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și mărfuri să fie 
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Printre ultimele realizări ale 
industriei constructoare de ma
șini se numără și locomotiva 
□lesei mecanică de 80 CP. care, 
alături de tipurile de 120 și 
200 CP.. întregește gama loco
motivelor destinate liniilor uzi
nale, celor forestiere și șantiere
lor de construcții. Ea a trecut 
recent cu succes probele tehno-

logice, urmînd să fie introdusă 
în producția curentă.

Creșterea producției de loco
motive a făcut ca, în momentul 
de feiță. mai mult de 84 la 
sută din traficul pe calea ferată 
de călători 
preluat de 
electrică.

SPIRIT CREATOR, INIȚIATIVĂ 
Șl ACȚIUNE CONCRETĂI

Tinerii- de la- G. A. P.

cu sprijinul celor de la Uzinele

„Semănătoarea" și-au propus :

r.
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la asistenta juridică în cauzele ci
vile. familiale și penale ; decretul 
pentru ratificarea Convenției 
consulare între Republica Socia
listă România și Republica Popu
lară Democrată Coreeană; decre
tul pentru ratificarea Acordului 
cu privire la crearea sistemului 
internațional și a Organizației de 
telecomunicații spațiale „Inter- 
sputnik” încheiat la Moscova la 
15 noiembrie 1971.

Toate decretele adoptate au 
fost, în prealabil, examinate și

avizate favorabil, de comisiile 
permanente de specialitate ale 
Marii Adunări Naționale.

Consiliul de Stat a examinat 
informarea privind activitatea de 
primire, examinare și rezolvare a 
cererilor, reclamațiilor, sesizărilor 
și propunerilor cetățenilor adresa
te Consiliului de Stat în anul 
1971 și a adoptat măsurile ne
cesare pentru o mai justă și ope
rativă soluționare a acestora.

Au fost rezolvate apoi unele 
cereri de grațiere.

In ----- — _. .
Palatul Republicii, a avut loc 
ședința Consiliului de Stat, pre
zidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliu
lui de Stat.

La ședință au participat tovară
șul Iile Verdeț. prim-vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
miniștri și președinți ai unoi 
comisii permanente ale Marii 
Adunări Naționale.

Prezentînd spre ratificare. în 
numele și din însărcinarea Con
siliului de Miniștri, Tratatul de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală între Republica Socialis
tă România și Republica Demo
crată Germană, semnat la Bucu
rești la 12 mai 1972, tovarășul 
Comeliu Mănascu, ministrul afa
cerilor externe a spus :

„Tratatul — primul document 
de acest gen încheiat între cele 
două state — reflectă stadiul ac
tual al relațiilor dc prietenie din
tre cele două părți contractante, 
dînd totodată expresie hotarîrii 
lor de a adînci și în \’iitor co
laborarea dintre ele pe plan po
litic, economic, tebnico-științific, 
cultural, precum si în alte dome
nii. La baza acestei colaborări 
stau principiile intemaționălismu- 

. lui socialist, suveranității și in
dependenței naționale, egalității 
în drepturi și neamestecului în 
treburile interne, avantajului re
ciproc și întrajutorării, tovărășești.

Tratatul de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală între 
Republica Socialistă România și 
Republica Democrată Germană, 
— a subliniat în încheiere minis
trul afacerilor externe — cores
punde principiilor de bază ale po
liticii externe a partidului și sta
tului nostru, intereselor funda
mentale ale poporului român, iar 
obligațiile înscrise în el sînt în 
concordanță cu angajamentele a- 
sumate de țara noastră prin alte 
înțelegeri internaționale".

Tovarășul Mihai Dalea, pre
ședintele Comisiei pentru politică 
externă a Marii Adunări Naționa
le, a prezentat raportul comun al 
comisiilor pentru politică externă, 
pentiu problemele de apărare și 
juridică ale Marii Adunări Na
ționale, care au dezbătut și avi
zat favorabil proiectul de decret 
pentru ratificarea tratatului.

Consiliul de Stat a adoptat în 
unanimitate decretai pentru rati
ficarea Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 
între Republica Socialistă Româ
nia și Republica ~ 
Germană.

După ratificare 
v intui tovarășul 
CEAUȘESCU, președintele Con
siliului de Stat.

In continuarea lucrărilor. Con
siliul de Stat a adoptat următoa
rele decrete : decretul privind 
aprobarea stemelor județelor și 
municipiilor ; decretul privând or
ganizarea și executarea pazei bu
nurilor, în vederea apărării, în
tăririi și dezvoltării avuției na
ționale ; decretul pentru modifi - 
carea Legii nr. 23/1971 privind 
apărarea secretului de stat în 
Republica Socialistă România; 
decretul pentru ratificarea Acor
dului între Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Democrată Coreeană, cu privire

Cuvîntul tovarășului
7

NICOLAE CEAUSESCU
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cu drepturi egale, în Organiza
ția Națiunilor Unite și în alte 
organisme internaționale vor a- 
vea o importanță pozitivă asu
pra vieții internaționale în di
recția destinderii și cooperării, 
inclusiv în ce privește înfăptui
rea securității pe continentul 
nostru.

Pornind de la aceste conside
rente, România va acorda și în 
viitor întregul său sprijin acti
vității depuse pc plan interna
țional în vederea recunoașterii 
Republicii Democrate Germane 
și admiterii ei în Organizația 
Națiunilor Unite și în alte or
ganisme internaționale.

Considerăm că ratificarea în 
iin£>imitate de către Consiliul 
de Stat a Tratatului de priete
nie, colaborare și asistență mu
tuală dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democra
tă Germană constituie încă o ex
presie a dorinței întregului nos
tru popor de a dezvolta largi re
lații de colaborare și cooperare 
cu poporul Republicii Democra
te Germane ; în același timp, ea 
dă expresie dorinței și speranței 
poporului nostru că acest tratat 
va fi o contribuție de seamă la 
întărirea prieteniei 
țărilor socialiste. Ia 
teniei și colaborării 
popoarele lumii.

Iată dc ce vă 
pentru ratificarea în unanimitate 
a acestui tratat. (Aplauze). '

Ștefănești PKIN FORTE PROPRII

Cil CHELTUIELI MINIME

CUM uINDIM
CUM MUNCIM

mecanizăm lucrările din ferma PENTRU A ItĂSPliADT
SARCINILOR

EXIGENȚELOR ACTUALE ?

ZOOTEHNICA
FAPTE

DIN MAREA 
ÎNTRECERE

0 Potrivit calculelor prelimi
nare, pe ansamblul municipiu
lui București planul producției 
marfa pe primele 7 luni ale 
anului a fost realizat in cursul 
zilei de 24 iulie. Se estimează 
că. pînă la sfîrșitul lunii se va 
obține suplimentar o producție 
în valoare de peste 1 miliard 
lei. Dintre numeroasele uni
tăți- industriale care au contri
buit la îndeplinirea planului se 
detașează Uzina de mașini 
grele, Uzina „Timpuri Noi, 
Uzina de mecanică fină, Fabr1' 
ca de casete radio, Uzina de 
pompe. Fabrica ,de veiitilatoa- 
re, Uzina „Policolor-, Uzina ne 
medicamente. Fabrica de con
fecții Și tricotaje București, Fi
latura' de lină pieptănat^ în
treprinderile „Tricotajul Roșu 
si „Flacăra Roșie".

Corespunzător depășirii valo
rice. pînă la 22 iulie au fost 
realizate suplimentar 1 3a9 tone 
laminate finite pline din oțci, 700 pompe centrifugale, peste 
4 600 anvelope, 8 000 de telex i 
zoare, 1 000 000 de tricotaje, 
nește 1 ooo 000 mp. țesături, 
222 OOO perechi încălțăminte.

A Constructorii care lucrează 
ia dezvoltarea și modernizarea 
Fabricii dc htrtlc din 1 "‘ro’’*1’ 
județul Alba, unde se c»nstt“- 
lesc noi linii tehnologice, au 
asigurat un avans de 30 zue 
tata dc graficul de execuție. 
'Pentru reducerea duratei lu
crărilor șl sporirea Productivi 
tații muncii, se ‘“"eazV.?Hre mitent la mal multe obiective, 
creîndu-se posibilitatea folosirii 
cu randament sporit a utilaje
lor și forței de munca.

La rindul lor. muncitorii, teh
nicienii și inginerii lotului de 
construcții din Blaj, care au 
început recent lucrările pe 
șantierul viitoarei tabnci de 
accesorii pentru mașim-unelte, 
au realizat planul pe luna iulie 
In numai 13 zile.

- Colectivul întreprinderii de 
prefabricate din Giurgiu, din 
rindul căruia a pornit acțiunea 
„Minutul, milimetrul, para
metrul", și-a realizat planul pe„ 
primele șapte luni ale anului 
cu 12 zile mai devreme și a li
vrat în plus 1 coo mc. beton ar
mat. Muncitori, tehnicieni și 
ingineri ai acestei unități au 
executat cu forțe proprii’ utila
je si instalații necesare dotării 
secțiilor de producție în valoa
re de peste'6 milioane lei.

însuflețiți de cutezătorul program de lucru prefigurat de 
Conferința Națională a partidului pentru dezvoltarea, agri
culturii ca și a întregii economii naționale, tinerii de la coo
perativa agricolă din Ștefănești-Ileana, județul Ilfov, și cei 
de la Uzina ..Semănătoarea” din Capitală au hotărit să coo
pereze in acțiunea pentru „a valorifica mai bine posibilită
țile” de dezvoltare a zootehniei. Și astfel entuziasmul, hărni
cia și preocuparea pentru mai bine a celor din Ștefănești sint 
amplificate de competenta profesională și dorința de a se 
face utili a tinerilor de la ..Semănătoarea”. Iar terenul acți
unii lor este, acum, modernizarea sectorului zootehnic al 
cooperativei, prin introducerea mecanizării complexe a lucră
rilor de bază, acțiune desfășurată sub deviza : ..Prin forțe 
proprii, cu cheltuieli minime 
zootehnică".

Democrată

a luat cu-
NICOLAE

Stimați tovarăși.
Vă rog să-mi permiteți să sub

liniez și cu acest prilej impor
tanța pe care o are tratatul din
tre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Democrată 
Germană. Tratatul dă expresie 
relațiilor de colaborare trainică 
ce s-au dezvoltat în decursul a- 
nilor între cele două state, în
tre partidele noastre, dorinței 
României și Republicii Democra
te Germane de a extinde în con
tinuare colaborarea economică, 
lehnico-științifică, culturală și în 
alte domenii de activitate, atît 
în interesul celor două țări, cît 
și al cauzei generale a dezvoltă
rii colaborării între țările socia
liste, a unității lor.

După cum se cunoaște. Româ
nia s-a pronunțat întotdeauna în 
mod ferm pentru recunoașterea 
Republicii Democrate ~ 
ue
Ș» 
Pe 
de 
de ____ ________
te Germane. înțelegerile realizate 
între Republica Democrată Ger
mană și Republica Federală a 
Germaniei, precum și tratativele 
în curs, care au drept scop rea
lizarea acordului privind norma
lizarea relațiilor dintre cele două 
state germane pe baza principii
lor dreptului internațional.

Apreciem ca normalizarea re
lațiilor dintre cele două state 
germane, primirea ambelor țări,

Germane 
către alte state. Am salutat 

salutăm succesele înregistrate 
această cale — recunoașterea 
către un număr tot mai mare 
state a Republicii Democra-

și unității 
cauza prie- 
între toate

mulțumesc

Aflată în perimetrul sistemu
lui de irigații Mostiștea, coope
rativa agricolă din Ștefănești — 
Ileana și-a profilat activitatea 
de producție cu preponderență 
pe porumb și culturi tehnice, 
iar în domeniul zootehniei pe 
creșterea vacilor cu lapîe. Aici 
a fosț amplasată una dintre fer
mele intercoo'peratiste ale jude
țului Ilfov specializată în 
producția de lapte. Folosin- 
du-se construcțiile vechi, cu 
aproape un an mai devreme 
cooperatorii au concentrat în
tregul efectiv de 600 vaci cu. 
lapte, urmînd ca pe parcurs să 
se realizeze modernizarea fermei 
prin introducerea complexă a 
mecanizării lucrărilor de bază. 
Iată insă că în spiritul măsuri
lor adoptate de către Plenara 
C.G. al U.T.C. din iunie a.c. ti
nerii. !a chemarea organizației 
U.T.C.. au stabilit ca obiectiv al 
muncii lor introducerea mecani
zării lucrărilor in adăposturile 
zootehnice. „Stimulați de docu
mentele recentei Conferințe Na
ționale a partidului, spunea to
varășa Teodora Bogdan,. secre
tara comitetului U.T.C., noi. ti- 
neijii,. ne-am angajat să ne asu
măm răspunderea executării lu
crărilor de mecanizare — pîr- 
ghfe importantă în efortul de- 
puș pentru înscrierea realizări
lor obținute pe graficul. depă
șirilor. Ne-am adresat și tineri
lor' de la Uzina „Semănătoarea14 
pentru a coopera cu noi în 
realizarea * acestui obiectiv. Ni 
s-a. răspuns afirmativ. împreună 
cu președintele' și' cd -inginerul 
șef al’ cooperativei, comitetul 
U.T.C. a dezbătut această ini
țiativă, calculele economice 

. efectuate ’ pledînd în- favoarea 
, soluțiilor oferite de’ noi. în 

timpul liber noi, tinerii din sa1 
‘ executăm • lucrările necalificate.

deschizînd astfel front de lucru 
■'echipei de meseriași ce se de
plasează — în timpul concediu
lui lor de odihnă. în turele li
bere sau ca urmare a preluării 
Sarcinilor’ lor de producție de

câtre uteciștii din organizațiile 
U.T.C. ale atelierelor uzinei din 
care aceștia fac parte. Avem 
toate condițiile ca pînă la 23 
August să încheiem lucrările la 
primul din cele șase- grajduri, 
iar în perspectivă să realizăm 
lucrările impuse de organizarea 
producției pe baze moderne, iar 
fermele cu acest profil : ad
ministrarea mecanizată a fu
rajelor, evacuarea 
crearea 
terior.
fi create echipe

dejecțiilor, 
microclimatului 

în acest scop 
formate

in- 
vor 
din

FIIND PREZENTI ÎN CONTINUARE IN MIJLOCUL CELOR CE 
ÎNFĂPTUIESC IDEILE PARTIDULUI, MĂREȚELE SARCINI ALE 
CONFERINȚEI NAȚIONALE, REPORTERII NOȘTRI ADUC AZI 
ÎN COLOANELE ZIARULUI, FAPTELE Șl CERTITUDINILE CHI- 
MISTILOR DIN TREI MARI CETĂȚI INDUSTRIALE : PLOIEȘTI, 

BORZEȘTI Șl PITEȘTI

GH. FECIORU In pag. iii
(Continuare in pag. a ll-a)

TEA TRUL
POLITIC

Convorbire cu regizorul

DINU CERNESCU

DESPRE FORMELE ACTUALE

ALE TEATRULUI POLITIC

— Trăim într-o epocă 
dinamică, inteligența e 
activă, reflexia are emi
sie rapidă și receptarea 
la fel. Trăim într-o so
cietate în care devenirea 
spirituală a omului — 
politică, etică, culturală 
— se află pe primul plan. 
Poate fi teatru] o „cape
lă” pentru cîțiva aleși, 
care să nu facă altceva 
decît să se delecteze — 
pe îndelete — in fața 
„cutiei cu iluzii” ? Tea
trul, oare, a „îmbătrî- 
nit”, ca loc de desfășu
rare, ca spirit ?

D. C. : Nu. teatrul n-a 
îmbătrînit: totdeauna a 
existat un teatru bătrîn 
și un teatru tînăr, în ori
ce ’formulă și în orice 
context al raportului din
tre creatorii lui și spec
tatori. Totul e să nu s- 
meștfecăm metodele de 
gîndire. Teatrul cel mai 
bătrîn din Europa e acum 
livingtheater, care a fost 
foarte tînăr cu cîțiva ani 
în urmă, dar care a ră
mas prizonierul formelor 
sale neevoluate. Sigur că

teatruo,formulă nouă de 
e.necesară și salutară, dar 
nu totdeauna forma lo
cului de desfășurare, al 
.spectacolului e 6 garanție 
a tinereții, ci mai degra
bă. a aparenței de tine
rețe.

— Deci ce garantează 
teatrului tinerețe veșni
că ?

D. C. : Ideile. Foarte 
important,, cînd gîndim un 
spectacol este ca ideile lui 
să aibă răsunet în sală. 
După mine, această e pri
mă condiție a tinereții 
unei forme de artă : e- 
fectul imediat. Dacă efec
tul respectiv se produce 
într-un spațiu clasic, ori 
într-unul polivalent ca 
formulă, nu mă intere
sează. Sigur că formele 
arhitectonice ale teatrelor 
noastre au devenit nesa
tisfăcătoare pentru unii 
dintre noi și poate pen
tru tineri în primul rînd. 
O viață dinamică, cere și 
o relație dinamică, direc
tă, între/artă și public. 
In actuala arhitectură a 
teatrelor noastre, scena

de tipul „cutiei 
poate fi tribuna 
importante — 
răscolitoare •— 
cunosc, e o tribună im
perfectă. Sigur că ne tre
buie și alte formule de 
săli, dar — atenție — o 
simplă schimbare a for
mulei arhitectonice nu 
aduce după sine o schim
bare a spiritului.

— De fapt, la condiția 
spirituală a teatrului ac
tual mă refeream în pri
mul rînd.

D. C. : Tocmai. Princi
pal. după mine, e ca ideile 
să fie tinere și după aceea 
să facem efortul de a le 
pune într-o relație cit 
mai activă cu publicul. 
Aceasta se întîmplă în 
teatrul unde sînt privite 
cu mare seriozitate pro
blemele contemporane, 
teatrul care prin esența 
sa nu poate fi altul de- 
cît teatrul politic.

cu iluzii** 
unor idei 
grave și 
însă, re-

VIORICA
TĂNASESCU

(Continuare în pag. a ll-a)

PRIORITATE
SPIRITULUI

INOVATOR
de NEAGU UDROIU

M-am alăturat aplauzelor care subliniau cuvintele secreta
rului general al partidului, înțeiegînd acum, ca in atîtea rîn- 
duri, dar ccum parcă mai mult ca oricind, dimensiunea apre
cierii adresată celor de o vîrstă cu mine, ca tînăr bucurindu- 
mă din adîncul ființei mele să aud elogioasele referiri la tî- 
nâra generație, acolo unde oamenii de seamă ai societății 
erau întruniți să dezbată măsuri de hotărîioare importanță 
pentru viitorul nostru, M-am bucurpt din toată inima și am 
înțeles că dacă trebuie să căutăm fundamentul încrederii cu 
care tineretul este chemat să-și înscrie forța în -tonusul ge
neral al țării, invitația de a fi prezent totdeauna și pretutin
deni în concertul uman de energie închinat făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate, răspunsul îl găsim fără 
echivoc aici, în convingerea că tinerii pot și sînt hotărîți să 
acționeze pe direcțiile de forță proiectate de Conferința Na
țională. Sint numeroase și complexe aceste direcții, evaluarea 
lor presupunînd o analiză pe verticală,- în intimitatea feno
menelor ce le compun, dar oricit de numeroase și oricit de 
simple sau de complexe se dovedesc și se vor dovedi pe par
cursul trecerii lor în faptă - ele fac apel cu precădere la re
sursele de inteligență, la strălucirea de briliant a minții oa
menilor, nimeni neavînd nici o îndoială că se contează în 
bună măsură pe larga audiență, pe receptivitatea la nou, pe 
aplecarea permanentă spre inovație a tineretului. Perioada 
care a premers Conferinței ne-a atras atenția asupra vigoarei 
cu care uteciștii din toată țara sînt în stare să se mobilizeze, 
cît de util și inteligent pot folosi elanul, combustia specifică 
vîrstei în interesul realizării cu succes a imperativelor acestui 
cincinal. Acum însă, recitind documentele Conferinței, revă- 
zînd paragraf cu paragraf textul Raportului, mie unuia mi se 
pare că și în situația în care am asista la menținerea acelui

(Continuare în pag. a ll-a)
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Tovarășii NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, și ION GHEORGHE MAURER, 
președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, au trimis tovarășilor FIDEL CASTRO RUZ, prim- 
secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din 
Cuba, prim ministru al Guvernului Revoluționar al Republicii 
Cuba, și OSVALDO DORTICOS TORRADO, președintele Re
publicii Cuba, următoarea telegramă :

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Repu
blicii Socialiste România, al poporului român și al nostru per
sonal. vă adresăm dumneavoastră, Partidului Comunist din 
Cuba, Guvernului Revoluționar și poporului frate cubanez, cele 
mai cordiale felicitări cu prilejul celei de-a XlX-a aniversări 
a Zilei Insurecției Naționale Cubaneze.

Poporul român se bucură din toată inima de realizările 
remarcabile obținute de poporul cubanez, sub conducerea Parti
dului Comunist, în opera de transformare revoluționară a so
cietății în domeniul politic, economic și social, și îi urează noi 
și importante succese în edificarea societății socialiste, în apă
rarea libertății și independenței patriei, împotriva uneltirilor 
imperialiste.

Ne exprimăm convingerea că recenta vizită în România a 
delegației de partid și guvernamentale a Republicii Cuba, con
vorbirile fructuoase, tovărășești, pe care le-am purtat cu acest 
prilej vor contribui la dezvoltarea continuă a relațiilor frățești 
dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din 
Cuba, a colaborării multilaterale dintre Republica Socialistă 
România și Republica Cuba, în interesul popoarelor român și 
cubanez, al unității țărilor socialiste și al tuturor forțelor re
voluționare și antiimperialiste, al cauzei păcii în lume.

Primiți, dragi tovarăși, expresia sentimentelor noastre de 
înaltă stimă și prietenie.

NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a trimis președintelui Republicii 
Liberia, Dr. WILLIAM R. TOBERT jr., următoarea telegramă :

Cu ocazia zilei naționale a Reppblicii Liberia, adresez Exce
lenței Voastre, în numele Consiliului de Stat, al poporului ro
mân. precum și al meu personal, cordiale felicitări împreună cu 
cele mai bune urări de progres și prosperitate poporului liberian

îmi exprim speranța că relațiile statornicite intre țările noas
tre se vor dezvolta în continuare. în interesul ambelor popoare, 
al păcii și colaborării internaționale.

IIIIBIIIB Bill !!!■■■■■«■■■■

Marți, 25 iulie, a sosit la 
București delegația comună a 
partidelor T.A.N.U. și Afro- 
Shirazi din Republica Unita 
Tanzania care, la invitația C.C. 
al P.C.R., efectuează o vizită 
prietenească în țara noastră.

Delegația este alcătuită din : 
A. P. Biseko, membru al Comi
tetului Național Executiv al 
T.A.N.U., conducătorul delega
ției : Iocot. colonel. R. Haji, 
membru al Consiliului Revolu
ționar din Zanzibar; P. N. 
Mgaya, comisar al regiunii Ta- 
bora ; Rajabu Heri, secretar ge
neral al Ligii de tineret din 
Zanzibar ; N. Mvanga, secretar 
executiv districtual al T.A.N.U. 
din Lindi ; J. Mbonde, secretar

La Constanța

A început concursul de muzică ușoară
Iată câ emoțiile inerente în

ceputului se sting lăsînd treptat 
locul emoțiilor mai mari, de 
data aceasta ale concursului. La 
ora clnd citesc aceste rînduri, 
scrise cu puțin timp înaintea 
începerii concursului de la Con
stanța. poate mulți dintre citi
tori au urmărit desfășurarea 
primei seri în care alături de 
compozitori și interpreți cunos- 
cuți, vor evolua și trei debu- 
tanți. Este vorba de Ioana Iliant 
și Cornel Rusu, precum și de 
dublul debut, ca interpret și 
compozitor, al tînărului Sergiu 
Mandi. înaintea primei seri ne-a 
declarat: „Mă aflu pentru pri
ma dată pe o scenă și mă bucur 
că acest lucru se întîmpiă in
tr-un concurs de anvergură. In 
ce privește compoziția mea din 
festival, îmi doresc ca publicul 
să o ia ca etalon în eventualele 
comparații cu melodiile mele 
următoare. în ce privește genul 
pieselor pe care le compun îmi 
doresc ca ele să fie de factură 
baladcscă, iar textele să consti
tuie o poveste, o fabulație".

Acum, cînd transmitem rîndu- 
rile de față, urmează a se sta
bili juriul de spectatori, juriul 
care va cuprinde iubitori ai mu
zicii ușoare din diverse domenii 
de activitate. în ce privește ni
velul calitativ al concursului 
ne-am adresat tovarășului N. 
Călinoiu, director în Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste 
— direcția muzicii — care este 
în măsură să cunoască în acest 
moment toate lucrările din con
curs : „în acest an se pare că 
von» avea o ediție deosebită prin 
valoare, tematică și conținutul 
de idei. Acesta este de fapt și 
punctul general de vedere al 
membrilor juriului".

Nu ne rămîne decît să sperăm 
că desfășurarea ulterioară a 
concursului va confirma spusele 
tovarășului Călinoiu. în ce ne 
privește, din cele cîteva repetiții 
la care am asistat, deosebite ni 
s-au părut lucrările prezentate 
de George Grigoriu și Radu Ser- 

districtual al Ligii de tineret 
din Tringa ; W. J. Maleko, se
cretar asistent al Secției Rela
țiilor Externe a T.A.N.U.

La sosire, pe aeroportul Oto
peni, delegația a fost salutata 
de tovarășii Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ște
fan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., Nicolae Guină, membru 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Colegiului Central de Partid, 
Constantin VasiliUj adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Nicolae Matei, secretar al Comi
tetului municipal București al 
P.C.R., Vasile Nicolcioiu, secre
tar al C.C. al U.T.C., de acti
viști de partid.

ban pe care îi vedem de pe 
acum ca serioși candidați la pri
mele locuri. Dar cum orice con
curs este plin de surprize...

GEORGE STANCA

SPIRITUL
INOVATOR

(Urmare din pag. I)

torent de inițiative pe cele mai diverse planuri, chiar dacâ 
am fi puși in situația de a saluta aceeași participate nemij
locită a tineretului în activitatea de producție, în primul rind, 
nu ar fi de ajuns. Același, oricit și orice reprezintă el, nu 
mai este de ajuns. Conferința Naționale a delimitat cu cla
ritate necesitatea unui nou avint în activitatea economico 
și socială a țârii și aceasta obliga Ia reevaluarea cantității, 
a ritmului de efort. Să ne amintim de acel imperativ desprins 
din cea mai științifică concepție de orinduire a lucrurilor. 
Recunoscind rolul forrpidabil al productivității muncii in 
creșterea avuției naționale, obținerii pe seama zestrei teh
nice pe care o avem, a unui volum de produse cit mai mare, 
Raportul face o invitație expresă nu la sporirea efortului fi
zic ci înainte de toate Io amplificarea activității de concepție. 
Obligația de a gindi este consfințită astfel ca principiu. Pro
ductivitatea minții devine prioritară în sistemul de ierarhizare 
a valorilor. De investiția specifică a fiecărui om al muncii se 
leagă acum viteza cu care vom ajunge acolo unde Confe
rința Națională plasează elementele determinate ale pro
gresului și civilizației țării.

De aceea, este sigur că, răspunzind apelului secretarului 
general al partidului, organizațiile U.T.C. din economie se 
vor întrece pe sine in găsirea unor noi forme de acțiune, de 
inpltă valoare educativă, cu importante resurse mobiliza
toare. Ridicînd la putere inițiativa în problematica de mare 
greutate a producției, intervenția U.T.C in această direcție 
se. va putea, după părerea noastră, declara eficientă numai 
în măsura în care obligația de a gindi și finaliza idei în 
serviciul producției va deveni modus vivendi pentru oricare 
dintre membrii săi.

CRONICA
U.T.C.

PLECAREA DELEGA
ȚIEI UNIUNII TINE
RETULUI SOCIALIST 

DIN POLONIA
Ieri, a părăsit Capitala, dele

gația Uniunii Tineretului So
cialist (Z.M.S.) din R. P. Polo
nă formată din Leszek Sender 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al Z.M.S., Lucjan Zajoc, șef de 
secție la Comitetul voievodal 
Rzeszow al Z.M.S. și Antoni 
Jakubovicz. secretar al Comi
tetului Z.MS. din combinatul 
minier Tamobrzeg care la in
vitația C.C. al U.T.C. a efec
tuat o vizită în Republica So
cialistă România. In timpul șe
derii in țara noastră delegația 
poloneză a vizitat Uzina 
„1 Mai“ din Ploiești, Combina
tul petrochimic Pitești, Combi
natul Chimic Govora, Exploa
tările miniere Rovinari și Ploș- 
tina, purtind discuții cu repre
zentanți ai conducerilor unități
lor economice respective, cu 
reprezentanți ai Uniunii Tinere- 
tetului Z.M.S. din combinatul 
din aceleași unități economice. 
Au fost vizitate, de asemenea, 
obiective social-culturale din 
București și județele Dîmbovi
ța, Argeș, Gorj și Constanta. 
Delegația Z.M.S. a purtat 
discuții Ia Comitetele județene 
U.T.C. din județele vizitate, a 
fost primită Ia Ministerul mi
nelor, petrolului și geologiei și 
la C.C. al U.T.C. La C.C. al 
U.T.C. delegația a fost primită 
de tovarășul Iosif Walter, se
cretar al C.C. al U.T.C. Cu pri
lejul vizitei și discuțiilor pur
tate, s-a realizat un schimb 
util de informații asupra acti
vității tineretului din cele două 
țări, asupra contribuției sale la 
opera de edificare a societății 
socialiste, precum și asupra 
formelor și metodelor de acti
vitate ale Uniunii Tineretului 
Comunist și Uniunii Tineretului 
Socialist. exprimîndu-se tot
odată convingerea că există 
reale posibilități de dezvoltare 
în continuare a relațiilor de 
cooperare între Uniunea Tine
retului Comunist și Mișcarea, 
de tineret din R. P. Polonă, 
între tineretul din cele două 
țări. La plecare pe aeroportul 
Otopeni delegația a fost saluta
tă de tovarășul Vlad Galin, 
adjunct' de șef de secție la 
C.C. al U.T.C., de activiști ai 
C.C. al U.T.C.

★
Ieri, s-a înapoiat în Capitală 

delegația Uniunii Tineretului 
Comunist formată din tovarășii 
Francisc T6r6k, membru al 
Biroului C.C. al U.T.C. și Pa
vel Valentin, secretar al Comi
tetului județean Tulcea al 
U.T.C. care Ia invitația Comite
tului polonez de cooperare al 
organizațiilor de tineret 
(O.K.W.M.) din R. P. Polonă a 
participat la manifestările or
ganizate la Lodz cu ocazia Zi
lei Renașterii Poloniei. La sosire 
pe aeroportul Otopeni, delega
ția a fost salutată de tovarășul 
Gheorghe Meleehiuș. șef de 
secție ia C.C. al U.T.C., de ac
tiviști ai C.C. al U.T.C.

PLENARA CONSILIULUI SPORT • SPORT • SPORT

CULTURII ȘI EDUCAȚIEI
SOCIALISTE

CAMPIONATUL EUROPEAN UNIVERSITAR DE FOTBAL

ROMÂNIA ÎN SEMIFINALE
Marți- 25 iulie 1972, a avut 

loc Plenara Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste. La lucră
rile plenarei, în afara membri
lor Consiliului, au luat parte 
președinții Comitetelor județene 
de cultură și educație socialistă, 
oameni de cultură și artă, acti
viști de partid, reprezentanți ai 
unor organizații obștești.

Plenara a analizat modul în 
care s-a desfășurat stagiunea 
trecută a instituțiilor de specta
cole și concerte, precum și pro
iectele de repertoriu pentru sta
giunea 1972—1973.

Apreciind faptul că stagiunea 
recent încheiată a marcat un 
pas înainte sub raportul orien
tării ideologice, a structurii te
matice a repertoriului, în dez
bateri s-a criticat faptul c-â a- 
ceasta nu a excelat prin diversi
tate, iar unele instituții au oco
lit sau aminat o parte din pie
sele cele mai reprezentative. 
Consiliul a apreciat câ propune
rile făcute de colectivele teatre
lor din întreaga țară pentru noul 
an oferă premise în vederea ri
dicării la un nivel mai înalt a 
activității teatrale și muzicale, 
atît prin conținutul ideologic și 
valoarea artistică a pieselor in
cluse în repertoriu, cît și prin 
numărul sporit de premiere care 
cuprind o mare diversitate de 
genuri și teme noi. în stagiunea 
1972—1973 se prevede a se pre
zenta circa 40 premiere absolute 
din dramaturgia românească con
temporană ; va fi, de asemenea, 
mai bine valorificată dramatur
gia noastră clasică și modernă, 
iar dramaturgia universală va 
fi prezentă pe scenele teatrelor 
noastre cu 146 lucrări, din care 
32 piese noi din dramaturgia 
contemporană a țărilor socialiste 
și 45 piese inedite din dramatur
gia contemporană cu caracter 
militant, progresist, a altor țări.

Repertoriul muzical include 
un număr mai mare de lucrări 
originale din genul simfonic, de 
operă, balet și operetă, de cin- 
tece patriotice, de masă, menite 
sâ ofere publicului o mai mare 
varietate artistică, să răspundă 
exigențelor educative actuale.

Plenara Consiliului a exami
nat, In continuare, programul 
cuprinzând sarcinile actuale in 
domeniul activității cultural- 
educative de masă izvorite din 
documentele Conferinței Națio
nale a Partidului Comunist Ro
mân și a adoptat măsuri con
crete, a căror îndeplinire este 
menită să contribuie, prin mij
loacele specifice activității cul
tural-educative, la mobilizarea 
oamenilor muncii In lupta pen
tru înfăptuirea cincinalului îna
inte de termen, la atragerea

Cea mai buna recoltă de griu 

obfinuta în fort* noastră
Mobilizarea fâră precedent a 

forțelor mecanice prin stimula
rea inițiativei și a soiritului 
organizatoric, a permis ca sece
rișul griului să fie terminat in 
toate județele mari producătoare 
de cereale. După cum rezultă din 
situațiile întocmite la M.A.I.A.A. 
în total, in întreaga țară, griul 
s-a strins de pe mai mult de 
2 125 000 ha, ceea ce reprezintă 
95 la sută din suprafețele cul
tivate de întreprinderile agri
cole de stat și 84 la sută de 
cooperativele agricole de pro
ducție. Au mai rămas de recol
tat unele suprafețe situate in 
zonele în care culturile ajung 
mai tirziu la maturitate. Pentru 
terminarea în cel mai scurt 
timp și în zonele nordice a re

maselor largi de oameni ai 
muncii în întreaga activitate de 
perfecționare a societății noas
tre, la cunoașterea și înțelegerea 
profundă a tezelor teoretice de 
mare importanță pentru etapa 
actuală și pentru perspectiva 
dezvoltării țării noastre, cuprin
se în Raportul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la recenta 
Conferință Națională, la dezba
terea proiectului de norme ale 
eticii și echității socialiste adop
tat de Conferință, la traducerea 
în viață a acestora.

Au fost adoptate măsuri me
nite să lărgească sfera de cu
prindere a activității cultural- 
educative, conducerea ei pe baze 
științifice, o mai bună conlu
crare și coordonare între toate 
organele și organismele cultura
le. afirmarea mai accentuată a 
inițiativei și creației cultural- 
educative locale, participarea 
activă a populației la această 
activitate.

!n cadrul dezbaterilor au 
luat cuvîntul tovarășii Vasile 
Tomescu, secretar al Uniunii 
Compozitorilor, Ilie Rădulescu, 
secretar al Comitetului muni
cipal București al P.C.R., Teo
dor Călușer, președintele Co
mitetului județean’ de cultură 
și educație socialistă Iași, Dinu 
Săraru, redactor la Comitetul 
de Stat al Radioteleviziunii. 
Ion Smedescu, secretar general 
al Centrocoop, Roman Morar, 
secretar al Comitetului jude
țean Cluj al P.C.R, Constantin 
Călin, președintele Comitetului 
județean de cultură și educație 
socialistă Bacău, Iulian Anto
nescu, director în Consiliul 
culturii și educației socia
liste, Ion Brad, vicepreședinte 
al Consiliului culturii și edu
cației socialiste, Mihai Vul- 
pescu, președintele Comitetului 
județean de cultură și educație 
socialistă Prahova, Maria Gro
za, vicepreședintă a Consiliu
lui național al femeilor, Aurel 
Stoica, secretar al C.C. al 
U.T.C., Dina Cocea, vicepre
ședinta A.T.M., Gheorghe Bun- 
ghez. președintele Comitetului 
județean de cultură și educație 
socialistă Neamț, Vasile Chirteș, 
vicepreședinte al Comitetului 
județean de cultură și educație 
socialistă Cluj, Maria Fanache, 
președinta Comitetului județean 
de cultură și educație socia
listă Sibiu, Ion Jinga, vicepre
ședinte al Consiliului culturii 
și educației socialiste.

în încheierea lucrărilor Ple
narei a luat cuvîntul tovarășul 
Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului culturii și educației 
socialiste.

(Agerpres)

coltărilor au fost deplasate com
bine și mijloace de transport 
din unitățile și județele in 
care s-au încheiat aceste lu
crări.

Producția înregistrată pină a- 
cum depășește pe cea a anului 
1971 — cea mai bună recoltă de 
griu obținută în țara noastră.

In unitățile agricole de stat 
și cooperatiste continuă acum 
arăturile pe terenurile de pe 
care s-a ’strins recolta, lucrare 
efectuată pe circa 50 la sută 
din suprafețele prevăzute. O 
atenție deosebită se acordă pre
gătirii terenurilor care urmează 
să fie insămințate in toamnă cu 
griu, factor hotărîtor. așa cum 
a dovedit-o experiența acestui 
an, în realizarea unor producții 
bune.

CONSTANȚA (prin telefon). 
Întrecerea continentală a stu
denților fotbaliști a intrat în 
faza finală. Aseară, pe stadionul 
1 Mai din Constanța s-au desfă
șurat primele două partide din 
sferturile de finală. într-o am
bianță plăcută, căreia i-a adău
gat un plus de inedit prezența 
în tribune a numeroși suporteri 
și iubitori ai fotbalului din toată 
țara aflați la odihnă pe însori
tul și populatul litoral, precum 
și prezența numeroșilor turiști 
străini, veniți să-și petreacă va
canța în tara noastră. In aceste 
condiții echipele beneficiază de 
galerii entuziaste care îndeam
nă pe jucători la luptă, la vic
torie.

In prima partidă desfășurată 
pe lumina zilei, s-au întîlnit 
echipele studenților din Ceho
slovacia și R. F. a Germaniei. 
Galeriile formate ad-hoc din tu
riștii din cele două țări au fă
cut ca jucătorii să se simtă ca 
acasă. Surprinzător însă, fotba
liștii vest-germani, candidați la 
titlu, au evoluat mult mai slab 
ca în meciurile preliminare, cei 
care au controlat jocul mai 
mult au fost jucătorii ceho
slovaci. Nu pot fi invocate alte 
motive decît oboseala. Cei mai 
apropiați de lotul vest-german 
explică slaba comportare a ju
cătorilor prin faptul că dumi
nică seara ei au serbat prea 
mult calificarea în sferturi. Ra
baturile la viața nesportivă, 
cum se știe, se răzbună. Meciul 
nu a fost prea interesant. Pu
ține faze au făcut tribunele șa 
tresalte. După o repriză albă și 
cam anostă, cea de a doua s-a 
mai înviorat puțin, a avut cî
teva faze mai dinamice, mai 
spectaculoase. In final au cîști- 
gat jucătorii cehi — mai de
ciși, mai prompți, mai clari în 
acțiunile de atac și apărare —

Un turneu fotbalistic al juniorilor 
de mare atractivitate

Intre 28 iulie și 6 august, va 
avea loc a Vl-a ediție a Tur
neului internațional „Prietenia" 
rezervat echipelor naționale de 
fotbal juniori.

La acest turneu și-au anun
țat participarea echipe din 
Cuba, U.R.S.S.. Polonia, R.P.D. 
Coreeană, Ungaria, R.D. Ger
mană. Bulgaria. Cehoslovacia 
(ciștigătoarea ediției de anul 
trecut) și România (care conform 
regulamentului a inclus două 
echipe).

Intîlnirile vor avea loc în 
cinci orașe : Timișoara (unde 
sînt cazate toate echipele), 
Arad, Reșița, Lugoj și Caran
sebeș. Pentru acest turneu s-au 
alcătuit două grupe. Din grupa

MECANIZAREA LUCRĂRILOR 
ÎN FERMA ZOOTEHNICĂ

(Urmare din pag. I) 

tinerii din sat și din cei care 
locuiesc în sat dar lucrează în 
diferite întreprinderi, șantiere 
de construcții sau în S.M.A.

Intr-adevăr, la cooperativa a- 
gricolă din Ștefănești, se mate
rializează una dintre cele mai 
interesante inițiative uteciste 
constînd în cooperarea — în 
acțiune — a tinerilor dintr-o 
uzină cu cei din sat. Cinci ute- 
ciști de la „Semănătoarea" : Ion 
Vlad, Nicolae Bologatu, Florea 
Teodorescu, Dumitru Buduianu 
și Gheorghe Ierga, sub îndru
marea maistrului Ion Soare, 
și-au asumat răspunderea intro
ducerii apei în grajdul nr. 1. In 
baza minutei încheiate între 
conducerea cooperativei și cea 
a uzinei a fost deplasat la Ștefă
nești un strung, o bormașină, un 
aparat de sudură și sculele 
necesare începerii și desfășură
rii în ritm susținut a lucrărilor. 
„La Conferința Națională a 
partidului, tovarășul Nicolae 

cu scorul de 2—1 prin golurile 
înscrise în minutul 75 de On- 
drejicka și în minutul 82 de Si- 
mek (în minutul 88 pentru echi
pa R. F. a Germaniei a înscris 
Braun) care s-a calificat astfel 
în semifinale producînd una din 
marile surprize ale campiona
tului.

Al doilea meci de o factură 
net superioară, desfășurat la 
lumina reflectoarelor au opus 
echipele României și U.R.S.S.

Ambele formații, decise să-și 
apere cu orice preț șansele cali
ficării s-au angajat într-un joc 
aprig, cu frumoase combinații 
care au plăcut mult celor circa

• O PRIMA MARE SURPRIZA: 
ECHIPA R.F. A GERMANIEI A 

TOST ELIMINATA DE ECHIPA 

CEHOSLOVACIEI.

15 000 de spectatori. O frumoasă 
impresie au oferit studenții so
vietici. Acțiunile lor au fost in
teligent concepute și purtate 
cînd pe o parte cînd pe cealaltă, 
în cîteva rînduri punînd poarta 
apărată de Ștefan într-un real 
pericol. Ei au jucat precis, e- 
xact, viguros. Echipa noastră 
n-a jucat la presupusul ei po
tențial. Antrenorul Cernăianu a 
aliniat în acest meci o înaintare 
aproape în întregime olteană, 
doar Sandu Mircea a fost coop
tat în cuartetul craiovean. în 
prima repriză Țarălungă a pre
ferat rezolvările personale în 
locul paselor decisive. Oblemen- 
co nu s-a prea descurcat în 
fața apărării hotărîte a oaspeți-

21 fac parte e Cehoslovacia, 
Cuba, Polonia. U.R.S.S. și Ro
mânia I, iar din grupa B, Bul
garia, R.D. Germană. R.P.D. Co
reeană, Ungaria și România II.

Fiecare echipă va juca un 
singur meci în grupa respecti
vă, iar cele calificate pe primul 
loc vor avea dreptul să-și dis
pute finala.

De pregătirea tinerilor noștri' 
jucători se ocupă, pentru pri
mul Iot. antrenorul C. Ardeleaa. 
iar pentru lotul doi, antrenorul 
Ilie Savu. Consemnînd impor
tanța și totodată oportunitatea 
acestui turneu devenit tradițio
nal, urăm partîcipanților mult 
succes !

Ceausescu sublinia dezvoltarea 
zootehniei ca unul din elemen
tele esențiale ale unei agricul
turi intensive, iar noi, cei din 
uzine, sîntem conștienți de fap
tul că belșugul de produse ani
maliere asigurat se răsfrînge șî 
asupra aprovizionării noastre. 
Atunci — remarca în continuare 
tovarășul Ion Semenescu, ingi
ner șef coordonator—cum am fi 
putut rămîne indiferenți la ape
lul organizației U.T.C de la 
cooperativa agricolă din Ștefă
nești ? Ba mai mult, analizîn- 
du-ne posibilitățile de care dis
punem, ne-am propus să spriji
nim cooperativa agricolă prin 
utilizarea unor materiale, îndeo
sebi capete de țevi, care rezulta 
din debitarea impusă de 
unele subansamble, și care, prin 
sudare, pot avea o foarte bună 
întrebuințare. în felul acesta 
lucrarea este ieftinită, fără ca 
din punct de vedere calitativ să 
sufere. Găsesc ca deosebit de 
utilă și eficientă o astfel de 
colaborare între uzine și uni

lor, iar pasa lungă a lui Dinu, 
— care cere toate mingile — a 
ajuns destul de adesea la ad
versar. Jucătorii noștri reușesc 
să înscrie totuși dintr-o fază 
oarecare de abia în minutul 36 
prin Marcu.

în repriza a doua jocul se 
echilibrează, ambele echipe 
mareînd perioade aproape egale 
de dominare. Ceva mai insis
tentă și mai incisivă în fazele 
de poartă studenții români reu
șesc să înscrie din nou prin 
Munteanu în min. 84, calificîn- 
du-se astfel în semifinale.

★

Astăzi de la ora 18 au loc me
ciurile Iugoslavia—Belgia și Un
garia—Spania. Joi este zi de o- 
dihnă. Vineri au loc semifina
lele după cum urmează j Ceho
slovacia cu echipa învingătoare 
din jocul Iugoslavia—Belgia și 
România cu cîștigătoarea parti
dei Ungaria—Spania.

V. CAJBULEA

MERIDIAN
• La Stockholm, in competiția 

internațională de fotbal „Cupa de 
vară" echipa suedeză I.F.K. Norr- 
koeping a învins cu scorul de 2—1 
(0—1) formația Austria Salzburg. 
Au marcat Larsson (2), respectiv 
Hala.

• Fostul campion mondial de 
box la categoria grea.. tossius 
Clay, iși continuă seria 
amicale. La 1 august, pe
din Bercelona, Clay îl va întîlni 
intr-un meci de 8 reprize pe ar
gentinianul Goyo Peralta.
• Președintele Federației inter

naționale de volei, Paul Libaud 
(Franța), a sosit la Pekin pentru 
convorbiri cu reprezentanții fede
rației fle specialitate a R. P. Chi
neze. La aeroport, P. Libaud a 
fost întîmpinat de Sun Ciun, se
cretar general al Comisiei pentru 
Cultură fizică și sport din R. P, 
Chineză și de Cian Ci-huai. pre
ședintele Asociației chineze de 
volei.

La Pekin a sosit, de asemenea, 
și președintele Comitetului olimpic 
italian, Giulio Onești, ca invitat al 
organizațiilor sportive din R. P. 
Chineză.
• Turneul final al campionatu

lui mondial studențesc de șah a 
continuat la Graz (Austria) cu în- 
tilnirile din runda a 3-a. Echipa 
României a terminat la egalitate 
2—2 meciul cu selecționata S.U.A. 
Alte rezultate ; U.R.S.S.—Ungaria 
2—2 ; R. F. a Germaniei—Israel 
2.5—1,5 ; Anglia—Bulgaria 2—2 j 
Danemarca—Cuba 3—1. în clasa» 
ment conduce echipa U.R.S.S. cu 
9 puncte, urmată de Danemarca 
7,5 puncte , Ungaria 6,5 puncte. 
Selecționata studenților români 
ocupă locul 6 cu 5 puncte.

tățile agricole, de aceea noî o 
încurajăm".

Am aprofundat calculul (efi
cienței economice ce o prezintă 
inițiativa tinerilor de la Ștefă
nești și Uzina „Semănătoarea". 
Costul introducerii apei într-un 
grajd este redus, valoric, a- 
proape la jumătate în compa
rație cu devizul, iar termenul 
de execuție este devansat cu un 
trimestru. Fapt care, după 
cum aprecia specialistul unită
ții, inginerul Constantin Ungu- 
relu, determină sporirea pro
ducției cu circa 500 de hecto
litri de lapte numai de la 
efectivul cazat în grajdul 
supus modernizării. Dar cel 
mai mare cîștig îl reprezin
tă, fără îndoială, latura edu
cativă a acțiunii, modul de co
laborare a tinerilor muncitori 
din uzină cu tinerii din sat, și 
aceasta, expresie a întrajutoră
rii muncitorești-țăranești.

O asemenea inițiativă se re
comandă pentru generalizare. 
Cîte organizații de U.T.C. o voo. 
prelua ?

(Urmare din pag. I)

Discutînd despre teatrul po
litic noțiunea de adevăr e foar
te importantă. Așadar, rămînînd 
înăuntrul strict al teatrului an
gajat : totdeauna a existat un 
teatru politic și un teatru poli
ticos și spun așa nu pentru că 
mi-e ia îndemînă jocul de cu
vinte, ci pentru că aceasta e 
realitatea. Teatrul festivist, tea
trul osanalelor, teatrul aplauze
lor dinainte pregătite, chiar 
dacă discută o problemă politi
că, rămîne un teatru politicos. 
Un teatru politic e un teatru 
angajat, teatrul cu o atitudine 
clară, precisă în fața realității, 
teatrul care trebuie să tulbure 
profund pe cei ce asistă la o re
prezentație.

— Unii afirmă că „politic" în 
teatru nu e echivalent cu tim
pul acțiunii, cj cu timpul ideii. 
Nu cumva aceasta înseamnă o 
eludare a noțiunii de actuali
tate ?

D. C. î Nu, nu e o legătu
ră obligatorie, absolută, între 
timp și conținut. „Perșii" sau 
„Prometeu" sînt două piese 
profund actuale și total politi
ce. Dacă observăm just, deci 
dacă judecăm angajat și Eschil 
și Sofocle — chiar Beckett — 
âu scris teatru politic. Totul e 
opțiunea. Nu există teatru (va
loros firește) în afara unei op
țiuni politice. Creatorul alege, 
conform filozofiei la care a a- 
derat, o idee pe care o dezvol
tă într-un spectacol. Esențial 
este ce idee alege, cum o dez
voltă, pentru ca publicul ple- 
cînd de la teatru să reflecteze 
asupra ei. Pentru mine un tea
tru politic e un teatru grav, 
căci totdeauna marile proble

me de conștiință sînt și proble
me politice, probleme, desigur 
grave. Viața oamenilor, ferici
rea lor, întrebările lor sînt pro
bleme de stat. Și cifrele de plan 
sînt probleme de stat, și ele pot 
fi emoționante, tocmai pentru că 
realitatea lor ultimă, esențială, 
pune în discuție destinul, viito
rul omului.

— Ați afirmat recent că «în
teți preocupat de studierea- și 
producerea spectacolelor agita
torice. Un teatru oarecum deo
sebit de cele existente Ia ora 
actuală. Adică ?

D. C. : Adică un teatru foarte 
direct, foarte emoționant, care 
să facă spectacole și din arti
cole de presă (interviurile lui 
Adrian Păunescu, anchete din 
ziare), dar care să facă specta
cole și din marii autori politici 
ai lumii — Shakespeare, de pil
dă. Un teatru care să meargă 
și la propriu în întîmpinarea 
realității, jucînd în uzine, pe 
marile șantiere într-o formulă 
de spectacol adaptabilă la a- 
ceastă sarcină, un teatru unde 
întreaga echipă să creadă sincer 
și devotat în această idee.

— Tot recent scriați că sînteți 
preocupat de un teatru în care 
să se studieze și să se producă 
spectacole actuale, în pas cu 
preocupările de progres și dez
voltare ale țării. Ce înțelegeți 
exact prin spectacole actuale ?

D. C. : Întrebarea e foarte 
complicată și iată de ce. Pentru 
a răspunde exact și amănunțit 
te-aș ruga să-mi dai o sală 
foarte simplă, cu 150 de locuri, 
cu 20 de proiectoare, cu 10 ac
tori pe care să mi-i aleg și să 
mă lași să-mi fac un program 
timp ’de minimum două sta
giuni, iar rezultatul va fi răs

punsul la această întrebare. De 
ce prefer să răspund așa ? 
Fiindcă idei bune și programe 
artistice excelent puse pe hîr- 
tie au existat totdeauna, dar 
dacă nu sînt bine realizate, 
compromit ideea. Un recital de 
versuri poate aduna și ridica în 
picioare mii de oameni, dar cîte 
zeci de recitaluri proaste am 
văzut!

— Atunci de ce anume de
pinde totul?

D. C. i De felul cum se lu

crează, de pasiunea, de credința 
unui colectiv, de viziunea per
sonală a animatorului, în pri
mul rînd a regizorului. De pil
dă eu am citit piesa „Procuro
rul" de Djagurov și nu m-a in
teresat deloc. Regizorul Alexa 
Visarion a „citit-o" altfel decît 
mine și a făcut un spectacol 
extraordinar.

— Teatrul politic înseamnă 
contestare sau edificare ?

D. C. : Teatrul politic con
testă ce e reprobabil și totoda
tă edifică : să nu facem o con
fuzie între contestatarii de pro
fesie, care s-au obișnuit să 
vadă totul în negru și cei care 
contestă, criticînd și nu tre- 
cînd cu vederea. anumite 
neajunsuri tocmai pentru a pu
tea construi. Ultimii au exact 
misiunea asanatorilor : ei nu 

„contestă" apa, cj o gonesc din- 
tr-un anumit loc pentru a face 
pămîntul roditor. Una din cele 
mai frumoase cărți, evident 
contestată și ea, „Scrisoare 
deschisă către oamenii fericiți" 
de Powells, arată că la ora ac
tuală în occident există o modă 
a contestării, amestecînd lao
laltă, într-un haos ridicol, atît 
binele cît șî răul. Or, eu cred că 
Georg Lukacs are dreptate i 
sensul esențial al artei este de 
a reprezenta realitatea și a o

TEATRUL POLITIC
transmite în toată plenitudinea 
ei omului, considerat global.

— Teatrul politic este însă 
confundat adesea cu o artă rece, 
„didactică", seacă, lipsită de 
emoție. Dumneavoastră ce pă
rere aveți ?

D. C. i Nu, nu poate să existe 
teatrul politic în afara emoției, 
plus o altă condiție : sincerita
tea. Despre viața noastră, des
pre transformările petrecute în 
țara noastră, s-au făcut nenu
mărate filme românești. Multe 
conțineau replici „juste", dar 
adesea filmele erau neconvingă
toare, fiindcă le lipsea emoția 
adevărului. De aceea nu pot să 
uit un film ca „Puterea și ade
vărul", un film românesc care 
a avut și are un imens rol edu
cativ și cetățenesc, tocmai fiind
că este și sincer și emoționant.

— Ce înseamnă curaj artistic, 
în ceea ce vă privește?

D. C. i Nu înțeleg întrebarea, 
căci nu știu de cine ar putea 
să-mi fie frică : în țara noastră 
se cere curaj și se dezvoltă no
țiunea de curaj. Problema cu
rajului artistic e problema ta, 
față de tine însuți : a avea sau 
nu curajul să faci public ce 
gîndești șî ce crezi despre ceea 
ce te ’ înconjoară participînd, în 
felul tău, cu munca ta, la aceas
tă monumentală construcție, so

cialismul. Detest ipocrizia artis
tică pusă în slujba obținerii de 
funcții.

— Se pare că vechiului adagiu 
„să fii credincios ție însuți" 
artistul angajat adaugă „și în 
mod egal timpului său". Chiar 
confrați ai dumneavoastră afir
mă că ați realizat ambele dezi
derate în spectacolul „Măsură 
pentru măsură". Prin ce anume, 
în primul rînd ?

D. C. i Detest abuzul și ipo
crizia : am spus foarte clar a- 
cest lucru în spectacol, făcînd 
astfel un apel către puritate și 
adevăr.

— După cît se pare, există un 
teatru politic explicit, există al
tul în care „politicul" e impli
cit în text, în valorificarea 
spectaculară. Pentru care op
tați ?

D. C. s Eu nu sînt un om sub
til, deci îmi place să mă ex
prim direct. Desigur, jocul cu 
subtilitatea e atrăgător, dar eu 
nu mă simt capabil să-1 prac
tic. De fapt nici nu vreau.

— Și totuși, adesea, în teatrul 
politic se practică încifrarea. E 
necesara, după opinia dumnea
voastră ?

D. C. : Nu, teatrul politic este 
un teatru eminamente direct i 
mesajul trebuie să fie limpede, 
cu adresă exactă la public. Re

pet, însă, acest gen de teatru 
nu-șl poate împlini rolul său 
activ, militant, decît prin mesa
je emoționante, cu o sorginte 
filozofică înaintată, marxist-le- 
ninistă.

— Pe ce public se poate conta 
în privința teatrului politic ? 
Vă gîndiți, de pildă, la tineret?

D. C. : în orice caz, public 
nu înseamnă „specialiștii", un 
grup mai mult sau mâi puțin 
sincer. Un lucru știu clar s 
spectacolul la care tineretul nu 
vine e un spectacol mort, chiar 
dacă face săli pline.

— Ce credeți că determină ti
neretul să vină, ori să nu vină 
la teatru ?

D. C. j Tinerii sînt atrași de 
adevăr : după experiența mea 
ei alcătuiesc nu numai publicul 
cel mai sincer și pur, dar și cel 

mai greu de cucerit. Deși îi lip
sește, din păcate, o educație 
teatrală preliminară, pe care 
învățămîntul nu se grăbește s-o 
facă. Am propus de nenumăra
te ori să se aducă spectacole, 
urmate de discuții, în școli, li
cee, facultăți. Nimeni nu se o- 
cupă în mod consecvent, perma
nent, de aceasta.

— Nici oamenii de teatru, 
în sfîrșit, ce oferă tineretului 
teatrul politic ?

D. C, » Tineretul va umple 
sălile unui teatru politic, dacă 
acesta, între altele, va pune în 
discuție problemele actualei ti
nere generații. De fapt cred că 
un adevărat teatru politic se va 
naște atunci cînd studenții vor 
organiza propriile lor spectaco
le, făcute potrivit preocupărilor 
lor. Am cunoscut.un timp acti
vitatea teatrului studențesc din 
București • în perioada pe care 
o cunosc teatrul „Podul" a fost 
o experiență interesantă, fasci
nantă chiar,. cînd studenții se 
exprimau așa cum doreau ei. 
Dar din nefericire, în aceeași 
perioadă, multe dintre inițiati
vele lor nu s-au bucurat de re
ceptivitate.

— Sînteți, așadar, tot cum vă 
știam, de partea inițiativelor 
„tinere". Prețuiți publicul tî- 
năr. în ultimii ani, însă, nu a- 
cest public umple sălile de tea
tru. Din statistici reiese că spec
tacole chiar de mare valoare 
n-au audiență la tineri, că ei 
preferă cinematograful, progra
mele T.V. Din discuții directe 
reiese că tinerii — și nu numai 
ei — consideră adesea teatrul 
o artă care evoluează lent, că 
teatrul trebuie să facă dovada 

dreptului său de a supraviețui. 
Sînteți de acord ?

D. C. s Nu, și termenul de a 
supraviețui nu-mi place deloc. 
Teatrului i s-a pus alternativa 
supraviețuirii doar cînd n-a 
fost bine făcut. Problema liber
tății, a dragostei, a patriotismu
lui, probleme eterne ale marii 
dramaturgii și ale teatrului ade
vărat, n-au fost niciodată în pri
mejdie de a dispare ca proble
me. Ele există • se schimbă, se 
modifică, dar există ca bun al 
noțiunii de om. Marile proble
me de conștiință ale oamenilor 
există ca pămîntul, care e arat, 
transformat în baraje, șosele, 
care e ars de secetă sau rodi
tor, dar care continuă să existe 
și să ne dea sensul de a trăi. 
Totdeauna oamenii care, prin 
profesia lor, trebuie să vadă 
puțin mai departe de forma 
imediată a lucrurilor, artiștii, 
deci, au știut să găsească acele 
căi și idei care să-i facă pe cei
lalți să vibreze la apelurile lor, 
față de marile probleme ale o- 
mului, ale tmpului său, ale so
cietății. De aceea cred eu că 
teatrul politic trebuie să seme
ne cu o sirenă care lansează a- 
peluri, care atrage atenția asu
pra acestor mari probleme pe 
lingă care uneori se trece din 
grabă, din neatenție, sau chiar 
rea intenție. Un asemenea tea
tru e necesar astăzi și nimeni 
nu mă poate convinge, în cazul 
în care totul e făcut cu credință 
șî talent, că tineretul rămîne 
indiferent Ia un teatru capabil 
să dezbată direct, cu mijloace 
adecvate, problemele reale ale 
contemporaneității.

♦
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^CUMGțNDIM^_

CUM MUNCIM,
PENTRU Â tișȘT 

ȚÂSlor și 

“TxÎgenteloTÂctuÂlT

Imagine din camera de co
mandă de la Combinatul pe

trochimic Pitești

Foto: PAVEL TÂNJALĂ

împliniri și deziderate
pentru viitor

PENTRU CA APORTUL 
CHIMIEI SĂ CREASCĂ 

trei platforme industriale eforturi conjugate pentru
punerea in valoare a noi rezerve de creștere

a randamentului instalațiilor
PLOIEȘTI

VALORIFICAREA 
SUPERIOARĂ 

A FIECĂRUI GRAM
DE MATERIE PRIMĂ

Pentru a transcrie toate rea
lizările peste prevederile pla
nului, pe care petrochimiștii 
prahoveni le raportează la zi, 
nu ne-ar fi suficient o coloană 
de ziar. Vom apela în schimb 
la o comparație. Pentru trans
portul lor în vagoane conven
ționale, ar fi necesar un tren 
a cărui lungime ar echi- 
v.ala cu distanța dintre Bucu
rești și Ploiești ! Vagoane în
cărcate cu motorină și benzină, 
produse aromate și acetonă, po
lietilenă și gaze lichefiate, re
zultate din complicatele meta
morfoze ce au loc în instala
țiile dispuse pe citeva sute de 
hectare. Sau, mai concret: 42
milioane lei, producție marfă 
peste plan.

Urmînd parcă cu fidelitate 
transformările substanțelor, oa
menii s-au schimbat permanent 
pentru a ajunge la motivele de 
mîndrie de astăzi. Față de anul 
cînd a intrat în producție, sec
ția de olefine are astăzi cu 54 
de muncitori mai puțin. Și to
tuși aceleași instalații produc 
cu 15 la sută mai mult, dau 
produse de calitate net superi
oară. Nici un paradox, nici un 
secret. E vorba doar de crește
rea tezaurului profesional al’ fi
ecărui muncitor, maistru sau 
tehnician. Ceea ce a făcut de 
fapt posibile și realizările ac
tuale. Cînd s-au angajat să în- 
tîmpine cu succese deosebite 
marele eveniment din viața 
partidului și a țării, oamenii 
au pornit la depistarea tuturor 
resurselor, a căilor multiple de 
a atinge o cit mai înaltă efici
ență a muncii. Acum, după ce 
și-au însușit cu toată răspun
derea și conștiința patriotică 
prețioasele hotărîri ale Confe
rinței Naționale, indicațiile se
cretarului general al partidului, 
petrochimiștii se gîndesc la al
te realizări și mai temerare.

Grupul va termina în a- 
cest an ciclul de perfecțio
nare profesională a tuturor sa- 
lariaților. Determinarea la în
tregul personal a volumului de 
cunoștințe pe care le are fie
care salariat pe postul pe ca- 
re-1 ocupă, se înscrie ca una 
din cele mai importante măsuri 
de creștere cantitativă și cali
tativă a producției. S-au putut 
astfel organiza cursuri de per
fecționare și specializare care 
să ducă rapid la creșterea zo
nei de deservire în instalații. 
Au fost întocmite programe 
personale de instruire, în 
funcție de lipsurile pe care le 
are fiecare salariat. Rezultatul 
concret al acțiunii ? Lansarea 
unei alte inițiative, care, așa 
cum precizau interlocutorii noș
tri, a devenit un crez, o idee 
stăruitoare în mintea și gîndu- 
rile fiecăruia. Este vorba de 
valorificarea și transformarea 
superioară a fiecărui kilogram 
de materie primă. Din tona de 
țiței prelucrat în ultimile trei 
luni se obțin produse a căror 
valorificare aduce un spor de 
4,69 lei. Altfel spus, aceasta 
înseamnă un venit suplimentar 
de peste 10 milioane lei pe tri
mestru. Același lucru se poate 
spune și despre cocsul, aroma
tele și aproape toate celelalte 
produse ale combinatului petro
chimic.

Numai că atunci cînd iți vor
besc despre calitate, prahovenii 
nu uită să te atenționeze de 
cele două laturi ale acesteia: 
calitatea muncii și calitatea 
produselor. Și ia cea din urmă, 
ei se prezintă cu rezultate 
prestigioase. Dacă planul de 
stat prevede pentru fenoli o 
calitate de 98 la sută, in a- 
ceste zile s-a ajuns la ceea ce 
numim limita perfecțiunii : ca
litate sută la sută. Creșteri 
spectaculoase ale calității s-au 
obținut și la anhidrida ftalicâ 
și la polietilenă. Cu atît mai 
merituoase sînt aceste realizări, 
cu cît fiecare zecime și chiar 
sutime de procent în lupta pen
tru calitate se cîștigă greu. De 
la Ploiești pleacă spre toate me
ridianele și paralelele TerreL 
zeci de produse.

Numai In ultimile luni s-au 
livrat peste plan la export, 
produse în valoare de un mili
on lei valută.

Despre două din căile străbă
tute în timpul marii întreceri 
ne-a vorbit Marin Vasilescu — 
șeful serviciului plan-coordo- 
nare.

— La 18 din 22 de capacități

ne lei. Ultimele calcule - arată 
că producția globală realizată 
peste plan a depășit valoarea 
de 42 milioane lei. iar produc
ția marfă — 37 milioane let 
Așa cum spunea tovarășul ingi
ner Gavrilâ Bondor, directorul 
uzinei de cauciuc, acest succes 
se datorează continuării cuvin- 
tului prin faptă, intr-un pro
ces care certifică maturitatea 
politică și cetățenească a oa
menilor, adincul lor atașament 
la ideile și sarcinile izvorite 
din Conferința Națională a par
tidului.

Tînărul inginer Emil Neaga 
este șeful instalației de refor
mare catalitică, instalația cea 
mai importantă din întreaga 
rafinărie. De aici pleacă ma
teria primă pentru obținerea 
polis tiren ului. insecticidelor, a- 
cetilenei, dicloretilenei. benzi
nelor superioare și a altor pro
duse cu marca BorzeștiuluL

— Prin urmare, de noi depin
de ritmicitatea producției In
tr-un mare număr de alte in
stalații și deci realizarea anga
jamentelor propuse — spune 
inginerul Neaga. Faptul că lu
crul merge „șr.uri-, cum se zice

că anul în curs va fi un an fără 
nici un reproș adresat calității 
întregii producții.

— Sin tem convinși că acesta 
este și rolul acțiunii inițiate 
de uteciști și preluată de întreg 
colectivul grupului de uzine — 
afirmă tovarășul Mihai Ioia, 
secretarul Comitetului U.T.C. 
pe grup. Este vorba de acțiunea 
intitulată : „Calitatea produc
ției — o problemă de demnita
te și patriotism-. în prezent, 
lupta pentru o producție spo
rită este la noi și o luptă pen
tru calitate, adică exact ce se 
cere astăzi — așa cum se sub
linia la recenta Conferință Na
țională a partidului — în orica
re compartiment al producției, 
fie in industrie, fie în agricul
tură. Indicator, principal, calita
tea produselor continuă să cre
eze la noi o adevărată opinie 
de masă, spre a răspunde cu tot 
elanul hotăririlor luate ia ni
vel central, dar și hotăririlor 
proprii, care vin să le comple
teze și sâ le nuanțeze pe cele 
dinții.

Am ieșit pe poarta cetății chi
miei din Borzești după termi
narea lucrului in schimbul L

• 108 MILIOANE LEI — VALOAREA PRODUCȚIEI MARFĂ REA
LIZATĂ PESTE PLAN IN CELE TREI PLATFORME INDUSTRIALE • 
NUMAI PENTRU TRANSPORTUL PRODUCȚIEI SUPLIMENTARE 
REALIZATĂ LA GRUPUL PETROCHIMIC PLOIEȘTI AR FI NECESAR 
UN TREN CARE AR ACOPERI DISTANTA BUCURESTI-PLOIESTI
• TOATE CELE 30 DE NOI CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE AFLATE 
IN CONSTRUCȚIE ÎN CADRUL GRUPULUI PETROCHIMIC PI
TEȘTI VOR FI PUSE ÎN FUNCȚIUNE CU TREI LUNI MAI DEVREME

de producție, s-au realizat pro
ducții superioare prevederilor 
de plan. Numai ia instalația de 
cracare catalitică capacitatea de 
producție a crescut in ultimul 
trimestru cu 113 la sută. Pe de 
altă parte, io primele sase luni 
ale anului, la mai mult de ju
mătate din numărul instalații
lor s-au realizat durate de 
funcționare efectivă cu mult 
peste cele prevăzute in planu
rile de oprire pentru reparații. 
Organizînd activitatea de repa
rații pe baza analizei drumului 
critic la instalația de cocsare 
nr. 2 timpul de scoatere din 
funcțiune a fost scurtat cu 8 
zile, iar la cea de reformare ca
talitică cu 5 zile.

Sigur, succesele acestea nu 
rămîn numai ale celor ce le-au 
obținut. Ele sînt, am putea spu
ne, generatoare de alte succe
se în multe colțuri ale țării. A- 
vem în vedere faptul că din 
trenul cu produse peste plan 
obținute la Ploiești, se reali
zează fire și fibre sintetice, 
lacuri și vopsele, plastifianți și 
ambalaje. Unele din aceste pro
duse permit reducerea impor
turilor iar altele sînt dirijate 
către zootehnia țării unde se 
folosesc ca biostimulatori în 
creșterea păsărilor și anima
lelor.

IOAN VOICU

BORZEȘTI

REPARAȚII 
DE CALITATE 

Șl MERS UNIFORM
Petrochimiștii din Borzești 

și-au propus să dea pînă la 
sfîrșitul anului peste plan o 
producție globală în valoare de 
80 milioane lei și o producție 
marfă în valoare de 60 milioa-

pe la noi, e urmarea firească 
și a răspunderii cu care oame
nii ce deservesc instalația. în 
marea lor majoritate tineri, își 
pregătesc utilajele pentru lu
cru. De curînd, am făcut revi
zia generală. Obiceiul era ca 
schimbarea talerelor degradate 
dintr-o coloană de fracționare 
— lucrare de lăcătușerie prin 
excelență — să fie făcută de 
mecanici. Cu toate astea, ope
ratorii chimist! Petru Socrate, 
Constantin Anghel și Gheorghe 
Bozorca au hotărît s-o facă ei. 
Urmaseră niște cursuri de po
licalificare la nivelul rafinări
ei. Rezultatul ? Talerele au fost 
înlocuite într-un timp record, 
reducîndu-se timpul de stațio
nare a utilajului cu 2 zile. La 
noi. două zile înseamnă foarte 
mult : producție în valoare de 
milioane de lei.

— Firește, un plus de produc
ție este și un plus de avuție — 
ține să declare inginerul Va- 
sile Grigore. Acesta este, în 
primă și în ultimă instanță, 
scopul nostru. Dar, ca și în alte 
părți, la noi se obțin venituri 
suplimentare și din alte surse ; 
prin reducerea cheltuielilor de 
producție ne-am planificat să 
realizăm anul acesta o econo
mie de 10,5 milioane lei ; de 
asemenea, vom economisi 9 mi
lioane lei prin reducerea chel
tuielilor materiale, cît și prin 
reducerea consumului de mate
rii prime, combustibil și ener
gie, acestea din urmă totali- 
zînd la sfîrșitul anului 4 000 de 
tone. Precizăm că pînă astăzi 
am realizat, la nivelul întregu
lui grup de uzine, peste jumă
tate din cele ce ne-am propus 
să dăm peste plan la toți indi
catorii. Și nu oricum. Chiar 
dacă e vorba de depășiri și e- 
conomii, calitatea produselor 
nu are de suferit, cî dimpotrivă.

Pornind de la această afir
mație, facem o statistică din 
istoria ultimilor 3 ani : în 1970, 
la conducerea grupului de uzi
ne s-au primit 17 reclamatii 
privind calitatea produselor ; în 
1971, numărul reclamațiilor a 
scăzut la 4 ; în 1972. nu s-a pri
mit pînă acum nici o reclama- 
ție, iar concluziile care s-au 
tras în urma consultării cu be
neficiarii îndreptățesc speranța

2 000 de tineri se încolonaseră 
înarmați cu lopeți și tîrnăcoa- 
pe, îndreptîndu-se spre un nou 
șantier din apropiere, „Șantie
rul G.I.P.“, pentru recuperarea 
unui cablu subteran de Înaltă 
tensiune, îngropat la 1 m adin- 
cime, pe o distanță de 3 km., 
intre termocentrală și uzina de 
cauciuc. Cablul, nefolosit de 
mai mulți ani. costă 1 milion 
de lei, iar valoarea lucrărilor 
de recuperare se va ridica la 
500 000 lei. Pînă la 23 August, 
cablul va fi recuperat și folosit 
pentru iluminarea complexului 
sportiv al orașului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej,’ tot prin grija 
tinerilor petrochimîști de la 
Borzești. Așadar, cîmpul de ac
țiune al inițiativelor se dove
dește și aici nelimitat.

DRAGOMIR HOROMNEA

PITEȘTI

AM REFĂCUT 
GRAFICELE 

DE INSTALARE 
A UTILAJELOR

Harnicul colectiv de pe plat
forma Combinatului Petro-chi- 
mic Pitești a realizat pînă a- 
cum un plus de 25 milioane 
lei la producția globală și 
29 500 000 lei Ia producția marfă. 
Aceasta înseamnă că angaja
mentul anual de 40 milioane lei 
va fi nu numai realizat dar și 
depășit. Pe produse, o atare de
pășire înseamnă 11 000 tone pes
te plan la benzine, 8 500 tone la 
motorine speciale, 100 tone la 
acrilonitril și 1 000 tone la pro- 
pilenă.

— în acest cincinal avem 
alocate importante investiții,

ceea ce înseamnă noi ca
pacități de producție ca*e ur
mează să fie date in folosință. 
De altfel, numai in 1972 și in 
1973 vor fi predate 12 obiective 
de mare capacitate, extrem de 
importante pentru economia 
națională. Iată de ce. ne spune 
tovarășul Ion Anghel, secreta
rul comitetului de partid, am 
raportat Conferinței Naționale a 
partidului, că am obținut rea
lizări importante privind stadi
ile fizice ale obiectivelor aflate 
in execuție. Se remarcă în spe
cial lucrările înaintate de la Pi- 
roliză II, stadiul avansat al 
montajului la Fabrica de polie
tilenă de joasă presiune și fron
tul de montaj de la extinderea 
rafinăriei și de la stația de e- 
purare biologică.

Toate aceste succese, atit la 
investiții, cît și in producție, 
se datorează folosirii la maxi
mum a instalațiilor mo
derne existente, a unei or
ganizări științifice a produc
ției. a folosirii celor mai 
moderne procedee tehnologi
ce. De pildă, la benzină și 
motorini speciale, In ultimul 
timp s-a valorificat mai bine 
tona de țiței, iar la propilenâ, 
punerea în practică a unui com
plex de măsuri a condus la 
îmbunătățirea conversiei la Pi- 
rolizâ, înscriindu-ne și pe aceas
ta cale sarcinilor stabilite de 
Conferința Națională a parti
dului. Cercetarea proprie a dat 
în acest sens chimiștilor un 
sprijin eficient. Datorită stu
diilor realizate s-au obținut și 
la polietilenă două noi sorturi. 
Este vorba de o polietilenă ig
nifugată care se utilizează ca 
material la cablurile electrice 
și de o polietilenă care se pre
tează foarte bine la așa numi
tele prelucrări prin suflare un
de se obțin productivități spo
rite.

Tot pe baza unul plan de mă
suri privind îmbunătățirea pro
ceselor tehnologice va fi mă
rită producția cu 15 la sută și la 
etilena. Se va depăși astfel 
planul cincinal cu aproape 3 
miliarde lei. Cum ? Folosind la 
maximum inițiativele oameni
lor, capacitatea lor creatoare, 
atașamentul lor față de ceea 
ce se întreprinde aici, pe plat
formă.

Realizarea planului cincinal 
In patru ani și jumătate la Pi
tești, avînd în vedere dimensiu
nile platformei va avea un e- 
fect direct asupra realizării 
planului pe întregul minister. 
El se va face în principal pe 
trei căi : prin devansarea dării 
In folosință a celor 30 de capa
cități noi, prin ridicarea terme
nului de atingere a indicilor 
tehnico-economici proiectați și 
prin îmbunătățirea în continua
re a tehnologiilor existent? 
așa cum sublinia încă o dată 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
Raportul la Conferința Naționa
lă. Pentru devansările respec
tive s-a refăcut graficul cu 
constructorii și cu cei care 
urmează să livreze instala
țiile necesare. Numai reduce
rea cu 12 luni a termenului de 
dare în folosință a blocului de 
ulei și cracare catalitică de la 
extinderea rafinăriei va echi
vala cu 800 milioane lei, jar de
vansarea cu 5—6 luni a insta
lației de producere a ierbici- 
delor va aduce 200 milioane lei 
concretizate în valori de pro
ducție suplimentare. Dar blocul 
de ulei de la rafinărie este 
doar unul din cele 7 obiective 
care urmează să intre în pro
ducție în cadrul cincinalului. 
Or, reducerea doar cu trei luni 
a termenului de dare în folo
sință a celorlalte capacități în
seamnă încă 300 milioane lei e- 
conomii.

Restul, pînă la 3 miliarde se 
vor obține printr-o serie . de 
metode moderne care să con
ducă la eliminarea strangulă
rilor, la scurtarea duratelor de 
revizie a instalațiilor.

ION văduvă poenaru

Zilele trecute am făcut o 
vizită la „Automatica"", cu
noscuta întreprindere bucu- 
reșteană producătoare de pu
pitre de comandă, cu inten
ția de a sta de vorbă cu eî- 
țiva tineri, dintre cei mai noi 
uteciști. Doream să știu felul 
în care aceștia și-au îndepli
nit sarcinile primite în ca
drul organizației și cum par
ticipă la realizarea angaja
mentelor pe care întreg co
lectivul întreprinderii și le-a 
luat în cinstea Conferinței 
Naționale a P.C.R.

— La noi în uzina, e drepte 
majoritatea o formează tine
rii, dintre care aproape toți 
sînt uteciști, însă ultima adu
nare generală în cadrul că
reia au fost primiți în orga
nizație noi membri a avut loc 
tn luna februarie — am aflat 
de la secretarul comitetului 
U.T.C., ing. Victor Comă- 
nescu.

Ne-a surprins, la început, 
afirmația secretarului, dar 
explicația dată apoi conținea 
argumentul cel mai impor
tant.

— Dintre tinerii aflați la 
noi tn întreprindere, doar 37 
nu sînt uteciști. Pe aceștia 
nu i-am putut primi încă in 
organizație, deoarece nu au 
în cadrul întreprinderii noastre 
vechimea de 6 luni necesară 
potrivit noilor indicații ale 
biroului C.C. al U.T.C. Ptnă 
la primirea in U.T.C., acești 
tineri sînt incitați, totuși, la 
majoritatea acțiunilor inire- 
prinse. chiar |i la adunările 
generale. Se famiharizeaza 
cu ambianța specifică vieții 
de organizație.

Următorul popas l-am fă
cut la întreprinderea de con
strucții ^speciale industriale #i 
montaj. Am aflat aici, de la 
Aslan Costică, secretarul co
mitetului U.T.C., că, lună de 
lună rîndurile celor zece or
ganizații din întreprindere au 
crescut, cuprinzind în pre
zent peste 500 de uteciști.

,— Toți tinerii 
prindere sînt luați 
ța organizației chiar de la an
gajare. Totuși una dintre difi
cultățile, care vizează ansam
blul muncii de organizație, 
cerințe specifice în acțiunea 
educativă, marea fluctuație a

din între- 
în eviden-

pe 
nu 
măsură 
sarcini
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afirma prin munca 
fiere. Ceea ce încă 
șhn decit în mică 
este repartizarea de
concrete, fiecăruia chiar din 
adunarea de primire. Ce-i 
drept, am discutat despre a- 
ceastă cerință, dar pasul ur
mător se face greu, trebuie 
învinsă o anumită inerție a 
birourilor U.T.C.

•>
Am continuat acest fir cil 

discuției într-o altă convor
bire, cu doi membri ai birou
lui U.T.C. de la Șantierul de 
instalații termotehnice, Stan
ca Georgescu și Marius Cor- 
pea. Cele spuse înainte s-au 
confirmat. Intr-adevăr, despre 
cei mai noi membri ai acelei 
organizații Gheorghe Olani 
și Adrian Baron, ajutori de 
instalatori, vorbeau semnifi
cativ importante realizări de 
munca. Sînt uteciști harnici, 
meseriași pricepuți, într-o 
echipă care chiar zilele a- 
cestea a terminat punerea în 
funcțiune a stației de htdro- 
fori de la Uzina „Timpuri 
noi"‘, cu 15 
termen. Nu 
însă nimic
concrete de organizație pe « 
care secretarul și biroul < 
organizației U.T.C. ar fi tre- • 
buit să le încredințeze fiecă- < 
ruta chiar la adunarea de < 
primire, in așa fel incit pri- « 
mir ea în U.T.C. să reprezin- < 
te nu numai o cinste pentru 
tinerii muncitori, dar și sti* < 
mulent important pentru par- " 
ticiparea activă, dinamică, la < 
îndeplinirea unor obiective < 
din programul de activități < 
aZ organizației lor. <

De aceea, în mod fire sa, < 
trebuie să fie în atenție in- < 
credmțarea periodică de sar- < 
cini concrete, noii membrii < 
fiind ajutați, controlați mai < 
atent pentru îndeplinirea lor* 4

zile înainte de 
se putea spune 
despre sarcinile

celor angajați are influența și 
asupra pregătirii și primirii 
de noi uteciști. Unii stau in 
întreprindere doar O' luna 
sau doua, chiar mai puțin, 
nici n-apucăm să-i cunoaș
tem să începem să ne ocu
păm de ei, că s-au și dus* 
Acum însă, la trecerea celor 6 
luni de vechime în unitate, 
primirea in U.T.C. vine să 
confirme nu numai hotărîrea 
tinerilor respectivi de a rămt- 
ne la noi, ci și ca ecou al di
feritelor discuții de la om la 
om, al acțiunilor politico- 
educative prin care le stimu
lăm dragostea față de mese
ria aleasă, dorința de a se ADRIANA GLIGA

Legămînt pentru 
întreaga viatăA

Mare, Cooperativa 
Evenimentul la 

participam emoționat

Baia 
„Unirea"", 
care 
ca și muncitorii din fața 
mea era în esența simplu: 
încă șase 
ganizația 
pregătită 
diționată 
locul de 
nă și comportare demnă în 
viața de zi cu zi, de nive
lul cunoștințelor lor politico- 
ideologice. Iar ceremonialul 
primirii așa cum prevăd in
dicațiile C.C. al U.T.C., res
pira lumină fi tinerețe, spi
ritul revoluționar, înălțător, 
al angajării pe un drum al

tineri primiți în or- 
U.T.C.! O opțiune 
cu maturitate, con- 
de succesele de la 
muncă, de discipli-

răspunderilor de tînăr comu
nist. Au vorbit despre cei 
șase tineri secretarul organi
zației, tovarășii de muncă 
și-au spus părerea, le-au fă
cut recomandări pentru acti
vitatea de viitor, iar apoi, 
după votul unanim al primi
rii în rîndurile Uniunii Tine
retului Comunist, lingă fal
durile drapelului partidului 
au răsunat cuvintele solemne 
ale angajamentului și ecoul 
vibrant al „Tricolorului" fă- 
cind din adunare un moment 
de neuitat, pentru tineri, 
pentru noi toți care eram 
acolo. Erau cuvinte de foc

ale unui adevărat legămînt 
pentru întreaga viață...

„Mă angajez solemn în 
fața organizației și a tova
rășilor mei să slujesc cu cin
ste și devotament patria 
noastră socialistă și Partidul 
Comunist Român, să fiu 
utecist activ, să muncesc 
să mă comport în așa fel 
cît să fiu demn de titlul 
tînăr comunist".

Cei șase — Podind Aurica 
(muncitoare), Buftea Ioana, 
Taloș Iștvan, Morozan Ale
xandru și Balasz Tibor uce- 
nici-croitori) — l-au semnat 
cu toată convingerea.

un
Și 

în
de

TEODOR POGOCEANU <

La Homorod. Două imagini de tabără. Repetiția pentru ceea ce 

a fost spectacolul de sunet și lumină în jurul focului organizat 
aici. Și vorba cântecului: „Trecea fanfara""... fetelor, eleve la 
Liceul pedagogic din Craiova, care au animat viața taberei

Fotografii: VASILE RANGA

Acțiuni de muncă 
voluntar- 
patriotică 

ale tineretului
Consacrînd o parte din vacan

ța de vară muncii voluntar-pa- 
triotice peste 6 800 elevi ai șco
lilor de cultură generală și pro
fesionale din județul Hunedoara 
participă cu entuziasm la ac
țiunile de gospodărire și înfru
musețare a localităților, își 
aduc aportul la construirea de 
noi obiective industriale și so- 
cial-culturale, la strîngerea re
coltei în unitățile agricole și la 
executarea altor lucrări de in
teres general. Ei au organizat 
tn acest scop 75 de șantiere și 
puncte de lucru, efectuînd de la 
începutul vacanței și pînă acum 
lucrări în valoare de peste 
? 200 000 lei.

Acțiunile voluntar-patriotice 
Inițiate de organizațiile U.T.C., 
in întrejirinderi, pe șantiere, la 
orașe și sate, în perioada care a 
trecut de la începutul anului, 
s-au bucurat de participarea a 
peste 50 000 de tineri din iudeț, 
care au efectuat diferite lucrări 
a căror valoare totală se ridică 
la peste 70 000 000 lei.

★
Peste 9 000 de elevi din șco

lile și liceele Capitalei au fost 
prezenți în această primă parte 
a vacanței de vară pe șantierele 
muncii patriotice. Ei aii contri
buit la realizarea unor obiecti
ve economice, sociale și cultu
rale ca : Școala generală nr. 19, 
bazele sportive și de agrement 
Colentina, Panteliomn si Strău- 
lești, inelul de centură al Ca
pitalei ețc. O mare parte dintre 
ei au ajutat la strîngerea re
coltei în cooperativele agricole 
de producție Leordeni, Jilava, 
Chitila, în întreprinderi agrico
le de stat. Numai în această pe
rioadă au fost prestate circa 
440 000 de ore de muncă patrio
tică a căror valoare se ridică la 
peste 1 500 000 leî.
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Situația din Indochina
• Succese ale patrioților în Delta Mekong
• Secretarul general al O.N.U. condamnă 
bombardamentele americane asupra R.D. Viet
nam • Semnificația disputei din Senatul S.U.A.

asupra „amendamentului Cooper-Brooke"
Potrivit agenției de presă 

j,ELIBERAREA", în perioada 
dintre 7 aprilie și 17 iulie, forțe
le armate de eliberare din Delta 
Mekong au scos- din luptă circă 
57 000 de militari inaanici și au 
cucerit 60C de posturi și puncte 
întărite ale armatei saigoneze, 
eliberînd 1 100 sate și cătune. 
Drept urmare, un alt milion de 
locuitori ai Deltei Mekong și-au 
recăpătat dreptul de a fi s’tăpi- 
nii pămîntului lor.

Secretarul general al O.N.U., 
Kurț Waldheim, a declarat în-, 
tr-o conferință de presă că, 
potrivit informațiilor pe care le 
deține, bombardamentele S.U.A. 
asupra R.D. Vietnam au provo
cat avarierea sistemelor de iri
gații din această țară. El și-a 
exprimat profunda îngrijorare 
în legătură cu „inundarea unor 
suprafețe vaste și pierderea u- 
nui mare număr de vieți ome
nești".

„Am condamnat și condamn 
aceste bombardamente și mă 
adresez din nou Statelor Unite 
cu cererea'că ele să fie între
rupse fără întîrziere" ■ — a de
clarat secretarul general al 
O.N.U.

Reprezentantul permanent al
S.U.Ă. la Națiunile Unite. Geor
ge Bush, a exprimat dezacor
dul guvernului său față de re
ferirea secretarului general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, la ava-

LIBERIA
Trecutul înde

părtat al popu
lațiilor care au 
trăit pe teritoriul 
clin Africa de 
vest, cuprins în
tre Sierra Leone, 
Guineea, Coasta 
de Fildes și O- 
reanul Atlantic 
gste puțin cu
noscut. în 1822

pe coasta atlantică a couti - 
nentului negru au început să 
ia ființă așezări ale*negrilor 
americani eliberați din sclavie, 
aduși aici de „Societatea ame
ricană de co!onisare“. Terito
riul colonizat a căpătat in 1824 
denumirea oficială de Liberia, 
fiind cîrmuit la început de un 
guvernator al S.U.A. La 26 iu
lie 1847» negri colonizați con
voacă o adunare constituantă, 
declarînd Liberia stat indepen
dent si proclamîiid-o republica.

Marile bogății ale solului,
de esență prețioasă 

) plan
ele arbori de cauciuc, 

i de ulei, arbori de

rîerea sistemelor de irigații din 
R.D. Vietnam ca urmare a 
bombardamentelor americane
— transmite agenția ASSOCIA
TED PRESS.

în legătură cu aceasta, un 
purtător de cuvînt al O.N.U. a 
declarat că secretarul general, 
Kurt Waldheim, consideră de 
datoria sa să condamne public 
efectele devastatoare ale bom
bardamentelor aviației ameri
cane asupra, digurilor din . ba- 

' zinul Fluviului Roșu. Purtăto
rul de cuvînt a reafirmat „în
grijorarea profundă a secreta
rului general al O.N.U. în le
gătură cu bombardamentele 
intense efectuate de aviația a- 
mericană asupra R.D. Vietnam".

Ultima etapă a discuțiilor din 
Senatul Statelor Unite privind 
legea ajutorului pentru străină
tate, prelungite pînă luni noap
tea, a prilejuit dezbateri drama
tici: ' •’

Intr-o primă fază a procedurii. 
Camera superioară a Congre
sului a adoptat cu 50 de vo
turi, contra 45, un amendament 
care cerea retragerea tuturor 
trupelor americane din Indochi
na și suprimarea tuturor credi
telor destinate forțelor ameri
cane,' terestre, maritime și ae
riene diri Vietnam, Laos și 
Cambodgia. după eliberarea 
prizonierilor de război ameri
cani.

Subliniind că este pentru pri
ma oară cînd senatorii recurg 
la prerogativele lor în materie 
bugetară pentru a contracara 
politica Administrației în Asia 
de sud-est, agenția FRANCE 
PRESSE califica amendamentul 
drept „textul cel mai energic 
adoptat pînă în prezent în Se
nat în vederea încetării războ
iului din Indochina". După a- 
doptarea amendamentului, ai 
cărui inițiatori sînt — fapt sem- 
mnificativ — senatorii republi
cani John Cooper și Edward 
Brooke (autorul clauzei privind 
eliberarea prizonierilor de răz
boi), acesta urma să fie su
pus, împreună cu textul legii, 
aprobării Camerei Reprezentan
ților.

Reacționînd la această înfrân
gere fără precedent, partizanii 
Administrației au contraatacat 
—-de data aceasta cu sprijinul 
unor senatori demoerați —. și
— preferind sacrificarea între
gii legi a ajutorului pentru stră
inătate — au obțlr.ut respinge
rea acesteia, inclusiv a amenda
mentului Cooper-Brooke, cu 
numai 48 de voturi, contra 42.

Președintele Allende despre
obiectivele social-economice

chiliene

In Irlanda de nord continuă 
ciclul infernal al incidentelor 
sângeroase. Noi explozii sol
date cu victime au fost sem- 

! nalate în ultimele două zile.
în fotografie : aspect de la un 

; incendiu declanșat in plin 
centru al Belfastului de explo

zia unei bombeI.

După vizita tovarășului 
Fidel Castro în unele 

țări din Africa 
și Europa

Agenria PRENSA LATINA a dat 
publicității rezoluția C.C. al P.C. 
din Cuba cu privire la vizita tova
rășului Fidel Castro în unele țări 
din Africa și Europa. Comitetul 
Central al Partidului Comunist din 
Cuba a ascultat, în mai multe șe
dințe de lucru, informarea primu
lui secretar al Comitetului Central, 
primului ministru al Guvernului 
Revoluționar, tovarășul Fidel 
Castro, cu privire la vizitele prie
tenești și oficiale ale delegației de 
partid și guvernamentale conduse 
de el în Guineea, Sierra Leone, Al
geria, Bulgaria, România, Ungaria, 
Polonia, R.D.G., Cehoslovacia și 
Uniunea Sovietică și despre con
vorbirile purtate cil conducătorii 
de partid și de stat din aceste 
țări — se arată în rezoluție. C.C. 
constată importanța extraordinară 
a călătoriei și a schimbului de 
păreri cu conducătorii acestor state 
ca o contribuție la unitatea forțe
lor antiimperialiste, la întărirea’și 
dezvoltarea relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre Cuba și țările 
vizitate. Călătoria tovarășului Fidel 
Castro a făcut posibilă întâlnirea 
rodnică a revoluției cubaneze cu 
procesele revoluționare din țările 
africane. Delegația a putut stabili 
un contact direct cu experiența 
construirii socialismului și comu
nismului în Europa, cu formele 
specifice pe care le îmbracă a- 
ceastă construcție, din motive geo
grafice și istorice, în diferitele 
țări vizitate. In contactele cu 
muncitorii, țăranii, studenții, con
ducătorii de stat și ai partidelor 
revoluționare și marxist-leniniste 
din țările vizitate, delegația a pri
mit informații valoroase, care au 
ușurat înțelegerea, mai completă a 
marilor experiențe revoluționare 
din aceste țări.

NOTE DE DRUM
■ r •. ; - J

Tinerii Cubei
n 1959, Cuba își 
dobîndea cu a- 
devărat inde
pendența politi
că și economică 
după 
de 
mai maro din- 

î Arhipelagului 
fusese descope-

într-un discurs rostit la pos
turile de radio și televiziune, 
președintele Republicii Chile, 
Salvador Allende, s-a referit la , 
obiectivele economice și so
ciale ale țării in actuala etapă.

Evocind succesele obținute de 
guvernul Unității Populare. Al
lende a subliniat că ritmul de 
creștere a producției a atins 
8,5 la sută în cursul anului 
1971. El a menționat, de aseme
nea. reducerea șomajului care, 
numai în capitala țării, a scă
zut de la 3.3 la sută din totalul 
forței de muncă, in decembrie 
1970. la 3.8 Ia sută, in prezent.

Președintele s-a referit, in 
continuare, la strategia guver
nului său în cursul celei de-a 
doua etape de dezvoltare a ță
rii, insistind asupra necesității 
depunerii de eforturi pentru

garantarea ireversibilității re
formelor realizate.

în legătură cu problemele in
flației, Allende a anunțat că a 
remis Congresului un proiect 
privind reajustarea anuală a 
salariilor. El a precizat în con
text, că nu vor fi acceptate de
cât majorările de prețuri și ta
rife absolut necesare pentru 
protejarea sectoarelor economi
ce defavorizate.

In domeniul investițiilor, șe
ful statului chilian a definit 
trei priorități — - asigurarea a- 
proviziouării întreprinderilor 
conomice. stimularea activități
lor care aduc devize și care po: 
duce la creșterea capacității de 
export și favorizarea proiecte
lor economice care au ca scop 
înlocuirea cu produse interne a 
importurilor.

în Comitetul pentru dezarmare
GENEVA 25 (Agerpres). —- 

La Geneva an continuat, marți, 
lucrările Comitetului O.N.U. pen
tru Dezarmare.

In intervenția sa, ambasadorul 
canadian George Ignatieff a atras 
atenția în special asupra necesi
tății-încheierii, cît mai curînd, a 
unui acord de interzicere totală 
a experiențelor nucleare. Luînd 
cuvîntul, conducătorul delegației 
Mongoliei, O. Hosbaiar, s-a refe
rit. de asemenea. Ia interzicerea

generală a experiențelor nuclea
re. Reprezentantul Pakistanului. 
Naiz Naik, a arătat că guvernul 
său se pronunță, pentru prohibi
rea completă a armelor chimice.

TINERETUL LUMII

• BAREND BIESHEUVEL, 
desemnat de regina Juliana a 
Olandei să formeze un nou gu
vern, a început luni consultă
rile cu o serie de lideri poli
tici. Biesheuvel a declarat că 
speră să anunțe pînă la sfîrși- 
tul acestei săptămîni lista nou
lui cabinet, care, a precizat el, 
va include doar nume prezente 
și în fostul guvern.

păduri ecuatoriale cu numeroși 
irbori Cz (acaju, palisandru etc.) 
tațiile r —- ----
palmieri — —, -------- .cacao, de cafea, bananieri, im
portantele zăcăminte de mine
reuri dc fier, diamante, aur au 
constituit motivul pentru care, 
la sfirsitul secolului al XIX-lea 
și începutul secolului al XX- 
iea, între marile puteri colonia
le s-a dat o luptă înverșunată 
pentru dominația Liberiei.

Acest stat african are o 
suprafață de 111 370 km.p. și o 
populație de circa 2 500 080 de 
locuitori, potrivit unor statis
tici. Pot fi menționate două 
aglomerări urbane mai impor
tante : Monrovia și Harbel, ’a 
care se adaugă porturile 
Buchanan și Greenville. Capita
la tării ~ Monrovia — port la 
Oceanul Atlantic, numără 
aproximativ o sută de mii (ie 
locuitori.

Șosele moderne și drumuri 
de fier au înlocuit treptat pri
mitivele mijloace dc transport 
— piroga și umerii hamalilor. 
A fost creată o companie ae
riană națională. Principalul 
aeroport al țării, nobertsfield, 
aflat la 90 km de Capitală, este 
deservit de avioanele a 
douăsprezece societăți aeriene.

S-au făcut eforturi în dome
niul educației ; pentru înlătu
rarea analfabetismului s-au 
construit numeroase școli.

Producția dc minereu de fier 
atinge 25 milioane de tone pe 
an, reprezentind patru la sută 
din producția mondiala. Liberia 
este mare producătoare și 
exportatoare de cauciuc natu
ral. Fierul și cauciucul asigură 
90 la sută din totalul exportu
rilor liberiene. In nordul țării, 
în apropierea frontierei cu 
Sierra Leone, se găsește aur și 
diamante. Liberia este țara 
care ocupă primul loc în lume 
în ceea ce privește tonajul na
velor înregistrate sub pavilion 
de complezență.

La începutul acestui an, cu 
ocazia ceremoniei depunerii 
iurămîntului de către noul 
președinte al Republicii, festi
vitate la care au participat 
delegații a aproximativ 50 dc 
state, printre care și din Ro
mânia, Willian Tolbert, în me
sajul rostit, a subliniat necesi
tatea mobilizării tuturor efor
turilor în vederea progresului 
țării și s-a pronunțat pentru 
promovarea colaborării între 
statele africane.

REFORMA AGRARA
Urmările unei „noțiuni

pur intelectuale”

GH. S.

Primii miniștri ai celor 21 de 
state ale Indiei, reuniți intr-o 
ședință prezidată de ministrul 
agriculturii, Fakhruddin Aii 
Ahmed, au acceptat recoman
dările guvernului central pri
vind limitarea suprafețelor de 
pămînt deținute de marii pro
prietari. Prin aceste măsuri, 
guvernul indian 
să instituie un 
reformă agrară 
lăsînd, totuși, 
nea statelor unele 
tive care să țină cont de spe
cificul local. Ele prevăd in e- 
sență, stabilirea unui plafon 
maxim pentru pă mint urile afla
te în posesia unei familii : la 
18 acri pentru terenurile iriga
te de pe care se obțin două 
culturi, la 27 de acri pentru su
prafețele irigate și cultivate o 
singură dată pe an și la 54 de 
acri pentru păminturile secetoa
se (un acru este egal cu apro
ximativ 0,4 ha). Plantațiile de 
ceai, cafea și cauciuc sint ex
ceptate de la acest piafon iar li
vezile au fost trecute în regi
mul terenurilor secetoase.

S-a hotărît, de asemenea, ca 
măsurile anunțate — care figu
rează, de altfel, în programul 
preconizat de Congresul Națio
nal Indian, partidul de guver- 
nămînt, la ultimele alegeri le
gislative — să aibă un efect 
retroactiv. începînd cu 24 ia
nuarie 1971, iar termenul-limi
tă pentru aplicarea lor să fie 
31 decembrie 1972. Guvernul 
central a avertizat asupra inad- 
misibilității unor tergiversări în 
aplicarea acestor măsuri în care 
sînt interesate peste 500 000 de 
localități rurale.

Răspunzînd unor profunde 
necesități ale țărănimii indiene, 
noile măsuri adoptate de guvern 
constituie o etapă importantă 
pentru urgentarea aplicării re
formei agrare in întreaga țară.

măsuri, 
urmărește 

program de 
generalizat, 

la latiiuoi- 
inîția-

memo
LUPUL NEGRU : rulează la 

Victoria (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45).

NAUFRAGIAȚI ÎN SPAȚIU 7 
rulează la Patria (orele 9,30; 13,00; 
16,30- 20), Capitol (orele 9; 12; 15; 
18; 21), Grădina Capitol (ora 20,15).

BALADA LUI CABLE HOGUE : 
rulează la Scala (orele 8,45: 11,15; 
13,45; 16,15; 13,45; 21,15), Festival 
(orele 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21), Grădina Select (ora 20) ; Gra
dina Festival (ora 20).

PESCĂRUȘUL : rulează la Doina 
(orele 13; 15,30; 18; 20,15), Program 
de desene animate pentru copii 
(orele 10; 11,15).

FERMA DIN ARIZONA î rulea
ză la Sala Palatului (ora 18,30), 
Luceafărul (orele 10; 13,30; 17;

• O ANCHETĂ ÎN RÎNDUL STUDENȚILOR INDIENI CARE ÎNVA 
TA ÎN ANGLIA • „NU ÎNCHIRIEM CAMERE CELOR DE CULOA 

RE !" • BARIERA NEVĂZUTĂ
Orggnizația obștească engleză ^Planificarea politică și so

cială'’ a făcut o anchetă in rindurile studenților indieni care 
incafâ 'in Anglia. Rezultatele acestei anchete, la care au răs
puns 700 de studenți au fost publicate in documentul inti
tulat .Studenții indieni în Marea Britanic”. Autorii docu
mentului afirmă câ studenții indieni care învață in universi
tățile britanice au de făcut față unor serioase dificultăți din 
cauza manifestărilor de rasism ce se fac simțite.

pro- 
rasis- 
con-

D c îndată ce un tâ
năr indian pășeș
te pe pământul bri
tanic i se ridică în 
față o primă pro
blemă greu de re

zolvat : cura să-și găsească o 
locuință. Cei mai multi pro
prietari de case și de came»e 
mobilate nu închiriază camere 
celor „de culoare". Studenții in
dieni — atit de la universitățile 
londoneze cit și de la cele din 
Birmingham. Manchester și 
Edinburgh — se plin? de acest 
lucru. Mulți dintre ei spun câ 
din cauza imposibilității de a 
găsi o locuință in zonele mai 
apropiate de școala care o frec
ventează sint nevoiți sâ se .-a- 
ranjeze" in cartierele cele mai 
periferice, consnmindu-și foar
te mult timp cu drumurile că
tre și de la facultate. De alttel. 
90 la sulă din studenții indieni 
din Londra chestionați in cadru! 
anchetei amintite au declarai că 
locuiesc in slums-urile din 
East End.

Desigur, in Anglia prejudecă
țile rasiale nu sint atit de râs- 
pindite ca in S.U.A.. de pildă, 
în ultima vreme insă, răbufai-

riie lor au devenit mai frecven
te. Ele sint inoculate și promo
vate de o serie de organizații ra
siste. In afară de fasciștii <le 
inspirație Mosley, in Anglia își 
desfășoară activitatea organiza
ții uitra-reacționare cu sloga
nuri rasiale ca asociația „Să 
păstrăm Anglia albă** sau „Liga 
celor loiali față de imperiu" și 
altele. „Un linăr indian sosit în 
Anglia — se subliniază in do
cumentul mai sus citat — se sim
te aici ca un paria. El se izbeș
te aproape pretutindeni de o ne
văzută barieră de culoare. Foar
te greu e acceptat in cercuri en
gleze și adesea e alungat din lo
caluri de dans și petrecere sau 
este ținta huliganilor rasiști de 
genul faimoșilor skinheads din 
cartierele londoneze".

Analizind această stare de lu
cruri autorii anchetei releva că 
rasiștii englezi au mentori și 
protectori suspusi și că unii po
liticieni infiuenți sint contami
nați dc ..concepții care se deo
sebesc foarte puțin de cele ale 
promotorilor apartheidului din 
Africa de sud". Printre adepții 
intoleranței rasiale e amintit ia 
ioc de frunte Enoch Powell, 
membru al camerei comunelor, 
care a dus o veritabilă „crucia-

dă" propagandistică în orașele 
britanice pentru „alungarea ce
lor de culoare". In rindul 
pagandiștilor infocați ai 
mului se află și fruntașul
servator Ronald Bell care a 
emis, de altfel, următoarea te
orie în cel mai curat spirit neo
nazist. ..Prea multi oameni se 
sperie de expresia discriminare 
rasială. Discriminarea rasială e 
acum o noțiune pur intelectuală. 
Pentru un om adevărat, culoa
rea pielii nu este decit un prim 
criteriu pentru stabilirea nive
lului cultural, a superiorității și 
particularităților ereditare ale 
unui anumit individ".

în umbra unor asemenea „te
orii" dospesc manifestările de 
rasism. Si nu e de mirare că au
torii documentului „Studenții 
indieni în Anglia" au ajuns la 
concluzia că șederea studenților 
indieni in insulele britanice ge
nerează in rindul acestora „sen
timente de răceală pentru Ma
rea Britanic".

Trebuie adăugat că față de 
stările de lucruri semnalate de 
documentul la care ne referim, 
studenții indieni au o reacție 
activă, fermă. „Liga studenților 
indieni care studiază în Marea 
Britanie" inițiază demonstrații 
de protest.

P. MCOARA

Informațiile recepționate 
de la bordul stațiilor inter
planetare de tip .,Venus*4 au 
permis oamenilor de știință 
sovietici să construiască un 
model al atmosferei planetei 
— scrie ziarul sovietic 
..Trud“. Intr-o cameră spe
cial amenajată, o dublură a 
stației ..Venus" este expe
rimentată in condiții atmos
ferice (compoziție chimică, 
temperatură, presiune) simi
lare cu cele de pe Luceafăr. 
Atmosfera se modifică, imi- 
tind schimbările ce survin 
in realitate in cursul cobo- 
ririi stației cu ajutorul pa
rașutei.

I 
cinci secole 
străină. Cea 
tre insulele 
Caraibilor, 
rită în 1492 în mod cu totul 
întîmplător dc către Cristo- 
for Columb, care pășise pe 
țărmul ei convins că debar
ca pe una din peninsulele 
Asiei Răsăritene, și anume 
pe coastele Chinei. , Vrăjit 
de splendoarea peisajului, de 
dulceața climei și de bogă
ția vegetației, el nota în jur
nalul său de bord : „Cre
deam că nu voi putea să pă
răsesc niciodată un astfej de 
loc, că mii de oameni nu 
l-ar putea lăuda destul și‘ că 
mintea fermecată de frumu
sețile care sînt în jur, va re
fuza să le descrie*'. Și totuși, 
minat de patima explorării, 
Columb a plecat mai depar
te, spre alte meleaguri, în 
căutarea himerelor lui. Cuba 
avea să fie temeinic ocupa
tă de către spanioli, de-abia 
în 1511, în urma sîngeroasei 
campanii a conquistadorului 
Diego Velasquez.

Au urmat veacuri de asu
prire colonială, veacuri de 
lupte reprimate cu brutali
tate de autorități. Dar, în 
secolul al XIX-lea, ecoul re
voluțiilor burgheze din Eu
ropa ajunge și pe pămîntul 
Antilelor. In 1868, în Cuba 
izbucnește o insurecție popu
lară, cârc, transformată în
tr-un amplu război anti-spa- 
niol, se va prelungi vreme 
de zece ani Ia rînd. Reluat 
în 1895, spaniolii nu mai pot 
ține piept trupelor insur
gente, animate de cel mai 
fierbinte patriotism. Dar, în 
clipa cînd Cuba era doar la 
un pas de victorie, Statele 
Unite, care rîvneau de mul
tă vreme la bogățiile insu
lei, au intervenit și ele in 
război, în ceasul al doispre
zecelea, ca să culeagă roa
dele victoriei cucerite cu 
prețul sîngelui vărsat de 
generații întregi de cuba
nezi. Astfel, din colonie spa
niolă, Cuba devenea protec
torat nord-american, adică o 
colonie economică a Statelor 
Unite, care aveau să exploa
teze, de aci înainte din plin 
industria trestiei dc zahăr, 
a nichelului și a tutunului, 
principalele bogății ale ță
rii. Pe deasupra, Perla Ca
raibilor avea să devină și 
una din zonele turistice pre
ferate ale miliardarilor a- 
mericani. Scăldată de apele 
blinde ale Golf-Stream-ului 
curentul de apă caldă care, 
născut sub soarele tropical 
al Mării Antilelor, traver
sează ca un șarpe fierbinte 
Atlanticul, pînă la țărmul 
depărtatei Irlande, Cuba 
este intr-adevăr de o frumu
sețe unică. Smaragdul unde
lor oceanice străjuiesc 
piscurile semețe ale Sierrei 
Maestra — lanțul muntos 
unde s-au adăpostit trupele 
de guerilă ale lui Fidel Cas
tro, Che Guevarra si Camilo 
Cienfuegos, înaintea asaltu
lui lor final împotriva dicta
turii lui Batista.

A trecut mai bine de un 
deceniu de atunci, dc cînd 
poporul cubanez a început

aproape 
dominație

lupta cu subdezvoltarea, cu j 
racilele moștenite de la ve- ] 
chea orînduire anacro- 4 
nică; analfabetismul, mize- 4 
ria, mortalitatea infantilă, 4 
rasismul. Și nu poți avea 4 
decît o profundă admirație ( 
pentru curajul și forța mo- j 
rală a acestui popor care . 
construind o viață nouă se J 
străduiește totodată Să for- ’ 
meze în noile generații și 4 
„omul nou". Am avut ima- < 
ginea vie a acestui „om ț 
nou", vizitînd o tabără de ț 
muncă patriotică din Insula < 
Pinilor, una din multele . 
„coluninas juvenil", care îm- ’ 
pînzesc teritoriul Cubei. Al- ’ 
vătuite exclusiv din tineri, 4 
înscriși voluntar ele îmbi- < 
nă formele de învațămînt < 
cu munca efectivă pe ogoa- ț 
re sau pe șantiere. „Fetele < 
noastre își petrec jumătate j 
din zi pe tractor și cealaltă . 
jumătate în clasele de curs. ’ 
Avem chiar și profesor de < 
pian, ...,„mi-a explicat Mar- < 
tha Matos, directoarea tabe- 4 
rei din insula Pinilor, o ( 
fată foarte frumoasă, ener- ( 
gică și blîndă în același 4 
timp. După ce am urmărit-o . 
cu cîtă autoritate conducea 
destinele taberei, cu cît tact ’ 
și simț de răspundere re- * 
zoi va probleme cu care era î 
confruntată clipă de clipă. 1 
aproape că nu mi-a venit să ț 
cred cînd am aflat că nu a- , 
vea decît 19 ani... Văzîndu- ( 
mi mirarea, Martha a înce- » 
put să rîdă : „Păi, eu la 13" ’ 
ani făceam deja parte din- / 
tr-o echipă de alfabetiza-’ ;< 
tori... Așa e în Cuba, tine-ft( 
iilor li se acordă deplină < 
încredere, nu se așteaptă ca ( 
mai întîi să le încărunțească 
tîmplele".

Mi-ani amintit de cuvinte- ( 
le Marthei văzînd filmul i’ 
„Lucia", al tînărului regwror^ ‘ 
Humberto Solas, care la|^2L 
de ani cucerise deja c/teva 
premii internaționale pe la 
mari Festivaluri cinemato- k 
grafice ale lumii. După pro
iecție, Humberto mi-a po
vestit că și el avusese o co
pilărie militantă : membru al 
unui grup de guerilă urbană, 
participase, în ajunul revo
luției din 1959, la o serie de 
atentate cu grenade și bom
be de plastic. „Am șansa să 
fac parte din generația care 
a pus umărul direct la înfăp
tuirea revoluției, și, de aceea, 
pentru noi ea prețuiește la 
fel de mult ca și viața" mi-a 
spus Humberto Solas, și ca 
el atîția alții. Poate de ace
ea, cînd sînt întrebată 
m-a impresionat cel 
mult în călătoria făcută 
Cuba, răspund întotdeauna 
la fel : oamenii, tinerii.

I-am văzut trudind din 
greu, sub cerul arzător din 
Oriente, în timpul campani
ei de recoltare a trestiei de 
zahăr, i-am văzut bucurîn- 
du-se solar de explozia de 
veselie și muzică a Carnava
lului. Și nutresc un cald 
sentiment de simpatie și 
solidaritate frățească pentru 
acest popor de nouă milioa
ne de oameni, care și-a a- 
firmat cu dîrzenie in fața 
lumii voința de independen
ță și demnitate națională.

$

ce 
mai
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MANUELA GHEORGHIU

• LA LONDRA S-A DES
CHIS reuniunea de trei zile a 
reprezentanților economici și co
merciali ai celor 31 de țări ale 
Commonwealthului. La confe
rință vor fi discutate probleme 
legate de apropiata aderare a 
Angliei la Piața comună, care, 
după cum se știe, afectează se
rios relațiile economice tradi
ționale dintre țările Common
wealthului.

• GUNTER WATZEL, elibe
rat, la 10 iulie, din funcția de 
secretar de stat în Ministerul 
Apărării al R.F.G., și care a pă
răsit, în cursul aceleiași zile, 
Partidul Social-Democrat, a 
adresat, marți, secretarului ge
neral al Uniunii Creștin-Demo- 
crate o cerere formală de primi
re în acest partid, informează 
agenția D.P.A.

Criza de guvern 
din Finlanda

• PREȘEDINTELE FINLAN
DEI, URHO KEKKONEN, a ce
rut. marți, liderului Partidului 
de Centru, Johannes Virolainen, 
să angajeze tratative în vederea 
formării unui nou guvern, ma
joritar in parlament. Scopul 
consultărilor îl constituie elabo
rarea unui program de guver- 
nămint și stabilirea bazelor de 
alcătuire a unui nou cabinet, 
care să pună capăt actualei cri
ze guvernamentale. După pri
mirea la președinte, Virolainen 
a declarat ziariștilor că speră

ca, în câteva zile, să dea 
răspuns .șefului statului.

un

SE• DE O SAPTAMlNA 
afla in turneu in italia 
ansamblul lolcloric „Doina" al 
tineretului și studenților din 
București. Prezentînd spectacole 
de cîntece și dansuri populare 
românești în orașele Rieti. Ci
vitavecchia, Macerata și altele, 
ansamblul a repurtat un deose
bit succes, fiind aplaudat la 
scenă deschisă. In continuarea

ministrul comerțului exterior, 
al R.P. ’ Polone, Tadeusz Ole- 
chowski, și a avut convorbiri 
cu reprezentanți ai organelor 
poloneze de resort în legătură 
cu dezvoltarea schimburilor de 
mărfuri și a colaborării econo
mice dintre Polonia și Berlinul 
occidental.

Mișcarea grevistă 
din Anglia

turneului său, ansamblul folclo
ric „Doina" va da spectacole la 
Lecce, Teramo, Latina și alte 
localități.

• INTRE 20 ȘI 24 IULIE, 
Karl Kdnig, împuternicit al 
Senatului Berlinului occidental 
pentru probleme economice, a 
făcut' o vizită în Polonia, la in
vitația Ministerului Comerțului 
Exterior — informează agenția 
P.A.P. Konig a fost primit de

• ACȚIUNEA REVENDICA
TIVĂ A CELOR 40 000 DE DO
CHERI BRITANICI — declan
șată săptămîna trecută în semn 
de protest față de arestarea a 
cinci docheri implicați într-un 
conflict dc muncă cu patrona
tul — ia o amploare tot mai 
mare, prin sprijinul de care se 
bucură în rîndurile oamenilor 
muncii din numeroase sectoare 
ale vieții economice britanice. 
Tipografii, muncitorii din tran
sporturile rutiere, minerii din 
Țara Galilor, Scoția și York
shire, vînzătorii din halele Lon
drei au încetat, la rîndul lor, 
lucrul, susținînd cauza docheri
lor și cerînd suspendarea legii 
Carr — lege antimuncito- 
rcască a reglementării relații
lor în industrie.

• CONFEDERAȚIA GENE
RALA A MUNCII din Franța 
(C.G.T.) a adresat un apel tu
turor docherilor francezi să 
boicoteze transporturile navale 
spre Marea Britanie, în semn, 
de solidaritate cu lupta reven
dicativă a muncitorilor portu
ari englezi.

20.45), București (orele 9; 12,30; 16; 
19.30), Grădina Doina (ora 20.15».

ORA H : rulează ’.a Timpuri 
Noi (orele 9,45—21,15 în conti
nuare).

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL : rulează la Favorit (orele 
9,15 11,30: 13,45; 16: 18,15: 20,30).

LEGENDA : rulează la Unirea 
(orele 15,30: 18).

MĂRTURISIRILE UNUI CO
MISAR DE POLIȚIE FĂCUTE 
PROCURORULUI REPUBLICII : 
rulează la Central (orele 9,30: 32: 
15: 17,30; 20.15). Giulești (orele
15,30; 18; 20,30).

DRAGOSTE ȘI AMENZI : rulea
ză ia Miorița (orele 10; 12,30; 15; 
17,30; 20), Grădina Lira (ora 20,15), 
Lira (orele 13,50; 18).

O AFACERE : rulează la Fero
viar (orele 9; 11,15: 13,30: 15.45;
18,15; 20), Modern (orele 9; 11.15; 
13,30; 16; 18.15 : 20,45), Grădina Mo
dern (ora 20,30).

EXPLOZIA ALBA : rulează la 
Drmul Sării (orele 15,30; 17,45; 20).

^PENTRU T I M P 0 L D V. L I B E R g
TREI DIN VIRGINIA : rulează la 

Excelsior (orele 8,45; 11; 13,15:
15.30; 18,15; 20,45), dona (ore?e
8.45; 11,15: 13.30; 15,45: 18,15: 20.4Î).

ASTA SEARA DANSĂM ÎN FA
MILIE : rulează la Lumina (orele 
9: 11.15: 13,38; 16: 18,30: 29.45).

VEDERE DE PE POD : rulează 
la Grivița (orele 9-30: 12: 15,30; 18; 
20,30), Melodia (orele 8,45; 11,15: 
13,45: 16: 18,30 ; 21).

AVENTURI LA MAREA NEA
GRĂ : rulează Ia Daca (orele 9: 
12,30: 16; 19,30), Moșilor (ora 16), 
Grădina Bucegi (ora 20.30). Grădi
na Moșilor (ora 20,15).

JOCUL DE-A MOARTEA : ru
lează la Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30: 15,45; 18), Tomis (oreiș 9;

11,15; 13.30; 16; 18,15), Grădina Au
rora (ora 20,15), Grădina Tomis 
(ora 20,30).

PADUREA PIERDUTA : rulează 
Ia Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

20 000 DE LEGHE SUB MĂR! : 
rulează la Bucegi (orele 15,30; .8).

ROBIN HOOD : rulează la Cotrc- 
ceni (orele 15.30: 18-, 20.15), Viran 
(orele 15,30; 18), Grădina Vitan 
(ora 20,15).

ODISEEA GENERALULUI JOSE j 
rulează la Crîngași (orele 16; 
18: 20).

CASA DE SUB ARBORI : rulea
ză la Volga (orele 9; 11,15; 13,30; 
16: 18,15; 20,30), Flamura (orele 9; 
1115; 13.30; 16: 18,15: 2»,30).

DESCULȚ IN PARC : rulează la

Buzeșil (orele 15,30; 18), Grădina 
Buzești (ora 20,30).

WATERLOO : rulează la Feren
tari (orele 16; 19).

TICK... TICK... TICK... : rulează 
la Pacea (orele 15,45; 18; 20).

MAREA SPERANȚĂ ALBĂ : ru
lează la Floreasca (orele 15,30; 18; 
2G.30), Arta (orele 15,30; 18), Gră
dina Arta (ora 20,15).

LOVE STORY : rulează la Ra
hova (orele 15,30; 18: 20,15).

B.D. LA MUNTE ȘI LA MARE : 
rulează la Flacăra (orele 15,30; 18; 
20,15).

ULTIMUL DOMICILIU CUNOS
CUT : rulează la Viitorul (orele 
15.45; 18; 20,15).

OSCEOLA : rulează la Cosmos

(orele 15,30; 18; 20,15).
OMUL ORCHESTRA : rulează la 

Munca (orele 16; 18; 20).
CINCI PENTRU INFERN : ru

lează la Progresul (orele 15,30; 18; 
20.15)

TOAMNA CHEYENNILOR : ru
lează la Laromet (orele 15.3C; 
18.30).

ACEASTA FEMEIE : rulează la 
Grădina Unirea (ora 20,15).

NELE LIPSURI, NEAJUNSURI SI 
DEFICIENTE . ÎN DOMENIUL 
DRAGOSTEI — ora 20 ; Teatrul 
„C. I. Nottara" (La Parcul „He
răstrău") : ADIO CHARLIE — ora 
20; Teatrul ,,C. Tănase" (La Gră
dina Boema) : TRÂSNITUL MEU 
DRAG — ora 20; Ansamblul „Rab- 
sodia Română" : PE PLAIURILE 
MIORIȚEI — ora 18,30.

MIERCURI, 26 IULIE 1972
Teatrul National „I. L. Caragia- 

le“ (Sala Comedia) : DESPRE U-

programul I

9,00 Deschiderea emisiunii de 
dimineață. Telex. 9,05 Concert în 
haine de lucru. 9,35 Muzicienii de 
mîine. Un reportaj dedicat celei 
mai tinere generații de artiști, 
școlilor, profesorilor și viitorului

• • • • •

lor public. 10.00 Curs de limba 
rusă. 10,30 Telecinemateca pentru 
tineret. 12,00 Telejurnal. 17,30 
Deschiderea emisiunii de după- 
amiază. Curs de limba germană. 
18,00 Interpretul săptămînii. 18,15 
Oameni și fapte. 18,30 . Noutăți 
cultural-artistice. 18,50 Timp si 
anotimp în agricultură. 19.20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 
Avanpremiera. 20.15 Festivalul na
țional de muzică ușoară 1972. Con
cursul de creație Transmisiune 
directă de la Constanța. 21,05 Tele- 
cinematec.a : „Menajeria de sticlă". 
22,50 „24 de ore".
programul II

29,00 România în lume. 20,30 
Selecțiuni din spectacolele prezen
tate la București de Ansamblul 
Berlin-Variete din R.D.G. 21,00 
Viața economică a Capitalei. 21,20 
Arta plastică : Muzeul Theodor 
Aman. 21,35 Teatru foileton „Mu- 
șatinii". Episodul XII : „Bătălia".

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA; București, Piața „Scinieii*. Tel. 17.60.19. 17.60.20. Abonamentele se fac ta oficiile petale și difu/nril din întreprinderi și. instituții
Pentru străinătate abonamente prin ..ROMPRESFIftATEbIA’ — Serviciul Import.Lspuri Presă - București — Calea Grivîței or. 64—66, P.O.Li, — „Box 2001" — Tiparul) Combinatul poligrafic „Casa Scinteil*.

/
J


