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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU
• Președintele Consiliului Executiv

al Republicii Socialiste Serbia

0 MIUĂ ILUSTRARE CONCRETĂ 

AGRIJIIPERMAMENTEAPARTI 

DULUIȘlSTATUiULPERSONAL 

A SECRETARULUI GENERAL Al 

PARTIDULUI, PENTRU DEZVOL
TAREA ARMONIOASĂ A TIITU- 

ROR JUDEȚELOR TĂRII-> ->

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
w.t ut al Partidului
C: m ur ist Român. președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit. miercuri după-amiazâ. 
p; tovarășii Dusan Cikrebici, 
președintele Consiliului Execu
tiv al Republicii Socialiste Ser- 
bîa. si Branislav Uranici, vice
președinte al Adunării R. S. 
Sertxa. care fac o vizită in țara
noastră.

La primire a participat tova
rășul Gheorghe Oprea, vice- 

.-mir-istru al guvernului.
A fost ie față Petar Dodik. 

ambasadorul FLS.F. Iugoslavia 
ii. București.

p- s-le Consiliului Exe- 
al Republici: Socialiste 

Sertăa a deosebita sa

tisfacție de a fi primit de to
varășul Nicolae Ceaușescu și a 
mulțumit călduros pentru posi
bilitatea oferită de a vizita 
România, pentru cordialitatea 
flățească de care s-a bucurat. 
Impărtășindu-și impresiile din 
această vizită, el a avut cuvinte 
de inaltă apreciere față de 
realizările obținute de poporul 
român in edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a întreținut cu oaspeții asu
pra unor probleme privind ex
tinderea și aprofundarea legătu
rilor de prietenie și colaborare 
dintre România și R. S. Serbia, 
în cadrul relațiilor de ansamblu 
româno-iugoslave. în acest con
text, au fost remarcate preocu

pările comune de a acționa în 
continuare pentru folosirea de
plină a potențialului hidroener
getic al Dunării.

în timpul convorbirii, de am
bele părți s-a apreciat că bu
nele raporturi dintre cele două 
state se dezvoltă continuu co
respunzător înțelegerilor stabi
lite cu prilejul întîlnirilor și 
convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz 
Tito. A fost exprimată hotărirea 
de a acționa în continuare pen
tru lărgirea și diversificai'ea co
laborării și cooperării economice, 
tehnico-științifice și în alte do
menii.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie.

• Ministrul energiei și minelor
al Republicii Peru

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a făcut, ieri, o vizită de lucru 

in județul Teleorman

urări de prosperitate poporului 
român.

Mulțumind, președintele 
Nicolae Ceaușescu a rugat pe 
oaspete să transmită din partea 
sa și a poporului român un 
călduros salut și cele mai bune 
urări președintelui Francisco 
Morales Bermudez. iar poporu
lui peruan prieten, bunăstare și 
fericire.

In timpul întrevederi: a fost 
exprimată satisfacția pentru 
continua dezvoltare a relațiilor 
de prietenie și colaborare din
tre România și Peru, atit pe 
pian bilateral cit ș: internațio
nal A fost afirmată de ambele 
părți dorința de a adină și di
versifica aceste relații, potrivit 
acordur Jor și înțelegerilor ro- 
mano-peruane. convenite Ia cel 
mar ;~.alt r.rreL in interesul ce
rc două tăr-. și popoare, al cau
zei păci; șt colaborării interna

ționale. în acest cadru au fost 
examinate rezultatele pozitive 
ale cooperării dintre cele două 
țări in domeniul industriei ex
tractive. precum și posibilitățile 
de valorificare a zăcămintelor 
descoperite.

S-a subliniat, totodată, că 
România și Peru, țări in curs 
de dezvoltare, au interese co
mune pentru asigurarea unui 
progres mai rapid al dezvoltării 
lor economice și sociale, pentru 
intărirea colaborării și solidari
tății cu celelalte țări in curs de 
dezvoltare și cu statele neali
niate. in lupta lor pentru reali
zarea aspirațiilor de progres și 
bunăstare, pentru Instaurarea 
unei noi ordini economice și po
litice internaționale.

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

• Ministrul federal pentru apărare 
al Republicii Austria

în cursul zilei de ieri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a făcut o vizită de lucru in unități a- 
gricole și industriale din județul Teleorman.

Secretarul general al partidului a fost insoțit, 
in această vizită, de tovarășii Emil Bobu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Angelo Miculescu, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul agriculturii și industriei ali
mentare, Constantin Dăscălescu, președintele 
Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de 
Producție.

Eveniment remarcabil in viața județului Teleor
man, vizita de lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu se înscrie ca o ilustrare concretă a

grijii permanente a partrdu.ji si statuiui, per
sonal a secretarului general al partidului, pen
tru dezvoltarea armonioasă a tuturor județelor 
țării. Teleormanul face parte din acele județe 
care, datorită unor mari investiții acordate de 
stat, vor realiza in acest cincinal o producție glo
bală industrială de cel puțin 10 miliarde lei. Vor fi 
construite pe teritoriul județului mai multe obiec
tive industriale, unele dintre ele făcind parte 
din ramuri economice încă necunoscute în a- 
ceastă zonă, se va dezvolta puternic, pe baze 
moderne, agricultura socialistă cu bogate și fru
moase tradiții pe meleagurile teleormănene. In 
acest cadru de preocupări, au fost analizate la 
fața locului, la Zimnicea și Turnu Măgurele, pro
iectele privind realizarea unor noi întreprinderi.

Ca și in vizitele anterioare e- 

oamenii muncii teleormănenii a 
prilejuit examinarea. împreună 
cu muncitori și specialiști, cu 
țărani cooperatori și mecaniza
tori a problemelor concrete re
feritoare la creșterea producției 
industriale și agricole, in condi
țiile unei eficiente economice 
sporite..

Pe tot parcursul vizitei. Ia 
Cooperativa Agricola de Pro
ducție Purani. ia Ferma zooteh
nică Vitănești a LAS. Alexan
dria. in orașul-port Zimnicea. 
la Turnu Măgurele, mii și mii 
de oameni ai muncii, tineri și 
virstnid. bărbați și femei au 
exprimat direct, cald și emo
ționant simțămintele lor de 
dragoste și recunoștință față 
de Partidul Comunist Român, 
față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. hotărirea lor de a 
face totul pentru a traduce in 
fapt botăririle Congresului ,al 
XI-tea al P.CJL. de a acționa 
neabătut pentru înfăptuirea 
Programului partidului. Au fost 
momente de înaltă vibrație, de 
puteroicâ expresie a unității 
ceplrr.e a Întregului popor in 
rarul partidului, al secretarului

Este ora II00 Pe stadionul 
comunei Purani. unde aterizea
ză elicopterul prezidențial, to
varășul Nicolae Ceaușescu este 
primit cu ovații și urale de mii 
de oameni care, intr-o atmosfe
ră caldă, sărbătorească, iși măr
turisesc sentimentele de adincă 
stimă pentru activitatea neobo
sită a secretarului general al 
partidului pusă in slujba bine
lui și fericirii poporului nostru, 
propășirii României socialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu

este ir.tintpmat de tovarășol 
Comei Ooescu. prun—secretar al 
Coautetuhd județean de partxL 
președintele Consrlmhri popular 
județean, de alt; reprezentant: 
ai organelor locale de partid s: 
de stat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
trece in revistă garda de onoa
re. formațiunile de gărzi patrio
tice si detașamente de tineret 
pentru aoârarta patriei. Se in
tonează Imnul de stat al Repu
blicii Socialiste Romania.

Urarea de bun venit in mij
locul teleormănenilor este înso
țită de rugămintea adresată 
secretarului general al partidu
lui de a gusta, după datina 
strămoșească, din piinea și sarea 
acestui pâmint.

Vizita a început direct în la
nurile de grine. acolo unde se 
coace prima recoltă a acestui 
cincinal. Se străbat drumuri 
străjuite de culturi frumoase și 
viguroase, bine întreținute, semn 
al organizării exemplare. al 
vredniciei cooperatorilor și me
canizatorilor care muncesc im- 
preună și se bucură împreună 
de roadele muncii.

Secretarul general a! partide- 
Tui discută cu cooperatorii aflati 
la prășit, se interesează de viața 
și preocupările lor. Cu bucurie 
și satisfacție, femeile și bărbații 
satelor acestei comune vorbesc 
despre munca lor. despre re
zultatele tot mai bune pe care 
le obțin, mulțumind, in cuvinte 
simple, pornite din adincul ini
mii. secretarului general al 
partidului căruia ii urează să
nătate. mulți ani. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ii felicită pe 
cooperatori pentru succesele lor. 
le dorește un an plin de belșug.

(Continuare in pag. a IlI-a)

noastră.
La prurure au hiat parte ge

neral de armată Ion Ioniță. 
-.tceprim-mmt-tru al guvernu
lui. și geoeral-coiooel Ion Co
mat. ministrul apărâr.; națio
nale.

A fost de față Franz Wunder- 
bakrmger. ambasadorul Austriei 
la București.

Ministrul austriac a transmis 
președmiehii Nicolae Ceauțesci 
un mesaj de salut și sincere 
urări din partea președintelui

Republicii Austria. Rudolf 
Kmchschlager. și a cancelarului 
federal Bruno Kreisky. Oaspe
tele a exprimat gratitudinea 
pentru prilejul ce j-a fost ofe
rit de a vizita țara noastră, de 
a cur. oaste realizările remarcabi
le obținute de poporul român in 
toate domeniile de activitate.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit pentru urările trans
mise și a adresat, la rindul său. 
un călduros salut și cele mai 
bure urări președintelui Aus
triei și cancelarului federal, pre
cum și poporului austriac prie
ten.

în timpul convorbirii a fost 
exprimată satisfacția pentru 
dezvoltarea continuă a raportu
rilor de prietenie și colaborare

dintre România și Austria, in 
spiritul acordurilor și înțelege
rilor convenite cu prilejul intîl- 
nirilor și convorbirilor dintre 
conducătorii celor două state,

Abordindu-se unele aspecte 
ale vieții politice internaționala, 
s-a relevat că pentru edificarea 
unei reale securități pe conti
nentul european și în lume este 
necesar să se treacă cu hotărire 
la transpunerea in viață ă pre
vederilor Actului final al Con
ferinței de la Helsinki, la înfăp
tuirea unor măsuri concrete de 
dezarmare, inclusiv de dezarma
re nucleară, de reducere a 
cheltuielilor militare.

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

• Un grup de ziariști turci
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

președintele Republics Socialis
te Romania. a primit miercuri 
dimineața pe ziariștii tură 
Atiila Girgm. de la Agenția 
„Anadoiu*.  Selman Derdogdu. de 
Ia Agenția —Akdeniz". Ilham

Istemi. de Ia Agenția ..Anka“. 
Sonat Konor și Eroi Olgunde- 
mir de la Radioteleviziunea 
turcă.

La primire a luat parte to
varășul Dumitru Popescu, pre

ședintele Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat un 
interviu pentru presa și Radio
televiziunea turcă.

În legătură cu vizita oficială 
de prietenie în țara noastră 

a secretarului general al Partidului 
Baas Arab Socialist, președintele 

Republicii Arabe Siriene, 
Hafez El-Assad

ÎN PAGINA a 2-a

Conform înțelegerii interve
nite intre Guvernul Republicii 
Socialiste România și Guvernul 
Republicii Arabe Siriene, vizita 
oficială de prietenie pe care se
cretarul general al Partidului 
Baas Arab Socialist, președin

tele Republicii Arabe Siriene, 
Hafez El-Assad, împreună cu 
soția, doamna Anisse El-Assad, 
urma să o efectueze în Româ
nia între 20 și 21 iunie 1976, va 
avea loc între 26 și 27 iunie 
1976.

Tribuna experienței 
școlare :
• Secretari U.T.C. 

ne râspund la întreba
rea : Cum participați 
la perfecționarea pro
cesului de invățâ- 
mînt ?

• Actul de cultură 
în cetatea petrochi
miei românești

• Tineri muzicieni
• Telex U.T.C.
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De la „opera- 
tivă“ seara,
a doua zi in
cîmp, acolo 
unde se vede
spiritul de 
răspundere

Reporterii noștri 
transmit din Mo- 
vilița (Ilfov) și 
Obîrșia de Cîmp 
(Mehedinți),
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TINERETUL-FACTOR ACTIV IN REALIZAREA CINCINALULUI REVOLUȚIEI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE
SECVENȚE

REDUCEREA CONSUMURILOR Of METAL
întreprinderea .,1 Mai" din 

Ploiești se numără printre uni
tățile industriale mari consu
matoare de metal. De aceea, 
printre obiectivele principale ce 
stau în atenția constructorilor 
de utilaj petrolier, un loc de 
seamă îl ocupă și în acest prim 
an al cincinalului revoluției teh- 
nico-științifice acțiunea de gos
podărire judicioasă a metalului, 
de reducere a consumurilor, a 
cheltuielilor materiale de pro
ducție.

„Eforturile întregului nostru 
colectiv de muncă — ne spu
nea secretarul Comitetului 
U.T.C. pe întreprindere, Nicolae 
Tânăsică — converg spre econo
misirea materiilor prime. în a- 
cest sens, ne-am angajat să eco
nomisim în acest an o cantitate 
de 800 tone metal. Un bilanț, 
după primele patru luni ale a- 
cestui semestru consemna reali
zarea unei producții... suplimen
tare în valoare de 2 milioane lei, 
în condițiile diminuării cheltuie
lilor materiale de producție cu 
circa 7 milioane lei. în ceea ce

privește reducerea consumului 
specific de metal aveam, la sfir- 
șitul lunii trecute, 160 tone eco
nomisite".

Experiența bună a construc
torilor de utilaj petrolier n 
economisirea metalului, confir
mată an de an in cursul cinci-

1NTREPRINDEREA
„1 MAI“ PLOIEȘTI

naiului trecut, pune și în acest 
an in valoare importante re
zerve. Una dintre principalele 
căi de reducere a consumului de 
metal este atragerea tuturor 
specialiștilor din secția proiec
tări în activitatea de reproiec- 
tare, modernizare și miniaturi
zare a părților componente ale 
instalațiilor aflate in fabricație. 
Tehnicianul Ion Giurgiuveanu. 
secretarul organizației de partid 
a secției, ne spune că la nive-

Iul comitetului de partid 
există un program de cercetarc- 
proiectare uzinală, cuprinzind 
190 de obiective ce vizează 
creșterea parametrilor tehnico- 
funcționali ai produselor prin a- 
p carea unor soluții tehnologice 
noi ce vor permite economisirea 
a 600 tone de metal. Prin re- 
proiectarea unor <ubansambie da 
la instalația F-320. de exemplu, 
s-au*  pus in valoare rezerve de 
economisire a peste 10 tone me
tal. majoritatea reperelor re- 
proiectate fiind deja lansate in 
fabricație. Ceea ce este demn de 
reținut, după opinia tovarășului 
Toma Oprea, secretarul comite
tului de partid al intreprinderii, 
iste atit colaborarea existentă 
intre proiectanți și tehnologii 
din sectoarele reci și calde, cit 
și faptul că in marea acțiune de 
reducere a consumului de metal, 
tineretul, organizația U.T.C. se 
implică direct cu rezultate

DAN VASILESCU

(Continuare in pag. a IlI-a)

NOI, TINERII
Chemării insuflețitoare a- 

dresatâ organizației noastre 
revoluționare, tineretului pa
triei de către secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. de la tri
buna recentului congres, îi 
răspundem prin fapte, prin 
acțiune destinată să întăreas
că spiritul revoluționar spe
cific organizației U.T.C., ini
țiativa tuturor tinerilor. în 
perioada următoare, între
prinderea noastră urmează 
să-și dubleze capacitatea de 
producție, ea definind o im
portantă cotă din ponderea 
de investiții a întregului ju
deț. Desigur, aceste repere 
de creștere intensivă a ca
pacității acestei importante 
unități economice din jude
țul Maramureș, expresie a 
dezvoltării industriei con
structoare de mașini și-a gă
sit echivalența practică și in 
inițiativa celor peste 1 800 
de uteciști, a întregului ti
neret de la I.M.M.U.M. Baia 
Mare.

în mod firesc cea de a pa
tra ediție a unei inițiative

tradiționale in întreprinderea 
noastră — „Maratonul auto- 
depășirii" — și-a concentrat 
obiectivele economice și e- 
ducative asupra punerii in 
practică a indicațiilor cu
prinse în expunerea secre
tarului general al partidului.

Un prim bilanț al fapte
lor : creșterea gradului de 
cuprindere a inițiativei prin 
integrarea în cadrul ei a ce
lor peste 700 de tineri din 
secția montaj care și-au fi
xat ca obiectiv ridicarea 
pregătirii profesionale în 
concordanță cu exigențele 
producției, ale intreprinderii 
Și eliminarea totală a rebu
turilor. La secția mecanică, 
realizarea acestor obiective 
este urmărită prin organiza
rea „Schimbului de onoare 
în sprijinul producției", care 
antrenează acum peste 350

VIOREL DEGHID, 
locțiitor al secretarului 

comitetului U.T.C.
de la I.M.M.U.M. Baia Mare 

(Continuare in pag. a Ul-a)

CLUJENE
IERI, o zi obișnu

ită la Cluj-Napoca. 
La Fabrica de mașini 
de rectificat, eveni
mentul săptăminii 
l-a constituit darea in 
funcțiune a două 
standuri de încerca
re a elementelor hi
draulice, rezultatul 
unei inițiative luate 
de tineri, dusă la ca
păt in numai 2 luni 
de muncă asiduă, de 
o echipă formată 
din muncitori, teh
nicieni și ingineri de 
la secția montaj, 
condusă de un 
proaspăt absolvent 
al Institutului poli
tehnic Timișoara, in
ginerul Rădulescu 
Mircea. „Era un lu
cru vital pentru noi, 
pentru calitatea pro
ducției noastre. Rea
lizarea acestui stand 
va contribui la re
ducerea cu peste 70 
la sută a defectelor 
apărute în mașinile 
de rectificat". Pre
miera tehnică din 
secția montaj a con

stituit un imbold 
pentru toți inginerii, 
tehnicienii și munci
torii secției de a ac
ționa în viitor cu 
mai multă perseve
rență pentru găsirea 
unor soluții de înlo
cuire a importurilor. 
Ilyeș Gheorghe lu
crează la secția de 
strungărie intr-o e-

chipă de tineri, re
cunoscută in fabrică 
drept o echipă de 
inaltă calificare că
reia i se pot încre
dința lucrări dintre 
cele mai grele și 
mai pretențioase.

RAPOARTELE U- 
TECISTE anunță la
pidar : zilele de 10, 
11 și 12 iunie au 
fost declarate zile 
record în, acțiunea

de stringere a de
șeurilor de la popu
lație. S-au colectat 
peste 15 500 kg fier 
vechi și 8 000 sticle 
și borcane. Pe șan
tierul consiliului 
popular municipal, 
la pepinieră și în 
parcuri au participat 
la muncă patriotică 
peste 3 000 de tineri 
care au realizat lu
crări in valoare de 
aproape 300 000 lei.

La întreprinderea 
mecanică pentru a- 
gricultură și indus
trie alimentară, uni
tate în care s-au 
realizat sarcinile de 
plan pe primele cinci 
luni ale anului în 
proporție de 104 la 
sută, tinărul inginer 
Costin Olimpiu, șeful 
secției prelucrări me
canice, imi spunea : 
Săptămâna trecută 
am trecut prin niște

VIRGIL SIMION

(Continuare 
in pag. a lll-aj
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ASERBĂRILE ȘCOLARE

ÎNSEMNĂRI DESPRE 
„ZILELE CULTURII CĂLINESCIENE

trf, di

a

SECRETARI U.T.C.
NE RĂSPUND LA ÎNTREBAREA:

CUM PARTICIPAȚI
LA PERFECȚIONAREA

PROCESULUI DE ÎNVĂȚĂMÎNT ?
Mariana Dragoș, locțiitor al 

secretarului comitetului U.T.C. 
al Liceului pedagogic din Arad, 
vicepreședinte al Consiliului ju
dețean al elevilor și Cornelia 
Hangan, secretar U.T.C. al Gru
pului școlar M.I.U. cunosc foarte 
bine dreptul și datoria organi
zației U.T.C., a elevilor de a 
participa la perfecționarea pro
cesului de învățămint. Cind, 
însă, am încercat să coborim 
problema de la acest nivel de 
principiu general, bine cunos
cut, la nivelul acțiunii practice 
din școlile pe care le reprezen- 
tau, lucrurile s-au mai încurcat. 
Și s-au încurcat mai cu seamă 
cind a venit vorba de partici
parea secretarului U.T.C. ori a 
reprezentanților organizației la 
consiliile pedagogice și la șe
dințele consiliului de conducere 
al școlii. Mariana Dragoș a par
ticipat, ca și secretara U.T.C.. la 
consiliile tematice care se țin 
la început si sfirșit de trimes-, 
tru — niciodată însă la vreo șe
dință a consiliului de conducere. 
Răspunsul s-a repetat și în ca
zul Corneliei Hangan, deși a- 
ceasta, fiind secretar U.T.C. al 
unui grup școlar care include 
școală profesională, liceu, școală 
postliceală. școală de maiștri. 
Dacă pe parcurs au probleme, 
le discută cu tovarășii directori 
personal...

E bine că există asemenea re
lații care permit dialogul conti
nuu între secretarul U.T.C. și 
primul om din conducerea șco
lii, dar cuvintul organizației 
nu trebuie adresat „confiden
țial" unui singur om. Sînt ca
zuri cînd problemele trebuie 
să fie auzite direct de la sursă 
de către întreaga colectivitate 
profesorală. Tinerii sînt formați 
la locul de muncă si învățătură 
pe care-1 reprezintă școala nu 
pentru tăcere, nu pentru o atitu
dine pasivă individualistă, ci 
pentru a participa angajat, prin 
faptă și cuvînt. în toate trebu
rile colectivităților de muncă 
unde se vor încadra, aspect dis
cutat cu acuitate la recentul 
Congres al educației politice și 
al culturii socialiste. Așadar, 
dascălii trebuie să-și ..ascută 
auzul" pentru problemele pe 
care le ridică elevii lor.

Trecem peste neclaritățile 
care mai persistă încă în spi
noasa problemă dacă secretarul 
U.T.C. trebuie să participe la 
toate consiliile pedagogice și șe
dințele consiliului de conducere 
ori „numai la unele" — aspect 
încă neclarificat la Arad, deși 
chestiunea este limpezită de fo
rul ministerului la toate și nu 
numai la unele. (în definitiv, 
ce probleme ar fi de discutat 
în aceste organisme de lucru pe 
care să nu le poată auzi un se
cretar U.T.C. care face parte

dintr-o organizație eu peste 
2 000 de elevi?) — și încercăm 
să clarificăm o chestiune mai 
apropiată interlocutoarelor noas
tre. Dacă au avut ori nu ceva 
de spus, altminteri face o fa'.să 
problemă din participarea secre
tarului la consiliile pedagogice, 
la perfecționarea procesului de 
învățămint. Mariana Dragoș 
ne-a relatat experiența orga
nizației U.T.C. privind crearea 
în rindul elevilor a unui climat
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de cercetare și experiment pe 
tema inovației in problemele de 
învățămint. ..Pentru noi, pro
blema inovației, a perfecționă
rii invătămintului ne interesea
ză nu numai pentru prezent, ca 
elevi, ci și — mai ales — pentru 
viitor, cînd vom fi dascăli și 
vom trebui să menținem suflul 
unei școli moderne. Tovarășii 
profesori ne sugerează teme de 
cercetare și experiment, ne re
comandă bibliografie, iar noi 
încă din vară, din vacantă și 
din timpul practicii în școlile 
aplicative începem activitatea de 
investigare, îneît, toamna ne 
putem definitiva studiile și or
ganiza simpozionul. Multe din 
metodele pe care le relevăm în 
lucrări devin metode de lucru 
in propriul liceu."

Din punctul de vedere al Cor
neliei Hangan. interesul tre
buie concentrat asupra optimi
zării învățămîntului și a învăță
turii. „Cînd colegii noștri ne-au 
spus că au dificultăți la unele 
discipline școlare, ne-am adresat 
tovarășilor profesori și aceștia 
au organizat ore de meditații. 
Totuși, nu meditațiile constituie 
mijlocul prim al optimizării pro
cesului de învățămint, acestea 
fiind doar un corectiv. Orien
tarea profesională, mai curînd. 
consider eu, trebuie să fie punc
tul de plecare în perfecționarea 
școlii. însă, ce observ : de cînd 
cu obligativitatea treptei întîi 
de liceu, orientarea profesională 
a fost trecută pe locul doi. iar 
calitatea pregătirii în primii 
doi ani considerată, din păcate, 
factor secund. îi aud adesea pe 
unii colegi ai mei că se referă 
la lipsa de importanță a pregă
tirii în primii ani de liceu"...

într-adevăr. orientarea profe
sională, devine un aspect pri
mordial pentru un învățămint 
de calitate, dar, după părerea

Marianei Drago», trebuie lucrat 
intens si pe '--!■» sensibilizârii 
elevului ir Lceu pentru învă
țătură ți muncă. La Liceul pe- 
dagozie s-a înființat, pe lingă 
resortul rypf• vwy a? aț COHtlitetU- 
lui U.T.C*.  un colectiv socio- 
profesional, care studiază cau
zele rămineni in urmă la învă
țătură in anumite colective de 
elevi și metodele măririi randa
mentului școlar. Aceste investi
gații se soldează cu acțiuni con
crete in sprijinul claselor la 
care se adaugă concursul „Cla
să modeL organizație fruntașă".

Toate aceste chestiuni — si 
multe altele — poc să constituie 
probleme de discuta*  in <r 
vitatea didactică, cind 
este reunită in plen. 
Hangan ne-a reținut 
cu arest fapt petrecut 
școală : mncemr.nl apl 
către direcțiune unui 
de 800 de elevi interni pentru 
cițiva dintre ei care săvirșiseră 
acte de indisciplină. Aproape un 
trimestru a durat consemnul — 
pină cind secretara U.T.C. „și-a 
luat inima în dinți" și i-a ex
plicat tovarășului director că 
nu-i drept să se procedeze ast
fel. că organizația U.T.C. poate 
interveni prin alte mijloace edu
cative. fără să fie nevoie să se 
recurgă la asemenea metode de 
pedepsire generală nediferen- 
țîată.

Timiditatea cu care cele două 
uteciste discutau dreptul lor de 
fapt — nu de drept — de parti
cipare prin prezență și cuvînt 
la activitatea școlii, la decizie 
și analiză, era de natură să ne 
pună pe ginduri.

Ne-am dat seama și de astă 
dată că elevii gindesc cu serio
zitate problemele lor și. prin a- 
ceastă prismă, problemele școlii. 
De aceea, pe bună dreptate ei 
au scrupule cu privire la modul 
în care le pot aborda și dis
cuta fiindcă, de exemplu, a dis
cuta calitatea predării, meto
dele, stilul comunicării noilor 
cunoștințe presupun intr-adevăr 
competentă, discernămint. spi
rit analitic. însă, despre ma
nuale și calitatea predării elevii 
au datoria de a discuta, este 
necesar să o facă. Una dintre 
interlocutoarele noastre făcea la 
un moment dat această consta
tare : „Cu tovarășii profesori 
diriginți te Înțelegi foarte bine, 
poți colabora dar se mai întîm- 
plă ca în 
nu-i mai 
alții. Noi 
datorăm, 
tința noastră sînt mari, față de 
tot ce fac pentru noi, dar nu 
înțelegem rezerva, distanța 
această scontată colaborare".

• între 15 iunie —15 septem
brie funrtiooeazâ U Sirin Băi o 
ta birt de tineret organizați de 
Comitetul județean Buzău al 
V.T.C. Pmțramul de rare ver 
beneficia cei pest? 128*  de ti
neri — ne romuniti Vasile Pi- 
tm — teful arămiei B.T.T. — 
include drumeții la Lacul Vil- 
t orii ar. Barajul Sirio, Nehoiul. 
rompetitii sportive susținute 
pe terenurile de volei, bind bal. 
tenis, acțiuni cultural-distrac
tive.

Din cei *•*  de tineri strun
gari si 28*  de frezori, partici
pant! la faza de ma«i a Olim
piadei strune arilor ci frezorilor 
au f«st <e >ect ion a ti pentru com
petiția județeană la nivelul ju
dețului Buziu 19 ctrourari si 
7 fretori. Cistizâtorii : «t run ca
rul Aurel Dumitașcu de Ia în
treprinderea de prelucrare a 
maselor plastice și frezorul Va
sile Dracomir de la întreprin
derea de utilaj tehnologic vor 
reprezenta culorile județului la 
faza pe tară 
se desfășoare 
la Pitești.

retard. .’oi ales tineri munci
tori, elevi ți studgr.ți popu
lează sihle elegante ri dcecte 
ale Case: de culturi din muni
cipiul Gbeo-ghe Gheorghiu-Dej. 
rare gdzd-. ese o mani,estart 
httrs'-srtimei fi educativi de 
prestigiu, a'iotd in acest tx s 
epea se edv.e. „Zilele ealturii 
ethneseiene".

Mai l-.di trebuie spus ei ..pre- 
bmnarnU*  acestei manifestări 
as început in localități înveci
nate. v~.de as ars*  loc m:cm- 
recitalur-.. --mente muzicale 
•as mtilmri ea poeți, prozatori 
r. eompor-.tori d:u județul Ba- 
efa. Apei. texte yi oaspeți — 
•eriitori. pr-'esori universitari, 
de liceu. artiști plartiri, muzi
cieni. cercetători de la Institutul 
„G. Cil -eseu" di-. București — 
s-au fndBri*  pe platforma Com- 
‘■iwatala: petrochimic Borzețti ri 
•a Trusts! de construcții tndus- 
rriale cu muncitori, tehnicieni si 
ingisteri. intr-un viu dialog, pe 
tema Industrie ți spiritualitate.

O expoziție panoramici in 
holul Casei de cultură a adus 
^a'.utuf unor cărți, lucrări plas
tice fi imagini foto semnate de 

ți de autori cunoscuti. 
udiul inceperii suitei de 

științifice. După e- 
le dedicate lui G. Căli- 

a urmat un recital de 
' patriotici. „La flamurile 

ți un moment muzical- 
„Lauda materiei", susți-

expoz:

coie 
iririi ra

ilecti- 
reasta 

Cornelia 
atenția 

la ei in 
icat de 
colectiv

care urmează «ă 
peste citeva zile

SOFIA PĂUN

• Pentru perfecționarea con
tinuă a pregătirii profesionale, 
in această lună a luat ființă la 
Combinatul de îngrășăminte chi
mice din Tnmu Măgurele o po
litehnică muncitorească. Aceasta 
(funcționind în cadrul Grupului 
școlar de chimie), va pregăti 
pentru inceput 38 de tineri pen
tru meseria de operator meta
lurgist. (ION ZORILA).

• Peste 2 906 de tineri din ju
dețul Prahova au participat in 
prima decadă a lunii iunie la 
executarea unor lucrări pe te
renurile I.A.S. din Băicoi, Urlați, 
Măgurele, Tohani, Valea Călu
gărească etc. Valoarea acestora 
a fost estimată la 500 mii lei. 
(VASILE MATEI).

consiliul pedagogic să 
recunoști, devin parcă 
înțelegem bine ce le 
respectul și recunoș-

in

LUCREȚIA LUSTIG

Era pre! 
com unicat 
vocăril 
neseu, 
poezie 
tării", 
poetic, 
nute de poeți din partea locu
lui și de corul „Ateneu" al Sin
dicatului învățămint din Bacău.

Pentru a-și face o imagine 
riuar si pe scurt, asupra vit- 

;:iura!-art’stice si științi
fice a acestui tinâr oraș, citito
rul trebuie sâ știe :
• Secția de cociolo^ie a So

cietății culturale „G. Câlines- 
eu*  a realizat mai multe 
anchete, printre care : „Publi
cul școlar și receptivitatea sa 
fata de literatura contempora
ni*  : „Evoluția gustului de 
leeturâ tn condițiile consolidă
rii social-cuiturale a orașu
lui*.  „Optimizarea lecturii 
chtmiștilcr*  • Secția de muzi
ca a antrenat pe membrii sâi 
la rule<erea folclorului de pe 
Valea Trotusu!ui. „Cantata 
ehimirtilor de pe Trotuș*  de 
Im Cuman a foot prezentat*  
ta premieri de Orchestra sim
fonica din Bacău, ta încheie*  
rea coneertelor-lecții ținu te ia 
Casa de rafturi • Secția me- 
dicalâ a aceleiași societăți 
și-a propus depistarea unor 
afecțiuni legate de noxele pro
fesionale pe platforma indus
trială Gr.I.P. Borxești • Filiala 
Societății de științe matemati
ce s-a constituit ta adunarea 
Fenerală din februarie a.c. ta 
prezența acad. Nicolae Teodo- 
rescu. președintele SocietAtii 
de științe medicale din R.S.R. 
• Societatea științifică și lite
rar -artistică „Grigore C. Moi
st!" a elevilor a organizat se
siunea de referate și comuni
cări științifice „Muguri de vis 
comunist" (matematică-auto- 
matică. fizicâ-electronlcă, isto- 
rie-arheologie. științe filolo
gice și sociale) • Cercul de 
cibernetică al Casei pionierilor 
deține medalia de aur „Pentru 
merite deosebite la concursul 
Minitehnicus — 1975“. locul II 
la concursul republican „Ra- 
dio-Prichindel“ si locul I fete 
la concursul județean „Radio- 
B!itz“ * Cercul de desen „Ton 
Diaconescu“ activează In ca
drul Școlii generale nr. 5. A 
organizat expoziții colective și 
a participat la expoziții Inter
naționale în : New York (Bi
blioteca Română, Școala Wal
den — Manhattan), New Jer
sey — Florida, Noua Zeelandă, 
Geneva, Budapesta.

Printre personalitățile de prestigiu participante la edițiile „Zilelor 
culturii călinesciene", academicia nul Al. Rosetti și-a adus o contri

buție deosebită

„CUPA ROMÂNIEI" LA FOTBAL
Deva : F.I.L. ORĂȘTIE — 

STEAUA 1—8 (0—4). Au mar
cat : Iordănescu, de două ori 
(min. 7 și min. 23), Troi, de două 
ori (min. 15 și min. 87), M. Ră- 
ducanu (min. 5), Năstase (min. 
47), Zamfir (min. 67), Dumitru 
(min. 71), respectiv Nicolae Bela 
(min. 85) din 11 m.

Timișoara : UNIVERSITATEA 
CRAIOVA — U.T.A. 3—2 (2—2, 
0—1). Echipa arădeană a con
dus cu 1—0 și 2—1, prin golu- . 
rile înscrise de Colnic (min. 4) 
și Domide (min. 63), dar stu
denții craioveni au reușit să e- 
galeze, punctînd prin Cămâtaru 
de două ori (min. 50 și min. 83), 
iar Nedelcu a „semnat" golul 
victoriei în min. 92.

Craiova : POLITEHNICA TI
MIȘOARA — SPORTUL STU
DENȚESC 1—3 (0—2). Au mar
cat : Marica (min. 16). Cassai 
(min. 41), Mehedințu — autogol 
(min. 59), respectiv Dembrovschi 
(min. 47). De menționat că Dem
brovschi a ratat un penalti (min. 
73).

Tîrgu Mureș : F. C. BIHOR — 
LETEA BACĂU 3—0 (0—0). 
Au înscris : Ghergheli (min. 51),

fundașul Popovici (min. 75), din 
penalti și M. Marian (min. 84).

București : PROGRESUL - 
RAPID 0—1 (0—0, 0—0). Victo
rie la limită a feroviarilor, ob
ținută în prelungiri. A marcat : 
Manea (min. 95).

Cimpina : JIUL — C.S.U. 
GALAȚI 0—1 (0—0). Formația 
gălățeană, din categoria B, a a- 
vut mai mult timp inițiativa, 
reușind să puncteze prin Cotigă 
(min. 79).

Sibiu : A.S.A. TÎRGU MURES
— „U“ CLUJ-NAPOCA 3—0 

. (0—0, 0—0, 0—0). Mureșenii
s-au calificat. în urma exe
cutării loviturilor de penalti, 
transformate de portarul Nagel, 
Ispir și Onuțan, în timp ce Ba- 
tacliu. Cozarec și Anca au ra
tat loviturile de la 11 m.

Rimnicu Vîlcea : F. C. ARGEȘ
— F. C. BAIA MARE 4—3 (2—2, 
2—1). Formația din Pitești a ob
ținut calificarea în prelungiri. 
Au marcat : Simion (min. 16). 
Doru Popescu (min. 44), Ancuța 
de două ori (min. 94 și min. 117), 
respectiv Chivescu (min. 1), 
Mânu (min. 50) din penalti și 
Coler (min. 102).

M. L.

M
• Turneul internațional de 

tenis de la Nottingham (Anglia) 
a continuat cu disputarea pri
melor partide din turul trei 
(optimi de finală) al probei de 
simplu bărbați, jucătorul român 
Ilie Năstase l-a intîlnit pe 
vechiul său rival, americanul 
Stan Smith, în fața căruia a 
ciștigat, în două seturi, cu 6—4, 
6—3.

• In cadrul turneului inter
zonal de șah de la Manilla 
s-au desfășurat partidele între
rupte în primele trei runde. 
Marele maestru român Florin 
Gheorghiu a remizat, după 72 
de mutări, partida întreruptă în 
prima rundă cu maestrul inter
național iranian Khossrow 
randi.

Ha

multelor comuni”
aparținlnd

TINERI
MUZICIENI

• ALEXANDRA

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE 
BUCUREȘTI

ANUNȚĂ SCOATEREA LA CONCURS

a postului de profesor la Facultatea de finanțe-contabili- 
tate, catedra de Eficiența economică a investițiilor și a fon
durilor fixe, disciplina : „Metode de caicul și analiză a efi
cienței economice a investițiilor", poziția 1.

★

Candidații Ia concurs vor depune la secretariatul rectora
tului Academiei de studii economice din București, Piața 
Romană nr. 6, cererea de inscriere împreună cu actele pre
văzute de Legea nr. 6 privind Statutul personalului didactic 
din R. S. România, publicat în Buletinul Oficial partea I, 
nr. 33 din 15 martie 1969 și de Instrucțiunile Ministerului 
Educației și învățămîntului nr. 81 539/1969.

Cei care funcționează intr-o instituție de învățămint su
perior sint obligați să comunice în scris, rectorului acesteia, 
înscrierea la concurs.

Termenul de inscriere pentru postul de profesor este de 
30 zile de Ia data publicării anunțului în Buletinul Oficial 
partea a IlI-a.

Informații suplimentare se pot obține zilnic intre orele 
12—14 la secretariatul rectoratului.

MINISTERUL EDUCAȚIEI Șl ÎNVĂȚĂMÎNTULUI, UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI 
anunță scoaterea la Concurs a următoarelor posturi :

Lector la Facultatea de 
limbi germanice, catedra de 
limba engleză, disciplina 
Limba engleză contempora
nă, poziția 5 ;

Asistent la Facultatea de fi
zică, catedra de fizică teo
retică și matematică, disci
plinele Matematici I și II, 
poziția 18 ;

Asistent la Facultatea de 
fizică, catedra de electricita
te, corp solid și biofizică, dis
ciplina Dispozitive și circuite 
electronice, poziția 18 ;

Asistent la Facultatea de 
fizică, catedra de optică, 
spectroscopie, plasmă, disci
plinele : Desen tehnic. Ele
mente de spectroscopie ato
mică și moleculară. Spectro
scopie aplicată, Plasmă și a- 
plicații, poziția 18 ;

Asistent la Facultatea de 
fizică, catedra de mecanică 
fizică, fizică moleculară și 
fizica polimerilor, discipline
le : Mecanică și acustică. Fi
zică moleculară și căldură, 
poziția 21 ;

Asistent la Facultatea de 
filosofie, catedra de psiholo

gie, disciplinele : Psihopato
logie și psihiatrie, Psihofizio- 
logie, neurocibernetică și teo
ria informației, poziția 24 ;

Asistent la Facultatea de 
filosofie, catedra de psiholo
gie, disciplinele : Psihologie 
medicală, psihoterapie și psi- 
hofarmacologie. Didactica și 
metodica invățămîntului spe
cial, Psihologie judiciară și 
recuperarea inadaptaților so
ciali. Defectologie. poziția 25 ;

Asistent la Facultatea de 
limbi germanice, catedra de 
limba și literatura germană, 
diciplina Limba germană 
contemporană, Limba ger
mană curs practic, pozi
ția 21 ;

Asistent la Facultatea de 
limbi germanice, catedra de 
limba engleză, disciplinele 
Limba engleză contempo
rană. Limba engleză curs 
practic, poziția 20 ;

Asistent la Facultatea de 
limbi germanice, catedra de 
limba engleză. disciplinele 
Limba engleză curs practic, 
Limba engleză contempo
rană. poziția 39 :

Asistent la Facultatea de 
limbi germanice, catedra de 
literatură engleză, disciplina 
Limba engleză — retrover
siuni și texte, poziția 11.

Candidații la concurs vor 
depune la secretariatul Uni
versității din București, b-dul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej nr. 
64, în termen de 30 de zile 
(pentru postul de lector) și 
de 15 zile (pentru postul de 
asistent) de Ia data publică
rii acestui anunț în Buletinul 
Oficial, cererea de înscriere, 
la care vor anexa actele și‘ 
lucrările prevăzute de Legea 
nr. 6 privind Statutul perso
nalului didactic din Repu
blica Socialistă România, pu
blicată în Buletinul Oficial, 
Partea I, nr. 33 din 15 mar
tie 1969, și de Instrucțiunile 
Ministerului Educației și în- 
vă țămintului nr. 84 539/1969.

Concursul va avea loc la 
Universitatea din București 
in termen de 2 luni (pentru 
postul de lector) și de 15 zile 
(pentru posturile de asistent) 
de la data expirării terme
nului de inscriere.

Conținutul 
cori și intervenții 
oaspeților și localnicilor — iar 
intre aceștia din urmă aflin- 
du-se tineri talentați și pasio
nați cititori și artiști amatori 
din întreprinderi industriale, li
cee de specialitate și de la cele 
două facultăți de subingineri — 
«-a raportat la citeva din di
recțiile tematice primordiale ale 
culturii socialiste, (In cadrul sec
ției Literatură contemporană, 
coordonator : Nicolde Manoles- 
cu, prozatorii Fănuș Neagu, Al. 
Ivasiuc. Constantin Țoiu și Geor
ge Bălăiță au dialogat cu publi
cul sub genericul „Scriu despre 
realitatea zilelor noastre", in 
secția Limba literară, coordona
tor : prof. dr. doc. Gavril Istra- 
te. participanta au luat in dis
cuție texte revelatorii ale unor 
scriitori moderni, clasici și con
temporani, in secția Literatura 
clasică, coordonator : prof. dr. 
I. D. Lăudat, s-au evidențiat la
turi și modalități proprii ale 
umanismului).

La una din secții, Sociologia 
literaturii (coordonator : Con
stantin Crișan), publicul a fost, 
in exclusivitate, format din ti
neri. Mai mult, alături de oas
peți. ei au prezentat patru co
municări, unele foarte intere
sante, cum ar fi „Orizontul ma
nualului de literatură", de eleva 
Emilia Done, sau aceea despre 
mesajul poeziei noastre militan
te. Participanții la secția Arte, 
coordonatori : conf. dr. Alexan
dru Husar și dr. Vasile Tomes- 
cu. au relevat aspecte ale for
mării gustului artistic în litera
tură. muzică și plastică sau au 
redescoperit frumuseți artistice 
ale folclorului de pe Valea Tro- 
tușului, iar secția consacrată, de 
fiecare dată, lui G. Călinescu. a 
conturat, in citeva comunicări, 
noi dimensiuni ale operei mare
lui critic.

Seara, la lumina reflectoare
lor, in jurul obeliscului „Poetul 
in cetate", din frumosul parc 
„G. Călinescu", s-au adunat 
sute de tineri ca să asculte re
citalul liric susținut 
cenaclului 
nouă".

In suita 
și plăcute 
linesciene" 
specială a 
eu o existentă de un deceniu.

Înlănțuite și privite retrospec
tiv, aceste modalități concrete 
de a aborda actul de cultură și 
de creație intr-un oraș cu citeva 
zeci de mii ‘de tineri, din cei 
peste 55 000 de locuitori ai săi, 
conferă participanților la „Zilele 
culturii călinesciene" o imagine 
o activității bogate pe care ei 
o desfășoară cu continuitate.

tn general, asemenea manifes
tări dovedesc o creștere neîn
cetată a participării oamenilor, a 
tineretului in special, la organi
zarea, desfășurarea și elabora
rea actului de cultură autentică.

Concertele originalei formații 
SIMFONIETTA a A.T.M.-ului, 
ansamblu cameral alcătuit in 
exclusivitate din femei, și av’-nd 
la pupitru pe dirijoarea Maria 
Nistor, s-au impus in actuala 
stagiune fie prin ineditul re
pertoriului, fie prin valoarea 
unor tinere soliste care, se a- 
firmă' ca remarcabile talente 
artistice. Siptămina trecută, so
lista Concertului in si minor 
pentru violoncel și orchestră 
de Antonio Vivaldi a fost tinăra 
timișoreancă Alexandra Gtițu. '

Elevă a profesorului Sera
fim Antropov la Conservatorvl 
din București, violoncelista A» 
lexandra Guțu s-a perfecționat 
la Conservatoire superieur de 
musique din Paris cu Joseph 
Calvet și la Konservatorium 
„Mozarteum" din Salzburg cu 
Antonio Janigro, impunindu-se 
in scurtă vreme printr-un re
marcabil palmares de premii in

literar
de membrii 

„Junimea

acelorași
„Zile ale
s-a înscris și ediția 
„Jurnalului literar",

instructive 
culturii că-

VICTOR VIȘINESCU

DIAN
în grupa a 7-a, alături de for
mațiile Iugoslaviei și Spaniei. 
Iată componența celorlalte grupe 
preliminare : grupa 1 : Polonia, 
Suedia. Danemarca ; grupa a 
2-a : Italia, Portugalia, Luxem
burg ; grupa a 3-a : R. D. 
Germană, Austria, Turcia; grupa 
a 4-a : Belgia, Bulgaria, Franța; 
grupa a 5-a : Finlanda. Norve
gia, Anglia ; grupa a 6-a : Sco
ția, Cehoslovacia, Elveția ; gru
pa a 8-a : U.R.S.S., Ungaria, 
Grecia.

ternaționale. Astfel, tinăra in
terpretă a cucerit an de an (in- 
cepind din 1973) premii la Con
cursul Pablo Casals din Buda
pesta, Concursul de la Bologng 
și Concursul Gaspard Cassado 
din Florența, situindu-se as
tăzi printre primii- violgnceliști 
ai țării noastre. Șefă de partidă 
la Filarmonica ..Banatul" din 
Timișoara, Alexandra Guțu a 
întreprins turnee artistice in 
R.F. Germania (1969), Iugoslavia 
(1970, 1975) și Italia (1972. 1974).

In Concertul de Antonio Vi
valdi, Alexandra Guțu ne-a de
monstrat o naturalețe a teh
nicii mîinii stingi și o siguran
ță a arcușului de-a dreptul sur
prinzătoare. Frazarea cursivă, 
expresivă, sensibilă, inteligență 
se încadrează perfect in stilul 
preclasicului italian. Există insă 
pericolul ca, furată de ușurin
ța tehnicii, solista să „șteargă" 
unele sunete care la partiturile 
maeștrilor veacului XVIII tre
buie să se audă perfect, bob cu 
bob — cum se exprima un vir
tuoz al coardelor. Ne-au plăcut 
la Alexandru Guțu, tempera
mentul, risipa de energie, tonul 
„fierbinte" (mai ales in partea 
lentă a Concertului) al pasaje
lor de bogată inspirație melo
dică. Sunetul rotund in regis
trul grav, generos in pozițiile 
joase, captivează ascultătorii 
(este adevărat că și instrumen
tul răspunde la solicitările so
listei).

Socotim că talentul aces
tei violonceliste de certă carieră 
solistică merită încurajarea fo
rurilor organizatoare.

VIOREL COSMA

• CRISTIAN
BELDI

în cadrul ediției trecute a 
Festivalului Cintare Omului am 
asistat la debutul spectaculos al 
unui tinăr pianist, elev al Li
ceului „George Enescu" din 
București, care, prin interpreta
rea oferită atunci unei lucrări 
pentru pian și orchestră de We
ber, in compania Orchestrei me
dicilor. a atras atenția asupra 
excepționalului său talent.

Acest eveniment, petrecut în 
urmă cu un an, nu a constituit 
o simplă întîmplare, ci primul 
pas sigur în cariera solistică a 
Iui Cristian Beldi, pas ampli
ficat în continuare cu aceeași 
intensitate prin fiecare nouă a- 
pariție a sa, atît in sălile de 
concert ale țării (Bacău, Timi
șoara, Iași, Craiova), cit și peste 
hotare în cadrul Cursurilor de 
perfecționare de la Salzburg 
(1975) conduse de Carlo Zecchi 
unde a fost selecționat în re
citalul final.

De curind, a susținut la Sala 
mică a Palatului în ciclul După 
amiezele muzicale ale tineretu
lui un izbutit recital. Eleganța 
și maturitatea sa interpretativă, 
grija pentru detalii, nuanțe, sti
luri interpretative etc. au domi
nat întregul program alcătuit 
atit din cunoscute lucrări ale re
pertoriului pianistic universal 
cit și românesc.

Această nouă apariție a sa in 
viața muzicală a Capitalei il 
impune pe Cristian Beldi in rin
dul celor mai valoroși pianiști 
afirmați în ultimii ani. demon- 
strînd din plin nivelul său actual 
de pregătire dinaintea apropia
telor Cursuri de perfecționare 
de la Salzburg, unde va parti
cipa din nou, de această dată 
ca bursier.

• în arena „Nassau Coliseum" 
din Uniondale, 
apropiere de 
peste 10 000 
au urmărit meciul de box din
tre ..greii" George Foreman 
(101,826 kg) și Joe Frazier 
(101.250 kg), foști campioni ai 
lumii, o adevărată semifinală 
pentru desemnarea noului șalan- 
ger oficial al deținătorului cen
turii, Cassius Clay. în excelentă 
formă, George Foreman a con
firmat valoarea sa, obținînd 
victoria prin abandon în repriza 
a 5-a.

Aceasta a fost cea de-a doua 
victorie obținută de Foreman în 
fața lui Joe Frazier.

(localitate în 
New York), 

de spectatori

M-
eru-

Uniunea europeană de 
(U.E.F.A.) a alcătuit 
preliminare ale primei e- 
a campionatului european 

rezervat echipelor de tineret 
(jucători sub 21 de ani), com
petiție care înlocuiește fostul 
campionat european pentru ti
neret (jucători pînă la 23 de 
ani).

Selecționata României va juca

bal

I.I.S. FRIGOCOM
cu sediul in București — str. Bujoreni nr. 36 sectorul 7, 

cartierul Drumul Taberei, troleibuz 90 la capăt ; 84, 93, au
tobuzele 37 . 84 barat, 108 Stația Bujoreni, tramvaiul 8,

RECRUTEAZĂ TINERI CARE AU TERMINAT 
TREAPTA I DE LICEU, TINERI CARE AU TER
MINAT 10 CLASE, pentru Școala profesională 
cu durată de 3 ani, în vederea calificării în 
meseria de lăcătuș mecanic utilaj comercial 
și frigorifere.

De asemenea mai încadrează bărbați in vederea calificării 
prin cursuri de scurtă durată, 8 luni, in meseria de tinichigiu 
industrial. Pe timpul școlarizării cursanții vor fi retribuiți 
cu 1 230 lei.

Mai încadrează muncitori calificați in meseriile de : strun
gari, rectificatori, tinichigii, timplari, lăcătuși mecanici în
treținere utilaje, vopsitori, ingineri T.C.M.

Relații suplimentare la telefon 46 40 20 — 46 49 20 interior 
113.

ALEXANDRU POPA

mncemr.nl
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCUr
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Intrind ta holdele de griu ți 
orz cu spic bogat, pirguite sub 
soarele generos al verii, ta La
nurile de porumb și floarea- 
soarelui, secretarul general ai 
partidului examinează, împre
ună cu ministrul agriculturii și 
industriei alimentare, cu pre
ședintele Uniunii naționale a 
cooperativelor agricole de pro
ducție. cu specialiștii prezer.ți 
soiurile și hibrizii cultivați. Se 
rețomandă intensificarea cerce
tărilor in direcția îmbunătățirii 
Însușirilor acestora, experimen
tarea diferitelor tehnologii, in 
special la porumb, pentru real.- 
zarea unor densități mai mari 
decit cele obișnuite. Este sub
liniată necesitatea colaborării 
mai strinse între unitățile de 
producție și cele de cercetare 
agricolă pentru generalizarea 
mai rapidă a rezultatelor obți
nute de oamenii de știință in 
domeniul ameliorării. într-unul 
din lanurile de orz stat ana
lizate posibilitățile de ame
liorare a soiului cultivat, care 
prezintă calități remarcabile — 
densitate mare la hectar, re
zistență la cădere, coacere tim
purie — pentru a spori produc
tivitatea acestuia și a obține 
recolte superioare.

în discuția avută cu cadre de 
conducere și specialiști, secreta
rul general al partidului reco
mandă măsuri de cel mai larg 
interes pentru dezvoltarea unei 
agriculturi intensive, de inalt 
randament, bazată pe aplicarea 
tehnicii moderne și a tehnolo
giilor noi. perfecționate, de cul
tivare a plantelor și de creștere 
a animalelor.- Sint abordate, tot
odată, unele probleme legate 
de trecerea la forme superioare 
de conlucrare între stațiunile de 
mecanizare a agriculturii și co
operativele agricole care să a- 
sigure unirea eforturilor coo
peratorilor și mecanizatori
lor. valorificarea mai de
plină a potențialului de produc
ție a pămîntului pentru a obțme 
recolte și producții animaliere 
mari în condiții de eficiență e- 
conomică ridicată.

în continuare este vizitată 
ferma de vaci Vitănești din ca
drul I.A.S. Alexandria. Acest 
sector zootehnic dispune de a- 
nimale de mare valoare, de la 
care se obțin producții bune de 
lapte : totodată, aici se cresc 
tăurași și vițele de prăsilâ pen

tru ameliorarea efeettrefee dia 
alte unități agr-cole.

Apreciind poaibil-tănie fer
mei. secretarul general al parti
dului cere îmbunătățirea orga- 
-ntzării muncii și a produc
ției, accentuarea preocupări
lor colectivului de muncitori șt 
specialiști pentru dezvoltarea 1- 
moderr.izarea acestei unități 
zootehnice, pentru transforma
rea ei intr-o fermă model

Luindu-si rămas bun de la 
cooperat or it mecanizatori, |. 
specialiștii din comuna Puranu 
secretarul general al partidului 
le urează noi succese ta înfăp
tuirea programului de dezvol
tare a agriculturii- Despărțirea 
de locuitorii comunei Punm ș 
de ceilalți oameni ai ffiitc: 
vroiți din satele ICniMgti. 
Cernelii. Măgura. Te>tcma- 
nu. din Alexandria n Vi
dele. din alte localități ale Ju
dețului este caldă, emouocan- 
tă. prilejuiește o nouă si pu
ternică manifestare a dragccei 
fata de partid. a tacredemi 
profunde ta pcLinca sa.

Următoarea etapă a vizitei — 
orașul Zinaicaa. Aceleași sen
timente calde, esnotxmante. ex
primate de mii de oameni. Uti
lele. ovațiile, cuvintele de bun 
venit, sint reluate, apoi, cu 
și mai multă vigoare, pe străzile 
orașului, pini ta portul dună
rean. Acolo se va crea, ta acest 
cincinal. prima platformă in
dustrială a orașului Zimnîcea. 
așezare de veche obîrșie. căreia 
socialismul ii rezervă o pers
pectivă tasuflețitoare. pe mă
sura timpurilor noastre, a dez
voltării pe care o cunoaște în
treaga tară.

O machetă, tar-alatâ chiar pe 
malul Dunării, prezintă la scară 
redusă modul cum vor fi am
plasate o mare Întreprindere de 
țevi sudate, prima unitar*  me
talurgică din județ, o fabrică 
de zahăr, un atelier de repara
ții navale, termocentrala care 
va deservi această zonă, pre
cum și dezvoltarea portuară.

Datorită acestei platforme, 
nouă emblemă a Zimnicei. as
tăzi localitate mai mult agrico
lă. producția industrială a lo
calității va creste ta acest cin
cinal de peste 9 ori : vor fi 
create aici locuri de muncă pen
tru mai bine de o zecime din 
populația Zimnicei.

Tovarășului Nicolae Ceausescu 
fi stat prezentate mai tatii, de 
către ministrul industriei me
talurgice, Neculai Agachu am-

Exprimtad ca» mulțumiri 
pentru ateutia acordată dezvol
tăm eccnom.ee a Teleormanu
lui cit s- pentru md-catiLe po
rnite. cei prezent: ia analiză 11 
asigură pe tovarășul Nicotae 
Ceausescu că vor face torul 
pentru a fi la înălțimea efor
tului de investiții depus de sta
tul nostru in vederea dezvoltă
rii economiei acestui județ, ri
dicării sale Ia cote mai înalte 
de progres și evilizație socia
listă.

într-o scurtă discuție care a 
urmat, pe marginea dezvoltării 
edilitare a orașului Z.mricea. 
tovarășul Nicolae Ceausescu a
atras atenua asupra necesității 
de a se realiza prevederile sta
bilite ta domeniul constzucm- 
lor de locuințe, ta mod chibzuit 
și rat'ocal. evîttadu-se cheltu
ieli de prisos prin demolarea 
fondului bun de case existent.

De la Ztamicea. elicopterul 
prezidențial se îndreaptă spre o 
altă zonă industrială a județului 
Teleorman.

Colectivul de mur.că al Ccm- 
binatului de îngrășăminte chi
mice Tumu Măzure’.e primes'? 
cu deosebit entuziasm pe secre
tarul general a! partidului.

Aici are foc o sucrta'ă 
analiză asupra activității acesm: 
combinat — cea mai mare uni
tate industrială a județului Te-

ca

al
ger-e- 

lun- 
par-

Prilej pentru miile de 
f. munci: ieșiri de-a 

străzilor sâ-i salute cu 
pe secretarul 

partidului. De-a
Întregului drum 
răsură urale, aclamații 

..CeaujescurP.C.R.-. „Ceaușescu 
și poporul*  — simboluri ale În
crederii nețnărginte a oameni
lor muncii de pe aceste me- 
leaguri ta politica partidului, in 
secretarul său generai.

Sub toate aspectele, vizita de 
lucru a tovarășului Nicolae 
Ceausescu ta județul Teleorman 
s-a dovedit deosebit de rodnică, 
insertmdu-se. prtn concluziile 
desprinse, prin indicațiile și re- 
comandănîe secretarului general 
al partidului ca un moment de 
referință ta evoluția Teleorma- 
floH ta anii cincinalului revo
luției tehnico-știsnțifice. în ace
lași timp, prin momentele sale 
bogate ta semnificații, vizita de 
lucru a demonstrat voința una
nimă a oamenilor muncii de a 
transpune exemplar in viață 
Programul Congresului al XI-lea 
a! partidului, asigurind astfel 
cor.f.nua înflorire a patriei, a 
neții materiale și spirituale a 
întregului nostru popor.

„OPERATIVA 4 SEARrv DOU i.r

I 'Zr: îs ,-i*s ri.-rtri care prezi-.iă amplasarea vizoarelor unități economice

într-unul din lanurile de orz din comuna Purani
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ACOLO UNDE SE VEDE SPIRITUL DE RĂSPUNDERE
• M0VIL1ȚA (ILFOV) • OBlRȘIA DE CÎMP (MEHEDINȚI)

Cind ceasurile unora nu CO

sint potrivite cu ale celorlalți
Știam că in fiecare seară 

conducerile C.A.P., împreună cu 
șefii de fermă, țin o scurtă șe
dință „operativă" in care ana
lizează realizările din acea zi 
și planifică munca pentru fie
care formație de lucru in parte 
pentru ziua următoare. Am ți
nut să vedem cum se desfă
șoară o astfel de operativă la 
C.A.P Movilita, județul Ilfov.

La ora cind 
loc operativa 
preună 
tetului 
Obretin 
C.A.P. 
ușile încuiate. Avem totuși no
roc. îl găsim pe omul ce are 
în pază sediul C.A.P. de la 
care primim și informații pre
țioase : „Azi oamenii, au venit 
mai devreme de la cimp (ne-a 
spus și ora — 15.00) Inginerul 
șef este plecat la o ședință ia 
București. Președintele a plecat 
la Urziceni de 
urma să plece 
la o ședință), 
unui membru 
C.A.P., pentru

trebuia să aibă 
am mers, im- 

cu. secretarul 
comuna] de
Belcioiu. la 

Aici, liniște.

comi- 
partid.
sediul 
Toate

*

un tablou mai complet cu pre
ocupările umorilor responsabil, 
primarul comunei țme să a- 
dauge : „La noi. săptâminal. vi
nerea. conducerile C.A.P„ a 
consiliului popular întocmesc 
planul de muncă pentru săptâ- 
mina viitoare, plan pe care-1 
revedem și-l modificăm ta func
ție de lucrările ce le avem de 
efectuat — ta fiecare seară*.  
Cum ? S-a văzut.

_ A dona zi dimineața.

fe

Un program riguros,
respectat

de Cimp — Mehedinți, 
Pe aleea frumos im- 

cu trandafiri de un

zil-

Obtasta 
erele 19. 
podobrtă 
roșu aprins. încep să apară șe
fii fermelor, toți ceilalți chemați 
să participe la ședința
mei de lucru. Răcoarea din 
sediu. o glumă. o vorbă 
potrivit*,  akmgă obosea- 
■ -n-, z:> -■ i ?r- = - .
tele cooperativei, tinărul inginer 
Ifitafl Marinescu, venit cu nu
mai cites-a clipe mai înainte de

REPORTERII NOȘTRI AU CONSEMNAT

întocmai

HĂRNICIA UNUI
Un rol deosebit de impor

tant la ridicarea eficienței 
intregii activități de pe plat

forma Combinatului siderur
gic de la Galați îl au ac
țiunile și inițiativele desfă
șurate cu larga participare a 
tinerilor: „In fiecare zi, in 
fiecare schimb — o șarjă de 
oțel peste plan", „Furnalul 
tineretului", „Calitatea pro
duselor — oglinda muncii 
noastre", „Nici un cadru teh-

MARE COLECTIV
nic fără o temă de studiu cu 
aplicabilitate și eficiență con
cretă in producție" și altele. 
Producțiile suplimentare ob
ținute de la începutul anu
lui și plnă în prezent sint 
ele însele edificatoare pentru 
hărnicia acestui mare colec
tiv : 57 000 tone. fontă, circa 
23 000 tone oțel, peste 62 000 
tone sleburi de relaminate, 
11 000 tone tablă groasă etc, 
(Ion Chirie)

SECVENȚE clsjjene

unde a doua zi 
la București (tot 
Totuși. în lipsa 
din conducerea 

____ _ ,_____  a afla noi amă
nunte ..apelăm" la dosarul aflat 
la consiliul popular, in care se 
tine evidenta la zi. cu lucrările 
efectuate și producțiile obținu
te de unde am reținut : anul 
trecut la toate culturile. în a- 
fară de griu și legume, pro
ducțiile planificate au fost de
pășite. Cîteva exemple. La po
rumb. planificat 4 800 kg la 
hectar, realizat 5 500. la sfecla 
de zahăr planificat 32 000 kg, 
realizat 33 000 la fasole plani
ficat 1 000 realizat 1 200. la tu
tun. planificat l 400 kg. rea
lizat 1 900 Si pentru a prezenta

Ora 4,45. Primul cu care fa
cem cunoștință este uteestu.' 
Constantin Costache. El venise 
la cimp impreună cu mama sa. 
Sofîța Costache, pentru a efec
tua arași la a doua man uală, ia 
porumb, pe suprafața luată in 
acord global. Am notat doar 
doi membri cooperatori din cei 
40 prezenți la acea oră pe tarla.

Ora 5,45. Sediul C.A.P. Ne 
intimpină același om de servi
ciu. Ușile tot încuiate. Apar pe 
rind inginerul șef. Iorga Ni- 
colae. șefa fermei nr. unu. in
ginerul Gherbezan și cițiva din
tre șefii de brigăzi.

Ora 6.00. Secția 5 S.M.A. Con- 
deești ce servește C.A.P. Mo
vilita. Odată cu șeful secției a- 
par. pe rind. și mecanizatorii. 
Cind soarele era deja sus se 
făcea planificarea și repartiza
rea oamenilor pe sectoare și 
lucrări. O precizare. La ora 6.30 
nici una dintre mașinile agri
cole nu plecase din secție.

nere stat argumente care de
monstrează că La Movilita ma
joritatea oamenJor smt oarmei 
și pricepuți. Considerăm tasă 
că rezultatele ar putea 6 mult 
mai bune dacă ar exista o pre
ocupare susținută și perma
nentă din partea tuturor celor 
ce răspund de bunul mers al 
C.A.P. Organ .zind bine munca, 
de seara, participind la cimp. 
alături de cooperatori și meca
nizatori multe din neajunsuri 
ar putea fi evitate. Nu ar mai 
fi exemple ca Tudoca Mihai și 
Ionică T. Vasile 
reproșeze slaba 
șilei efectuate, 
mecanizatori ca 
care la amiază 
pe dreapta și trage un pui de 
somn de vreo trei ore : nu ar 
mai fi parcele de porumb, floa- 
rea-soarelui. sfeclă îmburuiena- 
te. Si toate treburile ar merge 
bine.

cărora să îi se 
calitate a pra- 
Nu ar mai fi 

Petre Dragomir 
trage tractorul

DUMITRU DUCA

la fermele legumicole, unde cul
turile de rădâcinoase ridică une
le probleme ce impun măsuri 
urgente, deschide ședința. In
formează șeful fermei nr. 1 de 
ctmp. tehnicianul Ghilea Dumi
tru. Echipele conduse de Mihart 
Gheorghe și Barbu Gheorghe au 
fertilizat faziaî sfecla de zahăr 
pe 20 de hectare. Mai sint de 
fertilizat 45 de hectare. Lucra
rea va fi executată miine de 
celelalte 5 echipe. Echipele con
duse de Ghilea Ilie și Crașo- 
veanu Pina au ajutat ferma 2 
la executarea lucrărilor de în
treținere a culturilor rădăcinoa- 
se. iar echipele conduse de Sto- 
chița Gogu. Ghilea Nae și Ghi- 
ță Pantea au încheiat plivitul 
fasolei. Pentru a doua zi. 5 e- 
chipe vor fertiliza sfecla de za
hăr pe 45 hectare iar două e- 
chipe vor prăși porumbul 
punctul Hotar-Cetate.

Urmează o scurtă discuție 
tre președinte, șeful fermei

tn

!n- 
le-

gumicole. care solicită în conti
nuare ajutoare, și șeful fermei 
nr. 1 de cimp. Se hotărăște ca 
ta continuare două echipe de 
la cimp să lucreze la întreține
rea culturilor rădâcinoase.

Rind pe rind. toți cei 7 șefi 
de ferme informează asupra lu
crărilor executate, iși prezintă 
programul de muncă pentru a 
doua z.. Se aduc, in funcție de 
necesități și urgențe, unele co
recturi. Hotăririle luate de co
mun acord sint consemnate în 
registrul anume destinat. Șe
dința se încheie, fiecare plecind 
să transmită șefilor de echipe 
hotăririle luate, punctele de lu
cru pentru a doua zi. Au trecut 
38 de minute.

A doua zi. orele 6 dimineața. 
A trecut un ceas de cind coo
peratorii din ferma zootehnică 
lucrează potrivit programului. 
Mulsul s-a încheiat, este aștep
tată mașina pentru livrare.

în ferma legumicolă se recol
tează» ultimele cantități de var
ză timpurie. A început primul 
recoltat la tomate timpurii. A- 
jutați de cele două echipe de 
cimp, legumicultorii prășesc 
morcovii și păstîrnacul.

însoțindu-1 pe președintele 
cooperativei în controlul pe ca
re l-a întreprins la primele ore 
ale dimineții, am constatat că 
tot ceea ce se hotărise seara s-a 
înfăptuit acum in modul cel mai 
exact.

AL. DOBRE

(Urmare din pag. I)

momente mai difi
cile : aveam de rea
lizat un mare volum 
de lucrări pentru 
subansamble desti
nate diverselor tipuri 
de mașini agricole. 
Nu mai trebuie să 
vă spun cit de im
portant este ca a- 
cestea să ajungă la 
timp în agricultură 
și ce efecte ar putea 
avea fiecare intirzie- 
re Am solicitat, cu 
sprijinul organizației 
un efort in plus din 
partea fiecăruia și 
pot să vă spun că 
aproape toți au răs
puns acestei che
mări.

RAPOARTELE U- 
TECISTE anunță : 
studenții clujeni au 
încheiat sesiunea. De 
două zile sint pre
zenți în întreprin
deri, ateliere școlare 
și laboratoare de cer
cetare. unde iși efec
tuează practica de 
vară. Numai la uni
versitate, un număr 
de 212 studenți lu
crează la 54 contrac
te în valoare de 4.7 
milioane lei. Popes
cu Mircea, anul II 
fizică, un pasionat 
cercetător, activist de 
asociație, îmi spune: 
„Activitatea direct 
productivă, cerceta
rea legată de nevoile 
producției presupune 
acumularea unor cu

noștințe vaste în toa
te domeniile știin
ței și culturii. Acea
sta ne impune par
curgerea dincolo de 
paginile bibliografiei 
universitare, a unor 
cărți de filozofie, po
litică, estetică, mate
matică. Obiectivele 
in cadrul cărora va 
trebui să lucrăm ne 
determină la muncă 
și cercetare asiduă, a- 
bordarea unor teme 
majore, de primă 
importanță. Numai 
așa putem răspunde 
exigențelor cincina
lului afirmării ple
nare a revoluției teh- 
nico-științifice, astfel 
ne putem face dato
ria așa cum se aș
teaptă de la noi.

NOI, TINERII
(Urmare din pag. I) 

de tineri din secție ; la sec
ția prelucrări metalice, prin 
buna desfășurare a „Olim
piadei frezorilor și strunga
rilor", utecistul Gheorghe 
Pop, din acest colectiv, fiind 
fruntaș Ia faza județeană.

Aș vrea să menționez și 
preocupările față de valorifi
carea gîndirii și creației ști
ințifice proprii și, în acest 
sens, comisia de creație teh- 
nico-științifieă din cadrul

comitetului U.T.C. poate e- 
videnția realizarea tinărului 
subinginer Stelian Mitruțiu, 
autor al unui proiect de co
lier — reper de bază pentru 
instalația de aer a întreprin
derii, reper care provenea 
pînă acum din import. în a- 
cest fel ne străduim noi să 
răspundem zi de zi, prin 
fapte, chemării secretarului 
general al partidului de a ne 
spori eforturile, calitatea 
muncii pentru patrie.

SOLUȚII 
ORIGINALE

(Urmare din pag. I)

foarte bune. Tineri specialiști 
ca inginerii Emilia Ioană, Nadia 
Turturică, Nicolae Spiridon, 
proiectanții Ion Vasilescu, Silvia 
Popescu sau subinginerul loan 
Stănescu, avind fiecare de re
zolvat măsuri . din planul colșcr 
tiv. s-au străduit și se stră
duiesc să contribuie efectiv »la 
reducerea continuă a cantității 
de metal folosit, adoptind noi 
soluții originale. Toate aceste 
eforturi conjugate cu moderni
zările tehnologice din secțiile de 
bază, unde s-a introdus metoda 
croirii complexe a metalului 
prin crearea unor puncte de 
debitare centralizată, pe pro- 
file. au condus la economisirea 
unei cantități importante de 
metal.

Foarte multe dintre propune
rile de măsuri ce vizează redu
cerea greutății produselor ' vin 
din secțiile prelucrătoare. de 
acolo unde metalul este folosit 
și unde muncitorii, tineri sau 
mai virstnici. acționează perma
nent, cu înaltă conștiință mun
citorească pentru evitarea ori
cărei risipe și realizarea mai 
multor produse din aceleași can
tități de metal. Aici, la între
prinderea constructoare de uti
laj petrolier „1 Mai" din Plo
iești. acțiunea de reducere a 
consumului de metal nu cu
noaște pauze și întreruperi. 
Este o activitate continuă ce 
angrenează întregul colectiv de 
muncă, organizației U.T.C. re- 
venindu-i un merit deosebit în 
mobilizarea tinerilor, educarea 
lor în spiritul gospodăririi 
atente a fiecărui gram de me
tal. Colectivele mixte formate 
de organizația de tineret, colec
tive ce cuprind ingineri, proiec
tantă tehnologi', muncitori și 
tehnicieni din secțiile prelucră
toare analizează toate posibili
tățile de economisire a metalu
lui. în dorința de a-și depăși 
angajamentul asumat : economi
sirea a 800 tone metal in cursul 
acestui an.

eccnom.ee


CONSILIUL’ DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

DECRET
Privind amnistierea unor infracțiuni 

și grațierea unor pedepse

Evoluția ascendentă a relațiilor 
dintre România și Turcia

în ultima perioada de timp, 
s-au primit mai multe cereri 
din partea unor cetățeni români, 
stabiliți în străinătate, prin care 
solicită Consiliului de Stat gra
țierea pedepselor la care au 
fost condamnați, spre a se putea 
reintoarce in tară.

Pentru a veni în întimpina- 
rea cererilor persoanelor aflate 
în asemenea situații, in spiritul 
umanismului ce caracterizează 
politica-statului nostru socialist.

Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România decretează :

Art. 1. — Se amnistiază in
fracțiunile de trecere fraudu
loasă a frontierei și refuzul 
înapoierii în țară săvîrșite de 
cetățenii români care la data

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a trimis tovarășului TODOR 
•HVKOV, prim-seeretar al Comitetului Central al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria, următoarea telegramă :

Dragă tovarășe Todor Jivkov,
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Româr.. 

al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și al meu 
personal, vă adresez, cu prilejul realegerii dumneavoastră in înalta 
funcție de președinte al Consiliului de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria, sincere felicitări și cele mai calde urări prietenești de să
nătate, fericire și de succese tot mai mari in edificarea societăț.i 
socialiste dezvoltate în Bulgaria vecină și prietenă, pentru ridicarea 
continuă a nivelului de viață material și spiritual al poporului frate 
bulgar.

îmi exprim convingerea că tradiționalele relații de prietenie st 
colaborare dintre țările și partidele noastre vor cunoaște o dezvol
tare continuă, pe multiple planuri, în interesul și spre binele po
poarelor român și bulgar, al cauzei socialismului, a păcii și coope
rării in Balcani, in Europa și in întreaga lume.

Președintele Republicii Socialiste România. NICOLAE 
CEAUȘESdCUt.a trimis președintelui Republicii Islanda, KRISTJAN 
ELDJARN, următoarea telegramă :

îmi este deosebit de plăcut să adresez Excelenței Voastre, cu 
prilejul Zilei naționale a Republicii Islanda, cele mai sincere feli
citări, împreună cu urările de sănătate și fericire personală, de 
prosperitate pentru poporul islandez.

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România. 
MANEA MANESCU, a trimis președintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria, STANKO TODOROV, următoarea 
telegramă :

Stimate tovarășe Todorov,
Realegerea dumneavoastră în funcția de președinte al Consiliu

lui de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria imi oferă plăcutul 
prilej de a vă adresa, în numele Guvernului Republicii Socialiste 
România și al meu personal, felicitări cordiale și cele mai sincere 
urări de sănătate și de noi succese în edificarea societății socia
liste dezvoltate în patria dumneavoastră.

îmi exprim convingerea că relațiile fructuoase de prietenie și 
colaborare dintre țările și guvernele noastre se vor intensifica con
tinuu, în interesul celor două popoare, al cauzei socialismului și 
păcii.

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România. 
MANEA MANESCU, a trimis primului ministru al Republicii 

Islanda, GEIR HALLGRIMSSON, următoarea telegramă :
, Aniversarea Zilei naționale a Republicii Islanda imi oferă plă

cutul prilej de a vă transmite, Excelență, călduroase felicitări și 
urări-de fericire personală.

ÎNTILNIRE LA
C.C. AL P.C.R.

Miercuri dimineață, la sediul 
Comitetului Central al P.C.R., 
delegația Partidului Socialist 
Popular din Spania, condusă de 
tovarășul Râul Morodo. secretar 
general al P.S.P., s-a întîlnit și 
a avut convorbiri cu tovarășii 
Ilie Verdeț și Iosif Uglar. mem
bri ai Comitetului Politic Exe
cutiv, secretari ai C.C. al P.C.R.

La întilnire au participat 
membrii delegației P.S.P. — to
varășii Pedro Bofill, Alfonso 
Lazo și Carlos Ybarra — mem
bri ai Comitetului Executiv al 
P.S.P.

Au participat, de asemenea,' 
Ghizela Vass și Alexandru Io- 
ncscu, membri ai C.C. al P.C.R.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

PRIMIRI
Tovarășul Gheorghe Oprea,' 

viceprim-ministru al guvernu
lui, a primit, miercuri după- 
amiază, delegația de specialiști 
americani condusă de dr. S. L. 
Fawcett, președintele Corpora
ției Battelle, care, la invitația 
Consiliului Național pentru Ști
ință și Tehnologie, face o vizită 
in țara noastră.

Cu acest prilej, a avut Ioc o 
convorbire privind colaborarea 
dintre Corporația Battelle și 
unități de cercetare și proiecta
re din România.

★
Tovarășul Gheorghe Rădules- 

cu. viceprim-ministru al guver
nului, a primit, miercuri la a- 
miază, pe Erling Jensen, minis
trul comerțului, industriei și tu
rismului al Danemarcei, care 
face o vizită în țara noastră.

★
Miercuri, Ion Pățan, viceprim- 

ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și coo
perării economice internaționa
le, s-a întîlnit cu Erling Jensen,

PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală. 16,30 Curs de 
limba germană (nivel mediu). 
17,00 Telex. 17,05 Pentru timpul 
dv. liber, vă recomandăm... 17,15 
La volan. Emisiune pentru con
ducătorii auto. 17,25 Enciclopedie 
pentru tineret. 17,50 Atenție Ia... 
neatenție. 18,10 Publicitate. 18,15 
Să luminăm cu poezia planeta. 
Reportaj de la cea de-a Il-a edi
ție a Festivalului internațional de 
poezie de la Piatra Neamț. 18,35 
Islanda azi. Film documentar. 
18.50 Ateneu popular TV. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20.00 
Ecran TV ’76. 20,30 Meridiane. E- 
misiune de actualitate internațio
nală. 20,55 Concertul orchestrei 
simfonice a Radioteleviziunii. 21,40 
Revista literar-artistică TV. 22,10 
24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Concertul orchestrei simfo
nice a Radioteleviziunii. 21,40 
Desene animate. 21.55 Spectacolul 
lumii (XIX) : Nador — se naște 
un port. 

adoptării prezentului decret sînt 
stabiliți în străinătate, dacă se 
reîntorc și își stabilesc domi
ciliul în țară în termen de doi 
ani.

Art. 2. — Se grațiază în în
tregime pedeapsa închisorii 
aplicată pentru infracțiunile de 
trecere frauduloasă a frontierei 
și refuzul înapoierii în țară 
săvîrșite de cetățenii români, 
care la data emiterii prezentu
lui decret, sint stabiliți in 
străinătate.

Art. 3. — Dispozițiile articole
lor 1 și 2 se aplică și in cazul 
infracțiunilor care au fost pre
văzute in art. 157* * din Codul 
penal, text anterior Legii nr.

cărei explorare se află abia 
la inceput. Pentru că bo
găția esențială a țării o re
prezintă peștele, 92 la sută 
din exportul Islandei este 
legat de acest produs. Pre
lucrarea peștelui, în special 
a heringului, supranumit 
„argintul mării" a devenit 
în prezent o industrie mo
dernă, ce se desfășoară la 
scară națională. In ultimii 
ani insă, pentru ca stabili
tatea economiei și nivelul de 
trai al populației (aproxima
tiv 210 000 de locuitori) să 
nu mai depindă doar de ge
nerozitatea capricioasă a 
oceanului, s-a căutat să se 
dezvolte și alte ramuri ale 
industriei. Șantiere navale, 
fabrici de articole electro
tehnice, de ciment, de textile 
și îngrășăminte au intrat în 
funcțiune la Reykjavik, 
Akureyn și Akrimes.

• Cursul pozitiv al rela
țiilor româno-islandeze, ra
porturile prietenești și de 
cooperare pe multiple pla
nuri — economic, tehnico- 
științific și cultural — au 
căpătat noi dimensiuni in 
urma scurtei vizite făcute in 
Islanda în toamna anului 
1970 de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, convorbirile avu
te cu președintele Kristjan 
Eldjarn constituind un pri
lej de afirmare a năzuințe
lor comune spre progres, 
pace și colaborare interna
țională.

D. I.

• UN NUMĂR DE 237 SA- 
VANȚI, profesori universitari si 
alți intelectuali spanioli de 
prestigiu care trăiesc în S.U.A. 
au adresat regelui Juan Carlos 
o petiție. în document se sub
liniază necesitatea înfăptuirii 
intr-un timp cit mai scurt, a 
unor transformări și reforme 
democratice in viața politică 
spaniolă. Autorii scrisorii au 
cerut, între altele, amnistierea 
tuturor deținuților politici, abro
garea legilor antidemocratice, 
abolirea pedepsei cu moartea, 
restabilirea deplină a tuturor li
bertăților democratice și, în pri
mul rînd, legalizarea tuturor 
partidelor politice.

• PREȘEDINTELE LIBANEZ, 
Suleiman Frangieh, și „Frontul

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste Români-a

ministrul danez al comerțului, 
industriei și turismului, care ne 
vizitează țara.

PLECĂRI
Miercuri după-amiază a pără

sit Capitala delegația Partidului 
Comunist din Austria, condusă 
de tovarășul Franz Leitner, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.A., secretarul orga-

Adunarea cetățenească pentru depunerea 

candidaturii, in vederea alegerilor parțiale, 
in circumscripția nr. 1 din municipiul Suceava a M A N.

La Consiliul popular munici
pal Suceava a avut loc o adu
nare cetățenească pentru depu
nerea candidaturii, in vederea 
alegerilor parțiale, in circum
scripția Nr. 1 din municipiul 
Suceava a Marii Adunări Na
ționale.

Deschizind adunarea, tovară
șul Valerian Găină, secretar al 
Comitetului județean de partid, 
secretarul Consiliului județean 
Suceava al F.U.S.. din însărci
narea Consiliului Național al 
F.U.S., a propus drept candi
dat pentru această circumscrip
ție pe prof. univ. Suzana Gâ- 
dea, membru supleant al C.C. (Agerpres)

Miting dedicat aniversării 
Organizației Unității Africane 

și Zilei Africii

Miercuri după-amiază. s-a 
desfășurat, la Casa de cultură a 
studenților „Grigore Preoteasa" 
din Capitală, un miting dedicat 
celei de-a XIII-a aniversări a 
Organizației Unității Africane și 
Zilei Africii.

Au luat cuvîntul Victor Mo- 
tapanyane, președintele Uniu
nii Studenților Africani care 
studiază în România, și Dinu 
Marin, secretar al Consiliului 
U.A.S.C.R.

Au participat studenți africani 
și români din București, repre
zentanți ai Ministerului Educa
ției și învățămîntului, Comite- 

6/1973. precum și in art. 194s 
alin. 1 și art. 267 din Codul 
penal anterior.

Art. 4. — Nu beneficiază de 
prevederile articolului 2 cei care 
s-au pus în slujba unor orga
nizații care desfășoară activitate 
ostilă împotriva statului român.

Art. 5. — în cazurile în care 
urmărirea penală nu a început, 
precum și în cele aflate in curs 
de urmărire sau de judecată, 
urmărirea penală se va incepe. 
sau după caz. va continua, iar 
după pronunțarea pedepsei vor 
fi aplicate dispozițiile art. 2. 
ținindu-se seama de excepțiile 
din art. 4 din prezentul decret.

nizației P.C.A. din landul Steier- 
mark.

♦
Tn perioada 14—16 Iunie, la 

invitația ministrului minelor, 
petrolului și geologiei. Bujor 
Almășan. a făcut o vizită în 
țara noastră general de divizie 
Arturo de la Torre di Tolla. 
ministrul energiei și minelor 
*1 Republicii Peru.

Cu această ocazie s-a anali
zat stadiul acțiunilor de coope
rare româno-peruană in dome
niul industriei extractive, eon- 
statindu-se cu satisfacție re
zultatele positive obținute. Tot
odată. s-au stabilit noi măsuri 
pentru lărgirea cooperării 13 
domeniul minier ș: petrolier.

Miercuri seara, genera: de di
vizie Arturo de Ia Torre di 
Tolia a părăsit țara.

SOSIRE
Miercuri seara a sosit în 

Capitală delegația Partidului 
Alianța Populară din Islanda, 
condusă de Benedikt Darîdsson. 
membru al Comitetului Execu
tiv al Partidului Alianța Popu
lară. care, la invitația C.C. ai 
P.C.R.. va face o vizită in țara 
noastră.

ȘEDINȚĂ
La Mamaia, a avut loc șe

dința a 22-a a Consfătuirii con
ducătorilor organelor de gos
podărire a apelor din țările 
membre ale C.AER.

La lucrări au participat con
ducători ai organelor de gos- 

' podârire a apelor din țările 
membre ale C A.E.R.. precum 
și reprezentanții organului de 
gospodărire a apelor din Iugo
slavia și un observator din RJJ. 
Vietnam. Au participat, de ase
menea. reprezentanță Secreta
riatului Comisiei Dunării ș: ai 
unor organisme roeciabzate ale 
O.N.U.

Consfătuirea a examinat mă
suri privind ergaz-zarea s: des
fășurarea in coetmuare a co
laborării țărilor membre ale 
C.A.E.R. in domeniul gospodări
rii apelor, s-au adoptat progra
me de lucru în probleme de 
cercetări tehnico-științiLre pre
cum și planul de lucru al Con
sfătuirii pe anul 1977.

Ședința s-a desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie și cola
borare frățească și de înțele
gere reciprocă.

al P.C.R. Susținind candidatura, 
participantă la adunare s-au 
angajat ca. împreună cu toți 
locuitorii orașului, să contri
buie la continua dezvoltare eco
nomică si socială a acestei fru
moase așezări bucovinene.

în încheierea adunării, prof, 
univ. Suzana Gâdea a mulțu
mit pentru încrederea acordată 
de a candida pentru alegerea in 
forul legislativ al țării, relevind 
perspectivele ce se deschid 
municipiului Suceava in anii 
actualului cincinal.

tului Central al Uniunii Tinere
tului Comunist și Consiliului 
Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România.

Au fost prezenți Stanciu 
Stoian. secretar al Ligii române 
de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa, precum și Gas
pard Emery Karenzo, ambasa
dorul Republicii Burundi la 
București, alți membri ai corpu
lui diplomatic acreditați în țara 
noastră.

în încheierea manifestării a 
fost prezentat un program cul
tural-artistic.

de peste hotare
LUCRĂRILE CONGRESULUI 

PARTIDULUI POPULAR REVOLUȚIONAR MONGOL
La Ulan-Bator au continuat 

lucrările Congresului al XVII- 
lea al P.P.R.M. în cadrul dez
baterilor pe marginea documen
telor prezentate congresului, 
vorbitorii s-au referit la sarci

CUVÎNTUL DL SHUT AL RfPRLZLNTANÎULUI P.C.R.
în numele Comitetului Cen

tral al Partidului Comunist 
Român, al secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. al comuniștilor și al 
intregului popor român, repre
zentantul P.C.R. a transmis ce
lui de-al XVII-lea Congres al 
Partidului Popular Revoluțio
nar Mongol, tuturor comuniști
lor și întregului popor mong . 
un cald salut tovărășesc. îm
preună cu sentimentele cele mai 
cordiale de prietenie și solida
ritate frățească. internationa- 
listă.

Congresul dumneavoastră — 
a spus vorbitorul — se desfă
șoară sub semnul a cocă glo
rioase aniversări — împlinirea 
a » de ani de la crearea Par..- 
dului Popular Revoi’Jtxxtrr 
Mongol și de la victoria revolu
ției populare, ere—.mente ea 
semnificație istorică deosebttă 
in lupta poporului manșoi îm
potriva exploatări: » asupr.r— 
care au deschis perspectiva dez
voltării libere si independente a 
țării, a înaintării eâ pe calea 
progresului.

Comuniștii. oamer.:: muncii 
din Republica Sorta' stă Rema
nia urmăresc cu «er.timente de 
simpatie eforturile suaStnztte ale 
clasei muncitoare, tărâr.imu fi 
intelectualității mimjate mb 
conducerea Partiduhn Pop--:" 
Revolu docar MocjjoL pentru 
dezvoltarea pe mai departe a 
societății socialiste. se bucură 
din toată inima de succesele pe 
care le obțin in propășirea eco
nomică a țării, in creșterea ni
velului de trai material si cul
tural al celor ce muncesc-

Relevind succesele obținute, 
înfățișate pe larg în raportul 
Comitetului Central al partidu
lui. Congresul dumneavoastră 
trasează. în același timp, r.ci 
sarcini privind creșterea conti
nuă a producție: «ocale si a efi
cienței acesteia, imbtmătățmea 
activității in toate ramuri le e- 
cooomiei și cuibării. sporirea 
bunăstării Republic:: Populare 
Mongole.

Ca prieteni ai poporului mon
gol. tă urăm ăm toată inima 
succese tot mai mari in îndepli
nirea acestor 1—portante obsec- 
bve. a spus rorbctoruL

Sintem bucuros: să relevăm că 
relațute de pnetotie și colabo
rare mnltaattraH dtarre parti
dele si tărJe noastre se dezvoltă 
Ct: succes, in spirttni convorbi
rilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar genera; al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România. și tovarășul Jum- 
jaaghh- Țedenbal. prim-se Cre
tan al C.C. al P.P.R Mongol. 
președintele Prezidiului Mare
lui Hural Popular al Republicii 
Populare Mongole. — a spus re
prezentantul P.CJL

Fiiubiți» pozitivă a raporturi
lor prietenești româno-mongole 
iși găsește expresie in lărgirea 
contactelor politice, sporirea 
volumului schimburilor comer
ciale. extinderea cooperării eco

Vernisajul unei interesante expoziții 
de carte românească la Washington
In sala principală a bibliotecii 

.Martin Luther King", cea mai 
mare bibliotecă din ÎVashington, 
a avut loc vernisajul unei expo
ziții de carte românească.

In centrul expoziției se află 
lucrările tovarățului Nicolae 
Ceaușescu in limbile română, 
engleză, maghiară și germană.

Un loc important tn cadrul 
expoziției îl ocupă studiile și 
lucrările atestind lupta poporu
lui român pentru neatirnare, 
libertate, dreptate și progres so
cial. Expoziția oferă publicului 
american prilejul cunoașterii 
trecutului poporului român, tri
butului in jertfe plătit pentru 
păstrarea identității sale și afir
mării ființei naționale, a tradi
țiilor strămoșești, precum și a 
culturii sale in contextul cultu
rii europene și universale. De 
asemenea, sint expuse cărți 
despre participarea activă a 
României la viața internațională 
contemporană.

In cuvintul prilejuit de des
chiderea oficială a expoziției dr. 
R. Franklyn, directorul biblio
tecii. a subliniat, intre altele, 
privilegiul pe care îl are bi
blioteca de a fi prima gazdă din 
Statele Unite a acestei exce
lente expoziții de carte româ
nească — solie a poporului ro
mân care in acest an al bicen
tenarului S.U.A. va călători în

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •
CUVÎNTUL 

DELEGATULUI ROMÂN 
LA CONFERINȚA O.I.M.

în cadrul dezbaterilor Confe
rinței mondiale asupra utilizării 
forței de muncă, care se desfă
șoară la Geneva, a luat cuvintul 
delegatul conducătorilor organi
zațiilor economice din România, 
Teofil Diaconu. El a prezentat 
principalele realizări obținute 
de țara noastră in domeniul uti
lizării, pregătirii și perfecționă
rii forței de muncă. în funcție 
de necesitățile economiei Româ
niei socialiste, aflată in plină 
dezvoltare. I

Subliniind imperativul instau
rării unei noi ordini economice 
și politice internaționale, vorbi
torul a prezentat o serie de 

nile de viitor ale construcției de 
partid și de stat, precum și la 
realizările poporului mongol, 
sub conducerea P.P.R.M., in 
construirea socialismului.

Tovarășul Petre Lupu. mem

nomice. a schimburilor pe tărim 
științific, tehnic și cultural. Sin- 
tem convinși că. acționind in 
spiritul definit de conducătorii 
de partid și de stat ai țărilor 
noastre, relațiile de prietenie si 
colaborare romar.o-mongo’e se 
vor amplifica și aprofunda toi 
mai mult in viitor, spre binele 
ambelor popoare, in interesul 
întăririi unității țârilor socia
liste. al cauzei socialismului, pă
cii si progresului !n lume.

Vortxtorul a arătat tn conti
nuare că Partidul Comunist 
Roman concentrează eforturile 
1 -rrrgnlri popor spre traduce
rea ta viată * botăririlor Con- 
gres.'tai al Xl-lea. care a adop
ta: Programul edificări: socețâ- 
ți: pe multilateral dezvol
tate f- înaintării României spre 

--ct «; a subliniat că la 
temelia tuturor victoriilor do- 
bindite de poporul nostru, a 
mantar prefaceri revoluționare 
care au schimbat radical in&ti— 
sarea tăni se afla politica Parti
dului Comunist Român, expres.e 
a aplicării creatoare a cocr.ur.s- 
mului științific la realitățile 
concrete ale țării noastre.

Omenirea trăiește o epocă de 
profunde transformări revoluțio
nare. sociale si raționale, a 
continuat vorbitorul. Au loc 
emple mutații in raportul de 
forțe pe plan internațional in 
favoarea socialismului, se afir
mă eu tot mai multă vigoare 
voința popoarelor de a trăi li
bere si independente, de a fi 
deplin stăpine pe bogățiile lor 
nariouale. pe propriile destine.

în deplin consens cu aceste 
realități. Partidul Comunist 
Roman. Republica Socialistă 
România desfășoară o politică 
externă activă. îndreptată spre 
instaurarea pârii și securității 
internaționale. înfăptuirea aspi
rațiilor de libertate și progres 
ale omenirii, militează pentru 
abolirea politicii imperialiste de 
inegalitate $i asuprire, pentru 
instaurarea unor raporturi noi. 
bazate pe stimă și încredere, pe 
o colaborare reciproc avanta
joasă intre state.

în activitatea sa externă. Re
publica Socialistă România si
tuează pe primul plan dezvol
tarea si aprofundarea relațiilor 
de prietenie, solidaritate și co
laborare multilaterală cu toate 
țările socialiste, coosiderind că 
aceasta corespunde atit intere
selor poporului român, cit și in
tereselor celorlalte popoare care 
construiesc noua orinduire. cau
zei generale a socialismului și 
păcii.

în calitate de membră a 
C.AER. țara noastră participă 
intens la activitatea acestei or
ganizații. aducindu-și contribu
ția activă la realizarea ..Pro
gramului complex". Vom acționa 
in continuare pentru perfecțio
narea activității C.A.E.R.. astfel 
ca aceasta să poată contribui 
cit mai eficient la înflorirea e- 
conomică și socială a fiecărei 

întreaga țară. Nu există cale 
mai bună decit sutele de volu
me editate in limba română și 
limbile naționalităților conlocui
toare — a spus el —, prin care 
România ne-ar putea face cu
noscute cultura, istoria, folclo
rul și tradițiile poporului său.

Vorbind în numele primaru
lui capitalei Statelor Unite, se
cretarul executiv al primăriei, 
Martin Schaller, a mulțumit gu
vernului român pentru deschi
derea acestei interesante expo
ziții de carte românească la 
Washington, subliniind că zeci 
de mii de americani vor avea 
plăcutul prilej de a cunoaște 
mai mult despre bogăția cultu
rii și tradițiilor românilor și 
naționalităților conlocuitoare, 
despre viața și preocupările po
porului român, expoziția con
tribuind astfel la o mai bună 
cunoaștere și apropiere intre 
poporul român și poporul ame
rican.

A luat, de asemenea, cuvîntul 
Gh. Ioniță, însărcinatul cu afa
ceri a.i. al României la 
Washington.

Vernisajul s-a încheiat cu un 
program de melodii folclorice 
din Transilvania, Moldova și 
Muntenia, susținut de formația 
„Cununa Carpaților", care parti
cipă la festivalul folcloric ame
rican.

propuneri privind sprijinirea ță
rilor în curs de dezvoltare și 
sporirea rolului Organizației 
Internaționale a Muncii in do
meniul utilizării forței de mun
că. Delegatul român a propus, 
astfel, crearea de către O.I.M., 
in cooperare cu alte instituții 
specializate ale O.N.U., a unui 
Fond Internațional pentru for
marea cadrelor necesare țărilor 
in curs de dezvoltare.

TRATATIVELE S.A.L.T.
La Geneva a avut loc o nouă 

întilnire între delegațiile sovie
tică și americană în cadrul tra
tativelor privind limitarea ar
mamentelor strategice ofensive.

• LA CASA DE CULTURA 
DIN OAXACA a fost inaugu

bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. a adre
sat Congresului al XVII-lea al 
P.P.R.M. salutul Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român.

țări membre, la accelerarea pro
cesului de egalizare a niveluri
lor de dezvoltare economico- 
socialâ a acestora.

Amplificăm continuu relațiile 
de prietenie și solidaritate cu 
tarile in curs de dezvoltare și. 
în spiritul coexistenței pașnice, 
extindem colaoorarea cu toate 
statele lumii, indiferent de orin- 
duirea lor socială. participăm 
activ la diviziunea internațio
nală a munci:.

La baza relațiilor sale inter
naționale România asază neabă
tut principule egalității in drep
turi. respectului mdependenței și 
suveranității naționale, neames- 
ter-jlu: in treburile interne, avan
tajului reciproc, ale nerecurgerii 
la forță și la amenințarea 
cu forța ta raporturile dintre 
state. Ne pronunțăm consecvent 
pentru stingerea tuturor focare
lor de încordare si soluționarea 
problemelor litigioase pe calea 
tratativelor, pentru încetarea 
cursei înarmărilor și înfăptuirea 
unor măsuri concrete si eficien
te de dezarmare și. in primul 
rind. de dezarmare nucleară, 
pentru transpunerea in viață a 
pnnapiilor și angajamentelor 
cuprinse in documentele adop
tate de Conferința pentru secu
ritate și cooperare in Europa, 
pentru instaurarea unei noi or
din: economice și politice inter
naționale.

în spiritul tradițiilor solidari
tății internaționale, de clasă ale 
proletariatului nostru. Partidul 
Comunist Român dezvoltă strin- 
se legături de prietenie, solida
ritate militantă și colaborare cu 
toate partidele comuniste și 
muncitorești, acționează pentru 
realizarea unei unități noi, ba
zată pe principiile marxist-leni_ 
niște ale deplinei egalități, nea
mestecului in treburile interne, 
respectării dreptului fiecărui 
partid de a-și stabili de-sine- 
stătător linia politică, strategia 
și tactica revoluționară, cores
punzător condițiilor concrete în 
care iși desfășoară activitatea, 
întreținem, de asemenea, rela
ții de colaborare cu toate orga
nizațiile politice ale clasei mun
citoare. cu partidele socialiste 
și social-democrate. cu mișcările 
de eliberare națională, cu parti
dele de guvemâmint ale tine
relor state independente, acțio- 
nind pentru unirea, pe plan na
tional ș: intemațioal. a tuturor 
forțelor revoluționare, democra
tice. avansate care luptă împo
triva vechii politici imperialiste, 
pentru dezvoltarea liberă a po
poarelor. transformarea înnoi
toare a societății.

în încheiere. reprezentantul 
P.C.R. a exprimat cele mai bune 
urări de succes în înfăptuirea 
hotăririlor pe care le va adopta 
Congresul al XVII-lea al 
P.P.R.M., noi și tot mai mari 
realizări în opera de construire 
a socialismului, pentru înflori
rea și prosperitatea Republicii 
Populare Mongole, pentru binele 
și fericirea poporului frate 
mongol.

fișier
Islanda
La 17 iunie este 

sărbătoarea națională 
a Republicii Islanda.

• Țară-insulă, amfiteatru 
de gheață la poalele Arcticii, 
întindere . de lavă între 
ghețari veșnici, a căror în
cremenire este sfișiată de 
apele fierbinți ce țișnesc din 
interiorul pămintului — ce
lebrele gheizere — acest te
ritoriu de 103 000 kmp iși 
merită intru totul renumele 
de „fenomen al naturii". 
Descoperită in urmă cu peste 
un mileniu, in anul 871, de 
către norvegianul Ingoll'our 
Arnarson, Islanda a devenit, 
in timp, un simbol al teme- 
rarității, al Înfruntării neîn
trerupte a omului cu aspri
mea condițiilor naturale.

• Hărnicia și ingeniozita
tea locuitorilor au metamor
fozat o parte a pămintului 
arid și rece în pășuni și 
ogoare fertile ; in vecinăta
tea ghețarilor rodesc in sere, 
alături de zarzavaturi, ba
nani și portocali, iar erup
țiile de apă fierbinte consti
tuie o resursă de energie a

rată „Săptămâna culturii româ
nești" cu vernisajul unei expo
ziții de gravură contemporană. 
Cu acest prilej, guvernatorul 
statului Oaxaca, Manuel Zarate 
Aquino, și ambasadorul țării 
noastre la Ciudad de Mexico, 
Dumitru C. Mihail, au rostit 
alocuțiuni.

• CONSILIUL municipal 
al orașului Chicago a aprobat 
un proiect de lege care in
terzice accesul tinerilor sub 
18 ani la filmele cu un anu
mit grad de violență. Măsu
ra, transmite agenția Reuter, 
a fost salutată in rindurile 
sociologilor și psihologilor, 
care au relevat în repetate 
rinduri, pină acum, influența 
nefastă a producțiilor de a- 
cest tip asupra tinerei gene
rații.

La Ambasada României din 
Ankara a avut loc o întilnire cu 
reprezentanți ai presei și pos
turilor de radioteleviziune din 
capitala Turciei. Cu acest pri
lej, ambasadorul George Marin 
a vorbit despre evoluția con
tinuu ascendentă a relațiilor de 
prietenie tradițională și colabo
rare fructuoasă dintre popoarele 
român și turc. în context, vor
bitorul a subliniat semnificații

întilnire a reprezentantului P.C.R. 
cu secretarul general al Partidului

Laburist din Marea Britanie
Tovarășul Cornel Burtică, 

membru al Comitetului Politie 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. s-a întîlnit miercuri, cu 
Ronald Hayward, secretarul ge
neral al Partidului Laburist din 
Marea Britanie. Cu acest prilej 
a fost evocată evoluția pozitivă 
a relațiilor prietenești dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Laburist din Marea 
Britanie. la dezvoltarea cărora o 
contribuție deosebit de impor
tantă au adus-o întilnirile și

România se pronunță ferm pentru 
măsuri radicale de dezarmare ți, in 
primul rind, de dezarmare nucleară

I.a New York continuă lucrările celei de-a H-a sesiuni a Co
mitetului special pentru examinarea rolului O.N.U. in domeniul 
dezarmării.

Luind cuvintul, reprezentantul 
României in acest comitet, Ovi- 
diu Ionescu, a reafirmat pozi
ția fermă a țării noastre în fa
voarea unor măsuri radicale de 
dezarmare și în primul rînd de 
dezarmare nucleară. Vorbitorul 
a relevat contrastul existent în
tre teribila cursă a înarmărilor 
și lipsa de rezultate tangibile 
in cadrul negocierilor de dezar
mare — fapt care reprezintă un 
mare pericol pentru omenire. 
De aceea — a spus reprezen
tantul român — preocuparea o- 
piniei publice internaționale, 
precum și voința politică a con
ducătorilor lumii, favorabili 
dezarmării, trebuie să determi
ne începerea de negocieri reale 
și eficace în problema dezar
mării, purtate în forme de
mocratice de organizare, care să 
corespundă acestei sarcini de 
primă importanță.

România, a arătat vorbitorul, 
consideră că trebuie să se țină 
seama în activitatea Comitetu
lui de propunerile făcute în 
cursul anilor de diferite state 
în domeniul dezarmării, propu
neri care pot furniza o imagine 
destul de precisă asupra struc
turilor necesare pentru dezba
terea lor, pentru negocierea lor 
și pentru găsirea soluțiilor aces
tora. Adunarea Generală a 
O.N.U. și Comisia dezarmării se 
situează in această privință pe 
primul plan, nu atit prin ceea 
ce au fost pină in prezent, ci 
mai ales prin ceea ce trebuie 
și pot să reprezinte în cadrul 
negocierilor viitoare asupra dez
armării, în primul rînd în ela
borarea unui plan de dezarmare 
generală și completă sub un 
control internațional strict și 
eficace.

în continuare, vorbitorul a 
arătat că țara noastră consideră 
că trebuie luată în considerare 
concentrarea sub egida O.N.U., 
sau colaborarea strînsă cu Na
țiunile Unite, a tuturor orga
nismelor de negociere asupra 
dezarmării care își desfășoară 
actualmente activitatea în afara 
organizației. în acest sens, or- 

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •

le multiple și profunde pe care 
le comportă pentru intensifi
carea și aprofundarea pe mai 
departe a cooperării bilaterale, 
în toate domeniile, apropiata 
vizită oficială in Turcia a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și 
a tovarășei Elena Ceaușescu, la 
invitația președintelui Fahri 
Koriitiirk și a doamnei Emei 
Koriiturk.

convorbirile rodnice avute de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu 
conducători ai Partidului Labu
rist. Totodată, s-a exprimat do
rința comună de a dezvolta în 
continuare raporturile dintre 
cele două partide, țări și po
poare, de a lărgi și adinei 
cooperarea și conlucrarea româ- 
no-britanică.

La întilnire a fost prezent 
ambasadorul României la Lon
dra, Pretor Popa.

ganizarea unei reuniuni inter
naționale sub o formă potrivită 
și sub egida Națiunilor Unite 
ar fi utilă întrucit ar permite 
participarea tuturor statelor la 
dezbaterea, soluționarea acestei 
probleme vitale pentru existen
ța umanității. în context, vorbi
torul a arătat că guvernul 
României consideră utilă con
vocarea unei sesiuni extraordi
nare a Adunării Generale a 
O.N.U. în vederea examinării 
multilaterale a stadiului cursei 
înarmărilor și a negocierilor de 
dezarmare și a subliniat necesi
tatea democratizării și reorga
nizării Conferinței Comitetului 
pentru dezarmare de la Geneva, 

în încheiere, reprezentantul 
român a arătat că țara noastră 
se pronunță pentru creșterea 
rolului și competentelor Secre
tariatului O.N.U. în domeniul 
negocierilor privind realizarea 
unor măsuri de dezarmare și 
punerea acestora în aplicare, în 
informarea opiniei publice asu
pra consecințelor cursei înarmă
rilor și necesității de a se în
treprinde măsuri concrete și e- 
ficiente de dezarmare și în pri
mul rînd de dezarmare nu
cleară.

IN CONSILIUL DE SECURITATE ;

Prelungirea cu 

șase luni a mandatului 
Forțelor O.N.U. din Cipru

Consiliul de Securitate al Or
ganizației Națiunilor Unite a a- 
doptat, miercuri dimineața, cu 
13 voturi favorabile (China și 
Benin nu au participat la vot), 
o rezoluție privind prelungirea 
cu încă șase luni, pină la 15 
decembrie a.c„ a mandatului 
Forțelor O.N.U. din Cipru 
(UNFICYP). Documentul, a- 
doptat cu aproximativ un sfert 
de oră înainte de expirarea 
mandatului UNFICYP, rea
firmă prevederile rezoluțiilor 
Consiliului de Securitate din 
1974 și 1975, care fac apel la 
desfășurarea de negocieri inter- 
comunitare pentru reglementa
rea problemei Ciprului, procia- 
mînd necesitatea respectării in
tegrității teritoriale și, a suvera
nității naționale a Republicii 
Cipru.

într-o declarație rostită după 
adoptarea rezoluției, secretarul 
general al O.N.U., Kurt Wald
heim, a reafirmat importanța 
reluării cit mai urgente a ne
gocierilor intercomunitare, re
amintind angajamentul său per
sonal și al reprezentantului său 
în Cipru pentru reluarea pro
cesului negocierilor. Waldheim 
a subliniat că se impun nego
cieri semnificative și constructi
ve, în care părțile să dovedeas
că flexibilitate și în care să țină 
seama nu numai de propriile 
interese, ci și de aspirațiile le
gitime și de cererile parteneru- '• 
lui.

PRAGA: Președintele

Lubomir Strougal 
l-a primit pe 

ambasadorul României
Președintele Guvernului R. S. 

Cehoslovace. Lubomir Strougal. 
l-a primit miercuri pe ambasa
dorul țării noastre la Praga, 
Teodor Haș. Au fost discutate 
unele probleme ale colaborării 
dintre cele două țări.

libanez" au acceptat miercuri 
rezoluțiile conferinței miniștri
lor arabi ai afacerilor externe 
care stipulează trimiterea unei 
forțe arabe în Liban, transmite 
agenția France Presse, citind 
un comunicat al președinției 
republicii, difuzat la Beirut de 
un post de radio libanez.

• LA PRAGA au avut loc lu
crările celui de-al V-lea simpo
zion al Comisiei sociale a Comi
tetului internațional pentru 
securitate și cooperare in Eu
ropa. Au participat reprezentanți 
ai opiniei publice din Belgia, 
Cehoslovacia, Franța, R. D. Ger
mană. Olanda, Polonia, Româ
nia. Ungaria și Uniunea Sovie
tică.
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