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to- a So- țu- noi

ei si dreptului fiecărui de a-și elabora propria sa litică fără nici un amestec afară.

s-are

primit. in ziua de 17 iunie, ambasadorul Uniunii Sovietice la București. V. I. Drozdenko, la cererea acestuia.
Cu acest prilej, a avut loc o convorbire, care s-a desfășurat intr-o atmosferă caldă, tovărășească.Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Roman, președintele Republicii Socialiste România, a

• Ambasadorul Uniunii Sovietice

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

TINERETUL-FACTOR ACTIV IN REALIZAREA CINCINALULUI REVOLUȚIEI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE

RANDAMENT ÎNSEAMNĂ CA
MAȘINILE SA FUNCȚIONEZE

24 DE ORE DIN 24
In fiecare Întreprindere, importanța si mini schimbului trei în realizarea sarcinilor de plan, in folosirea la capacitatea maximă a mașinilor și utilajelor sint bine definite. Ca m oricare alt schimb, fiecare muncitor din turele de noap'.e este chemat să își raporteze in permanentă mun-

Permanenta muncii de fiecare ziNe aflăm la întreprinderea de mașini unelte ..înfrățirea- din Oradea. Este ora 22.35. si . "1 curtea unității, acum pustie, răzbate doar zgomotul ritmic al mașinilor. în secții, toate utilajele și agregatele funcționează din plin. Fiecare mișcare, fiecare comandă sint atent gindi- te, precis executate. Pretutindeni, la fiecare loc de mur. .-. pe cenușiul contrastează calc, asupra cind ochiul lor se oprește o fracțiune de secundă. jor“ al gheazâ șinilor, gă tineri, dindu-le lămuriri asupra tehnicii de lucru, a desenelor de execuție, intervenind la reglarea mașinilor. Par mulțumiți de modul in care a dema-

mat al utilajelor albul hirtiilor de cărora din cind in ager al muncitor; -
întreprinderea 

„înfrățirea"-Oradea

Prezenți la ..statul ma- producției. maiștrii ve- buna funcțiopare a nu- oprindu-se adeseori lin-
noi. orice lipsă se resimte, fiecare minut chiar, contează mult in bilanțul producției. Chiar azi. de pildă, lipsesc nemotivat patru tineri. Sigur, absența loc vom căuta să o compensăm prin efortul suplimentar al celorlalți, dar o asemenea situație nu este firească, nu este in spiritul eticii și echității pe care noi, co-

mat-o ceasta mașmă de — ne w—’• I» s dar in acest timp seniat nici o dată. ? bîeme mai man de- colegi care astăzi echipa noastră. Am ini că datoria mea ca este să mă fac stimat și apre ciat de colectivul in care muncesc printr-o exemplară dăruire in muncă, prin disciplină-. Sint opinii ce atestă dorința sinceră

C R Gfiizeia Vass «Lanneses. nembr. aie , njxT-'T.jr"- al Exeru-al pșp Alfoosoa. CokrLeafc ’ FP-SLP. rai general al PSP a'./.irtSDiu. N'rolaea nai călduros mesajdr sahr <hn partea președinte-lui Părudubii Sorta] Populardin Spar. ia. Ennque Tierr.o Gal--.ar._ Oii•petele a adresat, tot-odaiâ. nlulțumiri perr.ru pnle-jul ofer-.: de a vizita țara noas-

trâ. de - a cunoaște realizările obținute de poporul roman construirea unei vieți noi.Salut ndu-i pe oaspeți, tovarășul Nicolae Ceaușescu i-a rugat sa transmită președintelui P_S_P_ tovarășul Enrique Tîer- 
vjo Galvan. un cordial salut și bur.e urări.pul întrevederii Ia o informare aproca asupra activității și preocupărilor celor două partide a avut loc un schimb de veri asupra unor probleme ale !ții politice internaționale, precum si ale luptei popoarelor per.tni pace și democrație, pentru o r.ouă ordine politică și e- cooocrăcă internațională.In acest cadru a fost mată dorința comună de volta colaborarea intre și P.S.P. 1 partide și _ _ forțelor progresiste, ce și antiimperialiste, al păcii și socialismului. S-a subliniat că aceste raporturi se bazează pe principiile egalității și respectului reciproc, ale autonomi- - - - - - ■ partidpocim

reafir- a dez- P.C.R. interesul celor două popoare, al cauzei democrat:-

Rejevindu-se profundele mutații care s-au produs și con- tt.-.jă să se producă în raportul de forțe pe plan mondial, a fast evidențiat faptul că, in a- ceste condiții, se impune mai mult ca oricind. pe plan național și internațional, dezvoltarea colaborării și unității dintre toate forțele progresiste și democratice. pentru promovarea largă in viața internațională a unei politici noi. intemeiată pe respectarea independenței și suveranității popoarelor, egalitatea in drepturi și avantajul reciproc.în încheierea convorbirii, varășul Nicolae Ceaușescu urat conducerii Partidului cialist Popular din Spania, turor militanților partidului, viitoare interese- oameni- în întă- forțelor
succese in activitatea consacrată promovării lor fundamentale ale lor muncii din Spania, rirea unității tuturor democratice, pentru dezvoltarea democratică a tării, pentru pace și progres social.întrevederea s-a desfășurat intr-o atmosferă de caldă prietenie. de stimă și înțelegere reciprocă.

CONSTANTIN DUMITRU

(Continuare in pag. a IlI-a)

Dovada conștiinței muncitorești

Adunări generale de 
alegere a consiliilor 

profesorale și 
senatelor universitare

La prima vedere, deosebirea între schițnburile de zi și cel de noapte ar consta, la întreprinderea Independența din Sibiu, doar în numărul diferit de mașini la care se lucrează. De aici și concluzia că productivitatea din schimbul trei, calculată un om. este sau ar trebui fie egală cu cea realizată schimbul unu sau doi. Si foarte multe cazuri, așa se întimplă pentru că foartese. mai pot întilni tineri muncitori care nu sint preocupați de folosirea integrală a celor 480 de minute ale schimbului.într-una din nopțile trecute, urmărind activitatea unui schimb din citeva secții. am văzut doar cîțiva mai plimbăreți. mai neatenți cu timpul de lucru, cum se exprima maistrul Ion Stănuleț. de la atelierul unelte pneumatice. Pen-

tru marea lor majoritate, schimbul trei are aceeași incărcătura a muncii ca și schimburile de zi.Ce păcat insă că atenția cuvenită o acordă aici schimbului trei doar muncitorii și cițivape să in in $i rar întreprinderea 
„Independenta"-Sibiu

maiștri care îndeplinesc funcții de șefi ai formațiilor de lucru, în toată întreprinderea, in schimbul de noapte, care cuprinde citeva sute de strungari, frezori, lăcătuși nu se afla nici un cadru tehnic de specialitate.— Cel puțin un inginer, fie și un stagiar, este absolut necesar, ne declara maistrul Ștefan Gre-

ger. Pentru că iată. explica maistru!, chiar in această noapte am fost nevoiți să intrerupem lucrul la un reper fiindcă a apărut o neclaritate in documentația tehnică. In asemenea situație. singurii m mâsurâ să decidă cum poate fi continuată o lucrare sint inginerii.Cum asemenea situații apar in mod frecvent, mai ales in secțiile unde se lucrează unicate, întrebarea este cind se va decide conducerea întreprinderi: să asigure, așa cum prevăd normele organizării producției și in schimbul de noapte. asistența tehnică necesară ? După cite am aflat sint destui ingineri, care in schimbul de dimineață agio-

INSTITUTELE DE INVÂ-
TÂMÎNT SUPERIOR
VERITABILE CENTRE
DE CERCETARE ȘI
PRODUCȚIE. ADEVĂ
RATE SCOLI DE EDU
CATIE COMUNISTA

NICOLAE COȘOVEANU(CostfaMcre fn pag. s 111—*) i
în pagina a ll-a

Interviul acordat de președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceausescu,

unui grup deDupă cum s-a mai anunțat, tovarășul ședințele Republicii Socialiste România, a Atilla Girgin, de la agenția „Anadolu* ~ ,genția „Akdeniz**, Ilham Istemi, de la agenția „Anka“, Sonat Konor si Eroi Olgundemir, de la Radioteleviziunea turcă, cărora le-a acordat un interviu.
Nicolae Ceaușescu, pre- primit pe ziariștii turci Selman Derdogdu, de la a-

ziariști turci

ÎNTREBARE : Cum apre- 
ciafi. domnule președinte, 
stadiul actual al relațiilor 
dintre Turcia ți România, 
precum ți perspectivele de 
dezvoltare a acestor relații ?RĂSPUNS : Doresc să menționa cu multă satisfacție că relațiile dintre România și Turda au cunoscut in ultimii ani o

dezvoltare foarte puternică. Re- ferindu-mă la schimburile comerciale, acestea s-au dezvoltat intr-un ritm intens, reprezen- tind in 1975 un volum de a- proape șase ori mai mare decit in 1971. Sint realizări importante in domeniul colaborării culturale, al dezvoltării turismului. precum și in ce privește conlucrarea dintre reprezen-

tanții țărilor noastre într-o serie de organisme internaționale pentru soluționarea diferitelor probleme în interesul păcii și securității. Aș menționa in a- ceastă privință colaborarea strînsă realizată în pregătirea Conferinței de la Helsinki.Bazindu-mă pe aceste realizări, pe înțelegerile stabilite cu prilejul vizitei în România a primului ministru al Turciei, în 1975, apreciez că sînt perspective bune pentru extinderea in continuare a relațiilor româno- turce în toate domeniile de activitate. în mod deosebit consider că sint reale posibilități ca,

odată cu creșterea schimburilor comerciale, să trecem la forme superioare de colaborare, la cooperarea în producție, la realizarea unor acțiuni comune ale celor două țări. In acest fel popoarele noastre vor putea să conlucreze mai strins în interesul dezvoltării lor economico- sociale și pentru realizarea da noi progrese pe calea păcii si securității în Balcani și în Europa. ÎNTREBARE : Considerați 
că, in spiritul Conferinței

iF la vechea deviză a luptei pentru dreptate socială, la înaltele exigențe de
(Continuare în pag, a IV-a)

azi ale eticii comuniste^

Fotografii de GHEORGHE CUCU

Trebuie să fie tuturor clar ca nimeni nu poate trăi in societatea noastră fără a munci intr-un sector sau altul al vieții 
economi co-sociale! Fiecare trebuie să ințeleagă că are datoria morală ți patriotică dea-fi consacra întreaga energie, competență și forță de 
muncă dezvoltării proprietății socialiste—principalul izvor al înfloririi economico-sociale a țării, al bunăstării și fericirii intregii națiuni.

în dezbaterea uteciști lor din Alexandria, o
formarea la tineri a sentimentului datoriei de a contribui activ, prin eforturi susținute, la progresul țării

De la înalta tribună a Congresului educației politice și al 
culturii sociali te, secretarul general al partidului ne-a rea
mintit acest adevăr ce guvernează societatea noastră de azi. Se
cole de-a riadul, prețuirea muncii, răsplata ei pe măsură a fostun deziderat pentru infâptuirea căruia poporul a luptat din greu. Avem datoria să apărăm și să consolidăm prin îndrăzneala gindului nostru, prin eforturile brațelor noastre, această cucerire. Vechea lozincă este astăzi o realitate a unei lumi noi. bazată pe echitate, o lume in care munca a fost înălțată la rangul de valoare supremă, de referință pentru caratele sufletului omenesc, de mijloc de formare si afirmare a personalității, de unic izvor al avuției naționale. ..Vechea lozincă „nici muncă fără piine, nici piine fără muncă- trebuie să fie permanent trează in mintea copiilor, a tineretului, a tuturor cetățenilor patriei noastre — a precizat tovarășul Nicolae Ceaușescu. Trans

princ:pala sarcina a organizațiilor de tineret: educarea prin muncă și pentru muncă,

formarea ei in convingere intimă in călăuză a intregii noastre existente deține una dintre principalele sarcini ale organizației rml-îT—ri de tineret.Ne-am propus să analizăm premisele de la care pornim în această acțiune. Să privim eu ochi critic ce am făcut și mai ales ce nu am făcut pentru educarea prin muncă și pentru muncă a noastră, a tinerei generații, și. pornind de aici, să ne stabilim direcțiile de viitor. Am ales pentru această analiză organizația unui oraș, aflat in plină dezvoltare. Portretele de co- muniști-educatori. de tineri-participanți activi la construcția noii vieți, sau de tineri ineă rămași in afara muncii. sentimentele și concepțiile, celelalte aspecte pe care vi le prezentăm. considerindu-le semnificative pentru orașul ales, au fost supuse, in final, dezbaterii uteciștilor Alexandriei.

NICOLAE CEAUSESCU

în numărul de azi, în pagina a ll-a, 
prima parte a dezbaterii:

Dare de seamă din viața 
de fiecare zi a orașului

perr.ru
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nici munca fără pîine, nici pune fără muncă

Dare de seamă din viața 
de fiecare zi a orașului

VINERI 18 IUNIE 1976

Alexandria ’76 nu ț mai ars nimic comun cu orașul înecat în praf, descris în irSeonnările doctorului Ulieru. în afară de nume si străzile largi, perpendiculare, croite de un prhitect clarvăzător încă de la înființare, in 1834. Alexandria ’16 înseamnă rulmenți, trimiși spre 28 de țări ale lumii, panouri de automatizare, fire de bumbac, in și cîriepă. utilaje și piesle de schimb pentru industria ușoară, aparataje și accesorii. Aleitan-
£devărații locuitori ai Alexandriei sint cei care 

o construiesc: cu pasiune, cu efort, cu dăruire

DATORIA REÎNTOARCERIIEra nevoie aici de zeci de mii de brațe vinjoase și harnice, de frunți cutezătoare. Se născuseră în fiecare an copii, se inălțaseră pe lingă casele sărăcăcioase, dar fuseseră siliți să plece să muncească, să-si ciș- tige existența în cele cîteva o- rașe industrializate ale timpului. Așa a plecat, la București, cind de-abia pășise pragul adolescenței, loan Nicula. din casa cu patru copii a unui modest timplar...Așa a plecat. Ia 14 ani, spre Reșița, Cristea Stanciu. A rămas in cea mai veche zidire a siderurgiei românești 15 ani, timn in care a ajuns „om de bază al forjei". S-a-nsurat, devenind de-a binelea „rBșițean", i-a născut nevasta un copil, înscris in acte ca cetățean al Re- șiței. Apoi, a citit în ziare că in Alexandria se vor investi a- titea milioane, se va face cutare și cutare uzină.— Nevastă, acolo e nevoie de
DATORIA AUTODEPĂȘIRII21, 22. 23. Aceste cifre reprezintă media de vîrstă a întreprinderilor Alexandriei. Au venit, aduși de simțul datoriei, mulți specialiști, oameni cu experiență, teleormăneni. sau din zone puternic industrializate să contribuie la ridicarea orașului. Dar baza, o dovedesc cifrele, o formează tinerii.— Sarcina pe care ne-au trasat-o comuniștii care ne-au întimpinat aici, pe noi. absolvenții de facultate, spune ing. Iulian Marcu, a fost să trecem neintirziat la treabă, cu toată răspunderea...Treabă" însemna : calificarea întregului colectiv, participarea la montaj, efectuarea probelor tehnologice, atingerea capacităților in termen, asigurarea calității produselor.Unica soluție era învățătura și scufundarea in muncă, totală, ca într-o apă. Învățau muncind. munceau invățind.căutau muncitori și ingineri, cu înfrigurare parcă, alte și alte sarcini, din ce in ce mai grele, cu care să-și măsoare puterile, să iasă din această confruntare mai căliți in eforturi, mai pricepuți. Ea „Rulmenți", sculerul matrițer Anghel Curcă- cere să se ocupe de cunoașterea și „îmblinzirea" celei mai pretențioase linii, aceea de rulmenți conici. S-a înscris la liceul seral, a studiat topuri întregi de documentație româneas-

Adunări generale de alegere a consiliilor
profesorale și senatelor universitare

e iașiExpresie elocventă a profundului spirit democratic ce ilustrează activitatea desfășurată in toate domeniile vieții sociale in patria noastră, momentul constituirii noului organ de conducere al prestigioasei instituții de invățămint superior care este Universitatea „Al. I. Cuza" din Iași s-a desfășurat într-o atmosferă de lucru fertilă, fă- cindu-se cu acest prilej o a- naliză responsabilă a activității desfășurate in perioada ultimilor ani și a măsurilor ce trebuie luate pentru perfecționarea activității de viitor.Abordind problemele de fond ale procesului instructiv educativ in lumina exigențelor îndeplinirii sarcinilor ce revin invățămintului superior prin traducerea in viață a Programului P.C.R.. a cerințelor formulate in Expunerea secretarului general al partidului rostită de la tribuna Congresului e- ducației politice și al culturii socialiste, prin înfăptuirea o- biectivelor cincinalului revoluției tehnico-științifice. partici- nanții — cadre didactice și studenți — au dezbătut concret in spirit critic și autocritic împlinirile și lipsurile înregistrate în perioada trecută și. pe această bază, au trasat eforturile ce trebuie depuse in viitor pentru ca universitatea să dea țării noi generații de tineri tot mai bine pregătiți din punct de vedere profesional, gata din prima zi după absolvire să se integreze in munca productivă.Pornind de la premisa formării unui om cu larg orizont cultural, politic, profesional și moral. înnobilat de efortul creației, al producerii valorilor materiale și spirituale necesare progresului societății, partici- pantii la dezbateri au arătat că se imoune sporirea eforturilor îndreptate spre dezvoltarea la studenți a respectului și pasiuni. pentru munca concretă, dezvoltarea gîndirii lor creatoare, a spiritului de inițiativă, adoptarea unei atitudini combative față de mentalitățile egoiste și 

dria *76 înseamnă 4 000 de a- partamente, un modern hotel turistic. complexe comerciale, policlinică, spital, 4 licee industriale și unul teoretic, o elegantă casă de cultură, cinematograf, teatru de vară, parcuri. Dar. mai presus de clădiri și uzine. Alexandria înseamnă oameni. 45 000 de locuitori nu numai beneficiarii, ci in primul rind autorii acestui nou oraș. Alexandria, intreg județul Teleorman dealtfel, este una din zo- 

forjori ca mine și de tehnicieni ca tine. Trebuie să mergem ! — rememorează Cristea Stanciu vorbele de atunci.Vorbe simple, pentru care îți părăsești casa, te rupi de marea familie muncitorească in care ai invățat să fii om si specialist, de locul de muncă intr-o uzină în care tradiția unge toate rotițele și pleci din București, din Reșița, din Brașov sau Craiova intr-un oraș in care cuvin- tul „industrie" e incă un neologism, in care știi că te pin- dește greul și mai ales neprevăzutul începutului.S-a întors muncitorul timplar, cu categoria specială. loan Nicula ca să pună umărul la înființarea Fabricii de mobilă, împreună cu ceilalți muncitori și ingineri, a realizat o întreprindere modernă, un colectiv tinăr, bine calificat, capabil să îndeplinească un plan de 20 de ori mai mare ca la debutul întreprinderii.
că și străină, și-a petrecut, fără să-și mai drămuiască momentele de efort și de odihnă, zile și nopți în șir, alături de linia automată. Azi. este considerat specialist în această problemă, este consultat și chemat ori de cite ori se ivesc dificultăți. Alti proaspeți absolvenți de școală profesională, conduși de tinărul subinginer Ion Necula. și-au a- sumat sarcina de a rezolva problema spinoasă a consumului mare de oțel la fabricarea coliviilor de rulmenți. Se risipeau in fiecare lună tone de oțel. Multele ceasuri de studiu, de frămintare creatoare s-au concretizat intr-o inovație deosebit de eficientă : rondelele pierdute la corffecțidnatea reperului in cauză suR dlilRate la execuția altor repere mai mici.Muncind, căutind și cerind să li se încredințeze sarcini din ce in ce mai grele, tinerii au progresat. Profesional, moral, politic și-au lărgit orizontul de cunoaștere. In toate colectivele, categoriile de calificare sint cu 

Ne aflăm intr-un oraș al tinereții. într-un oraș care constituie, prin însăși devenirea sa un simbol pregnant al forței creatoare a muncii. Comuniștilor mai virstnici care au venit aici, chemați de datoria de a transpune in viață politica partidului, li s-au alăturat conștient, responsabil tinerii.Din păcate in numărul mare al fetelor și băieților care au ales calea muncii ca unică posibilitate de a-și plăti îndatoririle sociale, ca unică posibilitate de afirmare, de împlinire a personali
tății. in Alexandria mai intilnești incă tineri care n-au ințeles a- eeastă realitate. Deși in număr mic, însăși existența lor constituie un semnal de alarmă asupra eficienței educației prin și pentru muncă desfășurate in familie, școală și întreprinderi.In numărul de miine al ziarului nostru, dăm cuvintul uteciști- lor din organizația orașului Alexandria pentru a dezbate ei înșiși, pe marginea cazurilor prezentate, calitatea muncii educative. pentru a-și stabili direcțiile de acțiune.

individualiste. Absolvenții în- vățămintului nostru superior trebuie să fie in egală măsură specialiști și cetățeni. Se manifestă incă insuficient angajarea forțelor universității in rezolvarea unor teme prioritare de cercetare, incă nu există o adaptare corespunzătoare a conținutului programelor de invățămint la dinamica realității sociale. — se sublinia în dezbateri.

veritabile centre de cercetare și producție,
adevărate școli de educație comunistă

să fie cunoș-20 de pregâ-
Remarcindu-se nevoia ca programele, la rindul. lor, adaptate celor mai noi tințe dobîndite în cele specialități în care sint tiți cei 10 000 de studenți ai universității, participanții au arătat că este imperios necesar ca fiecare facultate. întreaga universitate să devină, in spiritul indicațiilor secretarului general al partidului, un veritabil centru de cercetare și producție, o adevărată școală de educație comunistă a studenților. Ținînd seama de rezultatele bune înregistrate pină în prezent, — rezultate concretizate in creșterea producției materiale de la an la an, in realizarea unor produse de înaltă tehnicitate și utilitate imediată pentru economia națională, în publicarea unor lucrări de certă valoare științifică — ca și de neajunsurile semnalate, participanții și-au exprimat în unanimitate hotărirea fermă de a-și intensifica strădaniile pentru înscrierea întregii activități de instrucție și educație, de cercetare și producție, desfășurată în cele 8 facultăți ale universității ieșene 

nele țării, în trecut vitregită, care culege roadele judicioasei politici a partidului, de echitabilă repartiție teritorială a investițiilor și forței de muncă . ,.ln fiecare an. aici s-au investit milioane, spune primarul loan Ribu. am fost ajutați să sărim peste decenii de înapoiere — uzinele s-au ridicat după proiecte moderne, au fost dotate cu utilaje de ultimă oră. Iar orașul. orașul s-a ridicat firesc, din munca oamenilor".

S-a întors maistrul principal Cristea Stanciu ca să pornească forja întreprinderii de rulmenți lipsită de gurile dogoritoare de cuptor și de giganticele ciocane pneumatice ale uceniciei sale în întregime automatizată. A continuat cu lucrări la fel de „simple" : a format un colectiv de tineri care socotesc, asemenea maistrului lor, forja o artă și n-ar părăsi-o pentru nimic in lume, a atins cu a- cesti „puști" parametrii proiectați, cu 6 luni înainte de termen.Fapte. Fapte. Fapte. Fiecare cuvint se traduce in milioane lei producție, se convertește in valută, sau în aurul forței de muncă înalt calificată. Ne-am oprit la enumerarea simplă a faptelor, fiindcă în viața a- cestor oameni vorbele reprezintă neesențialul. Munca este criteriul și rațiunea întregii lor e- xistențe.
două-trei mai mari ca în momentul atingerii capacităților, mulți muncitori au absolvit liceul. alții sint pe cale s-o facă. Stagiarilor de acum cițiva ani : Marin Neculce. Iulian Marcu. Nicolae Frăsineanu. Gheorghe Scolari. Marin Băr.escu șa. li s-a încredințat sarcina de mare răspundere și incredere a conducerii principalelor secții de producție de la I.PTE. una dintre întreprinderile de care depinde automatizarea metalurgiei. siderurgiei, construcțiilor de mașini. ♦ 'Uzinele existente se extind, se vor ridica noi întreprinderi, noi instituții, orașul are in continuare nevoie de brațe care să-i continue zidirea. Și iată, aici, unde se pune stringent problema calificării, a perfecționării mai trăiesc și tineri care se sustrag efortului colectiv. care mai cred, sau mai speră că pot să-și asigure traiul, să se afirme și altfel decit prin muncă.

pe coordonatele cerințelor cincinalului revoluției tehnico-ști- ințifice a dezvoltării economi- co-sociale a țării.în încheiere, participanții la dezbaterile prilejuite de momentul constituirii noului organ de conducere al Universității „Al. I. Cuza" din Iași au adoptat textul unei telegrame adresate C.C. al P.C.R., secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in care se subliniază ’ 
A A

că pentru a răspunde obiectivului ca absolvenții învățămintu- lui superior să fie intr-adevăr bine pregătiți pentru viață, pentru producție vor fi depuse toate eforturile ca tinerii specialiști formați la Iași să se a- firme ca demni și. devotați constructori ai societății socia- ■ liste.
TRAIAN GlNJU

e BRAȘOVLa Brașov adunările generale ale cadrelor didactice din facultăți și alegerea noilor consilii profesorale, a decanului, secretarului științific, ca și desemnarea delegaților reprezentativi ai consiliilor profesorale în senatul Universității s-au desfășurat in lumina sarcinilor reieșite din documentele de partid și de stat, din expunerile și cuvîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu. Ele au demonstrat hotărirea cadrelor didactice, a studenților din centrul Universitar Brașov de a-și aduce plenar contribuția în vederea perfecționării necontenite

Și ei locuiesc aici, dar cum locuiesc...

' UN „VIZITATOR" IN PROPRIUL ORAȘ.
UN PARAZIT IN PROPRIA CASAÎmbrăcată elegant, coafată cu ferijă. Constanța Voicu gesticulează afectat cu mina fină, împodobită cu inel de aur și unghii lungi, lăcuite, in timp ce binevoiește să răspundă la întrebări :— E adevărat, in prezent nu muncesc nicăieri.— ..Prezentul" acesta durează de cinci ani 1— Să nu exagerăm, am fost solistă la Casa de cultură.Incredibil, dar adevărat. Ti- năra de 20 de ani. domiciliată in comuna Buzescu. ..vizitatoare" cotidiană a străzilor Alexandriei a cintat pinâ nu de mult la Casa de cultură intr-o formație de amatori, prin definiție deci oameni care practică arta in răgazul rămas după ce au produs valori materiale. A cintat inclusiv cintece despre frumusețea muncii — fără să-i roșească obrazul ! — unor tineri veniți in acest lăcaș să se recreeze după o zi de efort și învățătură.

CU DOUĂ MESERII Șl NICI 0 OCUPAȚIELa 18 ani. Traian Burcea. băiat frumușel, bine imbrăcat. colindă străzile fără un scop anume. Se apără de acuzația că n-ar avea nici o ocupație, in- vocind citeva luni de muncă .necalificată la „Avicola".— De ce nu te califici, cind ți se oferă atitea posibilități ?— Păi, sint calificat. De două ori : sudor și lăcătuș monteur îMeSerii prețuite și căutate in construcții. în Alexandria se vor ridica in acest cincinal 6 000 de apartamente, in fiecare zi se fac ifiscrieri pentru noi cursuri de calificare. Bineințelc - scuza Iui Traian Burcea cum că nu ar fi găsit de lucru nu poate fi numită decit intr-un singur feL
PREMIANTA A ABANDONAT ȘCOALA— Hotărirea mea i-a surprins pe toți — povestește Sofia Dinu. ;r.vă~șsem bine, chiar foarte itnjer.l m» «e aștepta să mj recrag ta- la liceal de elee- tritetrCră. in penultima! an.— De ce ai făcut-o ?— Din inconștiență. Intrasem Intr-un grup de tineri care nu făceau altceva decit să danseze, să se ‘ phrr.be. M-am gindit : zece clase sint de ajuns, mă distrez un timp și pe urmă mă încadrez undeva-— Școala nu a încercat să-ți schimbe hotărirea ?— îndrumătorul U.T.C. m-a întrebat dacă m-am gindit bina. I-am răspuns : „da", și a plecat.Au trecut doi ani. Sofia Dinu, violent fardată. îmbrăcată bizar. piinge cu lacrimi amare. In doi ani. fosta premiantă a cu- 

a invățămintului. a integrării cu producția. Darea de seamă asupra activității desfășurate de se- 'nat și biroul senatului in- perioada 1972—1974 a analizăt cu mult spirit critic și autocritic realizările. ca și neimplinirile in domeniul pregătirii studenților. al activității educative. al cercetării științifice și in mod special in vederea integrării invățămintului cu cercetarea și producția. Printre rezultatele pozitive s-a remarcat angajarea a 75 la sută din numărul studenților brașoveni in vederea e- fectuării practicii in principalele întreprinderi brașovene, in numeroase întreprinderi din țață ăparținind M.E.F.M.C. unde o

parte din studenți vor lucra și-și vor culege datele necesare întocmirii proiectelor de an sau chiar a acelora de diplomă. S-a subliniat ca formă deosebit de practică a studenților din anul 4 repartizarea lor la serviciile de proiectare și.'tehnologice din întreprinderi pe lingă șefii de secții, s-a apreciat totodată ca forma cea mai adecvată de integrare antrenarea studenților anilor 4—5 ingineri și din anul 3 subingineri la munca de proiectare și cercetare efectivă la cererea și în folosul întreprinderilor. In activitatea de proiectare o contribuție însemnată au avut-o colectivele mixte de proiectarealcătuite din cadre didactice,studenți specialiști din producție . de la I.C.P.A.T.. I.A.Bv., ca și colectivul pentru amenaja- . rea bazinului hidrografic Dof- tana-Tigăi ș.a. în legătură cu procesul instructiv-educativ, in discuțiile purtate s-au făcut propuneri menite să conducă la o mai bună pregătire ritmică a studenților, evidențiată creșterea procentului de movabilitate și a notelor mari,prin pro-

Toată ziua — ne mărturisește — stă. Citește ? Vai. se poate î se apără cu indirjire de o asemenea... acuzație ! N-a mai pus mina pe o carte de cind a terminat școala. Părinții muncesc ? Păi. sigur, cum altfel 2 La C.AP. Se scoală la 4 dimineața, se-ntorc de pe cimp cind soarele apune. O întrebăm ce părere are despre ea și se supără. Ce. fură de undeva ? Ii dau părinți: și de mincare și de îmbrăcăminte. pină va găsi ceva ..con- venabii". Poate la C.A.P. î Vai. râdem de ea ! A lucrat • zi la săpatul viei și i-a fost prea de ajuns !E imposibil sâ-i crezi ingenuitatea jucată. Constanța Votca minte ca atunci cind ea. care trândăvea toată ziua, proslăvea pe note munca. Minte cind a- firmă că nu fură. Fură și o știe prea bine. Fură truda părinților. fură o parte din avutul mare al tuturor, cind se înfruptă din eL fără să producă ni-
Stăm îndelung de vorbă. Pentru părinții săi. posibilitatea de a învăța o meserie era u« vis îndepărtat. Pentru el. un lucru firesc, pe care l-a înțeles doar ca pe o datorie a societății, față de el. Traian Burcea. N-a plătit un ban. din contră a primit, in tot timpul calificării : maiștri și muncitori cu experiență și-au bătut capul să-1 învețe- să tină aparatul de sudură in mină, să monteze prefabricate, locul de muncă i-a fost asigurat imediat.Având de ales între două meserii, Traian Burcea a ales-o pe_ a treia. ..meseria" de parazit a mamei sale, muncitoare la I-R.T-A.

noscut înjosiri și umilințe pe care-i va fi greu să Ie uite. A- cum. se pare că s-a convins că un se poate trăi numai ia dis- tacțțț. că nu-ți poți păstra demnitatea și câștiga cinstit existența, debit muncind. Acum, se pare că a înțeles și un alt adevăr — trăim intr-un timp in care tinerii caută să învețe, să acumuleze cit mai mult, un timp in care socoteala cu atitea și atitea clase suficiente nu mai e valabilă. Fostele ei Colege, absolvente de liceu, lucrează ca muncitoare iiț; ygmura prețețș țioasă a electronicii. Sofia Dinu ar fi dorit să li se alăture, dar acest lucru nu va fi cu putință, decit după ce, muncind intr-o altă întreprindere, iși va fi terminat studiile.
MONICA ZVIRJINSCHI

ca și în vederea pregătirii multilaterale a studenților incit a- ceștia, la absolvire, să se poată încadra în cel mai scurt timp în procesul producției. S-a insistat. printre altele, asupra necesității de a se Îndruma permanent activitatea studenților de către cadrele didactice. îndrumători de grupă în vederea pregătirii studenților in spiritul educării lor prin muncă și pentru muncă, al eticii și echității socialiste. Discuțiile au apreciat activitatea senatului și a biroului senatului care, cu ajutorul organelor de partid au sprijinit cadrele didactice pentru o bună pregătire prin sistemul de doctorantura, așa incit, la ora actuală aproape toate cadrele didactice sint înscrise la doctorat in faza de elaborare a tezelor, iar cele mai multe au obținut titlul de doctor. Alegerea consiliilor profesorale cit și a cadrelor de conducere în facultățile Universității din Brașov s-a desfășurat în spiritul unui larg democratism, propunerile s-au făcut luind în considerare pregătirea profesională. științifică a cadrelor didactice cit și a activității multilaterale desfășurate în procesul instructiv-educativ. Potrivit sarcinilor de perfecționare a modernizării. în- vățămîntului superior și a adin- cirii legăturii cu practica, cu producția. în senatul universitar au fost alese cadre didactice. profesori, profesori-consiil- tanți, conferențiari, șefi de lucrări. asistenți, reprezentanți ai studenților și ai organelor locale, cadre de conducere din întreprinderile brașovene, ai ministerelor de resort.In încheierea adunării, participanții la dezbateri au transmis o telegramă C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se angajează în numele tuturor cadrelor didactice și a studenților să nu precupețească nici un efort pentru ca Universitatea din Brașov, să-și a- ducă pe deplin contribuția la dezvoltarea României socialiste dînd patriei cadre bine pregătite, capabile să înfăptuiască mărețele obiective ale Programului Partidului Comunist Român.
ADINA VELEA

O evoluție neașteptată, explicabilă totuși, a avut Valeria Bucuroiu, autor mai intii de epigrame și poezii satirice (Floreta de argint, ed. Albatros, 1973), apoi al unei culegeri cu aspect oarecum eterogen (Ascensor pentru cuvinte, ed. Albatros. 1975). compusă din trei secțiuni, ultimele două conti- nuind direcțiile afirmate la debut, iar prima fiind alcătuită din versuri luminos reflexive, interesante mai ales prin încercarea de constituire a unei personale reprezentări poetice, pentru ea in volumul recen: apărut Dimineața apelor (ed. Eminescu, 1976) nota satirică și ocazională să dispară pe de-a-ntregul. im- pumndu-se in schimb cu vigoare și relief trăsăturile schițate in ciclul titular din cartea precedentă.Dacă trecerea aceasta, de la ironie la meditație și de la pre- textual la exprimare independentă. poate să pară surprinzătoare privită in sine, nu este mai puțin adevărat că din perspectiva noului volum al autorului producțiile de început capătă un alt contur și. fără a fi’ o anticipație directă, conțin totuși sugestia unei schimbări. Se observă astfel că atit in epigrame. cit și in poeziile satirice din primele culegeri registrul dominant este cel al corchalită-» ții : nefiind neapărat simple exerciții, cum s-a afirmat, aceste compoziții tind mereu să-și depășească, printr-o dezvoltare originală in sensul eliberării de obiectul imediat, condiția exterioară. Mai mult „afirmative" decit „critice", străbătute de un patos disimulat in sentințe echilibrate. versurile de această factură indicau existența unui impuls liric stăpinit. constrins să se adapteze unor tipare a căror fixitate face însăși dificultatea genului. Este dealtfel semnificativ că in amintitul grupaj prin care se deschide volumul Ascensor pentru cuvinte tema centrală este aceea a eliberării și a avintului îndrăzneț („Să arcuim. intre pămint și stele — / Scară ! / Să rupem roci inerte. / Din stinca selenară ... I I Să ne-avintâm cu harfe spre alte galaxii, / Să-mpre-

In al treilea an de activitate

Cu doi ani in urmă, mai precis în aprilie 1974. redacția reviste
lor ..Viața studențească" și 
„Amfiteatru" a constituit, din- 
tr-o lăudabilă inițiativă, cenaclul 
„Amfiteatrul artelor", cenaclu 
complex, menit si contribuie, 
alături de celelalte manifestări 
din spațiul universitar, la o mai 
puternică afirmare a artei stu
dențești cu tot ce are ea mai an
gajat, mai profund și de calitate, 
mai original. Cenaclul și-a creat, 
incă de la primele ediții, o for
mulă originală, un caracter com
plex. Spunem aceasta, intrucit 
..Amfiteatrul artelor1 are. prac
tic, mai multe compartimente : cenaclul-spectacol. cenaclul literar (cu ședințe lunare la sediul 
redacției, dar și in deplasare, în 
preambulul formulei de specta
col), galerie de artă (cu expo
ziții la sediu și expoziții itine
rante), intilniri cu cititorii și tinerii creatori.

Programul cenaclului este cu
prins in insăși ideea numelui 
său : poezie, muzică (folk, pop, 
jazz, populară, corală, instru
mentală). teatru, recitaluri de 
actorie, dans modern, plastică, 
proiecții de film.

O primă etapă din activitatea 
lui s-a incheiat prin spectacolul 
din octombrie 1975 (Sala Palatu
lui R.S.R.), spectacol dedicat 
Congresului al X-lea al U.T.C. și 
Conferinței a X-a a U.A.S.C.R. 
In această perioadă, cenaclul a 
înscris pe traseele sale numeroa
se centre universitare, șantiere 
ale tineretului, tabere studen

ÎNTREPRINDEREA TRANSPORT BUCUREȘTI X.T.B.încadrează bărbați si femei in vîrstă de 18—45 ani pentru a-i pregăti in funcția de încasatori pe vehicule de transport in comun și pentru controlori de bilele și circulație.— Durata cursurilor pentru încasatori este de 2 săptămîni și se primesc absolvenți ai școlii generale. După absolvirea cursurilor vor primi o retribuție tarifară de 1 580 lei/204 ore.— Durata cursurilor pentru controlori este de 21 zile și se primesc 'absolvenți de liceu. După absolvirea cursurilor, in primele 6 luni, vor primi o retribuție tarifară de 1 427 Iei/ 204 ore, apoi de 1 672 lei 204 ore.înscrierile pentru încasatori se fac zilnic la Exploatarea Transport Electric, Calea Dudești nr. 184, telefon : 22 06 60 3 și la Exploatarea Transport Autobuze, Calea Șerban Vodă nr. 164, telefon : 23 88 70.înscrierile pentru controlori se fac zilnic la Biroul învă- țămint str. Dr. Grozovici nr. 4, sector 2, telefon : 12 19 30 187.
GRUPUL DE ȘANTIERE CONSTRUCȚII FORESTIERE ȘI INDUSTRIALEcu sediul în București, str. Sf. Ion Nou nr. 20, sector 4, încadrează de urgență următorul personal :• Jurisconsult principal (sau consilier juridic principal) ;• Revizor, contabil principal;• Mecanici utilaje ușoare;• Automacaragii;• Macaragii;• Buldozeriști;• Excavatoriști:• Tractoriști + if roniști;• Mecanici pentru cilindrii compresoare ;• Tineri pentru calificare în meseriile de mai sus;• Șoferi pentru camion și basculante.

surăm pămintul cu munți de calorii, / Să stâpinim calotele de gheață, / Să-adăugăm luminii / O umbră de verdeață !“). Impetuozitatea aceasta e prezentă și in Dimineața apelor, subsumată insă unei mișcări a spiritului către largi și inalte orizonturi ; nota particulară a poeziilor o constituie necontenita „tentație a zborului" spre un spațiu nemărginit. Rolul de factor organizator al acestei adevărate „chemări a depărtărilor" se vădește in repetata apariție a motivului drumului și intr-o originală asociere a vitalității cu explozivul floral („ciorchini u- riași de petale de crini flutură /

sub ferestrele zorilor") ;. departe de a sugera dematerializarea și de a sluji drept suport unor viziuni eterate, diafane, elementele de natură grațios vegetală sint convocate să participe la o ordine a năzuinței energicei a aspirațiilor robuste. Fluturii, care sint in ordinea poetică niște fiori mai subtile, zboară astfel in „herghelii", se vorbește despre „patima albă a petalelor" și deipre „corul nespus al norilor", apa. chiar, „înflorește acum", „viscolul florilor" e de asemenea amintit undeva, „visează la cer bătiânii arțari", in sfirșit poetul este purtătorul unui propriu, tainic, vulcan floral („plantațiile inimii mele, ah! aceste / plantații cu tainice corole") și vrea să vadă „cum doarme iarba cu capul pe / citecul lacrimilor lunii". înflorirea simbolizează aici, desigur, o deschidere deopotrivă sufletească și spirituală, un avint către o „desfacere" plenară și luminoasă : dar este, totodată, și o expresie a împlinirii și a armoniei. Chiar visurile „se nasc in corole", deci printr-o izbucnire energică și elegant echilibrată, proporționată just ; căci „pornesc / rînduri, rînduri", încolonate. adică respectind o ordine anumită. Poet al elanurilor e- nergice, autorul este și un iu

țești: București (Baza Tei, Stu- 
dent-club, Casa studenților. Sala 
Palatului), lași, Cluj-Napoca. Tq. 
Mureș, Craiova, Galați, Brașov, 
Izvorul Mureșului, Costinești, 
Răzmirești-Giurgiu.

Edițiile 24—34 s-au constituit 
în manifestări de complexitate și 
finalitate deosebită, toate cele 
zece spectacole înscriindu-se în 
suita de acțiuni din pregătirea 
Congresului educației politice și 
al culturii socialiste. Fapt semni
ficativ pentru evoluția formulei 
de lucru, fiecare din ultimele 
zece ediții s-au constituit în 
spectacole speciale. Astfel, peste 
2000 de spectatori au aplaudat 
la Hunedoara și Petroșani' două 
ediții realizate, in principal, cu 
talentele studențești din dome
niul muzicii corale și instrumen
tale ; aproape 2000 de studenți, 
preznți la Casa de cultură a stu
denților din București (la prima 
gală a ..Amfiteatrului artelor"), 
au aplaudat pe ciștigătorii con
cursului anual de creație literar- 
artistică organizat de Comitetul 
Executiv al Consiliului U.A.S.C.R. 
și revista „Amfiteatru" (poeți, 
prozatori, critici, plasticieni. ti
neri cintăreți, actori) ; peste 3000 
de spectatori la Brașov, 1000 la 
Ploiești. 2000 la Galați au asistat 
la seri de poezie și muzică folk; 
in fine, la Craiova. 1000 de tineri 
muncitori (la Clubul „Electropu- 
tere") și încă 1000 de tineri, elevi 
și studenți (la Filarmonică) i-au 
cunoscut și i-au apreciat pe lau- 
reații Colocviului național de li
teratură studențească.

bitor al simetriei, al disciplinării impulsurilor printr-o riguroasă dirijare, evitind risipa haotică, imprăștierea. dezordinea și făcind. ca atare, elogiul drumului, al căii conducătoare : „Să lăsăm visele să curgă limpezi / peste jocurile copiilor. / Chiar visul este un joc înainte de toate. / Vulturi cu aripi de gind bat / sub viscolul tăriilor / Și drumul, odată-nceput, ne cheamă / mereu mai departe. / / Să lăsăm stejarii răscoliți de amintiri / să scapere sub stele. / Pe-ntinderi de ape. se leagănă-ncet comori fulgerate. / .1Valuri se duc intrebind. cum știu numai ele... / Și drumul, odată-nceput, ne cheamă / me- »* reu mai departe.!". Chemarea către larg și nemărginit nu este — așadar simplă dispoziție sentimentală. ci aspirație controlată de conștiință, efort supravegheat de înaintare spre zările visate « ori .spre urj „adine" asigurând stabilitatea. Echilibrul acesta âl izbucnirii se vădește și in aspectul de elaborată claritate al versurilor lui Valeriu Bucuroiu, în voința de limpezime a rosti- rii. dusă insă uneori pină la li- , j mita unde poezia se transformă » în discurs, căci exactitatea in lirică nu e similară cu îndepărtarea energică a sugestiei ; se ajunge, inevitabil, la simple de- clarații, lipsite de acoperire poetică, deși in sine valabile (gen „Firesc e să trăiești curat / ca dimineața ce se trezește între flori"; „Să ne iubim izvorul de sub stinci / Cum ne iubim și frații și părinții"). Aceeași "* aplecare spre „definițiile exac- ” te". dealtminteri mărturisită, duce la explicitări nepotrivite și apoetice ; dacă. de pildă, ideea de a „umaniza" prin vis atomul nii e lipsită de frumu- sețe, a-1 vedea prevăzut cu „mădulare" și stînd „tolănit pe iarbă" devine, indiferent de. intenții, paradoxal prozaic. însă £ Dimineața apelor. dincolo de M asemenea excese, râmine un - volum scris într-o tonalitate majoră și care impune atenției ■■ o „voce” distinctă, personală, ‘ de bărbătească rezonantă.
MIRCEA IORGULESCU

Ultimele două spectacole de la 1 
Pitești au repus in drepturi for
mula completă și tradițională a 
„Amfiteatrului artelor", adică 
spectacole de poezie, muzică 
folk, pop, instrumentală și popu
lară, recitări, momente de tea
tru, pantomimi, umor etc.

Semnificativ este, de aseme
nea, faptul că, în cei peste doi 
ani de activitate, cenaclul a lan
sat peste 100 de talente, primind, 
și susținînd peste 1080 de crea
tori și interpreți, studenți, elevi, 
tineri muncitori. Din toți aceștia 
s-a cristalizat echipa de „perma
nențe" a cenaclului. Ne referim, 
între alții, la cintăreții de folk 
Mircea Florian, Marcela Saftiuc, 
Zoia Alecu, Benedict Popescu, 
Mihai Diaconescu, Adina Dimi- 
triu. Constantin Moțet, Adrian 
Antonescu, Vasile Seicaru : la 
poeții Constanța Buzea,- Dinu 
Flămînd, Mircea Florin Sandru, 
Emilian Marcu, Dinu Adam, Ga
briel Stănescu, Roman Istrati, 
Magdalena Ghica, Viorel Sâmpe- 
trean ș.a. ; la instrumentiștii Ma
rian Stoichiță, Ioan Calapăr, Ma
riana Smaranda, Sorin Scurta, 
Mircea Tătaru : la formațiile in
strumentale „Camerata", „Musi- 
ca Nova". „Nuoî'a Consonanza", 
„Cvartetul Melos" ; la ansamblu
rile corale ..Preludiu", „Ani- 
mosi", „Song" ; la grupurile folk 
„Estudiantina", 
„Amfiteatru ’76", 
Folk", Flacăra 
la cintăreții de 
rentina Mintuță 
Stancu ; la soliștii 
populară Maria Ciurtin. _______
Ghic Lăpădătescu ; la tinerii" ac
tori Dragoș Pâslaru; Eugen Cris- 
t’an Motriuc. . Dinu Manolache,, 
R-zvan Vasilescu. la Mihai Coa-' 
dă și Nicolae Arieșeătiu ; la for
mațiile „Cristal", „F.F.N.", 
„Curtea Veche nr. 43“. „Experi
mental Quintet", „Capitol", ,.Cro-i 
nos". „Ancestral", „Metronom", 
„Jet".
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„Atheneum",: 
„Variabil Q 

Folk ’73" ; 
jazz Flo- 
și Marceli 
de muzică 

Doina

Vara aceasta va marca un nou 
moment in activitatea cenaclului 
„Amfiteatrul artelor" — o echi
pă de aproape 50 de persoane 
va efectua in perioada 22 iulie — 
22 august un lung turneu prin 
orașe, șantiere ale tineretului 
tabere studențești. Cintăreții' 
Mircea Florian. Marcela Saftiuc, 
Zoia Alecu, Benedict Popesțu, 
Marian Stoichiță și poeții Con
stanța Buzea. Dinu Flgptind, 
Mircea Florin Șandru, alături de 
ceilalți membri ai cenaclului: vor 
putea fi ascultați la Ploiești, 
Brașov. Sinaia. Predeal. Bușteni. 
Pirîul Rece, Izvorul Mureșului, 
Tg. Mureș, Piatra Neamț, Iași, 
Bacău. Galați. Constanta. Costi
nești și Mangalia. Un spectacol 
omagial, pe 22 august. în Bucu
rești, va încheia acest mare tur
neu organizat și realizat in,ideea 
slujirii artei angajate, poeziei' 
și muzicii tineretului, in ideea 
unei educații culturale și politice 
prin spectacol.

VIOREL SÂMPETREAN
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TELEGRAMEPreședintele Republicii Socialiste România, NICOL AE CEAUȘESCU, a trimis Reginei MARGARETA A II-A a Danemarcei, următoarea telegramă :Vă adresez sincere condoleanțe in legătură cu incetarea din viață a Alteței Sale Regale, prințul moștenitor Knud Christian Frederik Michael.Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, Nicolae Gipsap, a adresat o telegramă de felicitare președintelui Adunării Populare a Republicii Populare Bulgaria, Vladimir Bonev, cu prilejul realegerii sale în această funcție.
Ministrul afacerilor externe al Republicii • Socialiste România, George Macovescu, a transmis o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe al Republicii Populare Bulgaria, Petăr Mlădenov, cu prilejul realegerii sale în funcție.

Începînd de azi, toți elevii tea urmată de candidați, e- ahșo.lvenți ai ultimului an de liceu trăiesc emoțiile examenului de bacalaureat. Examenul se va desfășura pînă la .28 iunie siunea de vară) și 15—25 august, (sesiunea toamnă). în funcție de (se- între de . profilul liceului și de specialita-

xamenul, care constă din probe practice, scrise și orale, va constitui un mijloc de verificare a pregătirii absolvenților, a capacității ?.- cestora de a aplica în practică cunoștințele și deprinderile acumulate in timpul anilor de studiu.L*A HOMOROD S-A DESCHIS
Tabăra de instruire, de cunoaștere’ J

De la „operativă" seara, a doua zi, la cîmp>
acolo unde se vede spiritul de răspundere

» si ■ ' , '' ; i ,

In toate punctele de lucru 
organizare temeinică,

randament sporit

PRIMIRIJoi dimineața, tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a primit delegația Partidului Alianța Populară din. Islanda, condusă de Benedikt Davidsson, membru al Comitetului Executiv, care, la invitația C.C. al P.C.R., face o vizită in tara noastră-Din delegație fac parte Sigu- dur Magnusson,- membru al Comitetului Executiv al P.A.P., Laura Halgadottir, Hannes Baldvinsson și Gudrun Hall- grimsdottir. membri ai Consiliului Partidului.AuWarticipat tovarășii Constantin Băbălău și Ghizela Vass, membri ai C.C. al P.C.R., -Cornelia Filipaș, secretar- al Consiliului Central al U.G.S.R.Cu acest prilej, intr-o atmosferă caldă, tovărășească, a avut loc un schimb de informații privind ' activitatea celor două partide șir au ■ - fost discutate unele probleme ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Joi. tovarășul Gheorghe Cioară, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministrti al guvernului* , a primit pe tovarășul P. K, tu- ’ cinski, membru al Biroului Comitetului . Central al Partidului Comunist din R.S.S. Moldovenească, prim-secretar al Comitetului de partid al orașului Chișinău. care, a făcut 0 scurtă vizită in Capitală.La primire a luat parte tovarășul Constantin Nicolae, secretar al Comitetului municipal de partid București.A fost prezent ' V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniunii Sovietice la București.
CONVORBIRILa Palatul din Piața Victoriei, s-au încheiat, joi. convorbirile dintre tovarășii Gheorghe Oprea, viceprim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România. și Dușan Cikrebici, președintele Consiliului Executiv al Republicii Socialiste Serbia.în aceeași zi, conducătorii celor două delegații au semnat un aide-memoire, in care au fost ■Consemnate măsuri pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor economice și tehnico-științi- fice dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia și. în cadrul acestora, cu Republica Socialistă Serbia, îndeosebi in domeniile utilizării potențialului energetic comun al Dunării, construcțiilor de mașini, chimiei, cooperării pe terțe piețe, precum și al creșterii și diversificării schimburilor comerciale.La convorbiri și semnare a fost prezent, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la. București, Petar Dodik.Seara, tovarășul Dușari Cikre- ’ bici a<^părăsit Capitala.
RECEPȚIEAtașatul militar și aero al Republicii Austria la București, colonelul Gerhard Zoppoth, a oferit joi seara o recepție cu prilejul vizitei în tara noastră a ministrului federal pentru apărare, Karl Liitgendorf.Au participat generalul de ar

mată Ion Ioniță, viceprim-ministru al guvernului, generalcolonel Ion Coman, ministrul apărării naționale, Văsile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, adjuncți ai ministrului apărării naționale, generali, și ofițeri.Au luat parte, de asemenea, atașați militari acreditați la București.
SOSIREJoi, au sosit în Capitală lordul Carrington, liderul Partidului Conservator în Camera Lorzilor, și Julian Amery, deputat al Partidului Conservator în Camera Comunelor, care fac o •vizită în țara noastră la invitația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.La sosire, pe aeroportul Oto- peni, oaspeții au fost salutați de Cofneliu Mănescu, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, de membri ai conducerii Frontului Unității Socialiste.
CURS 
INTERNAȚIONALLa Școala centrală sindicală din cadrul Academiei -„Ștefan Gheorghiu" s-a deschis, joi. citrsul internațional pentru activiști sindicali din unele țări asiatice.1 organizat de Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România.
EXPOZIȚIELa întreprinderea de mașini electrice din București a fost deschis un stand de fotografii dedicat celui de-al XVII-lea Congres al Partidului Popular Revoluționar Mongol. Standul înfățișează aspecte ale construcției socialiste in Republica Populară Mongolă.
FESTIVALîntre 24 și 30 iunie, țara noastră va fi prezentă la Festivalul muncitoresc al Republicii .Democrate Germane, ' manifestare cu participare internațională menită să promoveze, cu precădere, mișcarea cultural-artistică de amatori. în programul festivalului România figurează, intre altele, cu o gală de filme ale cineamatorilor. insumind reportaje. documentare și pelicule de Animație, realizate de cineclu- buri cu tradiție (C.F.R. — Timișoara. Combinatul siderurgic — Reșița. 23 August — Satu Mare, casele de cultură ale sindicatelor din Bacău. Cimpulung Moldovenesc, . .Petroșani ■. ș,aj; vizionările voK avea îo'c’!'în o- rașul Meissen. Aproape 200 lucrări de pictură. grafică și metaloplastie, precum și fotografii artistice, vor fi reunite intr-o expoziție ce va fi vernisată la Dresda. Muzica și dansul popular românesc vor fi reprezentate de cunoscutul ansamblu folcloric „Hațegana" a! Combinatului siderurgic — Hunedoara. colectiv artistic care va susține numeroase spectacole în orașele Dresda. Zittau, Radeberg. Halle și Thale. A- mintim că, același ansamblu va întreprinde. în continuare. un turneu in Belgia, participînd La Festivalul internațional de folclor de la Charleroi.

și perfecționare a celor mai bune
1

experiențe școlare
Ieri, că-n fiecare vară, în de

corul de un verde crud al pă
durilor de brazi, au răsunat din 
nou -cintecele tinerești și voia 
bună. Tricolorul ridicat pe cel 
mai înalt catarg, in prezența 
celor 750 de elevi, a marcat intr-un cadru festiv deschiderea 
taberei de instruire și odihnă a 
C.C. al U.T.C. Sint reuniți aici 
președinții comitetelor de inter
nate și cantine școlare din toa
te județele țării. Pe timpul ce
lor 5 zile de tabără vor trans
pune in acțiuni cit mai diverse 
un amplu program cadru îm
bogățit și diversificat și cu alte 
acțiuni incluse la sugestia lor. 
Astfel, zilnic vor avea loc dezba
teri, expuneri și schimburi de 
experiență pe o gamă largă de 
probleme ce intră in sfera acti
vității comitetelor de internate 
și cantine școlare.

Cum e și firesc, pe prim plan 
vor sta dezbaterile privind do
cumentele Congresului ' educa
ției politice și al culturii socia
liste, documente ce afirmă din 
nou dezideratul care trebuie să 
călăuzească activitatea școlii, a- 
cela de a educa tinăra generație 
prin muncă și pentru muncă. 
Alte teme ce vor fi supuse 
dezbaterilor se referă la educa
ția patriotică, factor de impor- 
tcință majoră in formarea con
științei comuniste, la întrecerea

extinsă și la nivelul' școlii — Ti
neretul factor activ in realizarea 
cincinalului revoluției tehnico- 
științifice. Fiind .cadre de con
ducere a acestor comitete cărora 
le revin sarcini sporite in auto- 
gdspodărirea și burta desfășura
re a tuturor activităților speci
fice, accentul în dezbateri, în 
schimburile de experiență și 
opinii va fi axat cu precădere 
pe regulamentul de organizare 
și funcționare a internatelor și 
cantinelor, pe normele de con
trol obștesc, modalitățile și for
mele de acțiune pentru 
rarea unei bune pregătiri a l 
țiilor și petrecerea utilă 
timpului liber, colaborarea 
conducerea școlii, comisiile 
control obștesc, comitetele 
părinți. Organizată pe principiul 
autoconducerii și autogospodări- 
rii tabăra însăși oferă posibili
tăți multiple aplicării în practi
că a celor mai eficiente și mai 
bune experiențe. In timpul des
tinat odihnei și recreerii. pro
gramul mai prevede vizionarea 
filmelor ..File din istoria U.T.C.“ 
și „File de epopee", acțiuni de 
muncă patriotică pentru înfru
musețarea taberei, seri cultural- 
distractive, precum și carnavalul 
taberei. Tuturor le urăm vacan
ță plăcută !

asigu- 
lec- 

a
cu 
de 

» de

ION MIHALACHE

ZILELE VACANȚEIzile de muncă și odihnă
In localitățile Herculane, Poe- 

neasa. Valea Minișului. Poeni- 
Sat. Păuliș, Dezna a sosit prima 
serie din cei 10 000 de pionieri 
din județele Caraș-Severin, 
Arad, Timiș, care iși vor pe
trece aiCțș o parte a vacanței de 
vară. Din primele zile, oaspeți- 

. lor le-au fost prezentate bogate 
programe cultural-educative și 
distractive, care se desfășoară 
sub genericul „Noi creștem o- 
dată Cu țara".

Cele 10 tabere 
pe meleagurile „ . 
pregătite pentru primirea celor 
7 000 de pionieri din 19 județe 
ale țării, care vor veni aici să 
se recreeze : Pe de altă parte, 
4 000 de pionieri din Argeș vor 
fi oaspeții taberelor din jude-, 
țele Vilcea, Prahova, Iași, Ga
lați, Bacău, Gorj, Hunedoara și 
Constanța.

Actuala vacanță va 
sibilitatea unui număr 
de pionieri, școlari și 
'lari din județul Olt să 
la acțiunile întreprinse 
rele de instruire și odihnă, pre
cum șl la excursiile și expedi
țiile științifice de cercetare a 
florei, faunei și creației folclo
rice din diferite zone ale țării.

Taberele cu specific istoric, 
turistic, tehnico-aplicativ, agro- 
biologic, artistic și fn cele de 
odihnă. organizate la Lotru, 
Păușa, Cozia, Voineasa, Bistrița, 
Horezu și alte locuri pitorești 
din județul Vilcea vor găzdui.

de odihnă de 
argeșene sint

crea po- 
de 47 800

preșco- 
ia parte 
in tabe-

Permanenta muncii de fiecare zi

in această 
pionieri șiDin primele zile ale vacantei 
mari, peste 4 000 de elevi din 
județul Alba s-au prezentat in 
unități agricole și pe șantiere 
unde vor participa timp de două 
săptămâni la lucrările de între
ținerea culturilor, stringerea fu
rajelor, recoltarea legumelor, la 
construirea de noi obiective so- 
cial-culturale și economice. Ele
vii Grupului școlar de construc
ții din municipiul Alba Iulia 
s-au angajat să execute în în
tregime lucrările de construcție, 
de la fundații pînă la finisare, 
a unei grădinițe pentru copii cu 
240 de locuri.

vară, peste 5 000 de 
școlari.
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Emisiune 
Program 
feminin : 

-------- repriza a 
Transmisie directă de la 

Sporturilor și culturii, 
lumea 
19,20 

Telejurnal, . 
economică TV. 20,30

Nu departe vreo jumătate cu autobuzul, Coșoveni. 6 comună cu 3 000 de locuitori. întinsă de-a lungul șoselei ce duce spre Caracal. Preocuparea de bază a oamenilor de aici este agricultura. De fapt, puterea economică a localității este concentram in unitatea ei de bază — cooperativa agricolă de producție. Anual aici se cultivă peste 1 800 hectare cu păioase. 900 hectare cu porumb. 250 hectare cu floa- rea-soarelui. 30 hectare cu legume și alte suprafețe cu diferite culturi. Unitatea mai dispune de un puternic sector zootehnic. în fiecare an cei a- proape 1 100 de cooperatori îngrijesc plantele, animalele, ob- ținind rezultate din cele ____bune. Iată citeva exemple ; producția medie la hectar la tura porumbului a fost trecut cu decit cea floarea-soarelui, kg obținute, situat printre dețului. De

de Craiova, la de oră de mers ajungi in comuna peste

maicolanul mai mare iar la2 400 s-a juca coo-
1 000 kg planificată, prin cele unitatea fruntașele menționat pămintul de care dispune perativa agricolă (podzol, nisipos și lăcoviște) nu este din cel mai bun. iar de irigații se vorbește numai la grădină. Succesele dobindite se datoresc muncii cooperatorilor, mecanizatorilor. celorlalți locuitori ai așezării. precum și celor investiț' să asigure conducerea zilnică a lucrărilor.Este seară, nu cu mult trecut de ora 19. în comună domnește liniștea. Aceeași liniște o întilnim și la sediul C.A.P. Omul care asigură permanența, in persoana cooperatorului Radu Gheorghe. ne spune că doar peste o oră putem intilni aici pe cineva din conducere. In acest timp, am trecut prin cen-

9&&VU.T.C.

civic al comunei de unde n consemna că magazinul msal. centrul de piine, chioșcul de valorificare a produselor unității, sint bine apro- vizionate. Numărul cumpără-
P’

U.T.C., trecem pe la principalele puncte de muncă stabilite cu o seară înainte.Primul popas îl facem in grădina de legume, unde 40 de cooperatori, m frunte cu șeful de echipă Marin Stăncuț, îngrijeau cu migală tomatele, aplicau udările prin brazdă. Printre cei pe care răsăritul soarelui ii prinde in cimp, se numără și cooperatorii Maria Udrea, Aurelia Radu. Fica Turlui, Floarea Stăncuț, Constantin Soceanu, legumicultori de bază ai fermei. Pe o tarla cu porumb. întilnim pe șeful fermei nr. 3, inginerul
REPORTERII NOȘTRI AU CONSEMNAT

a manuală, cit s*. a treia me- ică s-a executat in propor- de 90 la sută. La cultura ii-soareîui lucrările de in- inere au fost încheiate pe vaga suprafață de 250 hec- !. situație in care se află și cele 80 hectare cu sfeclă furajeră. Inginerul Emil Cernobai și Maria Dumitrescu, șefii fermelor zootehnice, arată că au fost insilozate aproape 2 000 tona lucerna și orz masă verde. Din grădina de legume au fost livrate spre piețele orașului Craiova primele cantități de tomate. La fermele de cimn insă nu s-a indeplinit in totalitate programul de fertilizare la porumb. După această scurtă analiză, se prezintă planul pentru săptămi- na in curs, se iau măsuri organizatorice necesare bunului mers al lucrării. La primele ore ale dimineții, impreună cu președintele C.A.P., însoțiți fiind și de Constantin Chircă. activist al Comitetului județean Dolj al

tare.

Studenții pe 
șantierele

de îmbunătățiri funciare

Ilie Opriș. care urmărea executarea prașilelor mecanice și manuale. Mecanizatorii Nicu Vladu. Smarandache Stoicu și Ion Stoicu. odată cu prășitul, administrau și doza de îngrășăminte prevăzute. în ziua raidului nostru. se incheia atit praștia manuală, cit și cea mecanică. La reușita campaniei, un aport deosebit și l-au adus

și cooperatorii Pătra Savu. E- lena Preda, Gheorghe Mirea, Nicolae Băncușel, Ion Vasilico- iu, Marin Băloi, Mița Smaran- dachș, Constantin Zugravu, a- flați acum pe cimp. La secția de mecanizare nr. 2 nu intîlnim decît mecanici de întreținere, care efectuau ultimele retușuri la mașinile ce vor fi folosite in campania de seceriș. Tractoarele erau deja la locurile de muncă stabilite. Președintele C.A.P. se mai interesează o dată de soarta combinelor, a preselor de balotat, a remorcilor. „Ne-am propus, ne explică președintele, ca cele 900 hectare cu orz să le recoltăm in două zile. Pentru a- ceasta ne-am pregătit întru totul. Cele 45 combine „Gloria" ce le voci folosi sînt gata de start, s-au asigurat mijloacele de transport, se știu de pe acum mecanizatorii ce vor executa a- râturile, și vor semăna a cultură".Sint fapte ce atestă o organizare a muncii, in sectoarele de activitate, o cupare de zi cu zi pentru viitoarea recoltă.
douabună toate pre ti

M. OVIDIU

Repetiție generală:
recoltatul orzului fulguitîn județul Mehedinți, se desfășoară in aceste zile o adevărată repetiție generală a secerișului. Combinele Gloria, reparate din timp, au intrat în lanul de orz fulguit, cultivat pe mai bine de 2 500 hectare. Viteza medie zilnică este superioară celei planificate. Campania de recoltat a fost astfel organizată incit lucrările să se desfășoare in flux tehnologic continuu : se recoltează, se toacă cu combina de furaje autopropulsată. se amestecă orzul cu lucerna din coasa a doua, se insilo- zează. se ară și se insămințează porumbul pentru boabe. La a- ceastă oră. cooperativele agricole de producție Devesel, Cioroboreni, Salcia și Oprișor recoltează pe ultimele suprafețe.

Cantitățile însilozate pînă la data raidului nostru — Devesel 75 tone ; Cioroboreni 80 tone ; Salcia 150 tone ; Oprișor 160 tone — arată că semănate, întreținute și recoltate la timp, ogoarele răsplătesc așa cum se cuvine hărnicia cooperatorilor. La C.A.P. din Cujmir, după cum ne spunea președintele a- cesteia. tovarășul Ion Păvălan, la recoltatul orzului fulguit de pe cele 150 hectare au fost concentrate importante forțe mecanice și umane, munca a fost organizată în două schimburi, ziua și noaptea. Sînt toate condițiile pentru a însiloza 600 tone cite au fost evaluate.
AL. DOBRE

SPOIITSPOIITFOTBAL

(Urmare din pag. I)a majorității; tinerilor de a instaura in colectivele din care fac parte un climat bazat pe răspundere, pe respect, pe atitudine înaintată față de muncă.La secția prelucrări mecanice I. inginerul Eugen Cosma, adjunctul șefului de secție, este, pus în dilemă. La Agregatul de frezare, unde se execută o comandă urgentă — coloanele pentru mașini de găurit — a' intervenit o defecțiune. Soluțiile erau două : să transfere execuția pieselor pe o altă mașină de mai mic randament sau sâ încerce remedierea defecțiunii. A optat pentru aceasta din urmă, știind că numai astfel'poate asigura executarea in timpul optim a comenzii; Soluția s-â dovedit eficientă. în mai puțin de o jumătate de oră lăcătușul Pavel Vesa reușind să repună agregatele in funcțiune.Răspundere. Un cuvînt pe care l-am auzit în repetate rin- duri, pe parcursul întregii nopți petrecute în întreprindere, în mijlocul colectivului. Tot din răspundere, din ințelegerea rolului pe care fiecare îl are in înfăptuirea exemplară a sarcinilor de producție . acționează și tinărul controlor de calitate Mihai Bule. „Pentru mine, ne mărturisește el,, ar fi. foarte comod să stau la masa de control, să primesc piesele și să spun :

aceasta este bună, aceasta nu. Nu aștept însă și nu-mi este indiferent cind. datorită funcționării necorespunzătoare a mașinilor, se aduc piese greșit executate. Munca mea se împarte de aceea intre controlul propriu-zis și reglarea atentă, in permanență, a fiecărui utilaj.Citim pe panourile expuse vizibil la intrarea in secție două întrebări: „Sinteți mulțumiți de felul în care ați muncit astăzi ?“ sau ..Sinteți mulțumiți de activitatea dumneavoastră și de colectivul din care faceți parte ?“. Le reluăm și le adresăm întocmai tinerilor, tirziu, cind pe poarta'întreprinderii iși făceau apariția primii muncitori din schimbul I. E. Alfoldy : „Da. în schimbul nostru, deși redus ca număr prin absența Celor 2' colegi, am realizat 205 repere, cu puțin sub nivelul producției schimbului II. Personal. am executat 34 de piese, dar am avut colegi că A. Opriș, Augustin Popa. Kașa Iosif. Lucian Leucea care au lucrat la cite două sau chiar trei , mașini". Alexandru’ Borza : „Deși am depășit norma planificată, putem realiza mai mult. Ne-a lipsit un macaragiu și de aceea aprovizionarea cu piese a decurs ceva mai greu". Ioan He : „Desigur, din moment ce am asigurat piesele necesare uzină- rii a 4 mașini de găurit, iar planul a fost depășit cu 104,5 lă

sută". Solicităm și opinia directorului întreprinderii, inginerul Emil Mărgineanul „Despre contribuția importantă, pe care lucrătorii din schimburile de noapte și-o aduc alături de ceilalți muncitori la indeplinirea sarcinilor ce le revin, cel mai bine vorbesc realizările obținute pe primele cinci luni ale anului, cind producția globală a fost realizată la sută, muncii a la sută"., Desigur, satisfacție lecti.v, care majoritatea membrilor săi înțeleg să-și onoreze prin muncă exemplară înaltele răspunderi ce le revin in acest prim an al cincinalului revoluției tehnico-științifice. Dar in același timp un indemn pentru ca asemenea eforturi să devină fără excepție o permanență in munca de zi cu zi. pentru fiecare muncitor o conduită morală Înțeleasă și respectată de fiecare tinăr.

in proporție de 103.6 iar productivitatea fost depășită cu 3.5motive de mindrie și pentru acest tinăr co- pentru maturitatea cu

LA 20 IUNIE 1976, 
O NOUĂ TRAGERE 

LOTO 2 !

Dovada conștiinței muncitorești
(Urmare din pag. I)merează birourile 5 întreprinderii. Încercînd să-i scuze. tehnicianul Gheorghe Cazan, care era de serviciu la sediul administrativ al întreprinderii, spunea că lipsa lor . ar fi intr-un fel o dovadă a încrederii acordate muncitorilor care sînt conștiincioși, disciplinați și în măsură să-și organizeife singuri munca. Dovada conștiinței muncitorilor este, așa cum spunea, mai mult decît evidentă și .nu în acest fel consideră ei că trebuie să le-o recunoască specialiștii, oamenii

din conducerea întreprinderii, sint datori să știe și dumnealor mult mai iii amănunt cum se lucrează in schimbul trei, ce măsuri tehnice și organizatoricei de protecția muncii și de asisr tență socială mai trebuie luate pentru ca efortul oamenilor să se regăsească la adevărata lui valoare in rezultatele finale ale producției. Numai atunci cîn<j conducerea iși va onora și astfel de datorii se va putea vorbi și la întreprinderea Independența că între schimburile .. de zi și cel de noapte nu mai e- xistă nici o diferență.

DUPĂ 0 FORtllUiR TEHIÎIÎH 
PTRÎKTIVĂ

Numai cine joacă 
poate cîștiga i

PROGRAMUL I
16,00 Teleșcoală. 16,30 

In limba germană.. 18,00 
muzical. 18,35 Handbal 
România — U.R.S.S., 
Il-a.
Palatul 
19,00 Din 
animalelor.
19.30 
ta __________ ________ ____
nanțe de cintec românesc. Pro
gram de clntece patriotice și pre
lucrări folclorice. 20,40 Film artis
tic : „Haita" —> producție a stu
diourilor cinematografice bulgare. 
Premieră pe tară. 22.10 24 de
22.30 închiderea programului.
PROGRAMUL II

16.30 Telex. 16,35 Aventura 
noașterii : laseri. 17,05 Șah 
în.. 15 minute. 17,20 Anchetă 
cială : „Amintiri pentru viitor". 
17.55 Publicitate. 18.00 Soare, flori 
și... muzică — emisiune muzlcal- 
coregrafică. 18.20 Vîrstele pelicu
lei. 19.20 1001 de seri. 19.30 Tele
jurnal. 20.00 Melodii populare cu 
formația Stanciu Simion. 20.15 
Baladă pentru acest pămint : Ce
tățile dacice din Moldova. 20.35 
Viața economică a Capitalei. 20.55 
Seară de 
ganilor* 
Partea I. 
Ce vrăji 
mea. 22.30 închiderea programu
lui.

plantelor
1001
20,00

Și 
de seri. 

Reyis- 
Rezo-

ore.

cu- 
mat 
so-

operetă : „Voievodul ti
de Johann Strauss. 
22.05 Pagini de umor : 
a mai făcut nevasta

Numele lacului Greaca, ca 
al multor altora din Lunca 
Dunării, a dispărut de pe 
hartă. El rămine insă sim
bolul unei experiențe de 
muncă a specialiștilor și 
muncitorilor care au trans
format ochiul de apă intr-o 
mare de roade agricole.

In paralel, acțiunea de pre
dare in circuit agricol a noi 
suprafețe în acest perimetru 
continuă sistematic. La Căs
cioarele se află unul din 
șantierele cu lucrările cele 
mai complexe. Este, cum s-ar 
spune, un șantier model de 
îmbunătățiri funciare. Un 
șantier-școală a experien
ței pentru mulți tineri in
gineri, tehnicieni și munci
tori care activează în acest 
domeniu. Aici au venit, in 
urmă cu 10 zile, să efectueze 
practica de producție studen
ta anului I de la Facultatea 
de îmbunătățiri funciare a 
Institutului agronomic „N. 
Bălcescu" din București. Sint 
32 de băieți și fete de la 
secția ingineri, dornici să-și 
verifice cunoștințele F " 
dite, să învețe lucruri 
alături de oameni cu 
experiență, cum este 
șeful șantierului, ing. 
xandru Sintu, un specialist 
cu bună reputație. Organizați

Furau

dobin- 
noi. 

inaltă 
insuși 

Ale-

• în cadrul „Responsabilitate, eficiență", tinerii treprinderea de geamuri s-au angajat să valorifice deșeu- rile de oglinzi executînd din ele oglinzi retrovizoare. Pe această cale se va realiza o economie in valoare de a- proape 200 000 lei.• La întreprinderea de
INSTITUTUL AGRONOMIC „ION IONESCU DE LA BRAD" IAȘIANUNȚA

inițiativei calitate, de la în-

scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice

FACULTATEA DE AGRONOMIE

1. Lector la catedra de economie și organizarea Întreprinderilor 
agricole, disciplina Filozofie, poziția III/15;

2. Asistent la catedra tehnologia cultivării și ameliorării plante
lor, disciplinele agrotehnică și tehnică experimentală și amelio
rarea plantelor, poziția 1/28;

* Asistent la catedra tehnologia cultivării și ameliorării plante- 
disciplineie agrofitotehnie ; fitotehnie, poziția 1/30.

FACULTATEA DE HORTICULTURA

3. 
lor,

4... Asistent la catedra mecanizarea agriculturii, disciplinele con
ducere auto; tractoare și mașini horticole, poziția IV/17;

5. Asistent la catedra hortiviticultură, disciplinele viticultură ge
nerală și viticultură specială, poziția V/17.

FACULTATEA DE ZOOTEHNIE ȘI MEDICINA VETERINARA

6. Asistent la catedra Genetică și alimentația animalelor, disci
plinele genetică animală; ameliorarea animalelor, poziția VI/16;

7. Asistent la catedra genetică și alimentație, disciplina alimenta
ția animalelor domestice, poziția VI/17;

8. Asistent la catedra de zootehnie, disciplina 
bovinelor, poziția VII/24;

9. Asistent la catedra de morfofiziopatologie, 
gie animală; microbiologic, poziția VIII/18;

10. Asistent Ia catedra de morfofiziopatologie, 
mie comparată; anatomie histologie, poziția VIII/20.

11. Asistent la catedra clinici, disciplinele patologia reproducției; 
reproducția animalelor, poziția IX/19.

tehnologia creșterii

disciplinele patolo-

disciplinele anato-

Candidafii vor depune la secretariatul rectoratului din aleea M. 
Sadoveanu nr. 3 (în termen de 15 zile pentru asistenți și 30 zile 
pentru șefi lucrări — lector) de Ia data publicării acestui anunț în 
Buletinul Oficial, cererea de înscriere, împreună cu actele prevă
zute în Legea nr, 6 privind Statutul personalului didactic din Re
publica Socialistă România publicată în Buletinul Oficial — partea 
I-a nr. 33 din 15 martie 1969 și din Instrucțiunile Ministerului Edu
cației și învățămîntului nr. 84 339/1969.

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

Concursul se va tine în termen de 15 zile pentru asistenți și in 
termen de 60 zile pentru lector de la data expirării termenului de 
Înscriere.

pe echipe cite 5—6 studenți, 
viitorii ingineri au început 
lucrul efectiv, incadrindu-se 
in programul de 10 ore 
șantierului. Dotați cu 
mai moderne aparate 
grafice, ei trasează 
de desecare, de irigații, de 
nivelare și de construcții hi
drotehnice. Pe aceste coor
donate, marcate de ei, bri
găzile de mecanizatori, cu 
mașini ?i utilaje terasiere, 
execută lucrările 
Studenții iși văd astfel, la 
fața locului, concretizată 
propria lor activitate. Au 
satisfacția să-și verifice nu 
numai cunoștințele de specia
litate, ci mai ales să-și vadă 
valorificată munca, sa tră
iască adevărata viață de șan
tier. O mărturisesc Marga
reta Neculae, Claudia Râ- 
ceanu. Ștefan Grosu. I. An
drei și toți ceilalți colegi ai 
lor, deciși să facă din pe
rioada practicii de topografie 
inginerească un test pentru 
verificarea înclinațiilor și 
disponibilităților proprii. O 
confirmă conducătorul acti
vității lor, conf. ing. dr. Ma
rin Rădulescu .

al 
gele 

topo- 
lucrări

necesare.

R. VASELE

sirmă și produse din sirmă, într-o singură zi, tinerii au realizat prin acțiuni de muncă patriotică in sprijinul pro_ ducției, economii in valoare de aproximativ 260 000 lei. Numai la secția filiere. 5 tineri au executat 60 cu o valoare de Echipa condusă de Nicolae a reușit o record : 30 tone plase sudate.• în curind, tinerele de la filatura de lină pieptănată vor deveni locatarele unui cămin cu o capacitate de 400 de locuri. Fetele și-au adus o contribuție substanțială la ridicarea acestuia, prestind citeva mii de ore de muncă patriotică. Căminul va fi dotat cu o sală de lectură si o bibliotecă de care vor beneficia și tinerii care locuiesc în căminul învecinat, muncitori la întreprinderea „Perla" și Fabrica de tricotaje.

de filiere 8 300 lei.Catargiu producție

SOFIA PĂUN

Comentând meciul de fotbal 
Cehoslovacia-Olanda. disputat la 
Zagreb în semifinalele campio
natului european, și încheiat cu 
scorul de 3—1 in favoarea jucă
torilor cehoslovaci. corespon
dentul agenției „France Presse" 
relatează, printre altele : „Pe o 
ploaie diluviană care a transfor
mat terenul de joc intr-un ade
vărat patinoar am asistat la un 
meci aprig intre două formații 
CU mulți jucători valoroși, dar 
care nu s-au putut exprima in 
toată libertatea din cauza con
dițiilor atmosferice extreițl de 
neprielnice. Olandezii, al căror 
joc se bazează pe viteză și a- 
tacuri in adincime, au fost dez
avantajați se pare mai mult

★Congresul anual al Uniunii e- uropene de fotbal și-a ținut lucrările la Stockholm, reunind circa 100 de delegați și avind ca oaspeți pe președintele F.I.F.A;, Joao Havelange, și pe fostul președinte al F.I.F.A.,_ Stanley Rous. Au fost realeși în Comitetul executiv Jacques Georges (Franța), Heinz Geroe (Austria), Vaclav Jira (Cehoslovacia), Roger Petit (Belgia), Lucien Schmitlin (Elveția).De asemenea, au fost propuși pentru Comitetul executiv al F.I.F.A.. Brod (Suedia), A.
• IN RUNDA A 4-A a turneu

lui interzonal de șah de la Ma
nila. marele maestru român Flo
rin Gheorghiu a remizat în 18 mu
tări cu L. Pachman. Alte rezul
tate ale rundei : Meckin-Kavalek 
remiză ; Panno-Hort 1—0 ; Uhl- 
mann-Mariotti 1—0 ; Ribli-Liubo- 
jevici 1—0; Biyasas-Torre 1—0 ; 
Balasov-Spasski remiză ; Browne- 
Harransi 1—0. în clasament con
duce Hort cu 3 puncte, urmat de 
Mecking. Browne, Uhlman — toți 
cu cite 3 puncte, Quinteros — 2,5 . 
puncte, Gheorghiu — 2,5 puncte
etc.
• DIN CAUZA PLOII TOREN

ȚIALE, joi nu s-au putut desfă
șura la Nottingham sferturile de 
finală ale turneului internațional 
de tenis. Organizatorii au amînat 
jocurile pentru astăzi, cind ur
mează să se desfășoare și semifina
lele. Campionul român Ilie Năsta- 
se îl va intimi pe Ismail el 
Shafei (Republica Arabă Egipt).

• ÎNCEPÎND DE ASTAZI ȘI 
PÎNA DUMINICA, in orașul iugo
slav Celje se vor desfășura între-

MINISTERUL ENERGIEI ELECTRICELICEUL DE ELECTROTEHNICA BUFTEAcu sediul în orașul Buftea, șos. București—Tîrgoviște Km. 21 Ilfov telefon 319 Buftea sau 1616 47

la orice liceuelectrice.
electrice ;

Primește înscrieri începînd cu data de 14 iunie 1976, pentru anul școlar 1976 1977 băieți și fete.I. LICEU — TREAPTA I — cu precădere din județul Ilfov.— Profilele : electrotehnică, mecanică, construcții.II. LICEU TREAPTA IISe primesc absolvenți ai primei trepte de din țară, la specialitățile :— Electrician pentru centrale stații și rețele— Mecanici pentru utilaje termoenergetice.— Construcții civile și industriale.ȘCOALA PROFESIONALA— electricieni pentru centrale stații si rețele— mecanici utilaje de construcții și terasamente.Liceul dispune de bază materială bună, pregătirea elevilor asigurindu-se în laboratoare, cabinete, ateliere școlare și unități de producție.Absolvenții liceului obțin diploma de bacalaureat și au dreptul să urmeze orice facultate avind prioritate in facultățile de profil.Pe timpul școlarizării elevii beneficiază de burse, semi- burse și contracte de întreprinderi, internat și cantină.Relații suplimentare la secretariatul liceului, telefon : 16 16 47.

căci era foarte greu să dema
rezi și să-ți păstrezi echilibrul 
pe gazonul foarte alunecos. în 
schimb, fotbaliștii cehoslovaci, 
deși mai lenți, dar tehnicieni 
abili și operînd cu pase scurte, 
s-au acomodat ceva mai bine cu. 
terenul, au controlat jocul în 
prima repriză cind au fost răs
plătiți cu un frumos gol înscris 
de Ondrus. După ce același On- 
drus a egalat pentru olandezi, 
înscriind in proprie poartă. în 
prelungiri echipa Cehoslovaciei, x 
cu mai mițlie Vesurse fizice, a n'Ț" 
decis partida în favoarea sa.
Este o recompensă logică pentru ,
o formație care de doi ani, in 
20 de partide internaționale, nu 
a cunoscut infringerea“.

★Kanelopoulos (Grecia), TJ. Co- banll (Turcia).Au fost discutate probleme legate de competițiile continentale, de sprijinul ce trebuie a- cordat unor federații. în altă ordine de idei, secretarul general al F.I.F.A.. Helmut Kaeser (Elveția), a lansat un avertisment față de ingerința unor promotori particulari care organizează turnee și meciuri omagiale fără a avea avizul forurilor fotbalistice internaționale.Viitorul Congres al U.E.F.A. se va ține in anul 1978 în Turcia.
DIAN
cerile Jocurilor balcanice de atle
tism, important criteriu de verifi
care in vederea Olimpiadei de la 
Montreal. La actuala ediție a aces
tei tradiționale competiții și-au 
anunțat participarea sportivi și 
sportive din Bulgaria, Grecia, 
România, Turcia și Iugoslavia.
• LA KIEV AU ÎNCEPUT ÎN

TRECERILE unui turneu interna
țional de polo pe apă, la care 
participă echipele Bulgariei, Cubei, 
Italiei, selecționata secundă a 
României si două reprezentative 
din U.R.S.S.

In prima zi a competiției, po- 
loiștii români au intilnit formația 
Cubei, in fața căreia au ciștigat 
cu scorul de - -- -- -- 
1-1)-

Q ASTAZI 
vor disputa 
Campionatului balcanic de ciclism 
(probe de șosea). Ea actuala edi
ție a competiției, țara noastră va 
fi reprezentată de un lot de 10 
sportivi : V. Teodor,. M. Romașca- 
nu, V. Ilie, N. Savu, I. Butaru, I.! 
Cojocaru, C. Jelev, I. Totora, A. 
Antal și S. Suditu.

7—6 (2—1, 2—2, 2—2;

ȘI DUMINICA se 
la Sofia întrecerile

SPORT
PE MICUL ECRAN

Vineri, 18 iunie : Ora 18,00: 
Handbal feminin : Româ
nia - U.R.S.S. Transmisiune 
directă de la Palatul Spor
turilor și Culturii.

Sîmbătă, 19 iunie : Ora 
14,40 : Campionatele Bal
canice de atletism. Selec- 
țiuni din prima zi. înregis
trate la Cleje ; Ora 15,10 : 
„Povestea unei regate11 — 
reportaj de losif Ollerer ; 
Ora 15,20 : „Tenis pe glob”
- secvențe din partidele de 
la Goteborg, Hawaii, Dallas, 
Roma și Roland Garros ;

Duminică, 20 iunie : Ora 
17,30; Fotbal - Transmi
siuni directe alternative din 
ultima etapă a diviziei A : 
Politehnica lași - F.C. Con
stanța și C.F.R. Cluj-Napoca
- Steaua.



INTERVIUL ACORDAT DE PREȘEDINTELE
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA,

„Scînteia tineretului"
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU, 
unui grup de ziariști turci

Extinderea schimburilor

economice româno-cehoslovace

înalta apreciere
pentru colaborarea

rodnică dintre România

R. F. Germania: Primirea ministrului
român pentru problemele tineretului

(Urmare din pag. I)____pentru securitate și coope
rare in Europa încheiată la 
Helsinki, destinderea pe con
tinent ar putea fi realizată 
in forme mai concrete ?RĂSPUNS : Intr-adevăr, Conferința pentru securitate și cooperare de la Helsinki a adoptat documente importante cu privire la relațiile dintre statele continentului. Esențial este acum să se treacă la realizarea in practică a celor consemnate in documentele semnate la Helsinki. In această privință trebuie să menționez că in perioada de aproape un an care a trecut de la conferința europeană s-a realizat foarte puțin in direcția infăptuirii în viață a documentelor adoptate. Noi a- preciem că sint necesare eforturi susținute, in primul rind pentru o mai largă colaborare economică prin înlăturarea unor restricții și Îngrădiri, ceea ce corespunde intereselor tuturor statelor continentului. In mod deosebit , se impun, de asemenea, măsuri pentru intensificarea acțiunilor in vederea dezarmării și pentru lichidarea unor slăvi de încordare pe continent. Pornim de la faptul că- fără soluționarea problemelor de ordin militardeci a dezarmării, este greu de presupus că se va realiza o securitate reală in Europa, ca dealtfel in întreaga lume.De asemenea, sint și o serie de probleme denumite generic de ordin umanitar, in care sint incluse schimburile culturale și turistice și alte probleme de a- cest fel. Apreciem că documentele semnate la Helsinki reprezintă un tot unitar și că pentru realizarea unor relații noi. bazate pe egalitate și respect reciproc. trebuie să pornim de la transpunerea in viață a acestor documente.ÎNTREBARE : Ce ati pu

tea să ne spuneți, domnule 
președinte, cu privire la po
ziția României față de pro
blema Ciprului ? Considerați 
că această problemă trebuie 
să fie rezolvată de către ci- 
prioții turci și ciprioții greci 
sau intr-un cadru interna
țional ?RĂSPUNS : In abordarea problemei Ciprului, ca dealtfel și a altor probleme internaționale, cum ar fi, spre exemplu, cele

din Orientul Mijlociu. România pornește de la necesitatea soluționării lor pe calea tratativelor pașnice. Considerăm că in soluționarea problemei cipriote trebuie să se țină seama de necesitatea asigurării integrității și suveranității Ciprului, a creării condițiilor necesare ca ambele comunități — comunitatea turcă și comunitatea greacă — să conviețuiască in mod pașnic, asi- gurindu-se progresul și dezvoltarea economico-socialâ a Ciprului independent. Conform pozițiilor generale ale României, considerăm că. in primul rind, problema Ciprului trebuie soluționată de ciprioți înșiși — de către ciprioții turci și ciprioții greci — deoarece numai in a- cest fel se va asigura o înțelegere trainică și o conviețuire pașnică, dezvoltarea Ciprului independent.ÎNTREBARE : Cunojcțnrf 
că există intre Turcia și Gre
cia probleme privind utiliza
rea fundului mării și a spa
țiului aerian și finind seama 
de faptul că România ți Tur
cia sint țări riverane ale 
Mării Negre, ce părere aveți, 
domnule președinte, despre 
dreptul țărilor in această 
chestiune ?^RĂSPUNS : România întreține relații bune atit cu Turcia cit și cu Grecia și dorește ca raporturile dintre aceste țări să fie raporturi de prietenie și colaborare — ceea ce corespunde atît intereselor popoarelor respective, cit și intereselor tuturor popoarelor din Balcani.In ce privește problemele e- xistente între Turcia și Grecia legate de utilizarea mării și a spațiului aerian, noi pornim de la principiile dreptului internațional care trebuie insă adaptate la condițiile specifice din Marea Egee. sau. in cazul României și Turciei, ia condițiile din Marea Neagră. Aceasta presupune că soluțiile trebuie găsite împreună, de către țările direct interesate. In Marea Neagră. problemele care privesc România și Turcia trebuie soluționate de către aceste țări, sau Împreună cu toate țările riverane la Marea Neagră — inclusiv pentru exploatarea fundului mării.-In ce privește Marea Egee, problemele trebuie soluționate printr-o ințelegere corespunzătoare dintre Turcia și Grecia, ținînd seama pe de o

parte de interesele fiecăreia și de necesitatea asigurării folosirii ifr tării in comun, cit și dc im- ©erauvul transformării acestei mân mtr—o snare a colaborării Si păcii. In același fel privim și jyrobicîna spa* iul ui aerian.ÎNTREBARE : Domnul Ka
ramanlis ■ făcut o propunere 
ăe colaborare intre țările 
balcanice. Ce sens dați aces
tei propuneri ?RĂSPUNS : România s-a pronunțat întotdeauna ș: se pronunță cu fermitate pentru dezvoltarea colaborării in toate domeniile in care sint interesate toate țările din Balcani. In a- cest sens apreciem In mod pozitiv și propunerea domnului Karamanlis, consideri nd că ea merge in direcția dorinței popoarelor din această zonă de a dezvolta o colaborare pașnică, de a face din Balcani o regiune fără arme nucleare, o regiune a pârii și conlucrării active intre toate statele. Fără îndoială că. avind in vedere acest obiectiv. trebuie să ținem seama de necesitatea de a acționa in conformitate cu dorința și gradul de ințelegere realizat astăzi — deci să dezvol’.îm acele acțiuni care sint realmente posibile, a- tit bilateral, cit și multilateral. Să nu uităm insă nici un moment că nu trebuie să ne oprim numai la asemenea acțiuni ; este necesar să mergem cu mai multă fermitate spre realizarea în Balcani a unor relații noi, să transformăm această regiune intr-o zonă fără arme nucleare, fără blocuri militare, intr-o regiune a păcii și colaborării.ÎNTREBARE : Ce ați dori 

să transmiteți, domnule pre
ședinte. națiunii turce in a- 
junul vizitei oficiale pe care 
o veți întreprinde in țara 
noastră ?RĂSPUNS: Aștept cu multă plăcere să vizitez din nou frumoasa dumneavoastră țară. Aștept. desigur, întilnirea și convorbirile cu președintele Republicii Turcia, cu primul ministru și alți oameni politici turci. Sper că vizita va marca un nou moment in dezvoltarea colaborării dintre țările noastre.Aș dori să anticipez sosirea mea in Turcia, transmițind poporului prieten turc cele mai bune urări de prosperitate și bunăstare !

La 17 iunie, la Praga. a fost semnat intre guvernul Republicii Socialiste România și guvernul Republicii Socialiste Cehoslovace Acordul privind schimburile de mărfuri și plățile pentru perioada 1976—1930.Volumul schimburilor de mărfuri prevăzut înregistrează o creștere importantă față de realizările cincinalului 1971 1975.Trata atmosfi țeleger O

Din partea română acordul a fost semnat de Ion Pățan, viceprim-ministru. ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, iar din partea cehoslovacă de An- drej țuluiLaJanguveiRomâniei la Prai
Barcak. ministrul comer- exterior.semnare au fost de față Gregor, vicepreședinte al nulul R.S.C., ambasadorul Teodor Haș,și membrii celor două delegații.

Lipsa măsurilor eficiente
de dezarmare provoacă îngrijorare

Noi avertismente publicate in raportul S.I.P.R.I..-Atit timp cit nu vor fi a- doptate măsuri eficiente de dezarmare este dificil să se întrevadă cum va putea fi evitată o catastrofă atomică" — relevă in raportul său anual Institutul Internațional de Stockholm pentru cercetări problemele păcii (S.1.P.R.L).Raportul deplinge creșterea cheltuielilor militare în lume, care au atins, in perioada postbelică. totalul astronomic de 6 000 miliarde dolari. Această proliferare a armamentelor și bugetelor militare a fost alimentată de extinderea comerțului cu echipament militar, în ultimul ar.. 95 de țări ale lumii au importat arme (rachete, avioane, nave, tancuri) o

ta in
mare parte dintre ele fără a dispune de mijloacele necesare efectuării unor asemenea tranzacții costisitoare. Pe de altă parte — notează S.I.P.R.I. — capacitatea de producere a armelor nucleare se extinde rapid. începir.d cu anul 1980 in lume urmind a fi produse anual 80 tone plutoniu, cantitate ce permite fabricarea a 10 000 arme nucleare.
-n
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• ÎN PRIMELE cinci luni ale acestui an. in acțiunile teroriste din Ulster și-au pierdut viața 129 persoane — a declarat secretarul de stat britanic pentru Irlanda de Nord, Meriyn Rees. în aceeași perioadă, 497 persoane au fost inculpate sub acuzația de participare la activități teroriste, marea lor majoritate fiind condamnate Ia pedepse cu închisoare pe diferite termene. Autoritățile au confiscat și distrus peste 13 tone de diverse substanțe explozive.• ÎN PROVINCIA Granada a fost creata o confederație democrată din care fac parte comuniști,. socialiști, democrați de stingă, membri ai Comisiilor muncitorești și ai Uniunii Generale a Muncitorilor din Spania.în declarația publicată cu prilejul creării confederației din Granada se relevă că ea are ca șcqp lupta pentru trasformări democratice în Spania.

Rio de Janeiro : 
j.Săptâmîna filmului 

românesc"

• In prezența unor personalități ale vieții culturale și artistice braziliene și a unui numeros public, în sala Cinematecii Muzeului de artă modernă din Rio de Janeiro, au inceput manifestările din cadrul „Săptămînii filmului românesc".La gala inaugurală au fost prezentate filmele „Pădurea spînzuraților" și „Nuntă țărănească". în programele săptămînii figurează, de ?.- semenea, filmele „Balul de simbătă seară", „Zodia fecioarei", „Ultima noapte a copilăriei", precum și scurt- metrajele „Mănăstirile din nordul Moldovei", „Comori din străbuni" și „Vechi capitale ale Țării Românești".

• NORVEGIA va realiza in 
următorii cinci ani venituri de 
60 miliarde coroane (aproxima
tiv 12 miliarde dolari) de pe 
urma valorificării rezervelor 
sale de petrol din Marea Nor
dului — a declamat ministrul 
norvegian al industriei, Bjart- 
mar Gjerde. In 1984, a mențio
nat el, producția de petrol va 
atinge 78 milioane tone, urmind 
să sporească pină in 1988 la 88 
milioane tone. Bjartmar Gjerde 
a făcut aceste declarații cu pri
lejul unor dezbateri ale Parla
mentului asupra operațiunilor 
de valorificare a zăcământului 
Statfjord (cel mai important 
din Marea Nordului).• PRIMUL ministru al Republicii Populare Angola, Lopo do Nascimento, a anunțat naționalizarea „Companiei de agricultură", care se ocupa cu achiziționarea și desfacerea cafelei. Firma respectivă dispune, în același timp, de cea mai mare plantație de cafea din tară.

și PoloniaJoi s-au inchis porțile Tir- I gului internațional de la Poznan. România, prezentă pentru a 21-a oară la această manifestare economică internațională de prestigiu, a expus pe o suprafață de peste 1 000 de metri pătrați o gamă largă și variată de mașini și utilaje moderne, de mijloace de transport și produse chimice.In preziua inchiderii tîr- gului, pavilionul României a fost vizitat de F. Jarosze- wicz. președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, E. Babiuch. membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.U.P., și J. Olszewski, ministrul comerțului exterior și al economiei maritime.Cu acest prilej, P. Jarosze- wicz a dat o inaltă apreciere bunelor relații de colaborare rodnică dintre România și Polonia și a subliniat necesitatea dezvoltării și in continuare a schimburilor economice și intensificarea cooperării tehnico-eco- nomice dintre cele două țări.
Este necesară înlocuirea actualei

de către președintele BundestaguluiIn cadrul vizitei pe care o întreprinde în R.F. Germania, tovarășul Ion Traian Ștefănes- cu. ministru pentru problemele tineretului, a fost primit de președintele Bundestagului, An- nemarie Renger.în timpul întrevederii, Anne- marie Renger, evocind convor-

birea avută cu președintele Nicolae Ceâușescu, cu prilejul vizitei sale în România, a rugat , să .se (transmită președinteluiRepublicii Socialiste România un salut călduros și cele mal bune urări de sănătate și succes.
MANIFESTAȚII ALE TINERETULUI 

DE CULOARE DIN R.S.A.
• Intervenția poliției s-a soldat cu numeroși morți 

și răniți • Armata sud-africană în alertăJoi dimineața, au continuat manifestațiile studenților și e- levilor de culoare în orașul Soweto, al cincilea ca mărime din Republica Sud-Africană. Intervenția poliției sud-africane pentru a-i împrăștia pe demon- stanți. care protestează împotriva programei de invățămint impuse de autoritățile rasiste de Ia Pretoria, și a politicii segre- gaționiste a acestora, s-a soldat cu 35 de morți, 224 de răniți și 126 de arestări în rindul populației de culoare.

Citeva sute de studenți albi de la Universitatea Witwaters- rand din Johannesburg, calificată de agenția France Presse ca „bastion al opoziției -^den- țești față de guvernul <jtsist“, și-au manifestat solidaritatea cu colegii lor de culoare, demon- strind pe străzile Johanncsbur- gului în semn de protest împotriva represiunilor polițienești din Soweto.Guvernul de la Pretoria a pus forțele sale armate în stare de alertă în legătură cu evenimentele de la Soweto.

S.U.A. : CURSA PENTRU INVES
TITURI LA CONVENȚIILE REPU

BLICANA Șl DEMOCRATAPotrivit ultimelor date oficiale, repartizarea delegaților la convențiile naționale ale celor două partide principale americane este următoarea : la republicani, președintele Gerald Ford se bucură de sprijinul a 963 delegați, in timp ce Ronald Reagan poate conta pe votul a 881 delegați (nu au fost incă desemnați 255 delegați); la democrați, Jimmy Carter este preferat de 1 342 delegați. Morris Udall — de 320. Edmund Brown — de 291. Henry Jackson — de 225, Frank Church — 75, Hubert Humphrey — de (urmează a mai fi aleși 71 delegați). Jimmy Carter are
de 64 de a- sigurată însă obținerea învestiturii la democrați, cițiva dintre contracandidații săi ieșind, după cum s-a anunțat, din cursa prezidențială și oferindu-i sprijinul.Pentru dobindirea învestiturii’ la convențiile naționale ale celor două partide sint necesare voturile a 1130 și, respectiv, 1 505 delegați.

dhiziuni internaționale a muncii'*->

PROIECT DE DOCUMENT AL CONFERINȚEI PRIVIND UTILIZAREA 
FORȚEI DE MUNCArea activităților proprii care să permită„Dezvoltarea nu înlătură, prin ea însăși, sărăcia, nedreptatea socială și șomajul" — se arată in proiectul Documentului final ai Conferinței mondiale asupra utilizării forței de muncă, ale cărei lucrări se desfășoară la Geneva. „Este necesară înlocuirea actualei diviziuni internaționale a muncii prin instituirea unei noi ordini economice internaționale, care să permită, în mod real, tuturor țărilor specializarea în orice domeniu de producție, potrivit priorităților lor naționale" — subliniază documentul citat.In problema societăților transnaționale, a apărut un dezacord între participanți. Reprezentanții țărilor socialiste, ai statelor in curs de dezvoltare au subliniat „efectele negative ale activității acestor societăți de favorizare" a unei diviziuni internaționale a muncii defavorabilă statelor sărace, precum și de controlare a materiilor prime, de nesecuritate a locurilor de muncă și expatriere a profiturilor. de încălcare a libertăților sindicale și a drepturilor suverane ale statelor.în acest context, țărilor membre ale celor 77“ recomandă derilor lor naționale

permită adoptarea măsurilor necesare în vederea prevenirii efectelor negative ale activității firmelor transnaționale, pronun- țîndu-se, totodată, pentru elaborarea unui cod internațional de conduită care să reglementeze și să instaureze un control sporit al guvernelor asupra activităților companiilor transnaționale. Reprezentanții organizațiilor sindicale participanți la Conferința de la Geneva au sprijinit acest punct de vedere, cerînd, la rindul lor, companiilor transnaționale să folosească cu prioritate forța de muncă locală, renunțind la serviciile salaria- ților imigrați.

Lucrările sesiunii Consiliului
Mondial aldezba- laDupă trei zile de teri, miercuri noaptea, Roma, s-au încheiat lucrările sesiunii Consiliului Mondial al Alimentației.A fost aprobat un document de lucru al reuniunii pregăti" toare — desfășurată în luna mai — care sugerează, în esență, instituirea unei rezerve alimentare de urgență de 500 000 tone și a unor stocuri alimentare de securitate estimate la 15—20 milioane tone, pentru a preveni fluctuațiile ariormale ale prețurilor cerealelor, precum și insti-

guvernele ..Grupului intreprin- ,,dezvolta
Asasinarea ambasadorului

american in Liban• WASHINGTON — Un purtător de cuvînt al Departamentului de Stat al S.U.A. a anunțat că ambasadorul american în Liban, Francis Meloy, împreună cu consilierul economic al Ambasadei și șoferul ambasadorului au fost uciși, miercuri, la Beirut.Comandamentul unificat pa- lestiniano-progresist (libanez) a anunțat joi că forțe de securitate aflate sub ordinele sale au arestat persoanele responsabile de moartea ambasadorului S.U.A. în Liban. Intr-un comunicat reluat de agențiile de

presa se arată că în prezent a- restații sint anchetați și vor fi predați forțelor arabe de pace, de îndată ce acestea vor sosi la Beirut. Comunicatul mai subliniază că nici rezistența palestiniană, nici mișcarea națională libaneză — care condamnă a- ceastă acțiune — nu sint implicate în atentatul comis împotriva ambasadorului american.La rindul său, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat, aflat în Kuweit, a condamnat actul a- sasinării ambasadorului american și a confirmat arestarea atentatorilor.
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• CEL MAI „ÎNALT" RESTAURANT DIN LUME. New Yorkul 
și-a adjudecat de curind un nou record mondial. La etajul 107 
al clădirii Centrului de Comerț Mondial (World Trade Center), 
cel mai înalt zgirie-nori al orașului, s-a deschis un restaurant cu 
potrivitul nume ..Windows on the World" („Ferestre spre lume"). 
Situat la 411 metri altitudine, el oferă priveliștea cea mai spec
taculoasă pe care o poate pretinde cineva care dorește să ser
vească masa la New York. Se vede ca din avion Manhattanul, se 
vede bine chiar New Jersey. Prețurile sint, firește, pe măsura 
altitudinii și priveliștii. Pentru a servi aici prînzul, trebuie să 
devii membru al clubului respectiv — ceea ce presupune o taxă 
anuală da pină la 420 de dolari, sau să achiți un supliment de 
10 dolari de persoană la nota de plată • FENOMENE BIZARE 
ÎN FRIUL. In regiunea nord-itallană devastată de cutremurul de 
Ia 6 mai se produc fenomene neobișnuite, încă inexplicabile, 
relatează agenția ANSA. De două săptămîni. bancuri întregi de 
pești mor în rî.il Iudrio, iar frunzele copacilor se acoperă în 
fiecare dimineață eu o substanță vîscoasă ce se dizolvă în 
timpul zilei • LA LONDRA, PRIMA PLOAIE DUPĂ MAI MULT 
DE O LUNA a căzut miercuri. Seceta afectează în mod serios, 
pentru al doilea an consecutiv, odinioară atît de umeda Brltanie. 
In Essex, spre exemplu, agricultorii n-au putut strînge decît 
jumătate din cantitatea obișnuită de firi șl furaje, în timp ce în 
Cornwall, orășenii nu vor mai avea dreptul, de la sfîrșitul acestei 
săptămîni, să-și ude grădinile și să-șl spele mașinile • UN 
MICHELANGELO RECUPERAT. Autoritățile italiene au anunțat 
că una dintre ultimele lucrări ale lui Michelangelo, care fusese 
* . . - în _Elvețitli va fi restituită Italiei. Este

prima variantă, a unui personaj din cu- 
Michelangelo „Pietă Rondanini". Bustill, 
știut nimic timp de patru secole, a fost 

10 ani, în zidul bisericii Santa Măria di

transferată clandestin 
vorba despre un bust, 
noscuta lucrare a lui 
despre care nu s-a 
descoperit în urmă cu , _ _ ..... ..... . .... ... ___
Trastevere din Roma, unde fusese folosit ca material de construc
ție, și, după ce a fost autentificat în 1972, a dispărut din nou, 
pentru a fi apoi reperat într-o bancă din Lîiganoi Hotărîrea de 
a remite statului Italian prețiosul fragment a fost luată de Consi
liul federal elvețian, la 2 iunie a.c.
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Alimentațieituirea, începînd din acest an, a unor rezerve destinate ajutorului alimentar de 10 milioane tone. Participanții la sesiune au aprobat, de asemenea, rfegula- mentul interior de funcționare și programul de lucru al C.M.A. pentru viitorii ani. Aceasta prevede în esență ca activitatea viitoare a consiliului să se concentreze spre acele-acțiuni care vor constitui o contribuție efectivă a C.M.A. la soluționarea problemelor alimentației cu care se confruntă omenirea și, în primul rind, țările în curs de dezvoltare. In acest sens, s-a convenit ca domeniile prioritare de acțiune ale consiliului să vizeze creșterea producției agroalimentare în țările în curs de dezvoltare, realizarea securității alimentare mondiale, crearea unor condiții favorabile pentru țările in curs de dezvoltare in ce privește comerțul internațional cu produse agro? s mentare și ajutorul alimentai internațional. Este evidențiată, în același timp, necesitatea ca, în acțiunile pe care le va întreprinde conlucreze organizații preocupări mentației, F.I.D.A.Consiliulca raportul celei de-a doua sesiuni, împreună cu recomandările pe care acesta le conține, să fie trimis spre examinare Consiliului Economic și Social al O.N.U. Consiliul a decis, de asemenea, ca viitoarea sa sesiune să aibă loc în iunie 197'tentr-o țară în curs de dezvoltare.

în viitor, consiliul să strins cu celelalte internaționale cu în domeniul agroali- în special F.A.O. și
a hotărît, totodată,

• PREȚURILE cu ridicata au crescut în aprilie in Italia cu 5,2 la sută în raport cu luna precedentă — informează agenția ANSA, citind datele Biroului ceptral de statistică. Nivelul prețurilor în aprilie acest an a fost cu 20,1 la sută mai mare decît în aceeași lună din 1975.
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Noua ordine economică și politică 
internațională 

Un proces obiectiv, 
complex, multilateral

Prof. univ. dr. Marin VoiculescuSe cunoaște faptul că în literatura de specialitate de pretutindeni, ca și in documentele oficiale ale O.N.U. și organismelor sale, ale altor organizații și instituții, despre noua ordine economică internațională s-a scris destul de mult și termenul ca atare este în parte acceptat. Pină acum s-au menționat numeroase note ale acestui concept și, intr-o anumită măsură. cooperarea interstatală ține seama de aceste exigențe sau de unele dintre ele.Pină în prezent au constituit obiectul preocupării O.N.U. : Declarația și Programul de acțiune privind instaurarea noii ordini economice internaționale, adoptată la 1 mai 1974 de Sesiunea a Vl-a extraordinară a Adunării Generale a O.N.U. ; Carta drepturilor și îndatoririlor economice ale statelor, adoptată la 12 decembrie 1974 de sesiunea a XXIX-a a Adunării Generale a O.N.U. din 9 decembrie 1974, document ce vizează codificarea și elaborarea regulilor: în vederea instaurării noii ordini economice internaționale ; Strategia internațională . a dezvoltării pentru cel de al doilea Deceniu al Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Trebuie însă specificat că documentele privind noua ordine economică mondială adoptate de Sesiunea a Vl-a extraordinară a Adunării Generale a O.N.U. nu au ca- racter obligatoriu, conținind numai recomandări. Deși au fost adoptate prin consens, întocmai altor rezoluții ale O.N.U.., ele nu întrunesc acordul deplin al tuturor statelor. Unele țări capitaliste dezvoltate au exprimat rezerve în legătură cu prevederile esențiale ale Declarației și Programului de acțiune respectiv. Ele se situează pe o poziție mai puțin realistă, refuzind să sprijine dreptul țărilor în curs de dezvoltare la naționalizarea sectoarelor economice cheie, dreptul la compensație pentru exploatarea, diminuarea și degradarea resurselor lor naționale, crearea de asociații ale țărilor în curs de dezvoltare producătoare, ideea stabilirii unei legături între

---------------------------------------------2---------------------------------------------  prețurile de import și export ale țărilor în curs de dezvoltare, teza privind reforma instituțiilor financiare internaționale, transferarea către țările in curs de dezvoltare a veniturilor rezultate din perceperea de taxe asupra produselor importate din aceste țări etc.După cum se știe, la cea de a VIII-a Sesiune extraordinară a Adunării Generale a O.N.U. (septembrie 1975), țara noastră a difuzat ca document oficial : „Poziția României cu privire la instaurarea unei noi ordini economice internaționale". De asemenea, la sfîrșitul anului 1975, la Paris a fost creat de către O.N.U. Institutul pentru o nouă ordine internațională, care a dezbătut, la Paris și București, problemele noii ordini internaționale în concepția președintelui Nicolae Ceâușescu.Trebuie observat că despre cerințele politice prin excelență, juridice, sociale, instituționale, morale, umane ale acestui concept se vorbește și mai ales se ține seama intr-o măsură cu totul nesatisfăcătoare. In prezent este îndeobște acceptat conceptul de nouă ordine economică internațională ca atare, dar sint incă rezerve față de înțelegerea complexă a acestuia, ca un proces dinamic, ce presupune atît aspectele economice, cit și pe cele politice. Se ignoră adesea faptul că din toate timpurile, și cu atit mai mult in zilele noastre, a existat și există o legătură, organică, osmotică între factorul economic, pe de o parte, și cel politic pe de .altă parte. Economicul și politicul formează un tot dialectic, de care, recunoscind sau nu, statele țin seama și în relațiile lor externe. Doctrina externă e o prelungire a doctrinei interne. O privire critică ne arată că situația existentă astăzi, ordinea internațională actuală, este departe de a fi în concordanță cu vremurile noastre, cu idealurile de progres și civilizație spre care tind neabătut popoarele, forțele progresiste. Se constată, dimpotrivă, menținerea și chiar încercarea de extindere a unor practici caracteristice relațiilor de dominare a unor state asupra altora, impunerea unor acorduri inegale, pornind de la principiul celui mai tare — mai ales în raporturile dintre uncie state capitaliste și tari aparținind așa-zisei „lumi a treia". Una dintre consecințele inechității în cooperarea internațională actuală — dar poate și cea mai zguduitoare — este adîncirea decalajului pluridimensional dintre țările puternic dezvoltate și cele subdezvoltate. dintre lumea bogată și cea săracă, dintre îmbuibați și cei ce suferă de foame și subnutriție. Acest adevăr, imposibil de ignorat chiar de către cei care l-au impus, chiar de către cei care au contribuit la crearea decalajelor, prin jefuirea resurselor acestor popoare, se înfățișează ca tina dintre cele mai mari strîmbătăți umane. De dreptate, de egalitate, de umanizarea raporturilor internaționale s-a vorbit și se vorbește mult, dar s-a făcut puțin. S-a teoretizat mult necesitatea asanării discrepanțelor, dar ce s-a făcut e departe de a acoperi cerințele obiective.ecalajele, subdezvoltarea impun tuturor statelor iubitoare de adevăr, de dreptate, de egalitate, noi tactici, noi strategii, care să corecteze pentru totdeauna această nedreptate comisă de unele state, în temeiul principiului forței, împotriva altor state, să statueze un cod plurivalent de exigențe egaW.și^obligatorii pentru toți, avantajoase și mobilizante pentru toate’ națiunile lumii.

-------------------------------------------------------------------------------------------3--------------------------------------------------------------------------------------------Aici trebuie căutată rațiunea fundamentală a poziției clare, consecvente, principiale, novatoare a partidului și statului nostru. Expresie a politicii noastre interne și externe marxist-leni- niste, a viziunii profund umaniste ce trebuie să călăuzească relațiile internaționale actuale și viitoare, conținutul noii ordini economice și politice, ale cărei note distinctive au fost elaborate intr-o manieră unitară in Programul partidului nostru la cel de al XI-lca Congres al său, se înscrie ca o nouă dovadă a contribuției originale a României socialiste la așezarea sau reașezarea raporturilor dintre state și națiuni pe o bază larg democratică, echitabilă. Cum se precizează și în Expunerea tovarășului Nicolae Ceâușescu rostită Ia Marea Adunare Națională din decembrie 1975 : „România va milita și în viitor în modul cel mai ferm, pentru ca aceste probleme complexe ale lumii contemporane, cu profunde implicații pentru întreaga evoluție a umanității, pentru cauza progresului, colaborării și păcii internaționale, să-și găsească soluționarea concretă, în vederea creării unei noi ordini economice internaționale care să asigure dezvoltarea independentă a fiecărei națiuni pe calea progresului, bunăstării și fericirii".Pornind de la adevărul că viața internațională actuală complexă, diversă, contradictorie este o expresie a realității economice, sociale, politice și juridice contemporane, partidul nostru, personal președintele României socialiste, tovarășul Nicolae Ceâușescu, au acordat și acordă atenție deosebită „eșafodajului" de criterii, principii, norme, exigențe care ar putea să concurg la o mai bună, mai eficace, mai operativă și mai democratică, mai echitabilă și umană ordine internațională.Am putea spune că prin ordine internațională în general se înțelege o anumită așezare, orinduire, succesiune a relațiilor interstatale, regionale, zonale de ordin economic, politic, social, instituțional, științific pe care statele le acceptă și aplică în practica internațională. Intr-un sens larg, prin ordine economică internațională se înțelege un cadru economic, social, politic și juridic in care intră : economiile naționale (în baza diviziunii internaționale a muncii) ; sistemul relațiilor economice internaționale ; mecanismul relațiilor economice internaționale : cadrul instituțional internațional și, în fine, sistemul funcțional- juridic internațional.X n condițiile actuale, instaurarea unei noi ordini economice și politice este în mod necesar justificată de mutațiile esențiale care s-au produs în lume în special după cel de al doilea război mondial : schimbarea raportului de forțe pe plan mondial,. formarea și dezvoltarea sistemului socialist și influența lui'asupra relațiilor internaționale contemporane, afirmarea puternică a noilor state și națiuni independente, modificările survenite în raportul de forțe în lumea capitalistă, creșterea rolului activ al popoarelor, al opiniei publice mondiale în reglementarea relațiilor externe, interdependența crescîndă între state și națiuni în prezent și; ca perspectivă, în viitor,' Inconsistența și șubrezenia actualelor relații internaționale pe care le practică statele capitaliste.în acest context apare limpede importanța cu totul excepțională a conceptului comuniștilor români în ceea ce privește conținutul

-------------------------------------------- 4---------------------------------------------  și sensul noii ordini internaționale, pe care o impun realitățile și o susțin îndeosebi statele mici și mijlocii, națiunile care pășesc pe o cale proprie de dezvoltare. Partidul nostru consideră că astăzi toate problemele internaționale, inclusiv stabilirea unei ordini echitabile în relațiile internaționale, trebuie să antreneze toate statele, indiferent de mărime, de regim social-politic, de regiune geografică etc. Popoarele, masele, opinia publică in general au un rol din ce în ce mai însemnat și mai activ în întreaga viață politică în întronarea unei ordini întemeiate pe principiile dreptului internațional, în continuă îmbogățire, perfecționare. O direcție dintre cele mai importante ale noii ordini internaționale, așa cum o concepem noi, este democratizarea ei reală. Aceasta presupune participarea efectivă a tuturor popoarelor la gîndirea și derularea relațiilor internaționale, în temeiul criteriilor ce se cer apărate cu strictețe : înlăturarea relațiilor de inegalitate, a asupririi unor popoare de către altele, lichidarea politicii imperialiste, colonialiste, neocolonialiste, rasiste ; deplina egalitate în drepturi în relațiile dintre state, Respectarea suveranității fiecărui popor asupra bogățiilor șale naționale ; respectarea dreptului fiecărui popor de a-și alege orinduirea socială, de a se dezvolta independent din punct de vedere social- economic etc.în spiritul unei ordini internaționale care să se bazeze pe o sănătoasă tablă de valori și exigențe economice, politice, juridice, instituționale, partidul și statul nostru au acționat și acționează de multă vreme. Țara noastră și-a cucerit o recunoscută reputație pe plan internațional de apărătoare efectivă prin propuneri, inițiative și sugestii concrete a spiritului egalității și echității, a democratizării raporturilor dintre state și națiuni. In acest context trebuie șă înscriem și faptul că la actuala sesiune a O.N.U. a fost inmînat ea document oficial particîpanțiloi* partea referitoare la politica externă din Expunerea tovarășului Nicolae Ceâușescu rostită la Marea Adunare Națională, ca și larga publicitate și comentare pozitivă făcută recent in presa mexicană și egipteană. Politica practică desfășurată de România in cursul ultimului deceniu, de pildă, semnarea de tratate, convenții, declarații comune cu un mare număr de state, indiferent de orinduirea lor social-politică, de potential și mărime, lărgirea fără precedent a raporturilor cu statele așa zisei lumi a treia, vizitele de stat ale conducerii țării noastre in diversele regiuni ale lumii, pe toate continentele, vizitele efectuate de un însemnat număr de delegații guvernamentale în țara noastră și documentele semnale cu aceste prilejuri constituie dovezi grăitoare ale concordanței totale dintre declarații și acțiuni, dintre ginduri și fapte în politica noastră internă și externă.Noua ordine economică și politică internațională presupune dreptul suveran al tuturor statelor și națiunilor de a-și gindi și aplica politica lor internă și externă și de a respinge expres vechile concepții anacronice, întemeiate pe inechitate și dominație. Conceptul în cauză se prezintă ca un rezultat sintetizator al acumulărilor cantitative în materie de relații internaționale, ca o expresie a progresului în acest domeniu.
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