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SCOALĂ IN SĂRBĂTOARE SI ClNTEC PIONIERESC
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o Aici, în locașul copilăriei fericite, pe Dealul Cotrocenilor, s-a 
deschis o expoziție care omagiază 20 de ani de activitate în Palatul 

pionierilor

Anul școlar 1969—1970 nu 
mai există. De ieri, dumini
că, școlile, cu cei patru mi
lioane de elevi ai lor și 
200 000 de dascăli, l-au pus, cu 
toată cinstirea, la arhivă. Ce 
repede a zburat anul! —

spunem acum. Dar e o impre
sie. Pentru că, dacă ieri i-a 
putut fi adusă ofrandă în 
premii, note mari, mulți pro
movați, succese la concursuri 
școlare — alături de flori și 
cîntec — aceasta înseamnă ca

elevii țării, împreună cu pă
rinții lor într-ale învățăturii 
— profesorii și învățătorii — 
au asudat ore, săptămîni, 
luni asupra cărților de școa
lă. Anticamera sărbătorii de 
sfîrșit de an, repetabilă și re

petată, dar întotdeauna ine
dită ca emoții, a pus în raf
turile sale multă muncă, ore

LUCREȚIA LUSTIG
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DE 10 ANI, LA I.R.M.E, CREAȚIA ȘTIINȚIFICĂ ȘI-A

GĂSIT DRUMUL CEL MAI SCURT CĂTRE PRODUCȚIE
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TOATE REZERVELE
DE FURAJE STRlNSE

CONSERVATE!
LA TIMP SI BINE

ÎN SALOPETĂ

• Paradoxuri în mentalitatea unor specialiști: Cînd ploua 
> se arăta cerul argumentînd că nu se poate lucra. Acum, cînd 
vremea este bună, ți se arată ceasul : „E zi scurtă" !! I

Agenda de lucru a agricultori- 
fcr devine tot mai încărcată. Mai 
cu seamă în zonele calamitate 
unde semănatul încă neterminat 
este ajuns din urmă de întreți
nerea culturilor, de recoltatul 
furajelor, iar pe alocuri și de re
coltatul păioaselor. Care din a- 
ceste recoltări primează ? Evi
dent, nici una dintre ele nu su
feră amînări, una sau alta deta- 
șîndu-se doar ca volum. Și, din 
acest ultim punct de vedere, în 
județul Sibiu lucrarea care are a- 
cum cea mai mare arie de cu

prindere este recoltatul furajelor 
— mai bine de 50 la sută din te
renurile agricole fiind destinate 
bazei furajere.

în multe unități strînsul fura
jelor se desfășoară într-un ritm 
susținut. Cooperativa agricolă din 

. Sibiu angajată, ca urmare a re
centei hotărîri privind îmbunătă
țirea prețurilor de cumpărare a 
animalelor și produselor animar 
liere, să livreze suplimentar în •-

N. COȘOVEANU
(Continuare în pag. a II-a)
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H La capătul liniei 35, pe strada
Releului Ia nr. 1 se află, instala- 

" tă de curind în noul său sediu, 
H întreprinderea .^pentru Raționali- 
B zarea și Modernizarea Instalați
ei ilor Energetice (I.R.M.E.). Deo- 

camdată strada Releului nu exis- 
H tă — un buldozer, un rulou com- 
® presor și cîțiva muncitori lucrea-
■ ză la un traseu ce începe să se 
B deslușească în plin cîmp. Există

doar nr. 1, clădirea centrală a 
“ I.R.M.E. aflîndu-se azi într-o 
® fază mai avansată de finisare de-
■ cît strada pe care va fi situată. 
B împlinirea a zece ani de activi- 
_ tate găsește întreprinderea în 
" plină dezvoltare. Noul sediu, cu 
® o suprafața de 12 800 metri pa-
■ trați cuprinde numeroase labora- 
m toare, o stație de încercări la 600

kV, o hală de producție de 5 000 
“ mp, birouri, servicii de documen- 
• tare — o investiție totală de 55 
□ milioane lei. Intr-adevăr, vechiul 

imobil din centrul Biicureștiului, 
în care s-a pornit la treabă acum 
10 ani cu un personal destul de 
redus nu mai corespundea com
plexului unei activități în care

sînt angrenați peste o mie de 
oameni.

Sesiunea de comunicări tehni- 
co-științifice ce are loc în aceste 
zile, în virtutea unei tradiționale 
periodicități anuale, a căpătat un 
caracter festiv dată fiind coinci
dența ei cu cea a împlinirii unui 
deceniu de realizări, de succese 
ale colectivului de la I.R.M.E. E 
un prilej de bilanț. Dar mai im
portante decît cifrele ni se par 
concluziile pe care le prilejuiește 
o examinare a sistemului organi
zatoric în care se muncește aici. 
Importante, fiindcă la I.R.M.E. 
s-a realizat o experiență ce ar 
putea fi generalizată pe scară 
largă în funcționarea institutelor 
departamentale de cercetări. S-ar 
obține astfel împlinirea mai ra
pidă a sarcinii pe care documen
tele de partid au afirmat-o și au 
reluat-o mereu în anii din urmă: 
legarea strînsă a activității oame
nilor de știință de necesitățile 
economiei naționale, aplicarea o- 
perativă în practică a realizărilor 
obținute de ei.

I.R.M.E. este prin specificul 
formal al activității ei ca și prin

<
Elevi din satul Corne ști, ju
dețul Mureș, pe tarlalele coo

perativii agricola

titulatură o întreprindere. Dar, 
prin esența a ceea ce se face 
aici ea este o unitate complexă 
departamentală servind necesită
țile Ministerului Energiei Elec
trice. I.R.M.E. are ca prim scop 
livrarea de producție-marfă, cre
area de aparatură și de tehnolo
gii noi, elaborarea de soluții ori
ginale într-o serie de domenii, 
acestea fiind condiționate însă de 
o activitate de cercetare ce este 
în final concretizată tocmai sub 
forma aparaturii sau a asistenței 
tehnologice pe care întreprinde
rea le vinde beneficiarilor.

Nuanța din titulatura I.R.M.E. 
nți este chiar atît de lipsită de 
importanță cum ar putea să pară. 
Faptul că I.R.M.E. este o între
prindere și nu un institut îi per
mite două lucruri extrem de im
portante : să vîndă producție- 
marfă și să acorde asistență teh
nică beneficiarilor, ceea ce este, 
din punct de vedere al normati
velor în vigoare, foarte dificil 
pentru un institut. Mai mult : 
institutele de cercetări suferă și 
de alte carențe organizatorice de 
fond. O dată finalizată o temă, 
cercetătorii își pun problema 
realizării prototipului. Majoritatea 
institutelor nu pot rezolva singu
re această problemă și trebuie să 
apeleze la unități industriale. So
licitarea lor apărînd ca un supli
ment, peste plan, întreprinderile 
o primesc și o realizează destul 
de greu și cu întîrziere. Apare 
apoi și problema proiectării teh
nologice pentru care trebuie cău
tat, iar, alți parteneri. In această 
fază de obicei cercetătorul pier-

ANDREI BANC
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Pe traseele sportului 
școlar tîrgoviștean

CORIGENTE LA ÎN
CEPUT DE VACANTĂ
SAH: Turneul 
internațional 
de la Scoplje

CICLISM: „Cupa 
Olimpia'*
ATLETISM: 0 săptămină 
„plină"

JUDO; „Cupa 
de vară"

UN MOMENT DE SEAMA
IN DEZVOLTAREA RELAȚIILOR 

ROMÂNO - FRANCEZE
Nota dominantă: ZIUA

AVIAȚIEI

disciplina muncii
Nume de întreprinderi agrico

le de stat: Berești, Bărboși, Dea
lul Bujorului, Țigănești, Matca. 
Ieri, în aceste unități au început 
a doua zi de muncă voluntar-pa- 
triotică elevii unor licee din Ga
lați, Tecuci, Berești și Tg. Bujor, 
în sectoarele îepartizate lor, în
drumați de șefii de ferme, de oa
meni de specialitate, ei au în
ceput întreținerea unor culturi, e- 
fectuarea unor lucrări de sezon 
importante, dînd astfel un ajutor 
prețios unităților agricole respec
tive în obținerea unor recolte cît 
mai bune.

Ne oprim la ferma 8 din Grea
ca a I.A.S. Bărboși și le urmă
rim pe Silvia Mirea, Aneta Sa- 
moilă și pe colegele lor de la Li

ceul nr. 2 din Galați. Aplecate 
asupra culturilor de legume, efec
tuează cu grijă operații migăloa
se. Gesturile încă nu le sînt sigu
re, sînt poate prea precipitate, 
dar este de admirat străduința lor 
exemplară. Cu o zi înainte, am 
asistat la plecarea lor din Ga
lați, la îmbarcarea în mașini. At
mosfera era animată de veșnice
le lor comentarii înflăcărate dar 
în tematica discuțiilor interveni
se un element nou, acela al par
ticipării rodnice la munca pe 
cîmp. Unii erau însă reținuți și 
la semnele de mirare și de în
trebare ale celorlalți colegi răs
pundeau cu evidentă importanță: 

„Noi am mai pus mîna pe 
sapă, am mai prășit Știm cum

este și nu ne facem nici o gri
jă. Vom li în fruntea tuturor* 4.

Desigur, cei care se pronunțau 
astfel, cum este ușor de bănuit, 
erau fii de țărani cooperatori, 
deci știau cîte ceva din tainele 
cultivării legumelor, ale îngrijirii 
culturilor agricole. Au învățat 
cîte ceva de la părinții lor. Cei
lalți erau convinși că se află în 
fața unui fapt deosebit, acela al 
efectuării concrete al unei munci 
fizice. Și aceștia presimțeau că 
în cele două săptămîni de lucru 
pe cîmp ceva se va schimba în 
ei, se vor consolida niște convin
geri, și tocmai acesta este și 
unul dintre rosturile organizării 
acțiunilor de muncă voluntar-pa- 
triotică, acela al înfăptuirii nobi

lului deziderat al educării prin 
muncă și pentru muncă. Pe ace
eași linie, un alt aspect ne-a reți
nut atenția : elevii sînt organizați 
pe echipe și brigăzi conduse de 
colegi de-ai lor. Prin comandanții 
lor, acestor formații li se transmit 
indicațiile, lor li se adresează cu 
solicitări. Acesta nu-este deloc 
un simplu amănunt: pe o ase
menea cale elevii sînt deprinși 
cu o anumită disciplină a mun
cii, fapt hotărîtor în evoluția lor 
ulterioară.

Urmărim mai departe eforturi
le liceenilor, străduința Vioricăi

ION CHIRIC
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Sărbătorirea Zilei Aviației 
Republicii Socialiste România 
a prilejuit organizarea și des
fășurarea în cadrul forțelor 
noastre armate a unor bogate 
manifestări cultural-artistice. 
In unități, instituții militare 
de învățămînt și casele arma
tei au avut loc întîlniri cu 
veterani ai aviației românești, 
expuneri și simpozioane, seri 
literare, vizionări de filme și i 
fotoexpoziții cu tematică in- ț 
spirată din activitatea aviato- ■ 
rilor, precum și programe ar
tistice adecvate.

Duminică dimineața, la Mo
numentul Eroilor Aerului din 
București au fost depuse co
roane de flori din partea Mi
nisterului Forțelor Armate, Di
recției generale a aviației ci
vile, Federației aeronautice 
române, generalilor ș-i ofițeri
lor de aviație în rezervă. So
lemnitatea s-a încheiat cu de
filarea gărzii de onoare.

în aceeași zi, la cimitirul 
Belu au fost depuse coroane 
de flori la mormintele lui 
Traian Vuia, Aurel Vlaicu și 
căpitanului Gheorghe Bănciu- 
lescu.

In comunele natale ale lui 
Aurel Vlaicu și Traian Vuia 
au avut loc adunări populare 
și manifestări cultural-artisti
ce dedicate memoriei pionieri
lor aviației românești.

\ 
\ 
\
\
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\
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„încheiem vizita în Franța 
cu o deosebită satisfacție, a- 
preciind că rezultatele ei sînt 
foarte bune" — a spus tova
rășul Nicolae Ceaușescu la 
Lyon, înainte de a părăsi ospi
talierul pămînt francez. In a- 
ceastă apreciere se exprimă 
sintetic rodnicia dialogului la 
cel mai înalt nivel dintre con
ducătorii români și francezi, 
perspectivele largi existente 
pentru amplificarea unor re
lații cu trainice rădăcini în 
istorie și în contemporaneita
te. Cele cinci zile ale vizitei 
în Franța a președintelui Con
siliului de Stat al României, 
Nicolae Ceaușescu, au prilejuit 
o puternică și emoționantă 
manifestare a tradiționalei 
prietenii româno-franceze, o 
viguroasă afirmare a aspira
ției celor două popoare de a 
dezvolta legăturile dintre ele 
pe multiple planuri. Primirea 
făcută iubitului conducător al 
poporului român a reliefat 
sentimentele de profundă ami
ciție pe care Franța le nutreș
te față de România, simpatia 
sinceră și admirația cu care 
synt înconjurate eforturile 
noastre consacrate edificării 
unei vieți noi. tntimpînîndu-1 
solemn, cu o strălucire deose
bită, pe președintele României

socialiste, salutindu-1 cu o 
impresionantă cordialitate, 
francezii dădeau expresie res
pectului și înaltei considera
ții față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, personalitate care 
se bucură de un remarcabil 
prestigiu datorită atitudinii 
sale realiste, constructive, de 
o înaltă principialitate în pro
blemele contemporane, a acti
vității sale neobosite pentru 
construcția noii societăți so
cialiste în România, pentru 
promovarea unei politici ba
zată pe pace și înțelegere, pe 
dreptul fiecărui popor de a fi 
stăpînul propriului său destin. 
Căldura cu care Franța l-a 
primit pe președintele Nicolae 
Ceaușescu scoate la iveală nu 
numai sentimente generate de 
o prietenie ce a rezistat furtu
nilor timpului, ci și trăinicia 
actualelor legături dintre cele 
două țări, încrederea recipro
că că România și Franța, țări 
a căror soartă s-a identificat 
deseori cu cea a Europei, pot 
să aducă o prețioasă contribu
ție la însănătoșirea climatului 
politic pe continent Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia! 
„Colaborarea româno-france- 
ză este chemată să demonstre
ze că două popoare cu orîn- 
duiri sociale diferite, animate

de dorința de a trăi în pace 
și înțelegere, de a nu mai ad
mite politica de dominare și 
forță, pot coexista în bună în
țelegere, în bună prietenie și 
pot contribui prin aceasta la 
dezvoltarea colaborării in
ternaționale".

Convorbirile oficiale dintre 
președinții Nicolae Ceaușescu 
și Georges Pompidou, desfă
șurate sub semnul prieteniei 
caracteristice relațiilor dintre 
cele două țări, vizita în an
samblul ei, se înscriu ca un 
moment de o însemnătate deo
sebită pentru evoluția ascen
dentă a legăturilor româno- 
franceze. Contactele dintre 
conducătorii români și fran
cezi au permis un examen 
aprofundat al relațiilor bila
terale, cei doi președinți expri- 
mînd deplina lor satisfacție 
pentru progresele realizate în 
numeroase domenii. Declara
ția româno-franceză, docu
ment comun care enumeră do
meniile abordate în cursul 
convorbirilor, reflectînd voin
ța celor două părți de a extin
de colaborarea lor, subliniază 
că pentru România și Franța 
există largi posibilități de a

EUGEN OBREA

(Continuare în pag. a IV-aj>



„SCINTEIA TINERETULUI" pag, 2 LUNI 22 IUNIE 1970

L. M.

tor" de Alecsandrl. îl 
succes 1

© Ecran
• Pe ecranele Capitalei : co

producția sovieto-franceză sem
nată de ilustrul regizor Serghei 
Iutkevici „Subiect pentru o 
schiță". Prilej pentru cinefili 
de a pătrunde în intimitatea u- 
niversului cehovian în tovără
șia unor cunoscute vedete : Ni
kolai Grinko (în rolul lui Ce- 
hov), Marina Vlady și Ia Sav-

- vina.
• Suspense și aventură, ac

țiuni ale Mafiei și o atmosferă 
încordată în filmul lui Jean 
Pierre Desagnac „Străini" in 
care ne vom întîlni cu actori 
din studiourile franceze, vest- 
germane și italiene. Mai precis, 
Michel Constantin, Seata .Ber- 

iger și Julian Mateos.
a Celor mai tineri spectatori, 

cinematograful „Doina" le oferă 
un film ce-i va purta printre 
„minunile" unui „Vrăjitor". 
Producție a studiourilor ungare, 
r -da poartă semnătura lui 
Gyorgy Palasthy, iar în distri
buție întîlnim numele lui Antal 
Pager.

Plastică
o La galeriile „Apollo-, un 

vernisaj care cuprinde numele 
a 5 plasticieni : pictorii Vasile 
Brătuiescu, Stelian Borteanu și 
Gil Nicolescu, graficianul Ion 
Mițurcă și sculptorul Gh. Var- 
tic.

© U.A.P. anunță că tragerea 
câștigurilor lucrărilor de artă 
expuse la galeriile „Orizont", va 
avea loc miercuri 24 VI a.c. o- 
rele 17. la sediul U.A.P. (Cal. 
Victoriei 155). Biletele se pot 
cumpăra pînă în ziua tragerii. 

© Scena
Micul ecran se situează în 

prim-planul premierelor acestei

• Premii, coronițe, diplome, 
cărți, flori, felicitări — așa cum 
se petrec lucrurile, de obicei, la 
finele anului școlar, înmulțiți ima
ginea cu cîteva mii, și veți avea 
chipul serbărilor de sfîrșit de an, 

de ieri

Foto : IONEL BARBIERESCU

(Urmare din pag !) 

de clasă, ore de pregătire a- 
casă, ore de cerc, olimpiade, 
ambiții școlărești notabile. 
Totul purtînd numele DA
TORIE.

Avem aici, pe biroul redae- 
țieir zeci de invitații — la 
festivități, simpozioane, ex
poziții. Fantezia s-a întrecut 
în a da sfîrșituiui de an șco
lar fastul ce 1 se cuvine. Nu 
puteam fi pretutindeni după 
cum nu putem orîndui, aici, 
mii de nume, mii de fapte. 
Vă invităm deci la fantezie 
Considerați că, in locul a- 
cesta. sînt înscriși : Toți pre- 
mianții, toți cei care au pri
mit laurii olimpiadelor repu
blicane ; Toți cei care, în zi
lele grele pentru țară, au 
spus „prezent" unde era ne
voie, un ,,prezent" tot atît de 
firesc, ca la apelul catalogu
lui, numai că, atunci a fost 
apelul conștiinței de a salva 
oameni, bunuri, școli, ori de 
a fi solidari cu semenii, cu 
țara ; Toți elevii brigadieri 
care, la serbare au adus nu 
numai note, ci și o săptămină 
de muncă patriotică — hecta
re plivite, hectare recoltate, 
mîini bătătorite de meseriile 
învățate ,.ad-hoc" pe șantie
rele reconstrucției.

Anul școlar a fost pus la 
arhivă. Dar nu înainte ca 
pionierii noștri să dea aces
tei zile de final de an. lumi-

ȘCOALA ÎH 
SĂRBĂTOARE Șl 

CÎNTEC PIONIERESC 
na sărbătorilor tradiționale. 
Am spune că „Ziua pionie
rilor" s-a luat la întrecere cu 
ziua serbărilor. Orașele și sa
tele, parcurile și stadioanele, 
sălile de spectacole au trecut 
în stăpinirea cînțecului și op
timismului pionieresc.

In București, sus, pe Dea
lul Cotrocenilor, acolo unde 
de 20 de ani, cel mai fru
mos palat a fost dăruit celei 
mai frumoase virste — o a- 
dunare solemnă, plină de vo
ioșie, cu careu și trompeți, 
avîndu-i ca oaspeți pe tova
rășul Dumitru Popa, membru 
al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., primarul Ca
pitalei, și Virgil Radulian. 
președintele Consiliului Na
țional al Organizației Pio
nierilor, adjunct al ministru
lui învățămîntului a dat sem
nalul sărbătorii pionierilor. 
Și s-a mai deschis aici o ex
poziție a indemînării pionie
rești, și a mai fost un spec
tacol de gală, care au vrut să 
arate oaspeților ce au făcut 
copiii în 20 de ani de cînd 
sînt proprietari ai palatului. 
A avut Ioc vernisajul Expo
ziției republicane de artă 
plastică și fotografii realiza
te de pionieri — de data a- 
ceasta însă la Brașov, în ho
lurile Teatrului de stat. Iar 
la Constanța s-a desfășurat 
un miting pionieresc — avia
tic și nautic. Și au mai fost 
serbări cîmpenești și carna- 
vale, spectacole de gală și 
multe expoziții, competiții 
sportive. în toate județele ța
rii. Și totul ne-a vorbit in
tr-un limbaj atît de sugestiv, 
cit este de frumoasă copilăria 
în țara noastră, de ce-și în
cheie întotdeauna pionierii 
serbările lor cu cîntecul 
„Mulțumim din inimă parti
dului...". 

săptămfnl, prin cele două piese 
originale propuse telespectato
rilor :

• joi, 25 iunie, orele 20,30 — 
Teatrul în Studio prezintă „O- 
mul destinului" de G. B. Shaw, 
în concepția tînărului regizor 
Ivan Helmer și în interpretarea 
a trei valoroși actori : Marin 
Moraru, Valeria Seciu și Dan 
Nuțu.

în ziua de 25 iunie Teatrul 
de Nord Satu-Mare ia startul 
unui lung turneu prin 39 de lo
calități din țară : „Căsătoria" 
de Gogol, „Trenul de Adjud" de 
Romulus Dlanu și „Millo direc- 

urăm

• Portativ
mu-Printre „evenimentele" 

ricale ale săptămînii amintim :
- închiderea stagiunii de 

concerte a Filarmonicii bucu- 
reștene prin prezentarea marii 
Simfonii cu coruri a lui Lu i- 
vig van Beethoven sub condu
cerea unui reputat oaspete 
străin : dirijorul englez Anatol 
Fistoulari. Soliști : Emilia Pe
trescu, Martha Kessler, Valentin 
Teodorian, Gh. Crăsnaru,
- Un ..................

program 
pianist 
Vovu.
- Un 

vecinist 
Licareț.

— Premiera operei „Othello*  
pe scena operei Maghiare din 
Cluj.

recital dedicat unui 
Schubert al tînărului 

Constantin lonescu-

recital al tînărului cla- 
bucureștean : Nicolae

@ Televiziune
Ne atrage atenția un film mu*  

zi cal-coregrafic „Electronii în 
lumina reflectoarelor", o înlăn
țuire de momente din lumea 
fantastică și necunoscută a e-

Toate rezervele de furaje - strînss
(Urmare din pag. 1}

cest an 200 hectolitri lapte de 
vacă și 6 tone carne de bovine, 
depune eforturi mari pentru ca 
întreaga cantitate de furaje să fie 
adunată la timp și depozitată cu 
cît mai mici pierderi. Sparceta, 
pe măsură ce se cosește, este 
urcată pe capre.pentru uscat, iar 
pentru trifoi s-a trecut la amena
jarea de gropi siloz. „Numai ast
fel ne vom putea crea condiții 
pentnj a ne achita eu cinste de 
sarcinile asumate", declara Ion 
Schnell, președintele cooperati
vei. Concomitent cu executarea 
celorlalte lucrări care nu suferă 
amînare, în această perioadă, un 
accent deosebit pun pentru asi
gurarea bazei furajere și eoopeia- 
tivele agricole din Saroșul pe Tîi- 
nave, Hoghilag, Laslea unde, a- 
lături de cosași, pentru impulsio
narea lucrărilor de recoltare a lu- 
cemei și trifoiului, au introdus în 
lucru și agregatele mecanice. 
Cînd timpul ploios nu permite 
obținerea unui fin de calitate su
perioară, plantele de nutreț sînt 
cosite si apoi însilozate Măsuri 
asemănătoare au luat și lucrăto
rii întreprinderii agricole de stat 
Dealul Ocnei, care în numai câ
teva zile au însilpzat 1 200 tone 
lucernă, trifoi ?i graminee de pe 
lunci și marginea șanțurilor.

Preocuparea însă pentru recol
tarea în timpul optim și în con
diții calitativ superioare a furaje
lor întîlnită în unitățile amintite, 
nu este generală în județ. în 
foarte multe unități cooperatorii 
au ieșit la cosit doar izolat. La 
Ocna Sibiului se încerca chiar o 
măsluire a adevărului, raporiîn- 
du-se ea recoltate suprafețe pe 
care, de f.mL nu intrase nici un 
cosaș. La Sura Mică încă se în- 
tîrzie a se apela la mijloacele 
mecanice, iar la Slimnic se face 
caz de... experiența anului tre
cut „nu ne-am grăbit și am 
avut furaje destule". Altele au 
fost condițiile în anul trecut și 
altele sînt în acest an.

Iată deci că în această mare 
încleștare a timpului există și 
locuri unde oamenii nu acțio
nează cu operativitate și răspun
dere. $1, ceea ce este și mai de 
neînțeles, este faptul că aseme
nea dovezi oferă de foarte multe 
ori însăși oamenii de la care pre
tențiile sînt cele mai mari. Foar
te grăitor în această privință este 
și exemplul de mal jos.

Ajunsesem la Șelimbăr’ la a- 
miază. Era un timp frumos, pînă 
seara mai erau cel puțin 5—6 ore 
bune de lucru și faptul eă la 
centrul cooperativei nu am găsit 
pe nimeni în afară de un bătrîn 
ce descărca o căruță cu masă 
verde, l-am pus pe scama urgen
ței lucrărilor din cîmp. Numai 
recoltatul furajelor de pe apro
ximativ 30U hectare cu trifoi, 80 

lectronilor. „Acest filrp — ne 
spunea regizoarea Carmen Do- 
brescu — a fost prezentat la cel 
de-al X-lea Festival Interna
țional de televiziune, ce a avut 
loc la Montreux (Elveția). Pen
tru Marele Premiu au concurat 
31 de filme din 29 de țări din 
Europa, majoritatea lor fiind 
color pe 16 și 35 mm. înregis
trări pe magnetoscop color și 
alb-negru. Proiecțiile aveau loc 
într-o sala a hotelului, fiind 
transmise în direct de la Cen
trul de televiziune din Berna. 
Premiul I a fost atribuit filmu
lui cehoslovac „Șase evadați".

• In cadrul „Magazinului du
minical", un debut muzical al 
studentei Facultății de filologie, 
Liliana Anastase.

Ludovic Spiess este invitatul 
emisiunii „Gala marilor inter- 
preți români". Repertoriul pen
tru telespectatori va cuprinde 
arii din operele „Trandafirii 
Doftanei", „Carmen", „Paiațe", 
„Turandoț", „Boema" și „Ot
hello". îhtors recent dintr-un 
turneu de peste hotare, Ludovic 
Spiess ne-a declarat : ț,Am inter
pretat pe scena operei Scala din 
Milano rolul lui Calaf din opera 
„Turandoț", avînd ca partenere 
pe Birgit Nilsen și Mirela Frenni 
și am participat la turneul O- 
perei române în R, F. a Ger
maniei și Belgia".

— ...fi în continuare ?

— Un lung turneu de cîteva 
luni, la Miinchen, cu ocazia 
„Săptămînii muzicii italiene" 
(voi interpreta rolul lui Rodolfo 
din opera „Boema"), la Viena 
în cadrul festivităților de închi
dere a Săptămînii muzicii vie- 
neze (Calaf din „Turandoț"), la 
Budapesta și Buenos Aires. Tn 
toamnă, cu prilejul deschiderii 
stagiunii operei din Son Fran
cisco, stagiune dedicată com
patrioatei noastre Darclee, voi 
interpreta rolul Iui Mario Cava- 
radosi din opera „Tosca".

I. p.

cu lucernă și peste 400 hectare 
finețe solicită oamenii și, bineîn
țeles, specialiștii și conducerea 
cooperativei. Numai că...

— Vezi-ți de treabă cu gîn- 
durile astea nepoate, mi s-a a- 
dresat bătrînul Gheorghe Moise, 
după ce a descărcat căruța. In
ginerii și președintele sînt nave
tiști : îi găsești la Sibiu. Cum 
vreți să mai fie alții dacă și ei 
au plecat ? A apărut totuși între 
timp pentru cîteva minute grăbit, 
unul dintre cei trei ingineri, Ca
rol Bauman, șeful fermei zooteh
nice :

— Nu am timp domnule, nici 
să-ți dau relații- Azi e sîmbătă, 
e zi scurtă și lasă-mă că pierd 
autobuzul. Toți au plecat. Sînt 
singurul care am mai rămas. 
Vino luni.

Am ieșit totuși pe cîmp. în- 
trinind un grup de 16 oameni, 
i-am întrebat dacă pentru ei nu 
e zi scurtă.

— Noi sîntem temporar veniți 
din Argeș. Lucrăm pe bani.

în fața argumentului am ră
mas descumpănit. Am mai aflat 
apoi, de la acești oameni, că și 
în celelalte zile, inginerii pleacă 
din cooperativă foarte devreme, 
la orele 17 Membrii cooperatori 
părăsesc cîmpul la orele 18.

— Noi lucrăm pe bani și de 
aia stăm pînă seara.

Și firesc mi-am pus întrebarea, 
gîndindu-mă în primul rînd la
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Spectacol muzical 
in folosul
sinistratilor TOVARĂȘUL CORNELIU MĂNESCU A PLECAT

Uniunea Tineretului Comu
nist, Comitetul sectorului V, 
organizează în ziua de 
23 iunie 1970, orele 20, la 
Arenele Romane spectacolul 
„Varietăți la Arene". își dau 
concursul Ansamblul folcloric 
al tineretului „Doina" din 
Capitală, formația de muzică 
ușoară „Nord-Tin", actorii 
Stela Popescu, Florin Piersic, 
Coca Andronescu, Dumitru 
Rucâreanu, Mihai Fotino, Va
leria Gaaialov, Costel Con
stantin, Elena Sereda, Con
stantin Stnnescu, și soliștii 
Dorinp Drâghici. artistă e- 
meritâ, Mariana Bâdoiu, Dan 
Gherasim, Corina Chiriac, 
Ileana Popovici, Cosele Ma
rinescu și formația „Mon
dial".

Biletele se găsesc la Teh- 
nic-dub, tel. 23 62 02 și Co
mitetul U.T.C. sectorul V, 
tel. 23 64 61.

mităților, atitudinea lor este 
damnabilă și așa poate va 
și direcția agricolă, organul 
trebuie să-și intensifice mai 
preocupările, să inițieze

cei trei ingineri navetiști, dintre 
care unul. Ion Năstase, este și 
președintele coperativei : oare ei 
pe ce lucrează ? Pe nasturi ? A- 
poi aceeași întrebare am pus-o 
și brigadierului Eugen Balteș și 
ajutoarei șefului de fermă zoo
tehnică, Suzana Schwans, pe care 
i-am găsit la bufetul comunei, 
între unul din „rândurile" ce le 
comandau barmanului, mi-au re
petat și ei :

— Azi e zi scurtă.
— Dar pînă acum cum au fost 

zilele ? Cu recoltatul furajelor 
sînteți abia la început.

— Au fost ploioase și nu se 
putea lucra.

Cînd ploua, deci, îți arătau 
cerul că nu se putea lucra. Acum 
îți arată ceasul; „E zi scurtă". 
Ce am mai putea spune în fața 
unui astfel de argument sfidă
tor ? S-ar putea ca cei vizați să 
sufle crunt în trîmbița „nemulțu
mirilor". Nu au decît Măcar 
de-ar obosi, poate așa își vor da 
seama că îh aceste zile, cînd 
întreaga țară depune efor
turi uriașe pentru diminua
rea pierderilor de pe urma cala- 

___ con. 
auzi 
care 
mult 

____ _ -T- ... mal 
multe măsuri în vederea asigu
rării unor cantități cît mai mari 
de furaje.

NOI PREMIERE CINEMATOGRAFICE
© VRĂJITORUL

In aceste zile, Mamaia iși invită auto-turiștii

LA BUDAPESTA
Tovarășul Corneliu Mănes- 

cu, ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste Ro
mânia, a plecat, duminică di
mineața, la Budapesta pentru 
a participa la consfătuirea mi
niștrilor afacerilor externe ai 
țărilor participante la Trata
tul de la Varșovia, în legătu
ră cu examinarea probleme-

Cercetarea și valorificarea
(Urmare din pag. I)

de legătura cu lucrarea sa. în 
ceea ce privește comportarea 
noilor aparate sau procese în ex
ploatare, cercetătorii sînt slab 
informați și, în general, lipsiți de 
posibilitatea de a influența reali
zarea calitativă a lucrării elabora
te de ei. Din cauza acestor hia- 
tușuri, într-o serie de ramuri 
rezultatele ceicetării continuă să 
se aplice în producție de-a lun
gul unor intervale mari de timp 
și fără o colaborare continuă în
tre creatori și beneficiari. Aceas
tă situație nu este rezultatul unor 
dificultăți obiective. O dovadă o 
constituie funcționarea I.R.M.E. 
— întreprinderea noastră, ne 
spune ing. J. POMÎRLEANU. 
inginer șef la I.R.M.E., s-a format 
pe nucleul a circa 100 de cadre 
provenite acum 10 ani din re
țeaua de exploatare. De la în
ceput noi am pornit astfel știind 
care sînt necesitățile și posibili
tățile reale ale ramurii energeti
ce la a cărei modernizare urma 
să contribuim. Acest contact cu 
practica exploatării a fost păstrat 
și dezvoltat, astfel că specialiștii

CRONICA U.T.C.
• DUMINICA a sosit în 

Capitală o delegație a Tine
retului Comunist din Vene
zuela formată din tovarășii 
Antonio Josă Urbina, secre
tar general al C.C., Alexis 
Adam, secretar al C.C., pre
ședinte ai Federației Cen
trelor Universitare din Ve- 
nezeula, și Gisela de Adam 
care, la Invitația C.C. al 
U.T.C., va face o vizită tn 
țara noastră.

La sosire, pe aeroportul 
Otopeni, erau de față tova
rășul Ion Popescu, secretar 
al C.C. al U.T.C., activiști ai 
C.C. al U.T.C.

• IERI SEARA a părăsit 
țara îndreptîndu-se spre Bel
grad. o delegație a Uniunii 

lor actuale privind pregătirea 
conferinței pentru securita
tea și cooperarea în Europa.

La plecare, pe aeroportul 
internațional București—Oto- 
peni, erau prezenți adjuncți al 
ministrului 
precum și 
Ungare la 
Martin.

afacerilor externe, 
ambasadorul R. P.
București. Ferenc 

(Agerpres)

noștri cunosc în amănunțime tot 
ceea ce se întâmplă în întreprin
derile din subordinea M.E.E. De 
aici apar majoritatea temelor de 
cercetare. Esențial însă este fap
tul că un specialist, la I.R.M.E^ 
este considerat direct responsabil 
nu numai pentru elaborarea fazei 
de cercetare ci și pentru nivelul 
de realizare calitativă a lucrări
lor sale în toate fazele următoa
re : el răspunde pentru punerea 
în funcțiune la beneficiar a apa
raturii pe care a creat-o și chiar 
ulterior pentru defecțiunile apă
rute în exploatare, Existenta unui 
puternic sector de producție ne 
permite să realizăm noi înșine 
prototipurile, asimilarea si 
nerea în fabricație a seriei, 
iectul de construcție-montaj 
tru beneficiar, să acordăm 
tență tehnică la punerea în func
țiune, să îndeplinim obligațiile de 
„service" și totodată, în subsidiar, 
să popularizăm printr-o serie de 
lucrări de generalizare ce a de
pășit deja numărul 100, experien
ța pozitivă dobÎTidită în exploata
re. Cercetarea se desfășoară ast
fel pînă în faza finală, asigurîn- 
du-se trecerea rapidă de la labo-

pu- 
pro- 
pen- 
asis-

Tineretului Comunist formată 
din tovarășii Gheorghe Mi
ron, membru al Biroului 
C.C. al U.T.C., șeful secției 
economice a C.C. al U.T.C., 
Nicolae Lipsehner. prim-se- 
cretar al Comitetului jude
țean Caraș-Severin al U.T.C., 
și Dorin Pop1, secretar al co
mitetului U.T.C. al Combi
natului de îngrășăminte azo- 
toase Tg. Mureș, care la in
vitația r.cJ.d*. “ 
Tineretului din 
va face o vizită în 
țară.

La plecare, pe 
Gării de Nord, erau 
tovarășul Ion Popa, membru 
al Biroului C.C. al U.T.C,. 
activiști ai C.C. al U.T.C,

Prezidiului Uniunii 
Iugoslavia, 

această

peronul 
de față

CRONICA FILMULUI

Repertoriul minor
revine pe 
ecranul verii?

La început a fost KINC- 
KONG făcut de americani în 
1933, film în care civilizația e... 
„întîlnită" de o gorilă gigantică. 
Au urmat cîteva zeci de alte 
filme în care lumea contempo
rană cunoștea invazia a fel de 
fel de monștri, tereștrii, extrate
restrii, roboți etc. „Specia*  a- 
ceasta de filme căzuse total în 
desuetudine cînd, în 1951, un 
cineast japonez Inoshiro Honda 
a realizat GODZILLA. Monstrul 
era acum un animal preistoric 
trezit din somnul lui milenar de 
experiențele nucleara... în sfîr- 
șit, exista în acest film o semni
ficație majoră, pericolul armelor 
moderne, singurul film cu o mo
rală gravă din toată această serie 
cinematografică ce se confundă 
în special cu filmul de groază și 
deloc cu cel științifico-fantastic.

încurajate de un nesperat suc
ces de public, studiourile japone
ze cunosc o adevărată specializare 
în astfel de pelicule, orerindu-ne 
an de an zeci de producții din
tre care cităm pe cele mai im- 

rator la intrarea în funcțiune a 
produsului. F.ste exact ceea ce 
Directivele Conferinței Naționale 
a P.C.R. și ale Congresului al 
X-lea cer de la cercetare : omul 
de știință să lucreze în strînsă le
gătură cu producția, să se consi
dere responsabil de creația sa 
pînă la valorificarea ei deplină 
în practică. Nu trebuie să mai 
spun că problema autofinanțării 
este rezolvată automat în aceste 
condiții.

De 10 ani, I.R.M.E. funcționea
ză în acest sistem. Credem că ar 
fi oportun ca C.N.C.S. să studie
ze experiența dobîndită aici 

propunînd pe baza ei modificări 
ale normativelor în vigoare și ale 
metodologiei lelațiilor cercetare- 
proiectare-producție astfel îneît 
cercetările aplicative să găsească 
aceeași cale operativă de aplicare 
ca cea întîlnită la I^R.M.E. Altfel 

formalizarea birocratica în fața 
unor titulaturi — întreprindere 
sau institut — se va perpetua ca 
o falsă alternativă ce nu face de- 
cît să împiedice generalizarea 
unei experiențe excelente pentru 
ansamblul rețelei de cercetare 
departamentală.

VACANȚA MARE
In salopetă
(Urmare din pag. I)

Anton, a Antonetei Dragomir și 
a lui Ion Augheloaie, de a pro
duce cît mai mult și cît mai bine. 
Muncesc cu îndirjire, în tăcere, 
unii cunosc poate pentru prima 
oară gustul sărat al sudorii, ceea 
ce, la urma urmei, nu este deloc 
rău, alții mai rostesc cîte un în
demn sau cîte o vorbă de duh.

„De mâine vom introduce 
munca normată, ne declară tână
rul inginer LEONIDA MOLDO
VAN, șeful fermei. Fiecărui elev 
i se va repartiza, zilnic, o por- 

portante : „Contraatacul lui God
zilla", „Frumoasa și omul — li
chid", „Gorath, steaua groazei", 
„King-Kong contra Godzilla" 
„Dogara, monstrul cosmic", „Ga- 
mera, cel mai mare monstru", 
„Marea bătălie a monștrilor" etc. 
etc. Noutatea ar fi după cum se 
vede din titluri (pe lingă apari
ția unor noi monștri, puși, care 
mai de care, să ne înspăimînte) 
încăierarea lor spectaculoasă în 
alte filme.

MISTERIOSUL X DIN COS
MOS, ține doar de apariția unui 
alt monstru, Guilala, venit de un
deva din cosmos prin interme
diul unor astronauți. Schema 
filmului e aproape un decalc 
după „God/.illa", Și aici avem 
imagini halucinante — admira
bile trucaje — ale orașelor de
vastate de înfiorătorul animal ; și 
aici avem o enormă desfășurare 
de forțe armate, tancuri și avioa
ne supersonice, puse să lupte za
darnic cu monstrul.-. Finalul e 
convențional — optimist, actorii 
convenționali — corecți Există 
$1 o idilă, un brav astronaut ja
ponez, comandant de navă inter- 
astrală, e disputat de două fe
mei : o conațională brunetă și de 
o americancă blondă, există — 
mister recent și de interes deo
sebit — și o farfurie zburătoare 
care apare și dispare, ișr din 
respect pentru curiozitatea noas
tră degeaba ațîțată „ies^urepedo 
din subiectul filmului las. Mn-ne 
să urmărim deloc înfricoșați lup
ta cu „X“-ul din spațiul cosmic.

Acesta ar fi primul film tipic 
pentru tradiția lejeră a sezonului 
estival. Al doilea este superme- 
lodrama DREPTUL DE A TE 
NAȘTE, pe care într-o ediție 
alb-negru, realizată de argenti
nieni, o văzusem prin 1957. A- 
cum filmul produs de studiou
rile mexicane e în culori, cu o 
nouă distribuție și cu aceleași 
vechi păcate.

Nu e cazul să mai amintim 
subiectul prin care se reușește 
un record în materie de scene 
senzațional — duios — stupid — 
lacrimogene. Regizorul Tito Da
vidson ne oferă într-un singur 
film, la interval de două-trei 
secvențe. Ou o generozitate gra
tuită doar plecări, întoarceri, re- 
întîlniri, vorbe mari și truculențe 
cabotine.,.

Sîntem siguri că succesul da 
casă aj filmului va fi cel puțin 
egal cu cel din 1957, dar asta nu 
rezolvă cu nimic problema re
pertoriului de vară care, astfel 
lansat, ne întristează de pe 
acum. De nu avem posibilitatea 
reluării unora din marile filme 
care au rulat cu ani în urmă, ne 
putem întreba, totuși, cum de se 
face că sîntem „serviți" cu un 
asemenea film.

TUDOR STANESCU

țiune de teren pe care să mun» 
ceașcă. Lucrările efectuate pină 
acum sînt corespunzătoare atît 
cantitativ cît și calitativ, ceea ce 
ne îndreptățește să le cerem mai 
mult. Sînt tineri, harnici, munci
tori și avem toată încrederea că 
la sfârșitul perioadei bilanțul va 
fi îmbucurător'*.

încrederea aceasta o împărtă
șim și noi, dar sîntem siguri că 
bilanțul nu se va opri numai la 
atît, adică la valoarea lucrărilor 
efectuate. Acolo, pe cîmp, în a- 
ceste zile se fortifică o atitudine 
sănătoasă față de muncă.

4
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TRIUMF BRAZILIAN
SUB POPOCATEPETL

BRAZILIA—ITALIA: 4-1 (1-1)
o zeița de aur a „optat" pentru Pele

o consolare pentru fotbalul european : două echipe de pe 
continent — pe podium

finala — o partidă de ținută dar...
meciul Brazilia — Italia n-a putut să șteargă amintirea

vechiul
O

partidei Italia — R.F.G

Așadar, zarurile au fost 
aruncate. La ora cînd transmit, 
Ciudad de Mexico trăiește, sub 
Popocatepetl, erupția unei 
bucurii așteptate cu încredere 
și dorite cu ardoare pe întreg 
continentul latino-american. 
Echipa Braziliei, reprezentan
tă de marcă a fotbalului-spec- 
tacol, creatoare și, într-un fel, 
creația lui Pele, furnizoarea 
celor mai patetice legende des
pre spartul cu balonul rotund, 
intră definitiv în posesia unui 
trofeu pe care de patru dece
nii și-1 dispută tot ce a avut 
și arc» mai înaintat fotbalul 
mondial : Cupa Jules Rimet. 
„Zeița de aur", in numele că
reia au luptat, pe gazon, ge
nerații și generații de fotbaliști 
— de ’a Leonidas și Andrade 
la Plank ka și Iașin, de la 
Piola Walter la Albert, 
Kusel* *-' ,, Charlton, Riva, Jair- 
zinho, Muller și Dumitrache...

LUNI, 22 IUNIE 1976

• 18,00 Deschiderea emisiunii. 
Mieroavanpremieră • 18,05 De ce 
urmez seralul ? Emisiune pentru 
tineret • 18,35 Panoramic științi
fic • 19,00 Actualitatea în econo
mie • 19,15 Anunțuri — Publici
tate • 19,20 1001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici • 19,30 Tele
jurnalul de seară • 19,50 Agenda 
politică • 20,00 Roman foileton : 
„Casa Buddenbrook" (IV) • 20,45 
Intre metronom și cronometru • 
21,45 Duete folclorice • 22,05
Rampa • 22,45 Telejurnalul de 
noapte • 23,00 închiderea emi
siunii.

Dar în această amiază a iz- 
bînzii, definitive, aici, la Ciu
dad de Mexico nimeni n-are 
vreme .ie evocări. Toată lu
mea trăiește intens deliciile 
prezentului, gustând triumful 
lui Pele și ca pe o mare descă
tușare. Căci, orjcîtă încredere 
ar fi avut torcederes-îi în 
steaua formației cariocas, ei 
s-au temut, totuși — chiar 
dacă nemărturisit, chiar dacă 
în taină — de puternica for
mație italiană,’furnizoare, cu 
numai cîteva zile în urmă, în 
compania echipei vest-germa- 
ne, a acelui superb spectacol.

Dar, după cum ați putut 
vedea pe micul ecran, alături 
de alte opt sute de milioane 
de telespectatori de pe patru 
continente — pe‘ de o" pârtie 
azzurii n-au mâi putut repe-, 

' ta, în înfruntarea exi brazilie
nii, comportarea din partida 
de miercuri, iar pe de alta e- 
chipa lui Zagalo s-a prezentat 
astăzi î*>  cea mai bună dispo
ziție de joc arătată pînă acum, 
înclt decalajul dintre cei doi 
mari competitori, mai puțin 
vizibil în prima repriză, a apă1-

Prin telefon de la trimisul 
nostru VASILE CABULEA

rut cu evidență in partea a 
doua a jocului, concretizîn- 
du-se printr-o netă dominare 
a sud-americanilor și prin trei 
goluri „antologice" semnate 
de Gerson, Jairzinho și Carlos 
Alberto. Prudența inteligentă 
a italienilor combinată cu pri
mejdioasele lor contraatacuri 
n-au putut face față organiză
rii superioare a brazilienilor, 
derutantelor lor ruperi de 
ritm, fanteziei lor ofensive și 
fapt demn de subliniat, necru
țătorului joc la intercepție al 
fotbaliștilor cariocas... Rezul
tatul ? O victorie netă, la o 
diferență de trei goluri, dar 
oglindind poate nu atît o dife
rență valorică structurală cît 
una a puterii de luptă și con
centrare a celor două echipe 
la data meciului.

...Oricum, o dată memorabi
lă pentru fotbalul mondial, ea 
realizînd pronosticul lui Pele 
(„Va fi un meci istoric") în 
primul rînd prin aceea că su
premul trofeu intră în posesia 
celei mai bune echipe (Brazi
lia : șase partide, nici o înfrân
gere) prezente la cea de a 
noua finală a C.M.

...Dar considerațiile tehnice, 
tactice sau statistice trebuie 
lăsate pentru mai tîrziu. A- 
cum, pe El Paseo de ia Refor
ma, marea avenida a capitalei 
mexicane, mulțimea îl sărbă
torește pe „O rey Pele“ la o 
tensiune și incandescență de 
vulcan. In condiții atmosferice 
de loc toride, sute de mii de 
iubitori ai fotbalului s-au 
transformat într-o adevărată 
lavă.umană.. Părăsim telefonul 
pentru a ne integra în șuvoiul 
ei și pentru a vă aduce, într-o 
viitoare corespondență, mărtu
rii despre această mare sărbă
toare a fotbalului.

Dar. în încheiere, un gînd 
pentru băieții noștri : mîndria 
pe care, desigur, o trăiesc ei 
acum, știind că au înscris două 
goluri in poarta campionilor

mondiali — fiind învinși 
„împărații fotbalului4* doar la 
un punct diferență — nu este 
deloc o mîndrie deșartă 1

de

■

■

«
■

Punct final în divizia secundă
Relatări ale corespondenților noștri de la cele trei partide „cheie" ale seriei a doua, unde 

liderul a fost cunoscut abia în ultima etapă

Meta'urgistul Cugir — 
C.F.R. Timișoara 0-0

Meci de mare tensiune, 
de miză, pentru ceferiștii 
timișoreni amenințați direct 
de Minerul ~
C.S.M. Sibiu în cursa pro
movării. Prin draw-ul reușit 
la Cigir după un meci aprig 
disputat, cu multe faze fru
moase de fotbal în po
fida scorului alb, timișo
renii și-au împlinit visul. 
La aceasta a contri
buit jocul rezultatelor : în
frângerea băimărenilor la 
Rm. Vîlcea și victoria la 
Arad a echipei sibiene (care 
egalează pe C.F.R. Timișoa
ra la puncte, ambele totali- 
zînd 37, însă cu un golave
raj net inferior). Metalur
gistul are meritul de a-și fi 
apărat corect și cu dîrzenie 
șansele. Apărarea a fost 
punctul forte al echipei 
C.F.R. Timișoara dar nici 
despre atac nu s-ar putea 
spune că a jucat slab. To
tuși, atacurile timișorenilor, 
purtînd amprenta prudenței, 
n-au putut fi finalizate deși 
un singur gol i-ar fi salvat 
de toate emoțiile.

L. GLIȘCA

Baia Mare și

C.F.R. Arad — C.S.M. Sibiu 
0-2 (0-1)

Spectatorii au așteptat un 
meci frumos dar au fost obli-

★

■

■

o

■

9f'Cupa Olimpia"

gați să părăsească stadionul 
dezamăgiți nu numai datorită 
rezultatului ci și jocului 
șters pe care l-au urmărit. 
După începerea meciului, ini
țiativa aparține jucătorilor 
de la C.S.M. Sibiu care au 
reușit, prin Stoicescu, să 
deschidă scorul în minutul 3 
cînd acesta a scăpat de a- 
părătorii arădani și a marcat 
din apropiere. In minutul 63, 
portarul arădan Wesser a 
vrut să degajeze un șut slab, 
cu piciorul, dar a tras în ju
cătorul sibian Crețu care 
a marcat nestingherit cel 
de a} doilea gol. Același 
Crețu în minutul 66 scapă 
singur de la 40 de metri, dri
blează cîțiva jucători dar, 
de la 6 metri, trage în portar.

Din echipa învingătoare au 
jucat mai bine Liebhardt, 
Rotaru, Stoicescu și Crețu.

LUDOVIC BARABAȘ

tru evitarea retrogradării) 
le-a impus acestora aborda- ■ 
rea deschisă, ofensivă, a jo- g 
cului deoarece în ambele ca- _ 
zuri numai victoria putea ge- “ 
nera speranțe. Unicul gol alB 
partidei a fost înscris în mi- ■■ 
nutul 60 de către mijlocașul 
Gheorghe, cu un șut puter- ■ 
nic din afara careului, plasat g 
în colțul de jos al porții apă- 
rate pînă atunci cu destul ■ 
succes de Ziller. ■

în urma acestui rezultat — 
Chimia totalizează 26 pune- ■ 
te și păstrează șanse teoreti- ■ 
ce de a evita retrogradarea. —

Chimia Rm. Vilcea —
Minerul B.M. 1-0 (0-0)
Stadionul 1 Mai. Timp fru

mos, teren moale. Spectatori 
2 000. Deși angaja două for- 

> mâții aflatei la antipozii cla
samentului (sau poate toC- 
iriaî de aceea) meciul' Chimia 
— Minerul a avut un cabacțer 
de luptă acerbă, specifică ve
ritabilelor derbiuri. Situația 
celor două echipe (Minerul 
era angajată direct în lupta 
pentru promovare în divizia 
A iar Chimia în aceea pen-

DO.RU MOȚOC ■

REZULTATELE ULTIMEI ■
ETAPE ■

SERIA I: Ceahlăul P. Neamț ■ 
— Oțelul Galați 2—0 ; Sportul ■ 
studențesc București — Gloria 
Bîrlad 2—1 ; Știința Bacău-Du- 
nărea Giurgiu 0—0; Progresul 
București—Metalul Tîrgoviște
1—0 ; Poiana Cîmpina — Portul 
Constanța 4—1 ; Metrom Brașov 
—Progresul Brăila 4—2 ; Poli
tehnica Galați — Metalul Bucu
rești 2—0; Chimia Suceava— 
Flacăra Moreni 1—1.
SERIA a Il-a ’ Gaz Metan Me- 

■ diaș—.fi.SJM. Reșița JPIec- 
troputere Craiovâ *— Olimpia 
Oradea ,3—2; C.F.R. Arad— 
C.S.M. Sibiu 0—2; Politehnica 
Timișoara—Minerul Anina 2—1 ;

. Metaiul Tr. Severin—Vagonul 
Arad 0—1 ; Metalurgistul Cugir 
—C.F.R. Timișoara 0—0 : Chimia 
Rm Vîlcea—Minerul Baia Mare 
1—0 ; Olimpia Satu Mare—Me
talul Hunedoara 2—2.

■

Pentru sutele de mii de elevi 
din școlile de toate gradele a ră
sunat clopoțelul vacanței de 
vară ! Zilele cu soare — acele 
atît de mult așteptate zile — a- 
duc acum, din nou, voioșia tine*  
rească cu care ne-a obișnuit fie
care sfîrșit de iunie. înseamnă 
oare vacanța, în larga ei accep
țiune, o rupere totală, de durată 
a elevului, de colectivul școlii 
sale, de educatorii săi, pe care — 
pînă în septembrie — s-ar putea 
să nu-i intereseze cum, unde, cît 
de util își petrec elevii lor acest 
trimestru al odihnej și recreării ? 
Nu, nici vorbă de așa ceva ! Nu, 
fiindcă de la „boboc" la absol
vent, școala, organizația de pio
nieri și U.T.C,, trebuie să veghe
ze neîntrerupt. Nu, fiindcă mai 
ales în această vară cînd milioane 
de părinți muncesc cu abnegație 
ore și chiar duminici peste pro
gramul obișnuit pentru refacerea 
țării greu încercate, nu trebuie să 
ne fie indiferent cum, unde, cît 
de util își petrec elevii vacanța. 
Iată de ce clopoțelul vacantei 
are, în această vară, rezonanțe 
deosebite pentm organizatorii va
canței, în școlile de toate gradele, 
un aspect important al asigurării 
unei activități sportive de am
ploare și la nivelul cerințelor îl 
reprezintă asigurarea condițiilor 
materiale corespunzătoare. Am 
considerat util să întreprindem un 
raid-anchetă printr-un număr de 
școli ale municipiului Tîrgoviște, 
și chiar prin cîteva comune ale 
județului Dîmbovița, pentru a 
releva aspectele practice pe care 
le ridică organizarea și desfășu
rarea activității sportive pe plan 
local cu elevii pe timpul vacan
ței.

> ♦
De la bun început nu ne-am 

propus să discutăm despre pla
nuri și proiecte frumoase. Ele 
există — am putut-o constata pe 
larg la o foarte recentă întrunire 
de lucru care a avut loc la Tîrgo
viște, în organizarea Consiliului 
județean al organizației pionieri
lor, și cu participarea tuturor 
factorilor locali diieet interesați 
— și aceasta constituie desigur 
un lucru bun. Ne-a interesat însă, 
în primul rînd, lealitatea „terenu
lui", a bazelor sportive școlare 
de diverse profiluri și dimensiuni, 
a numărului de elevi care le fo
losesc, a activităților și emulației 
la care era firesc să ne așteptăm 
pentru zilele de debut ale va
canței. Primul popas, la Liceul nr. 
1 „Gr. Alexandrescu", o unitatd 
școlară importantă din Tîrgoviște 
despre ale cărei baze sportive ru
brica noastră s-a mai ocupat încă 
în ajunul vacanței de iarnă. Spa
țioasa curte am aflat-o pustie ; 
parțial asfaltată, față de grăme
zile de pietriș pe care le semna
lasem, cu luni în urmă. $i totuși 
se făcuse mult prea puțin în pri
vința amenajărilor: mult praf, 
nici un fel de instalații sportive*  
în curtea principală pentru cei 95ț 
de elevi ai școlii. Alături, baza 
sportivă omologată, aflată și ea 
în totală părăsire: terenul de 
handbal, fără nici o urmă de în
treținere recentă, iar dintre cele 
două terenuri de baschet unul, cu 
un panou doborît, este impracti
cabil. Plasarea depozitului de gu-

noi în apropiere, completează a- 
cest tablou dezolant al bazei pe 
care — așa cum ne relatase încă 
în cursul dimineții un grup de 
elevi care își așteptau profesorii 
de educație fizică de peste o oră 
și jumătate — nu au acces decît 
elevii Școlii sportive, iar ceilalți, 
marea majoritate, nu / „Intențio
năm să punem un gard pentru ca 
să nu intre aici decît elevii Școlii 
sportive — ne relatează directorul 
VASILE SOARE. Cît despre pro
gramul de activități pentru vară, 
ți avem afișat la poartă". Plecînd, 
pe la poartă, n-am izbutit să 
aflăm nici un fel de program afi
șat. Să știți, tovarășe director, 
v-o spunem prin ziar, că n-ați 
stabilit încă nici un program de 
activități sportive pentru vacan
ță ; oare nici unul din cei opt 
profesori de educație fizică, nu 
v-a propus nimic ?

organelor locale dare, tot ele, au 
revenit asupra deciziei, iar „chi
riașul" și-a reinstalat urgent gar
dul „proprietății'4 sale. „Este în 
interesul celor veste 750 de elevi 
ca această problemă să fie grab
nic soluționată — ne relatează di
rectorul liceului, DUMITRU CĂ- 
NUȚESCU. Situația, cu toate 
eforturile noastre justificate dăi
nuie de doi ani". Organele locale, 
informate din nou și cu ocazia 
raidului nostru, au datoria să in
tervină. Vacanța însă nu poate 
aștepta prea inr.lt soluțiile care 
se impun.

Pe baschetbalistul ION DI- 
NESCU, elev în clasa a VH-a a 
Școlii generale nr. 5, l-am găsit 
împreună cu cîțiva colegi și copii 
din cartier pe terenurile sporti
ve. „Venim în fiecare zi la școală 
și jucăm, singuri, ce ne place. De 
obicei baschet". Foarte bine, dar

CORIGENTE
LA ÎNCEPUT

DE VACANTA
Se poate spune că nici pe cei 

600 de elevi ai Liceului nr. 2 
nu-i așteaptă vreo surpriză plă
cută. Mica bază sportivă, oricum 
mai bine gospodărită, prin grija 
profesorului de educație fizică 
IO AN ȘERB AN este însă (și va 
mai fi, probabil) pustie. „Vin ei, 
elevii, singuri și pot. juca șah, te
nis de masă(l ?)“ — nc asigură 
directoarea ILINCA RADU. Dar 
cîți, de cîte ori, ce vor face acolo, 
și cine îi va supraveghea, nu ne-a 
putut relata nimeni... Iar cît pri
vește șahul și tenisul de masă, 
probabil că știți, nu se apropie 
deloc de dezideratul petrecerii 
vacanței de vară în aer liber, soa
re și drumeții.

La Liceul economic nici nu 
s-ar putea pretinde vreo activita
te organizată. Aici, să precizăm 
de la început, lipsa completă a 
unui spațiu de curte, constituie 
principalul impediment. Și totuși, 
curtea există. Dar ea, grafie unui 
solid gard metalic, este „proprie
tatea" tovarășului MORĂRESCU, 
directorul Grupului școlar Petrol 
care locuiește într-o anexă a Lij 
ceului economic. O curte imensă 
care cuprinde chiar și stâlpii fos
tului teren de volei al elevilor 
de la „Economie", inundată de 
bălării. Dacă ar fi să ne ocupăm 
separat, într-un reportaj, de „isto
ria" aceasta, am intitula-o de
sigur „Sus gaidul, jos gardul !“ 
pentru că de-a lungul disputelor 
dintre conducerea liceului și „chi
riaș" gardul acesta a fost desfiin
țat în baza unei aprobări scrise a

★

DACA CALIFICAREA PROGRESULUI ERA O
ÎNCĂ DE ACUM CÎTEVA ETAPE, ÎN SERIA A mvum v.r.n. 
TIMIȘOARA CU UN GOLA VERAJ SUPERIOR A PROMO

VAT... LA „FOTOGFRAFIE

S-a încheiat ediția a doua a 
„Cupei Olimpia" la ciclism. O 
alergare de lung kilometraj, des
fășurată de-a lungul a trei etape, 
pe parcursul cărora cicliștii au 
trebuit să escaladeze munții pe 
pante de mare dificultate și mai 
ales în condiții atmosferice cu 
totul nefavorabile.

Au fost două etape infernale, 
București-Cîmpulung și Cîmpu- 
lung-Busteni, parcurse în acom
paniament de tunet si la lumina 
fulgerelor și totuși la capătul 
fiecăreia dintre ele nu s-a găsit 
nimeni, fie ciclist, fie arbitru, an
trenor sau ziarist — care să re
grete măcar o clipă marea „a- 
ventură" de a călători pe o ase
menea vreme. A doua etapă, par
cursă în premieră de către ci
cliști, i-a obligat pe aceștia să 
urce și să coboare patru piscuri, 
pe o șosea în serpentine spălate 
continuu de ploaie.

După Brașov sportivii au ata
cat pieptiș Timișul, apăsînd vîr- 
tos în pedale pînă pe creasta Pre
dealului. Această etapă a decis 
soarta întregii curse. Ultima zi a 
competiției nu a mai putut influ
ența cu nimic clasamentul ge
neral stabilit în ajun.

A doua ediție a Cupei Olimpia 
a revenit deci lui C. GRIGORE 
un ciclist ambițios dar modest, 
care în acest an, se pare, are in
tenția să-și îmbogățească simți
tor palmaresul sportiv. Pe locurile 
următoare s-au clasat: Ciumete 
— Dinamo (cîstirătorul primei e- 
tape). St. Suciu (Dezrobirea Bra
sov), Seleian (Dinamo), David 
(C.S. Mureșul). Bădilă (Dezrobi
rea Brașov). Ciocan (Dinamo), 
Constantin Iulian (Steaua), Tudo- 
ran (Steaua), Gera (Metalul) etc.

întrecerea cilistă pe circuit de 
pe strada Maior Coravu a fost 
cîștigată la seniori de I. Ajoghin

(Dinamo) cu 11 puncte si un tur 
avans, urmat de Mircea Virgil 
(Steaua) 23 puncte si Mihai Hri- 
șoveni (Dinamo) 19 puncte. La 
juniori mari lupta s-a încehiat cu 
victoria lui Ion Gavrilă (Steaua), 
urmat de Petre Dolofan si Nico- 
lae tot de la clubul Steaua.

La juniori mici pe primul loc 
s-a clasat Gh. Ionescu (Steaua) 
urmat de Stelian Cristei (Scoaja 
sportivă de elevi nr. 2) si Gh. 
Tudor (Steaua).

ATLETISM

GH. STEFĂNESCU

JUDO
Timp de două zile sala Flo- 

reasca a fost arena unui excep
țional festival al judoulul, 
competiție organizată de Aso
ciația sportivă I.O.R. șl F.R. 
Judo. Demn de remarcat este 
faptul că, alături de veteranii 
judoului, ău luat parte băieți și 
fete în prima lor mare confrun
tare națională. De o tehnică și 
agilitate remarcabilă, copiii ne 
dau speranțe pentru viitorul 
judo-ului românesc. Din rîndul 
celor 240 de participant s-au 
remarcat tinerii judoka Mihai 
Lorenț, Bogdan Mălinescu, Șer- 
ban Codruț și Octavian Ion — 
toți de la Gloria, Mircea No- 
topol — I.O.R., Gheorghe Ni
colae — Rapid. Dintre fete, o 
mențiune pentru campioana 
categoriei 60 kg — Aprilia Vi- 
zante — Gloria. Iată clasamen
tul seniorilor : 63 kg ; Otto 
Gref, Rapid ; 70 kg — Sarchi- 
sean Victor — I.O.R, 
Nicolae Gheorghe

80 kg — 
Rapid ;

In ultimele 8 zile, stadioanele 
bucureștene au fost permanent 
ocupate de întrecerile atletice 
rezervate elevilor. Astfel s-au 
desfășurat campionatele națio
nale aie elevilor din. licee ; au 
avut loc fazele pe municipiul 
București ale campionatelor șco
lare de tetratlon (stadionul 
Medicina) ; fazele pe Capitală 
ale campionatelor republicane

CERTITUDINE 
DOUA C.F.R.

„CUPA DE

VARĂ* 4
93 kg — Daniel Popescu __  Ra
pid : +93 kg — Boșcu Gheor- 
ghe, I.E.F.S. Copii categoria 
10—12 ani : 30 kg — M4hal Tu- 
dose, I.O.R. ; 40 kg — Suruga 
Adrian, Timișoara ; +57 kg — 
Serghel Nicolae, „Trotușul” ; 
Locul II — Bogdan Mălinescu, 
Gloria, (un debutant plin de 
talent).

Copii categoria 13—14 ani : 55 
kg — Oșan Adrian, „Trotu- 
șui” ; +60 kg — Ștefan Ște- 
fănoscu — Gloria. Fete : 45 kg 
— Mariana Paladin — Timi
șoara ; 50 kg — Radu Virgini- 
ca, Rapid ; 55 kg — Sorina
Ghiță, S.S.2. ; 60 kg — Aprilia 
Vizante, Gloria. în finalul a- 
cestei serbări a 1udo-ului a 
urmat o demonstrație de kara
te și aikido susținută de spor
tivii Asociației sportive I.O.R.

ale juniorilor III și juniorilor 
(stadionul Republicii) ; finala 
țară a școlilor profesionale (sta
dionul „23 August"). Dintre per
formanțele realizate, am reți
nut, la copii, (juniori III) pe 
Constantin Righel cu 1:14,8 la 
500 na, pe Adriana Dumitrache 
cu 7,8 sec. la 60 m. și Sofia Mi- 
trică cu 11,06 m. la aruncarea 
greutății. La concursul juniori
lor I, am remarcat revenirea în 
formă, după mai bine de un an, 
a Vioricăi Recu în probele de 
viteză (12,6 și 25,9 la 100 și res
pectiv, 200 m.), dubla victorie 
la 1 500 și 3 000 m, a lui Con
stantin Stan și a Sofiei Cîm- 
pulungeanu la 400 și 800 m, cei 
51,96 m. realizați la ciocan de 
Gabriel Călin și aruncarea ’~ 
47,94 m la disc, obținută 
Carmen Ionescu. Concursul 
nai al școlilor profesionale,

de ce singuri, tovarăși profesori 
de educație fizică CORNELIA 
ȚICA ȘI VASILE SĂVOIU ? Cu 
totul altă finalitate ar avea aceste 
porniri spontane ale elevilor că
tre exercițiul fizic, dacă ele s-ar 
bucura de supravegherea dv. !

Grupul școlar metalurgic de pe 
lîngă U.U.P. Tîrgoviște numără 
2100 de elevi. Pe complexul 
sportiv, foarte spațios, n-am aflat 
însă decît cinci tineri, și aceia 
străini dc școală, care jucau „te
nis", pe o suprafață cu zgură, în 
fața unui „fileu" care nu era nici 
mai mult nici mai puțin decît... 
o sîrmă ghimpată de care erau 
prinse hîrtii. Asta, să notăm bine, 
pe un complex sportiv căruia ni
mic nu-i lipsește dar. care, este 
lăsat în totală paragina. Și asta 
în prezența unei puternice aso
ciații sportive de al cărei patri
moniu „se ocupă" cinci profesori 
de specialitate. In sfîrșit, trebuie 
amintite, și poate era mai bine 
să o fi făcut la început, și cele 
două izolate exemple pozitive ale 
municipiului: baza sportivă a Li
ceului nr. 3 „Enăchiță Văcăres- 
ciT (unde și aici chiar în pre
zența noastră, portarul îi alunga 
pe elevii veniți să joace handbal!) 
și amenajările Școlii generale nr. 
8. Puțin, dacă nu neglijabil, pen
tru un întreg oraș unde, ca o 
constatare generală, pentru miile 
de elevi de toate categoriile nu 
s-au făcut nici un fel de pregă
tiri speciale în vederea activității 
sportive n vacantei. Situația este 
deci alarmantă. Și poate, nu în- 
tîmplător, trebuie amintit cu pri
lejul raidului nostru că în județ, 
într-o comună cu posibilități 
mult mai reduse — Bălenii Ro
mâni — s-au petrecut adevărate 
minuni : sătenii, cadrele didactice 
ale școlii, elevii conduși de orga
nizația U.T.C. au durat o sală de 
sport, în întregime cu posibilități 
locale, prin muncă patriotică. Tot 
acolo, un încărcat program de 
activități sportive — suprave
gheat și dirijat îndeaproape — 
este realizat, zi cu zi, de către toți 
elevii școlii. Exemplul acesta vă 
este destinat exclusiv dv., tova
răși directori de școli, profesori 
de specialitate, secietari de orga
nizații U.T.C. din Tîrgoviște. 
Veți înțelege mai ușor că pasiu
nea pentru viața sportivă din fie
care unitate școlară găsește re
surse nebănuite de realizări. Ca
pitol la care, deocamdată, școlile 
municipiului au rămas corigente.

VIOREL RARA

GH. ȘTEFANESCU

de 
de 
fi- 
cu 

mici excepții, lipsit de perfor
manțe mari, a evidențiat

cîteva „nume*  : Iosif Cuș-
miriuc (Hunedoara) cîștigătorul 
probelor de 200 și 400 m, Stelian 
Zaharcluc (M.I.C.M.) la prăjină 
cu 3,80 m., Emi| Gale (M.I.M.) 
cu 1:58,6 la 800 m și Radu Fătu 
(M.I.C.M.) cîștigător cu 6,86 m 
la lungime. Dintre cei care s-au 
întrecut cu elevi mai mari cu 
2—3 ani decît ei, Tudorița Nede- 
lea. cîștigătoarea probei de cros 
și Gheorghe Ghipu cîștigător al 
finalei din acest an al Crosului 
tineretului, au etalat reale posi
bilități de progres.

TIMIȘ VASILIU

Turneul internațional de șah 
de la Scoplje a ajuns la jumă
tate. După 8 runde pe primul 
loc se află, deocamdată, Florin 
Gheorghiu, România, cu 6 
puncte. Zic, deocamdată, deoa
rece concurentul aflat pe locul II, 
marele maestru sovietic Marck 
Taimanov, are 5 puncte și ju
mătate și o partidă întreruptă 
în poziție clștigată la Gligorici 
(Iugoslavia). Urmează cu 5 1/2 p. 
Vasiukov (U.R.S.S.) și Marcovici 
(Iugoslavia). Pe locurile 5—7, la 
egalitate, se află Matulovici, 
Matanovici, ambii Iugoslavia, și 
Balașov — U.R.S.S. Ultimul, un 
maestru tînăr, care a/jucat pînă 

• acum foarte bine. Toți au cîte 
4 puncte și jumătate. Surprinde 
oarecum jocul parcă lipsit de 
nerv al multiplului campion iu

goslav Gligorici, ca și al actua
lului campion american Reshew- 
sky. O surpriză de proporții este 
startul foarte slab al marilor 
maeștri Janosevici (Iugoslavia) 
și Barczay care au pierdut la în-

tide interesante, de mare luptă, 
iar nivelul de joc este în cele 
mai multe cazuri foarte ridicat. 
Numărul de greșeli este de ase
menea destul de mare, lucru ca
re la prima vedere pare surprin-

Turneul internațional de șah de la Scopljc

multe remize
Corespondență telefonică de 

ceputul turneului patru, și res
pectiv trei partide fiecare și nu 
au reușit pînă în prezent să cîș- 
tige nici o partidă. Restul con- 
curenților ocupă locuri pe măsu
ra forței lor actuale de joc. în 
general, turneul furnizează par-

la FLORIN GHEORGHIU

zător într-un turneu cu șahiști 
atît de puternici. Condițiile de 
joc nu sînt însă dintre cele mai 
bune. In ultimele zile, la Sco- 
plje, a fost o căldură toridă, iar 
în sala turneului nici chiar ven
tilatoarele nu au putut face at-

mosfera suportabilă. Astfel, șa
hiștii au o oarecare scuză pen
tru eventualele erori de pe ta
bela de joc. Poate din această 
cauză și numărul de remize est© 
mare. Astfel, marii maeștri iu
goslavi Matanovici și Matulo
vici au remizat 7 partide din 8. 
Este un lucru puțin obișnuit 
îndeosebi pentru Matanovici, re
cunoscut pentru stilul său ofen
siv.

în încheiere cîteva cuvinte 
despre jocul meu. în general 
pot spune că am jucat bine, cu 
excepția partidei cu Taimanov, 
în care am greșit grav în po
ziție complet egală. în rest, 
cinci victorii și două remize. 
Mai sînt încă 7 runde și multe 
lucruri se pot, desigur, schimba. 
Sper însă într-un rezultat cît 
mai bun pînă la încheierea tur
neului.
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DREPTUL DE A TE NAȘTE : 
rulează la Patria (orele 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,15); Arenele Romane 
(ora 20,3(0; bala Palatului (orele 
17,15; 20,15).

SUBIECT PENTRU O SCHTT*  * 
rulează la Capitol (orele 9,1»; 
11.30; 14; 16,30; 18,45; 21).

AVENTURILE LUI JUAN î 
rulează la Victoria (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

SALARIUL GROAZEI î rulează 
la Luceafărul (orele 9; 12; 15; 
18; 21), Grădina Doina (ora 20), 
Grădina Cauitol (ora 20,15), Fes
tival (orele 9; 12; 15,15; 18; 20,45).

JURNALUL UNEI CAMERISTE: 
rulează la Central (orele 9; 11; 
Iii 15; 17; 19; 21K

STRĂINII • rulează la Republi
ca (orele 8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 
17; 19,15; 21,15), București (orele 
8,30; 10,30; 12,45; 14,45; 16,45; 19;
21), Stadionul Dinamo (ora 20,30), 
Grădina Festival (ora 20,15).

VINATORUL DE CĂPRIOARE : 
rulează la Doina (orele 11,30: 13,45; 
16; 18,15; 20.30), Floreasca (orele 
10: 15,30; 18; 20,30).

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO : rulează la Favorit (ore. 
le 10; 15,30; 18; 20.30), Feroviar 
(orele 9; 11,15; 13.30: 16; 18.15;
20,30),  Melodia (orele 0; 11,15; 13,3»: 
16: 18,30: 20,45), Modern (orele 2,15; 
11.30: 13.45: 16- 18,15; 20.30).

RĂZBUNĂTORUL : rulează la 
Lumina (orele 9—14,15 în continua
re; 16,15; 18.30: 20,45).

ASTERIX și CLEOPATRA : ru
lează la Timpuri Noi (orele 9—17 
în continuare; 19—21 program de 
filme documentare).

MISTERIOSUL X DIN COS
MOS : rulează la Excelsior (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,30; 18; 20,30), Glo

ria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30).

AFURISITUL DE BUNIC I ru
lează la Grivița (orele 10,WK 16;
18,15; 20,30).

DANSÎND SIRTAKI s rulează la 
înfrățirea (orele 15,15; 17.45; 20), 
Giulești (orele 15,30; 18; 20,30).

ADELHEID î rulează la Buzești 
(ora 15,30).

OPERAȚIUNEA LEONTINE 1 
rulează la Buzești (ora 18), Volga 
(orele 16; 18; 20,30), Grădina Bu
zești (ora 20,30); Grădina Moși
lor (ora 20.30), Moșilor (ora 18).

FERESTRELE TIMPULUI : ru
lează la Moșilor (ora 15,30).

24—25 NU SE ÎNAPOIAZĂ î ru.

RU TIMP
lează la Dacia (orele 8,45—20,30 în 
continuare).

AȘTEAPTĂ PlNĂ SE ÎNTUNE
CĂ : rulează la Bucegi (orele 10; 
16; 18,15), Miorița (orele 11; 15: 
17,30; 20), Grădina Bucegi (ora
20,30).

INIMĂ NEBUNĂ, NEBUNA DE 
LEGAT : rulează la Unirea (orele 
15,30; 18), Grădina Unirea (ora
20,30).

ACȚIUNEA „VULTURUL” : ru. 
lează la Lira (orele 15,30; 18).

CATIFEAU \ NEAGRĂ : rulează 
la Drumul Sării (ora 15,15).

JOCUL CARE UCIDE : rulează 
la Drumul Sării (orele 17,45; 20,15).

WARLOCK : rulează la Feren
tari (orele 15,30; 19; 20,30).

UL DV. L
CASTELUL CONDAMNAȚILOR: 

rulează la Cotroceni (orele 15,30; 
18; 20).

NOAPTE CU CEAȚĂ : rulează 
la Pacea (orele 16, 18; 20).

RĂPIREA FECIOARELOR : ru
lează la Crîngași (orele 15,30; 18;
20.15) .

MY FAIR LADY : rulează la 
Viitorul (orele 15,30; 19).

MARILE VACANȚE : rulează la 
Aurora (orele. 9; 11; 13; 16; 18; 20), 
Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18.15) , Flamura (orele 11; 16; 18,15;
20,30),  Grădina Tomis (ora 20,30), 
Grădina Aurora (ora 20,30).

VISUL DOMNULUI GENTIL : 
rulează la Popular (orele 13,30; 18;
20.15) .

IBERg;
1NTILNIRE IN MUNȚI î rulează 

la JVIunca (ora 16).
PROFESIONIȘTII : rulează la 

Munca (orele 18- 20).
OPERAȚIUNEA LADY CHA

PLIN : rulează la Cosmos (orele 
15,30; 18; 20,15).

BĂNUIALĂ : rulează la Flacăra 
(orele 15,30: 18; 20,30).

CEI 1 000 DE OCHI AI DOCTO
RULUI MABUSE : rulează la Arta 
(orele 15; 17,45), Grădina Arta 
(ora 20,15).

REÎNTOARCEREA LUI SUR- 
COUF : rulează la Vitan (orele 
15,30; 18), Grădina Vitan (ora
20,30).

IUBITA LUI GRAMIGNIA : ru
lează la Rahova (orele 15,30; 18).

CAZUL SERGENTULUI GRIȘA: 
rulează la Progresul (ora 15,30).

VERA CRUZ : rulează la Pro
gresul (ora 18), Progresul Parc 
(ora 20,30).

O FATĂ FERICITĂ : rulează la 
Grădina Rahova (ora 20,30).

FREDDY ȘI CINTECUL PRE- 
ERIEI ; rulează la Grădina Lira 
(ora 20,30).
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Opera Română : AIDA •— ora 
19; Teatrul Giuleștl (la Teatrul de 
vară „Herăstrău”): GEAMANDU. 
RA __ ora 20,06.

O/v
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UN MOMENT DE SEAMĂ
In dezvoltarea

RELAȚIILOR
ROMĂNO-FRANCEZE

(Urmare din pag. I) 

progresa pe căile unei coope
rări economice reciproc avan
tajoase. Desigur, există și în 
prezent rezultate apreciate ca 
fiind substanțiale iar schimbu
rile comerciale dintre cele 
două țări au indici de creștere 
ridicați. Cooperarea româno- 
franceză a obținut remarcabi
le reușite în industria de au
tomobile, electronică și chimi
că dar posibilități au fost in
vestigate și în alte sectoare 
cum ar fi industria mecanică 
și petrolieră, în domeniul teh
nicii agricole, al cercetării și 
folosirii pașnice a energiei nu
cleare etc. Perspective există 
și în ceea ce privește dezvol
tarea cooperării pe terțe pie
țe. Vizita în Franța a prile
juit un contact direct cu în
treprinderi care se situează, 
în sectoarele respective, pe 
locuri fruntașe în producția 
mondială. România, care s-a 
angajat pe drumul industriali
zării și care depune eforturi 
stăruitoare pentru moderniza
rea întregii sale economii, este 
o țară care, prin potențialul 
do care dispune, oferă largi 
posibilități pentru o creștere 
continuă a schimburilor eco
nomice cu Franța pe o bază 
reciproc avantajoasă.

Declarația româno-franceză 
subliniază, de asemenea, do
rința comună de a da noi im
pulsuri schimburilor științifice 
și de a adinei colaborarea cul
turală, colaborare facilita de 
afinitățile de limbă și cultură, 
de antecedentele istorice ca și 
de exigențele prezentului. în
tocmind un bilanț al convor
birilor româno-franceze, agen
ția FRANCE PRESSE scria că 
„atît pe plan politic, cît și eco
nomic, rezultatele vizitei pre
ședintelui Ceaușescu în Fran
ța au fost substanțiale, mai 
substanțiale chiar decît se pu
tea prevedea44.

în convorbirile dintre cei 
doi șefi de stat s-a con
statat cu satisfacție apropie
rea punctelor lor de vedere 
în legătură cu o «.serie de 
probleme internaționale ma
jore, apropiere care provine 
din convingerea comună a ne
cesității dezvoltării de relații 
pașnice și de raporturi de coo
perare între toate națiunile, 
indiferent de ideologia și re
gimurile lor. în mod firesc, pe 
agenda convorbirilor proble
mele europene au ocupat un 
loc important. Declarația ro
mâno-franceză subliniază că în 
scopul eliminării principalelor 
cauze de litigii și de tensiune 
este necesar să fie recunoscute 
și satisfăcute preocupările le
gitime ale tuturor statelor în 
ceea ce privește securitatea 
lor — iar în finalul acestui 
proces „politica blocurilor va 
trebui să facă loc unei organi
zări de securitate, reclamînd 
un sistem de angajamente și 
măsuri concrete, care să ex
cludă folosirea forței și să asi
gure dezvoltarea pașnică a 
statelor europene într-un cli
mat de destindere, înțelegere 
și cooperare'4. Prima dintre 
condițiile esențiale capabile să 
favorizeze o asemenea evolu
ție o reprezintă respectarea 
principiilor independenței, su
veranității, egalității, neames
tecului în afacerile interne, in
tegrității teritoriale și a co
laborării reciproc avantajoase, 
care trebuie să stea la baza re
lațiilor dintre țări, indiferent 
de regimul lor social.

Președinții Ceaușescu și 
Pompidou au apreciat semni
ficația convorbirilor asupra 
problemelor Europei, reliefînd

faptul că edificarea securității 
europene trebuie să fie opera 
tuturor statelor interesate, fie
care țară avind drepturi și 
responsabilități egale în reali
zarea acestui obiectiv. Evolu
ția pozitivă în Europa ar fi 
facilitată de întrunirea unei 
conferințe europene al cărei 
obiectiv trebuie să constea în 
a substitui unei confruntări a 
blocurilor, apropierea statelor. 
Ideea aceasta din declarație o 
sublinia, de altfel, într-un titlu 
și ziarul LE FIGARO : „Apro
pierea statelor trebuie să 
se substituie confruntării 
blocurilor4*. Purtătorul de 
cuvînt al guvernului fran
cez, Leo Hamon, referin- 
du-se la convorbirile dintre 
președinții Ceaușescu și Pom
pidou, spunea: „Noi, unii și 
alții, vrem o Europă fn care 
fiecare stat să fie liber, liber 
în ce privește personalitatea 
sa națională, liber în a-și a- 
duce contribuția la destindere 
și la cooperarea tuturor44.

Dorința comună de a se eli
mina sursele de primejdie la 
adresa păcii mondiale s-a ma
nifestat și în ceea ce privește 
situația din alte zone ale glo
bului și cu deosebire din Indo
china și Orientul Apropiat. 
Cei doi președinți au constatat 
cu profundă îngrijorare că si
tuația din peninsula indochi- 
neză se agravează pe măsura 
extinderii intervenției străine. 
Ei s-au pronunțat pentru în
cetarea cit mai curînd posibil 
a războiului din Vietnam, 
pentru reglementarea pașnică 
a conflictului sîngeros din In
dochina, pe baza acordurilor 
de la Geneva, în acest fel 
dîndu-se posibilitate popoare
lor din această parte a lumii 
să poată dispune de soarta 
lor. De asemenea, cei doi șefi 
de stat au exprimat neliniștea 
în legătură cu evoluția situa
ției din Orientul Mijiociu. Ei 
consideră că aplicarea rezolu
ției Consiliului de Securitate 
din 22 noiembrie 1967 consti
tuie condiția esențială a solu
ționării crizei în Orientul Mij
lociu. Cele două părți apreci
ază că pacea în această regi
une trebuie să aibă la bază 
retragerea trupelor Israelului 
din toate teritoriile arabe ocu
pate, recunoașterea și respec
tarea dreptului la existență, 
independență și integritate te
ritorială al tuturor statelor, 
rezolvarea problemei refugia- 
ților palestinieni, în confdfhiî- 
tate cu interesele lor legitime.

Examinînd problema dezar
mării și in primul rînd a ce
lei nucleare, cei doi președinți 
au subliniat că un progres in 
această direcție va avea o in
fluență considerabilă pentru 
îmbunătățirea climatului in
ternațional.

Cele cinci zile ale vizitei în 
Franța a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, prin manifestările 
prilejuite, reprezintă un eve
niment de mare importanță, 
îmbogățind conținutul priete
niei româno-franceze, deschi- 
zînd noi perspective unei cola
borări ce s-a vădit a fi fertilă, 
întocmind cu satisfacție bilan
țul dialogului la nivel înalt ro- 
mâno-francez, subliniem fap
tul că legăturile dintre cele 
două țări pot fi socotite drept 
un exemplu de cooperare între 
state cu sisteme sociale dife
rite, o contribuție efectivă la 
realizarea unui climat euro
pean și mondial de destindere 
și bună înțelegere, în care fie
care națiune să-și afirme pro
pria personalitate, să-și fău
rească un viitor pașnic, pe mă
sura aspirațiilor ce o însufle
țesc.

După încheierea misiunii 
„Soiuz - 9"

Un scurt popas la Karaganda și cel doi „detașați la 
muncă în cosmos pentru 424 ore“, Andrian Nikolaev și Vi
tali Sevastianov, au sosit la Moscova.

Primele impresii după zbor 
determină în bună măsură țe
lurile acestuia și, desigur, cer
cetările viitoare pentru eluci
darea pînă în cele mai mici 
amănunte a condițiilor creării 
unei stațiuni orbitale perite- 
restre. La aterizarea pe ară
tura sovhozului „Ceapaev", 
Andrian Nikolaev declara: 
,,Simt în tot corpul o greutate 
foarte mare. îmi vine greu să 
ridic nu numai un pachețel, 
dar și propria-mi mînă...“, 
iar Sevastianov l-a completat: 
„Cînd mi-am scos casca, ea mi 
s-a părut neașteptat de grea, 
astfel incit mi-a căzut din 
mînă. Parcă ne aflăm în- 
tr-o centrifugă funcționînd... 
încă nu simțim pămîntul cum 
trebuie...". Președintele Comi
siei de stat pentru zborul na
vei „Soiuz-9“ a precizat: „Oa
menii de știință trebuie să ob
țină un tablou clar asupra tu
turor schimbărilor fiziologice 
pe care le-a putut provoca 
zborul îndelungat. Prezintă 
Importanță și observațiile a- 
supra modului de revenire a 
omului la normele terestre. A-

cest lucru se poate realiza cel 
mai bine în condițiile în care 
cosmonauții vor fi izolați de 
„bruiajele" vieții terestre co
tidiene. Comisia de stat a ac
ceptat propunerea medicilor, 
și, îndată după sosirea lor la 
Moscova, Nikolaev și Sevas
tianov vor locui cîteva zile 
într-un apartament special, 
unde li se va asigura izolarea 
necesară".

Cercetătorul științific prin
cipal S. Petrov scria în ziarul 
„Izvestia" că „Datele medico- 
biologice obținute în timpul 
experimentului privind influ-, 
ența factorilor zborului înde- •' 
lungat asupra capacității de 
muncă a omului, verificarea 
multilaterală a sistemelor teh
nice ale navei și a mijloacelor 
terestre de siguranță, vastul 
complex de noi cercetări și 
observații științifice și din do
meniul economiei naționale au 
oferit noi și prețioase materia
le. Acestea vor sta la baza 
viitoarelor zboruri pilotate și 
vor apropia timpul creării u- 
nor stații orbitale permanente 
și aî zborurilor cosmonauților 
spre alte planete".

SITUAȚIA DIN ASIA
DE SUD-EST

• Bombardamente asupra R. D. Vietnam
• încordare la Saigon

HANOI 21 (Agerpres). — A- 
genția V.N.A. anunță că forțele 
armate americane continuă să 
violeze securitatea și suveranita
tea R.D. Vietnam. Astfel, baterii 
de artilerie amplasate la sud de 
Zona demilitarizată au bombar
dat localități aflate în partea de 
nord a acestei zone, iar avioane 
americane au lansat rachete asu
pra unor nave de pescuit aflate 
în zona de coastă a R.D. Viet
nam. Concomitent, artileria ame
ricană a bombardat unele loca
lități nord-vietnameze cu obuze 
conținînd substanțe toxice.

Un purtător de cuvînt al Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
R.D. Vietnam a condamnat a- 
ceste acțiuni și a cerut ca Sta
tele Unite să pună capăt ime
diat actelor de încălcare a suvera
nității și securității Vietnamului 
de nord.

SAIGON 21 (Agerpres). — în 
Camera Deputaților a așa-zisului

C. Mănescu 
la Budapesta
BUDAPESTA 21 (Agerpres) 

în vederea participării la Con
sfătuirea miniștrilor de externe ai 
țărilor membre ale Tratatului de 
la Varșovia, care se va desfășura 
între 21 și 22 iunie Ia Budapesta, 
duminică dimineață a sosit în 
capitala ungară Comeliu Mă
nescu, ministrul afacerilor exter
ne al României. La sosire, pe 
aeroportul Ferihegvi, au fost de 
față Peter Janos, ministrul aface
rilor externe al Ungariei, Gyenes 
Andras, locțiitor al ministrului 
afacerilor externe, și alte per
soane oficiale ungare. în întîm- 
pinarea ministrului de externe 
român au venit, de asemenea, 
ambasadorul României Ia Buda
pesta, Dumitru Turcuș, și mem
bri ai ambasadei.

★
BUDAPESTA 21 (Agerpres). 

— Duminică după-amiazȘ în clă
direa Adunării de Stat a R. P. 
Ungare s-a deschis Consfătuirea 
miniștrilor afacerilor externe ai 
țărilor participante la TratatuJ 
de Ta Varșovia. Ordinea de zi 
cuprinde examinarea problemelor 
actuale privind pregătirea Confe
rinței pentru securitatea și coo
perarea în Europa.

parlament sud-vîetnamez au iz
bucnit sîmbătă incidente de o 
violență neobișnuită, anunță A- 
genția France Presse. Ele au fost 
provocate de dezbaterile asupra 
proiectului de lege prezentat de 
autorități, care prevede acorda
rea unor prerogative speciale 
„președintelui" Nguyen Van 
Thieu, în vederea „luptei împo
triva crizei economice".

Deputății pro-guvemamentali 
și cei ai opoziției s-au încăierat 
într-o dezordine indescriptibilă, 
în timp ce în fața clădirii parla
mentului studenții care încercau 
să pătrundă în Cameră erau res
pinși de poliție cu gaze lacrimo
gene. Lucrările Camerei au fost 
suspendate, urmînd a *fi  reluate 
la începutul săptămânii viitoare.

WASHINGTON 21 (Agerpres). 
— La Washington a sosit șeful 
statului major al armatei tailan- 
deze, Phraphas Charustathiem 
care, potrivit declarației unui 
purtător de cuvînt al Departa
mentului de Stat, va examina cu 
oficialitățile americane „probleme 
legate de situația din Asia de 
sud-est". Deși purtătorul de cu
vînt a ținut să sublinieze că vi
zita generalului tailandez are un 
caracter „neoficial", observatorii 
locali dau o altă semnificație so
sirii lui la Washington. Astfel, se 
amintește printre altele, că, re
cent, același general a vizitat 
Saigonul unde a discutat posibi
litatea transferării în Cambodgia 
a unei divizii tailandeze care 
participă în prezent alături de 
corpul expedițional al S.U.A. la 
luptele din Vietnamul de sud.
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PRIN TELEFON PENTRU „SCÎNTEIA TINERETULUI"

ORIZONT ECONOMIC
Convorbiri cu înalte personalități iraniene

Se știe că aici, pe meleagurile străvechii 
Perșii, se află îndeobște vatra poeziei și a 
basmelor de un remarcabil farmec. Se știe 
că orice basm începe cu „A fost odată ca 
niciodată...**.  Ca în orice regulă există și 
aici o excepție. Un basm povestit din 
moși-strămoși, trăit pe viu de generații în 
șir de iranieni. Este un basm care nu în
cepe cu „A fost odată ca niciodată...44 pen
tru că protagonistele acestei transparente 
legende, cele trei surori ale Răului, nu 
și-au încheiat încă definitiv nici destinul 
lor epic și nici destinul lor real. Sărăcia, 
neștiința, boala — cele trei surori ale Rău
lui din legenda pomenită — au o vârstă 
multiseculară, mai de grabă istorică pe pă
mântul Iranului decit una folclorică.

Gazdele noastre ne amintesc deseori des
pre această fabulație epică a unei realități 
mizere, din dorința evidentă de a ne su
gera puncte de reper pentru înțelegerea 
mai exactă a transformărilor pe care le 
cunoaște în prezent țara lor, de a ne indi
ca astfel principalele direcții ale dezvoltă
rii social-economice a Iranului contem
poran.

„Cele 12 puncte ale programului4* — 
cum este deseori numit vastul program de 
dezvoltare a Iranului — cuprinde o serie 
de reforme ce au început să fie aplicate 
în întreaga viață socială și economică : li
chidarea marii proprietăți funciare și îm
proprietărirea țăranilor, valorificarea re
surselor de apă și ale pădurilor, emanci
parea femeii, lichidarea neștiinței de car
te, industrializarea țării printr-o mai chib
zuită distribuire în teritoriu a forțelor de 
muncă, reorganizarea structurilor admini
strative în principalele puncte de edificare 
a unei țări moderne. De Ia 6 Bahman 1431 
după calendarul persan, adică 6 ianuarie 
1963, cînd printr-un referendum popular 
programul înnoirilor inițiat de Majestatea 
Sa Imperială Șahinșahul Iranului, Moham
med Reza Pahlavi Aryamehr, a început să 
fie aplicat, s-au obținut pînă în prezent 
rezultate remarcabile pentru o țară cotată 
pînă nu de mult ca avînd o economie sub
dezvoltată. „Economia iraniană — ne-a de
clarat domnul Amir Abbas Hoveida, pri
mul ministru al țării — a continuat sâ se

dezvolte rapid ; economia noastră a înre
gistrat anul trecut un ritm de dezvoltare 
de 11,4 la sută, ceea ce reprezintă o crește
re mai mult decît apreciabilă. în acest an 
ritmul este și mai mare. La rînd’ul ei agri
cultura începe să se modernizeze repede. 
Cred că românii cunosc la fel de bine a- 
ceasta deoarece cooperăm intens în sectorul 
industrial și cel agricol. Sînt de părere că 
economia țării noastre se află în expan
siune, o expansiune foarte rapidă, fapt ce 
ne permite să recuperăm rămînerea în 
urmă a anilor de altă dată. Am reușit deci 
să rupem cercul infernal al subdezvoltării44.

Spargerea plafonului împovărător al sub
dezvoltării s-a făcut cu eforturi deosebit

De la trimisul nostru 
Vartan Arachelian

de mari ; in primii ani poporul iranian a 
trebuit să rezolve o serie de probleme pt 
care le presupune industrializarea : crește
rea ratei de acumulări, pregătirea cadrelor 
de specialiști și muncitori calificați, dezvol
tarea corespunzătoare a zonelor urbane. 
Faptul ca ponderea industriei în cadrul 
economiei este din ce în ce mai mare, fap
tul că volumul de investiții atinge propor
ții spectaculoase (de pildă, investițiile în 
industrie la sfîrșitul actualului semestru 
sînt cu aproximativ 70 la sută mai mari 
decît în perioada corespunzătoare a anului 
trecut) și, în plus, accentul din ce în ce mai 
apăsat pus asupra creșterii productivității, 
sînt tot atitea dovezi ale progresului in 
care se află angajată industria iraniană.

Tradiționalul peisaj persan începe să 
facă loc elementelor care conferă țării a- 
tributele unei economii moderne. Cronica 
anilor din urmă a înregistrat pe lingă nu
meroase obiective economice inaugurarea 
unor noi ramuri de producție. Alături de 
celebrele cetăți, ale moscheelor de la Is

pahan, se înalță acum furnalele unei oțe*  
larii a cărei capacitate de producție va 
atinge în curind 600 000 tone. Fabrica de 
echipament greu de la Arak, fabrica de 
mașini și mașini-unelte de la Tabriz, la 
care se alătură fabrica de tractoare ce se 
construiește prin cooperarea cu țara noa
stră, sînt cîteva din noutățile pregnante 
ale actualului profil al industriei iraniene. 
Lor li se adaugă mărirea continuă a ca
pacităților de extracție și prelucrare a ți
țeiului pe care subsolul iranian îl are in 
mari cantități.

Industrializarea este condiționată și de 
dezvoltarea corespunzătoare a resurselor 
energetice. Dacă la sfîrșitul celui de al 
treilea plan cincinal (1988) producția ener
giei electrice era de 4,5 miliarde KWh, ea 
va ajunge în 1973 să fie aproape triplată. 
„In Iran — ne spune domnul Hansur Ro
hani, ministrul apei și energiei — se fac 
în prezent două feluri de foraje : foraj 
pentru petrol și foraj pentru apă. Daca 
natura a fost darnică cu noi în privința 
„aurului negru44 în schimb „aurul alb44 se 
află în cantități insuficiente. Caracterul 
limitat al resurselor de apă ne obligă să 
luăm cele mai severe măsuri atît prin ex
ploatarea lor rațională cît și prin prote
jarea ei de poluări. Totuși, o bună gospo
dărire a resurselor de apă face ca în prezent 
40 la sută din energia electrică să provină 
din hidrocentrale, între care amintesc imen
sul baraj de la Karaj din apropierea Tehe
ranului44.

Deseori. în discuțiile privind dezvoltarea 
economică a Iranului, gazdele remarcă 
roadele pe care le dă cooperarea româno- 
iraniană. Ea se desfășoară pe un larg re
gistru economic : industrie — mine, hidro- 
energie, agricultură — zootehnie. Această 
cooperare depășește interesul pur econo
mic. Așa cum declara grupului de ziariști 
români aflați la Teheran domnul Ardechir 
Zahedi, ministru al afacerilor externe, 
„acordurile economice, culturajg/4 în alte 
domenii, încheiate între Iran șr>nmânia, 
reprezintă o probă elocventă a bunelor 
relații, a cooperării dintre cele două țări44.

Teheran, 21 iunie

siciui

• LA CEREREA MINIS
TRULUI american al justi
ției, John Mitchell, un mare 
juriu federal se va întruni la 
29 iunie pentru a efectua o 
nouă anchetă asupra circum
stanțelor în care doi studenți 
de culoare au fost uciși de 
către polițiști la 15 mai, la 
colegiul din Jackson (Statul 
Mississipi).

Marele juriu federal va 
încerca să determine dacă 
legi'le federale au fost viola
te de către autoritățile statu
lui Mississipi sau de către 
polițiștii care au deschis fo
cul împotriva studenților 
care manifestau în fața cole
giului, împotriva intervenției 
trupelor americane în Cam- 
bodgia.

..................... ■

• SECRETARUL GENERAL 
AL O.N.U., U Thant, și-a în
cheiat vizita în Uniunea Sovieti
că. In cursul șederii la Mosco
va, U Thant a examinat îm
preună cu Alexei Kosîghin, An
drei Gromîko și alte oficialități 
sovietice o serie de probleme ale 
vieții internaționale, printre 
care conflictul din Orientul 
Apropiat și evoluția situației din 
Asia de sud-est.

SUKARNO A DECEDAT

• FOSTUL PREȘEDINTE AL 
INDONEZIEI, Ahmed Sukarno, 
a încetat din viață duminică di
mineața la spitalul militar din 
Djakarta. în vârstă de 69 de ani.

în cursul unei reuniuni a ca
binetului indonezian, care a a- 
vut loc duminică la Djakarta, 
s-a hotărât organizarea de fu
neralii naționale. Sukarno va fi 
înmormîntat luni în localitatea 
Blitar, situată la 100 km sud- 
vest de Surabaya, în insula 
Java.

• REGELE FEISAL al Ara- 
biei Saudite și-a încheiat vizita 
oficială de patru zile efectuată 
în Algeria la invitația președin
telui Boumediene. în comunica
tul comun dat publicității la 
Alger sîmbătă seara, cele două 
părți subliniază necesitatea de 
a întări legăturile economice bi
laterale și dp a coordona poli
tica lor în domeniul petrolului.

INCIDENTE RASIALE 
LA MIAMI

• ÎN FAIMOASA STAȚIUNE 
americană Miami au loc în ul
timele zile puternice incidente 
rasiale, declanșate datorită mal
tratării unei femei de culoare 
intr-un supermagazin. Tensiu
nea a sporit după instaurarea 
de către autorități a unor res
tricții de circulație privind ex
clusiv pe cei 100 000 de negri 
care locuiesc în Miami și îm
prejurimi. Incidentele s-au sol
dat cu rănirea a aproximativ 
13 persoane și arestarea al
tor 200.

• O COMISIE SPECIALA a 
Camerei reprezentanților a Con
gresului S.U.A. a plecat la Sai
gon cu scopul de a aduce infor
mații despre acțiunile militare 
din Indochina. Din comisie fac 
parte atît membri ai Partidului 
republican, cît șl membri ai 
Partidului democrat. Ei vor vi
zita Vietnamul de Sud, Cam
bodgia, Laosul și Tailanda.

Agenția United Press preci
zează că aceasta este a doua co
misie . care pleacă în cursul 
lunii iunie în Asia de sud-est.

CĂLDURA NEOBIȘNUITĂ 
TN DANEMARCA

• TIMP DE O SĂPTĂMINĂ, 
asupra Danemarcei s-a abătut 
un val puternic de căldură, 
neobișnuit pentru această zonă 
geografică și pentru această pe
rioadă a anului. Experți în pro

bleme agricole au precizat că 
valul de căldură a provocat 
deja pagube agriculturii evalua
te la 100 milioane dolari. Seceta 
și căldura din ultimul timp au 
creat o serie de dificultăți și în 
ce privește aprovizionarea cu 
apă în mai multe orașe din re
giunea Jutland. Stațiile meteo
rologice daneze au anunțat că 
vineri au fost înregistrate 31 de 
grade Celsius, iar sîmbăt^ 28 de 
grade.

ACȚIUNI ANTICOLONIALISTE 
ÎN SAHARA SPANIOLA

• PUTERNICE INCIDEN
TE au izbucnit la 17 iunie la 
EI-Aioun, capitala Saharei 
Spaniole,..cu ocazia unei de
monstrații de protest împo
triva autorităților coloniale 
la care au participat mai 
multe mii de persoane. După 
cum precizează un comunicat 
oficial al guvernului Mauri- 
taniei, poliția a deschis foc 
asupra demonstranților, pro
vocând moartea a 12 persoa
ne și rănirea altor câtorva 
zeci. Incidentele au fost con
firmate și de surse guverna
mentale spaniole, care pre
tind insă că ele au fost „pro
vocate de agitatori străini44.

După cum s-a mai anun
țat, în ultima perioadă în 
Sahara Spaniolă au loc nu
meroase acțiuni populare în 
sprijinul eliminării domina
ției coloniale și obținerii au
todeterminării acestui teri
toriu.

• GRUPUL SPECIAL DE EXPERȚI AT COMISIEI O.N.U. 
pentru drepturile omului, sosit în Senegal la începutul săptă
mînii trecute, a părăsit sîmbătă Dakarul, cu destinația Casa- 
mance-provincie situată în sudul țării, la granița CU colonia 
portugheză Guineea-Bissau. Grupul de experți este condus de 
Ibrahim Boye, reprezentantul permanent al Senegalului la Or
ganizația Națiunilor Unite și președinte al Comisiei pentru drep
turile omului. înainte de plecarea spre sudul țării, el a precizat 
că misiunea de experți pe care o conduce urmărește să strîngă 
dovezi ale activității colonialiștilor portughezi în Guineea-Bissau, 
precum și în legătură cu bombardarea de către artileria portu
gheză a unor sate de frontieră ale Senegalului.

■ B ■■ ■D ■

PE RIN
Despre Rin, Victor Hugo 

spunea să întrunește toa
te calitățile. El „este iute 
ea Ronul, larg ca Loara, 
închis între muați ca Mo- 
zela, sinuos ca Sena, lim
pede și verde ca Som- 
mc-ul, istoric ca Tibrul, 
majestuos ca Dunărea, 
tainic ca Nilul, plin de 
aur ca un curent din A- 
merica și acoperit de le
gende și fantome ca un 
fluviu asiatic". Se pare că 
nici una din numeroasele 
cărți care s-au ocupat cu 
descrierea acestui mare 
fluviu european (din care 
peste 100 numai în peri
oada romantismului) nu 
conține mai mult adevăr 
despre Rin în mai puține 
cuvinte.

Dar în atît de puține cu
vinte, nici măcar Hugo 
nu-I putea defini decît 
sumar și sugestiv. Adevă
ratele „monografii” ale 
Rinului le-au dat doi au
tori geniali : marele ano
nim popular in „Cîntul 
Nibelungilor" și Richard 
Wagner în uriașa sa te
tralogie muzical-drama- 
tică „Inelul Nibelungilor". 
cu care se încheie de fie
care dată Festivalul de la 
Bayreuth. în ce mă priveș
te, nu putusem niciodată 
suprapune imaginilor de 
pe Rin cunoscute din al
bume și cărți poștale ilus
trate legendele despre co
moara nibelungilor și dis
pariția imperiului burgun- 
zilor. Imaginile erau prea 
disparate. Dar nu numai

atît. Călătoria de-a lungul 
cursului mijlociu și supe
rior al Rinului, între Koln 
și Freiburg, m-a convins 
că azi nici contactul direct 
cu locurile în care a avut 
loc istoria sau s-a născut 
legenda nu esie suficient 
pentru realizarea acestei 
suprapuneri. Și motivul 
nu constă atît în modifică
rile de peisaj, cît în cele 
de concepție. Sîntem prea 
îndepărtați de acea epocă 
și distanța în timp este 
mai puțin esențială decît 
distanța în spirit. Trecînd 
cu viteza locomotivelor 
secolului XX prin Worms, 
mi-am dat seama de ce a 
eșuat — și nici nu putea 
să nu eșueze — chiar în
cercarea unui corifeu al 
cinematografului mondial 
ca Fritz Lang de a trans
pune pe peliculă epopeea 
nibelungilor.

Cu toate acestea, o că
lătorie de-a lungul Rinu
lui este încă și azi in 
multe privințe instructivă. 
In primul rînd în ce pri
vește Evul Mediu. Puține 
locuri în Europa concen
trează pe un spațiu atît 
de restrîns atitea semne 
ale acestei epoci. Catedra
lele romane din Worms, 
Speyer, Bonn, Maiența, ca 
să nu mai vorbim de do
mul din Aachen, cu mor
mântul lui Carol cel Mare, 
se iau la întrecere cu cele 
gotice, incepînd cu cea din 
Koln — impozantă, dar 
de un stil mai puțin pur 
— și terminînd cu splen

didul dom din Freiburg 
im Breisgau, construit în 
piatră roșiatică, masiv, dar 
în același timp de o trans
parență uimitoare — sin
gurul terminat în era go
ticului vechi și din aceas
tă cauză de o mare acu
rateța stilistică. Sînt a- 
poi burgurile, în majori
tate ruine — Rheinfels, 
Ehrenfels, Ehrenbreitstein, 
Katz, Măuseturm, Rheins- 
tein, Falkenberg, Sooneck 
ș.a.m.d., pînă la Bonn, 
unde Godesburgul a fost 
transformat într-un pito
resc restaurant. Ele se 
oglindesc în apele Rinu
lui de pe aproape fiecare 
colină mai semeață. In a- 
cesta se întruneau prinții 
curatori pentru a alege pe 
împărat, în celălalt un ar
hiepiscop avar a fost lă
sat de viu pradă șobola
nilor.

Sînt apoi marile orașe
— pe lîrigă cele mențio
nate deja să mai amintim 
Mannheimul lui Schiller, 
ou imensul și frumosul 
său castel baroc, și con
curentul modern de pe 
partea cealaltă a Rinului
— cetatea industrială 
Ludwigshafen; apoi Karl
sruhe, cu planul său stra
dal perfect radial, ca
priciu transformat in 
piatră al unui prinț din 
Baden. Nu departe de 
Mannheim, pe Nrokar, 
Heidelbergul a rămas ora
șul universitar de vechi 
renume, concurînd cu 
Bonnul și Maiența, și u- 
nul din centrele roman
tismului german. In sfâr
șit, Coblența superb a- 
șezată la confluența Mo- 
zelei cu Rinul. Apoi, mi
cile și cochetele așezări 
renane — Bingen, orașul

Imagine din Dusseldorf

lui Stefan George, Lorch, 
Bacherach, Boppard, Rii- 
desheim — acesta din 
urmă fiind cel mai co
chet și mai vesel dintre 
toate. Și mai este, last 
not least, peisajul natural 
de mare frumusețe prin 
care se strecoară această 
mare arteră de navigație.

Splendoarea peisajului, 
clima blinda, foarte sănă
toasă, în sfîrșit văile și 
pantele roditoare de pe 
Rin, valoarea economică 
și strategică a fluviului 
constituie explicația lup
telor îndîrjite, adesea 
sângeroase și tragice, care

s-au dat în cursul istoriei 
pentru cucerirea și stăpî- 
nirca acestor locuri. Aces
tea aparțin însă trecutu
lui. Azi, Rinul curge paș
nic printre Vosgi și Pădu
rea Neagră, printre Eifel 
și Taunus, printre Venus
berg și Siebengebirge, o- 
bosit parcă de propria sa 
istorie. In jos de Bonn, el 
se hotărăște să renunțe la 
romantism, devenind un 
fluviu modern, care se de
dică cu pasiune naviga
ției, comerțului și indus
triei.

BAZIL ȘTEFAN

Programele televiziunii au re/fervat 18 ore pe zi evenimen
tului. iar o mie de ziariști din întreaga țară l-au consemnat, 
Toate calculele au fost răsturnate, sondajele discreditate, spe
ranțele laburiste cumplit înșelate : acesta este rezultatul ale
gerilor din Marea Britanie. Conservatorii au obținut mai 
multe voturi, într-o atmosferă care le era nefavorabilă, în 
care ziarele înscriau cu litere de o șchioapă avansul laburist. 
Ce elemente au concurat la modificarea unui deznodămînt 
care părea să-i favorizeze pe laburiști ? în primul rînd ma
siva abținere de la vot (29 Ia sută din electorat) și poate 
zvonul lansat de liberali (cărora de altfel nu le-a ajutat, 
pentru că au suferit o înfrîngere fără precedent, rămînînd 
doar cu șase locuri în parlament) că este de așteptat o nouă 
recesiune economică în următoarele luni. Liderul conser
vator Heath referindu-se la primejdiile care amenință eco
nomia., la deficitul de 74 milioane dolari în luna mai declara, 
impresionând pe alegători, că un nou mandat pentru labu
riști „ar însemna după toate probabilitățile o altă devalo
rizare". Pe de altă parte, e foarte probabil ca britanicii să 
nu fi uitat politica de austeritate promovată de laburiști#'’ 
să fi considerat anticiparea alegerilor contravenind traditMr 
britanice și o dovadă de slăbiciune sau nesiguranță în con
trolarea pe lungă durată a proceselor economice (favorabile 
la începutul acestui an). Laburiștii înșiși nu s-au așteptat la 
o soartă atît de vitregă și Wilson a părăsit Downing Street 10 
regretând. poate, că a mizat pe insuficienta pregătire a con
servatorilor. Totuși,^ aceștia și-au găsit în fața urnelor mai 
mulți suporteri hotărîți să-i arunce pe băncile opoziției pe

Conservatorii în
Downing Street 10
laburiști. Și au reușit. După cum se vede atuul de care dis
punea Wilson, de a organiza alegeri în funcție de momentul 
socotit prielnic, a fost risipit zadarnic. S-a ajuns pînă acolo 
îneît laburiștii au fost învinuiți că ar fi vrut să creeze ima
ginea unei „societăți îngăduitoare", că au făcut „jocul ga
leriei" cînd au întreprins demersuri diplomatice în favoarea 

^lui Bobby Moore.
\ Cele 43 de locuri în plus în parlament pe care le -au la 
îndemână conservatorii nu înseamnă o victorie ca cea labu
ristă din 1966 (100 de locuri), dar este totuși o victorie 
sigură care anunță schimbări nu atît pe plan extern, cît în 
economia britanică. Componența noului guvern nu va putea 
fi cunoscută decît spre sfîrșitul zilei de astăzi. Dar întîlnirea 
lui Edward Heath cu principalii săi colaboratori a lăsat să 
se întrevadă titularii celor mai importante portofolii ale ca
binetului î postul de ministru de externe i-a revenit lui Alee 
Douglas-IIome, internele Iui Reginald Maudling, finanțele lui 
lain Macheod, ministerul apărării lordului Carrington și cel 
al comerțului lui Michael Noble. Conservatorii promit o re
ducere a taxelor pe impozite și o reformă a lor, evitarea 
înghețării salariilor, menținerea prețurilor actuale (la com
bustibili, electricitate, transport poștă), rezolvarea pe alte 
baze a conflictelor de muncă eu sindicatele. Mulți și-au rea
mintit acum opoziția fermă a lui Heath față de proiectul 
de lege susținut fără succes anul trecut de Harold Wilson și 
Barbara Castle privind limitarea dreptului de grevă a sin
dicatelor. Și aceasta poate să fi fost una din cauzele care au 
făcut ca balanța să încline în favoarea conservatorilor.

Pe plan extern noul cabinet intenționează să-și mențină 
vechile alianțe. Piața comună — problema cheie a alegeri
lor — nu poate fi aruncată peste bord doar cu tfpt zile îna
intea deschiderii negocierilor cu „cei șase". Conservatorii 
nu-și fac vreun complex din obligațiile de principiu asumate 
de laburiști. Poate sub șocul revirimentului intervenit în 
rîndurile opiniei publice britanice și al ostilității sale cres- 
cînde față de Piața comună, ratificarea tratatului să se facă 
abia după doi*trei  ani. Guvernele „celor șase44 par totuși 
dispuse să ajungă la un compromis în problemele esențiale. 
Ideea ar consta în a acorda Marii Britanii o perioadă sufi
cient de îndelungată de tranziție pentru ca creșterea prețu
rilor să nu se facă prea brusc simțită în bugetele gospodine
lor engleze.
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