a tuturor trupelor, 
străine staționate, pe. terjtpriul 
Ciprului, precum și pentru ju*  
cotarea oricărui amestec strain 
în afacerile acestei țări.

• SENATUL AMERICAN A 
APROBAT un proiect de lege 
in baza căruia ajutorul militar 
al S.UJI. pentru străinătate 
pentru anii fiscali 1976 și 1977 
este stabilit la nivelul de 6.7 
miliarde dolari. Anterior, Ca
mera Reprezentanților a aprobat 
acest ajutor la nivelul de 7 mi
liarde dolari. Proiectul de lege 
va fi examinat, in continuare, 
in cadrul unei comisii mixte a 
celor două Camere ale Cen- 
gresului S.C.A. în vederea con
venirii unei soluții de com
promis.

de milioane de pistoale și revol
vere. Dar faptul că " "
zece ani riscul de a 
unei morți violente a 
peste 50 la sută — 
aparține Biroului Federal de In
vestigații — constituie, oare, tot 
o componentă a „stilului de via
ță" ? Răspunsul afirmativ este 
evident.

In Italia, menționa revista ,.Le 
Point", erima a devenit o acti
vitate de rutină. Argumentul ? 
Dacă în 1975, în peninsulă, la 
fiecare cinci zile a fost răpită o 
persoană, în prima lună a anu
lui 1976, o persoană a fost ră
pită la fiecare două zile. Iar 
suma smulsă prin șantaj de a- 
cești profesioniști ai crimei în 
1975 s-a ridicat la 60 miliarde 
lire, cam cit cifra medie de afa
ceri a unei întreprinderi indus-

19.30) , Aurora (orele 9; 12.15; 16;
19.15) , Flamura (orele 9; 12,30; 16;
19.30) .

FRATELE MEU ARE UN FRATE 
FORMIDABIL : Timpuri Noi (ore
le 9; 11,15; 13,30; 13,45; 18; 20,15), 
Drumul Sării (orele 15,30; 18;
20.15) .

DARLING LILI : Central (orele 
9,15; 12,30; 16; 19,15).

NOI AVENTURI CU TOM ȘI 
JERRY : Doina (orele 9.30; 11; 
12,30; 14; 15,30; 17: 18.30; 20.15).

MISIUNE PRIMEJDIOASA : Da
cia (orele 9; 11,15; 13,30: 15,45: 18;
20.15) .

PRIMA PAGINĂ : Grivița (orele 
9; 11,15; 13,45: 16; 18,15; 20.15), To
mis (orele 8,45; 11; 13,15; 15,30; 
17.45; 20).

LA ÎNCEPUTUL TIMPURILOR : 
Unirea (orele 16; 18,15).

CEL ALB, CEL GALBEN, CEL 
NEGRU ; Buzești (orele 9; 11.15; 
13,30; 16: 18,15; 20,15), Volga (ore
le 9; 11,15: 13.30; 15,45: 18: 20,15).

SINGURĂTATEA FLORILOR : 
Lira (orele 15,30; 18).

DOI OAMENI IN ORAȘ : Bu- 
cegi (orele 10.30; 16; 18,15), Mio
rița (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20).

Sîntem convinși, a spus amba
sadorul român, că este necesar

PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT «PE SCURT» PE SCURT

• LA BUDAPESTA au înce
put lucrările celei de-a ,34-a se
siuni a Comisiei Dunării. La lu
crări participă și o delegație 
condusă de loan Cotat, amba
sadorul României la Budapesta, 
reprezentantul permanent al~ ță
rii noastre în Comisia Dunării.

• CUBA ȘI SPANIA AU 
SEMNAT un protocol comercial 
care stabilește bazele schimbu
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a UNUI, „MAI DE GROAZA DEClT ALTUL". Producătorul 
Irwin Alien de la Hollywood, specializat in filmele de groază, 
pare, hotărtt să bată recordul de Încasări stabilit de concurentul 
său care a produs „Fălcile". El a pus la batale nu mai puțin 
de 15 milioane de dolari pentru un
si mai zdravăn pe spectatori decît rechinii din „Fălcile . ..Ziua 
OTului lumii" - Va nara (firește cu obișnuitele insistențe 
asupra detaliilor sîngeroase) evenimentele tragice produse F1 
tr-un hotel construit la poalele unui vulcan ce intră subit In... 
erupție ! Amatorii de spaimă ar putea pleca acasa mai 
ca orlcînd. Să sperăm că și sătui... • UN IMENS PMț NAȚIO 
NAL In H. P. Mongolă. în partea apuseana a dețeitului Gobi 
â fost creat unul din cele mai mari parcuri naționale din lume. 
Pe o suprafață de 4 milioane hectare vor beneficia aici de mă
surile de protecție obișnuite în asemenea cazuri citeva 
specii de animale rare, amenințate de dispariție. Printre acestea 
se numără calul Przewalski, măgarul sălbatic, cămila sălbatică 
și ursul de Gobi — o. rudă apropiată a ursului tibetan • UN 
AUTOMOBIL CU APA a fost pus la punct în Uniunea Sovietică. 
Este vorba de un Moskvicl a cărui putere nu diferă de cea a 
confratelui său cu motor clasic. Mai bine zis. motorul său func
ționează cu hidrogen — extras din apă, într-un reactor chimic 
etanș. Prototipul a fost realizat în laboratoarele Academiei de 
științe din Ucraina eu concursul unor ingineri din Moscova și 
Leningrad • ȘI UNUL CU ALCOOL. Inginerul francez Pierre 
Chambrin a anunțat că a pus la punct un motor pentru auto
mobile care poate funcționa fără a folosi benzină. El a precizat 
că a inventat un adaptor pentru motoarele obișnuite cu com
bustie internă, care funcționează cu un amestec de 
apă și alcool, în proporții. egale. Specialistul francez a făcut 
cunoscut că va vinde Inițial descoperirea sa unei firme brazilie
ne. contra sumei de 30 milioane cruzeiros (3,2 milioane dolari), 
deși a primit numeroase alte oferte. Inventatorul a arătat că pe 
parcursul cercetărilor în vederea punerii la punct a noului dis
pozitiv a avut de făcut față unor presiuni și amenințări din 
partea marilor companii petroliere, menționind că una dintre 
acestea a pus la cale incendierea laboratorului său din Rouen. 
Chambrin a precizat că dispozitivul care permite trecerea de la 
combustia pe bază de benzină la cea cu alcool și apă costă 
circa 110—165 dolari și că o mașină care folosește 14 litri de 
benzină Ia suta de kilometri are nevoie doar de 7,5 litri de 
amestec alcool-apă • UN MONUMENT FUNERAR FENICIAN 
a fost descoperit la Khomos. 120 km est de Tripoli, anunță 
Agenția Libiană de Presă ,,ABNA“. Monumentul funerar, de 
formă ovală și o înălțime de 1,5 metri, conține numeroase, usten
sile, între care luminări șl farfurii care au fost importate din 
Grecia, precizează specialiștii în materie din regiunea orașului 
Khomos. Ei adaugă că importanța acestei descoperiri constă in 
aceea- că ea confirmă expresia istorică „Leptis Magna" atribuită 
orașului Khomos • EPIDEMIE DE GRIPA IN ARGENTINA. In 
regiunile Cordoba. Salta și Jujuy din Argentina a fost suspen
dată întreaga activitate școlară, datorită semnalării unor cazuri 
generalizate de gripă. De la începutul anului și pină în prezent, 
numai în localitatea Mendoza, de exemplu, au fost înregistrate 
aproximativ 4 000 de cazuri de îmbolnăvire.

aceasta s-a manifestat din nou 
justețea politicii social-econo- 
mice a partidului. P.P.R.M. se 
prezintă la cel de-al XVII-lea 
Congres al său și mai. puternic, 
și mai unit“i ■ .

Totodată, vorbitorul a relevat 
că transpunerea în viață a o- 
biectivelor importante trasate 
de Congresul al XVI-lea al 
partidului în domeniul politicii 
externe și al relațiilor interna
ționale ale R. P. Mongole a dus 
la creșterea prestigiului său pe 
arena mondială, R.P. Mongolă 
aducîndu-și contribuția la solu
ționarea pozitivă a problemelor 
internaționale.

Făcînd bilanțul realizărilor 
R. P. Mongole în construcția 
socialistă, vorbitorul a relevat 
că principalele sarcini social- 
economice ale celui de-al cin
cilea cincinal au fost îndepli
nite cu succes. Sarcina princi
pală a dezvoltării soeial-econo- 
mice a țării în noul cincinal 
constă în asigurarea avîntului 
continuu al producției, creș
terea eficacității sale, îmbună
tățirea calității muncii în toate 
ramurile economiei naționale,

delegația P.C.R.
șului Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, precum și urări de 
succes lucrărilor celui de-al 
XVII-lea Congres al P.P.R.M.

Mulțumind pentru mesaj și 
urările adresate, tovarășul 
Jumjaaghiin Țedenbal l-a rugat 
pe conducătorul delegației Parti
dului Comunist Român să trans
mită călduroase salutări priete
nești tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tuturor membrilor 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.

fie continuate eforturile pen-

independent, 
este 

toate soluțiile 
ajunge 

cu drepturile

să 
tru a se ajunge la soluționarea 
tuturor aspectelor controversa
te ale problemei cipriote. în ca
drul unui dialog politic con
structiv, pe calea negocierilor 
directe între reprezentanții ce
lor două comunități cipriote, 
sub auspiciile O.N.U.

Pentru a se obține o rezol
vare echitabilă a problemei ci
priote, care să asigure convie
țuirea pașnică a ciprioților greci 
și ciprioților turci în cadrul u- 
nui singur stat 
a spus vorbitorul;
cesar ca 
care se va 
conforme 
aspirațiile legitime ale 
două comunități și să fie bazate 
pe rezoluțiile O.N.U. ce consa
cră suveranitatea, independen
ța, integritatea teritorială si 
nealinierea Ciprului. România 
— a spus în încheiere amba
sadorul țării noastre — este gata 
să sprijine și în viitor orice 
inițiativă și efort sincer, de na
tură să readucă pacea poporului 
qipriot Șf să elimine tensiunea 

fiprovqcată de . criza din Cipru. 
Jl^sțfel.'îhcjl jțarilb din Balcani și 
„ din Ba$huț tyted

ne- 
la 

să fie 
și ‘ 

celor

1 Cipru, 
din Balcani și 

din Ba'ânuț Mpditeranei să-și, 
poată dezvolta și întări relațiile 
lor de colaborare.

rilor bilaterale prevăzute pentru 
1976. Documentul — precizează 
agenția Prensa Latina — este 
unul dintre cele mai importante 
din istoria relațiilor cubanezo- 
spaniole.

• DUPĂ CUM INFORMEAZĂ 
ziarul „L’Unita", în primele pa
tru luni ale acestui an, prețuri
le mărfurilor de larg consum au 
crescut în Italia cu 12 la sută.

ț

ț
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realizarea; pe ■ această bază a 
'creșterii neabătute a bunăstării 
materiale a poporului.

Politica agrară a partidului 
urmărește asigurarea creșterii 
stabile a producției agricole, în
tărirea prin toate mijloacele a 
sistemului cooperatist și perfec
ționarea relațiilor de producție 
la sate, avintul continuu al for
țelor de producție din agricul
tură.

Noul plan cincinal prevede 
creșterea volumului produsului 
social cu 40—14 la sută și a ve
nitului național cu 37—41 la 
sută.

în continuare, raportorul a fă
cut bilanțul realizărilor în di
ferite ramuri ale economiei 
R. P. Mongole și a expus sar
cinile principale ale programu
lui social-economic formulate 
de C.C. al P.P.R.M. în proiectul 
„Direcțiile fundamentale ale 
dezvoltării economiei naționale 
și culturii R. P. Mongole în anii 
1376—1980“.

Una din problemele cardinale 
ale dezvoltării în continuare a 
societății socialiste in R. P. 
Mongolă este afirmarea modu
lui de viață socialist, pe baza 
relațiilor de producție socialis
te. care au repurtat o victorie 
deplină în întreaga economie. 
Cel de-al șaselea cincinal va 
marca o etapă importantă in 
făurirea bazei tehnico-materiale 
a socialismului, în perfecțio
narea relațiilor sociale și for
marea omului nou — construc
tor al socialismului — a spus 
în încheiere primul secretar al 
C.C. al P.P.R.M.

Vorbitorii care au luat cuvîn- 
tul marți pe marginea raportu
lui C.C. al P.P.R.M. și raportu
lui Comisiei Centrale de Revi
zie au evidențiat realizările ob
ținute de poporul mongol in 
perioada de după Congresul al 
XVI-lea al partidului. Ei s-au 
referit, de asemenea, la sarci
nile partidului în .edificarea 
unei industrii și agriculturi mo
deme. in dezvoltarea construc
ției socialiste in toate domeniile 
activității in R. P. Mongolă.

„Zone sub control 

militar" în Bolivia
Guvernul bolivian a decretat 

..zone sub control militar" toate 
exploatările miniere „unde au 
loc conflicte", ca urmare a gre
vei generale declanșate pe ter
men nelimitat de minerii de la 
„Siglo Veinte". „Catavi", „Oru- 
ro“ și ..Empresa Unificada". 
Totodată, președintele Hugo 
Banzer a convocat. într-o reu
niune de urgență. Cabinetul de 
miniștri, pentru a analiza evo
luția situației din țară și mă
surile care se impun a fi luate.

între timp, cei aproape zece 
mii de mineri, aflați in grevă 
au deciarat că nu vor relua lu
crul Dină cir-d nu se va ordona 
retragerea unităților militare 
care au ocupat centrele miniere 
și nu vor fi reluate negocierile 
inițiate de sindicate și guvern 
în vederea satisfacerii revendi
cărilor vizind sporirea salariilor 
oamenilor muncii in concordanță 
cu scumpirea crescândă a au
tului vieții in Bolivia.

în semn de solidaritate cu 
greviștii. stutfoffiî dfo. trei cen
tre universitare afo tării au în
trerupt cursurile.

Sesiunea Adunării 
Populare a R.P. Bulgaria

Marți, la Sofia au început lu
crările primei sesiuni a celei 
de-a șaptea Adunări Populare 
a R.P. Bulgaria, aleasă Ia 30 
mai a.e.

Cei 400 deputați au reales m 
înalta funcție de președinte al 
Consiliului de Stat al R.P.B. pe 
Todor Jivkov prim-secretar al 
C.C. al P.C.B. Președinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P.B. 
a fost reales Stanko Todorov, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.B. Ca președinte al 
Adunării Populare a fost reales 
Vladimir Bonev. ■>

A fost aprobată propunerea 
președintelui Consiliului de Stat 
al R.P.B. privind trecerea Co
mitetului pentru controlul de 
stat și popular de la Consiliul 
de Stat la Consiliul de Miniștri, 
și au fost alese comisiile per
manente ale Adunării Populare,

Lucrările sesiunii continuă.

• în localitățile austriece 
Tulln și Zwentendorf au 
avut loc ceremonii la cimiti
rele ostașilor români căzuți 
aici in anii primului război 
mondial. Au participat am
basadorul României la Vie- 
na. D. Aninoiu, precum si 
mitropolitul Banatului, Nico
lae Corneanu. Din partea 
autorităților austriece a fost 
de față Michael Wiesinger, 
prefectul districtului Tulln. 

în alocuțiunile rostite a 
fost evocată lupta dusă de 
poporul român de-a lungul 
veacurilor pentru păstrarea, 
ființei sale naționale, pentru 
unitate statală și indepen
dență.

• LA SAN JOSE AU LUAT 
SFlRȘIT lucrările Congresului 
al XII-lea al Partidului Avan
garda Populară din Costa Rica. 
Congresul a ales noul Comitet 
Central al partidului. în funcția 
de secretar general al partidului 
a fost reales Manuel Mora Val
verde.

Congresul a adoptat o rezo
luție privind situația internațio
nală și o rezoluție de solidari
tate cu popoarele din țările la- 
tino-americane.

Partidul Comunist Român a 
fost reprezentat la Congres de 
tovarășul Mihai Gere, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. .

, .i

Convorbiri româno-britanice
J "ț 1 '

Tovarășul Cornel Burtică, 
mețnbru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
Național al Radioteleviziunii ro- 
măne, s-a intilnit, • marți, cu 
George Thomas. președintele 
(speakerul) Camerei Comunelor. 
Cu această ocazie, a avtit loc 
un schimb de păreri-cu privire 
la contribuția pe care, q pot 
aduce parlamentele și parla
mentarii români și britanici la 
mai buna cunoaștere și apro
piere dintre cele- două popoare, 
lâ adîncirea relațiilor de prie
tenie și Cooperare dintre Româ
nia și Mărea Britanic, la cauza 
păcii și destinderii internațio
nale.

La întâlnire a fost prezent 
ambasadorii! român la Londra, 
Pretor Popa.

în aceeași zi, tovarășul Cor

Necesitatea creșterii rolului 
O.N.U. in domeniul dezarmării

La New York au început lu
crările Comitetului special pen
tru examinarea rolului O.N.U. 
în domeniul dezarmării. în fața 
comitetului se află punctele de 
vedere și propunerile exprimate 
de 39 de guverne, printre care 
și al României, ca răspuns la 
solicitarea Adunării Generale a 
O.N.U.. precum și un raport al 
secretarului general. ' conținind 
aprecierile și propunerile aces
tuia cu privire la căile și mij
loacele de întărire a rolului Or
ganizației Națiunilor Unite in 
domeniul dezarmării. Aceste do
cumente, ca și dezbaterile din 
comitet, reflectă îngrijorarea 
statelor față de proporțiile 
uriașe atinse de cursa înarmări
lor. în tâmp ce negocierile de 
dezarmare stagnează. Propune
rile formulate de guverne vi
zează. in acest sens, printre al
tele. întărirea rolului O.N.U. in 
dezarmare. îmbunătățirea pro
cedurilor de lucru ale Adunării 
Generale, revitalizarea Comisiei 
dezarmării, democratizarea ne
gocierilor de dezarmare. Se re
comandă. de asemenea, creș
terea rolului Secretariatului 
O.N.U.. care este chemat să în
tocmească studii pe teme de 
dezarmare, să îmbunătățească 
activitatea sa de strir.gere. ana
liză și răspindire a informațiilor 
privind cursa înarmărilor și ne
gocierile de dezarmare, pre
cum și modul de aplicare a 
acordurilor de dezarmare.

în -aportul său. secretarul 
general apreciază că acțiunea 
O.N.U- in domeniul dezarmării 
trebuie să se bazeze pe o in
formare corectă și suficientă, 
care să Ge pusă la dispoziția 
statelor și opiniei publice, iar 

• Fapte și cifre ce vorbesc despre alterarea 
valorilor morale tradiționale, intr-o serie de țări 
capitaliste • „Bombardamentul prin massme
dia" cu violență, pornografie și alte acte degra
dante • Efectele deosebit de nocive asupra ti
neretului.

avanți de diverse 
categorii averti
zează în lumea în
treagă asupra unei 
realități care, dacă 
nu este contraca

rată la vreme, conține în ea în
săși iminența autodistrugerii 
Planetei. Este vorba despre po
luarea mediului înconjurător 
datorită dezvoltării fără prece
dent a unor industrii și tehno
logii ai căror impact cu lumea 
înconjurătoare nu a fost calcu
lat din start. Dar, iată, de cîțiva 
ani, termenul a fost transferat 
din domeniul ecologic in cel 
social, in prezent vorbindu-se, 
cu îngrijorare, în numeroase 
țâri capitaliste, la fel de mult 
despre poluarea morală, ca și 
despre poluarea industrială. 
Semnalul de alarmă este în acest 
caz mai puternic. Cifre și sta
tistici furnizate de experți vor
besc, de la an Ia an mai mult, 
despre escalada unor acte 
respinse de societate : criminali
tate — cu apanajul său. violen
ța — alcoolism, stupefiante, por
nografie. excrocherie și șantaj. 
Criza morală a societății capi
taliste contemporane este pusă 
de către sociologii americani in 
relație directă cu „stilul de via
ță american". Un atare „stil" în
seamnă, de pildă, faptul că în 
1974, cel puțin 10 milioane de 
americani au avut „probleme" 
din cauza consumului de alcool, 
că peste 1,1 milioane de tineri 
între 12—17 ani „au dificultăți

MIERCURI, 16 IUNIE

INSTANȚA AMINĂ PRONUN
ȚAREA : Scala (orele 8,45; 10,45; 
13; 15.15; 17,30; 19.45). Eforie (ore
le 9.15; 11.30; 13,;45; 16; 18,15; 20,30), 
Feroviar (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30).

CORUPȚIE PE AUTOSTRADA : 
Luceafărul (orele 9; 11,15; 13;30;
16; 18.15; 20.30). București (orele 
9; 11,15; 13,15; 16,15; 18,30; 20,45), 
Favorit (orele 9,15; 11.30; 13,45; 16; 
18,15 20,30).

RĂSCUMPĂRAREA : Sala Pala
tului (orele 17,15; 20,15), Patria 
(orele 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15;
20.30) , Festival (orele 9; 11,15;
13.30: 16: 18,30; 21).

O ZI DE NEUITAT : Victoria 
(orele 9.30; 11.45; 13,45; 16; 18,15;
20.30) .

MARILE SPERANȚE : Gloria 
(orele 9; 11,30; 14,15; 16,45; 19,15), 
Melodia (orele 9; 11,45; 14,30; 17,15; 
20), Modern (orele 9; 11,15; 14,30; 
17.15; 20).

B.D. INTRĂ TN ACȚIUNE : 
Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15).

PRIETENII MEI, ELEFANȚII : 
Excelsior (orele 9; 12,30; 16; 

nel ■ Burtică a încheiat convor
birile; cu conducerea radiotele
viziunii britanice BBC (British 
Broadcasting Corporation) și a 
avut convorbiri cu conducerea 
ziarelor londoneze ,,The.; Times" 
și „The Sunday Times".

Cu prilejul vizitei, ambasado
rul României Ta Londra. Pretor 
Pcpa. a oferit un cocteil la 
care au participat lordul Elwvn- 
Jones. președintele Camerei 
Lorzilor, și membru al cabine
tului. lordul Shepherd. -membru 
ai cabinetului și lord al sigiliu
lui privat. R. S. Scrivener, sub
secretar de stat la Ministerul de 
Externe, membri ai Parlamen
tului, fruntași ai vieții politice, 
economice și sociale, reprezen
tanți ai cercurilor de afaceri, 
ziariști de la principalele posturi 
do radio, televiziune și ziare 
din Londra.

negocierile de dezarmare să a- 
ccpere totalitatea domeniului. 
EI sugerează reexaminarea struc
turilor și procedurilor mecanis
melor de negociere ale O.N.U., 
a raporturilor și distribuirii 
funcțiunilor intre variatele or
ganisme generale și regionale de 
dezarmare. Secretarul general 
consideră că este necesară ur
mărirea continuă a modului in 
care părțile la acorduri aplică 
prevederile acestora, subliniind 
necesitatea existenței unui me
canism potrivit care să includă 
verificarea, controlul și coordo
narea. pentru a exista certitudi
nea că eforturile de dezarmare 
corespund, intr-adevăr, realită
ților in schimbare, in urma re
voluției tehnico-științifice. Se
cretarul general propune, de a- 
semenea. publicarea unui bule
tin periodic de dezarmare și a 
unui anuar de dezarmare.

în prima ședință a comitetu
lui au luat cuvîntul reprezen
tanții Belgiei, Suediei. Turciei, 
statului Costa Rica și Ungariei.

triale cu... 3 000 de salariați ! 
Atmosfera de necontenită teamă 
și suspiciune alterează chiar 
modul de existență al populației 
ce trăiește într-un asemenea ca
dru ; oamenii se izolează, se ba
ricadează și învață — așa cum 
sfătuiește o carte apărută anul 
trecut in S.U.A. — să se prote
jeze singuri.
' Alcoolismul în rindul minori- 

serioase" din cauza abuzului deji -ttr atinge cote fără precedent 
alcool, că persoanele particulare' 
din S.U.A. posedă, potrivit da
telor furnizate de Fundația po
liției americane, aproximativ 40

Degradarea moralității-o realitate
in „societatea de consum//

in ultimii 
fi victima 
crescut cu 
precizarea

R. F. G. - Vizita 
delegației române 

de tineret
în continuarea vizitei în 

R. F. Germania, tovarășul Ion 
Traian Ștcfânescu, ministrul 
pentru problemele tineretului, 
s-a intilnit cu ministrul federal 
al tineretului, familiei și sănă
tății, dr. Katharina Focke. Des
fășurate într-o atmosferă cordi
ală, convorbirile au prilejuit un 
amplu schimb de păreri privind 
stadiul și perspectivele relațiilor 
bilaterale de colaborare in do
meniul tineretului. S-a expri
mat hotărirea comună de a se 
lărgi și în viitor contactele și 
legăturile pe linie de tineret ea 
o contribuție specifică la extin
derea. pe multiple planuri, a 
raporturilor intre R. S. România 
și R.F.G.

Tovarășul Ion Traian Ștefă- 
nescu a participat la deschide
rea lucrărilor seminarului bila
teral dintre U.T.C. și Consiliul 
Federal al Tineretului German 
pe tema : „Rolul organizațiilor 
de tineret in transpunerea în 
viață a hotăririlor Conferinței 
pentru securitate și cooperare 
in Europa."

în aceeași zi, a avut loc un 
schimb de informații și opinii 
cu conducerea Consiliului Fe
deral al Tineretului German pe 
probleme ale cooperării bilate
rale și ale mișcării internațio
nale de tineret.

S-a exprimat interesul și 
dorința comună de a se acționa 
și in viitor pentru intensificarea 
relațiilor de colaborare, pentru 
creșterea contribuției tinerei 
generații la consolidarea păcii, 
securității și cooperării in 
Europa și in întreaga lume.

Ambasadorul R. S. România 
în R. F. Germania. Ion Morega, 
a oferit o recepție în saloanele 
ambasadei, cu ocazia prezenței 
ministrului român.

După schimbarea de la Montevideo
AU FOST DATE PUBLICITĂȚII PRIMELE ACTE CONSTITUTIONALE 
ELABORATE DE FORJELE ARMATE Șl APROBATE DE NOUL ȘEF 

AL STATULUI
în Uruguay au fost date 

publicității primele acte 
constituționale elaborate 
de forțele armate și a- 
probate prin decret pre
zidențial de noul șef al 
statului, Alberto Demi- 
chelli.

Documentele suspendă alege
rile generale — prevăzute de 
Constituția uruguayană pentru 
noiembrie anul trecut și ami
nate sine die de fostele autori
tăți —. stipulind. totodată, crea- 

•rea ugui „Consiliu al națiunii" 
— alcătuit din membrii Consi
liului de Stat și din cei 21 
membri ai Juntei generalilor — 
avind ca principal obiectiv de
semnarea in următoarele două 
luni- a unui nou președinte al 

în Marea Briianie, informau 
la începutul acestui an „The 
Times" și „U. S. News and 
World Report", infracțiunile le
gate de ebrietate in grupul de 

vîrstă 14—17 ani au crescut în
tr-un singur an cu 32 la sută. 
Problema creșterii consumului 
de alcool și stupefiante in școli 
provoacă îngrijorare și peste 
ocean. Un autorizat studiu con
stata recent că utilizarea mari- 
juanei printre copiii americani 
în vîrstă de 14 și 15 ani a cres
cut de peste două ori din 1972 
pină in 1974. iar in 1975 unul din 
cinci copii din această grupă de 
virstă fumau țigări cu marijua
na. Din ce in ce mai mult dro
gurile se iau in combinație cu 
alcool. în statul Texas s-au în
registrat chiar și cazuri de in
ternare a unor copii sub 10 ani 
pentru dezalcoolizare. Cutremu
rător este, alături de asemenea 
exemple, și faptul că, tot în 
S.U.A., deși nu reprezintă decît 
17 la sută din populație, tinerii

FRAȚI DE CRUCE : Ferentari 
(orele 15.30: 18; 20.15).

DOCTORUL IUDYM : Giulești 
(orele 15.30: 18; 20,15).

PRIN CENUȘA IMPERIULUI : 
Cotroceni (orele 10; 12; 14; 16; 18; 
20).

TEROARE PE ULIȚA : Pacea 
(orele 16: 18; 20).

DE NICĂIERI SPRE NICĂIERI : 
Cringași (ora 17).

MARELE GATSBY : Viitorul 
(orele 9; 12; 15; 18).

CIPRIAN PORUMBESCU : Flo- 
reasca (orele 15,30: 19).

AM AVUT 32 DE NUME : Mo
șilor (orele 15.30; 18).

EVADAREA : Popular (orele 
15.30: 18; 20,15).

ZIDUL : Munca (orele 15,45; 
18: 20).

PĂCALĂ : Cosmos (orele 13,30; 
16.30; 19,30).

MERE ROȘn : Flacăra (orele 
15.30; 18; 20).

VÎNZĂTORUL DE BALOANE î 
Arta (orele 15.30; 17,45; 20).

ÎNTOARCEREA LUI MAGE- 
LAN : Vitan (orele 15,30; 18).

DINCOLO DE POD : Rahova 
(orele 16; 18; 20).

președintele Consiliului Central al U.G.S.R.
Marți după-amiază, tovarășul 

Edward Gierek, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., l-a primit 
pe tovarășul Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, conducătorul de
legației U.G.S.R. aflate în vizită 
în Polonia.

La întâlnire a participat 
W. Kruczek, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului Central 
al Sindicatelor din R.P. Polonă. 
A fost prezent ambasadorul țării 
noastre la Varșovia, Aurel 
Duca.

Cu acest prilej, tovarășul 
Gheorghe Pană a transmis pri
mului secretar al C.C. al 
P.M.U.P. un cald salut tovără
șesc din partea secretarului ge
neral al Partidului Comunist 
Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, precum și urări de 
noi succese în edificarea socie
tății socialiste dezvoltate în Po
lonia.

Tovarășul Edward Gierek, 
mulțumind pentru urările adre
sate. a transmis, la rîndul său, 
Partidului Comunist Român, se
cretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, cele 
mai bune urări de sănătate și 
de noi succese în munca neobo
sită depusă în slujba înfloririi 
României socialiste.

A avut loc o convorbire în ca
drul căreia au fost abordate

• ÎN URMĂTORII CINCI 
ANI, în Iugoslavia se vor chel
tui 16 miliarde de dinari pentru 
achiziționarea de noi nave ma
ritime și fluviale. Din această 
sumă vor fi plăiiie și 57 de mari 
nave maritime cu un deplasa
ment de 1 milion de tone, care 
se vor construi în cadrul șantie
relor navale ale țării.

țării. Actele instituționale pre
cizează, totodată, că activitatea 
partidelor politice continuă să 
fie temporar suspendată.

Alte paragrafe ale documen
tului prevăd elaborarea de că
tre Consiliul de Stat — orga
nism care a înlocuit Parla
mentul dizolvat în 1973 — a 
proiectului de reformă constitu
țională „care va fi supus apro
bării poporului".

Actualul șef al statului a 
declarat că mandatul noului 
președinte al țării care va fi 
desemnat în următoarele două 
luni se extinde pe o perioadă 
de aproximativ trei ani, cînd 
vor fi organizate alegeri gene
rale, prevăzute în Constituția 
reformată.

de 10—17 ani comit peste o trei
me din totalul actelor crimina
le, iar peste jumătate din per
soanele arestate pentru furt sint 
adolescenți.

Cauzele care generează feno
menul in creștere al delincven
tei în țările societății de consum 
nu sint greu de explorat : mul
tiplele discriminări, neintegra- 
rea socială normală a tinerilor 
după absolvirea unor școli, di
ferențele mari de avuție pe di
ferite trepte sociale, sentimentul 
nerealizării profesionale, afec
tive sau familiale, discordanța 
dintre aspirație și posibilitate, 

contradicțiile de altă natură 
proprii lumii capitalului. De 
asemenea, nu sînt deloc negli
jabile, in acest context, acele 
mijloace de informare in masă 
care, sub pretextul divertismen
tului ori senzaționalului, „bom
bardează" — cum se exprimă 
un profesor american — cu vio
lență și pornografie, cultivind 
atitudini și deprinderi nocive, 
in special gustul pentru plăceri 
ieftine. Prestigioși sociologi a- 
preciază că televiziunea are e- 
fecte mai mari asupra educării 
copiilor decît familia sau școa
la. Imaginile oferite fără dis- 
cernămînt de micul sau marele 
ecran șochează pe tânărul în 
formare ; mai mult, acesta, co- 
relind ceea ce vede la televizor 
sau la cinematograf cu atitu
dini reale, specifice societății în

CASA DE LA MIEZUL NOPȚII î 
Progresul (orele 15,30; 17,45; 20).

CEI TREI MUȘCHETARI ; Pati
noarul „23 August" (ora 20,15).

PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală. 10.00 Crosul ti
neretului. 10,25 Melodii populare. 
10.45 Cărțile și cititorii în viața 
orașului — reportaj TV. 11,05 O 
patrie, un partid, o conștiință. 
Spectacol literar-muzical. 11,50 
Telex. 11,55 închiderea programu
lui. 16,00 Teleșcoală. 16.30 Curs 
de limba rusă. 17,00 Fotbal : Pro
gresul —• Rapid („Cupa Româ
niei"). Transmisiune directă de la 
Stadionul Republicii. în pauză : 
Telex ; Tragerea Pronoexpres. 
18,50 Din țările socialiste. 19.00 
Tribuna TV. Congresul înfloririi 
personalității umane. 19,20 1001 de 
seri. 10.30 Telejurnal. 20,00 Ca
dran economic mondial. 20,20 

unele aspecte ale relațiilor de 
prietenie și colaborare româno- 
polone.

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

Delegația U.G.S.R. a avut 
marți convorbiri cu o delegație 
a Consiliului Central al Sindi
catelor din R. P. Polonă condu
să de W. Kruczek, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., președintele consiliu
lui. S-a procedat la un schimb 
de informații asupra participă
rii active a sindicatelor din 
România și Polonia la trans
punerea în viață a hotări
rilor adoptate de cel de-al XI- 
lea Congres al P.C.R. și, res
pectiv, de cel de-al VII-lea 
Congres al P.M.U.P.

Au fost examinate, de aseme
nea, rezultatele colaborării din
tre sindicatele din cele două 
țări, precum și formele de întă
rire continuă a acestei colabo
rări rodnice. Au fost abordate 
și unele probleme actuale ale 
mișcării sindicale internaționale.

Dezvoltarea 
invățămintului 

în R.D.G.
în ultimii cinci ani, în 

R^ D. Germană au fost pre
gătiți — în opt universități 
și școli tehnice superioare, 
nouă școli superioare peda
gogice, 29 institute și 17 școli 
pedagogice. — 56 900 cadre di
dactice. Peste 25 000 dintre 
aceștia activează ca institu
tori de specialitate la clasele 
5—10, peste 15 000 la clasele 
ciclului întii și în grădinițe, 
în general, în școlile politeh
nice generale, școlile speciale 
și școlile politehnice gene
rale lărgite sînt, în prezent, 
cuprinși peste 2,5 milioane 
elevi, de care se ocupă 
158 500 cadre didactice.

S-a dezvoltat sistematic în 
ultimii ani perfecționarea ca
drelor didactice. Aceasta are 
loc atît pe calea studiului 
individual, cit și în cadrul 
schimburilor de experiență 
în cercuri de specialitate, 
consfătuiri și consilii pedago
gice. Totodată, toate cadrele 
didactice urmează periodic 
cursuri de perfecționare.

în școlile politehnice ge
nerale, un rol important îl 
dețin inginerii, maiștrii și 
muncitorii care acordă ele
vilor asistență la lucrările 
practice. Aproape un milion 
de elevi își efectuează orele 
de practică în peste 4 000 de 
întreprinderi ale republicii. 
Cu concursul întreprinderilor 
au fost puse la dispoziția 
școlilor peste 3 000 de centre 
politehnice, cabinete și ate
liere.

care trăiește, este de-a dreptul 
derutat. Violența depășește in 
acest cadru limitele ficțiunii. 
Răpirile, crimele sau spargerile 
sînt realități cotidiene, iar tine
rii care — o spun statisticile — 
stau pină la vîrstă de 18 ani mai 
mult in fața televizoarelor de- 
cit in sălile de clasă, resimt din 
plin „efectul" relatărilor care 
exploatează violența, transfor- 
mind-o într-un business renta
bil, ce se „vinde" bine mai ales 
printre ,.cumpărătorii" tineri.

Adevăruri dureroase ale unei 
lumi confruntate cu seisme eco
nomice și sociale dintre cele mai 
profunde, realități desprinse din 
înseși paginile presei occidenta
le, fenomenele semnalate pun 
in evidență, totodată, și un alt 
aspect : societățile care au ge
nerat șomajul, criminalitatea, 
căutarea uitării în alcool și drog 
sint alertate, la rindul lor, și 
preocupate de contracararea fe
nomenelor. în Franța a fost în
ființat un „grup de studiu asu
pra violenței și mijloacelor de 
informații în masă", iar Consi
liul de Miniștri a însărcinat pe 
un fost ministru să întreprindă 
o investigație științifică a pro
blemei violenței, delincventei și 
criminalității. Cenzura a început 
să-și dea tot mai frecvent ve- 
to-ul, într-o serie de țări, acelor 
lucrări „cu tematică ce degra
dează condiția umană", în spe
cial cu conținut pornografic. 
Dar asemenea replici, firave to
tuși în raport cu realitatea, chiar 
dacă așază o oarecare barieră 
în fața valului de televiolență 
— de exemplu — nu afectează 
rădăcinile, solide și ramificate, 
ale fenomenului în sine, legat 
intim de natura și substanța so
cietății capitaliste, pentru care 
moralitatea nu reprezintă o 
chestiune esențială.

DOINA IOVĂNEL

Publicitate. 20,23 Telecinemateca. 
Ciclul ..Dosarele micului ecran" : 
„Noaptea care a zguduit Ame
rica". 22,10 24 de ore. 22,30 în
chiderea programului.

PROGRAMUL II

20,00 Studio ’76. 20.20 Telerama. 
Micul ecran despre... marele 
ecran. 20.50 Telex. 20,55 Din nou 
despre... preferințele dv. muzicale. 
21,40 Roman-foileton : Forsyte 
Saga. Episodul XXIII — „Greva". 
22.30 închiderea programului.

Teatrul de Operetă: VOIEVODUL 
ȚIGANILOR — ora 19,30: Teatrul 
Național (Sala Mare): PERIPE
ȚIILE BRAVULUI SOLDAT 
SVEJK — ora 19,30; (Sala Mică): 
PĂRINȚII TERIBILI — ora 19.30; 
Teatrul „C. I. Nottara" (Sala 
Magheru): LADY X — ora 19,30; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Savoy): 
REVISTA CU PAIAȚE — ora 
19,30: Ansamblul „Rapsodia
Română": FRUMOASĂ EȘTI,
MÎNDRĂ ȚARA — ora 19,30: Stu
dioul I.A.T.C.: SIMPLE COINCI
DENȚE — ora 10.30; CIUTA — 
ora ,15.30; CUM VA PLACE — 
ora 20,.
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