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UN ÎNDEMN, O DATORIE DE ONOARE ■

Deplina înfăptuire
a sarcinilor de plan

GÎNDIREA PROPRIE
VALUTĂECONOMISEȘTE
La Fabrica de daniele și 

pasmanterie SOLIDARITATEA 
din Satu Mare, acțiunea de auto
utilare începea acum trei ani. 
Anul trecut, fabrica a fost evi
dențiată pe ramura de produc
ție. In atelierul ei s-au con
struit : Mașini de învelit viță 
franj, mașini de croșetat lănți
șor. mașini de croșetat galoane 
decorative, mașini de divizat și 
caneiat elastic din bandă, dis
pozitive de metrat-rolat elastic 
din bandă etc.

— Aveți un plan de autouti
lare ?

— Nu. răspunde ing.-șef, Gri
gore Maxim. Planul nostru se 
numește necesitate. Ne-am con
struit mașini și dispozitive care 
să ne permită o mai bună va
lorificare a materiei prime, 
realizarea în condiții mai efi
ciente a producției fabricii noas
tre.

— Eficienta economică a ma
șinilor realizate, prin autouti
lare, ne spune Ileana Ilusii, 
secretara Comitetului U.T.C. din 
fabrică, este de peste 1.1 mi
lioane lei. fapt care a diminuat 
importul cu aproximativ 390 mii 
lei — valută.

Fabrica nu are un atelier spe
cial pentru autoutilări. întreg 
personalul de întreținere (inclu
siv mecanici și electricieni) nu 
depășește șaizeci de muncitori.

— Totuși, unele mașini sint 
extrem de complicate. Cum 
le-ați construit intr-un atelier 
atit de mic ?

OAMEI^
? FAPTE, 
INIȚIATIVE

asemenea
cale : auto-

in fabrică.

e Angajamentul anual realizat
în șapte luni

ConstrUctorii de utilaj chimic 
din cadrul Uzinei „Grivița ro
șie" și-au realizat angajamentul 
anual, in numai 7 luni, angaja
ment care prevedea o depășire 
de 17,6 milioane lei a producției 
globale și de 13 milioane lei a 
producției marfă.

Concomitent, cunoscuta uzină 
bucureșteană a înregistrat suc
cese deosebite in direcția diver
sificării și modernizării pro
ducției. De altfel, 90 la sută din

agregatele și instalațiile pe care 
uzina le realizează in decursul 
anului sint produse noi. Printre 
acestea figurează reactoarele 
pentru fabricile de acid azotic, 
baterii pentru schimbarea căl
durii pentru rafinării, nu mai 
puțin de 34 tipuri de utilaje, 
realizate prima dată în țara 
noastră, pentru echiparea insta
lațiilor de amoniac și alte pro
duse.

• 0 producție suplimentară
de 17 milioane lei

— Simplu. Am făcut proiectul 
mașinii de care aveam nevoie, 
ne spune tehnicianul Iudeanu 
Emil, apoi am trecut Th ' reali
zarea ei. in atelier.

— Cine sint autorii 
mașini ?

— Noi, ne spune 
Maxim. Emil Iudeanu, 
Ion Pop, lăcătușul Mihai Pintea, 
frezorul Ambrozie Brelan, lăcă
tușii Ion Dorner și ajutorul de 
maistru Carol Dohi... întrucit la

acestor

ne Grigore 
maistrul

mașinile, de galoane decorative 
sint necesare canete diverse ca 
lungime și diametru, va trebui 
să ne construim o mașină cu 
posibilități multiple de reglare 
a lungimii de înfășurare și a 
diametrului. Mașinile vechi nu 
permit reglări diferite, și nici nu 
se produc undeva 
mașini. Deci, singura 
utilarea !

— Avem mașini
continuă Emil Iudeanu, absolut 
noi. unicate. Le-am brevetat 
insă ca inovații, pentru a evita 
calea prea lungă încă a omolo
gărilor. pentru câ ne trebuiau 
urgent in producție.

Modelele de pasmanterie, 
dantelăria creată pe bază de 
mașini cu program s-au impus 
in comerțul european, așa cum 
se impune și inteligența creato
rilor de mașini pentru industria 
noastră ușoară aici, într-o fas
cinată simbioză a necesității și 
a valorii reale pe care 
niștii de la Solidaritatea 
Mare, conștienți și 
înscriu simplu, la 
numit autoutilare.

La întreprinderea de mașini 
electrice București, muncitorii, 
tehnicienii și inginerii își în
deplinesc cu succes sarcinile de 
plan ca și angajamentele asu
mate în întrecerea socialistă. 
Așa cum rezultă din analiza re
zultatelor înregistrate 
acum, harnicele colective 
muncă ale acestei unități
livra peste prevederile planului 
pe 8 luni o producție in valoare 
de 17 milioane lei?

pini 
de 

vor

da-Producția . suplimentară, 
tora.tă utilizării la capacitatea 
maximă a utilajelor, creșterii 
gradului de încărcare a supra
fețelor industriale, sporirii pro
ductivității muncii planificate cu 
4 la sută, se materializează in 
motoare electrice cu o putere to
tală de 21 000 kW, în 30 
neratoare 
6 000 kW 
trice.

de sudură 
la generatoare

de ge- 
și in 

elec-
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comu-
Satu 

modești, o 
un capitol

BOITOR

• Cu 27 de zile mai
Colectivul Fabricii de materia

le de construcții din Sintimbru, 
județul Alba, a îndeplinit cu 27 
de zile înainte de termen sarci
nile de plan pe 8 luni și anga-

devreme
asumat in cinstea ce-

OBIECTIV MAJOR 
LA ORDINEA ZILEI

jamentul
lei de a 29-a aniversări a elibe
rării patriei. Avansul creat per
mite muncitorilor, tehnicienilor 
și inginerilor din cadrul aces
tei unități să obțină, peste pre
vederi. pină la 23 August. o 
producție globală in valoare de 
2 300 000 lei și o producție mar
fă care va depăși 2 000 000 lei.

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
s-a întîlnit cu delegația Organizației 

Poporului din Africa de Sud-Vest (Namibia)- 
■ SWAPO, condusă de Sam Nujoma, 

președintele SWAPO

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, s-a intilnit 
luni, 6 august, in stațiunea Nep- 
tun. cu delegația „Organizației 
Poporului din Africa de Suri- 
Vest" (Namibia) 
condusă de Sam Nujoma, 
ședințele organizației, care face 
o vizită de prietenie 
noastră, la invitația 
P.C.R. Din delegație fac parte 
Dimo Amambo, Richard 
wa și Peter Sheenhema, 
de conducere din 
S.W.A.P.O.

Au participat tovarășii 
Burtică, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C/R., Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R.. Con
stantin Vasiliu. adjunct de 
de secție la C.C. al P.C.R.

în cadrul convorbirilor au 
abordate probleme privind 
diul si perspectivele dezvoltării 
relațiilor de colaborare și solida
ritate dintre P.C.R. și S.W.A;P;O. 
și s-a realizat un schimb de in
formații și de vederi în legătură 

•eu situația internațională actua
lă. cu lupta popoarelor împotri
va imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului.

Președintele S.W.A.P.O. a rele
vat inalta apreciere a organiza
ției sale' pentru sprijinul perma
nent și multilateral acordat de 
România socialistă luptei de eli
berare națională din Namibia și 
a exprimat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Partidului Comunist 
Român. României socialiste, cal
de mulțumiri din partea 
S.W.A.P.O., a poporului nami
bian pentru acest ajutor pre
țios și constant.

S.W.A.P.O.,
pre ■

in
C.C.

țara 
al

Kapel- 
cadre 

cadrul

Cornel

șef

fost 
sta-

Exprimînd mulțumirile sale și 
ale conducerii P.C.R. pentru a- 
ceste aprecieri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis, totodată, 
un călduros salut și urări de 
succes combatanților S.W.A.P.O. 
în lupta pentru eliberare națio
nală, împreună cu asigurarea că 
Republica Socialistă România, 
Partidul Comunist Român și po
porul român vor sprijini, pe mai 
departe, cauza justă a poporului 
namibian, acordindu-i sprijinul 
său politic, diplomatic,, moral si 
material în vederea lichidării 
dominației coloniale, a politicii 
de discriminare rasială și apar
theid. pentru triumful idealuri
lor sale de emancipare națională 
și socială.

Cu acest prilej, s-a evidențiat 
necesitatea intensificării efortu
rilor pentru întărirea unității tu
turor țărilor socialiste, a mișcă
rii comuniste și muncitorești, a 
forțelor revoluționare, antiimpe-

r'aliste și patriotice de pretutin
deni — pe plan național și in
ternațional — in lupta împotriva 
politicii de dictat și agresiune a 
imperialismului, a oricăror for
me de dominație asupra altor 
popoare, pentru afirmarea drep
tului fiecărei națiuni la o dez
voltare liberă, independentă, pe 
calea progresului economic și 
social.

Consemnind cu satisfacție fap
tul că relațiile bilaterale s-au 
dezvoltat, sub auspiciile priete
niei, solidarității militante și a 
respectului reciproc, reprezen
tanții P.C.R. și S.W.A.P.O. au 
reînnoit dorința lor de a le ex
tinde, în continuare, in interesul 
celor două popoare — român și 
namibian —. al cauzei libertății, 
independenței naționale, progre
sului economic și social al po
poarelor, păcii și înțelegerii in
ternaționale.

Tovarășul Nicolae Ceausescu

Invățămintul superior
Republicii Arabe Egipt
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Să discutăm

despre tinerețe,

le mă- 
cu ori
ei că e 
tinere-

Prezenti pe șantierul viitorului drum indus

trial al cauciucului (orașul Gheorghe Gheor- 

ghiu-Dej) și în zona industrială Militari-Bucu- 

rești, reporterii noștri surprind aspecte rele

vante privind preocuparea pentru realizarea 

planului de investiții :

• Detașamentul de 
șoc

• Nu de supraveghe
tori au nevoie șan
tierele!

Domnu’ Daniel, vecinul meu, 
de pe strada unde am locuit pină 
deunăzi avea „două fete model". 
Omul, care fusese instalator de 
rețele electrice, iși băgase in cap 
—de unde nu mai știu — o me
todă educativă „strașnică", cum 
zicea el, și o aplicase cu ardoare 
asupra celor două fete ale sale, 
Elena și Adina. Copilele astea se 
sculau zilnic la ora cinci și se 
culcau exact la zece seara, a- 
veau ore fixe pentru masă, pen
tru învățat, pentru plimbare sau 
pentru lectură. Cu noi, ceilalți 
copii de pe stradă, nu aveau voie 
să se joace.

— Cu fetele mele am ginduri 
mari ! se lăuda domnu’ Daniel 
cui stătea să-l asculte..

in uzină după un an
de activitate

STRUCTURI
PERFECTIBILE

• Sediile serale de subingineri la primul bilanț. • Studenții s-au 
dovedit harnici și disciplinați. • Naveta - o problemă de nereiolvat ?
• Se resimte lipsa unui Statut profesional al subinginerilor.

Rezultatele obținute la cele 
două sesiuni de examene ale 
acestui prim an de studii — in 
general mulțumitoare — pun in 
evidență citeva aspecte reținind 
atenția pentru unele măsuri po
sibile. Astfel s-au constatat di
ficultăți mai mari față de seria 
corespunzătoare de la cursul de

zi. la disciplinele teoretice de 
cultură generală — cum ar fi 
matematica, fizica ș.a. Aceeași 
greutate au resimțit-o și candi- 
dații la recentele examene de

GEORGETA REȚA

(Continuare în pag.-a Il-a)

Falimentul unei
fete cuminți

Și în bună măsură cele două 
..sechestrate", cum le poreclisem 
noi. au împlinit intențiile tatălui. 
Tocind cu rivnă și cu regulari
tate au terminat strălucit liceul 
și facultatea. Adina a devenit 
medic iar Elena, profesoară de 
biologie.

Un singur defect aveau fetele 
lui domnu’ Daniel. Ținute exce
siv de scurt, tiranizate chiar, 
..străluceau" printr-o totală lip
să de personalitate.

Aveau de-acum vîrsta măriti
șului, se apropiau de 25, dar nu 
ieșeau pe poartă fără acordul 
părinților ! într-o bună zi dom
nu’ Daniel a hotărit să 
rite. Și nu oricum, nu 
cine, ci așa cum gindea 
bine, cum apucase el, în 
țea lui.

Ceea ce vă povestesc se petre-

cea prin 1965. Vrednicul tată se 
orientase, el știe cum, asupra a 
doi candidați. Unul medic sto
matolog, om la vreo 45 de ani, 
cu casă, cu mașină, cu tot ce-i 
trebuie unui bărbat așezat, era 
destinat Adinei. Celălalt, un re
prezentant comercial al unei fir
me din străinătate, dornic nu 
știu de ce să se Însoare neapă
rat cu o româncă ..intelectuală", 
era vizat pentru Elena.

Numai că, spre 
domnului Daniel. înainte 
clasica „vedere" amindouă 
tele i-au mărturisti că au 
un prieten.

Asta da, surpriză ! Părintele 
ofensat a reacționat violent. Pe 
fond de 
capul cu 
învățat 
vorba ?“

indignarea 
de 

fe- 
cite

„De-asta mi-am bătut 
Voi ?“ sau „Așa v-am 
eu să-mi respectați 
le-a tras celor două

fete o bătaie zdravănă in auzul 
intregii străzi. A doua zi Adina 
a plecat la slujbă și nu s-a mai 
intors. Am auzit mai tîrziu că 
refuză orice relații cu tatăl, că 
s-a măritat cu prietenul acela 
de taină, un agronom, că mun
cesc amindoi și câ sint fericiți. 
Domnu’ Daniel spune, însă, că 
el a izgonit-o de acasă, că o 
duce rău și c-ar vrea să revină 
dar el n-o va primi niciodată. 
Nu mai știu ce să cred, mai ales 
că am întilnit-o recent pe Adina 
de mină cu doi copii, mi-a răs
puns veselă la salut și mi-a zîm- 
bit larg, cu ochii numai lumină. 
Atunci mi-am amintit 
lui domnu’ Daniel nu

că fetele 
știau a-

OVIDIU PĂUN

(Continuare in pag. a IV-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, s-a 
reîntîlnit, luni dimineața, cu 
Mohamed Hafez Ismail, con
silierul președintelui Republi
cii Arabe Egipt pentru proble
mele securității ‘naționale, în 
vederea continuării convorbi
rii începute cu prilejul între
vederii de duminică, 5 august, 
acordată oaspetelui.

A participat- tovarășul Ște-

fan Andrei, secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român.

De asemenea, a luat parte 
Osman Assal, ambasadorul 
Republicii Arabe Egipt la 
București.

în aceeași atmosferă cor
dială, președintele Nicolae 
Ceaușescu și consilierul Mo
hamed Hafez Ismail au abor
dat probleme de interes comun 
pentru cele două țări și 
popoare.

r

i

i

CANTEMIR
de GRIGORE ARBORE

ir. să

Ne-am obișnuit ca despre marile personalități, ale neamu
lui nostru să ne facem o imagine ale cărei linii de forță să 
se raporteze aproape exclusiv la contribuția avută la făurirea 
efectivă a istoriei. Uităm uneori că in spatele faptelor stă o 
gindire care mobilizează resursele celui care concentrează 
energii de caracter, care in virtutea unor considerente de 
factură rațională și intelectuală acționeza intr-un anume scop, 
intr-un anume sens al perspectivei. Constatind acțiunile și 
considerentele care le generează, nu putem insă ignora sur
sele acestora din urmă. O acțiune politică sau morală, o re
flecție de tip intelectual care nu își găsesc justificarea în
tr-o situoție concretă istorică par generate de hazard. Men- 
ținînd privirea aruncată asupra unei opere sau a unei per
sonalități la nivelul elogiilor, unanim acceptate de tradiția 
literară, nu contribuim cu mare lucru la luminarea meca
nismelor subtile care pun in circulație idei cu o capacitate 
nebănuită în influențarea cursului istoriei. Din acest punct 
de vedere în cunoașterea operei lui Dimitrie Cantemir sint 
încă mulți pași de făcut. Știm totul sau aproape totul despre 
el. Cunoaștem tot ce a scris, tot ceea ce a dorit să înfăp
tuiască aflat pe tronul țării. Nu știm cum s-au născut
ideile sale ; puțini au studiat ambianța culturală ce a con
tribuit la plămădirea concepției sale originale asupra 
riei. De ce este necesară o asemenea întreprindere, 
destul de lesne de înțeles. Cei care au crezut, și poate mai 
cred, că istoria culturii noastre este creația unui șir de per
sonalități excepționale apărute pe scena istoriei cu intermi
tențe, ar avea surpriza să constate că numai o ambianță de 
un anume tip poate da naștere unei gindiri care in multe 
privințe anticipează demersurile celor mai înalte conștiințe 
europene ale timpului. Nu de dragul de a ne forma o ima
gine roză asupra propriei noastre existențe in decursul veacu
rilor este necesar un asemenea demers. Istoria noastră nu are 
nevoie să fie exaltată pentru că ea însăși este plină de fapte 
și întîmplări nobile. in ea Dimitrie Cantemir nu este o 
oază întimplătoare. Nu este primul cărturar român care ajun
ge să poarte sceptrul și socot că în bună măsură și acestei 
situații, deloc intîmplătoare, îi datorează poporul nostru 
dragostea și respectul față de cultură. Socot că, pe de altă 
parte, o asemenea situație este reflexul unei anume poziții 
a culturii în viața publică a țărilor române. „Voievod" lumi
nat, embițios și blazat, - spunea George Călinescu intr-o ge-

(Continuare in pag. a lV-a)
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DE LA STUDIUL
ATENT AL REALITĂȚILOR, 

LA RĂSPUNSURI
SI SOLUȚII PRACTICE9 ’

Pentru întreprinderea pentru 
construcții de mașini din Reșița 
sectorul cald șl îndeosebi tur
natoria de fontă, neferoase și 
de precizie renrezintă sacul cu 
cele mai multe găuri in balanța 
procesului de producție. N-am 
stat să le urmărim și să le în
toarcem. pe toate fețele pentru 
că le știe toată lumea, ele re
prezintă substanța materialelor 

analiză și a pe,-indicelor pla
nuri de măsuri. Există rebuturi 
din belșug, se înregistrează 
mereu nerealizări de plan, sînt 
absențe nemot.ivate. iar fluctua
ția bate recordurile in raport 
cu celelalte sectoare din între
prindere. Ceea ce ne reține in 
mod deosebit atenția este fap
tul că performerii acestor nea
junsuri sînt în majoritatea lor 
tineri. De ce tocmai ei Răs
punsurile se întind pe o întreagă 
listă. Ne vom ocupa doar de 
acelea care prin intervenția or
ganizației U.T.C pot fi evitate, 
fie imediat, fie in timp. Sinteza 
lor se exprimă prin absența din 
multiplele preocupări a ideii de 
constituire a unui colectiv de 
muncă.

Cind ne-am arătat intenția de 
a merge in sectorul turnătorie, 
secretarul comitetului U.T.C. pe 
întreprindere, tovarășul Balea. 
s-a exprimat astfel : „A, dacă o 
sa mergeți acolo, o să vedeți că 
altfel merg treburile acum. Am 
schimbat secretarul U.T.C. in 
luna mai și de atunci am făcut 
citeva reuniuni la ateneu, am 
organizat și o excursie, mai plă- 
nuim Una..." Atit. Fiindcă un 
program de activitate trebuie să 
exprime problemele reale cu 
care se confruntă organizația 
U.T.C.. il solicităm pentru o mai 
bună documentare. Reținem 12 
puncte, printre multe altele, 
pentru ambiția lor de a se aso
cia problemelor sociale și de 
producție. Așadar, întîlniri cu 
cadre de conducere (..pentru eli
minarea neajunsurilor"), olim
piade pe meserii, concursuri ca 
..Cel mai bun loc de muncă" și 
..Cel mai curat loc de muncă" 
(n-am prea înțeles de ce nu 
unul singur), colectarea a 50 tone 
fier vechi, abonamente, o briga
dă de agitație ele. Toate, precis 
planificate și cu răspunderi no
minale.

„La noi lucrează vreo 300 de 
tineri dar numai 180 ii avem în 
evidență fiindcă fluctuația este 
mare, mai ales in rîndul tinere
tului". Așa a debutat ceva mai 
tirziu discuția noastră cu Vasile 
Seleac, secretarul ■ organizației 
U.T.C. din turnătorie.

— De ce se prezintă astfel lu
crurile ?

— Fiindcă sînt indisciplinați. 
ciștigă puțin : de la cămin am 
fost nevoiți să-i.scoatem pe mai 
multi din cauza indisciplinei.

— Și de ce ciștigă puțin ?
— Nu cunosc meserie, fac re

buturi, sînt mdisciplinați.
Mai mult n-am putut afla de 

la el. îi citez secretarului U.T.C. 
măsurile cuprinse în propriul 
său program de activitate care, 
din cite ne-am dat seama, co
respundeau prea puțin cu nu
meroasele probleme din sector, 
cunoscute bine șt de el însuși

— Știți, abia ieri l-am aprobat 
In ședința de comitet.

— Și nu l-ați întocmit pe sea
ma dezbaterilor purtate de tineri 
în adunările generale ?

— Nu s-au prea ținut adunări 
generale fiindcă este foarte greu 
cu mobilizarea. Programul l-am 
întocmit cu ajutorul tovarășului 
Balea.

Așadar, mai întîi programul 
de activități, pe baza unor in
formații generale, apoi ședința 
de comitet, unde se votează, după 
aceea „activizarea" inițiativei, 
data scadenței. Totul după plan, 
metodic, vie preferință de sus in 
jos și apoi concluzia binecunos

cută. inevitabilă, privind slaba 
aderență a tinerilor la activită
țile organizației U.T.C. Activități 
care omit din capul locului ca
litatea lor de organizatori. Cit 
de păgubitoare este o asemenea 
practică rezultă și din aprecierea 
făcută de Preda Dorin unei ac
țiuni turistice : ..Fiindcă l-am 
reproșat tovarășului Balea felul 
defectuos in care a fost organi
zată excursia la Crivaia, mi-a 
zis : ..Dacă nu vă convine, altă
dată nu vă mai fac nici una".

După cum se vede. însuși mo
dul de a privi lucrurile aici este 
cu totul altfel decit cel normal. 
Observațiile tinerilor, sugestiile 
lor nu sînt nici pe departe un

prilej de revenire asupra acțiu
nilor. în dorința de a le valorifi
ca pe terenul activității educa
tive. ci mai degrabă respinse 
pe un ton supărat, admonestate 
ca niște abateri de la o linie 
hotărită mai dinainte de comi
tetul U.T.C. : „Dacă nu vă con
vine..." Răspunsul pe care l-a 
dat secretarul U.T.C. este argu
mentul că in această întreprin
dere nici nu poate fi vorba de 
consultarea tinerilor, de son
darea opiniilor lor, procedeu pe 
care ne-am obișnuit să-l consi
derăm un instrument de lucru 
indispensabil organizațiilor
U.T.C. De altfel, așa se explică 
și sistemul de a încropi progra
mele de activitate de sus în jos. 
fără a se porni de la studiul 
atent al realităților, in dorința 
de a li se da răspunsuri și so
luții practice, ci invers. în felul 
acesta nu mai este de mirare 
că. in ciuda acțiunilor sau pro
iectelor care se propun in pla
nuri, rebuturile, nerealizările dc 
sarcini, absențele, indisciplina, 
continuă și chiar se înmulțesc. 
Dacă vrea intr-adevăr să inter
vină eficient, pe măsura posibi
lităților sale, organizația U.T.C. 
trebuie să așeze sub un numitor 
comun realitățile existente in 
întreprindere și eforturile sale 
educative, pentru a asigura nu 
numai cunoașterea lor, ci și 
punctul de plecare permanent al 
fiecărei încercări de modificare 
a lucrurilor.
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(Urmare din pag,. I)

care la 
locurile 
ocupate

admitere, motiv pentru 
un număr de facultăți 
pentru anul I n-au fost 
decit intr-o mult prea mică pro
porție. Evident, pregătirea pre- 
universitară trebuie să devină in 
perspectivă un serios motiv de 
preocupare din partea Întreprin
derilor care dau recomandări 
pentru studii, chiar dacă nu sînt 
gazdele tutelare ale acestor secții 
de subingineri. Pentru aceasta, 
cu sprijinul unităților locale, al 
cadrelor inginerești proprii ar 
putea fi organizate și in cele 
mai mici orașe cursuri pregăti
toare de mai lungă durată, ast
fel incit șansele la admitere să 
crească pentru candidați! din 
toate localitățile, iar anul I să 
debuteze de la un nivel mai ri
dicat. „Importantă este admite
rea — sublinia conf. ing. Gheor- 
ghe Diaconescu. decanul Facul
tății de mecanică din I.P.B. Este 
momentul cel mai greu. Curba

I dificultăților va scădea după 
primii doi ani, cind cunoștințele 
generale s-au sedimentat și va I începe studiul disciplinelor de
specialitate. Dar fiind vorba de 
admitere, mă întreb dacă «n de 
an aceleași unități industriale 

Ivor putea recomanda numărul 
de candidați destul de pregătiți 
pentru a îndeplini condițiile I necesare pentru admitere. Este
simptomatic faptul că Făgărașul, 
de exemplu, după un singur an 
nu a reușit nici pe departe să I mențină ritmul. Nu ar fi oare
mai rațional ca recrutarea can- 
didaților să revină pentru o in- 

Itreprindere sau oraș, periodic, 
după un număr de ani ?“. Ră- 
mine ca factorii răspunzători de I susținerea și promovarea secții
lor de subingineri din uzine să 
facă totul pentru ca ele să-și• ••••••••••

Casa ele culturii din Alexandria.

în cursul lunii iunie, cițiva re
dactori ai „Scinteii tineretului", 
au urmărit in 6 din județele țării 
felul in care-și desfășoară mun
ca activistul U.T.C. de la 
sat. Comitetul județean Te
leorman al U.T.C. ne scrie că 
în urma apariției articolului „Să 
știi să discerni ceea de e mai 
important" (Scinteia tineretu
lui. nr. .7484), tovarășul Dumitru 
PetcU a fost antrenat intr-un 
colectiv de control și sprijin al 
organizației U.T.C., „ceea ce l-a 
ajutat concret să-și Îmbunătă
țească stilul de munca și să ac
ționeze in cadrul organizațiilor 
din sectorul său la nivelul ce
rințelor".

Una din situațiile intil'nite in 
județul Galați, la Rediu, impu
nea stabilirea unor măsuri ur
gente. Iată ce ne răspunde co
mitetul județean U.T.C. in a- 
cest sens : „Imediat după apa
riția articolului „Pe instructorii 
așteaptă unul din cele mai grele 
examene", în „Scinteia tinere-

îndeplinească cu adevărat func
ția. în acest sens, am putea re
leva citeva aspecte. Mai intii, 
vom remarca existența unei mo
dalități înguste in care unele u- 
zine înțeleg să se achite de toate 
angajamentele asumate prin în
ființarea secțiilor de subingineri 
în uzină. Astfel, există probleme 
referitoare la spațiul de învăță
mint, care se rezolvă cu atit

ciplinati.. mai harnici și mai 
destoinici, arăta dr. ing. Ion Ma- 
zilu, de la Institutul de cerce
tări. proiectări mașini-unelte și 
agregate, cadru asociat ai Facul
tății de T.C.M., I.P.B. înțeleg 
prea bine că nu au timp sufi
cient pentru studiu, că și la 
cursuri sint mai obosiți, ceea ce 
este explicabil pentru acești oa
meni care după opt ore.de lucru

iNVĂȚAMlNTUL SUPERIOR

"TFrÂTDiTÂcnvmÎT^

STRUCTURI 
PERFECTIBILE

mai greu cu cit numărul studen
ților din uzina gazdă este mai 
mic. De asemenea, nu în toate 
cazurile studenții au fost ajutați 
să elimine naveta spre școală, 
ceea ce ii pune intr-o situație 
inutil de comentat.

..Lucrez cu studenți seraliști 
de mai mult timp și pot afirma 
că sub raportul pregătirii nu 
există diferențe evidente intre 
ei și cel de la zi. Subliniez chiar 
că sint ,in multe cazuri mai dis-

in producție, unii și după o na- * 
vetă. trebuie să se concentreze 
patru ore pentru a Înțelege, 
nota și reține ce li se predă. Ar 
părea că problema este insolu
bilă și totuși este firească între
barea dv. : ce s-ar putea face ? 
Propunerea mea vizează însuși 
conținutul preocupărilor de 
muncă și învățătură ale acestor 
studenți. Rațiunea inițială a în
ființării secțiilor de subingineri 
in uzine a fost, după cum se

CUM LUCREAZĂ

ACTIVISTUL

U.T.C DE LA SAT?
tului" nr. 7488. au fost luate ur
mătoarele măsuri :

— Schimbarea unor tovarăși 
din funcții pe linie de organi
zație și punerea in discuția ute- 
ciștilor pentru inactivitate și 
lipsă de răspundere față de înde
plinirea sarcinilor încredințate.

— Completarea birourilor și 
comitetelor U.T.C. cu tovarăși 
competenți.. serioși, cu. autoritate 
și stimă in rîndul tineretului și 
al celorlalți locuitori ai comunei 
Rediu.

— Repartizarea pentru o pe
rioadă mai Îndelungată a unui 
secretar al comitetului județean 
al U.T.C. pentru planificarea și 
organizarea muncii, pentru li
chidarea tuturor lipsurilor exis
tente în viața internă de orga
nizație.

— Secretariatul comitetului 
județean al U.T.C. a dat indi
cația ca după campania de vară, 
în prima plenară a comitetului 
comunal, să fie pus in discuție 
și eliberat din funcție și tova
rășul Ene Sterea — secretarul

ridicarea
superior a pregătirii 
și practice a unor

Autoînjumătățirea

ACCENTED

știe, să faciliteze 
un nivel 
teoretice 
muncitori și tehnicieni în inte
resul lor și al uzinei. De aceea, 
învățămîntul acesta trebuie să 
reprezinte o continuare a acti
vității din producție. Conceput 
astfel, producția va sluji invăță- 
mintului. iar acesta — produc
ției prin aportul reciproc de 
cunoștințe care se intilnesc în- 
tr-o sferă comună de preocu
pări : cu o condiție — ca studen
tul să îndeplinească în produc
ție sarcini specifice domeniului 
pe care-1 studiază în facultate. 
Astfel, în anii I, II ei ar trebui 
să lucreze pe lingă maistru, iar 
în ultimii ani să poată înde
plini sarcini de maistru. Este 
limpede că prezența in produc
ție va fi tot mai competentă, iar 
răspunsul la întrebarea — cind 
și cum vor putea face o practică 
inginerească — simplu". La ab
solvire, am adăuga noi, cel care 
muncind și-a dobîndit de fapt 
un nou „statut" profesional, il 
poate obține și de drept : trece
rea intr-o muncă de coordonare 
tehnologică va fi un moment 
firesc al dezvoltării capacității 
sale tehnice de conducere a 
proceselor de producție pentru 
domeniul studiat.

în această Ordine de idei, co
relăm conținutul și calitatea 
acestei forme de învățămint. cu 
necesitatea apariției precizărilor 
necesare cu privire la adevăra
tul statut al subingi nerilor. 
Conținutul — pentru că planurile 
și programele de învățămint pot 
și trebuie să fie ameliorate pe 
acest temei. Calitatea — pentru 
că este necesar să crească con
tinuu ponderea tinerilor buni și 
foarte buni, interesați de invă- 
țămintul superior de scurtă du
rată.
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comitetului comunal U.T.C., 
pentru comoditate și iresponsa
bilitate față de sarcinile încre
dințate".

Lipsurile constatate in activita
tea organizațiilor U.T.C. din co
muna Cuca, județul Galați, 
au ■ fost, de asemenea. in 
mare parte înlăturate;. „Vă a- 
sigurăm- că in activitatea 
noastră viitoare vom ține cont 
ca aceste neajunsuri ,să nu 
se mai repete", conchide Comi
tetul județah Galați al U.T.C. 
O promisiune frumoasă, dar care 
obligă.

Insuficiențe în activitatea in
structorului, a organizațiilor 
U.T.C. au fost inregisțrate -și în 
județul Alba. In răspunsul Co
mitetului județean Alba al 
U.T.C. se menționează că in 
urma apariției (in nr 7484 al 
ziarului nostru) articolului inti
tulat „Cine iși amintește de or
ganizațiile uitate ?“. „s-a făcut 
repartizarea membrilor comite
tului U.T.C. al S.M.A. pe orga
nizații. s-a prezentat și discutat 
programul de activitate pe tri
mestrul II a.c., stabilindu-se 
măsuri concrete care să ducă la 
întărirea vieții de organizație, 
la o participare activă a meca
nizatorilor la realizarea sarcini
lor economice, politice și so- 
cial-culturale ce revin secțiilor 
de mecanizare". Au fost luate, de 
asemenea, măsuri și in celelalte 
organizații U.T.C. de la secțiile 
Crăciunel, Cergău și Blaj, unde 
s-au ținut adunări generale, 
s-au completat birourile orga
nizațiilor U.T.C. și au fost ela
borate programele de activitate 
pe trimestrul III. în care s-au 
prevăzut acțiuni concrete care 
să ducă la întărirea vieții de 
organizație.

Cunoaștem deci, deocamdată, 
din răspunsurile primite, că ac
tivitatea organizațiilor U.T.C. 
vizate de articolele amintite s-a 
îmbunătățit. Așa cum spuneam 
la început, reporterii „Scinteii 
tineretului" au poposit in 6 din 
județele țării. La semnalele zia
rului au răspuns doar trei pînă 
acum. Am dori ■ să cunoaștem 
dacă directorul căminului cul
tural din comuna Beliu, județul 
Arad, a aflat, măcar din cuprin
sul articolului publicat în nr, 
7502, discuția tinerilor, și ce mă
suri s-au luat, dacă în Lunea 
Tirnavei, județul Mureș, a- 
cel țăran continuă să-și pă
zească nestingherit iarba cres
cută pe terenul de fotbal, sau 
dacă în comuna Ungureni, ju
dețul Botoșani, uteciștii mai sint 
și acum mobilizați tot de pri
mar. Așa cum am dori să a- 
flăm răspunsul — și măsurile 
— la toate articolele publicate 
de noi. Abia atunci vom socoti 
încheiată acțiunea.

Rubrică realizată de : 
DOMNIȚA VĂDUVA

O nouă promoție 
v de absolvenți s-a. 
>> prezentat sau se 
I prezintă in aceste 

zile la posturi. Un 
nou contingent de 
tineri ce au dohin- 
dit, prin rivnă pro
prie, evident, dar și 
prin eforturile co
lectivității ce. le-a 
asigurat condițiile 
de studiți știute de 
toți, începe confrun
tarea cu producția. 

S Cei mai mulți, ju- 
’< depind fie și numai 
■> după numărul celor 
Ipe care i-am cunos

cut, ard de nerăb
dare. De explicabi
la nerăbdare a afir
mării, a punerii în 

> valoare a cunoștin- 
A țelor dobindițe, de 
•> dorința certificării 
A prin fapte, cit mai 
•> repede cu putință, 
A a titlului de inginer 
? sau profesor, de 
A medic sau arhitect 
? etc. dobîndit in 
S atîtea zile și nopți 
? de studiu, in urmii, 
> atîtor examene. In- 
? tegrarea unor astfel 
i de tineri in colec- 
> tiv, în eforturile 
< creatoare ale celor 
> cărora le-au devenit 
£ tovarăși de muncă 
> se produce 
ș rezultatele, 
z noilor sosiți 
S lasă mult
< tate. Spre satisfacția 
i tuturor și a lor in- 
? șiși, in primul rînd. 
> Necesitatea unei 
< perioade de acomo- 
$ dare, de
< zare a 
z solvent 
z muncă, 
> mele
> profesiei, n-o 

.> testă însă 
A nici chiar
A cind pregătirea vii- 
A torului specialist se 
< face în contact tot 
? mai strîns cu prac-

$•

y

rapid fi 
aportul 
nu se 

aștep-

familiari- 
tînărului ab- 
cu locul de 

cu proble- 
concrete ale 

con- 
nimeni, 

astăzi

1 tica, cu cerinfele 
vieții. Drept pentru

• care legea însăși are 
’ în vedere o aseme

nea etapă în stabi
lirea drepturilor fi a 
datoriilor noilor an
gajați. Ce. ne facem 
totuși cu acei ab
solvenți — chiar 
dacă sint putini tre
buie să ne punem o 
astfel de întrebare, 
— care, răstălmă
cind sensuri atit de 
limpezi, zic eă sla- 
giatura e o dulce: 
facere de nimic. Nu 
mă gîndesc la ex
cepțiile — ex'istă fi 
din acestea — a 
căror dorință e 
grabnica trecere a 
acestei perioade; 
penmi a putea por
ni în căutarea ți
nui loc mai călduț. 
Nu, mă gîndesc la 
ceilalți, tot excep
ții, pentru care 
toate-s bune fi la 
locul lor numai sta- 
giatura să dureze 
cit mai mult cu pu
tință ! Pentru 
stagiatura nu-i 
pentru toți ceilalți 
un efort de acomo
dare la viafă, ci p 
etapă de viată co
modă. O etapă, adi
că in care afiin- 
du-te la muncă te 
afli, de fapt, în va
cantă. Pas de-i vor
bește unui astfel de 
specialist. îmi zicea 
directorul unei în
treprinderi. de sar
cini, de răspundere. 
Nici n-apuci bine 
să precizezi despre 
ce e vorba concret; 
la ce treabă te-ai 
gîndit să-l soliciți, 
că ți-a și 
atins de
„Păi, știți, 
stagiar!“. 
citeodată să le zici 
chiar pardon, să te 
simți vinovat că ui 

J nesocotit, deși ți

.un 
hi-

unora, 
să ob- 

deși, 
spun, 
mi-a

ei, 
ca

sărit ca 
bisturiu : 
eu sînt
Ajungi,

l-au mai arătat de 
nu știu cite ori, 
inatacabilul certifi
cat de scutire de 
care dispun.
, Fabrica noastră e 
nouă, , mi-a vorbit 
In continuare direc
torul. Specialiștii în 
cea mai mare parte 
sînt tineri, foarte ti
neri ca și muncito
rii cu care lulctcfml 
Rezultatele pe ca re 
le obținem n-ar pu
tea lăsa nici 
moment să se,
teleagă aceasta, cu 
atit mai mult fap- 
tul că majoritatea ; 
sectoarelor sint con- ! 
duse de tineri care ' 
abia au absolvit fa- . 
cultatea. de trei- ' 
patru ani sau cluar ■ 
mai puțin. Pentru ‘ 
ca efortul sâ le fie • 
răsplătit pe rnăsu’ă ' 
în cazul 
m-am zbătut 
fin derogări, 
trebuie s-o 
nici unul nu
cerut-o. Pentru sta- ‘ 
giarii aceștia. nici . 
nu s-ar cădea să le ' 
mai zic astfel, aco- , 
nurdarea a insem- 1 
nat acțiune, con- . 
fruntare dîrză cu ’ 
sarcinile, încadrare .

■ in efortul general. ' 
Cîștigul este nu ■ 
doar al întreprinde- ' 
rii, ci și al lor. «. 
După aceeași pe- y 
rioadă de activitate 6 
în producție, colegi y 
din aceleași pronw- y 
ții, dar care și-au z 
făcut din ștagiatură y 
un scut care ie fe- z 
rește de obligații y 
știu meserie cam pe >, 
jumătate. Trist, dar x 
s-au 
singuri.
deci, -cei care pășiți 
acum pe 
producției.
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• ••••••••••• Locuințele noi prind contur și la Șimleul Silvaniei.
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VA FI, OARE, 0 ZI 
FRUMOASĂ MlINE?

Cu Dan, situația se dovedea cu totul diferită față de „cazurile 
Dobrin și Răducanu". La Dan nici nu exista măcar problema 
că n-ar depune în pregătiri acea rivnă și dăruire nesecată care 
il caracterizau, de altfel. Dan venise, aici, m Mexic cu o ambiție 
formidabilă, dornic să interpreteze cu virtuozitate „rolul vieții 
sale sportive". Se antrena cu deosebită conștinciozitate. cu o 
înverșunată ambiție. Era sufletul echipei noastre. Cind cei
lalți oboseau, Dan Coe îi refrișa cu cuvinte bărbătești, încura
jatoare. Giuleșteanul ar fi fost in stare să treacă și prin foc 
pentru echipa națională, ar fi spart bara cu capul dacă ar fi 
fost conștient că acest sacrificiu ne va aduce victoria. Trăia in
tr-o frenetică exaltare și abia aștepta ziua partidei cu Anglia. 
Număra orele și minutele' care mai rămîneau pină atunci... .

Dar tocmai datorită acestui exagerat spirit de efervescență

sportivă. Dan Coe iși pierdea, acum, capul, pe teren. Alerga în 
toate părțile, chiar unde nu era nevoie, iși părăsea zona cu regu
laritate avintindu-se in atac cind nu trebuia, iși „hăituia" ad
versarii pină in careul lor, ataca în forță, loveg, intr-un cuvint 
genera fără ca să-și dea seama o mare dezordine și tensiune 
în apărare. Iși pierduse busola pentru că acum dorința lui de
pășea rațiunea.

Am încercat să stau de vorbă cu Dan în decursul jocurilor 
de.prsggtife. El șe dovedea receptiv pentru momerțt, mă aproba, 
se jura că vă reveni la norfnal. dar a două zi, fără să-șl dea 
seama, repeta în teren exact erorile despre care discutasem an
terior. Părea o rachetă plecată de la sol care nu mai poate fi 
oprită la jumătatea drumului de nimeni. Exaltat de dorința 
afirmării cu orice preț, infierbintat de atmosfera întrecerii unde 
se adunau „somitățile" fotbalului mondial. Dan nu se mai su
bordona cerințelor echipei, comitea grave greșeli de tehnică și 
tactică și, neadmițind să fie depășit, iși lua adversarii direcți, 
cum se spune, cu fulgi cu tot, in propriul nostru careu, ex- 
purundu-ne, deci pericolului loviturilor de pedeapsă. Înce
peam să mă gindesc cu teamă acum ce se va întimpla cu 
Dan cind va intra in „scena centrală" ? Dacă cu acești 
„iluștri necunoscuți" se comportă intr-o astfel de manieră, 
ce va face el atunci cind va avea in față „vulpi" experimen
tate ca Boby Charlton. Hurst, Adamec, Pele. _ Gersor el 
company? Aceleași întrebări păreau acum să-i frăminte 
și pe jucătorii noștri — in special pe colegii din linia de
fensivă — îngrijorați și ei de această dezlănțuire a lui Dan 
Cce. Cum îl aveam la indeminâ pe Dinu, am început să. reflec
tez din ce in ce mai serios la înlocuirea lui Dan. Nici dinamo- 
vistul' Dinu nu era ușă de biserică, consuma și el foarte multă 
benzină în teren, se dovedea uneori irascibil și excesiv de ner
vos. Dar in comparație cu Dan „la ora Mexicului". Dinu era 
mult mai ordonat in joc și putea da un randament mai mare.

Știam că echipa, fără Dan, va fi ca un om fără inimă — si 
Dan avea șapte inimi în pieptul său — dar întrevedeam, in a- 
celași timp, foarte clar riscurile pe care mi le asumam daca l-aș 
fi păstrat m formație în starea aceasta de maximă încordare. 
Ca om și ca tehnician regretam in egală măsură că nu-i pot oferi 
lui Dan posibilitatea să evolueze la Mexic, mai ales după ce 
el pusese atita dragoste și pasiune in partidele preliminariilor. 
Mă mingiiam. in schimb, cu gindul că il ajutasem pe Dan sa 
joace pe „Maracana", cu puțin 'imp in urmă. Acolo fusese: însă 
vorba de un turneu amical. Aici miza era cu totul alta, și nu 
mai aveam voie să fiu sentimental, ci foarte realist.

La încheierea primei reprize a jocului de antrenament cu 
F.C; Oro, mi-am luat deci inima-n dinți și i-am spus lui Dinu să' 
treacă pe postul lui Dan Coe. Eram conduși cu 1—0, dar ime
diat lucrurile s-au pus la punct și am terminat invinggtori cu

4—1. Nu mai încăpea nici o îndoială: „soluția Dinu" este singura 
care poate salva situația, acum cind Dan Coe trebuia ținut de
parte de teren. A doua zi, imediat după ce s-a dat deșteptarea, 
m-am dus in camera lui Dan. „Leul giuleștean" părea foarte 
ingîndurat și mi-am dat seama că somnul nu se prea lipise de 
el. Se mai afla de față și Lupescu. colegul său de echipă. M-am 
apropiat stinjenit de ei și i-am spus lui Dan:

— Văd că ești abătut. îți înțeleg supărarea. Tocmai de-asta 
am -venit -la tine în mod special. Te-aș ruga foarte mult să 
mă-nțetegf. Mă'doare că trebuie să procedez astfel; tocmai cu 
tine. Pentru Dobrin nu am nici un regret. Dar la tine. Dane, e 
cu totul altceva. Nu pot fi insă sentimental in momentele aces
tea. Cred că înțelegi acum și tu că în condițiile de aici, de la 
Mexico. Dinu dă un randament mai bun decit tine. In primul 
rind, fiindcă e mai calm.

Giuleșteanul m-.a întrerupt cu un glas moale, descurajat:
— Nea’ Angelo, io înțeleg. Ești antrenor și vezi mai bine lu

crurile în teren. Dar aș fi dorit atit de mult să joc aici in 
Mexic ! Era singurul prilej din viața mea ! Mai am puțin și 
gata, voi termina cu fotbalul. Aș fi meritat după atiția ani de 
zile această satisfacție 1

— Da. Dane, nu spun că n-ai fi meritat. Dar acum nu se poa
te. Trebuie să merg pe mina lui Dinu. Te rog incă odată sâ 
mă-nțelegi, și să răminem prieteni...

S-a așternut o adincă tăcere. Mă simțeam foarte stingherit, 
așa că am căutat să plec cit. mai repede. In dimineața aceea 
Dan a venit mai tirziu la masă și mi se pare că n-a gustat din 
nimic. Părea, totuși, că s-a resemnat sau că încearcă să se obiș
nuiască cu gindul că trebuie să fie rezervă, la C.M. din Mexic, 
în schimb. Dobrin nu se mai sinchisea de nimeni. Iși îndeplinea 
programul său „special". Ziua dormea, iar noaptea „circula". Me
reu ni se spunea că vine la hotel in zori de zi. Dobrin devenise 
un izvor de ironii și insulte. Ne sfida pe toți, iar acum folosea o 
altă „placă" :

— Las’ cam vorbit eu cu nea Jenică și-o să vă incondeieze 
el cum trebuie. Sâ vă-nvețe minte.

Ion Balaș a căutat să-l mai tempereze, luindu-1 mereu de-o 
parte și discutind cu el. Dar Dobrin i-a ripostat foarte arțăgos:

— Ce. imi dai mie ordine ? Nu primesc ordine de la dumnea
ta. Cine ești dumneata, in fond ?

...Se punea problema ci se va întimpla cu linia de mijloc după 
retragerea lui Dinu pe ultimele baricade. Ghergheli, pe care 
altădată l-aș fi aruncat in foc cu ochii închiși, se dovedea acum 
de nerecunoscut. Clima mexicană il moleșise aproape total. Și 
deodată mi-am amintit de Dumitru. „Liliputanul din Giulești"

se remarcase în turneul brazilian mai ales printr-o tehnică su- 
perioaiâ, clarviziune, rezistență și curaj. („Tackling"-urile lui 
deveniseră de-acum cele’ore). N-am mai stat nici o clipă la în
doială și l-am desemnat titular pentru primul joc cu Anglia. 
Alături de Lupescu și Neagu, „Liță ’ avea acum prilejul sâ re
prezinte culorile Giuleștiului, in lipsa „matadorilor" principali : 
Dan Coe și Răducanu.

...Guadalajara, noaptea, ajunul meciului cu Anglia... Mai pri
vesc o dată hirtia cu formația noastrji: Adamache — Sătmă- 
reanu, Lupescu. Dinu, Mocanu — Dumitru, Nunweiller VI — 
Dembrovschi, Tătaru, Dumitrache și Lucescu.

Pe numele lui Tătaru mai stăruie un semn de întrebare. 
Mi-amintesc că -ieri, -cind s-a discutat ultima oară despre for
mație, ne-am tirguit destul de mult asupra liniei de atac. Eu 
propusesem varianta : Neagu, Dembrovschi, Dumitrache. Lucescu, 
dar majoritatea l-a preferat pe Tătaru care părea mai aclimatizat 
cu Mexicul. Deși mi s-a dat mină liberă in alcătuirea formației, 
am cedai, pornind de la un precept mai vechi „cind mai mulți iți 
spun du-te să te culci... culcă-te". Și-apoi și așa aveam destule 
probleme pe cap cu „exilații" Dobrin, Dan Coe și Răducanu. Tu- 
fan, Ivăncescu. De pe acum aud că mi s-a cerut „capul pe tavă" 
de către ziariștii noștri sosiți la Guadalajara.

...Dar ce-i gălăgia asta ? Privesc pe fereastră. Cițiva turiști 
s-au adunat lingă piscină și fac o hărmălaie teribilă.' Sint beți, 
probabil, dar ar fi necesar să se ia măsuri. Băieții mai trebuie să 
se odihnească bine in această noapte.Dar oare se va lipi somnul 
de ei ? Sătmăreanu a și început să circule pe coridor, ca o 
iantomă. Nu-și găsește liniștea niciodată in ajunul unei partide 
importante. Tot ca el se comportă și Lupescu și, Mocanu. Oare 
cum va fi partida de miine ? Ce surprize ne-a mai pregătit 
team manager-ul Aif Ramsey ? Dar nu ne mai speriem de en
glezi, mai ales după acea partidă de neuitat de pe Wembley, 
unde am putea spune că am bătut un cui de aur in „firma" 
noastră. Ar trebui, deci, in mod normal să nu-mi fac griji prea 
multe, dar nu reușesc dintr-un singur motiv: azi susținem un 
joc cu miză — nu amical. Și-apoi, mai există o problemă. Echi
pa noastră — sint foarte conștient de acest lucru — nu se pre
zintă la valoarea de pe Wembley. Condițiile climatice speciale 
și schimbările intervenite ne-au pus probleme dificile. De-aș mai 
avea ia îndemină un răgaz de cinci-șase zile, tare ar fi fost 
bine. De ce n-am renunțat oare la jocul acela de la București 
cu. sirbii, ca să plecăm cu o săptăminâ mai devreme ? De ce ?

întrebări care imi ciocănesc in cap pină in zori. Văd soarele 
rid'^'indu-se. deasupra Guadalaiarei, ca un imens glob de aur, 
din ascunzișurile numai de el știute. Va fi o zi frumoasă, miine. 
Dar pentru cine ?

ore.de
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OBIECTIV MAJOR
LA ORDINEA ZILEI

• Toate forțele pentru recuperarea restanțelor și realizarea integrală a planului de 

investiții • Printr-o perseverentă muncă politică, organizațiile U.T.C. sînt chemate să 
acționeze pentru grăbirea ritmului de lucru și întărirea disci plinei pe șantiere 9 Intre 

beneficiari, furnizorii de utilaje și constructori — o strinsă colaborare pentru urgentarea 

intrării în funcțiune a tuturor obiectivelor industriale prevăzute să producă in acest an

k Nu de supraveghetori 
r au nevoie șantierele!

al „Sciflttii
• IN CADRUL FABRICII DE 

COVOARE „DUMBRAVA SI
BIULUI'* a fost pusă în funcțiu
ne,' cu mai bine de 
înainte de termenul 
o nouă filatură. Alte 
capacități, destinate

două . luni 
planificat, 
două noi, 

...__ extjn&erii!'1
producției de covoare și pături,- 
vor intra in funcțiune in viito
rul apropiat. Merite in obținerea 
acestui succes au deopotrivă și 
colectivul Grupului de șantiere 
pentru construcții industriale 
din Sibiu și colectivul întreprin
derii beneficiare, care s-a anga
jat să devanseze .și termenul de 
atingere a parametrilor maximi 
de funcționare, a noilor obiecti
ve cu un trimestru. In felul 
acesta, producția fabricii sibiene 
va crește pină la sfîrșitul a-, 
nului viitor, iar gama produselor, 
realizate de acest harnic și ta
lentat colectiv se va îmbogăți cu 
noi tipuri de covoare și pături.

• PE NOUA PLATFORMA 
INDUSTRIALĂ a Sibiului a fost 
pus sub sardină autotransforma- 
torul de 400'220 kV. Odată cu 
finalizarea acestui important o- 
biectiv, stația de conexiuni Si- 
biu-Sud a devenit unul dintre 
cele mai importante noduri e- 
nergetice din țară.

• ÎNTREPRINDEREA MIXTA 
DE INDUSTRIE LOCALA DIN 
ROȘIORII DE-VEDE și-a lărgit 
capacitatea, organizîndu-și o 
secție de producție profilată 
pe prelucrarea maselor plastice. 
Noua capacitate, recent aliniată 
‘Â startul producției, este dotată 
v-u utilaje moderne, puțind ast
fel să satisfacă cele mai variate 
cereri, de la unicate la piesele 
turnate de serie mare și obiec
tele de uz casnic.

în incinta întreprinderii de 
industrie locală din Turnu Mă
gurele se află in stadiu avansat 
de construcție un nou uscător 
pentru cherestea. Realizată în 
întregime cu forțe proprii, noua 
instalație dispune de un complex 
de utilaje moderne, cu ajutorul 
cărora se va îmbunătăți simți
tor, calitatea lemnului furnizat 
fabricilor de mobilă.

DETAȘAMENTUL

Se lucrează la excavarea ca
vității centralei electrice sub
terane de la 
șani, șantierul 

de pe

punctul Meri- 
hidroenergetic 

Someș.

Foto : GH. CUCU

DE SOC
Sute de tineri de diferite profesii din municipiul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, organizați într-un șantier de muncă patriotică, sprijină eforturile con
structorilor pentru punerea în funcțiune, înainte de termen, a unor noi 

capacități de producție

De aproape două săptăminl, 
printre catargele zvelte ale esta
cadelor ce jalonează viitorul 
drum industrial al cauciucului 
(izoprenicul românesc produs la 
Gheorghe 
înalță 
reții, 
cesul 
tițiilor 
torre 
detașament de tineri anume nu
miți, regimentul investițiilor. 
Decisivă și binevenită mai ales 
că datorită deschiderii chiar 
parțiale a finanțării lucrărilor 
de construcție a acestui obiectiv 
demarau în trimestrul II 1972 
modest și cu oarecari intirzieri. 
Greutățile cauzate de început și 
mai apoi de întreprinderea de 
prefabricate Roman și întreprin
derea de țevi din același oraș, 
care au livrat cu intirziere li
nele materiale de construcție au 
fost învinse cu succes. Pe lotul 
1 din cadrul Șantierului, lot în
credințat tinărului inginer Con
stantin Sereș, secretarul comite
tului U.T.C. au și fost deja pre
date beneficiarului cu 20 de zile 
mai devreme halele D 2a, D 3a 
și I. F. 9, asigurîndu-se front 
larg de lucru montatorilor și în 
alte puncte cheie. O pasiune de 
acum materializată în întregime 
a tinărului inginer a fost ridi
carea estacadelor : o adevărată: 
coloană de arbori de ciment, 
lungă de mai bine de 2 000 de 
metri, ce va susține arterele in
dustriale ale izoprenicului. Sa
tisfacția unanimă a celor care 
au lucrat aici provine sigur șl 
din înscrierea în termen a lu
crărilor, dar mai ales, din cali
tatea cu totul deosebită care s-a 
reușit să se asigure acestora. 
Arborii, desigur de beton, ai a- 
cestei estacade, și totuși, parcă 
din marmură curată. „Sticlă nu 
alta11, cum se exprima inginerul 
Sereș, mîngiindu-le pentru a nu 
știu cita oară cu ochii săi al
baștri de adolescent. Aceeași 
calitate exprimată laconic și a- 
fectiv prin expresia tinărului in
giner, a fost asigurată tuturor

ce

Gheorghiu-Dej), se 
și catargul hărniciei tine- 
Este 
de

Și
Și

decisivă in pro- 
realizare al inves- 
al producției vii- 
intervenția acestui

lucrărilor halelor de producție, 
magaziilor de materiale și ma
șini unelte, turnului de răcire, 
castelului de apă, stațiilor de 
filtre precum și decantorului de 
2 000 m.c. Fără exagerare, se 
poate afirma că tinerii de aici 
au înțeles profund și în com
plexitate pasiunea lui Bălan 
Gavrilă, inginerul șef al șantie
rului pentru nou și pentru o 
înaltă tehnicitate. îmbrățișarea 
noului și a tehnicilor avansate 
a constituit arma de frunte în

Vă propunem 
o experiență

lupta contracronometru pe care 
inginerul Eugen Diaconescu, de 
pildă, a înțeles să o susțină și 
în timpul concediului medical, 
luptă pe care din același motiv 
echipele de fierar-betoniști, dul
gheri și zidari ale lui Alexandru 
Motea, Ilie Blidaru și Dionisie 
Balint, au înțeles să o ciștige 
chiar și în condițiile meteorolo
gice grele ale lunii martie, 
obiectivele terminate sau 
care urmează a se termina 
curind își merită pe drept cu- 
vint denumirea de monumente 
ale victoriilor repurtate în a- 
ceastă bătălie, precum și lotul 
nr. 1 își merită titlul de lot mo
del al tineretului. „Ultimul a- 
salt. socotesc că a fost revizia 
lucrărilor executate în incinta 
actualului combinat de cauciuc 
CAROM, ne spune inginerul Se
reș. Planificată pentru o lună de 
zile, lună în.care fiecare,.zi ar fi 
putut să coste un milion, revizia 
făcindu-se cu focul oprit, asal
tul s-a încheiat cu patru zile 
mai devreme. CAROM-ul relu- 
indu-și astfel producția înainte 
de termenul fixat11. într-adevăr, 
într-un anume fel, aceasta a fost 
ultimul asalt. Ultimul doar în 
incinta actualului combinat de 
cauciuc. Fiindcă pe loturile de

Și 
cele

în

construcții din afara combinatu
lui destinate izoprenicului. cau- 
ciucul ce va reduce cu 50 la sută 
importul de cauciuc natural al 
țării noastre, confruntările ho- 
tărîtoare abia acum încep. De 
aceea, ne explica inginerul Vir
gil Gheorghiu, comandantul 
Șantierului de muncă voluntar 
patriotică al tineretului și apelul 
la tinerii din municipiu, formarea 
regimentului investițiilor. Sint 
lucrări pentru fundații care ne
cesită 5 000 de ore muncă. Lu
crări care executate fot aduce 
după ele un serios cîștig de 
timp, sau care, tărăgănate, pot 
consuma imprevizibil de multă 
vreme incurcind treburile, care 
cel puțin pină acum, se poate 
spune că merg ceas. Pragul de 
activitate se cere prin urmare 
privit cu insistență și tinerii con
structori ca și tinerii din muni
cipiu, veniți în ajutorul lor, il 
privesc. Ședința de lucru a co
mandamentului șantierului, des
fășurată la comitetul municipal 
U.T.C. marca tradiția confluen
ței care există între obiectivele 
majore ale organizației d^ tine
ret din municipiu. Fetele de la 
cooperativa Flacăra între 
Anișoara Călin, secretara comi
tetului U.T.C., Marinica 
raru, Elena Miron, Aneta 
șa, Maria Tărcuță sînt deja 
rindul brigadierilor fruntași, do
vedind că știu să-și țeasă hăr
nicia nu numai între ramele 
gherghefului ci și în perimetrul 
uriaș al cetății petrochimice de 
pe Trotuș. Se aliniază cronolo
gic lor băieții lui Bagdeș. de la 
Combinatul chimic, ai lui Gheor
ghe Tănase, de la cauciuc și fără 
îndoială, însăși constructorii din 
cadrul Trustului T.C.I. care au 
hotărit să-și dăruie din puținul 
lor timp liber tot șantierului. 
Este o linie ce se constituie ca 
o latură a frontului constructo
rilor, o latură care lipsea și care 
azi încheie careul înăuntrul că
ruia se pregătește neamenințată 
de risipă și de intirzieri să spo
rească o parte din tezaurul na
țional.

care

Pădu-
Tom- 
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ION CHIRIAC

Au început pregătirile pentru 
montarea uscătorului.

Utilaje care așteaptă să fie mon
tate.

Panourile pentru tunelul uscătorului sînt în mare parte deterio
rate. Montarea lor ta fi întîrzia'ă de reparații.

Din toată instalația n-au fost montate pină acum decit panou
rile de comandă.

Doi supraveghetori de șantier: maistrul Iulian Dînca și tehni
cianul Constantin Săndulescu.

Printre obiectivele noi, afla
te în construcție in zona in
dustrială București-Militari se 
află și o foarte modernă in
stalație semiindustrialâ pentru 
fabricarea fibrelor de sticlă. 
Fiind rezultatul unei cercetări 
românești, este unică în felul ei 
în țară, nu doar ca tehnologie, 
aparatură și utilaje, ci și prin 
soluțiile adoptate de proicctanți 
pentru construirea ei. De la 
Banca de Investiții aflasem cu 
citeva zile în urmă că această 
instalație trebuia să fie intrată 
deja in funcțiune. Dar sur
priză ; din toată instalația 
n-au fost montate pină a- 
cum decit panourile de co
mandă, care, astfel, nu au ce 
comanda. N-au venit utilajele ? 
Principala hală de fabricație 
este plină de lăzi cu utilaje, așa 
cum au sosit. Afară, lingă clă
dire, alte lăzi cu utilaje. Cău
tăm pe cineva , care să ne lămu
rească ce e cu ele, de ce nu se 
montează. întilnim mai întîi pe 
tehnicianul Constantin Săndu- 
lescu și maistrul Iulian Dincă. 
Primul' ne spune că este „teh
nician principal însărcinat cu 
supravegherea lucrărilor de 
montaj și instalații'1. Al doilea 
ne lămurește că face parte din 
același „grup de supraveghere 
și urmărire a investiției". Doi 
reprezentanți ai beneficiarului 
de la care putem afla, credem, 
cind va intra instalația in pro
ducție.

— Nu mi-am pus niciodată 
întrebarea cind trebuie dată in 
funcțiune pentru că, după cite 
știu, nu avem plan de produc
ție în acest an, ne declară 
Constantin Săndulescu.

Curioasă optică ! Cu atit mai 
mult cu cit ea aparține unui 
om trimis de beneficiar în șan
tier pentru a urgenta luciările.

Utilajele, in cea mai mare 
parte au venit de citeva s'ăptă- 
mini, dar montatorii au început 
lucrul doar de citeva zile. Au 
fost repartizați aici opt oameni 
și sint necesari de trei ori pe 
atîția. Uscătorul pe care-1 mon
tează acum a venit din mai. 
Panourile din care va fi con
struit tunelul uscătorului sint 
în mare parte deteriorate — 
„făcute varză'1, după cum se 
exprimă lăcătușul Petre Vasile. 
Vina o poartă atit furnizorul — 
întreprinderea mecanică Sucea
va, cit și beneficiarul, care n-a 
asigurat descărcarea și depozi
tarea lor corespunzătoare. Mon
tarea lor va fi intirziată, nu 
numai de reparațiile strict ne
cesare, ci și de disputele între 
beneficiar și furnizor pentru 
împărțirea vinei.

Am fost conduși pe urmă la 
locul de montare al ventilatoa
relor unde ni s-a oferit o mostră 
a modului în care se face coor
donarea și supravegherea lu
crărilor din șantier. După ce 
zidarii au terminat camera ven
tilatoarelor, au venit ■ instalato- , 
rii și i-au dărîmat zidurile, 
pentru că ventilatoarele nu în
căpeau în ea. După ei, vor fi 
chemați din nou zidarii.

— O parte din utilaje nu pot 
fi montate, pină nu sosește că

rămida refractară pentru cup
toare, ne spune C. Săndulescu. 
Pină vine, n-avem ce face, o 
așteptăm.

— Și cind o veți primi ?
— Căutați-1 pe tovarășul in

giner George Miniosu, la ser
viciul investiții al Centralei sti
clei și ceramicii fine — Bucu
rești. Dînsul e de fapt șeful 
grupului de supraveghetori al 
acestui șantier, ne spune mai
strul Iulian Dincă. Vă poate da 
și alte lămuriri.

Să vedem deci ce ne spune 
tov. ing. George Miniosu, con
ducătorul instalației.

— In cel mult 10—15 zile că
rămizile refractare vor fi in 
șantier, ne spune dînsul. Dar și 
pină atunci montatorii au sufi
cient de lucru. De fapt, cele 
mai multe utilaje ne-au sosit 
deja. Sint puține cele care ne 
mai lipsesc. Și trebuie să vă 
spun că sintem nemulțumiți de 
felul cum se desfășoară monta
jul. Ne-au trimis prea puțini oa
meni. Iar „Energomontajul", a- 
mină nejustificat de mult exe
cutarea racordului electric și 
instalarea postului de transfor
mare.

Ne amintim că stăm de vor
bă cu „șeful grupului de supra
veghetori de șantier", prilej 
foarte bun pentru a ne lămuri 
care sint atribuțiunile unui ast
fel de supraveghetor. Care e 
rostul lui ?

— Supraveghează, adică ve
rifică. și ..controlează, .activitatea 
constructorilor. , De .fapt, sint 
diriginți de șantier, dar cum 
ppstul de’ difigiiit’e' de șantier 
s-a desființat, nu le mai putem 
zice așa. Le spunem.. suprave
ghetori.

— In aceste zile de virf pen
tru montaj supraveghetorii doar 
privesc cum lucrează alții sau 
îi ajută efectiv pe constructori 
la montaj ?

— Cum ? La cheie, și șuru
belniță ? Dar ei sînt cu califi
care superioară, unul e tehni
cian iar celălalt e maistru, des
fășoară o muncă, de coordo
nare și control. De ajutat, o 
să-i ajutăm, dar în alt fel. Dacă 
vor avea nevoie, le vom repar
tiza o echipă de muncitori. 
Deocamdată nu au cerut însă 
sprijinul nostru.

Adică tehnicienii și maiștrii, 
care ar putea să dea acum un 
mare ajutor echipelor de mon
taj 'sînt doar supraveghetori. 
In loc să pună și ei mina „pe 
cheie și șurubelniță11, să ajute 
acolo unde e nevoie, se mulțu
mesc să rămînă spectatori. Cre
dem că și tovarășul inginer 
George Miniosu ar putea să-i 
ajute mai mult pe constructori, 
participind alături de ceilalți la 
grăbirea intrării in funcțiune a 
instalației. Dar pentru aceasta 
trebuie să înțeleagă fiecate că 
nu de supraveghetori duce lip
să șantierul, ci de lucrători.'

I. MORARU

Foto : ȘTEFAN WEISS

Aprecierile pozitive făcute cu ocazia recentei ședințe a Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R. privitoare Ia activitatea 
intensă, eficientă desfășurată pină in prezent de oamenii 
muncii de pe ogoarele țării, s-au soldat cu un puternic ecou 
in rindul acestora, pretutindeni răspunzindu-se prin lapte 
îndemnului adresat de secretarul general al partidului nos
tru, tovarășul Nieolae Ceaușescu. Tinerii, alăturîndu-se efor
tului general pe care lumea satului il face in aeeste zile in 
continuare pentru încheierea grabnică a tuturor treburilor 
verii, pun serios umărul acolo unde este nevoie. Ei sînt che
mați acum să ajute la terminarea secerișului in județele unde 
această lucrare a început mai tîrziu, la eliberarea terenului 
și insămințarea cu culturi duble a unor suprafețe cit mai 
mari, la strîngerea și depozitarea furajelor, la efectuarea în 
timpul optim a tuturor celorlalte lucrări de sezon, pentru 
punerea in funcțiune cit mai grabnică a noilor capacități de 
producție. Realizările de pină acum ale tinerilor satelor noas
tre, mecanizatori, cooperatori, elevi, stau chezășie pentru 
siguranța afirmației că și de acum încolo ei se vor achita cu 
cinste de această îndatorire patriotică. Relatările noastre, din 
două județe situate la două hotare de țară. Satu Mare și 
Brăila, vin să confirme acest lucru.

I
I
i

PE OGOARELE ȚARII

BĂTĂLIA PÎINII 
NU S-A ÎNCHEIAT!

Brăila: Cu gîndul
la campania de toamnă
Intr-o adunare pe care au ți

nut-o cu ocazia încheierii, cu 
foarte bune rezultate, a seceri
șului, reprezentanții celor peste 
1 500 de mecanizatori ai județu
lui Brăila, au trimis C.C. al 
P.C.R.. tovarășului Nieolae 
Ceaușescu personal, o telegramă 
in care printre altele se spu

nea : „Noi, toți mecanizatorii 
județului Brăila vom urma nea
bătut îndemnul pe care ni l-ați 
adresat recent,, de a obține noi 
succese în executarea la timp 
și în bune condițiuni a lucrări
lor de Întreținere a culturilor, a 
pregătirii și desfășurării campa
niei agricole de toamnă, a tutu-

ror lucrărilor din această peri
oadă, adueîndu-ne astfel contri
buția la obținerea de recolte tot 
mai bogate11. Cuvintele angaja
mentului îmbracă în aceste zile 
haina faptelor. De. semănatul ce- 

■lor 37 000 hectare cu culturi du
ble se vorbește deja la timpul 
trecut, în multe unități suprafe
țele realizate fiind superioare 
celor planificate la cooperativa 
agricolă din Cazasu de pildă, 
unde s-a reușit să se adauge un 
plus de 50 hectare la cele 450 
inițiale. Cum ? „La noi nu a 
existat interval mai mare de 2 
zile între seceriș și însămînțat 
— ne spune șeful secției, Nico- 
lae Priceputu. După orz s-a arat, 
s-a făcut irigarea de aprovizio
nare și apoi s-au plantat butași 
de sfeclă. După griu am semă
nat porumb. Dar să știți că nici 
de odihnă n-am avut timp. Și e

meritul băieților ăstora tineri, 
Ion Bogdan, Gheorghe Adama- 
che, Vasile Țucanu, Sandu Or- 
zan, Dumitru Gheorghe, care nu 
au mai dormit o noapte întrea
gă de cind a început campania. 
La fel, reușite și la vecinii lor 
de la Cooperativa agricolă de

Satu Mare:

producție Tudor Vladimireseu, 
dar și la lucrătorii fermelor de 
stat din marea insulă a Brăilei. 
Pretutindeni se ară de zor, se 
fac analize ale solului, se stabi
lesc doze de îngrășăminte. Adi
că uvertura noii campanii de 
însămînțare a griului.

Orele de
muncă ale mecani

zatorilor
Aici, la Moftinu Mic, în Ci vi

pia Someșului, soarele s-a prelins 
parcă pe pămînt. Nu-i chip să

te ascunzi nicăieri de zăpușeală. 
Acolo, sus. la comanda combinei 
„Gloria", cică e mai bine, se

prinde adierea „vînticelului". Cel 
puțin așa spune Alexandru Mu- 
reșan, un tînăr mecanizator, care 
la 24 de ani a reușit să primeas
că o „Glorie". Nu-i puțin lucru 
și asta o știu mai bine decît ori
cine ei, mecanizatorii. A lucra cu 
o „Glorie", echivalează cu depli
na consacrare în meserie.

— E al doilea an de cind lu
crez cu ea și-s tare mulțumit. 
Merge tare fain. $i a lui Mudtre 
la fel.

Ion Mudure este cel de-al 
doilea utecist care conduce in 
lan o combină „Gloria". De fapt, 
la cooperativa agricolă din Mofti
nu Mic. iudeful Satu Mare, două 
combine autopropulsate există și 
amîndouă sint încredințate tine
rilor. Tot tineri de altfel sînt și

cei care lucrează cu cele patru 
combine C-3. Se poate spune că, 
practic, soarta secerișului pe cele 
738 hectare de grîu este pe mina 
tinerilor.

— Ce înseamnă a merge fain ? 
Merge motorul bine sau strînge 
combina mult grîu ? — conti
nuăm dialogul cu Mureșan.

— Și una și alta...
— Și norma care e ?
— In tarlaua asta, fiindă-i bo

gată, 35 de tone pe zi.
— Și în fiecare zi îți depă

șești norma ?
— Dar cum altfel p De aceea 

îs tare supărat că ieri am făcut, 
doar 35 de tone, norma adică. 
Nu am avut remorci suficien
te care să vină să ne preia 
griul treierat. , Tovarășul pre
ședinte, spune că e aglomera
ție mare la baza de . recep
ție. Problema e cu remorcile. 
Azi văd că au adus mai multe.

— Deci secerișul ar merge și 
mai bine dacă ar fi remorci sufi
ciente ? Dar la ceilalți tovarăși 
de muncă funcționează bine 
combinele ? Te-a interesat să 
afli ?

— Păi seara, cind le facem re
vizia și întreținerea, nu vorbim 
unii cu alții P Sintem în întrece
re noi, uteciștii. In orice caz nu 
ne bucurăm că, spre o pildă, l-rn 
Crișan stă din cauza defecțiunii 
ivite la combină ieri pe la prînz

și uite, nici acum nu i-aurepa* 
rat. combina. De altfel, el are 
cele mai puține tone bătute pină 
acum. încolo, ceilalți, Ion Plaga, 
Alexandru Mezei, ca să nu mai 
vorbim de Aurel Gereș, își fac 
mereu, norma și o depășesc- Eu 
și cu Mudure, dar și Gereș, am 
luat în-fiecare zi, în afară de 
ieri, cum vă spuneam, premii în 
bani, între 100 și 175 lei. Dacă 
depășești norma cu 20 la sută iei 
suta de lei, dacă o depășești cu 
mai mult, între 125 și 175 lei. 
Dacă stă timpul bun, ca acum, 
într-o săptămână gătăm tot griul. 
Nu-i problemă, vă spun eu. Chiar 
dacă se mai strică o combină, 
cum i s-a întîmplat lui Crișan, 
noi, ceilalți, tragem mai tare și, 
luat pe cooperativă, noi tot de
pășim viteza planificată. Apoi, 
nici nu ne-ar sta bine, ca tineri 
ce sintem, si ut.eciști,‘să nu facem 
treabă bună. N-aveți nici o grijă, 
aici la Moftinu secerișul o să 
meargă bine.

...In Cîmpia Someșului, un tî
năr se interesează de soarta 
griului în celelalte părți de țară. 
O află și se suie din nou pe 
combina lui, purtând în ochi <t 
strălucire aparte, a mulțumirii 
depline pentru ceea ce face el și 
ca el alții, de pe tot cuprinsul 
lanurilor țării.

OCTAVIAN Ml LEA
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STUDENȚII
BRAȘOVENI, SOLI Al CÎNTECULUI 
SI ARTEI POPULARE ROMÂNEȘTI

LA SKOPLJE

Răspunzînd invitației făcute 
Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România de că
tre Uniunea Studenților din Iu
goslavia, împreună cu Uniunea 
Studenților din Republica Mun- 
tenegru — Ansamblul folcloric 
studențesc din Centrul universi
tar Brașov a luat parte la Fes
tivalul folcloric anual organizat 
pe litoralul Dalmației, la Skoplje 
alături de formații artistice stu
dențești din U.R.S.S.. Franța și 
Polonia. La sosirea în țară, 
după un frumos succes repurtat 
în fața publicului iugoslav — 
conducătorul delegației, loan 
Popa, activist al Comitetului E- 
xecutiv al Consiliului U.A.S.C.R. 
ne-a declarat :

— A devenit tradițională par
ticiparea studențească la dife
rite festivaluri și confruntări 
internaționale. Ansamblurile 
folclorice studențești, căci la a- 
cestea ne referim, ale diverse
lor universități și centre uni
versitare din țară se bucură de 
succes pentru că se prezintă in 
competiții cu un program folclo
ric bogat și variat. Studenții, 
deși invață Ia diverse facultăți 
tehnice, in cazul celor de față 
la ..Automobile și tractoare". 
„Silvicultură". „Informatică", 
„Industrializarea lemnului" — 
totuși prin dragostea ffe care o 
manifestă fața de folclor, res
pectă fidel creația populară, va- 
lorificind numai zona folclorică 
pe care o cunosc.

Un ansamblu folcloric plecat 
in turneu trebuie să devină o 
adevărată instituție culturală, 
un veritabil album etnografic. 
La Skoplie, între ansamblurile 
studențești venite din toate re
publicile Iugoslaviei mesajul 
artistic al studenților brașoveni 
a fost plin de farmec și inedit :

portul și creația populară din 
Țara Bârsei, jocurile de pe Tir- 
nave, doinele păcurarilor mărgi
neni. baladele oltenești. „Ciocir- 
lia“ care, alături dc „Miorița", 
sint apanajul folclorului nostru 
și mult îndrăgitul „Căluș", dans 
pe care chiar dacă nu-1 aveam 
înscris în program publicul din 
sală l-a solicitat pe scenă, toate 
au constituit un inalt mesaj de 
prietenie. Festivalul, care s-a 
desfășurat între 20 și 26 iulie, a 
fost necompetitiv, vizînd nu atit 
o ierarhizare a valorilor cit mai 
degrabă o cunoaștere reciprocă 
prin cintec Ca urmare studen
ții Universității din Titograd au 
cerut să aibă legături mai strin- 
se. prietenești cu studenții Uni
versității din Brașov. In fiecare 
an grupuri de studenți români 
vor vizita coasta dalmată iar. la 
rindul lor, studenții muntene
greni se vor bucura de frumu
sețile din împrejurimile Brașo
vului. ~ 
lului ansamblul a fost invitat să 
dea o serie de spectacole, prilej 
de cunoaștere a tineretului. a 
locurilor istorice, a trecutului 
eroic, a eforturilor depuse de 
popoarele Iugoslaviei pentru 
construirea socialismului. Două 
spectacole au fost susținute pe 
scena improvizată. în aer liber, 
lingă macarale, vagoneți și tir- 
năcoape în tabăra de muncă 
patriotică a elevilor și studenți
lor de la Bijelo-Poljie. (Aici ti
nerii construiesc prin muncă 
patriotică șoseaua națională Bel
grad—Bar situată la mare al
titudine care in final va șerpui 
prin 252 de tuneluri și 250 de 
poduri arcuite peste văi și de
presiuni abisale).

La Vrapce Poljie. o tabără in
ternațională de muncă patrio
tică. a fost cel de-al doilea spec-

După incheierea festiva-

granița

i

CANTEMIR 1

(Urmare din pag,. 1)

și duminică s-a des- 
Căiimănești cea de-a 
a Festivalului folclo- Desen de MIHU 

VULCANESCU

ceea ce ar fi bine să 
în ce mai amănunțit : 
lui Dimitrie Cantemir.

s-a impus a- 
prin larga sa 
Subintitulată 
și social-po- 

iși respectă caracte-
abordind multitudi-

tacol omagial acordat brigadieri
lor in uniformă albastră. In sfir- 
șit. ultimul spectacol l-am dat 
muncitorilor textiliști de la Știp 
— localitate situată la 
cu Grecia, in apropierea lacului 
Ohrid. Soli ai cîntecului și artei 
populare românești — studenții 
din Brașov. — s-au străduit să 
fie la înălțimea mesajului de 
prietenie pe care il trimitea 
studențimea română celor 
țara prietenă.

Cîntccul Oltului la a 11-a

Simbătă 
fășurat la 
5-a ediție 
ric inter-județean Cintecele Ol- 
tului. manifestare artistică pres
tigioasă menită să valorifice in 
spirit autentic, materialul fol
cloric specific și să dea expre
sie scenică elevată celor mai in
teresante tradiții și obiceiuri 
populare din vetrele etnografice 
ale județelor Harghita, Covasna, 
Brașov. Sibiu. Vilcea și' Olt.

Cele două „reprize" ale festi
valului — ca și spectacolul de 
gală de duminică — au oferit 
numeroșilor spectatori reuniți 
în sala Casei de cultură din pi
toreasca stațiune vilceană, des
tule prilejuri de satisfacție. Cin- 
tecele rituale, interpretate de 
ansamblul folcloric al Casei de 
cultură Agnita, județul Sibiu, e- 
vocarea „La marginea pădurii", 
inspirat tablou de muncă și 
petrecere legat de viața tăieto
rilor de lemne de la izvoarele 
Oltului — realizat de ansamblul 
Casei de cultură din Miercurea 
Ciuc, județul 
debordantă a 
din ansamblul 
C.A.P. Cevieni, 
mentele de viață folclorică tra
dițională, recreate scenic de ta- 
lentați artiști amatori din Dră- 
guș, județul Sibiu, suitele 
regrafice desfășurate 
ritm drăcesc de dăruiții 
tori din ansamblul casei 
tură din Sf. Gheorghe 
Covasna. „Sînzienele" pline de 
farmec aduse pe scena festivalu
lui de către ansamblul folcloric 
„Dor" din Băbeni. Vilcea — 
au recoltat deopotrivă aplauzele 
entuziaste ale publicului. Un 
moment de o semnificație apar
te l-a constituit micro-recitalul 
menestrelului Tudor Gheorghe, 
inmănunchind 
piese folclorice 
musețe.

Manifestările 
valului — colocviul 
„Obiceiurile populare și specta
colul artistic", „Tirgul olarului", 
„Cocoșul de Hurez", „Parada 
portului popular" au amplificat 
reușita ediției din acest an a 
Cintecelor Oltului.

DORU MOȚOC

șfcȘȘiWES

nială schiță de portret — om de lume și ascet de bibliotecă, 
intrigant și solitar, mînuitor de oameni și mizantrop, .ubitor 
de Moldova lui după care tînjește și aventuri, cinlăreț in 
tambură, țăringrădean, academician berlinei, prinț rus, cro
nicar roman cunoscător al tuturor plăcerilor pe care le poate 
do lumea, Dimitrie Cantemir este ,,Lorenzo de Medici al 
nostru". Călinescu a surprins sintetic 
se releveze de istoria culturii din ce 
carocterul european al personalității 
Imădăcinat în propria dragoste de țară domnul Cantemir 
este prin fire și temperament un universal. Nu mi se pare lipsit 
de semnificație acest amănunt. Europenismul său mărturi
sește, în fond tendința unei culturi de a se integra în spa
ții vaste, tendința unei politici de a nu se contura în ori
zonturi limitate. înainte de a fi domn și om politic, Cantemir 
este un filozof. Această calitate cred că a imprimat viziunea 

Ș de perspectivă a gîndirii sa'

.ZZZZZZZZZZZZZ/Z/ZZ/ZZSZZZZ/ZZZZZZ/ZZ///ZZZZZZSZZZ/ZZZZZZ/ZZZZZZZ/Z//ZZSZ/ZSZZZSA

Literatură

REVISTA REVISTELOR
„Era socialistă" 

tenției cititorului 
arie problematică, 
„revistă teoretica 
litică". ea 
rul propus,
nea de probleme pe care și le 
alege din perspectivă teoretică. 
Cu un continui variat, ea sa
tisface ••> gamă variată de soli
citări. Caracterul predominant 
științific al articolelor ei sint 
o garanție pentru cititorul a- 
mator de informație avertizată 
și solidă. Cum este și firesc, re
vista cuprinde in aria vederii 
sale și literatura și arta, ca și 
alte domenii ale muncii inte
lectuale și de creație. în „Era 
socialistă" se pot găsi opinii ju
dicioase despre cărți și reviste 
(găzduite, mai ales, la rubrica 
„Revista revistelor" și la cea de 
„Cărți și semnificații" sau „Ati
tudini"). unde se relevă intenția 
revistei de a se dedica Unor a- 
nalize și atitudini serioase, cu 
valoare directoare. Remarcăm, 
intre multe altele, justețea unor 
observații ca cele din margina- 
liile semnate de S. Stănescu 
despre „Monotonia unor reviste 
de cultură" sau „Aria culturii de 
masă", ori din cele semnate de 
V. Atanasiu despre „Necesita
tea unei critici clare". Primele 
vorbesc despre contradicția ce 
apare la revistele de cultură a- 
tunci cind articolele program 
de pagina I nu se suprapun cu 
conținutul revistei ori despre 
ușurința cu care sint folosite 
frazele generale in scopul de
finirii unor noțiuni dificile pre
cum „cultura de masă". O mos
tră de critică neclară este con
siderat felul în care comentează 
George Pruteanu pe Al. Paleo- 
logu, articolul atrăgind atenția, 
pe bună dreptate, asupra fap
tului că asociațiile forțate pro
duc confuzie și nu clarifică ni
mic, ci dimpotrivă confuzionea- 
ză. Excelentă ni se pare nota 
„Critică și actualitate", semnată 
tot în cadrul „Revistei reviste

citeva balade și 
de o rară fru-

etichetat 
pe cit se 
cabotinis- 
de aven-

adiacente festi-
metodic

Harghita, verva 
micilor călușari 
..Ghiocelul'' al 
județul Olt, mo-

co- 
într-un 
dansa- 

de cul- 
județul

O ultimă privire asupra modelului...

Concursul anual de piese

Oradea.premii III a

mențiuni

acestor premii, se

I
I(Urmare din pag. I)

se va strădui

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

normelor în 
introducerea 
principalelor

mesaj so- 
Eminescu 
anul 1974, 

piese de 
patriotică

la con-

FALIMENTUL UNEI FETE CUMINȚI

cu o tematică patriotică

si revoluționară

itate cred că a imprimat viziunea 
le politice. Interpretarea naturală 

a „monarhiilor" sintetizează un crez : acela al decăderii ine
vitabile a forțelor agresive. Popoarele, știe Cantemir, nu sint 
supuse altora pe veșnicie. Fatalitatea istorică nu are o ac
țiune prelungită la infinit. Subjugarea celor mici începe să 
disperă odată cu decăderea celor care uzează de forță în 
scopul oprimării altora. Dominatorii, crede el, sint condam
nați la pieire. In această concepție generoasă și lucidă asu
pra istoriei cred că trebuie căutată semnificația vieții și 
existenței lui Cantemir nu numai în contextul românesc ci 
și în cel european. Opera sa literară respiră din plin un 
aer de libertate care deja în patrimoniul literelor noastre 
era un bun cîștigat. Neagoe Basarab și Dimitrie Cantemir 
sint doi poli ai unei atitudini. Doi domni, autori și filozofi, 
au jalonat cu gîndirea lor un drum pe care nici un ocirmui- 
tor luminat al țărilor române nu l-a ignorat. Sensul unei anu
me evoluții a culturii noastre trebuie căutat aici, în această 
concordanță perfectă între vocația de om de cultură euro
peană e domnului și cea de libertate a poporului, vocație 
căreia cărturarul Dimitrie Cantemir îi este purtătorul și ecoul.

I
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lor" de St. Voicu. Ea se ocupă 
de răspunsurile pe care le dau 
revistei „Orizont" criticii Șer- 
ban Cioculescu și Al. Piru. A- 
preciind sobrietatea și obiectivi
tatea lui Șerban Cioculescu, ca 
și autoritatea lui Al. Piru, au
torul notei nu se poate opri să 
nu observe tonul subiectiv și 
pamfletar al răspunsului lui Al. 
Piru. in care St. Voicu găsește 
un rău exemplu pentru confra
ții mai tineri cu care Al. Piru 
tocmai polemizează. Excelentă 
este nota nu numai prin juste
țea cu care este sesizată și pusă 
problema, ci și prin oportunita
tea ei. „Era socialistă" a interve
nit oportun cu ocazia unei ma
nifestări ale cărei note deplasate 
au mai atras și alte atenții și 
condeie. Găseam mai firesc deci 
plasarea acestei atitudini la o 
rubrică de „Atitudini". Trebuie 
să semnalăm spiritul selectiv, 
judiciozitatea recenziilor publi
cate in paginile revistei. Ele 
constituie, corespunzător profi
lului și sarcinilor revistei, un 
real ajutor in receptarea idei
lor culturale 
găsind 
mâții 
analize 
gic al 
cind după ținuta acestor artico
le, după ceea ce ele pot oferi 
ca ajutor și orientare în planul 
mai' larg al revuisticii noastre 
culturale, observăm o mai slabă 
consemnare și discutate a lite
raturii actuale, a fenomenului 
literar-artistic viu. la zi. Astfel, 
pe parcursul a 14 numere de re
vistă, adieă numerele apărute pe 
1973, nu este comentată nici o 
carte de literatură. Revista re
cenzează în ordine : „Contra
punct" de D. Ghișe. „Scrisoare 
către un fost procuror" de Al. 
Sencovici. „Poporanismul" de Z. 
Ornea, „Emil Isac. tribun al 
ideilor noi", „Corespondența lui 
Dobrogeanu Gherea" (de două 
ori). „Reviste progresiste româ
nești interbelice", „Prolegome —

actuale, cititorul 
aici judecăți clare, afir- 
argumentate. pertinente, 
ale conținutului ideolo- 

cărților discutate. Jude-

le o poietiei marxistă" de 
Mircea Grădinaru. „Dobrogeanu 
Gherea" și „Titu Maiorescu" de 
G. Ivașcu, „Cultură și religie" 
de Al. Tă.nase, „Convingeri filo
zofice" de Petru Pinzaru. Omi
siunile eventuale nu sint sem
nificative. După cum se vede, 
autorii in discuție nu sint prea 
mulți și nu toți sint legați de li
teratura contemporană. Evident, 
revista are un caracter precum
pănitor teoretic și este încli
nată in mod natural să dea prio
ritate în coloanele ei literaturii 
de idei, dar comentarea feno
menului literar românesc ni se 
pare a fi o modalitate potrivită, 
un ajutor prețios dat atit scrii
torilor cit și cititorilor. Nu cre
dem că numai lucrările de stric
tă ideologie literară, ca cea în
chinată poporanismului, pot in
tra in vederea revistei. Critica 
și istoria literară oferă o pro
ducție editorială dintre cele mai 
vii și cele mai diverse. Opiniile 
ei sint, de asemenea, foarte nu
anțate și nu puține dintre ele 
ar fi putut face obiectul comen
tariului avizat pe care revista a 
arătat că știe să-I aplice cărți
lor de care s-a ocupat. Fenome
nul literar, atit de exploziv in 
ultima vreme, cel puțin din 
punct de vedere cantitativ, con
stituie, desigur, un cimp de in
vestigație și de apreciere. Pro
za și poezia se tipăresc în can
tități însemnate și ridică o sea
mă de probleme care pot fi tra
tate cu succes din unghiul de 
vedere al sociologiei literaturii. 
Nu trebuie să mai spunem cit de 
utilă ar fi o analiză a fenome
nului literar la zi in „Era socia
listă". Am reținut articolul po
lemic al lui N. Tertulian, pu
blicat în două numere succesi 
ve. despre „Prolegomenele" lui 
Mircea Grădinaru la o poietică 
marxistă. Neîndoielnic că există 
și alte cărți care puteau și pot 
intra în atenția „Erei socialiste", 
care se cer comentate dintr-un 
punct de vedere avizat științi
fic, cu fermitatea de atitudine și 
justețea principiilor cu care ne-a 
obișnuit deja revista „Era so
cialistă".

M. COSTEA

În slujba cauzelor 
simple, omenești

I 
I

I
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In .dorința de a stimula dra
maturgia originală, crearea unor 
piese cu un puternic 
cial militant, Editura 
lansează, începind din 
un concurs anual de 
teatru cu o tematică 
și revoluționară.

Piesele prezentate 
curs vor contura figurile lu
minoase ale Unor activiști de 
partid, ale unor muncitori și ță
rani care ne oferă prin intreaga 
lor existență pusă în slujba ce
lor mai nobile idealuri sociale și 
umane o pildă vie de abnegație, 
de înaltă conduită morală și ce
tățenească. de dăruire pentru 
cauza partidului, a întregului 
popor, în lupta pentru triumful 
noului, a normelor etice și echi
tății socialiste.

în același timp, concursul ur
mărește să promoveze piese in
spirate din lupta plină de abne
gație dusă de-a lungul deceniilor 
de clasa muncitoare — luptă ri
dicată pe un plan superior de 
avangarda sa revoluționară, Par
tidul Comunist Român — piese 
dedicate unor 
de eroi ai 
toare care 
idealurilor 
lui.

Aducînd
unor personalități de seamă ale 
istoriei poporului, român, a căror 
existență s-a contopit cu năzuin
țele maselor și ale căror fapte 
vor rămîne ca o pildă vie peste 
veacuri, piesele prezentate la 
concurs sint. menite să contri
buie la formarea omului nou. 1» 
educarea lui în spiritul unei 
înalte conștiințe revoluționare, 
la afirmarea în viață a eticii co
muniste.

La concurs — care este deschis 
tuturor creatorilor — pot fi 
prezentate numai lucrări origi
nale. în trei sau patru acte, ne
publicate în periodice sau în vo
lume. nereprezentate pe scenele 
teatrelor profesioniste sau de 
amatori, nedifuzate la radio și 
televiziune. Manuscrisele vor ti 
apreciate de un juriu compus 
din oameni de cultură, critici, 
regizori, actori, reprezentanți ai 
Editurii Eminescu, ai Consiliului

figuri exemplare 
clasei noastre munci- 

și-au jertfit viața 
înaintate ale poporu-

în prim plan chipul

Culturii și Educației Socialiste. ■
Volum.ele premiate vor fi ti

părite în noua colecție ..Rampa" 
și vor purta pe copertă menți
unea : „Premiul de teatru al E- 
diturii Eminescu".

în afara drepturilor de autor, 
care se acordă conform legisla
ției actuale și în funcție de cali
tatea lucrării, Editura Eminescu 
atribuie următoarele premii :

• Premiul întîi :
• Premiul al doilea :
• Două 

cite :
• Două 

a cite
In afara 

cordă două premii de debut 
dramaturgie a cite 5 000 le

Juriul va avea posibilitatea să 
redistribuie premiile în funcție 
de calitatea pieselor prezentate 
la concurs.

Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste va achiziționa piesele 
premiate conform 
vigoare, asigurînd 
lor în repertoriul 
scene ale țării.

Editura Eminescu 
ca .volumele premiate să fie lan- 
săte odată cu premiera pieselor 
respective pe scena teatrelor. In 
același timp, se va îngriji de 
popularizarea pieselor premiate 
5n revistele de specialitate, in 
presa cotidiană, la râdio și te
leviziune.

Manuscrisele vor fi expediate 
pină în ziua de 31 decembrie 
1973 cu mențiunea : Pentru Con
cursul anual de piese eu o te
matică patriotică și revoluțio
nară. la sediul Editurii Eminescu. 
B-dul Ana Ipătescu nr. 39, sec
tor I, București.

Manuscrisele vor fi trimise 
tr-un plic închis purtînd 
motto. Același motto va fi 
produs pe un alt plic ce va con
ține numele și adresa autoru
lui. Acest plic se va deschide 
numai după stabilirea premiilor.

Rezultatele concursului vor n 
anunțate pină cel tirziu la data 
de 15 februarie a fiecărui an.

10 000

în- 
un 
re-

Informații suplimentare la 
telefon : 50 42.90
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lucru mărunt, să zim- 
bească...

In ce-o privește pe Elena, după 
„corecția" primită atunci, in 
’65. a rupt brutal relațiile cu 
prietenul tăinuit — un fost coleg 
de facultate — și a acceptat, 
supusă, mariajul hotărit de tai- 
câ-său.

— Am măritat-n formidabil, 
c-un italian ! se lăuda în stingă 
și-n dreapta domnu’ Daniel, e- 
talînd cu negrăită plăcere ca
dourile primite de la ginerele 
îndatoritor.

— Și ce face, eu ce se ocupă ?
— Păi, e acolo, in țara lui, ii 

ține omului casa. Doar știți ce 
gospodină era Elena !

— Și facultatea ? Meseria ?
— Ei, parcă asta contează 1 

Asta era așa, pentru titlu. Dacă 
fata a ajuns bine, ce-i mai tre
buie să muncească ? Oricum, di
ploma nu-i strică.

Deunăzi l-am intîlnit și pe

domnu’ Daniel. Negru și girbov 
de supărare. Mi-a povestit că 
ginerele său ori patronul aces
tuia, prea bine n-am ințeleș, ar 
fi dat faliment și că. împreună 
cu el, Elena s-a trezit in stradă.

Că. după asta. individul s-a 
înhăitat cu o proprietâreasă de 
hotel și a alungat-o pur și sim
plu pe Elena.

— M-am trezit cu ea, aici,
casă, doar cu hainele cu care 
era îmbrăcată. Mi-a spus că mă 
urăște 
să-mi 
întors 
măcar
iar dacă aș găsi-o. poți să știi 
cum o să se poarte ?

Citeva zile după asta am reîn- 
tilnit-o pe Elena. Mi-a spus că 
a găsit un post de suplinitoare 
undeva, in Teleorman, că săptă- 
mina viitoare, după ce încheie 
niște formalități cu divorțul și 
cu cetățenia, se prezintă la ca
tedră.

— De-abia aștept să dau ochii

a-

și că a venit doar ca 
spună asta. Pe urmă mi-a 

spatele și a plecat. Nici 
nu știu unde s-o caut.

cu copiii 1 Și cind mă gîndesc că 
trebuie să invăț cot la cot cu ei 
mă apucă spaima. Am uitat tot 
ce-am făcut la facultate. Dar 
așa-mi trebuie. De vină sint nu
mai eu 1

Și mi-a zîmbit. Trist, e drept, 
dar mi-a zimbit...

★
Fata model, fata cuminte a 

domnului Daniel a dat in viață 
faliment, E drept, un faliment 
parțial. Prin 
tățile reale pe 
regăsi repede, 
mul în viață, 
dența noastră,

Adevăratul eșec e. insă, al alt
cuiva. Și falimentară, mai pre
sus de orice, se vădește așa-zisa 
„metodă educativă" a domnului 
Daniel. nefericita improvizație 
pedagogică al cărei rezultat au 
fost anii de tinerețe, de dra
goste. de prietenie, de zîmbet 
pierduți de cele două „fete-mo- 
del".

muncă, prin cali- 
care le are iși va 
sint convins, dru- 
va reintra în ca- 
a tuturor.

Prin însăși esența lui, cinema
tograful surprinde omul în 
lume, studiază individul nu izo
lat sub peristilul unei grozave 
tragedii clasice ci în mediul său 
natural sau în grupul său so
cial. Nu există etichetă pentru 
film : aici „da", aici „marfa o- 
prită", aici film „pentru tine
ret". Materialul trebuie prezen
tat în așa fel îneît ecranul să 
ne permită să redescoperim a- 
numite relații morale și spiri
tuale, nu abstract sau într-o 
manieră teoretică ci firesc, ple- 
cînd de la oameni, de la mediul 
lor. Am observat că o stradă 
uzată, un obiect banal pe ecran 
capătă o frumusețe stranie, lu
crurile au un mod de existență 
privilegiat, intens, patetic. Per
cepția ordinară putem spune că 
e transfigurată în percepție fil- 
mică exaltantă pe plan psiholo
gic și moral. Filmul 
„pentru tineret" evită 
poate dulcegăria și 
mul chiar și filmele 
turi sint demne de recomandat 
dacă sint in slujba cauzelor 
simple. verosimile, omenești 
care urmăresc să pună în va
loare două virtuți esențiale : 
energia și sinceritatea. La un 
moment dat cinematograful îți 
oferă un triplu profil : îți pune 
in mișcare spiritul critic, dez
văluie unele probleme psiholo
gice, îți oferă contactul cu anu
mite realități dramatice ale vie
ții. Categoric. „Săgeata..." nu e 
un film pentru tineret. Noi, ti
nerii, am observat că prea sîn- 
tem uneori crescuți în ignoran
ța unor realități mai aspre, al 
căror șoc nu-1 vom putea evita. 
Contactul cu filmul aspru și vi
guros ne eliberează de iluzii 
decepționante. Găsește cineva 
„pentru tineret" o producție ro
manțioasă, o fantezie cu „apă 
de trandafiri", o evaziune ro
mantică și la un moment dat 
grosolană cum a fost „Săgea-

Dincolo de cazul în sine, din
colo de tristețea nedumerită a 
bătrînului am întrevăzut, însă, 
altceva. Și anume, eșecul unei 
mentalități, eșecul unei con
cepții educative care în loc să 
lanseze — frinează. in loc să 
deschidă — obturează. Prezent 
încă în mintea a destui părinți, 
acest fel de a gindi duce inevi
tabil la abuzuri de educație, la 
excese de tutelă. Și. cu toate că 
e făcută cu cele mai bune in
tenții, această educație exacer
bată sfirșește adesea prin a ob
ține rezultate inverse celor do
rite, prin a macera personalita
tea pe eare iși propunea s-o cre
eze. înlocuind gîndirea tînăru- 
lui cu propria gindire, substi- 
tuindu-i-se pină și în afecte. în 
dorințe, mentorul-cerber, pă- 
rintele-chingă poartă astfel 
in bună măsură vina pentru 
mai tirziile erori ale tinărului, 
pentru răminerea lui în urmă, 
pentru eșecul total sau parțial 
pe care îl va suferi in viață.
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ta..." ori „Sfinta Terezâ' ji'dia
volii" ?

Tablourile pitorești sint fru
moase cind sint bine alese. Sint 
de acord ea filmul să exalte ' 
florile, arborii, străzile dar să 
redea chipul omului cu toată 
noblețea și chiar tragismul său. 
Vedem prea multe chipuri în- 
tr-,o zi ca să avem curajul să 
le descifrăm, să învățăm să le 
îndrăgim. Chipul vecinului. al

ECOURI

comunistului din fața ta, al să
teanului, un gros-plan ni-1 poa
te face mai apropiat. Aici fil
mul, se oprește să mai fie pur 
' -------1 _1 —t de cultu-divertisment ci obiect 
ră și meditație.

Am văzut : Roma 
chis, Bătălie pentru 
Insula. Hoții de biciclete, Cenu
șă și diamant. Fructele miniei. 
Pădurea de mesteceni, Iluzia cea

oraș des- 
apa grea.

mare etc. producții mondiale 
demne de toată lauda ori „Du
minică la ora 6“ și „Reconsti
tuirea" ale lui L. Pintilie și 
„Pădurea spinzuraților" al lui 
L. Ciulei, filme românești ce 
pot fi mai reprezentative chiar 
pentru cinematografia noastră, 
alături de producțiile regretatu
lui Victor Iliu. Un neajuns e 
proasta difuzare a filmelor, fap
tul că ele ajung la destinație 
tirziu. La cinematografele din 
Gh. Gheorghiu-Dej, de pildă. — 
și așa puține (2) — vine de trei 
ori „Vagabondul" și „O floare 
și doi grădinari".

Ar fi cazul să se introducă 
filmul în cadrul învățământului. 
Cunoașterea limbajului cinema
tografic va suplini parțial selec
ția valorică și lipsa de cultură 
iar prin sinteza și plastica ima
ginii se pot descoperi elemente 
estetice ce fac structura altor 
arte.

MAMELIA CONSTANTIN 
lăcătuș — A.T.M. — G.I.P. 

Borzești

^ÎNSEMNĂRI

Zbigniew Cybulski a expri
mai într-o anume perioadă 
acel romantism pc care sen
sibilitatea noastră l-a căutat 
ani de-a rindul.. El a dezvă
luit cu strălucire și intensi
tate acele ipostaze ale o- 
mtilui tinăr care parcurge 
multiple și infinite căi pen
tru a înfrunta și a fi duhorii 
sau a învinge o realitate co
pleșitoare. Moartea 
atit de des dădea 
eroilor interpretați 
bulski 
din urmă 
cindu-i 
legendă, 
dintre cei 
actori, preocupat în mod ob
sesiv de propriile lui expe
riențe, Cybulski se ascunde 
mereu in mijlocul propriei 
sale creații astfel incit viața 
lui seamănă mai muit cu a- 
ceea a unui scriitor. Desigur 
că. a descifra sensurile crea
ției înseamnă a înțelege și 
omul care a făurit-o, dar mai 
puțin a , reconstrui imaginea 
lui reală care scapă <le fieca
re dată unei constringeri. A- 
cest I ț _ 
bine Andrzej Wajda 
cind 
cele ________  ____
din intreaga istorie a cinema
tografiei : Totul de vinzare. 
In acest film imaginea fizi
că a lui Cybulski cu care e- 
rani atit de familiarizați nu 
apare niciodată, ea fiind în
locuită de o altă imagine 
mult mai cuprinzătoare și 
mai sugestivă. Portretul mo
ral al actorului se recompune 
din amintirile celor care l-au 
eunoscul și din pasiunea cu 
eare el continuă să fie iubit 
după moarte : din toate a- 
cestea personalitatea artistu
lui este pusă în adevărata 
ci lumină in timp ce omul 
apare numai schițat in peniță 
cu mina tremurind de emo
ție. Poate că avea dreptate 
Bobec atunci cind spunea că 
este indecent să te amesteci 
in viața intimă a unui mort 
dar iată că viața așa cum e ea 
nu ține cont de o astfel de 
morală și dară Cybulski ar fi 
supraviețuit acestui film i?e

care 
tircoale 
de Cy- 
în celel-a ajuns

și pe actor arun- 
personalitatea în 
Deși a fost unul 
mai autobiografiei

lucru l-a ințeles

a conceput unul 
mai tulburătoare

foarte 
alunei 
dintre 
filme

CYBULSKI
fața sa ar fi apărut poate lin 
zîmbet trist, zimbetul său din 
„Cenușă și Diamant" al ace
luiași Wajda.

Dar Totul de vinzare nu 
este numai un film inchinat 
unui actor ci și actorilor in 
general și regizorilor, intr-un 
cuvint artiștilor „acei oameni 
de treabă, nițel cam cara
ghioși dar neînduplecați" cum 
spune Ia uu moment dat unul 
dintre eroi. Și totuși ceva 
lipsește acestui film atit de 
frumos și de tulburător și 
asta poate pentru că nu chiar 
totul e de vinzare pe lumea 
asta. Atunci li se vinde ,.a- 
cestor oameni de treabă" sin
gura lor avere, le vinzi amin
tirea.

„A murit așa cum a trăit", 
spune despre Cybulski un 
prieten și în acest mărunt 
adevăr se ascunde toată ne
putința lui Wa.ida. căci ma
rele regizor polonez a reali
zat un film excepțional, 
film emoționant 
dar neadevărat, 
virat că marele 
vea cu ce să-și 
un moment dat ....................._
adevărat că în ultimii ani nu 
mai fusese distribuit și că re
gizorii il cam ocoleau, nu e 
adevărat că obișnuia să Iacă 
cadou un buchet de flori ori
cărei admiratoare sau că 
dispărea de acasă zile intregi 
și era obsedat de rolurile ini, 
e adevărat numai că ,,a murit 
așa cum a trăit" dar acest 
adevăr nu poate fi impresio
nat pe nici o peliculă și cre
dem că in asia constă adevă
rata nemurire a lui Cybulski 
și nu in lacrimile fie ele și 
sincere ale celor care i-au 
supraviețuit.

Cavaler al 
lucidități el 
după moarte 
de o glorie 
cum să te fac să zimbești ? 
îl intreabă pe erou o fată. 
Simplu, răspunde el. trebuie 
să vii numai pe planeta mea. 
Ce vină are Cybulski dacă 
pe planeta lui nimic nu-i de 
vinzare ?

un 
și tulburător 
Nu e ade- 
actor nu a- 
plătească la 
taxiul, nu e

unei imposibile 
nu avea nevoie 
de lacrimi sau 

stinjenitoare ;

ȘTEFAN STOIAN

I.

I
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TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste România, a trimis domnului FELIX 
HOUPHOUET-BOIGNY, preșdintele Republicii Coasta de Fil
deș. următoarea telegramă :

Cu prilejul Zilei naționale, cea de-a XIII-a aniversare a pro
clamării independenței Republicii Coasta de Fildeș, am plăcerea 
să vă transmit, in numele Consiliului de Stat, al guvernului, 
poporului român și al meu personal, cordiale felicitări, urări de 
sănătate și fericire Excelenței Voastre, iar poporului ivorian 
prieten, bunăstare și succes in dezvoltarea economică și socială 
a patriei sale.

MOHAMED ANWAR EL SADAT. președintele Republicii 
Arabe Egipt, a trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. pre
ședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
următoarea telegramă :

în numele meu și în numele poporului și guvernului egiptean, 
am onoarea să vă prezint dumneavoastră și Consiliului de Stat 
cele mai sincere mulțumiri ale noastre pentru amabilele dum
neavoastră felicitări și călduroasele urări de bine exprimate cu 
ocazia celei de-a 21-a aniversări a glorioasei revoluții din 23 iu
lie. Dînd o înaltă apreciere nobilelor dumneavoastră sentimente, 
vă pot asigura că legăturile cordiale și cooperarea dintre cele 
două țări ale noastre voi’ continua să prospere in folosul ambe
lor noastre popoare și pentru promovarea păcii in lume. Cu 
toată sinceritatea, vă urez multă sănătate și fericire, iar poporu
lui prieten al României glorie și prosperitate.

CRONICA U.T.C.
Ieri q sosit în Copitqlă to

varășul Ion Troian Ștefănes- 
cu, prim secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului, condu
cătorul delegației tineretului 
și studenților din România, 
care a participat la cel de 
al X-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților pen- 
tru solidaritate antiimperialis- 
tă, pace și prietenie, desfă
șurat intre 28 iulie - 5 au
gust Ia Berlin, capitala Repu
blicii Democrate Germane.

La sosire» pe aeroportul 
Otopeni, au fost prezenți se
cretari ai C.C. al U.T.C., 
membri ai Biroului, activiști 
ai C.C. al U.T.C.

PLECAREA DELEGAȚIEI DE PARTID 
SI DE STAT CARE VA PARTICIPA 
9

LA FUNERALIILE TOVARĂȘULUI
WALTER ULBRICHT

VIZITELI SECRETARULUI GENERAI
AL ORGANIZAȚIEI AAȚIIIVILIII! UNITE,

• CONTINUÎND VIZITA pe 
care o face în țara noastră, la 
invitația C.C. al P.C.R.. dele
gația Partidului Poporului Mau
ritanian. condusă de Abdoulaye 
Baro. membru al Comitetului 
permanent al Biroului Politic

Național al P.P.M., ministrul 
lucrărilor publice și al muncii 
a avut luni o întîlnire la Co
mitetul județean Tulcea al 
POR

• ' GEORGE MACOVESCU. 
ministrul afacerilor externe al

Republicii Socialiste România, a 
trimis lui Arsene Assouan Us- 
Jfer, ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Coasta de Fil
deș. o telegramă de felicitare cu 
prilejul celei de-a XIII-a ani
versări a proclamării indepen
denței Republicii Coasta de Fil
deș, Ziua națională.

• LUNI, a sosit la București 
Li Tin-ciuan. noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Chineze in 
Republica Socialistă România.

Luni după-amiază a părăsit 
Capitala, plecind la Berlin, de
legația de partid și de stat a 
Republicii Socialiste România 
care va participa la funeraliile 
tovarășului Walter Ulbricht, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G.. președintele 
Consiliului de Stat al R. D. 
Germane.

Delegația este alcătuită din 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R.. președintele 
Consiliului de Miniștri, conducă
torul delegației. Vasile Vilcu, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
Vasile Vlad. membru supleant ăl 
C.C. al P.C.R., ambasadorul Ro
mâniei în R. D. Germană.

La plecare, pe aeroportul Bă-

neasa. membrii delegației au 
fost salutați de tovarășii Emil 
Bodnaraș. Paul Niculescu-Mizil. 
Gheorghe Rădulescu. Ilie Ver- 
deț. Dumitru Popescu, Ștefan 
Voitec, Miron Constantinescu, de 
membri ai C.C. al P.C.R. și ai 
guvernului.

Erau de față Hans Voss. amba
sadorul R. D. Germane la Bucu
rești și membri ai ambasadei.

★
La aeroportul central din Ber

lin, delegația a fost întîmpinată 
de Horst Sindermann, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.D.G., 
Hans Rietz, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat. Ewald 
Moldt. adjunct al ministrului 
afacerilor externe al R.D.G.

Au fost prezenți membrii Am
basadei române la Berlin.

klllll WALDHEIM

Lucrările Consfătuirii inginerilor șefi
A 800-A ANIVERSARE

din cooperativele agricole de producție
sudul și vestul tării5

Luni dimineață au început in 
Capitală lucrările Consfătuirii 
inginerilor șefi din cooperativele 
agricole de producție din jude
țele din sudul și vestul țării.

în prima zi a lucrărilor — con
sacrată culturii griului — au 
luat parte și președinți de coo
perative agricole, specialiști din 
întreprinderi agricole de stat și 
stațiuni pentru mecanizarea 
agriculturii, din stațiuni experi
mentale. institute de cercetări și 
de invățămînt agricol superior, 
directori ai direcțiilor 
județene și trusturilor 
președinți ai uniunilor, județene 
ale cooperativelor’; agricole de 
producție. . •

în raportul prezentat de mi
nistrul agriculturii. industriei 
alimentare și apelor. Angelo 
Miculescu, au fost înfățișate re
zultatele obținute în acest an la 
cultura griului de toamnă și 
principalele prevederi ale pro
gramului de . măsuri .privind . 
sporirea producției-in anul vii
tor. Au fost evidențiate județele 
Ialomița, Brăila și Constanța, 
unități agricole de stat și coope
ratiste dip alte județe ale țării, 
care au înregistrat cele mai bune 
recolte. Ministrul agriculturii a 
analizat, de asemenea, pe larg 
cauzele care au determinat în
tr-o serie de unități obținerea 
unor producții sub nivelul posi
bilităților. insistind asupra fac
torilor care trebuie să concen
treze atenția specialiștilor, a tu
turor lucrătorilor din agricul
tură. în vederea pregătirii și 
realizării unei producții superi
oare în anul 1974.

Cadre din conducerea minis
terului, specialiști din unități 
agricole și cercetători științifici 
au prezentat apoi, in ședințe pe 
zone de cultură și grupe de ju
dețe, experiența dobîndită în a- 
cest a" și elemente noi ale teh
nologiei culturii griului menite 
să contribuie la sporirea recol
telor. precum și unele măsuri 
pentru executarea la un inalt 
nivel a însămîhțărilor și a ce
lorlalte lucrări prevăzute pentru 
anul agricol -1973—1974.

Pentru următoarele zile pe a- 
genda lucrărilor consfătuirii sint 
înscrise puncte referitoare la :

agricole
l.A.S ,

stabilirea măsurilor privind re
coltările de toamnă și depozita
rea in bune condiții a produc
ției ; strîngerea furajelor ; ana
liza modului de îndeplinire a 
programului de irigații ; aplica - 
rea măsurilor antierozionale ; o- 
rientările noi in dezvoltarea le- 
gumieulturii, pomiculturii și vi
ticulturii pe linia concentrării, 
specializării și intensificării pro
ducției ; tehnologii moderne in 
zootehnie ; rezultatele obținute 
în organizarea și retribuirea 
muncii in acord global în coo
perativele agricole de produc
ție și măsurile ce trebuie între- 
-prinșe;. in 1974, precum și unele 
probleme- legate .de conducerea 
activității in agricultura coope
ratistă.

în lumina sarcinilor trasate de 
recenta ședință a Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., pai- 
ticipanții la lucrările consfătui
rii vor dezbate cele mai eficien- 

.. ,te măsuri tehnice,, și organizato
rice pentru efectuarea la timp 
a tuturor lucrărilor. în vederea 
realizării și depășirii producției 
ștabilite pentru agricultură în 
anul viitor.

Luni. întruniți în ședință ple
nară, participanții au adresat o 
telegramă Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân. tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Folosim acest prilej — scrie 
in telegramă — pentru a ne 
manifesta încă o dată profunda 
noastră recunoștință pentru gri
ja permanentă pe care conduce
rea partidului și statului nostru 
o poartă dezvoltării și moderni
zării agriculturii. în vederea 
creșterii contribuției acesteia la 
ridicarea nivelului de trai al po
pulației.

Vă încredințăm, tovarășe se
cretar general, că ne vom preo
cupa cu toată grija de strin- 
gerea și depozitarea integrală a 
recoltei culturilor de toamnă, e- 
fectuarea în timp optim și de 
bună calitate a tuturor 
lor pregătitoare pentru 
ția anului 1974.

Asigurăm conducerea 
lui. pe dumneavoastră, 
Nicolae Ceaușescu, că vom de
pune toată priceperea și puterea

noastră de muncă pentru per
fecționarea continuă a activită
ții în vederea realizării și depă
șirii sarcinilor trasate agricul
turii de cel de al X-lea Congres 
ăl P.C.R. și Conferința Națio
nală a partidului și, impreună 
cu toți lucrătorii ogoarelor, ne 
vom aduce întreaga contribuție 
la făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în Româ
nia.

(Agerpres)

Satul Șjeu Sfintu, din jude
țul Bistrița Năsăud a . aniversat 
800 de ani de existertlă docu
mentară.

Ca atitea așezări străvechi 
ale țării noastre, satul a trăit 
multe transformări. Trăind și 
muncind împreună, lupii nd în
frățiți, locuitorii satului. ro
mâni și maghiari au învins cu 
bărbăție vicisitudinile vremuri
lor apuse și azi. fiii foștilor io
bagi de odinioară, și-au făurit o 
viață nouă. ' ........................ ..
din temelii 
străvechi localități transilvănene.

Cu prilejul sărbătoririi celor 
800 de ani de existență docu
mentară. locuitorii satului, au 
adresat o telegramă Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român. tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU în care scrie :

Satul nostru cunoaște in acești 
ani o înflorire multilaterală, rod

A fost schimbată 
imaginea acestei

al politicii înțelepte a partidu
lui nostru comunist, de dezvol
tare armonioasă a tuturor re
giunilor țări. Noi știm bine, că 
in tot ce s-a înfăptuit în acești 
ani luminoși pe glia românească 
străbună, sint prezente inima și 
gindul dumneavoastră — tova
rășe secretar general — dorința 
fierbinte de a înălța continuu 
Romania P© noi culmi de pro
gres și bunăstare.

Folosim acest plăcut prilej, 
pentru a ne manifesta din nou 
atașamentul nostru profund față 
de politica Partidului Comunist 
Român, hotărirea noastră fermă 
de a munci și de acum înainte, 
fără preget, pentru transpu
nerea în viață a tuturor sarci
nilor ce ne revin din vastul 
program de înflorire a națiunii 
noastre, pe deplin conștiențî că 
numai in acest fel ne aducem 
contribuția la prosperitatea 
României Socialiste.

lucrări- 
produc-

partidu- 
tovarășe

„Prieteni ai grănicerilor44

SPORT • SPORT • SPORT

Cil un frumos foc de tabără 
-s-a încheiat a patra reuniune 
anuală a pionierilor „Prieteni ai 
grănicerilor", organizată de Con
siliul Național al Pionierilor, in 
colaborare cu Comandamentul 
trupelor de grăniceri.

Pe tot timpul activității ta
berei. la care ău participat pes
te 300 de copii din localitățile 
de frontieră ale țării, au fost 
organizate diferite manifestări 
cu specific grăniceresc. Fiecare 
pionier a avut cite o sarcină

precisă de îndeplinit : serviciul 
de zi pe 
de cîntece 
pregătirea 
teresante 
Programul 
asemenea.
a legislației grănicerești.

Putem spune că toți cei 300 de 
pionieri au învățat multe lu
cruri interesante și utile și că 
au trăit o adevărată viată gră
nicerească.

VASILE MARIAN

detașament, învățarea 
și marșuri ostășești, 
unor frumoase și in- 
programe artistice, 
taberei a cuprins, de 
acțiuni de cunoaștere

• ÎN SALA SPORTURI
LOR DIN CONSTANȚA a 
început luni după-amiază 
marele turneu internațional 
masculin de volei dotat cu 
„Trofeul Tomis". La compe
tiție participă selecționatele 
Japoniei, campioană olimpi
că, U.R.S.S.. campioană eu
ropeană. Bulgariei. Ceho
slovaciei, Mexicului și Româ
niei. în meciul „derbi", s-au 
uitilnit echipele U.R.S.S. și 
Japoniei. Jucînd excelent vo
leibaliștii sovietici au ob
ținut victoria cu 3—0

Echipa României a învins 
cu 3—0 (2, 7, 7). selecționata 
Mexicului, iar echipa Ceho
slovaciei a dispus 
(6, 8, U), de 
gariei.

• ECHIPA 
Cehoslovaciei 
pentru semifinalele 
nale ale „Cupei Davis' 
vingînd cu 4—1 echipa Italiei 
în meciul disputat la Praga. 
în ultima partidă de simplu 
Kodes (C) a dispus cu 6—1, 
6—3, 0—6. 6—2 de Zugarelli 
(I). în semifinale, echipa 
Cehoslovaciei va juca in 
compania selecționatei Aus
traliei.

• SELECȚIONATA DE 
TENIS a S.U.A., deținătoa
rea „Cupei Davis" conduce 
cu 3—0 în meciul cu echipa 
Chile care are loc la North 
Little Rock. în proba de 
dublu perechea Stan Smith— 
Van Diilen a învins cu 7—9, 
37—39, 8—6, 6—1, 6—3 pe 
Fi Hol—Cornejo.

• AU LUAT SFIRȘIT în
trecerile turneului interna
țional masculin de tenis de la 
Louisville (Kentucky). In fi
nala probei de simplu, jucă
torul spaniol Manuel Orantes 
l-a întrecut cu 3—6, 6—3, 6—4 
pe campionul australian John 
Newcombe.

Proba de dublu a fost ciști- 
gată de perechea Ion Țiriac

(România)-Manuel Orantes 
(Spania), învingătoare cu 
0—6, 6—4, 6—3 in finala sus
ținută Cu cuplul John New
combe (Australia)-Clark
Graebner (S.U.A.).
• CONTINUlNDU-ȘI TUR

NEUL ÎN U.R.S.S., echipa 
de rugbi C.S.M. Sibiu a ju
cat la Leningrad cu forma
ția locală Burevestnik. Spor
tivii români au obținut vic
toria cu scorul de 13—6 
(6—3).

pe 
ro- 
ce- 
în

ma- 
Lev Poluga-

cu 3—11 
echipa Bul-

DE TENIS a 
s-a calificat 

interzo- 
i“ in-

• AU LUAT SFIRȘIT în
trecerile celor trei grupe 
semifinale ale „Cupei Euro- 
pei“ la atletism masculin. 
Pentru faza finală a compe
tiției s-au calificat echipele 
U.R.S.S., Angliei, R. D. Ger
mane, Franței. R. F. Germa
nia și Finlandei.

• IN TURNEUL interzo
nal de șah de la Petropolis- 
Brazilia s-au disputat*parti
dele întrerupte din rundele 
anterioare. Liderul clasamen
tului. Liubomir Liubojevici, 
a pierdut în 43 de mutări la 
marele maestru american Sa
muel Reshevsky, in timp ce

Lajos Portisch l-a învins 
Kargan. Marele maestru 
mân Florin Gheorghiu a 
dat partida întreruptă 
runda a 8-a cu marele 
estru sovietic 
evski.

După disputarea a !l runde, 
in clasament conduc Liubo
jevici (Iugoslavia) și Portisch 
(Ungaria) cu cite 6.5 puncte 
fiecare, Florin Gheorghiu 
(România) ocupă locul 13 cu 
3,5 puncte.

• LA MIAMI BEACH, au 
luat sfirșit campionatele 
mondiale de lupte libere pen
tru juniori. In clasamentul 
final echipa Bulgariei a o- 
cupat locul intii cu 44 puncte 
(luptătorii bulgari au cîști- 
gat 5 medalii de aur). Echi
pa U.R.S.S. s-a clasat pe 
locul doi cu 42 puncte (4 me
dalii de aur), urmată de 
S.U.A. cu 41 puncte. Echipa 
României a totalizat 7 puncte 
ocupind locul 7 (selecționa
ta română a fost alcătuită 
însă, numai din 3 luptători).

• CF.A DE A 35-A EDIȚIE 
a ..Marelui premiu automobi
listic" al R. F. Germania, 
cursă contînd pentru cam
pionatul mondial al piloților 
de formula I, s-a disputat pe 
circuitul de la Nurburgring 
și a fost cîștigată de 
cutul campion scoțian 
Stewart.

0 competiție inedită

cunos- 
Jackie

să se 
com- 

lume.

Se proiectează ca anul viitor, in lunile mai și august, 
dispute primul campionat de tenis inter-orașe al S.U.A.. 
petiție la care vor fi invitați cei mai buni jucători din 
Agențiile internaționale de presă au transmis lista jucătorilor 
preferați’de cele 16 orașe angajate in competiție.

Ilie Năstase va juca in echipa orașului San Diego, împreună 
cu Rod Laver (Australia), Aleksandr Metreveli (U.R.S.S.) și 
Jan Kodes (Cehoslovacia). Iată și formațiile altor orașe : Boston : 
Pilici (Iugoslavia), Țiriac (România) : Minnesota : Smith (S.U.A.). 
Proisy (Franța) : Houston : Newcombe (Australia). Stockton 
(S.U.A.) : New York : Emerson (Australia), Ashe (S.U.A.)

bGSîSm

INFAILIBILUL RAFFLES : Lu
ceafărul (Orele 9: 11,15; 1'3,30: 16; 
18,30; 21), Capitol (orele 9 30;
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Gră
dina Luceafărul (ora 20.15). Gră
dina Capitol (ora 20).

URMĂRIRE LA AMSTERDAM : 
Scala (orele 9; 11,15: 13.30; 16:
18,30: 21). București (orele 8,30; 
11: 13.30: 16: 18.30: 21), Stadionul 
Dinamo (ora 20). Grădina Bucu
rești (ora 20).

DISTRATUL : Patria (orele 9: 
11.30: 14; 16.30; 19: 21.15). Festival 
(orele 9: 11,15: 13.30; 16; 18,30; 21), 
G'âdina Festival (ora 19,45).

FANTOMA LUI BARBA *’”* 
GRA : 
13.45: 
(orele 9: ------ ------
20,45). Modern (orele 8,30; 11: 13,30: 
16: 18,30; 21), Grădina Modern
(ora 20).PE ARIPILE VINTULUI : Cen
tral (orele 10; 14,30; 19).

ORDONANȚA SELMENKO:
Lumina (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 
18.30: 20,45).Ft.ORENTTNF.R nr. 73 : Doina 
(orele 11; 13; 15,30; 18; 20,30; Pro
gram de desene animate pentru 
copii — ora 9.30).

CARTEA JUNGLEI : Excelsior 
(orele 9: 11.15: 13,30; 16; 1815;
20.30).DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI t 
Buzești (orele 9; 11,30: 13,45; 16; 
18.15; 20.30), Gloria (orele 9: 11.15; 
13,30; 16; 1815; 20,30). Grădina Bu
zești (ora 20,15). Grădina Select 
(ora 20).

NEAMUL ȘOIMAREȘTTLOR : 
Popular (orele 16; 19).

AVENTURILE LUI BABUȘCĂ t 
Timpuri Noi (orele 9,15—18,45 în 
continuare). Program de docu
mentare (Ora 20,30).

nea-
Favorit (orele 9,15: 11,30; 
16; 18.15; 20,30). Melodia 

11,15: 13,30: 16; 18.30;

UN OM IN SĂLBĂTICIE : Grl- 
vita (orele 8.45; 11,15; 13.30; 15 45; 
18,15; 20.30). Tomis (orele 9; 11,1.3; 
13.30: 15.45; 1k.15: 20.30). Grădina 
Tomis (ora 20).

TU, EU Șl MICUL PARIS 1 
Giulești (orele 15,30: 18: 20,30).

JUCĂTORUL i Cotroceni (orele 
15,30; 18; 20,15).

CU COPIII LA MARE : Pacea 
(orele 16; 18: 20).

TE AȘTEPTĂM, rLACAULE ! : 
Unirea (orele 16; 18: 20).

ULTIMUL CARTUȘ : înfrățirea 
(orele 15,30; 18: 20.15).

LA RĂSCRUCE DE VINTURI : 
Aurora (orele 9: 11,15; 13.30: 15.45; 
18,15; SC,30), Flamura (orele 9; 
11,15; 13.30; 16: 18,15: 20.30), Are
nele Romane (ora 20), Grădina 
Aurora (ora 20).

CIPRTAN PORUMBESCU • 
cia (orele 9; 12,30; 16: 19,30).

FLUTURII SINT LIBERI : 
cegi (orele 15,30: 17.45; 20).
reasca (orele 15.30: 18: 20,30). Gră
dina Bucegi (ora 20.30).

ANTONIU ȘI CLEOPATRA : 
Ura (orele 15.30; 19), Grădina Lira 
(ora 20,15).

...SI SALUTA RINDUNELELE : 
Drumul Sării (orele 16; 18; 20).

SIMON TEMPLAR INTERVINE ! 
Munca (orele 15,30; 18; 20.15), Fe
rentari (orele 10; 12.30; 15.30: 17.45; 
20).

JANDARMUL LA PLIMBARE : 
Volga (orele 9; 11,15: 13,30- 15.45; 
18.15; 20,30), Miorița (orele
11,15; 13.30: 15,45: 18: 20,15).

SUNETUL MUZICH : Viitorul 
(orele 16; 19,30).

LUMEA SE DISTREAZĂ : Aria 
(orele 15,30; 18; 20), Moșilor (o-

rele 16; 18). Grădina Moșilor (ora 
20). Gradina Arta (ora 20,30).

CEATA : Crîngași (orele 15.30; 
18: 20.15).

ACEA PISICA BLESTEMATA : 
Vitan (orele 15; 17.15; 19.30). Gra
dina Vitan (ora 20,15).

CE SE tNTÎMPLA, DOCTORE ? ! 
Rahova (orele 15,30: 18: 20,25).

ÎN UMBRA VIOLENTEI : Pro
gresul (orele 16; 18: 20).

FILIERA: ~ ...................
Țf: 20,30).

MONTE
Unirea (ora

Cosmos (orele 15,30;

CARLO : Grădina
20,15).

^teatre

12.00 Transmisiuni directe din țară. 
12.10 Invitație în fonotecă. 12,55 
Melodia zilei. 13,00 închiderea 
emisiunii de dimineață. 17.00 Știri
le după-amiezii. 17,05 Alo, Radio 1
— muzică ușoară Ia cererea ascul
tătorilor. 18,00 Șapte zile, șapte 
arte. Teatru. 18.10 Discuri rare. 
18,55 Melodia zilei. 19,00 In direct... 
de la Uzina „Autobuzul". 19.30 
Știri. 19,35 Casa de discuri 
,.Decca". 20,00 Biografia unei 
capodopere. 21.00 Radio-super-top
— muzică populară. 22,00 Radio- 
jumal. Buletin meteorologic. Sport. 
22.30 Melodia zilei. 22.35 Vedete, 
ale muzicii ușoare. 23,15 Poetica. 
Franz Johannes Bulhardt. 
Jazz-ul și instrumentele 
23.55—24,00 Ultimele știri.

19,10 
seri.

cinstea 1
Cîntecul

fetele din țara mea“ 
Giroveanu. Text — Au-

Da-
bu

fi o-

Ansamblul „Rapsodia Română" : 
MELEAGURI FERMECATE — ora 
18,30: Teatrul „C. Tănase" (la
Grădina Boema) : ESTIVAL BO
EMA — ora 20.

PROGRAMUL III

9;

9,00 știri. 9.05 Incognito — pro 
gram de varietăți muzicale. 9,5.' 
Melodia zilei : „Mi-ai spus câ mâ 
iubești" de Mlșu Iancu. 10.00 Fe- 
mina-club : Feminitate și femi
nism. 11.00 Știință și tehnică. 11.10 
Profil pe portativ — Robert Mer
rill. 11,30 Pentru prietenii magne
tofonului — muzică populară.

23.20 
sale.

PROGRAMUL I

10.05 
.10,45 Selecțiuni 

Festivalul de muzică ușoară 
Telecinemateca 

Atenție, broasca 
Bijuterii muzicale : 
Orlando di Lasso : 
de. Teleman. 12,55 
în 52 de săptămîni.

13.05

Publicitate.
19.30 Te

rnarii săr- 
I săptămî-

la sala sporturilor din Constanța. 
17.30 Curs de limba rusă. Recapi
tulare (5). 18.00 Telex. 18,05 Mo
ment folcloric cu Ștefania Stere. 
18,15 Steaua polară. 18.45 Reportai 
la un festival — „Zilele muzicale 
tîrgmureșene.
19.20 1001 de 
lejurnal. în 
bă tori. 20,00 
nil : „Pentru 
de Aurel
rel Felea. Cîntă Marian Spinache. 
20,05 Universitatea TV. 20,45 Seară 
de teatru : „Io, Mircea Voievod14 
de Dan Tărchilă. Partea a Il-a a 
spectacolului realizat în colabo
rare cu Teatrul „Al. Davila44 din 
Pitești, la Palatul lui Mircea cel 
Bâtrîn din Tîrgoviște. 21,40 Al 
îX-lea Festival național de folclor 
de pe litoral. 22,00 ..24 de ore“. 22,30 
Gala maeștrilor : Mihail Arnăutu.

9.00 Teleșcoală. 10.00 Telex. 
Teleenciclopedia 
Qin ” 
de la Spli'l. 11,05 
pentru copii : 
țestoasă1'. 12,25 
,,Ricercari“ de 
..Don Quijote" 
52 de inițiative 
...Prietenii noului angajat*’. 
Telejurnal. 10.00 Trofeul „Tomis4 
la volei masculin : România •— 
Bulgaria. Transmisiune directă de

PROGRAMUL II

Iul Așchiuță. 
copii". 20,30 

săi... Al

20,00 Prietenii
..Trei cărți pentru
București ul și tinerii
V-lea anotimp — reportaj-anchetă
de Mihai Stoian. 20,50 „Apa vie, 
leac să-ți fie“. Cu Hari Brauner 
despre înțelepciunea și frumusețea 
veșnică a cîntecului popular. 21.30 
Agenda. 22.40 Reîntîlnire cu Mar
gareta Pîslaru și Doina Badea. 
22,10 Film serial „Mannix“.

Secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, a făcut, in 
cursul dimineții de luni, o vizită 
la Centrul de informare al O.N.U. 
și Reprezentanța P.N.U.D. din 
București.

Secretarul general al O.N.U. 
a fost întîmpinat la sosire 
de Saved Abbas Chedid. di
rectorul centrului, Fuad Mo
hammed. reprezentant ad-inte- 
rim al Programului Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare, de 
funcționarii reprezentanțelor 
O.N.U. și experții P.N.U.D. în 
România.

în sala bibliotecii centrului a 
avut loc o scurtă reuniune.

Kurt Waldheim a vizitat, de 
asemenea, Centrul european al 
U.N.E.S.C.O. pentru învățămîn- 
tul superior. La sosire, el a fost, 
întîmpinat de Erik Manfred 
Ribbing, directorul centrului, și 
de personalul international al 
acestei instituții specializate.

Tot în cursul dimineții de 
luni, Kurt Waldheim a vizitat 
Muzeul de istorie al Republicii 
Socialiste România.

însoțit de prof. dr. Constantin 
Ionescu. secretarul general al 
Academiei de științe sociale și 
politice, și de prof. dr. Ștefan 
Olteanu. directorul științific al 
muzeului, oaspetele a parcurs o 
serie de săli ale acestui lăcaș de 
cultură, oprindu-se cu interes in 
fața a numeroase exponate care 
vorbesc despre trecutul glorios 
de muncă și luptă al poporului 
nostru.

*■
La Ministerul Afacerilor Ex

terne, luni dimineață au avut 
loc convorbiri oficiale între 
George Macovescu, ministrul a- 
facerilor externe, și Kurt Wald
heim secretarul general al 
O.N.U.

La convorbiri au luat parte 
Vasile Gliga. adjunct al minis
trului afacerilor externe, Ion 
Datcu, ambasador, reprezentan
tul permanent al României la 
O.N.U., Gheorghe Săulescu și 
Dragoș Șerbănescu, directori în 
M.A.E.

Au participat Bohdan Levan- 
dowski, secretar general ad
junct al O.N.U.. și Georg Hen
ning. șeful Secretariatului secre
tarului general al O.N.U.

în cursul convorbirii au fost 
abordate probleme ale vieții in
ternaționale actuale și creșterea 
rolului O.N.U. în menținerea și 
întărirea păcii și securității in
ternaționale, în dezvoltarea co
laborării între state, precum și 
cu privire la contribuția activă 
a României în acest domeniu.

Convorbirea s-a desfășurat in
tr-o atmosferă cordială.

★
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a oferit 
luni un dejun în onoarea secre
tarului general al Organizației 
Națiunilor Unite. Kurt Wald
heim, care face o vizită oficia
lă in țara noastră.

La dejun au participat Ma
ria Groza, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, Bu
jor Almășan. Theodor Burghele, 
Octavian Groza, Florin Iorgu- 
le.scu. membri ai guvernului, 
alți reprezentanți ai conducerii 
unor ministere. Dumitru Joița, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului popular al municipiu
lui București, Traian Ionașcu, 
președintele Asociației pentru 
Națiunile Unite. Jean Livescu, 
președintele Comisiei naționale 
pentru U.N.E.S.C.O.. Virgiliu 
Radulian. președintele Comite
tului național român pentru 
U.N.I.C.E.F., și alte persoane 
oficiale.

Au luat parte Bohdan Le- 
vandowski. secretar general ad
junct al O.N.U., George Hen
ning. șeful Secretariatului se
cretarului general al O.N.U.. 
Sayed Abbas Chedid. directorul 
Centrului de informare al

O.N.U. la București, Manfred 
R ibbing. directorul Cenți ului 
european U.N.E.S.C.O. pentru 
învățămintul superior, Fuad 
Mohammed, reprezentantul ad- 
interim al P.N.U.D. la Bucu
rești.

A participat. de asemenea, 
Jaromir Ocheduszko. ambasado
rul R. P. Polone, decanul 
Corpului diplomatic la Bucu
rești.

în timpul dejunului, desfășu
rat într-o atmosferă cordială, 
George Macovescu și Kurt 
Waldheim, au rostit toasturi.

Salutind cu căldură și satis
facție vizita în România a se
cretarului general al O.N.U., in 
toastul rostit, ministrul aface
rilor externe a subliniat neo
bosita activitate pusă de Kurt 
Waldheim în slujba marilor 
idealuri de pace, bunăstare, 
progres și libertate ale popoare
lor de pretutindeni. ’

Profundele mutații care au 
loc pe arena mondială în di
recția destinderii și colaborării, 
a afirmării politicii de inde
pendență națională a popoare
lor. a participării tuturor sta
telor la soluționarea probleme
lor internaționale și, în acest 
cadru, a sporirii rolului țărilor 
mici și mijlocii, a ridicării con
științei politice și a răspunderii 
popoarelor in salvgardarea pă
cii — a spus în continuare mi
nistrul român — fac să crească 
tot mai mult rolul Organiza
ției Națiunilor Unite și al altor 
organisme internaționale ca 
factori de stimulare a colabo
rării dintre state, de elaborare 
a normelor care să guverneze 
relațiile dintre țări și de asi
gurare a înfăptuirii în viață a 
acestor norme.

în continuare, George Maco
vescu a spus :

împărtășim, domnule secre
tar general, părerea exprimată 
și de dumneavoastră, că este 
necesar ca Organizația să se 
achite de funcția sa principală, 
aceea de prevenire a conflicte
lor și stărilor de încordare, de 
întărire a păcii și securității 
internaționale și apreciem că 
trebuie să crească rolul său 
in îndeplinirea de către toate 
statele a obligației de a solu
ționa problemele internaționale 
exclusiv prin mijloace pașnice. 
Aceasta impune ca statele să-și 
asume angajamentul de a 
aduce în fața Organizației di
ferendele dintre ele, de a fo
losi cadrul O.N.U. și mijloace
le prevăzute de Cartă pentru 
reglementarea acestora.

Poporul român. în istoria sa 
bimilenară, a ținut la liberta
tea și independența șa. și a 
luptat pentru ele, vărsihd singe 
și cheltuind multă înțelepciune 
și inteligență. A prețuit pacea 
și s-a dedicat edificării ei. 
A făcut totul să trăiască în 
prietenie și înțelegere cu toți 
vecinii și cu toată lumea. A 
respectat celelalte popoare, 
dar întotdeauna a cerut' kă fie 
respectat.

în condițiile construirii socie
tății socialiste multilateral dez
voltate in România, în împre
jurările internaționale de as
tăzi. ale profundelor transfor
mări in colectivitățile nmanf, 
ale revoluției in tehnică și ști
ință. poporul român simte și ne
voia și datoria sa de a milita 
cu toate capacitățile sale pentru 
instaurarea în lume a păcii, a 
unei păci deosebite, care să ne 
garanteze tuturora dezvoltarea, 
înaintarea rapidă spre culmile 
civilizației.

Mesajul de pace al poporului 
român a fost adus la Națiunile 
Unite de cel mai autorizat re
prezentant al său, de președin
tele Consiliului de Stat. Nicolae 
Ceaușescu. care a subliniat cu 
fermitate că ..România acordă o 
atenție deosebită întăririi rolu
lui Organizației Națiunilor Unite 
și altor organisme internaționa

le. sporirii contribuției active a 
acestor» la soluționarea marilor 
probleme actuale, la asigurarea 
colaborării și la aplicarea in 
practică a principiilor de egali
tate și respect reciproc, prevă
zute și în Carta Națiunilor U- 
nite“.

Mulțumind pentru invitația 
guvernului român, secretarul ge
neral al O.N.U.. Kurt Waldheim, 
a spus : Această vizită imi dă 
ocazia foarte plăcută și deosebit 
de valoroasă pentru un schimb 
de opinii cu președintele Nicolae 
Ceaușescu, cu dumneavoastră, 
domnule ministru, cu colabora
torii dumneavoastră. Consider 
că aceste contacte personale 
sint deosebit de importante.

Vreau să vă mulțumesc foar
te mult, cu toată sinceritatea, a 
spus in continuare secretarul 
general al O.N.U., pentru spri
jinul pe care l-ați acordat, re
cent, din nou cauzei Organizației 
Națiunilor Unite. Și permiteți- 
mi să profit de această ocazie 
spre a exprima guvernului Ro
mâniei recunoștința mea adincă 
pentru înțelegerea și sprijinul 
său pentru cauza Organizației 
Națiunilor Unite. '

Noi sintem un instrument al 
păcii, a subliniat apoi vorbito
rul. Dacă sintem folosiți, putem 
acționa și putem face o treabă 
bună. Dacă nu sintem folosiți, 
nu trebuie criticată organizația, 
ci mai degrabă statele membre 
care nu folosesc această mare 
organizație așa cum ar trebui. 
Cred că acesta este tot secretul 
problemelor, al crizelor O.N.U., 
așa cum le spunem noi unepri.

Permiteți-mi. de asemenea, să 
spun că sintem o organizație 
politică. Există. în prezent. o 
anumită tendință de a afirma 
că funcția Organizației Națiuni
lor Unite este depășită. Sint con
vins că nu este așa și știu că 
dumneavoastră. împărtășiți a- 
ceastâ părere. 1

România a dat numeroase do
vezi ale dorinței sale puternice 
de a coopera pe arena interna
țională. România a făcut nume
roase propuneri, a luat multe 
inițiative pentru a contribui la 
această cooperare internațională. 
De aceea, vreau să vă exprim 
aici recunoștința mea adincă și 
aprecierea Organizației Națiuni
lor Unite. Dacă vom continua 
să cooperăm în acest fel. dacă 
vom ajunge la o adevărată coo
perare internațională. atunci, 
sînt sigur, vom dobîndi ceea ce 
toți dorim să dobîndim — pace, 
pace pentru noi, pace pentru 
copiii noștri, pace pentru gene
rațiile viitoare.

în încheiere, secretarul general 
al O.N.U. a toastat în onoarea 
președintelui Consiliului de 
Stat. Nicolae Ceaușescu. a mi
nistrului de externe și a celor
lalți membri ai guvernului, a 
tuturor oaspeților, pentru po
porul României.

★
Luni după-amiază a avut loc 

solemnitatea conferirii titlului 
de Doctor honoris, causa, al U- 
niversității din București, secre
tarului general al Organizației 
Națiunilor Unite. d>-. ÎKurt Wald
heim,, pentru .rperțtey deosebite 
în promovare^- cauzei" colaborării 
intre popoare și a păcii in lume.

★
în prezenta secretarului ge

neral al O.N.U., Kurt Wald
heim. luni după-amiază a avut 
loc festivitatea atribuirii nu
melui de ..Piața Națiunilor U- 
nite" Pieței Splaiului din Ca
pitală.

★
în onoarea secretarului gene

ral al O.N.U.. Kurt Waldheim, 
directorul Centrului de informa
re al O.N.U. la București. S. A. 
Chedid a oferit luni seara o re
cepție in saloanele hotelului 
Athenee Palace.

SUBREDACȚIILE JUDEȚENE TRANSMIT:
• TELEORMAN : O expoziție 

originală

în sala căminului cultural din 
comuna Gălățeni. a avut Ioc 
vernisajul expoziției tinerilor 
pictori Dobre Gheorghe și Io
nescu Marian, veniți în această 
comună să se documenteze. Lu
crările lor, rezultatul acestei do
cumentări, surprind aspecte din 
peisajul nou al satului socialist. 
Dintre picturile expuse se re
marcă : ,.O nouă sondă in co
mună". „Tractoare și combine la 
S.M.A.", ..Peisai zu case", ..In
trare la C.A.P. — 8 Mai", „Pei
saj după ploaie" etc. Această 
expoziție a constituit un eveni
ment nou și important in viața 
culturală a comunei.

POPA ȘTEFAN

• HUNEDOARA : Realizări 
peste plan

Tinerele muncitoare, din fa
brica Vidra-Orăștie. secția 
Hunedoara, întîmpină ziua 
de 23 August cu noi succese in 
muncă. Astfel în ultima perioa
dă au depășit planul valoric cu 
142 000 lei, confecționînd din blă
nuri peste 82 000 căciuli. 10 000 
mesade, »000 huse auto etc. 
Printre muncitoarele fruntașe, 
figurează la loc de cinste nu
mele tinerelor Uteciste : Dorina 
Ispas, Dorina I-Iaiduc. Angela 
Medrea și Elena Crăciunescu.

La O.S.M. II din Combinatul 
Siderurgic, numai în ultima 
lună s-a obtinut peste plan 
1 300 tone oțel, reprezentind 50 
de mărci. Această depășire este 
rezultatul inițiativei „în fiecare 
zi. 2 tone oțel pesle plan. în 
fiecare schimb, la fiecare cup
tor". S-a evidențiat în mod deo
sebit echipa condusă de Ion 
Băncescu. care s-a angajat ca 
pină la 23 August să dea peste 
plan încă 200 tone oțel.

Tinerii din secția a II-a fur
nale de la C.S.H. au contribuit 
la elaborarea a peste 6 000 tone

fontă peste sarcinile de plan și 
la economisirea a 3 280 tone 
cocs din care s-au realizat 5 000 
tone fontă. Consumul de cocs 
8 fost redus la 2 kg/t fontă.

1OAN VLAD

• GALATI : Cifre înscrise in 
cartea de aur a muncii

Colectivele sectoarelor de bază 
ale Combinatului siderurgic se 
prezintă cu realizări demne de 
consemnat în cinstea aniversării 
a 29 de ani de la eliberarea pa
triei. Cifrele înscrise in cartea 
de aur a muncii înseamnă mii

de tone de fontă, oțel, tablă și 
bandă laminată peste prevederile 
planului. Iată citeva cifre grăi
toare : furnaliștii au obținut 
pină în prezent 59 424 tone fon
tă. realizind astfel angajamen
tul suplimentar in întrecerea 
socialistă in proporție de 65.3 
la sută ; oțelarii au raportat re
alizarea unei producții supli
mentare de 53 421 tone oțel ; 
larninatoril făcind bilanțul ce
lor 7 luni au declarat cu deose
bită satisfacție obținerea unei 
producții de tablă și bandă 
laminată la rece de 11 381 tone.

VASILE CABURGAN

LICEUL AGRICOL FUNDULEA 
JUDEȚUL ILFOV 

CONCURS
DE ADMITERE

in anul I. curs de zi pentru anul școlar 1973/1974, la specialitatea 
AGRONOMIE

La concurs se pot prezenta candidați din localitățile rurale, 
absolvenți ai clasei a VIII-a a școlii generale, în virstă de 17 ani 
impliniti in anul 1973. ■

Examenul va începe pe data de 1 septembrie 1973 și va consta 
din probe scrise și orale la limba română sau științe biologice (ia 
alegere) și matematică, din materia claselor V—VIII a școlii 
generale, find precedai și de o examinare medicală cu 1—3 zile 
inainte de proba scrisă.

înscrierile pentru concurs se fac pină la 36 august 1973. zilnic, 
la secretariatul liceului pe baza unei cereri scrise însoțită de 
următoarele acte :

— certificat de naștere în original și în copie nelegalizată :
— adeverință de promovare a clasei a VIII-a a școlii generale ;
— fișa medicală, eliberată de spital sau policlinică :
— buletin de analiza singelui și rezultatul examenului radio

logie pulmonar, efectuat cu cel mult 3 luni înainte de con
curs :

— avizul epidemiologie și fișa cu vaccinările ;
— dovadă din partea unui C.A.P. sau l.A.S. că este de acord 

cu încheierea contractului de școlarizare pe durata celor 4 
ani de studii.

Absolvenții liceului agricol vor ii repartizați numai la unitățile 
agricole din județele Ilfov și Dîmbovița, unități cu care au avut 
încheiate contracte dc școlarizare.

Informații suplimentare la secretariatul școlii zilnic intre orele 
7,30—15,36.

♦
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APELUL CELUI DE AL X-LEA

FESTIVAL MONDIAL

Au trecut zece ani de cind 
s-a semnat Tratatul privind 
interzicerea experiențelor nu
cleare în atmosferă, in spa
țiul cosmic și sub apă. Dece
niul care s-a scurs de la acest 
eveniment a marcat profun
de mutații in viața interna
țională. deplasări și schim
bări in favoarea destinderii 
și cooperării, afirmarea voin
ței popoarelor de a impune 
un curs pozitiv către o paee 
stabilă, bazată pe respec
tarea dreptului fiecărui po
por la o dezvoltare de sine 
stătătoare, pe reglementarea 
problemelor majore ale con
temporaneității cu partici
parea in condiții de deplină 
egalitate a tuturor statelor — 
indiferent de dimensiunile 
lor. Acest profund proces are 
multiple implicații. Progrese
le realizate în direcția secu
rității europene, eforturile 
tăcute pe calea eliminării 
unor surse de tensiune, în
treaga evoluție a situației 
internaționale caracterizată 
prin creșterea rolului opiniei 
publice, al maselor populare, 
determină intensificarea pre
ocupărilor privind dezarma
rea. A fost și este intens 
dezbătui acest complex dosar 
de pe agenda internațională, 
Sute de ședințe desfășurin- 
du-se la Geneva. New York 
și in alte orașe. Dar ceea ce 
s-a realizat este mult prea 
departe de năzuințele po
poarelor. A devenit imperios 
necesar să se treacă de la 
declarațiile de intenții la mă
suri practice care să vizeze 
fondul problemei. Firește, 
orice pas înainte este bine
venit. Totuși, anii trec, arse
nalele eu mijloace de exter
minare in masă se înmulțesc 
iar de pe urma dezbaterilor 
rezultă, uneori, doar proce
sele verbale ale ședințelor, 
destinate arhivelor. Problema 
dezarmării este vitală pentru 
umanitate. Ea poate și tre
buie să fie reglementată cu 
contribuția activă a tuturor 
statelor — oricare ar fi po
tențialul lor militar — deoa
rece numai astfel se va a- 
.iunge la eliberarea omenirii 
de povara cursei înarmărilor 
care a dobindit proporții fără 
precedent. Pacea lumii nu 
poate să fie clădită pe un în
doielnic „echilibru al terorii" 
sau pe alte formule născute 
în anii războiului rece. De
zarmarea generală și totală 
poate fi adusă pe terenul 
realizării concrete prin acțiu
nea conjugată a tuturor for
țelor iubitoare de pace.

Tovarășul Nicolac Ceaușeseu 
sublinia : ..Uh imperativ
principal al întregii omeniri 
îl constituie, in prezent, 
realizarea dezarmării gene
rale și totale, în primul rind 
a celei nucleare, proces ca
pabil să elibereze 
de povara grea 
înarmărilor și de primejdiile 
incalculabile pe care le com
portă creșterea arsenalelor 
de mijloace de distrugere în 
masă". Poziția României este 
constructivă, statornică, pozi
ție izvorîtă din conștiința 
responsabilităților ce revin 
fiecărui stai. Militind penlru 
măsuri practice de dezang <- 
jare militară și dezarmare, 
România se pronunță pentru 
scoaterea in afara legii și 
distrugerea tuturor armelor 
atomice și cu hidrogen. 
România susține ca teme 
concrete de negociere adop
tarea unor măsuri rum ar fi 
interzicerea folosirii armelor 
nucleare, acordarea 
rantii de securitate 
rrposesoare <le 
cler re. crearea 
denuclearizate 
Părți ale lumii 
de către puterile 
de arme nucleare a obligați
ei de a nu folosi aceste arme 
împotriva statelor participan
te la astfel de zone. înce
tarea producției și perfecțio
nării de arme nucleare etc. 
In convenția țării noastre, 
problemele dezangajării mili
tare și ale dezarmării trebuie 
tratate cu o atenție deosebi
tă. în această ordine de idei 
se impun măsuri ca lichi
darea bazelor militare străi
ne și retragerea trupelor de 
pe teritoriul altor state, re
ducerea treptată a efectivelor 
militare naționale, pregătirea 
condițiilor necesare desfiin
țării blocurilor militare etc. 
Asemenea măsuri pot să fa
vorizeze climatul destinderii 
in Europa și in întreaga 
Jume.

Realitățile internaționale 
pledează pentru relansarea 
eforturilor consacrate 
tuirii dezarmării și 
orientarea acestor 
spre realizări cu 
concret, efectiv. în ceea ce 
o privește. România socialis
tă și-a adus și iși va aduce 
și in continuare contribuția 
la înfăptuirea acestui dezide
rat al umanității, la reali
zarea dezarmării generale și, 
în primul rind, a celei 
cleare, pentru 
lumi in care 
nu-și irosească 
tr-o absurdă cursă a înarmă
rilor — o lume a păcii, des
tinderii și cooperării.

popoarele 
a cursei

in 
Și

de ga- 
statelor 

arme nu
de zone 

diferite 
asumarea 
posesoare

înfăp- 
pentru 

eforturi 
caracter

nu-
făurirea unei 
popoarele să 
energiile in-

M. RAMURA

Luni a avut loc, în Parcul 
Păcii din Hiroșima. un mare mi
ting pentru comemorarea victi
melor exploziei primei bombe 
atomice, lansată la 6 agust 1945 
asupra orașului, de către forțe
le militare americane.

La orele 8.15 — ora la care 
a avut loc explozia acum 28 de 
ani —. miile de persoane adu
nate în parc au păstrat un mi
nut de reculegere în memoria 
celor 200 000 de victime ale bom 
bei atomice. Primarul Hiroși- 
mei. Setsuo Yamada, a dat apoi 
citire ..Declarației păcii".

A urmat ceremonia de 
nere la cenotaful atomic 
melor celor 2 650 de noi
me ale bombei atomice, identi
ficate în ultimul an. Pe ceno- 
taf sint Înscrise acum numele, 
a 82 833 de persoane ucise de 
bombă și identificate pină 
prezent.

la Festival

a părăsit
Berlinul

La Berlin a fost dat publicității apelul celui de-al X-lea Fes
tival Mondial al Tineretului și Studenților, la care 
25 000 de reprezentanți ai tinerei generații din 140

au participat 
de țări.

deou- 
a nu- 
victi-

Duminică, seara tirziu, 
capitala Republicii Demo
crate Germane a luat sfirșit 
cel de-al X-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Stu
denților.

Delegația României la cel 
de-al X-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților 
a părăsit capitala R.D.G. in 
cursul dimineții de luni.

în

Apelul relevă că participants 
la Festival și-au exprimat răs
punderea și angajamentul in 
contextul profundelor schimbări 
care au loc in epoca actuală. 
..Astăzi, dezvoltarea țărilor so
cialiste, a forțelor progresiste 
din țările capitaliste și a miș
cării de eliberare națională li
mitează cimpul de acțiune al 
politicii de agresiune a imperia
lismului" — arată apelul, care 
subliniază că tineretul lumii iși 
va uni eforturile și va dezvolta 
colaborarea, pentru ca tendința 
spre pace și progres social să 
devină ireversibilă. .în cadrul 
acestor acțiuni, tineretul lumii 
va. continua lupta pentru pace, 
împotriva agresiunii imperia
liste. a războiului și cursei înar
mărilor, pentru ca pacea 
securitatea să fie asigurate 
Europa și in celelalte 
ale globului, pentru ca 
să pășească înainte pe 
coexistenței pașnice, pentru

Și 
in 

regiuni 
lumea 
calea

MOZAMBIC : un membru al FRELIMO predă noțiuni școlare unor copii din zona eliberată.

dreptul popoarelor 
ele insele destinul 
cunoscut și pentru a se garanta 
justa soluționare pașnică a con
flictelor internaționale.

Chemind tineretul lumii la 
lupta pentru cauza independen
ței naționale, apelul relevă ne
cesitatea curmării colonialismu
lui. neocolonialismului și domi
nației monopolurilor in vederea 
cuceririi și consolidării indepen
denței politice și economice a 
popoarelor, pentru ca bogățiile 
fiecărei țări să fie puse in sluj
ba dezvoltării naționale și socia
le. in slujba poporului și a ti
neretului. Chemarea la apărarea 
și promovarea democrației și li
bertății cuprinsă in apelul fes
tivalului subliniază necesitatea 
respectării drepturilor tineretu
lui, astfel incit tînăra generație 
să beneficieze pretutindeni de 
dreptul la muncă, la studii, la 
invățămint democratic, la cul
tură și odihnă și să poată par
ticipa la conducerea societății.

Apelul îndeamnă tînăra ge
nerație la intensificarea acțiuni
lor pentru independență națio
nală, democrație, pace și progres 
social.

de a hotărî 
lor să fie re-

Căile dezvoltării 
economiei 

indiene
Ministrul indian al muncii a 

rostit in Parlament un discurs 
in care a subliniat necesitatea 
dezvoltării și consolidării sec
torului de stat al economiei. 
El a subliniat. între altele, că 
numai dezvoltarea planificată a 
economiei naționale poate asi
gura cuprinderea forței de 
muncă in diverse sfere de ac
tivitate și, totodată, dezvolta
rea ascendentă a economiei 
naționale. Deși guvernul Indiei 
infăptuiește o serie de progra
me vizind lichidarea șomajului, 
programe care au dat rezultate 
notabile — a relevat ministrul 
muncii —, măsura cea mai efi
cientă constă în dezvoltarea 
economiei pe principii socia
liste. Dezvoltarea acelor ramuri 
economice ale sectorului de 
stat, cum sint metalurgia, con
strucția de mașini, energetica, 
extinderea sistemului de iri
gație, oferă vaste posibilități 
de lichidare a șomajului și asi
gură locuri de muncă pentru 
populația țării.

SUEDIA : Vedere din Stockholm,

CUBA: eonfe- Atentatul de
rintâ consmtd
iimțămintului
La Havana a avut loc o 

conferință națională consa
crată 
tului. 
toate 
bătut
Iar recent încheiat și au sta
bilit sarcinile pentru urmă
torul an de invățămint.

La plenară a luat cuvîntul 
Belermino Castilia, vicepre
ședinte al Guvernului revolu
ționar, care a relevat că, in 
acest an, guvernul a alocat 
sume sporite pentru nevoile 
invățămintului. ele ajungind 
la 689 milioane pesos. Pină in 
anul 1980. a arătat el. aloca
țiile pentru invățămint vor 
ajunge, in Cuba, la 1 miliard 
pesos.

problemelor învățămîn- 
Delegații sosiți 

regiunile țării au dez- 
rezultatele anului șco-

din

pe aeroportul

Pe aeroportul internațional 
din Atena a avut loc, duminică 
după-amiază, un atentat comis 
de două persoane. înarmate cu 
automate și grenade, împotri
va pasagerilor care urmau să 
se îmbarce pe un avion al com
paniei americane TWA, cu desti
nația New York. Cu citeva 
nute înainte, de pe același 
roport decolase un avion 
companiilor americane in 
recția Tel Aviv. în timp ce 
supuși controlului obișnuit 
bagajelor, cei doi teroriști
aruncat patru grenade de mină 
în sala de tranzit a aeroportu
lui, in care se aflau numeroși

mi- 
ae- 

al 
di- 

erau 
al 
au

pasageri. Trei persoane (cetă
țeni americani), printre care o 
tînăra de 20 de ani, au fost 
ucise, iar 55 de persoane au 
fost rănite. Autorii atentatului 
au luat 20 de ostateci 
pasageri, dar, după 
s-au predat poliției, 
de poliție au arestat 
persoane suspecte de
port. Ancheta continuă.

dintre 
tratative, 
Organele 
și alte 

pe aero-
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Potrivit datelor statistice 
publicate de Fondul Monetar 
Internațional, Japonia deține, 
in prezent, recordul în ceea 
ce privește inflația, printre 
țările capitaliste industriali
zate. Astfel, prețurile la bu
nurile de larg consum au 
crescut cu 11,5 la sută in pe
rioada iunie 1972 — iunie 
1973. In aceeași perioadă, rit
mul de creștere al inflației a 
fost in Olanda de 8,3 la sută, 
Elveția — 8,2 la sută, Canada 
— 8,1 la sută, R.F.G. șl Ita
lia — 7.9 la sută, Norvegia — 
7,8 la sută, Belgia — 7 la sută 
și S.U.A. — 5,9 la sută.

în Marea Britanie și Fran
ța, care nu se află în aceste 
ultime statistici, se înregis
traseră, la sfîrșitul lunii mai 
a acestui an, creșteri de pre
țuri de 9,5 și, respectiv, 7.2 la 
sută, față de aceeași lună a 
anului trecut.

Ce legătură ar putea exista între Charles Black, aflat 
printre clienții unui penitenciar britanic și devalorizarea do
larului ? Propriu-zis nici una. Dacă, însă, respectînd adevărul 
istoric, notăm că în urma unei anchete de amploare desfă
șurată de Interpol și F.B.I. s-a ajuns la concluzia că numitul 
Black a condus din pușcărie ,,cea mai formidabilă acțiune 
de falsificare a bancnotelor descoperită vreodată" (afirmația 
aparține lui J. Sinclair, inspector al Scotland Yardului), ne 
putem face o oarecare idee asupra cantității de monedă- 
fentomă care a invadat, după toate regulile artei, piața 
occidentală.

In timp ce Ia Bruxelles miniștrii de finanțe ai Pieței comune 
se întilneau încercînd să soluționeze febra monetară care 
a periclitat, nu odată, echilibrul sufletesc al deținătorilor de 
devize, intr-o somptuoasă vilă din Kent, cîțiva tehnicieni de 
prestigiu fabricau masiv și cu mijloace ultramoderne dolari, 
lire sterline, franci și alte citeva monede... fluctuante. Vila, 
ideea și linia de producție aparțineau lui Black care, făcind 
cadouri gardienilor, putea primi în închisoare ziarele și bule
tinele burselor de devize spre a-și da seama, pas cu pas, 
cam Ia cit se cotează întreprinderea domniei sale.

Concret, în 18 luni, sfidînd cursul real al monedelor fabri- 
falsificatorii au zvîrlit pe piața monetară comunitară 
700 de milioane (!) de franci francezi, 
care a trădat un dezinteres real față de 
S.U.A.-C.E.E., echipa cu pricina a lansat
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Imagine din Abidjan, capitala țarii.

populația țării este ineă

R. Ț.

țară ce ocupă locul al 
in ceea ce privește pro-

I

înlăturării consecințelor 
structurilor economice , 

imediat după dobîndirea independenței, in Coasta 
a fost stabilit un program de dezvoltare ce viza 
diversificarea producției agricole, industrializarea

Coasta de Fildeș
i.i 7 august 1960, pe harta Africii apărea, ca rezultat 

luptei de eliberare, un nou stat independent — Republica 
Coasta de Fildeș.

• Situată in zona litoralului nordic al Golfului Guineii, 
intre Ghana, Volta Superioară, Mali, Guineea și Liberia, 
această tară numără peste patru milioane de locuitori ce 
trăiesc pe o suprafață de 322 463 km.p. 
Fildeș este orașul Abidjan, mare

• Anii ce s-au scurs de la data
au consemnat in istoria tiparului 
in scopul 
schimbării 
anul 1960. 
de Fildeș 
îndeosebi .......—... -------. ...
și valorificarea bogățiilor forestiere. Aceste obiective au fost 
stabilite tinindu-se seama că, in momentul accesului la in
dependență, Coasta de Fildeș avea o economie care se baza

special pe agricultură iar aceasta, la rindul ei, numai pe

Și 
locuitori

Capitala Coastei de 
port la Oceanul Atlantic, 
proclamării independenței 
stat o serie de înfăptuiri 
dominației coloniale și 

și sociale moștenite. In

două produse : cafea și cacao. Producția de cafea și vo
cația turistică a țării (rezervațiile de la Botina, stațiunea 
de altitudine Man și, mai ales, cea de la Dabakola. unde se 
află unica turmă de elefanți roșii din Africa) erau conside
rate ca definitorii pentru imaginea Coastei de Fildeș.

• Dezvoltarea industrială a țării a fost orientată spre ra
murile necesare prelucrării materiilor prime : industria ali
mentară, forestieră, chimică. Un vast proiect prevede reali
zarea unor obiective in domeniul siderurgiei,; menite să pre
lucreze bogatele zăcăminte de fier descoperite în regiunile 
centrale ale tării. Un alt mare proiect care se realizează 
in Coasta de Fildeș este barajul de la Kossou. în acest oraș, 
situat pe fluviul Bandoma, se construiește o hidrocentrală 
care va avea in 1978 o putere instalată de 535 000 MW. ceea ce 
va permite electrificarea totală a țării. In plus, barajul va 
da posibilitatea să se înfăptuiască mari lucrări de irigații.

In cadrul aceluiași program de dezvoltare a Coastei de 
Fildeș, se realizează „Operațiunea San Pedro", un proiect 
lansat in urmă cu cinci ani și care urmărește construirea 
portului San Pedro, paralel cu lucrările de extindere a por
tului Abidjan. Alte proiecte se referă la exploatarea zăcămin
telor de fier (estimate la 63 milioane de tone), cupru, aur 
și diamante.

• în agricultură, prin diversificarea culturilor, au apărut 
noi produse : ulei de palmier, orez, bumbac, trestie de za
hăr. Cu toate acestea, jumătate din . . ’ '' 
angajată in cultivarea cafelei, prin care se realizează 32 la 
sută din venitul Coastei de Fildeș, 
treilea în lume și primul în Africa 
ducția anuală de cafea.

Toate proiectele ce urmăresc valorificarea resurselor na
ționale in interesul țării se înscriu pe linia eforturilor ge
nerale pentru dezvoltare, pe drumul deschis in urmă cu 13 
ani odată cu proclamarea țării — eveniment a cărui ani
versare oferă poporului și tineretului nostru prilejul de a 
adresa poporului și tineretului Coastei de Fildeș urări de 
prosperitate și pace.

Noul guvern

din Ruanda
Președintele Republicii Ruan

da. Juvenal Habyalimana. a a- 
nunțat formarea noului cabinet 
ruahdez, din care fac parte 13 
membri.

Juvenal Habyalimana, care a 
preluat puterea la 5 iulie, ir.lă- 
turindu-1 pe fostul șef al sta
tului, Gregoire Kayibanda, ș,-a 
alsumat funcția' de premier și pe 
cea de ministru al apărării. In 
fruntea altor ministere au fost 
numiți, 
Nskalije Aloys 
Afacerilor Externe și Cooperă
rii, Simba Aloys — la Ministe
rul Informațiilor, Kanyare.ngriwe 
Alexis — la Ministerul Afaceri
lor Interne și Funcțiilor Publi
ce. iar portofoliul Ministerului 
Justiției a fost repartizat lui 
Hahimana Bonaventure.

Referindu-se la politica ex
ternă a noului guvern, președin
tele Habyalimana a declarat că 
vor fi respectate toate acordu
rile și tratatele încheiate cu, ce
lelalte țări . și 
internaționale.

după cum urmează : 
la Ministerul

cu organizațiile

Moi date

planeta
la „Jet Propulsion

Organizația de solidaritate a 
popoarelor Asiei și Africii 
salută victoriile popoarelor 
din Guineea-Bissau și Insu
lele Capului Verde obținute 
in lupta împotriva dominației 
coloniale portugheze și a 
uneltirilor cercurilor impe
rialiste și neocoțonialiste, se 
arată intr-o declarație a Se
cretariatului permanent al 
organizației dată publicității 
cu ocazia aniversării Zilei de 
solidaritate cu popoarele din 
Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde. Secretariatul 
permanent cheamă toate for
țele democratice și progre
siste să intensifice sprijinul 
acordat luptei drepte a po
poarelor din Guineea-Bissau 
și Insulele Capului Verde 
pentru eliberarea lor totală și 
definitivă de sub jugul co
lonial.

re

Venus
Savanții de 

cluzia că suprafața planetei Venus 
ca fiind plată, fără protuberante 
cratere similare eu cele de pe Lună, existind, de asemenea, 
posibilitatea ca observațiile viitoare să conducă chiar la desco
perirea unor lanțuri de munți.

Descoperirea craterelor de pe Venus a fost posibilă cu aju
torul unor radaruri foarte puternice. Savanții de la Pasadena au 
examinat o regiune a „Planetei furtunilor" avînd o suprafață cit 
Alaska, descoperind o duzină de cratere cu un diametru de circa 
160 km. Aceste cratere par să fie formate mai degrabă în urma 
căderilor unor meteoriți, decit ca urmare a acțiunii vulcanilor 
— a declarat dr. Richard Goldstein, conducătorul echipei de 
savanți. Eroziunea, a adăugat el, este mult mai redusă decit era 
apreciată in urma cercetărilor de pină acum.

Această descoperire a originii meteoritice a craterelor venu- 
siene a provocat surprinderea savanților astronomi. întrucit 
intensitatea căldurii din jurul planetei ar trebui, in principiu, să 
distrugă orice obiect care pătrunde in atmosfera ei — de 100 
de ori mai densă decit cea terestră. Venus atingînd o tempe
ratură de 316 grade Celsius, măsurată la suprafață.

Laboratory”' au ajuns la con-
— considerată pină in prezent
— este, in fapt, acoperită de 

de

Cu o nonșa- 
soarta dialo- 
tot pe piața 

amortizat va-

cate,
peste 
lanțâ 
g ului
vest-europeană și dolari, care prin cantitate au 
locrea lor in scădere...

Dar toate au un sfîrsit pe lumea asta, inclusiv inițiativa par
ticulară, fie și dornică să atenueze o dramă monetară. Poli
ția a reușit să descopere bîrlogul imprimeriei — considerată 
de specialiști demnă de o bancă centrală — de unde agenții 
au preluat o cantitate de hirtie pentru bancnote care 
încăput in două camioane de mare tonaj,.

La interogatoriu, anchetată de o echipă de elită a 
polului, Joan Black, soția caidului cu același nume, a 
noscut deschis că era informată asupra existenței imprir

nu a

inter-
i rec^‘ 
meri el.

Dinsa a precizat, însă, cu o degajare pe care numai o sumă 
albă pentru zile negre o poate conferi, că în imprimerie se 
produceau timbre. Scotland Yardul a intrat în panică. Dar 
nu dintr-un sportiv reflex comunitar. Se pare că timbrele 
cu pricina nu au fost ,,exportate" peste Canalul Mînecii. 

fost realizate, ne referim desigur la cele citeva... zeciau
mii de piese de valoare, dintr-un respect pentru tradiție, 
mai pentru piața britanică.

Astfel, partenerii vest-europeni au rămas fără timbre,
cu bani în plus... ceea ce echilibrează, în acest plan, rapor
turile cu bătrina insulă.

Ele 
de

nu-

dar

RADU BUDEANU
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Vizita primului 
ministru al Iranului 

în U.R.S.S.
• LUNI au început, la Mos

cova. convorbirile dintre Alexei 
Kosighin, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., și 
Amir Abbas Hoveyda, primul 
ministru al Iranului, sosit, în 
cursul aceleiași zile, intr-o vi
zită oficială în U.R.S.S. la invi
tația guvernului sovietic.

• PARTIDUL LABURIST din
Marea Britanie a adresat Orga
nizației Națiunilor Unite un a- 
pel, cerindu-i să instituie un tri
bunal de anchetă, in legătură cu 

.informațiile privind masacrarea 
de către trupele colonialiste por- 

■ tugheze a populației pașnice din 
satul mozambican Wiriyamu, in 
luna decembrie 1972.

celor două Yemenuri

prevă- 
de la 
inche- 
inter-

înființate pentru 
problemelor unifi-

Reprezentantul Ligii Arabe Ia 
Sanaa și Aden, Mounib Rifai, a 
apreciat, intr-o declarație remi
să presei, că este necesară o 
extindere a termenului 
zut în baza acordurilor 
Cairo și Tripoli, pentru 
ierea de către comisiile
yemenite a lucrărilor in pro- 
blema unificării celor dotiâ 
Y'emenuri. Mounib Rifai a pre
cizat că prelungirea acestei pe
rioade nu va comporta nici un 
prejudiciu asupra unității, care 
— a subliniat el — reprezintă 
„dorința cea mai sinceră a po
porului yemenit".

Referindu-se la activitatea or
ganismelor 
examinarea
carii, Mounib Rifai a arătat că, 
la 12 septembrie, se vor în
truni reprezentanții șefilor de 
stat nord-yemenit și sud-yeme- 
nit, pentru a studia rezultatele 
la care ajung comisiile interye- 
menite. Comisia însărcinată eu 
elaborarea constituției Yemenu
lui unificat ar urma să se re
unească la Sanaa, la sfirșitul 
acestei săptămini

Cu prilejul plecării sale 
definitive din Niger, amba
sadorul român la Niamey. 
Gheorghe Iason. a fost pri
mit de președintele Republi
cii Niger. Hamani Diori. 
acest. prilej a avut loc 
schimb de păreri 
voluția relațiilor 
și perspectivele 
lor continue.

Cu 
un 

privind e- 
bilaterale 

dezvoltării

al țării, pentru scrutinul din 23 
septembrie.

Alte două formații politice 
argentiniene aii făcut cunoscute, 
pină in prezent, listele de can
didați pentru viitoarele alegeri 
prezidențiale — Partidul Socia
list al Muncitorilor (Carlos Co
ral și Jose Paez) și Mișcarea 
.Tustiționalistă Națională (Juan 
Domingo Peron și soția sa, Isa
bel Peron).

Tovarășul Janos Fazekas, 
■vicepreședinte al Consiliului 
de . Miniștri, al Republicii 
Socialiste România, aflat în 
vizită în R. P. Ungară, la 
invitația 
țări, s-a 
Gyorgy, 
Politic.
P.M.S.U., și Valyi Peter, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Ungare.

guvernului acestei 
intîlnit cu Aczel 

membru al Biroului 
secretar al C.C. al

Și

tactului radio cu centrul 
control de la Houston și 
verificări suplimentare a 
tumelor și sistemelor de depre
surizare. astronauții Owen Gar- 
riott și Jack Lo.usma au efectu
at. luni, prima activitate extra
vehiculară a misiunii „Skylab- 
2". Scopul principal al acestui 
punct din program a fost insta
larea unui nou scut 
supra laboratorului

de 
unei 
cos-

termic dea- 
spațial.

Noi candidaturi pentru 
alegerile prezidențiale 

din Argentina
• CONVENȚIA Partidului 

Democrat Progresist din Argen
tina i-a desemnat pe Francisco 
Manrique și pe Rafael Martinez 
candidați la funcțiile de preșe
dinte și, respectiv, vicepreședinte

• UN PURTĂTOR DE CU- 
VÎNT al Departamentului de 
Stat a anunțat, la Washington, 
că S.U.A. și R.D.G. vor începe, 
la 9 august, negocieri prelimi
nare in vederea stabilirii de 
relații diplomatice.

Prima activitate 
extravehiculară a 

misiunii „Skylab"-2

Cu o. întirziere de o oră și 
jumătate față de programul pre
văzut, datorată întreruperii con-

• R. A. EGIPT a 
miterea a încă 3 507 cadre 
dactice in alte țări 
vederea 
depuse de acestea pentru dez
voltarea invățămintului in 
cursul anului școlar 1973—1974. 
în prezent, peste 10 000 de pro
fesori sau învățători egipteni 
participă la procesul educațio
nal din diferite țări arabe.

hotărit tri- 
dl- 
inarabe,

sprijinirii eforturilor
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