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Intîmpinat cu deosebită stimă și prețuire de populația 

Capitalei pentru grija neobosită pe care o dovedește 

față de aplicarea în viață a programului de ridicare 

a bunăstării materiale și spirituale a poporului

PRIMIRI II TOVARAȘBL
V

• Pieter Lieftinck, director executiv 
la Fondul Monetar International

Joi după-amiază, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit pe 
Pieter Lieftinck, director execu
tiv la Fondul Monetar Internațio
nal (F.M.I.), care, la invitația 
Ministerului Finanțelor, face o 
vizită în țara noastră.

La întrevedere a participat

Florea Dumitrescu, ministrul fi
nanțelor.

în cursul convorbirii, care s-a 
desfășurat într-o ambianță cor
dială, au fost abordate probleme 
referitoare la colaborarea dintre 
România și F.M.I. — Instituție 
specializată a O.N.U. —, precum 
și în legătură cu stadiul actual al 
lucrărilor privind reforma siste
mului monetar internațional.

• Ambasadorul Regatului Maroc și-a 
prezentat scrisorile de acreditare

TO VARĂȘUL NICOLAE CEA UȘESCU 

a făcut ieri o nouă vizită de lucru 
în unități comerciale și obiective industriale

In ziua de 31 mai a.c., tovară
șul Nicolae Ceaușescu, președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a pri
mit pe Maati Jorio, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare în 
calitate de ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Regatului 
Maroc în țara noastră.

Cu acest prilej au rostit cuvîn- 
tări ambasadorul Maati Jorio și 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

După solemnitatea prezentării 
scrisorilor de acreditare, președin
tele Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a avut o con
vorbire caldă, prietenească, cu 
ambasadorul marocan, Maati 
Jorio.

La ceremonia prezentării scri
sorilor și la convorbire au parti
cipat Constantin Stătescu, secre
tarul Consiliului de Stat, și Geor
ge Macovescu, ministrul afaceri
lor externe.

ÎN ÎNTÎMPINAREȘi 
ZILEI DE 23 AUGUST

Șantierul naval Galați:

• ÎN CURSUL DIMINEȚII DE IERI, SECRETARUL 
GENERAL AL PARTIDULUI A VIZITAT CINCI 
VADURI COMERCIALE, DISCUTÎND SI ANALI- 
ZÎND PRINCIPALELE PROBLEME ALE APROVI
ZIONĂRII BUCURESTENILOR • COLECTIVELE 
UNOR MARI UNITĂTI INDUSTRIALE — UZINA 
MECANICA DE UTILAJ CHIMIC DIN BERCENI,

ÎNTREPRINDEREA DE PREFABRICATE „PRO
GRESUL" SI FABRICA DE BETON CELULAR AU- 
TOCLAVIZAT — SI-AU REAFIRMAT HOTARI- 
REA DE A ÎNDEPLINI PLANUL CINCINAL ÎNA
INTE DE TERMEN • PREȚIOASE INDICAȚII ALE 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU PRI
VIND SPORIREA SPATIILOR DE CAZARE IN

CĂMINELE CONSTRUITE PENTRU TINERII 
MUNCITORI • ÎNDRUMĂRILE Șl APRECIERILE 
SECRETARULUI GENERAL — PRIMITE CU VIU 
INTERES DE OAMENII MUNCII BUCUREȘ- 
TENI, CA UN PREȚIOS AJUTOR ÎN MUNCA 
DE FIECARE ZI.

„SA LUCRAM 0 ZI PE
SĂPTĂMÎNĂ CU ELECTROZI 

ECONOMISIȚI»
• în trei luni ei au recuperat 20 de tone

O zi obișnuită din activitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, O zi ca oricare alta, in care 
biroul de lucru al conducătorului partidului și 
statului nostru a fost însăși viața, cu clocotul ei, 
cu marile împliniri în drumul nostru spre mai 
bine, dar și cu neajunsurile pe care putem și 
trebuie să le înlăturăm pentru a atinge țelurile 
spre care tindem. A intrat in conștiința țârii, a 
fiecăruia dintre noi, necesitatea de a-l vedea pe 
tovarășul Ceaușescu prezent în mijlocul oameni
lor, la locurile de muncă sau acolo unde se asi
gură aprovizionarea cetățenilor, întilnindu-se cu 
muncitori din uzine și de pe șantiere, cu specia
liștii, cu lucrătorii din comerț, gospodine, discu-

fînd probleme concrete, a căror rezolvare deschi
de apoi largi perspective nu numai pentru co
lectivele vizitate, dar pentru sectoare întregi ale 
economiei, pentru îmbunătățirea continuă a con
dițiilor de viață ale populației. Acest mod dina
mic de a conduce și îndruma, de a se consfătui 
permanent cu poporul, îl definim sintetic prin 
stilul de lucru propriu secretarului general.

Vizita din dimineața de joi, 31 mai, prin piețe 
ale Capitalei, la importante obiective industriale, 
s-a soldat, ca de fiecare dată, cu concluzii și 
indicații menite să conducă la perfecționarea 
activității gospodarilor Bucureștiului, a conduce
rilor de întreprinderi și ministere economice.
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Momente decisive în

BĂTĂLIA
RECOLTEI

Reporterii noștri transmit astăzi corespon-

dențe despre trei obiective care reclama

operativitate maximă : semănatul, întreți-

nerea culturilor, furajele

l
• „Scînteia tineretului" vă invită la 

JUNI SEXUAL Di ȘAH 

Arta combinației în 10 partide 
cu Florin Gheorghiu

In ajunul vizitei, în cuvînt-a- 
rea rostită la întîlnirea cu acti
vul de partid al armatei, secre
tarul general spunea : „Cunoaș
teți preocupările actuale ale în
tregului popor care acționează 
cu toată fermitatea în înfăptui
rea hotărîrilor Congresului al 
X-lea al partidului, ale Confe
rinței Naționale. Vă sînt cunos
cute rezultatele pe primii doi 
ani și patru luni ale acestui 
cincinal. în toate domeniile, atit 
în industrie cit și în agricul
tură, planul a fost nu numai 
realizat, dar și depășit". Mai 
departe, tovarășul Ceaușescu 
releva : „Acordăm o mare 
atenție înfăptuirii politicii parti
dului de ridicare a bunăstării 
materiale și spirituale a între
gului popor. Și în acest domeniu 
hotărîrile Congresului al X-lea 
și ale Conferinței Naționale se 
înfăptuiesc cu succes. Desigur 
că și în activitatea noastră eco
nomică și socială mai sînt încă 
neajunsuri, lipsuri".

Tocmai pornind de la succe
sele de pînă acum, de la neîm- 
plinirile care mai există, con
ducătorul partidului și statului 
a continuat dialogul cu făuri
torii de bunuri materiale, vizita 
de ieri stînd sub semnul preo
cupării statornice de a da noi 
valențe muncii și vieții coti

diene ale cetățenilor Capitalei, 
ca și ale tuturor oamenilor 
muncii din întreaga țară.

în timpul vizitei, secretarul 
general a fost însoțit de Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Gheorghe 
Cioară.

Ca o nesfirșită cololană sonoră, 
ovații, aplauze, urări de să
nătate și de viață lungă, au 
ilustrat sentimentele față de 
tovarășul Ceaușescu, exprimate 
emoționant de cele mai largi 
categorii de cetățeni ai Capi
talei.

în vechiul cartier muncitoresc, 
astăzi întinerit de noile blocuri 
de pe bulevardul „1 Mai“, în 
inima vadului comercial al Obo
rului, la hala „Traian", în pie
țele Rahova" și „Pantelimon", 
în toate aceste locuri, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost încon
jurat de mii de locuitori ai 
orașului, fiecare dintre ei do
rind să strîngă mîna secretaru
lui general al partidului, să-i 
împărtășească gîndurile, bucu
riile și greutățile. între aceștia 
se află muncitoarea Ileana Popa 
de la Fabrica de confecții și tri
cotaje „București", maistrul 
Iulian Vică de la Fabrica „Fla
căra Roșie", Ion Gherman, sa
lariat la Uzinele „Timpuri noi" 
și mulți alții.

„Să trăiască partidul, să trăiți 
și dumneavoastră, tovarășe 
Ceaușescu, să vă dea dumnezeu 
sănătate și putere de muncă, să 
ne conduceți mulți ani înainte" 
— urarea din inimă a bătrînei 
colectiviste Floarea Iordache, 
mamă a 14 copii și bunică a 16 
nepoți, mărturisește de la sine 
intensitatea acestor simțăminte. 
Ca și cuvintele atît de grăitoare 
adresate secretarului general de 
bătrîna Ecaterina Siminiuc : „Vă 
mulțumesc că vă îngrijiți de 
viața noastră, să trăiești, tova
rășe Ceaușescu, să trăiască tot 
poporul românesc și rogu-te 
dă-mi voie să te îmbrățișez ca 
o mamă pentru tot ce ai făcut 
și ce faci pentru țară, pentru 
noi".

Intîmpinat astfel, pretutindeni, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a vizitat, timp de mai bine de 
două ore, cinci vaduri comer
ciale — unde aproximativ un 
sfert din populația orașului 
cumpără cele necesare — din 
diferite cartiere ale municipiu
lui, ceea ce a permis cuprin
derea Și analizarea principale
lor probleme ale aprovizionării 
bucureștenilor.

(Continuare în pag. a 111-a)

Auzisem de această inițiativă 
de la Șantierul naval din Galați 
de cîteva săptămîni. Și acum 
iată-ne aici, gata să consemnăm 
faptele, rezultatele acumulate 
de atunci încoace.

— Merge bine, ne întîmpină 
Emil Ciuntu, secretarul comi
tetului U.T.C. La secția I.A. 
construcții corp, unde am por
nit inițiativa, sudorii lucrează 
într-adevăr sîmbăta cu electrozi 
economisiți în cursul săptă- 
mînii.

Secvențele culese pe teren, 
confirmă într-adevăr că elec
trozii sînt bine gospodăriți, folo
siți la maximum, calitatea lu
crărilor s-a îmbunătățit; tinerii 
au format o puternică opinie 
împotriva risipei, își organizea
ză cil grijă locurile de muncă. 
Efectele acțiunii sînt vizibile 
peste tot. Pînă în prezent, pe 
lîngă îmbunătățirea calității 
sudurii, mai buna organizare a 
locurilor de . muncă, întărirea 
disciplinei, tinerii au reușit să 
recupereze 20 tone electrozi. 
Inițiativa constă în primul rînd 
in raționalizarea consumului de 
electrozi : nu mai merge fiecare 
sudor la lada de aprovizionare 
pentru a lua cît vrea, ci pri
mește de la șeful de formație 
numai atîți electrozi cît spune 
un calctil riguros că trebuie la 
lucrarea respectivă. Cu semnă
tură și cu obligația de a aduce 
orice capăt nefolosit înapoi. în

RODNIC
Ultima zi a lunii mai a în

semnat pentru lucrătorii Cen
tralei de prelucrare a lemnu
lui încheierea unui rodnic bi
lanț. Planul pe cinci luni a fost 
realizat Ia toți indicatorii de 
bază, valoarea producției mar
fă suplimentare în această pe
rioadă fiind de 39 milioane lei. 
în palmaresul succeselor do- 
bîndite de centrală se înscrie 
producerea peste prevederi a 
35 800. mp uși și ferestre, 
144 500 mp furnire, 2 760 mc

al doilea rînd, Îmbunătățirea 
substanțială a manipulării elec
trozilor, folosirea în acest scop 
a unor conteinere speciale, gri
ja fiecăruia de a nu fi deterio
rați, de a nu fi umeziți etc. 
Apoi o atenție sporită la .calita
tea etapelor de sudură, ceea ce 
presupune o permanentă legă
tură cu constructorii pentru 
eliminarea unor eventuale de
fecte ce ar impune de la sine 
o îngroșare a cordonului de 
sudură.

— De săptămîna viitoare vom 
extinde inițiativa și la secția I 
unde avem și. mai mulți tineri 
sudori și o organizație U.T.C. 
puternică, ne spune Emil Ciuntii. 
Experiența dobîndită Ja secția 
I A. ne dă încrederea că vom 
reuși să punem stavilă risipei 
de electrozi în întreprinderea 
noastră. Dar o dată cu extinde
rea acestei inițiative ne vedem 
nevoiți să scriem șj o scrisoare 
comitetului U.T.C. * de la Uzina 
de sîrmă din Buzău. Primim de 
la această uzină de multe ori 
electrozi necorespunzători, cu 
defecte de fabricație. îi vom 
ruga pe tovarășii din comitetul 
U.T.C. de la Uzina de sîrmă din 
Buzău să ne sprijine în inițiativa 
noastră, inițiativă care presu
pune o aprovizionare cu elec
trozi de bună calitate. Le vom 
mulțumi anticipat.

I. CHIRIC

BILANȚ
placaje, precum și mobilă în 
valoâre de 6 milioane lei.

Rezultatele înregistrate în a- 
cest an hotărîtor al cincinalu
lui se alătură înfăptuirilor re
marcabile din cei douăzeci și 
cinci de ani de la actul națio
nalizării în țara noastră. Evi
dențiem în acest context fap
tul că în prezent producția de 
produse finite a memorabilului 
an 1948 se bbține în numai pa
tru zile, volumul anual fiind 
astfel de 80 de ori mai mare 
decît acum un sfert de veac.

ZIUA INTERNAȚIONALA
A COPILULUI

„Ce este 1 iunie ?“ — 
își întreabă învățătoarea e- 
levii săi ajunși la vîrsta 
Cravatei roșii. „O zi 
cînd este ziua fiecăruia 
dintre noi și ziua tuturor 
copiilor deodată" — i se 
răspunde dintr-o bancă. 
„Și — pe cine ați invitat 
la ziua voastră ?“ „Pe 
părinți, pe educatoare, pe 
învățătorii și profesorii noș
tri. Pe toți cei pe care îi 
iubim fiindcă au grijă de 
noi". „Nu va fi loc pen
tru daruri, însă ■— preci
zează un altul. „De 
ce ? — se interesează în
vățătoarea. „Fiindcă vor fi 
prea multe. Trebuie să 
punem școala lîngă școală 
— și cîte școli sînt în țară, 
tovarășă învățătoare ? Ma
nuale lîngă manuale, tabe
re lîngă excursii, cercuri 
lîngă case ale pionierilor, 
jucării lîngă jucării. Și cîte 
și mai cîte..."

Adevărat. Lîngă torța 
simbol a hărții României 
cu licuricii de pe ea a- 
nunțînd milioanele de spe
ranțe, n-ar avea loc tot 
ceea ce au acum, copiii 
noștri. Dar noi, cei maturi, 
știm să facem sinteze ale 
acestei fantezii venită din 
realitate, ajungînd lesne la 
darul suprem al țării către 
copiii săi: dreptul la o co
pilărie traversată după le
gile unei societăți ce în
scrie cu litere de aur, în 
fruntea grijilor sale supre
me generația care devine, 
veghindu-i și călăuzindu-i 
devenirea. într-adevăr, da
rurile copilăriei, dincolo 
de imensa iubire a părin
ților, reprezintă o ridicare 
la. rang de lege a acestei 
veghi pentru modul cum 
cresc copiii țării. O lege 
care trece sute de copii 
prin grădinițe și cămine, 
prin colectivități de stat,

univers de joacă și bucu
rie, care-i strigă pe toți 
cei de vîrsta învățăturii în 
catalogul școlii gratuite și 
obligatorii. Care clădește 
minuțios viitorul profesio
nal al fiecăruia în interio
rul unei instituții unde co
pilul învață și muncește 
formîndu-se potrivit codu
lui eticii noastre socialiste. 
Copilăria lor se numește 
pionierie și legămînt față 
de partid de a munci și 
învăța pentru a deveni 
demni ostași ai țării. Ei 
sînt minitehnicieni și cute
zători căutători de comori 
pe cărările patriei și har
nici constructori de navo- 
modele ori de carturi. Ei 
sînt micii brigadieri oi 
muncii patriotice lansînd

LUSTIG LUCREȚIA

( Continuare 
în pag. a ll-a) Foto: ORESTE PLEC AN

de EDMOND NICOLAU

CULTURA 
GENERALĂ

Este greu să definim noțiunea de „cultură generală*. Dar 
mai important este de a avea o preocupare permanentă 
pentru formarea unei culturi generale. Zestrea culturală a 
fiecăruia din noi se adună în fiecare clipă, dacă vrem, sau 
niciodată aproape, dacă nu vrem.

Există, de altfel, diverse „culturi generale". în afara unei 
culturi cu adevărat generale există și „culturi generale de 
specialitate". De exemplu, matematica și mecanica și elec
tronica constituie părți componente ale culturii generale teh
nice. La fel, se poate vorbi de o cultură generală medicală 
etc.

Cultura de specialitate este necesară activității noastre pro
fesionale, la fel după cum cultura în sens larg, umanist, 
este indispensabilă contactelor noastre umane, emul fiind 
prin excelență o ființă socială. Dar cultura generală ne este 
necesară și din alt motiv. Un exemplu va ilustra teza noas
tră. Cred că este esențială o atitudine justă în fața proble
melor culturale. Nu trebuie să ne închistăm în cunoașterea 
unui singur domeniu din cultura și știința contemporană, 
închizîndu-ne ochii în fața celor mai noi cuceriri ale uma
nității, afirmînd că ele depășesc domeniul propriu de spe
cialitate.

Dezvoltarea celei mai noi dintre științele contemporane - 
cibernetica - demonstrează cît de falsă este această concep-

(Continuare în pag. a II-al
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Momente decisive în

BĂTĂLIA RECOLTEI
Trei obiective care reclamă 

operativitate maximă:

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui Repu- 
bricii Tunisiene, HABIB BOURGUIBA, următoarea telegramă :

Sărbătoarea națională a Republicii Tunisiene îmi oferă plăcuta 
ocazie de a vă adresa, în numele poporului român, al Consiliu
lui de Stat și al meu personal, condiale felicitări și cele mai 
bune urări pentru sănătatea și fericirea Excelenței Voastre, cît 
și pentru progresul și bunăstarea poporului tunisian prieten.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit, joi după-amiază, în 
vizită protocolară de prezen
tare, pe Li Min Su, ambasado
rul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Populare De
mocrate Coreene la București.

La întrevedere, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, tovă
rășească, a fost de față Nico’ae 
Ghenea, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

Manifestare omagială

• SEMĂNATUL

Metru cu metru, pămîntul

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea regelui 
HUSSEIN, următoarea telegramă :

Doresc să mulțumesc Excelenței Voastre în modul cel mai 
sincer pentru amabilul mesaj de felicitare ce mi l-ați transmis 
cu ocazia aniversării zilei independenței Iordaniei. Adresez 
cele mai bune urări de sănătate și fericire Excelenței Voastre, 
de progres continuu poporului român.

smuls apelor
Douăzeci și două de mii de hectare mai tre

buie însămințate in județul Ialomița. Sint. afec
tate, încă, de apa în exces, de băltiri. Metru 
cu metru, oamenii, prin tot ceea ce întreprind 
— cu casmalele ori cu mașinile — reușesc să 
cîștige pentru culturile acestui an pămîntul 
fertil de Bărăgan. La Scînteia, lazu și Rose-ți 
mii de cooperatori, tineri și virstnici, bărbați 
și femei au deschis canale pe mii și mii de 
metri obligînd astfel apa să set retragă și ofe- 
rindu-le mecanizatorilor cîmp de lucru. Aceș
tia au arat și semănat acum porumb și culturi 
furajere. Calculele lor vizează belșugul pentru 
că tot ceea ce realizează este la un înalt, nivel 
agrotehnic. La Gheorghe Lazăr, ampla acțiu
ne de luare in cultură a tuturor suprafețelor 
de teren a concentrat eforturile tuturor săte
nilor. Fiecare echipă de cooperatori a „profi
tat'4 în această perioadă de aportul unui trac
tor care a arat în ogrăzile cooperatorilor, a 
defrișat drumurile inutile, a brăzdat capetele 
de tarla pînă la o palmă de marginea șanțuri
lor.. Au pregătit terenul și au semănat. Două
zeci și opt do hectare au fost însămintate cu 
porumb, peste ceea ce se prevăzuse, inițial ca 
urmare a acțiunilor patriotice de folosire in
tensivă a fiecărei palme de pămînt. Alte pa
truzeci șî nouă de hectare au fost semănate cu 
furaje, iar zece hectare au fost plantate cu 
răsaduri de legume. în felul acesta întregul 
consum de legume al comunei se asigură nu
mai prin atragerea in circuitul agricol a unor 
suprafețe de teren complet nefolosite pînă a- 
cum. Este un succes ce se impune apreciat cu 
atît mai mult dacă ținem seama de faptul că 
toate lucrările au fost executate numai de că
tre tineri Deci cele optzeci și șapte de hecta
re, cu cît a crescut suprafața arabilă a comu-

este lucrat
nei Gheorghe Lazăr, constituie cartea de vizi
tă a uteciștilor de aici.

Surprinde faptul că la cooperativa agricolă 
din Dor Mărunt, unitate de frunte a agricul
turii noastre cooperatiste, peste o mie de hec
tare sint încă nelucrate. Excesul de umiditate, 
luciul de apă ii împiedică pe mecanizatori să 
execute lucrările de pregătire a terenului și 
de insămînțare a culturilor planificate. Moti
vul acestei nebănuite întîrzieri, după cum sub
linia Eroul Muncii Socia'iste, Constantin Fopa, 
președinte al cooperativei agricole, constă în 
superficialitatea cu care T.C.I.F, (cu sediul în 
comună) abordează programul de desecare ■- 
doptat în urma studiilor întreprinse de către 
specialiști. Utilajele stau zile in șir nefolosite, 
iar opt mii de metri liniari canale trebuiesc 
executate în scopul drenării apelor în exces. 
Ceea ce reușesc să facă cooperatorii înseamnă 
mult prea puțin în comparație cu volumul de 
lucrări ce se cere executat. Draglina detașată 
aici, jn două săptămini abia de-a avansat o 
sută de metri, realizind astfel abia a suta parte 
din productivitatea ce putea să o asigure ; iar 
două buldozere, aduse aici pentru a asigura 
nivelarea terenului învecinat, stau șl ele din 
lipsa carburanților. Cine, si in ce fel, motivea
ză inactivitatea acestor utilaje ? Cum va jus
tifica conducerea T.C.I.F. neîncadrarea în ter
menele fixate pentru executarea acestor atît 
de stringente lucrări ? Se impune adoptarea 
unor măsuri operative din partea organelor 
județene de competență. Numai concentrarea 
aici a șaizeci de tractoare care să lucreze la 
arături și insămințarea porumbului și a cultu
rilor furajere, oricum nu est» suficient...

GH. BRAD

•/iMTRf TINEREA CULTURILOR

Fiecare oră prielnică
folosită

în aceste zile, fiecare uaitaU agricola din ju
dețul Bistr4*-Nmud Iți organizează In așa ‘fel 

lucrările de întreținere a culturilor. Pentru ca 
In agricultura județului lucrează aproape 6 oOO 
de tineri uteciști ne-am interesat de modul cum 
aceștia participă la lucrările amintite. Bună
oară, la cooperativa agricolă Braniștea își des
fășoară activitatea, zilnic, 150 de tineri. Ei sint 
găsiți în toate sectoarele de activitate. Majori
tatea, însă lucrează în pomicultură care se în
tinde pe suprafața de 1 200 hectare. Aici se exe
cută lucrările de stropit împotriva bolilor și 
dăunătorilor. După cum ne relata Livia Fazekaș, 
secretara organizației U.T.C. din cooperativa a- 
gricolă, paralel cu lucrările din pomicultură, ti
nerii execută și lucrările de întreținere a cultu
rilor prăsitoare. Mecanizatorii Gavrilă Neamț, 
Viorel Pop și Gheorghe Pintea, cei mai tineri 
din secția de mecanizare, au început prașila la 
porumb pe o suprafață de 330 de hectare. De 
asemenea, un mare număr de cooperatori, între 
care și tinerii Ștefan Paloș, Ana Săsărman, Lu- 
cica Mureșan, Ana Pintea și loan Mureșean, con
tinuă lucrările de întreținere și combatere a 
dăunătorilor în livezile de pomi fructiferi.

în cadrul raidului nostru anchetă ne-am oprit 
la S.M.A. Dej, care deservește 6 cooperative 
agricole. în cadrul acestei stațiuni își desfășoară 
activitatea 70 de mecanizatori, între care 30 sint 
uteciști. După cum ne relata inginerul Ștefan 
Oniga, directorul stațiunii, în aceste zile munca 
a fost organizată pe două fronturi. „în primul 
rînd am asigurat fiecărei cooperative agricole 
deservită necesarul de mecanizatori pentru exe-

din plin
citarea iar acaio uxde este
cazul pentru lacrtrLe fito-sanitare”. într-ade- 

tilait pe mecanizatorii Viorel Veșa și Sabin 
Man care executau prașila la porumb. Numai 
In primele zile ei au reușit să execute această 
lucrare pe 50 hectare. La sfecla de zahăr s-a 
încheiat prașila I iar acum s-a trecut la exe
cutarea prașilei a doua. La cooperativa agri
colă Viile Dejului prașila I la porumb s-a 
încheiat ia.-* La sfecla de zahăr este executată 
prașila a doua pe aproape întreaga suprafață.

Cu trei cultivatoare se lucra și la coopera
tiva agricolă Vad, unitate deservită tot de 
S.M.A. Dej. Din cele 212 hectare de porumb 
mecanizatorii Ion Stînă, Pavel Racolța și Va- 
sile Rusu au reușit să execute prașila I pe 
suprafața de 100 hectare, iar din cele 90 hectare 
cu sfeclă de zahăr s-a executat deja și prașila 
a doua pe 50 hectare.

în ateliere, activitatea era intensă, mecanicii 
de întreținere împreună cu mecanizatorii exe
cutau lucrări de reparații pentru combinele 
CI și C 3, plus pentru presele de balotat paie. 
După cum ne relata Gavril Trifan, secretarul 
organizației U.T.C. din stațiune, fiecare secție 
are un plan de reparații întocmit în așa fel < a 
în zilele imediat următoare să încheie campa
nia de reparații la combine și prese de balotat. 
La lucrările de reparații s-au evidențiat mulți 
mecanizatori și mecanici de întreținere între 
care și uteciștii Mihai Sorcodi, Gavril Tarța, 
Eugen Pop, Vasile Boia, Ștefan Laszlo și Pe
tru Oros.

OVIDIU MARIAN

• FURAJELE
ORA immRElOR...

Concomitent cu e- 
xecutarea lucrărilor 
—imperativ ale aces
tor zile : întreținerea 
culturilor, recupera
rea de noi terenuri 
și insămințarea lor 
cu porumb etc., coo
peratorii din Brădea- 
nu, județul Buzău, 
acordă o mare aten
ție recoltării și depo
zitării furajelor. In 
acest scop, paralel 
cu munca cosașilor, 
cositorile șl combi
nele pentru recolta
rea furajelor sînt fo
losite zi-lumină. Și, 
în timp ce fînul de 
lucerna este depozi
tat în clăi, ceea ce 
se recoltează cu 
combinele și cosito
rile se insilozează. 
Se asigură, astfel, un 
valoros furaj pentru 
animalele proprietate 
obștească. Faptul că 
s-a adoptat hotărîrea

ca la recoltarea fu
rajelor să se lucreze 
de către toate brigă
zile de cîmp permi
te realizarea unui 
ritm de executare a 
lucrării aproape du
blu în comparație cu 
ceea ce se stabilise 
inițial. Iar acțiunile 
inițiate de către or
ganizația de tineret, 
îndeosebi la trans
portul și depozitarea 
furajelor, asigură 
condițiile necesare 
concentrării de forțe 
la recoltat, acolo 
unde, de fapt, se 
simțea mai mult ne
voia unor oameni ex
perimentați. Cel tîr- 
ziu la jumătatea săp
tămânii viitoare re
coltarea furajelor va 
fi încheiată pe toate 
cele aproape o sută 
de hectare semănate 
cu lucernă.
Foto : GH. CUCU

Pășune amenajată de tineri
„Aici — ne explică ing. Au

rică Băcescu, președintele con
siliului tineretului sătesc de la 
Comitetul județean Argeș al 
U.T.C., — pămîntul rodea slab. 
Niciodată toamna nu venea cu 
brațele pline, iar sătenii din Bra- 
du simțeau nevoia acută de pă
șune. Ne-am gîndit că în cadrul 
acțiunii „1973 — anul zootehniei 
în județul Argeș" tinerii pot con
tribui din plin la o mai bună fo
losire a fondului funciar și asigu
rarea bazei furajere, construind 
aici o pajiște model ajutînd ast
fel întreprinderea județeană de 
îmbunătățirea și exploatarea pa
jiștilor în realizarea planului de 
investiții din acest an“.

Vacanța a însemnat semnalul 
începerii acțiunii. O vacanță fe
brilă, în salopete de brigadier, 
în prezența tovarășului Marius 
Iliescu, prim secretar al Comite
tului județean al U.T.C., a ingi
nerului Constantin Banu, inginer 
șef al întreprinderii, 50 de elevi 
din clasele a IX-a ale Liceului 
„Nicolae Băle eseu" din Pitești 
— constituiți într-o brigadă — 
au luat în „stăpînire" 75 de ha., 
amenajînd 8 parcele. Lopețile 
s au înfipt adine în pămînt fă- 
cînd lăcaș celor 1 400 spalieri de 
beton, acțiune la care și-au a- 
dus contribuția printre al
ții Sorin Moroșan, Mircea

Mărculescu, Adrian Dragnea, 
Anton Răchițeanu, Ion Ma- 
teescu și colegii lor. Pe fiecare 
hectar stau gata să încolțească 15 
•kg. de sămînță din soiurile de 
iarbă valoroasă. Pe acest loc se 
va amenaja și bazinul pentru a- 
cumularea apei din precipitații 
necesară adăpării animalelor. Vor 
fi excavați 548 m.c. pămînt. U- 
cenicilor de la Trustul de con
strucții industriale Pitești le-a re
venit sarcina să întindă pe o dis
tanță care depășește 5 400 m.l. 
peste 2 000 kg. de sîrmă ghim
pată. Peste puțin timp, elevii 
vor veni să vadă rezultatele mun
cii lor.

LIDIA POPESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea lui 
GAAFAR MOHAMMED NIMEIRI, următoarea telegramă :

Am primit cu sentimente de profunde mulțumiri și aprecieri 
căldurosul mesaj de felicitare adresat de Excelența Voastră, cu 
ocazia celei de-a 4-a aniversări a revoluției de la 25 mai.

Strădaniile noastre pe drumul dezvoltării economice si. sociale 
sint considerabil încurajate de eforturile și dăruirea personală 
si continuă a Excelenței Voastre, in folosul și spre binele celor 
două țări și popoare prietene ale noastre.

Sint convins că relațiile amicale și frățești care din fericire 
există între România și Sudan se vor dezvolta și întări în in
teresul ambelor noastre popoare, al cauzei păcii în lume, co
laborării si solidarității internaționale.

Vâ rog să primiți. Excelență, sentimentele mele personale de 
înaltă considerație si cele mai bune urări pentru poporul Re
publicii Socialiste România, de continuu progres și propășire.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România. NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea lui 
RICHARD NIXON, următoarea telegramă :

Dragă Domnule Președinte. . . ,
Vă mulțumesc foarte mult pentru atentul mesaj de simpatie 

in legătură cu pierderile suferite în urma inundațiilor produse 
de fluviul Mississippi. Puteți fi convins că amabilele Dumnea
voastră sentimente se bucură de o înaltă apreciere.

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România ION GHEORGHE MAURER, a trimis prim-mims- 
trului Republicii Tunisiene. HEDI NOUIRA, următoarea tele
gramă :

Cu orilejul Zilei naționale a Republicii Tunisiene, am plăcerea 
să adresez, In numele guvernului român și al meu personal, 
calde felicitări și sincere urări de sănătate și fericire Excelenței 
Voastre.

ZIUA
COPILULUI

(Urmare din poț. I)

chemări pentru ca școala 
să le fie întotdeauna ca o 
floare, orașele ji satele ti 

stă — c 
Si se ir

e scrie multă poe
zie. Se și publică 
foarte multă, de
seori semnăturile 
aparținind unor ti
neri autori care bat

la porțile consacrării. Faptul că 
numeroși tineri sînt atrași de 
poezie obligă totodată :
care-i îndrumă, care au 
hotărîtor In favorizarea 
ției șl impunerii creației 
ferme și limpezi criterii

d tot ceea ce cine de la 
nat ne. de la partid tre
buie onorai cu fapte. In 
fapta lor de acum stau în
scrise învățătura, hărnicia 
șî cea mai frumoasă com
portare.
"*Ați rupt astăzi de di

mineață fila calendarului ? 
Da, e 1 iunie. Ziua copii
lor noștri. Cînd sărbătorim 
un sfert, și poate mai mult 
decît atît, din populația țâ
rii. Numai azi ? Sigur, nu 
nutnni azi. Pentru copiii 
noștri, ai României socia
liste, țara care-și măsoară 
viitond prin ceea ce vor 
fi copiii ei\de azi — ziua 
lor e în fiecare zi. Incit, 
sărbătoarea de acum, săr
bătoare simbol, care așea
ză milioanele de copii ro
mâni alături de alte sute 
de milioane de copii din 
lumea întreagă, nu face 
altceva decît să pună lao
laltă 365 de zile ale unui 
an, amintind ce reprezin
tă, în fond, a fi copil. )

Așa că, azi. cînd’' veți 
trece prin parcuri și veți 
vedea concursuri de trici
clete, biciclete și carturi, 
zăboviți o clipă yi aplau- 
dați-i I E un mod al lor, 
al copiilor, de a se bucu
ra în ziua cînd e ziua fie
căruia în parte yi ziua tu
turor. Nu uitați să treceți 
pe la expozițiile lor, aran
jate în școală cu tot ce 
au lucrat în ateliere și 
cercuri și au desenat, ca să 
arate la 1 iunie ce minți 
agere yi mîini îndemîna- 
tice au. Așezați-că în 
bănci, la serbările lor, pri- 
viți-le dansul, ascultați-le 
versul și cîntecul. 
auzi cu certitudine 
cîntec care de atîția 
însoțește toate evenimen
tele copilăriei : „Mulțumim 
din inimă partidului". 11 
cîntă astăzi pentru că, la 
1 iunie, de Ziua interna
țională a copilului, ei, co
piii. pot face un superb 
total a ceea ce reprezintă 
viața lor luminoasă, opti
mistă, de acum.

Veți 
acel 
ani

pe cei 
un rol 
apari
lor, la 

__ ______ ,__________ de se- 
le~ț:e Desigur, acestea trebuie 
«ă fie, în cazul debutanților, 
sensibil adaptate posibilităților 
s: experienței lor artistice. Crea- 

tinerilor trebuie cercetată 
mente specifice, care 

de lipsa -lor de ex- 
emoarație cu scrii- 

formați deja. Ea 
ț» pe critic si eAtor la 
etare din unghiul pers

pectivelor pe care tînărul creator 
le oferă, a viabilități: demersu
lui său artistic, aceasta nepre- 
supunind firește abandonarea 
criteriilor înseși. Nu vrem să 
spunem că un debut trebuie 
neapărat judecat cu exagerată 
asprime. Vrem să spunem numai 
că trebuie privit cu gravitate, 
cu seriozitate. Fiindcă în accep
tarea unui text literar spre pu
blicare tinerii văd o recunoaș
tere a valorii acestuia, în ace
lași timp o cale, o direcție fer
tilă în evoluția lor sesizată de 
maeștri cu experință și care li 
se recomandă în continuarea ac
tivității scriitoricești. Politica 
debuturilor, așa cum o practică 
revistele, se răsfrînge așadar 
asupra înțelegerii literaturii dt 
către tinerii creatori, care iau 
adesea producțiile literare publi
cate de către acestea drept 
model, drept etalon cu care sînt 
îndemnați să se compare. Evi
dent, atunci cînd o asemenea 
politică este inabil dirijată ea 
poate avea repercusiuni mai 
ample asupra formării tinerilor 
generații de scriitori, asupra 
climatului spiritual în care el 
evoluează. Se impune, deci, cu 
necesitate atitudinea responsa
bilă a celor care conduc mai 
ales rubricile destinate debutan- 
ților. N-am da aci decît două 
exemple de mari scriitori, Mihu 
Dragomir și Miron Radu Paras- 
chivescu, care au sprijinit efi
cient și real, cu răbdare și tact 
apariția atîtor noi generații de 
scriitori.

Lectura paginilor unor reviste 
ne obligă insă să constatăm că 
asemenea exigențe sînt uneori 
ignorate, că acestei forme spe
cifice de îndrumare și modelare 
a unei viitoare personalități nu 
îi este acordată suficientă aten
ție. Să ne oprim la un caz con
cret. în „România literară" 
de ieri ne este recomandat un 
nou poet > Theodor Purice. 
Calitățile pe care i le vor găsi 
poate unii nu ne îndreptățesc, 
credem, să vorbim deja de un 
poet. O poezie, un fragment 
citate la Posta Redacției ar fi 
fost deocamdată, pentru stadiul 
creației acestui tînăr, suficiente. 
Ne-ar fi făcut să înțelegem că 
nu orice proză ritmată poate 
trece în ochii alcătuitorilor pagi
nii (din păcate anonimi 1) drept 
poezie autentică. Imagini terifi
ante născute dintr-un teribilism 
ușor de identificat, un limbaj 
poetic „dur" (strident, lipsit de 
măsură, cu un apetit special 
pentru grotesc și fetid), o atitu
dine de contemplator al unor 
drame existențiale (căci așa sînt 
numite, de la o vreme, în unele

in*r

Joi dimineața, a sosit in Ca
pitală o delegație a Partidului 
Comunist din Uruguay, formată 
din tovarășii Jose Luis Masserâ, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C.'al P.C.U., Juan Jose 
Ormaechea, membru al C.C. al 
P.C.U., secretar al organizației 
PC.U. din Montevideo. si 
Maștera Marta, activistă a C.C. 
al P.C.U., care. Ia invitația 
C.C. al P.C.R., va face o vizită 
de oriet^nie în România.

Oasneții uruguaveni au fost 
salutați de tovarășii Cornel 
Burt<că. membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.P.. Ștefan Andrei, 
secreta- al C.C al P.C.R., de 
activiști <je partid.

Joi după-amiază au pără
sit Capitala Holger Borner, 
secretar general al Partidului 
Social Democrat din R.F. Ger
mania, si Hans-Eberhand Din- 
gels, șeful secției relații exter
ne a P.S.D., care, la invitația 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, au făcut 
o vizită în țara noastră.

La aeroportul Otooeni oaspe
ții au fost salutați de tovarășul 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

I^a 31 mai a.c., George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor ex
terne, a primit pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Gabon în Republica 
Socialistă România, Jean Fir
min Ngondet, în legătură cu a- 
prepiata prezentare a scrisorilor 
sale de acreditare.

Cu prilejul împlinirii a 40 de 
ani de la înființarea Comitetu
lui național antifascist din 
România, în Capitală a avut 
loc, joi, sesiunea de comunicări 
pe tema „Partidul Comunist, 
inițiatorul și organizatorul miș
cării antifasciste din România" 
Manifestarea omagială a fost or
ganizată de Academia de științe 
sociale și politice, Institutul de 
studii istorice și social-politice. 
Comitetul foștilor luptători 
antifasciști.

La sesiune au participat 
Leonte Răutu, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. președintele Consiliului 
de conducere, rector al Acade
miei .Ștefan Gheorghiu", îon 
Pooescu-Pnțuri. directorul In
stitutului de studii istorice si 
social-politice. Nicolae Gutoă, 
președintele Comitetului foștilor 
luptători antifasciști, Ștefan 
Voicu, redactor-sef al revistei 
„Era socialistă", și Ladislau 
Banyai, vicepreședinți ai Aca
demiei de științe sociale și po
litice. acad. Torgu Iordan, foști 
membri ai Comitetului național 
antifascist, cadre didactice, cer
cetători, activiști de partid și de 
stat, ofițeri, oameni ai muncii 
din Capitală.

Deschizînd lucrările, prof. dr. 
doc. Mihnea Gheorghiu, pre-

La Casa de cultură a sindica
telor din Suceava a avut loc 
joi după-amiază, vernisaiul 
Expoziției documentare de fo
tografii din Iran.

Deschisă în preajma vizitei 
pe care Majestățile Lor Impe
riale Șahinșahul Iranului, Mo
hammad Reza Pahlavi Arya- 
mehr și împărăteasa Farah ur
mează să o facă în țara noastră, 
expoziția prezintă imagini su
gestive din Iranul străvechi și 
contemporan, aspecte din viața 
și munca harnicului popor 
iranian.

ședințele Academiei de științe 
sociale și politice, a subliniat 
importanța constituirii Comite
tului național antifascist ca 
moment important în istoria 
glorioaselor tradiții de luptă ale 
mișcării noastre muncitorești.

Exponent al intereselor funda
mentale ale poporului, Partidul 
Comunist Român a inițiat, în 
primăvara anului 1933. lărgirea 
bazei social-politice a Comitetu
lui antirăzboinic și crearea Co
mitetului național antifascist. în 
fruntea comitetului se aflau oa
meni de seamă, membri ai 
Partidului comunist, intelectuali 
cu dragoste de tară, oameni ai 
muncii cu înalt simț civic și 
patriotic, tineri. Pentru a adu
ce în activitatea Comitetului 
național antifascist, alături de 
înțelepciunea experienței, entu
ziasmul și suflul proaspăt al ti
neretului muncitoresc, crescut 
de partid în focul luptelor re
voluționare, Comitetul Central 
al partidului a trimis ift con
ducerea Comitetului național 
antifascist un tînSr comunist In 
vîrstă de 16 an, înzestrat cu un 
înăscut. simț organizatoric și un 
rar dinamism, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

în continuare, au fost pre
zentate mai multe comunicări.

în perioada 17—31 mai 1973, 
au avut loc, la București, lucră
rile sesiunii a XV-a a Comisiei 
de colaborare tehnico-științificâ 
dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Populară 
Chineză^ Cu acest prilej, s-a 
examinat îndeplinirea prevede
rilor Protocolului sesiunii pre
cedente a Comisiei și a fost 
convenit programul de colabo
rare tehnico-stiințifică pentru 
perioada următoare.

Lucrările sesiunii s-au desfă
șurat în.tr-up spirit de priete
nie și înțelegere reciprocă.

producții critice, impulsurile 
obscure și suferințele imaginate), 
de comentator, jignit, vai !, al 
impurității și insanității noas
tre morale pentru care nu mai 
întrevede nici o salvare) — iată 
ce ne oferă poezia tînărului 
Purice. Ce e lumea, pare să ne 
spună autorul acestor încercări 
poetice, dacă nu o cameră 
de dans, unde „magnetofoanele 
urlă fixate la maximum" ? O 
cameră plină de fum unde cad 
de sus poze cu nuduri, o ca
meră pe care poetul o detestă 
profund și de care se va izola

exact antinomia criteriilor prac
ticată de către cei ce alcătuiesc 
revista. Criticul amintit recu
noaște, între altele, că în ulti
mii ani „din 200 de cărți ale 
debutanților, 150 sînt macula
tură" că „machiajele" cele mai 
des întîlnite în versurile debu
tanților sînt j.epigonlsmul de 
variantă formală, imitația după 
modele de sensibilitate bine cu
noscute, obscuritatea pretențioa
să a expresiei, simulacrul stă
rilor catastrofale, bombasticis- 
mul frazeologic si imagistica 
goală dar șocantă". Același cri-

JOCUL PERFID
AL MACULATURII

LITERARE
V

într-un pătrat simbolic, inacce
sibil chiar iubitei ..dacă nu va 
avea / pe unghii / pictate icoane 
cu domnitori bărboși** („Pătra
tul"). Ce este lumea dacă nu 
un imens bar unde „obișnuiții 
localului" (ca să folosim chiar 
titlul unei poezii) „clocesc ouă 
de cristal", și unde din plicti
seală în bîzîitul blind al tono- 
matului și printre norii groși ai 
cafelelor iși înfig „paiele / din 
băutură" / ... „unul altuia în 
tîmplă / între ochi și ureche / 
și se sorb reciproc" ? Ce e viața 
dacă nu un meci de rugby, ce 
sîntem noi. dacă nu niște 
„melci fără cochilie. ... cărora 
ne-au rămas doar capetele de 
oameni / și brațele / terminate-n 
zece coarne oarbe / cu care 
pipăim / din cînd in cînd / 
mingea ovală / ce adusă spre 
piept / ia forme rotunde de fe
meie / iar în grămada de tru
puri / se mai zărește ' o pri
vire de pasăre de pradă / sau 
o copită" („Final la un meci de 
rugby"). Ce e viața dacă nu 
„drum" (titlul unei alte poezii), 
dacă nu o veșnică alunecare 
„între malul împădurit / cu re
clame înfățișînd actrițe surîzînd 
/ pe obrajii cărora adolescenții 
au scrijelit / cu bricegele / 
simboluri sexuale / și între ma
lul cimitir de reviste / așa că 
niciunde / ochii ' nu ni-i vom 
putea odihni" ? Desigur, ni se 
pare ciudată „propunerea" u- 
nui asemenea poet, evident 
neclarificat asupra sensurilor 
unor faote sociale, propunere 
făcută de către revista „Româ
nia literară" După cum și mai 
ciudat ni se pare că aceeași re
vistă se dovedește. în teorie, de 
altă părere. Astfel. R.L. publi
că în același număr în care 
apar versurile citate un articol 
semnat de Laurențiu Ulici 
(„Maculatura machiată") în care 
unei literaturi de exact a- 
ceeași factură — a cărei 
apariție a fost favorizată 
de două edituri — i se aplică o 
binemeritată corecție. Ciudată 
ne apare, deci, diferența, mai

tic denunță în continuare epi- 
gonismul Liviei Nâmțeanu- 
Chiriacescu (volumul „Marele 
Pan", Ed. Cartea Românească), 
„epidemia disperării" pe care 
o ilustrează prin versurile lui 
St. A. Banaru (volumul „Mai 
mult decît o ,elegie" Ed. Litera). 
Datorită inconsecvenței cu care 
se aplică — teoretic și practic 
— criteriile, ceea ce se infirmă 
la pagina 11 a revistei, se pro
pune. In esență, la pagina 26 ! 
Explicația nu o putem găsi decît 
In lipsa unor puncte de vedere 
ferme aparținind celor desem
nați a cultiva și încuraja prin 
intermediul revistei creația de
butanților.

Orice organizator de revistă, 
chiar dacă nu împărtășește pînă 
la detaliu opinia colaboratorilor

pe care-i publică, este implicat 
— și încă masiv — intelectual, 
moral și politic în ceea ce pro-, 
movează, este răspunzător de 
ținuta și rigoarea publicației. 
Dacă așa stau lucrurile, și nici 
nu ne închipuim că stau altfel, 
este de neexplicat ușurința cu 
care redactorii responsabili ai 
„României literare" se lasă 
furați de propria atitudine to
lerantă. Datorită aceleiași lipse 
de criterii ei se văd nevoiti ca, 
odată cu sancționarea justificată 
a „maculaturii machiate" de 
către tînărul critic să-și însu
șească șl unele opinii mai mult 
decît subiective ale acestuia. 
Căci iată ce scrie în același arti
col Laurențiu Ulici : „nu litera
tura proastă pur și simplu este 
primejdioasă pentru buna func
ționare a gustului artistic al ci
titorului, ci literatura proastă 
drapată într-un ceremonial lu
xuriant ce dă iluzia valorii". 
După opinia sa, literatura 
proastă, pur șî simplu — care 
vede lumina tiparului — „ne 
stîrnește cel mult rîsul ori ne 
face s-o privim condescendent, 
lăsînd pe seama editorilor în
grijorarea pentru consumul ne- 
raționâl de hîrtie" Ceea ce ne 
îngrijorează ar fi, deci, nu fap
tul că spre cititor se revarsă o 
mare cantitate de maculatură, 
creindu-se, astfel, un climat li
terar neeorespunzător, el „dra- 
pajul" care ne dă iluzia valorii, 
literatura care are „darul perfid 
de a-1 încurca nu doar pe citi
tor, dar și pe criticul experi
mentat" (I).

Nu știm care dintre beneficia
rii producției literare pot fi mai 
ușor încurcați în fața literaturii 
proaste, mai mult sau mai puțin 
luxuriantă. Ceea ce se vede 
este însă că, de la pagina 11 
pînă la pagina 26 redactorii 
„României literare" s-au încurcat 
în propriile teorii făcînd ei în
șiși „jocul perfid" al maculatu
rii literare.

M. COSTEA t

CULTURA

I
I.

MIINE, SIMBĂTA 2 IUNIE, VA APARE 
PRIMA POZIȚIE I

DE ȘAH

„ARTA COMBINAȚIEI
I 
I
I

Incepind cu aceasta sâptâminâ, ziarul „Scin- 
teia tineretului" organizează un original serial 
denumit „ARTA COMBINAȚIEI". In cadrul seria
lului, redactorul nostru, marele maestru interna
țional FLORIN GHEORGHIU, vâ propune 10 
poziții combinative de joc de mijloc (primele mai 
simple, apoi din ce in ce mai dificile), ce trebuie 
rezolvate de către toți cei ce doresc sâ participe 
la acest serial de tip concurs. Soluțiile fiecârei 
poziții vor fi date de câtre Florin Gheorghiu, în 
sâptâminâ următoare prezentării poziției. Pentru 
rezolvarea corectâ a fiecârei poziții, se acordă 
5 (cinci) puncte. Ciștigătorul - sau cîștigâtorii -

serialului nostru va primi din partea ziarului, 
joc de șah, cu dedicația marelui maestru. Toți 
cititorii care’doresc sâ ia parte la serialul „ARTA 
COMBINAȚIEI** sint rugați sâ scrie pe adresa : 
ziarul „Scînteia tineretului", secția sport, pentru 
serialul „Arta combinației", Piața Scînteii nr. 1. 
București. Se vor lua in considerație răspunsurile 
care au pe plic ștampila poștei pinâ in ziua de 
JOI, inclusiv, a fiecărei săptămini.

(Urmare din pag l) 

ție. Cibernetica s-a născut tocmai din preocupările foarte 
variate ale unor matematicieni, ingineri și biologi care se 
interesau și de biologie și de matematică și de automatică. 
Și ea progresează tocmai prin eforturile celor care se inte
resează de matematică și poetică sau de biologie și elec
tronică.

Nimeni nu mai poate afirma că „știe tot" - dar însuși ritmul 
societății contemporane ne obligă ca, în permanență, să ne 
îmbolățim vocabularul. Limba este un organism viu, există o 
„viață a cuvintelor". Este suficient să ne gîndim că limbajul 
chimic cunoaște cîteva milioane de cuvinte speciale - nu
mele diferiților compuși naturali, sau, majoritatea, sintetici. 
La fel, școala de cultură generală a făcut, ca și televiziunea, 
ca mase mari să fie familiarizate cu problemele mari ale 
culturii, ale activității umane.

Schimburile culturale foarte vii în epoca noastră, comunica
țiile atît .de rapide și de diversificate de pe planeta noastră, 
ne pun în contact cu cultura tuturor popoarelor. Nume noi 
istorice și geografice devin azi de largă circulație. Și, de
oarece nu totul se știe de fiecare dintre noi de la început, 
din școală să zicem, apare necesitatea utilizării dicționa
relor.

Necesitatea nu este nouă. Spre a rămîne la zona noastră 
de cultură, adică la Europa, vom aminti că în secolul III 
î.e.n., Callimac a elaborat un dicționar al autorilor, cu pre
zentarea critică a operelor lor. La fel, in timpul lui August, 
Verrus^Flaccus a elaborat dicționarul „De significatione ver- 
borum" — adică „Despre înțelesul cuvintelor".

Migrațiunile popoarelor au făcut ca această tradiție lexico
grafică sâ se piardă pentru un timp, in secolul XI, Suidas este 
autorul unui Lexicon.

Am aflat, la rîndul meu, aceste date cercetînd un dicționar.
In general, adesea consult dicționare, fie pentru a traduce 

dintr-o limbă în alta, fie pentru a-mi completa informația în
tr-un domeniu al cunoașterii. Epoca noastră de mare activi
tate culturală, face ca dicționarele să fie unelte de lucru 
curente le omului contemporan. Tocmai de aceasta, recenta 
apariție a „Micului dicționar enciclopedic", mi se pare ex
trem de salutară.

Un vechi adagiu latin spunea : „sînt om și nimic din cele 
omenești nu mi-e străin". Acest vechi adagiu e deplin valabil 
și în zilele noastre, indiferent de profesia adoptată. Să avem 
o cît mai temeinică și adîncă pregătire profesională, pentru 
a fi eficienți în profesia noastră, dar și o largă cultură ge
nerală, pentru a fi umani, pentru a nu uita, totuși, că sîntem 
oameni.
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Vizita de lucru a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

în unități comerciale și obiective industriale din Capitală
(Urmare din pag. I)

tn centrul dialogului de lucru 
cu gospodarii orașului s-a aflat 
constatarea că pe piețele Capi
talei atît comerțul de stat, cit 
și cel cooperatist precum și 
producătorii individuali asigură 
o bună aprovizionare cu produ
se agro-alimentare, cu legume și 
fructe de sezon Ca într-o vastă 
vitrină a primăverii, la stan
duri și tonete sînt etalate măr
furi proaspete, de bună calitate, 
care întrunesc aprecierile cum
părătorilor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
discută cu numeroși bucureș- 
teni. „Sînteți mulțumiți de apro
vizionare, găsiți întotdeauna ce 
căutați ? Ce produse lipsesc ?“ 
— sînt întrebări pe care se
cretarul general al partidului le 
adresează în fiecare piață, în 
repetate rînduri, grupurilor de 
gospodine, de cetățeni

„Da, magazinul este bine 
aprovizionat", răspunde Ana 
Ionescu. salariată la întreprin
derea „Producția", aflată în 
acele momente în hala „Traîan". 
„Găsim de toate, tovarășe se
cretar general" — subliniază 
gospodina Rozalia Marinache în 
timpul vizitei în magazinele din 
piața „7 Noiembrie" Aceleași 
aprecieri le fac și alți bucureș- 
teni, care precizează, totodată, 
că uneori lipsesc cartofii timpu
rii, unele legume de sezon, că 
unii vînzători nu respectă pro
gramul de funcționare al maga
zinelor, că există un decalaj în 
aprovizionare între ceasurile 
dimineții și cele ale după-a- 
miezii.

Rafturile unităților de desfa
cere, ale centrelor de carne, 
lapte, pline, tonetele fermelor, 
sțospodăriilor de stat și coope
rativelor agricole de producție, 
ale producătorilor individuali 
sint pline de mărfuri. Astfel, 
numai la Piața „Rahova” s-au 
adus, ca de altfel in fiecare zi, 
4 600 kg. carne. 1 600 kg. brin- 
ză. 200 OOO de ouă, 13 000 kg. de 
legume și multe alte produse 
de sezon, mari cantități de făi
nă, mălai, zahăr, ulei, corner.’, 
precum și semipreparate — măr
furi suficiente pentru aprovi
zionarea cotidiană a populației 
din cartierele din jur, a munci
torilor de la „Vulcan", „Electro
magnetica-, fabricile de confec
ții și alte unități industriale din 
aceasta zonă. Iar aprecierile 
cumpărătorilor vin să complete
ze impresia de abundență pe 
care ți-o lasă întreaga piață. 
„Simt o adevărată plăcere să 
vin la piață — arată Mihalache 
Mircea, maistru la Uzinele ,.E- 
lectronica", locuitor din acest 
cartier. Piața „Rahova" este a- 
cum curată, bine aprovizionată. 
Se găsesc de toate și in canti
tăți îndestulătoare. Nu suferă 
comparație cu ceea ce a fost. 
După vizita dumneavoastră, gos
podarii orașului au luat măsuri 
pentru a realiza indicațiile pe 
care le-ați dat. Vă mulțumim 
din inimă, tovarășe secretar ge
neral-, Ioana Petculescu. de ia 
Fabrica „Aurora", a ținut, la 
rîndul ei, să sublinieze : ..Dacă 
\ echea piață nu reușea să a- 
provizioneze suficient populația, 
In prezent ea satisface nevoile 
și exigențele. Am tlrguit ia 
multe locuri dar cred că aceas
ta este cea mai bună piață". 
Constantin Teodorescu rele, a 
și el buna aprovizionare. 
Cuvinte de apreciere au avut, 
de asemenea, gospodina S ță 
Tudorina, din strada Grigoreanu 
Petre, și pensionarul Ciobanu 
Gheorghe, din strada Dobra 
Nouă.

Constatări asemănătoare și ia 
alte piețe ale orașului. Hale.e 
Obor sint pline de cumpărători 
care găsesc tot ce au nevoie. în 
cartierul Pantelimon. superma- 
gazinul de aici, amenajat după 
vizita anterioară. oferă pe^.e 
300 de sortimente de pro
duse alimentare preambaia- 
te, mezeluri, conserve, legu
me și fructe congelate. „Maga
zinul este totdeauna ireproșab:l 
aprovizionat" — declară munci
toarea Elisabeta Pavel. Sectoare
le de desfacere a peștelui și 
cărnii oferă, de asemenea, di
ferite produse. La unitățile de 
desfacere a legumelor și fructe
lor au sosit în cursul nopții 12 
tone de varză, ceapă, cartofi, 
conopidă, salată, roșii.

Tnteresîndu-se de calitatea si 
varietatea produselor, de prețu
rile lor, secretarul general al 
partidului arată în discuția cu 
conducerea Ministerului Comer
țului Interior, cu primarul ge
neral al Capitalei că se impu
ne prezența unui sortiment mai 
bogat, repartizat pe tot timpul 
zilei, îndeosebi la seminrepara- 
te din carne și pește. Se reco
mandă, totodată, diversificarea 
sortimentelor unor produse cu 
mare valoare nutritivă, cum ar 
fi pastele făinoase, fulgii de po
rumb, în general o mai inspi
rată preambalar?, utilizarea 
mai bună. în acest sens, a ca
pacităților de producție existen
te. Reține atentia gama largă d*5 
’egume deshidratate, care. o 
dată preparate, au același con
ținut de vitamine ca si celela’te. 
aceleași calități nutritive. Sînt 
tot atîtea argumente în fa
voarea extinderii standurilor 
cu astfel de produse, înso
țite de rețete de preparare 
vizibil afișate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se oprește în repetate rînduri 
în fața standurilor de vînzare a 
produselor agro-alimentare, de
gustă unele produse, cercetea
ză îndeaproape calitatea legu
melor și fructelor, cere opiniile 
cumpărătorilor, ale vînzătorilor. 
Se vădește o atentă preocupare 
pentru expunerea și desfacerea 
mărfurilor, aspectul civilizat, a- 
trăgător, al piețelor, total 
schimbate în comparație cu cel 
avut la precedenta vizită a se
cretarului general al partidului.

Apreciind că. Intr-adevăr, au 

existat unele greutăți obiective 
în ce privește aprovizionarea 
cu unele soiuri de legume tim
purii, cu fructe, dat fiind timpul 
nefavorabil pentru agricultură, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat, totodată, că sînt toate 
condițiile pentru ca în urmă
toarele două săptămînl piețele 
să primească din belșug ceea ce 
este necesar pentru a satisface 
cerințele cumpărătorilor.

Discuția cu edilii orașului a- 
bordează, de asemenea, pro
blema modernizării în conti
nuare a magazinelor și piețelor, 
înfăptuind sarcinile trasate de 
secretarul general cu prilejul 
altor vizite, consiliile populare 
ale municipiului $i sectoarelor 
orașului au modernizat piețele 
„Rahova", „Pantelimon", halele 
„Traian" și alte centre comer
ciale. Aici au fost create super- 
magazine înzestrate cu utilaje 
frigorifice și alte instalații co
merciale unde se practică auto
servirea — formă de comerț 
mult apreciată de cumpărători. 
Reținînd aceste realizări, tova
rășul Ceaușescu recomandă o 
amenajare mai corespunzătoare 
a halelor Obor, înființarea 
de noi piețe, mai ales Ir. 
tierele ridicate în ultimii ani. 
precum și pe locul unor va
duri comerciale cu tradiție. 
Se indică, totodată, ca să fie a- 
plicate la scară mai largă meto
dele modeme de comerț, «â se 
înființeze mici unități rpecia'.e 
pentru preparate de pește si 
semipreparate de bucătărie, ir. 
general necesitatea de a se pune 
mai bine in valoare suprafețele 
comerciale ale orașului, precum 
și o prezență mai substanțiali 
a unităților cooperației meșteșu
gărești. în special cu prod-se 
de artizanat.

De asemenea, secretarul ge
neral atrage atenția asupra ne
cesității aprovizionării 
a organizării orarulu: de func
ționare a magazinelor, pe schim
buri, pentru a se economisi 
timpul cetățenilor.

Mărci nd. o dată in plus, inter
dependența dintre ridicarea ni
velului de tra: al oamenJtc 
muncii și rezultatele obtnute de 
ei in producție, in dovoitaree 
în ritm susținut a industrie., 
bază trainică pentru progresJ 
țării, cea de-a doua parte a 
v. zi tei. consacrată activității u- 
nor importante întreprinderi, 
a relevat atenția permanentă a- 
cordață de conducerea partidu
lui și statului nostru proble
melor îndeplinirii planului cin
cinal înainte de termen, crește
rii, în acest scop, a eficienței 
tuturor sectoarelor eccr.cmire.

Cadrui acestei analize l-a con
stituit însăsi munca unor harri- 
ce colective din unități ecooo- 
mice bucurestene. După cum se 
știe, comuniștii, jamenii muncii 
din Capitală sin* inițiatorii In- 
flâ că ratei chemări patricuce. 
adresată națiunii întregi, de a 
se îndeplini cincinalul în patru 
ani și jumăta’e. D* atunci au 
trecut peste zece lum. perioadă 
in care angajamentul oamenilor 
muncii bucureșteni prinde zi de 
zi viață pe temelia fantelor, a 
realizărilor, a abnegației și ca
pacității lor creatoare.

La fața locului — Uzina me
canică d? utilaj chimic din Ber- 
ceni. întreprinderea de prefa
bricate „Progresul- și Fabrica 
de beton celular au toc La vizat — 
au fost discutate aspecte de 
mare interes pentru întreaga 
economie privind folosirea mai 
rațională a spațiilor și utilaje
lor existence, organizarea știin
țifică a fluxurilor tehnologice 
in vederea valorificării intense 
a potențialului actual, îmbună
tățirea parametrilor tehnici și 
modernizarea producției, redu
cerea consumurilor specifice si 
cheltuielilor materiale, creșterea 
calității, folosirea rațională a 
cadrelor de muncitori și ingi
neri.

Vizita de lucru la unele obiec
tive economice bucureștene a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
începe în zona industrială de 
sud a Capitalei. Aici, secretarul 
general al partidului este în- 
timpinat de Janes Fazekas. vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, de Vas-le Patilineț. 
ministrul economiei forestiere si 
materialelor de construcții, 
loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini 
grele, de numeroși muncitori din 
uzinele si fabricile din ace**tă 
zonă a orașului.

Specialiști din domeniul con
strucțiilor și materialelor de 
construcții prezintă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un complex 
de pavilioane destinat muncito
rilor nefamiliști. Sînt discutate, 
cu acest prilej, planurile mai 
multor variante a unor astfel 
de pavilioane realizate din be
ton celular autoclavizat. mate
rial nou, ale cârui proprietăți 
permit realizarea într-un timp 
scurt a lucrărilor de construcție 
și cu cheltuieli mult reduse. 
Analizînd cu deosebită atenție 
împreună cu specialiștii atît 
planurile, cit și diferite faze de 
construcție a pavilioanelor, to
varășul Nicolae Ceaușescu re
comandă sâ se aducă unele mo
dificări în ceea ce privește com
partimentarea spațiilor în ve
derea obținerii unui confort 
îmbunătățit. Apreciind timpul 
scurt de realizare a construcții
lor din beton celular autoclavi
zat, costul redus al acestora, 
precum și simplitatea execuți
ei, secretarul general indică 
specialiștilor, primarului gene
rai al Capitalei, miniștrilor 
prezenți să se folosească pe 
larg noul material la construc
ția unor hale funcționale pen
tru industria ușoară și alte 
sectoare, a fermelor agrozoo
tehnice, unităților comerciale, 
căminelor și locuințelor cu 1—2 
etaje, creșelor, grădinițelor, la 
amenajarea pereților interiori 
din apartamente.

In mod deosebit, tovarășul

Imagini devenite familiare, însoțite de un angajament unanim: „Vom munci, tovarășe secretar
general, și vom îndeplini întocmai prețioasele dumneavoastră indicații !“

Nicolae Ceaușescu atrage aten
ția proierfanților de a renun
ța la sistemul halelor indus
triale monobloc Trebuie să 
realizăm construcții m care sâ 
pătrundă tn voie lumina zilei ; 
altfel vor lucra și muncitorii 
îa aceste condiții, iar prețul 
de cos’- va fi mult mai mic.

în cadrul dialogului de lucru 
eu factorii de răspundere sint 
analizate apoi posibilitățile de 
sporire a numărului de locuri 
In cfaxxtniSe muncitorești în 
concordanță cu afluxul de ti
neri care vin sâ lucreze in în
treprinderile industriale. pe 
șantierele de construcții și în 
alte sectoare productive ale e- 
conomiei naționale. Secretarul 
generai al partidului este in
format că pe baza unui studiu 
întreprins recent, prin folosirea 
mai bună a spațiului existent, 
se poate ajunge la o creștere 
de circa 35 000 locuri în cămi
nele construite pentru tinerii 
muncitori. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomanda sâ fie a- 
naiizată posibilitatea realizării 
unui număr sporit de spații de 
cazare și pentru muncitorii na
vetiști, asigurînd astfel o mai 
mare stabilitate a forței de 
muncă folosirea integrală a 
timpului de lucru.

In continuare se vizitează 
cea mai nouă unitate a indus
triei constructoare de mașini a 
Capitalei — Uzinele mecanice 
de utilaj chimic. In numele tî- 
nărului colectiv care lucrează 
aici, inginerul Paul Florescu, 
directorul întreprinderii. mul
țumește secretarului general al 
partidului pentru cinstea deo
sebită pe care le-o face de a 
fi din nou oaspetele lor.

Gazdele informează pe tova
rășul Nicola? Ceausescu că în 
centrul atenției comuniștilor, a 
întregului colectiv de muncă 
au stat și stau transpunerea în 
fapte a hotărîrilor partidului, 
recomandările făcute cu prile
jul vizitei din primăvara anu
lui trecut, referitoare la spe
cializarea producției, scurtarea 
termenului de intrare în func
țiune la parametrii proiectați 
a întregii uzine. Ca rezultat al 
mobilizării eforturilor comuniș
tilor, tuturor muncitorilor, in
ginerilor și tehnicienilor, a a- 
plicărij unor soluții constructi
ve și procedee tehnologice mo
derne în sectoarele de prelu
crări mecanice, cazangerie și 
montaj, a ridicării fadului de 
calificare și specializare a ti
nerilor din uzină, precum și a 

participării directe In producție 
a unor ingineri, specialiști si 
muncitori cu experiență boga
tă. In urma aplicării hctârîri- 
lor conducerii partidului și sta
tului, in prezent aici se execu
tă o gamă variată de utilaje si 
instalații complexe. în marea 
lor majoritate unicate, pentru 
industria noastră chimică $i pe
trochimică afiatâ in plină dez
voltare Introducerea unor noi 
fluxuri tehnologice la cazange
rie și in alte sectoare de pro
ducție ale întreprinderii con
cepute de specialiștii uzinei, îm
preună cu cei ai institutului de 
cercetări pentru construcții d? 
mașini, vor asigura o creștere 
a productivității muncii in a- 
cest an de cinca 60 la sută fața 
de 1971 In vederea livrării la 
termen a utilajelor. potrivit 
contractelor încheiate cu ma
rile uzine chimice de la Cra
iova, Tulcea, Rm. Vilcea, Pi
tești și din alte zone ale țării, 
conducerea uzinei împreună cu 
comitetul de partid au întocmit 
planuri de măsuri tehnice și 
organizatorice astfel incit uti
lajele destinate obiectivelor cu 
termen de punere în funcțiune 
în trimestrul III să fie trimise 
beneficiarilor pînă la finele lu
nii iunie. Muncitorii de aici. _a 
căror vîrstă medie nu depă
șește 22 de ani. sînt ferm ho- 
tărîți să-și onoreze cu cinste 
angajamentul asumat d° a în
deplini prevederile cincinalului 
în patru ani și jumătate, de a 
îmbunătăți continuu perfor
mantele tehnice și gama sorti
mentelor d? utilaje si instala
ții, de a livra înainte de ter
men comenzile pe care le au 
încheiat? cu uzinele chimice.

în continuare sînt vizitate 
principalele sectoare de pro
ducție ale uzinei. în întîmpi- 
narea secretarului genera] vin 
numeroși muncitori care îi 0- 
feră garoafe roșii însoțite de 
cuvinte de bun venit în între
prinderea lor, de urări de să
nătate și putere de muncă în 
nobila activitate pe care o des
fășoară pentru binele clasei 
muncitoare, a întregului popor.

Gazdele prezintă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu unele din 
produsele realizate aici între 
care baterii de încălzire, reac
toare, cazane de căldură, filtre 
decantoare și alte utilaje și 
instalații destinate echipării 
diferitelor obiective aflate în 
construcție ale industriei chi
mice.

Ceaușescu 
colectivu- 
pentru a- 
partidului,

fie 
de 

o 
aceeași 

pen- 
admi- 

scop se 
general al

prefabricate 
autoclavizat 

adecvată ; 
avansată 
pavilion 
acest

și săli de ședință, 
timp, observațiile 
unele îmbunătățiri 
în condiții econo- 
să asigure o mai

Tovarășul Nicolae 
apreciază eforturile 
lui, ale specialiștilor 
plicarea hotărîrilor .
indicațiilor date, adresează fe- 
.icitâri pentru realizările ob
ținute pină in prezent. Totoda
tă, secretarul general al parti
dului cere conducerii între
prinderii. centralei ministerului 
de resort să întreprindă acți
uni in vederea utilizării mai 
bune a halelor, întrucît la ora 
actuală intre mașini și utilaje 
există mari spații nevalorifica
te productiv. In acest context 
se recomandă integrarea în cir
cuitul productiv a actualei 
săli de cantină, urmînd ca pen
tru această destinație să 
realizată din 
beton celular 
construcție t 
soluție este 
tru viitorul 
nistrativ. In 
indică primarului 
Capitalei să ia măsuri in vede
rea întocmirii de proiecte-tip de 
astfel de construcții ușoare pen
tru cantine 
în același 
sale vizează 
constructive, 
mice, care . 
bună iluminare a halelor. De a- 
semenea, solicită conducerii mi
nisterului de resort și uzinei să 
întreprindă cele mai eficiente 
măsuri, astfel ca pină la sfirși- 
tul anului să fie complet termi
nată dotarea întreprinderii cu 
utilaje pentru ca în 1974 să fie 
realizată o producție de 25 000 
tone utilaje și instalații. In 
spațiul pe care il aveți — sub
liniază tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — trebuie să ajungeți 
chiar la o producție de 30—40 000 
de tone de utilaje. De aseme
nea. inginerii uzinei să treacă 
să lucreze direct în halele de 
producție, să rezolve acolo, la 
locul de muncă, problemele or
ganizării mai bune a fluxului 
tehnologic, a fabricației.

Conducerea ministerului, a în
treprinderii îl asigură pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu că. în 
lumina indicațiilor sale, vor ac
ționa cu hotărîre pentru reali
zarea sarcinilor trasate.

Vizita de lucru a conducăto
rului partidului și statului con
tinuă la întreprinderea de pre
fabricate „Progresul", unitate 
care in acest an sărbătorește 20 
de ani de existență.

Adresind calde urări secreta
rului general al partidului. 

gazdele îl informează, în ace
lași timp, cu mindrie, că in în
treaga perioadă de existență a 
fabricii muncitorii de aici și-au 
onorat in fiecare an sarcinile 
care le-au revenit. Datorită dez
voltării și modernizării între
prinderii, a aplicării in procesul 
de producție a unor tehnologii 
moderne de înaltă productivi
tate și eficiență, în acest an se 
va obține o producție fizică de 
9,7 ori mai mare față de 1953. 
Prevederile de plan pe primele 
5 luni ale anului au fost reali
zate înainte de termen la toți 
indicatorii. întreprinderea are 
asigurate condiții pentru înde
plinirea cincinalului înainte de 
termen, pentru sporirea aportu
lui la industrializarea construc
țiilor și aprovizionarea ritmică 
cu prefabricate a șantierelor in
dustriale și de locuințe.

Aici este vizitată o expoziție 
de prefabricate și diferite mate
riale noi pentru construcții. Rea
lizările prezentate ilustrează 
sintetic eforturile și strădania 
specialiștilor, a muncitorilor 
din această ramură pentru 
transpunerea în viață a hotărî
rilor Conferinței naționale a 
partidului, a recomandărilor se
cretarului general al partidului 
privind introducerea unor teh
nologii și soluții de execuție 
care să ducă la reducerea pon
derii construcțiilor din totalul 
investițiilor, la creșterea pro
ductivității muncii și scurtarea 
duratei de realizare a noilor 0- 
biective industriale, social-cul- 
turale și locuințe.

Secretarului general al parti
dului îi sînt prezentate elemen
te spațiale — cameră, grup sa
nitar, vestibul — gata finisate, 
realizate în întregime din pa
nouri mari prefabricate după 
tehnologii din cele mai moder
ne care permit ridicarea blocu
rilor de locuințe într-o perioa
dă mult mai scurtă de timp ; a- 
ceâstă metodă aplicată pe șan
tier permite economii de mano
peră de 75—80 la sută, precum 
și reducerea duratei de con
strucție cu 40 la sută, față de 
procedeele clasice. Rețin aten
ția, de asemenea, o gamă va
riată de blocuri ceramice care 
înlocuiesc un număr de 8 pină 
la 13 cărămizi obișnuite, panouri 
mari prefabricate din beton ar
mat precomprimat și din beton 
celular autoclavizat și alte ma
teriale moderne, de calitate su
perioară, care confirmă suc

cesele obținute de cei care 
lucrează în domeniul diver
sificării sortimentelor materiale
lor de construcție, în consens 
cu sarcinile de mare răspunde
re ce stau în fața acestei 
ramuri a economiei naționale în 
actualul cincinal. O preocupare 
a cercetătorilor o va constitui a- 
similarea fabricației tîmplăriei 
metalice și din material plastic 
pentru ferestre, jaluzele, uși, 
concomitent cu diversificarea 
producției de prefabricate.

Secretarul general al partidu
lui felicită pe soecialiști pentru 
realizării? obținute și Ie 
recomandă să sporească oro- 
ducția de astfel de materiale, 
pentru ca șantierele industrial? 
și de construcții de locuințe să 
dispună de un volum mereu 
sporit din noile produse, care 
și-au dovedit eficiența în ceea 
ce privest® reducerea costului 
construcțiilor și îmbunătățirea 
calității lor.

Ultimul obiectiv vizitat este 
Fabrica de beton celular aufo- 
clavizat. amplasată într-o altă 
mare zonă industrială a Capi
talei — Militari. Această unita-' 
țe intri/ă în producție cu un 
an în urmă este dotată cu uti
laje de înaltă tehnicitate car? 
asigură automatizarea și meca
nizarea comnlPtă a tuturor fa
zelor tehnologice. Ingin°rul 
George Mosinoiu, directorul fa
bricii, prezintă secretarului ge
neral al partidului procesul teh
nologic de obținere a betonului 
celular autoclavizat. material 
din care au fost realizate pavi
lioanele pentru muncitorii nefa
miliști de la Uzinele mecanice 
de utilaj chimic. El arată că din 
nisip, ciment, var și pulbere de 
aluminiu se realizează în unita
te o gamă variată de blocuri de 
zidărie, de plăci și alte produse 
destinate atit construcțiilor in
dustriale, cît și celor de lo
cuințe, materiale ce sînt apre
ciate pentru calitatea și însu
șirile lor deosebite

Secretarul general al partidu- 
lui urmărește cu viu interes în
tregul proces de fahricație a 
acestui modern produs, anali
zează amplasarea instalațiilor și 
utilajelor, modul cum este folo
sit spațiul construit. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arată că, 
după opinia sa. suprafața con
struită în anumite locuri nu 

este pe deplin folosită, propun» 
studierea reamplasării unor in 
stalații într-un flux tehnologii 
care să permită utilizarea inte
grală a spațiilor. Specialiștii îm
părtășesc întru totul observații 
secretarului general al partidu
lui și se angajează să sporeased 
producția în cadrul spațiilor e- 
xistente printr-o reorganizare 
corespunzătoare.

Asigurînd că aceste recoman
dări vor fi îndeplinite, direc
torul fabricii transmite tovară
șului Nicolae Ceaușescu hotă- 
rîrea muncitorilor acestei tine
re unități de a nu-și precupeți 
eforturile pentru realizarea cin
cinalului înainte de termen, de 
a spori contribuția lor la apro 
vizionarea șantierelor de con
strucții cu produse din beton 
celular autoclavizat într-o gamă 
mai bogata și in cantități spo 
rite.

...Iată, deci, dimensiunile aces
tei noi vizite de lucru a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, in ca
drul căreia au fost analizate, în 
piețele Capitalei, probleme pri
vind continua îmbunătățire a a- 
provizionării populației, iar în 
uzine cu o însemnată ponr 
d?re în producția materia
lă a țării, împreună cu 
muncitorii, cu factorii de 
conducere din centrale și mi
nistere. măsuri concrete care 
vizează aspecte calitative prin
cipale ale înfăptuirii sarcinilor 
actuale la cota unei maxime e- 
ficiențe, la nivelul exigențelor 
puse în fata întregii economii 
de hotăririle plenarelor C.C. al 
P.C.R. din noiembrie 1972 și din 
acest an.

Tn acest se.ns, vizita secreta 
rului general al partidului, a- 
precierile și concluziile sale au 
înscris nOi momente de referin 
ță în preocupările colectivelor 
burureștene, a oamenilor mun
cii din industria țării noastre, a 
readus în atenția tuturor une 
le probleme de o deosebită ac
tualitate legate de bunul mer- 
al activității economice, al în 
deplihirii prevederilor cincina
lului înainte de termen.
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MANIFESTĂRILE 
„ROMÂNIA 

LA BOCHUM"
La 31 mai s-a deschis seria 

manifestărilor ,,România la 
Bochum", organizate de pri
măria orașului.

In cadrul ceremoniei de 
deschidere a manifestărilor, 
la care a luat parte și amba
sadorul României, Constan, 
tin Oancea, primarul Heinz 
Kuhnert a evocat dezvoltarea 
relațiilor dintre cele două 
țări, subliniind prestigiul d? 
care se bucură țara și po
porul nostru în rîndul opi
niei publice din Republica 
Federală Germania. El a 
apreciat că apropiata vizită 
în R.F.G. a președintelui 
Nicolae Ceaușescu va con
tribui la o și mai strînsă co
laborare pe multiple planuri 
intre cele două țări.

A avut loc apoi un concert 
ai orchestrei de cameră a 
Filarmonicii de Stat din 
Tîrgu Mureș, avîndu-I ca 
solist pe violonistul Ștefan 
Ruha, precum și vernisajul 
expoziției de artă româneas
că „Tapiserie, ceramică și 
sculptură în lemn".

de peste hotare
Reuniunea de la Helsinki

Lucrările reuniunii multilate
rale de la Helsinki cunosc, în a- 
ceste zile, un ritm intens, efor
turile participanților fiind con
centrate asupra definitivării do
cumentelor pentru conferință.

Un important progres a fost 
înregistrat miercuri seara, prin 
încheierea negocierilor asupra 
formulării principiilor relațiilor 
dintre statele participante. Tex
tul adoptat în grupul de redac
tare respectiv 
pus aprobării 
plenară.

Joi, grupul

urmează sa fie su- 
finale în ședință

de lucru pentru

Cursul dolarului in scădere
După o acalmie de cîteva zile, pe piețele monetare vest-euro- 

pene s-au semnalat, miercuri, noi convulsiuni. Cursul dolarului 
a atins cel mai scăzut nivel postbelic la Frankfurt, în raport 
cu marca germană, fiind cotat la închiderea bursei la 2.7300 
mărci vest-germane Cel mai redus curs al dolarului a fost în
registrat însă la Paris, unde moneda americană a fost achizi
ționată cu 4,4050 franci în tranzacțiile comerciale, față de 4,4320. 
luni, și cu 4.365 franci în tranzacțiile financiare, față de 4,39 
franci. Scăderi similare ale cursului dolarului s-au semnalat si 
la celelalte burse europene, îndeosebi la Ziirich și Londra, unde 
moneda S.ILA. a fost cotată la 2,7350 franci elvețieni, față de 
2.7400 în ajun și respectiv la 2.5640 lire sterline față de 2.5550 
în ajun.

Noile presiuni asupra dolarului la bursele de schimb au atras 
speculații pe piețele aurului, susține agenția Associated Press, 
citind experți financiari vest-europeni.

problemele de procedură a con
tinuat discuțiile in Wcituri cu 
participarea la conferință. Dezba
terile de pină acum an reievat 
acordul unanim ca la ’«rtuarea 
conferință sâ ia parte toate sta
tele europene si S.U-A. și Ca
nada.

Grupul de lucru pentru pro
blemele culturale a continua* 
negocierile privind directiv rle 
pentru organismul conferinței ce 
se va ocupa de colaborarea ir- 
domeniul culturii și educației.

In grupul pentru cooperarea 
economică s-a ajuns la un acord 
asupra textului referitor la căile 
și mijloacele de lărgire a coope
rării industriale.

LA 30 MAI, dr. Mircea Bălă- 
nescu. ambasadorul României in 
Finlanda, a oferit o recepție in 
saloanele ambasadei cu oca
zia încheierii misiunii sale in a- 
ceasta țară.

Au participat Kalevi Sorsa. 
primuj ministru al Finlandei. 
V. J. Sukselainen. președintele 
Parlamentului, Aarne Saarinen, 
președintele P. C. Finland-'?. El» 
Alenius, președintele Uniunii 
Democrate a Poporului Finlan
dez. Harri Holkeri. președintele 
Partidului Conservator. alte 
persoane oficiale.
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Cei cărora
le este răpită

bucuria
copilăriei

feaâazl <»c«Tiitul — este prezent deopo
trivă atit ia țănle slab dezvoltate cit și în 
tir > economiceste". Astfel. în
FiM*aae m fost înregistrați la un control 
pe scară ■ațianală aproape 150 000 de co- 
p : i»:re 6—18 ani, lucrînd in ateliere și 
hitrearinderi. în Coreea 
1* Mită din copiii intre 
tr-riti la diferite munci, 
■rairu! copiilor pină la 
<esc. mai ales in rețeaua_ _____ _
păreste 330 000. în Marea Britanie. 
exist* legi darind din 1906 
angajarea copiilor de vîrstă școlară pentru 
efectuarea unor ___ “ __2
din zece lucrează în timpul lor liber sau 
in vacanțe.

Dosarul copilăriei nefericite cuprinde și 
alte capitole. Jumătate din copiii născuți 
in America Latină mor înainte de a îm
plini «ase ani, iar două treimi din supra- 
tiețuitori suferă într-o măsură mai mică 
<au mai mare de perturbări din cauza a- 
limentaijei insuficiente.

...Copii lipsiți încă de la naștere de 
«trictvl necesar, de condiții de locuit sa- 
tisfăcătoare, de asistență medicală. Copii 
care cr»sc ..handicapați fizic", cu amprente 
ce râm in tot restul vieții. Copii ce pără
sesc băncile școlii înainte de a asimila 
primele noțiuni pentru că trebuie să-și 
cîstige singuri plinea. Copii cărora le este 
răpită copilăria.

de Sud peste 50 
7—10 ani sînt fo- 
în Statele Unite 
12 ani care mim- 
de deservire, de-

-11__1-, deși
care interzic

slujbe, nouă minori

între record 
și aventură

B^Merra
nainte de a-i par
curge bulevardele 
cu nume de poeți, 
peste care astrul 
incandescent iși 
poartă trufaș do

goarea, Teheranul sugerează fă- 
găduiala unei tulburătoare in
vestigații în istorie. Qhiar dacă 
turistul deceniului 8 nu este un 
Marco Polo, un descoperitor 
angajat în aventura necunoscu
tului, chiar dacă tipărituri mai 
mult sau mai puțin voluminoase 
i-au prefațat drumul spre Tehe
ran, intîlnirea cu Iranul se con
sumă sub semnul speranței de 
a contempla moștenirea lăsată 
de secole ce aparțin vremii tre
cute. S-ar putea sâ fie obișnui
ta curiozitate - greu de astirn- 
părat - a călătorului venit din 
depărtări, tentația exercitată de 
fabulosul legendei, de spațiul 
devenit scenă a istoriei. Poate 
pentru că gloria persană re
prezintă un capitol înscris cu 
majuscule în cronica umanității, 
poate pentru că acest 
al lui Saadi și ' ' ' 
vedit fertilitatea 
ție.

Dar Teheranul 
lecție de relicve, 
tegoriei orașelor-muzeu 
menite in amintirile lor, 
celebritate conservată grație in
dustriei turismuiui. Există la Te
heran palate de basm, cu fru
museți copleșitoare născute din 
iscusința artizanală, moschee de 
o inalterabilă eleganță, zgomo
tosul bazar, străzi strimte peste 
care, aparent, plutește atmosfe
ra altei epoci. Pasagerul des
cins dintr-un hotel zburător - 
dispus să străbată Terra în vi
teză - va 
cientă de , 
hrănească imaginația. La Dar- 
band, unde muntele face jonc
țiunea cu orașul, măgăruși pi
perniciți, încărcați cu baloturi, 
iși croiesc drum imperturbabili 
printre limuzinele ultramoderne 
parcate în vecinătatea vilelor și 
restaurantelor. Amatorii de ine
dit pot consuma kilometri 
peliculă.

Capitala iraniană este, 
un oraș al prezentului, care iși 
dezvăluie lesne vitalitatea. O 
definește modernitatea lipsită 
de ostentație, împrospătarea ta
bloului străzii intr-un ritm pu
țin obișnuit, construcțiile noi - 
numeroase, cu soluții arhitecto
nice originale. Privirea mai în- 
tîlnește ziduri pe care timpul 
nemilos a săpat riduri, căsuțe 
arse de soare ce nu-și ascund 
vîrsta. Dar nu ele dau nota ca
racteristică a orașului, ci clădi
rile ce cresc în înălțime, clădi
rile albe ce par să sfideze ve
chile obișnuințe în materie de 
construcție, lansîndu-se îndrăz
nețe pe verticală.

rele mărunte, creatori de frumos 
și util, pentru care arta înseam
nă un dar al firii (în 1966 exi
stau 340.000 asemenea ateliere 
dintre care majoritatea aveau 
mai puțin de trei lucrători) sint 
acum făuritori de autobuze și 
de mașini-unelte, stăpînesc 
știința realizării șarjelor de oțel 
și dirijează complicatele opera
țiuni din petrochimie. Artizana
tul și atelierele înghesuite, pră
fuite n-au dispărut. O atestă 
vitrinele supraabundente aie 
magazinelor aliniate pe bu
levarde în care meșterii locali 
iși etalează produsele. Insa in

celor esențiale : oțelârii, 
constructoare de mașini-une :• 
etc.

Iranul, care a devenit stăpinul 
industriei sale petroliere, nu 
poate concepe să
rolul modest, lipsit 
al unui exportator 
prime. Șahinșahul 
Reza Pahlavi Aryamehr sublima 
intr-un interviu câ in jurul anu
lui 1980 țara sa va fî o țară 
dezvoltată din punct ce vede
re tehnic, economic si ndo- 
strial.

După ce oi cunoscut 
înțelegi că ambițiile nobile ale

pămînt 
Hafez și-a do- 
pentru civiliza-

nu este o co- 
nu aparține ca- 

incre- 
într-o

dobîndi o doza suli- 
pitoresc care

A

Vocația modernă

In Italia a apărut volumul

Crearea Partidului Comunist
\l»i 1921 ii

mai joace 
de ambiții, 
de materii 
Mohammad

RODICA ȚEPEȘ

ce creări
« Româx 

rfnt r 
cui în țara 
ional ale

istoric.
1 lucrării în- 

itztorilcr, într-o for- 
â. neîntreruptă

de P.C.R. de la 
pînâ azi în slujba 

î aspirațiilor de 
dreptate socială și 
dese* muncitoare și 

ro*nâr_ în slujba ope- 
sstnire a sccialisrr.ti- 

« păcii. Fdecesiri si cola- 
r pepciru

W grafice 
■prinde, de 
note expii- 

după docu- 
precum și foto- 

în perioada respectivă.

■a .Crearea Partidului 
să ie editorială
w itaHasâ * volumului 
■b — t cu lasritatul de

C.C. al P-C-R
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• COTIDIANUL JAPONEZ 
'Uin-cfri Daily News publici, 

ia ntuoind din 31 mai, un su- 
plimem de patru pagi Mi dedicat 
Ramăaiei ți reUțiitor romano- 
japoaeae.

primit, joi, pe Herbert Wehner, 
președintele fracțiunii parla
mentare a P.S.D. in Bundesta- 
gul R. F. Germania, și pe 
Wolfcans Mischnick, președin
tele fracțiunii parlamentare a 
P.L.D. in Bundestag, 
aflat intr-o vizită 
Germani.

care s-au 
in R. D.

• LABORATORUL 
american — -.Skylab' 
pierdut încă « la sută__ .
paritatea $a de energie electri
că. datorită defectării unei ba
terii. la sfîrsitul experimentului 
de cercetare a resurselor natu
rale terestre efectuat miercuri.

ORBITAL
— a 

din ca

Noul președinte al 
Irlandei
• ERSKINE CHILDERS, 

candidatul Partidului Fianna 
Fail, afiat în opoziție, va fi noul 
c reședințe aj Republicii Irlan
da. Acesta este rezultatul ale
gerilor prezidențiale desfășura
te la 30 mai. Potrivit datelor 
transmise de ambasada irlande
ză din Londra, Erskine Childers 
a obținut 597 240 voturi, iar ad- 
\ersarul său, Thomas O’Higgins, 
candidatul coaliției guvernamen
tale. a obținut 552 830 voturi.

• PREȘEDINTELE NI
XON a avut, la Casa Albă, o 
întrevedere cu delegația de 
ziariști chinezi condusă de 
Chu Mu-chih, aflată în vizită 
in S.U.A. — informează a- 
genția China Nouă. In cursul 
acesteia, președintele S.U.A. 
a declarat : ..Sint nerăbdător 
ca in perioada celui de-al 
doilea mandat al meu, să 
continui să acționez, împre
ună cu premierul Ciu En-lai 
și cu președintele Mac, in 
direcția promovării unor re
lații mai strînse și mai con
structive între cele două 
țări ale noastre. Și ceea ce 
interesează aici este faptul 
că marea majoritate a po
porului american, indiferent 
de convingeri politice, este 
favorabilă inițiativelor pri
vind R. P. Chineză". în în
cheiere, președintele Nixon 
a transmis urările sale per
sonale președintelui Mao 
Tzedun și premierului Ciu 
En-lai. arătînd. totodată, că 
una dintre cele mai mari 
dorințe ale sale este 
face în decursul celui 
doilea mandat al său, poate 
într-o 
vizită 
pentru a vedea mai multe 
localități și mai multi oa
meni".

primăvară, o 
în R. P. “

de a 
de-al

nouă 
Chineză,

• CELE MAI ÎNALTE CLĂ
DIRI DIN LUME • „HUDSON 
CENTER" VA FI O AFACERE 

RENTABILA ?
„Primul edificiu al secolu

lui XXI". în acești termeni 
a fost prezentat zilele tre
cute auditorului la o con
ferință de presă Centrul co
mercial de Ia Manhattan 
(New York) care va fi dat 
integral în folosință în toam
na anului in curs.

„Centrul Hudson", care 
cuprinde cele mai înalte 
două clădiri din lume, con
strucție îndrăzneață, consti
tuie fără îndoială un veri
tabil tur de forță în dome
niul tehnicii construcțiilor. 
Cele două clădiri tip „zgî- 
rie-nori“, cu 109 etaje fieca
re (și o înălțime de 415 me
tri) depășesc recordul ac
tual mondial deținut de Em
pire State Building cu ai 
săi 380 de metri înălțime. 
Niciodată nu s-a investit o 
sumă atît de mare (650 mi
lioane dolari) intr-un edifi
ciu construit pe o suprafață 
atit de mică (6 hectare). 
Trebuie, insă, să ținem sea
ma (performanță deosebită) 
că cele șase clădiri care 
compun ansamblul centrului 
comercial Hudson totalizea
ză o suprafață rentabilă, lo- 
cativă de 93 hectare, adică 
3 hectare mai mult decît 
ansamblul de 18 clădiri ale 
lui „Rockefeller Center*4 — 
cel mai mare centru comer
cial din lume pină la ora 
actuală. Aici, la Hudson, vor 
lucra 72 000 de persoane și 
se vor perinda zilnic alte 
300 000.

Constructorii japonezi și 
americani ai celor doi „zgi- 
rie nori“-record au avut de 
rezolvat probleme extrem 
de dificile. Pentru fundația 
clădirilor-gigant s-au exca
vat 840 000 metri cubi de 
pămint și s-au turnat stra
turi succesive de beton pes
te roca aflată la 20 metri 
profunzime. Construcția a 
trebuit, astfel, concepută ca 
să reziste la vinturi cu vi
teză pînă la 250 km pe oră: 
Marele aflux uman va fi 
rezolvat prinir-o complexă 
rețea de „transport inte
rior" : 146 de ascensoare ul
trarapide (maximum 2 mi
nute de la bază pînă la ul
timul etaj) cu o capacitate 
de 350 000 persoane pe zi 
(totul comandat prin ordina
toare, ceea ce va permite 
reducerea la minimum a aș
teptărilor). întreținerea unui 
asemenea uriaș spațiu loca
tiv a ridicat și ea probleme 
dificile. Cum să se spele, de 
pildă, operativ, cu regulari
tate cele 25 000 de ferestre 
ale fiecărui bloc turn ? O- 
perația va fi încredințată u- 
nui nou aparat automat 
care „descinde" cu viteză de 
la ultimul etaj la parter pe 
niște șine speciale. Apara
tul spală și șterge într-un 
minut ferestrele a cinci e- 
taje.

După lucrări care au du
rat peste cinci ani și jumă
tate și au necesitat o mare 
investiție de bani și ingenio
zitate tehnică, New York-ul 
s-a îmbogățit cu două clă- 
diri-record în materie de 
înălțime. „Aventura Hudson 
— remarca, însă, la amintita 
conferință de presă directo
rul lui Downtown Lower 
Manhattan Association care 
a finanțat construcția «zgî- 
rie norilor» — nu e atît de 
ordin tehnic, cit de ordin 
financiar. Pînă în prezent se 
consideră că pentru a fi ren
tabil un «zgîrîie-nori» nu 
trebuie să aibă mai mult de 
60—65 de etaje. Dacă succe
sul comercial al Centrului 
Hudson se va confirma a- 
tunci vom putea spune că 
este deschis drumul pentru 
«zgîrîie-nori» care să urce 
pînă la... cer». Mai rămîne 
de văzut, adăugăm noi, dacă 
tehnica în construcții va pu
tea ține pasul cu... capaci
tățile succesului comercial 
eventual al super-„zgîrîie- 
norilor".

P. N.

bundența schelelor, 
împrospătarea pei
sajului urban nu 
pot fi disociate de 
fenomenul 
Iranului

propriu 
contem- 

efortul de a străba- 
dezvoltării.

poran : 
te rapid drumul 
,,Boom"-ul construcțiilor nu poa
te fi explicat fără a menționa 
expansiunea industrială. Urma
șii lui Cyrus și Darius iși afir
mă vocația industrială, iar cele 
mai prețioase monumente pe 
care Iranul zilelor noastre le 
înalță, - replică a prezentului 
la strălucirea Persepolisului - 
sint sondele, platformele mariti
me de foraj, sferele petrochi
miei și oțelăriile-gigant. Inde- 
mînaticii meșteșugari din atelie-

această țară care este de trei 
ori mai întinsă decît Franța și 
în care muntele și deșertul ocu
pă două treimi din suprafață, 
industria și-a dobîndit un rol 
preponderent iar sute de mii de 
oameni au abandonat ocupații
le tradiționale pentru a pătrun
de în halele uzinelor. Iranul iși 
datorează progresul economic 
„aurului negru" din subsolul 
său. La Teheran s-a înțeles că 
încasările de sute de milioane 
de dolari trebuie să-și găsească 
o valorificare eficientă care să 
garanteze țării un viitor pe mă
sura speranțelor ei. Peste 
5.000.000 de barili de petrol pă
răsesc în fiecare zi Golful Per
sic. Veniturile de pe urma pe
trolului depășesc anual două 
miliarde de dolari. Miliardele a- 
cestea revin în circuitul pro
ductiv — ele se transformă în 
investiții menite să asigure apa
riția pe harta economică a țării 
a unor obiective din categoria

\ineju. i iunie îrj

cunosc 
silue- 

indicâ 
mcrtu-

acestui stat se dâdesc pe j- 
fundament solid. Oțe-ăni core 
apar in plin deșert orașe a e 
poeziei trecutului care 
metamorfoza industrială, 
tele macaralelor cere 
prezența șantierelor sint
rii ale unei opere constructive 
de ample proporții și cu rezul
tate indiscutabile. Valoarea pro
ducției industriale reprezerta in 
1962 suma de 85.400 rrilioar» 
riali pentru ca după numai un 
deceniu să atingă un nivel soec- 
taculos : 498.000 milioane noii. 
Distanța dintre cele două ci
fre parcursă in numai zece ani 
furnizează cea mai exactă ex
plicație a înnoirilor din peisajjl 
Teheranului. Pentru că erupția 
zidurilor albe mîngîiate de soa
rele fierbinte nu poate fi se
parată de ceea ce specialiștii 
denumesc - intr-o formulă lapi
dară dar cuprinzătoare - pro
cesul dezvoltării.

ELIBERAREA (serice IV—V) î 
Grădina Seiecx (ora 11.45).

ULTIMUL CARTUȘ . Patria (o- 
re_e »; 12-15. 14J8; 14 45; 19; 21,15), 
Modern (orele •; 11.15; 13,30; 16; 
11.15: MJI). Grădina Modern
<ora 38).

FATA BATRINA ; Popular (ore
le 15J8: 11; 28.15).

CEPRIAN PORUMBESCU : Gri vi
ța torele 9; 12.38; 11; 19.30).

OMUL NU E SINGUR . Lumina 
(erele 8: 11.15; 13^8; 16; 18.30;
28.45).

ROND DE NOAPTE : Scala Co
rel» 1; 11.15; 13J8; 14.15. 18.45; 
21.15). București <ore:e 9; 11,15; 
1L38: 16,30; 18.45: 21), Stadionul 
D-.namo (ora 20.15). Grădina Bucu
rești (ora 20.15).

BALADA PENTRU MARIUCA t 
Timpuri Noi (orele 9—20.15 în con
tinuare).

COPIII CĂPITANULUI GRANT : 
Festival (orele 9: 11,15; 13.30; 16:
18.38: 21). Favorit (orele 9,15;
13.45: 16; 18.15; 20.30). Melodia (ci
rcle 9; 11,15: 13.30. 16: 18.30 ; 20.45), 
Buzeștt (orele 9: 11.15: 13.30; 16:
18.15 : 20.30) Grădina Festival (ora 
20). Grădina Buzești (ora 20.15).

VERONICA (ora 10.30), DOMNU
LUI PROFESOR CU DRAGOSTE 
(orele 13.30; 15,30; 18; 20,30) :
Doina.

PE ARIPTLE VÎNTULU1 : Lu
ceafărul (orele 10; 14.30; 19). Gră-

dina Luceafărul (ora 28). Arenei» 
Romane (ora 28).

CLASA MUNCITOARE MERGE 
ÎN PARADIS : Central (orele 
12.30: 15; 17.30 : 28.15).

CIND LEGENDELE MOR : 
eelsior (orele 9: 1L15; 13.38:
18,15; 30 30). Gloria (orele L38: u: 
13.30: 16: 18.30; 20.45).

CEATA : Bucegl (orele 15.45; 18; 
20.30). Miorița (orele 9: 11.15: 13J8: 
15,45; 18; 2015) Grădina Bucegl 
(ora 20).

GRĂBIȚI APUSUL SOARELUI t 
Lira (orele 15.30: 19). Grădina Lira 
(ora 20).

DRUMURILE BARBATmOR î 
Drumul Sării (orele 18: 20.15).

HELO DOLLY : Drumul Sării 
(orele 10: 15).

TARA SĂLBATICA : înfrățirea 
(erele 15.30: 18: 20.15). Moșilor (o- 
rele 15.30: 18 : 20.15). Grădina Mo
șilor (ora 20).

CU MÎTNn.E CURATE : Viitorul 
(orele 16: 18. 20.15).

CE SE ÎNTÎMPLA DOCTORE ? î 
Volga (orele 9: 11.15: 13.30: 15.45;
18: 20.15). Arta (orele 15.30: 18;
20.15) Grădina Arta (ora 20.30).

VERONICA : Cotroceni (orele 1«: 
18: 20) Progresul (orele 9: 16;
18: —

ACEA PISICA 
Aurora (orele 9: 
18: 20,30), Tomis 
13,30: 16; 18.30;
Aurora (ora 20). 
(ora 20.15).

TECUMSEH )

20).

18;
Ex
it;

BLESTEMATA : 
11.15: 13.30; 15.45: 
(orele 8 30: 11;
20.30), Grădina 
Grădina Tomis
Dacia (orele 9;

36 :

11,15; 1X38; 18; 18.15; 28,38), Vitan 
(orele 15,38. 18; 20.38), Grădina Vi
tan (ora 20).

EU NU VAD. TU NU VOR
BEȘTI. EL NU AUDE: Ferentari 
(orele 15.38: 17.45; 20).

RAPORTUL AGENTULUI 
Pacea «orele 18; 18; 28).

NICI UN MOMENT DE PLICTI
SEALA : G’.ulești (orele 15.30; 18; 
28.38).

BATRlNn BANDIȚI : Floreasca 
(orele 15.30; 18; 28.15).

COWBOY : Munca (orele 15.30; 
II. 28.15).

ELIBERAREA (seria a TII-a) 5 
Rahova (orele 15.30; 18; 20,15).

MISTERUL DIN INSULA BAL- 
FE : Flamura (orele 9; 11,15: 13.30; 
16: 18,15 : 20,30).

ORGANIZAȚIA : Cosmos (orele 
15.38; 18; 20.15).

LUPUL MARILOR ; RĂZBUNA
REA : Unirea (orele 16; 19,30), 
Grădina Unirea (ora 20).

CIENȚE TN DOMENIUL DRAGOS
TEI — ora 20: Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra** (Schitu Măgu- 
reanu) ; VALENTIN ȘI VALEN
TINA — ora 20: Teatrul de Come
die ; BUFFALO BILL ȘI INDIE
NII — ora 20; Teatrul Mic : DUPĂ 
CĂDERE — ora 19,30; Teatrul Giu- 
lești : COMEDIE CU OLTENI — 
ora 19,30; Teatrul „Ion Vasilescu": 
SICILIANA — ora —
trul „C. Tânase* 
voy) : REVISTA

Teatrul Național „L L. 
gia!e“ (Sala Comedia) : UN FLU
TURE PE LAMPA — ora 20: (Sala 
Studio) : DESPRE UNELE LIP
SURI, NEAJUNSURI ȘI DEFl-

Sa- 
___ . ________ ___ CU- 
VÎNTUL — ora 19.30: (Sala Victo
ria) : JOS PAL ARIA — ora 19.30; 
Teatrul „Ion Creangă" : O DIMI
NEAȚA DE CIMILITURI — ora 10; 
(la Palatul Pionierilor) : SCUFIȚA 
CU TREI IEZI — ora 16: Teatrul 
,.Țăndărică" (Sala Victoria) : NT- 
NIGRA SI ALIGRU — ora 15; 
Circul Globus : ARENA ’73 (soec- 
taeol internațional) — ora 19,30; 
SPECTACOL DE SUNET ȘI LU
MINA : POEZIA FLORILOR la 
Expo Flora — Parcul Herăstrău — 
orele 20.30; 21.15.

VINERI 1 IUNIE 1973

VINERI, 1 IUNIE 1973
PROGRAMUL I

9,00 Curs de limbă rusă. 9,30 O

viață pentru o idee : Iuri Gagarin 
(II). 10,05 Publicitate. 10,10 Stu
dioul artistului amator. 11,00 Por
tativ ’73. 11,40 Comici vestiți ai e- 
cranului — Charlie Chaplin. 12,40 
Municipalitatea răspunde bucu- 
reșteanului. 13,00 Telejurnal. 16,00 
—17,00 Teleșcoală 17,30 Curs de 
limba engleză. 18,05 Tragerea 
Loto. 18,15 Florile copilăriei — e- 
misiune muzical-distractivă. 18,45 
La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto. 19,00 Teleconferintă 
de presă. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. Cincinalul înainte de 
termen. 1973 — an hotărîtor. 20,GO 
Cîntecul săptămînii : „Primul Ioc 
de pe pămînt**. 20,05 Ziua copilu
lui. Reportaj de Anca Arion. 20,15 
Artă plastică. 20,30 Film artistic : 
„La grota normandă** — produc
ție a studiourilor franceze. 22,05 
24 de ore. 22,35 Teleglob : Itinerar 
iranian — reportaj filmat.
PROGRAMUL II

18,05 Ansambluri folclorice. An
samblul „Poenița** al Palatului 
Culturii din Brașov. 18.35 Publici
tate. 18,45 Desene animate. 19.20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. Cin
cinalul înainte de termen. 1973 — 
an hotărîtor. 20,00 Avanpremieră. 
20,05 Telecinemateca pentru copii : 
„Alice în țara minunilor" — pro
ducție a studiourilor americane. 
21,05 Revista economică TV. 21,35 
Film de educație muzicală : Uni
vers beethovenian. 22,40 Film do
cumentar : „Grădina zoologică" — 
producție a Televiziunii din R.D.G. 
22.25 Cărți și idei — Noutăți edi
toriale : O carte în dezbatere : Pa
tologia obsesivă".
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