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CINCINALUL ÎNAINTE DE TERMEN• Muncitorii, inginerii și tehnicienii ÎNTREPRINDERII MECANICE pentru agricultură și industrie alimentară de la Balș, care au raportat, cu 40 de zile în urmă, îndeplinirea integrală a sarcinilor actualului cincinal, au obținut pînă acum o producție globală suplimentară în valoare de 55 000 000 lei. Acest succes este rezultatul folosirii Ia întreaga capacitate a mașinilor și utilajelor din dotare, sporirii productivității muncii, mai bunei organizări a producției și adaptării operative a producției Ia necesitățile imediate ale beneficiarilor.

• In evidențele' întreprinderii „Electrocentrale" — Craiova a fost consemnată pro-, ducerea celui de-al 45 000 000- lea kilowat-oră peste prevederile planului la zi. Succesul răsplătește eforturile energe- ticienilor de la termocentralele Ișalnița-Craiova și Go- vora-Vilcea. care raportează, cu acest prilej, realizarea a trei cincimi din angajamentul anual. Realizarea este cu atlt mai remarcabilă, cu cit a fost obținută in condițiile sporirii productivității muncii.

• Colectivele de muncă din industria prahoveana au obținut. peste sarcinile de plan stabilite pentru perioada care a trecut de la începutul anului. o producție-marfă evaluată la circa 150 milioane lei. Numai unitățile de pe- trol-chimie și cele constructoare de utilaje — ramuri cu pondere însemnată in economia județului — au fabricat in plus derivate din țiței, agregate de foraj-extracție și tehnologice in valoare de peste 120 milioane lei.(Agerpres)

ȘEDINȚA CONSILIULUI DE STAT
In ziua de 18 iunie 19'4 a avut loc, la Palatul Republicii, ședința Consiliului de Stat, prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România.La ședință au participat ca invitați miniștri și alți conducători ai organelor centrale de stat, precum și președinți ai unor comisii permanente ale Marii Adunări Naționale.Consiliul de Stat a dezbătut și adoptat următoarele decrete: decretul privind instituirea rrjwlaliei „30 de ani de la eliberarea României de sub dominația fascistă"; decretul privind regimul licitațiilor la importul de mașini, utilaje, instalații complexe și construirea de obiective economice ; decretul privind reglementarea activității didactice a personalului didactic titular din învățămîntul superior, care îndeplinește funcții în aparatul de partid, de stat sau al unor organizații obștești; decretul pentru modificarea Decretului nr. 179 1962 privind impozitul pe veniturile cooperativelor și ale celorlalte organizații cooperatiste, de consum și meșteșugărești, precum și ale întreprinderilor și organizațiilor economice, ale organizațiilor obștești.In continuare;’ ministrul a- facerilor externe, George Ma- eovescu, a prezentat spre ratificare Consiliului de Stat : Tratatul de prietenie și cooperare între Republica Socialistă România și Republica Costa Rica, Tratatul de prietenie și cooperare între Republica Socialistă România și Republica Argentina. Tratatul de prietenie și cooperare între Republica Socialistă România și Republica Guineea. Acordul ge-

neral de colaborare între Republica Socialistă România ți Republica Arabă Libiană ți Acordul general de colaborare între Republica Socialistă România ți Republica Africa Centrală.Consiliul de Stat, in unanimitate, a ratificat tratatele șl acordurile generale menționate.A luat cuvintul președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Consiliul de Stat a ratificat, de asemenea. Convenția de cooperare științifică și tehnologică intre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Argentina ; Acordul • de colaborare culturală, științifică și în domeniul informațiilor între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Arabe Libiene ; Convenția privind înființarea Uniunii economice internaționale pentru producerea utilajelor tehnologice pentru industria textilă „Intertex- tilmaș" ; Convenția consulară între Republica Socialistă România și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia ; Con- CUVINTUL TOVARĂȘULUI

Primiri la tovarășul»

NICOLAE CEAUSESCU
• Delegația Partidului 

Socialist Italian

Sociali>w Româ-Hc
s=actxe la C.C. al P.S.L. car** la Mntațu C.C. a! PCJt. face o vizfță m tara r.oastrâ.niireveaere a participat uzvacățui Stefar. Auăre.. secretar a! C C. ai P.C.B.Ca aee>t prilej, a avu: loc un «chimb de păreri asupra unor aspecte ale activității și preocupărilor actuale ale celor două partide $i cu privire la crearea unui climat trainic de pace, securitate si colaborare in Euro- ?- ui ăsdjne. in cursul con- vorbim s-a relevat importanța intensificării eforturilor tuturor forțelor revoluționare, democratice. ale maselor largi populare pentru adincizea procesului de destindere s; securitate interna- lor dintre state pe baze not. pentru respectarea neabătutăa dreptului fiecărui popor de a se dezvolta potrivitvoinței și aspirațiilor sale, fără

amestec din afară. în acest context. a foat subliniată însemna- încheierii cit mai grabnice s; cu rezultate fructuoase a Cortfemte. general-europene pentru securitate și cooperare.In cadrul întrevederii au fost relevate bunele raporturi de pr.eterue «i colaborare statornice intre Partidul Comunist Ro- ~-r. șt Partidul Socialist Ita- ■iar.. precum șt relațiile de cooperare care se dezvoltă pe muici» planuri intre România și Italia. Apreciindu-se pozitiv e- valu.ia legaturilor tradiționale de prietenie și conlucrare ro- •■nâno-italiene. s-a subliniat interesul comun pentru continua lor amplificare pe plan politic, economic, tehnico-științific. cultural. spre binele ambeior țări s: popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.De ambele părți- a fost exprimată dorința comună de a extinde legăturile dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Italian. in interesul întăririi și consolidării tuturor forțelor muncitorești, democratice, antiimperialiste.Convorbirea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.
• Primul ministru al statului

venția consulară dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Ungară.Toate decretele adoptate au , fost în prealabil examinate și avizate favorabil de comisiile permanente de specialitate ale Marii Adunări Naționale, precum și de Consiliul Legislativ.Consiliul de Stat a aprobat programul privind controlul ce va fi efectuat, prin comisiile permanente de specialitate ale Marii Adunări Naționale, în semestrul II 1974.în continuare, au fost rezolvate unele probleme ale activității curente.

NICOLAE CEAUȘESCUDoresc să subliniez in fața Consiliului de Stat importanța ratificării tratatelor de prietenie și cooperare dintre România și Costa Rica, dintre România și Argentina, dintre România și Republica Guineea, precum și a acordurilor generale de colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica Arabă Libiană. precum și dintre Republica Socialistă România Și Republica Africa Centrală.Tratatele de prietenie și cooperare marchează, fără îndoială. un pas important in activitatea internațională a României, de dezvoltare ■ colaborării cu țările rare se pronunță pentru o politică de așezare a relațiilor dintre state pe principii noi. de egalitate, respect al independen

ței și suveranității naționale, de neamestec in treburile interne și colaborare reciproc avantajoasă. Aceste tratate dintre România și țările enumerate — țări care acționează pentru dezvoltarea lor economică socială independentă — se încadrează a- tit in contextul extinderii colaborării dintre România și țările respective, cit și în politica generală de luptă împotriva imperialismului. a colonialismului, neocolonialismului. pentru afirmarea in lume a unei politici noi. ca o contribuție activă la cauza destinderii, păcii ți colaborării internaționale.Ratificarea acestor acorduri de către Consiliul de Stat demonstrează voința unanimă a poporului român de a acționa pea-

tru înfăptuirea neabătută a prevederilor acestor acorduri, pentru lărgirea prieteniei și cooperării cu aceste state.De asemenea, acordurile generale de colaborare, pe care le-am ratificat, cu Republica Arabă Libiană și Republica A- frica Centrală se inscriu in spiritul aceleiași politici de extindere. a colaborării multilaterale pe baza acelorași principii : ele se inscriu. totodată, ca un moment important al intăririi colaborării in lupta impotriva politicii imperialiste, eotouialisie si neocolonialiste. pentru relații bazate pe noile principii care se afirma cu putere pe plan in- tematioaaLRatificarea acordurilor generale de colaborare eu tarile res

pective demonstrează, de asemenea. voința unanimă a poporului român de a Înfăptui prevederile acestor acorduri care corespund intereselor popoarelor respective și constituie un aport la infăptuirea politicii de colaborare și de pace in lume.Aș dori ea și de aci. de Ia ședința Consiliului de Stat, să a- dresez popoarelor prietene din țările cu care am încheiat tratatele de prietenie și acordurile generale de cooperare pe care le-am ratificat astăzi, salutul nostru, al poporului român, cele mai bune urări de prosperitate si bunăstare, de solidaritate cu lupta pentru dezvoltarea econo- nnco-sociala independentă, pentru o politică de colaborare in întreaga lume. tAplauze).

MESAJUL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, 

adresat participanților la ședința jubiliară consacrată celei de-a XXV a aniversări 
a Consiliului de Ajutor Economic Reciprocîmi este deosebit de plăcut ca, in numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și al meu personal, să adresez participanților la ședința jubiliară a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc un cald salut tovărășesc și cele mai cordiale felicitări cu prilejul împlinirii unui sfert de veac de activitate a Consiliului.Acționînd cu consecvență pentru infăptuirea politicii sale de dezvoltare complexă și în ritm inalt a economiei. România acordă o importanță de prim ordin dezvoltării colaborării și cooperării pe multiple planuri cu țările socialiste. Pornim de Ia faptul eă cooperarea economică și teh- nico-științifică. schimbul de valori materiale și de tehnologii constituie un factor deosebit de important al accelerării progresului multilateral al fiecărei țări socialiste în parte, al punerii plenare in valoare a resurselor și posibilităților lor și, implicit, al intăririi forței socialismului in ansamblu. într-o lume în care se mai fac simțite consecințele vechii politici imperialiste, colaborarea țărilor socialiste este menită să a- firme cu putere forța principiilor noi. marxist- leniniste de cooperare între state, să promoveze un tip nou de raporturi internaționale, fără precedent in istorie, bazate pe deplina egalitate în drepturi a tuturor statelor, pe respectul independenței și suveranității naționale, pe neamestec în treburile interne, avantaj reciproc și întrajutorare. O asemenea colaborare trebuie să ducă la Înflorirea fiecărei economii naționale, la propășirea fiecărei națiuni, Ia egalizarea nivelurilor de dezvoltare a tuturor țărilor. Ia dezvoltarea generală a progresului și civilizației. Prin aceste relații de colaborare de tip nou, țările socialiste vor demonstra superioritatea incontestabilă a socialismului ca mod de organizare a societății și a raporturilor internaționale, vor face să sporească prestigiul și autoritatea socialismului în lume, oferind un model nou de conviețuire a statelor, prefigurînd imaginea zilei de mîine eînd noi și noi popoare vor trece pe calea edificării orinduirii socialiste.Pornind de la aceste considerente principiale fundamentale. România, care se numără printre țările fondatoare ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, a participat și participă activ Ia activitatea acestei organizații, la colaborarea cu țările membre ale C.A.E.R., cu toate țările socialiste. în cei 25 de ani care au trecut de la înființare. Consiliul a desfășurat o activitate rodnică, reușind să rezolve numeroase probleme apărute în procesul perfecționării colaborării și cooperării economice și tehnico-științifice dintre

statele membre. El a acumulat in această perioadă o experiență bogată — care constituie o chezășie că și in viitor va reuși să soluționeze cu succes problemele noi pe care viața le ridică permanent in procesul dezvoltării colaborării intre țările membre.România este hotărită să participe și în viitor. în mod activ, la dezvoltarea colaborării in cadrul C.A.E.R., să-și aducă contribuția la infăptuirea prevederilor înscrise în „Programul complex", Ia promovarea unor forme noi, moderne, mai complexe și eficiente de cooperare, inclusiv in producție în spiritul egalității in drepturi, al respectului liberului consimțămint al statelor membre, al conducerii suverane a fiecărei economii naționale, ale întrajutorării tovărășești în scopul propășirii generale a țărilor socialiste.Un obiectiv de importanță primordială al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, înscris și în documentele sale de bază, este realizarea de măsuri și acțiuni concrete care să contribuie la sprijinirea eforturilor statelor membre mai puțin dezvoltate industrial, in vederea accelerării progresului lor economic și tehnic. într-o epocă în care decalajele economice, tehnologice și științifice se adincesc pe plan mondial, ridicînd noi obstacole în calea cooperării și provocînd neîncredere și tensiune, apropierea și egalizarea nivelurilor economice dintre țările membre ale C.A.E.R. este de natură să releve în modul cel mai concludent că socialismul este singura orânduire capabilă să lichideze urmările politicii de inegalitate din trecut, să asigure progresul multilateral și armonios al tuturor națiunilor, să pună bazele unei vieți economice internaționale cu adevărat echitabile.Organizație internațională deschisă, Consiliul de Ajutor Economic Reciproc are menirea de a acționa in același timp pentru dezvoltarea colaborării economice și tehnico-științifice intre toate statele care edifică noua orânduire socială, intre toate țările socialiste in scopul intăririi forței lor materiale și ridicării bunăstării popoarelor, al consolidării unității și coeziunii întregului sistem socialist mondial. întărind colaborarea și cooperarea in cadrul C.A.E.R., România va acționa, în acest spirit, pentru amplificarea și diversificarea in viitor a relațiilor sale de colaborare eu toate țările socialiste, pe baza egalității in drepturi, a principiilor marxism-Ieni- nisraului și internaționalismului proletar, apreciind că aceasta servește progresului fiecărei țări in parte, precum și cauzei generale a socialismului, întăririi forței, unității și coeziunii sale, a influenței lui pe plan mondial.

Viața internațională contemporană puse, de a- semenea. in fața C.A.E.R.. a țărilor membre a tuturor țărilor socialiste, obiectivul promovării largi a relațiilor de colaborare economică si tehnico-științifică cu țările in curs de dezvoltare. cu toate statele care au pășit pe calea dezvoltării economico-spciale independente, betarite să-și ia bogățiile naționale in propriile rniini, să facă lotul pentru lichidarea decalajului ce le desparte de țările înaintate economic si care este efectul îndelungatei politici imperialiste. coloniale și neocoloniale. Colaborarea cu aceste țări se înscrie in principiile generale ale politicii externe a țărilor socialiste ca o expee-.e a solidarității cu lupta lor pentru emancipare economică, socială și națională, a sprijinirii dezvoltării lor pe calea progresului, ca o contribuție internaționalistă la cauza luptei antiimperia- liste pc plan mondial. Colaborarea strânsă eu aceste țări capătă astăzi o covârșitoare însemnătate pentru progresul general al umanită'.u. pentru cauza destinderii și păcii in lume. Intensificarea eforturilor generale pentru lichidarea fenomenului subdezvoltării are o importantă cardinală in lumea contemporană, de acestea <ie- pinzind însăși progresul țărilor avansate, evoluția armonioasă a întregii societăți omenești, crearea condițiilor pentru înlăturarea cauzelor de încordare și animozitate internațională, pentru destindere, securitate și pace. Tocmai de aceea România promovează neabătut o politică consecventă de colaborare prieteneasca si solidaritate cu toate statele care se dezvoltă independent, iși aduce contribuția actii â la cauza propășirii lor intr-un climat de raporturi internaționale eu adevărat echitabile.Desfășurarea vieții internaționale, exigențele economici moderne cer in mod imperios dezvoltarea relațiilor de colaborare cu toate statele lumii, fără deosebire de orânduire socială, in spiritul principiilor coexistenței pașnice, al deplinei egalități și avantajului mutual. în această ordine tie idei un loc central il ocupă colaborarea economică și ttehnieo-științifică intre toate țările continentului european. Viața reclamă lichidarea tuturor impedimentelor care mai stinjencse a- eeastă colaborare, instaurarea unor relații de conlucrare liberă și fructuoasă în toate domeniile de activitate în scopul propășirii multilaterale a fiecărei țări, unirea eforturilor statelor europene pentru soluționarea, eu forțe comune, a unor probleme majore de interes general de care depinde ridicarea gradului de civilizație al vieții tuturor popoarelor de pe continent. Mili- tînd consecvent pentru organizarea și ținerea Conferinței general-europene, ne exprimăm spe

riata că aceasta va dace la îăaatarea uni să- tea de relații nai intre saaae. bazate pe deplină egalitate si încredere, care să tavaruere promo sarea anei largi să ne tag. âdite calabarări inter- ewra*eae in scopal valorificării aai intense a pcsihtlitătiloe de pratre* de care diiy statele earapeae. asignrind fieeâmi popor garanția că se va pater deztaila ia aad fiber, la adăpost de orice ăBCStee saa agresâaae din afară.Este a realitate iacantestabilâ faptei că dezvoltarea cetabarârii dintre târâie sărit liste, sac- eesele pe care aceste tari le abțin pe planai edificării ccano»i<e oriile precum si m poiitica Ier externă, an re a* titan si constituie un farter de prim ordin al profundelor mutații pozitive ce se petre», in viata inlemaiieailă. al schimbărilor in raporta! de forte mopdiil in determinarea eursulni spre destindere să colaborare intre națiuni. Fără îndoială că intensificarea colaborării dintre țările noastre, ca ți a colaborării noastre eu toate statele lumii, va contribui tot mai puternic la amplificarea acestor procese pozitive din viata internațională. Ia consolidarea cursului destinderii, la afirmarea in lume a politicii noi de egalitate și respect intre națiuni. la edificarea pe pian mondial a unei ordini economice noi. mai democratice și echitabile. la consolidarea securității și păcii generale, în acest spirit va milita neabătut Republica Socialistă România împreună cu celelalte țări socialiste, cu toate statele iubitoare de pace, cu toate forțele progresiste democratice de pretutindeni.Doresc să subliniez din nou hotărârea Partidului Comunist Român și Guvernului Republicii Socialiste România de a acorda in continuare o deosebită atenție lărgirii și perfecționării cooperării cu țările membre ale Consiliului dc Ajutor Economic Reciproc, cu toate țăriie socialiste. Cu toate statele lumii in scopul propășirii propriului nostru popor, al intăririi forțelor socialismului in lume, al promovării colaborării și păcii internaționale.încredințat că Sesiunea jubiliară a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc va da un nou impuls conlucrării frățești dintre țările membre și îndeplinirii ..Programului complex", urez tuturor participanților succes deplin in atingerea acestor obiective, in realizarea aspirațiilor de progres și prosperitate ale tuturor popoarelor.
NICOLAE CEAUSESCU

Secretar general 
al Partidului Comunist Român 

Președintele Republicii Socialiste România

Trengganu (Federația
Malayeziei)Președintele Republicii Socialise România.' tovarășul Nicolae Ceaușescu. a primit, marți la amiază, pe Datuk Nik Hassan, primul ministru al statului Trengganu — Federația Malayeziei —. care întreprinde o vizită în țara noastră.La intrevedere a luat parte Vasile Patilineț. ministrul economiei forestiere și materialelor de construcție.Exprimând gratitudinea pentru onoarea de a fi primit, oaspetele a relevat aprecierea de care se bucură in Maiayezia politica externă a României, activitatea președintelui Nicolae Ceaușescu. pusă in slujba nobilelor idealuri ale păcii, cooperării si înțelegerii intre popoare.Mulțumind pentru aceste a- precieri. președintele României a "ransmis caietul să'j pop-- lației din stata! Trengganu și cele mai btme urări de prosperitate și bunăstare întregului popor malayezian.Ir. timpul convorbirii a fost exprimată satisfacția pentru bunele reiațu existente intre cele două târî, prwwn si dorința ca eie să se dezvolte coaunuu, xa ambelor popoare. allume, in acesț context, au fost

evocate viziteie cere au avut loc intre reprezentanți ai guvernelor român și malayezian, acordurile intervenite intre cele două țări, care creează condiții pentru consolidarea și extinderea legăturilor de prietenie și colaborare reciproc avantajoasă.Primul ministru al statului Trengganu. evocând experiența dobindită de România ir.tr-o serie de domenii de activitate, a relevat interesul țării sale de a identifica și pune in valoare modalități concrete de cooperare, inclusiv crearea de societăți mixte.în acest cadru, s-a subliniat importanța primordială a eforturilor pe care fiecare popor irebute să ie depună in condițiile de astăzi pentru asigurarea unei _ dezvoltări economice și sociale de-sine-s’âtătoare, subli- niindu-se. in același timp, nece-s. -.u-.c-a lichidării vechilor prac-t. ci de dominație ale imperialiș- mului. colonialismului și neoco- lomalismului. precum și rolul pe care trebuie să-I aibă. în a- ces: sens, stabilirea unor relaț.t interstatale noi. echitabile, bazare pe deplina egalitate in drepturi si avantaj reciproc.întrevederea s-a desfășurat mtr-o atmosferă cordială.
Președintele ales al Republicii Columbia, 
dr. Alfonso Lopez Michelsen, va face

Lc -. tc- c tovarășului Nicoloe Ceaușescu, președintele 
îeo.c c Soc c ste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
csiâz soses'e Io București, pentru a face o vizită in țara 

c Aironso Lopez Michelsen, președintele ales al Re- 
r.c : Columbo, impreună cu doamna Cecilia Caballero de 
Lopez.

Bun venit înaltului oaspete columbian!

Personalitate marcantă a vieții politice columbiene, Alfonso Lopez Michelsen s-a născut la 30 iunie 1913, la Bogota. După terminarea școlii secundare, iși continuă studiile la Paris, Lon

dra. Georgetown. Washington, urmind Dreptul la Institutul Nuestra Senora de Rosario din Bogota și la Facultatea de Drept din Santiago de Chile. S-a dedicat. apoi, activității universitare. predind la Universitatea Națională a Columbiei, la ,.Co- legio-Mayor“ din Rosario și la Universitatea din Bogota. Practică. totodată, avocatura.Alfonso Lopez Michelsen se consacră. ulterior. nemijlocit activității politice. Din 1953 ți pină în 1967. conduce aripa moderată a Mișcării Liberale Revoluționare. pronuniîndu-se pentru legalizarea tuturor partidelor politice, inclusiv a Partidului Comunist din Columbia, pentru naționalizarea unor ra- muri-cheie ale economiei, diversificarea ’ relațiilor economice externe ale țării. în 1960. este ales membru. al Camerei depu- taților. iar în 1962, senator. în. 1967. Lopez Michelsen se ală-
(Contintiare în pag. a III-a)Astăzi, in jurul orei 15,00, posturile noastre de radio și televiziune vor transmite direct de la Aeroportul internațional Bueurești-Otopeni ceremonia sosirii in Capitală a președintelui ales al Columbiei, dr. Alfonso Lopez Michelsen, care, impreună cu soția, doamna Cecilia Caballero de Lopez, va face o vizită în țara noastră la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu.
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Campania producțiilor record în agricultură

combinele

ireproșabil
funcționează

ViLCEA: Toate

atul furajelor Foto: GH. CUCU

241 de elevi se calificăILFOV

Mecanizatorii vilceni, turi de ceilalți lucrători ogoarelor, se află angajați, in această perioadă, în efortul de a face din anul 1974 an an al producțiilor agricole record. Concomitent cu participarea la efectuarea prașilelor mecanice ei au lucrat intens la pregătirea tuturor utilajelor ce vor acționa la recoltările de vară, Astfel, tinerii mecanizatori din stațiunile pentru mecanizarea agriculturii Galicea, Drăgășani, Bâlcești, Zătreni, Crețeni și din alte localități, folosind orele în care nu se poate munci în cîmp din cauza timpului nefavorabil, au lucrat intens pentru repararea și revizuirea combinelor, preselor de balotat paie, săniilor pentru .transportat baloții și a altor utilaje. Ei sint pe punctul de a încheia această acțiune. De remarcat că imperativele calității se află pretutindeni în atenție. Aceasta misă a bunelor care doresc să recoltarea fărăgriului și orzului aproape 50 de mii cultivate.

este o pre- rezultate pe le obțină la pierderi a de pe cele de hectare
D. MOȚOC

LANURILE

în meseria de motopompist
in județul Ilfov, suprafața a- menajată pentru irigații depășește cu mult o sută de mii de nectare. Și. pe aproape intreaga întindere ploaia artificială fertilizează, in aceste zile, pămintul. In cazul a 53 de unități agricole motopompele au mers continuu 22 de ore din 24 ; opririle fiind determinate doar de mutarea a- ripilor de ploaie și pentru alimentarea cu combustibili. 241 de agregate. însă, funcționează cite 14 ore din zi. Cauza acestei diminuări a productivității zilnice cu circa 2 400 de hectare

J

DE GRÎU
CULCATE DE VÎNT VOR FI

velul județului, de 241 i pompiști care să lucr schimb, pe agregate, inițiativa ialomițenilor stănțeniior. comitetul al U.T.C. și Inspectoratjudețean Ilfov și-au asumat sarcina recrutării și pregătirii celor care să lucreze cu motopompele. 241 de elevi ai liceetor din Giurgiu, Urziceni. Oltenița. Buftea, Biănești. Călugăreni și Hotarele au început, de ieri, etapa a doua a cursurilor de pregătire. La centrele de instruire profesională Călugăreni. Ciorogirla și Tărtășești au răspuns prezent, intre alții : Gheorghe Pa- raschiv, Vasile Ion și Vasile Anca din Moara Vlăsiei. Ionel Olaru și Gheorghe Ganea Gruiu, Gheorghe Ionițâ din Co- șereni, Teodoru Simionescu din
Și

NîehiU Petrescu din Valea Mâ- Câlugăren:. Xicolae BAlânanu di’' Grâdisîea„ elevi carp au țer— minaț anul școlar cu note foarte bune. Pină la 30 iunie ei vor învăța in sălile de clasă și in ateliere, iar de ia 1 iulie vor lucra in cadrul celor 18 cooperative agricole cu care au încheiat contracte. Pe toată perioada li se va asigura o retribuție lunari de 1 300 lei. iar intre 27 și 30 august vor susține examenul de atestare in meserie.Așadar, peste 11 zile 241 de elevi — motopompiști vor lucra in cooperativele agricole, iar o zi de muncă a lor va însemna udarea a cel puțin 2 400 de hectare ; in finail sporită 15 mii de hectare.
GH.

o producție obținută de pe circa
FECIORU

SECERATE DE TINERI
Specialiștii apreciază-- „Secerișul

poate fi încheiat in 10-15 zile bune

GEORGE CĂLINESCU

Ploile și furtuna de zilele trecute au determinat (mai ales in Bărăgan, Banat, Oltenia și Dobrogea) căderea lanurilor de griu și orz pe mii de hectare. Aflate intr-un stadiu avansat de vegetație, culturile nu vor avea de suferit — practic, producțiile ne- dilerențiindu-se de cele obținute de pe restul suprafețelor. In fiecare unitate agricolă specialiștii au identificat aceste suprafețe. Intrucit aici nu se va putea lucra cu combina — singura soluție eficientă rămine strinsul cu secera a plantelor căzute și treieratul, ulterior, al acestora.Firește strinsul cu secera a griului și orzului — în unele unități de pe suprafețe insumind chiar și sute de hectare — nu este o treabă ușoară. Tocmai de aceea organizațiile U.T.C. și-au propus înscrierea acestei acțiuni de recoltare a grinelor căzute, ca obiectiv al tineretului. In acest scop, in unitățile agricole ale județelor Olt și Teleorman au .fost constituite echipe de seceră- tori formate din tinerii satelor, navetiști și elevii veniți in vacanță cărora le-au fost repartizate, concret, suprafețele pe care vor lucra. Ideea este deosebit de valoroasă și ea se impune atenției. Pină la declanșarea secerișului, astfel de echipe pot fi organizate in toate localitățile țării unde culturile păioase au avut de suferit. Utilitatea unei intervenții hotărîte în acest sens este convingător subliniată de calculul oferit de către specialiștii ministerului de resort: recoltarea cu combina direct din lan a griului căzut determină pierderi care reprezintă aproape ju- fnătate din producție: apelind la seceră, de pe fiecare hectar pot fi înmagazinate suplimentar cel puțin o mie de kilograme.

de lucruH

F. GHEORGHE

Pină la începerea campaniei de recoltare a păioaselor mai sint puține zile. In unitățile și secțiile de mecanizare ale agriculturii. colectivele de muncă au reușit punerea la punct in condiții optime a combinelor, preselor de balotat paie și a celorlalte mașini și utilaje ce vor fi folosite la executarea lucrărilor specifice. Concomitent, zestrea mecanică a agriculturii noastre a sporit mult in perioada din urmă ca urmare a eforturilor depuse în cadrul uzinelor constructoare de mașini. Jn perioada celor cinci luni și jumătate parcurse de la începutul anului, industria, a livrat agriculturii peste 2 000 de combine C-12 „Gloria". 5 700 tractoare. 14 860 prese de balotat paie, 4 000 de remorci, precum și alte mașini și utilaje necesare extinde-

ni mecanizării lucrărilor agricole de vară. Stațiunile pentru mecanizarea agriculturii din județele Teleorman și Timiș, spre exemplu, au primit cite 200 de combine de mare capacitate; cu un număr asemănător de mare de combine fiind dotate și unitățile agricole din județele Ialomița. Ilfov. Dolj, Constanța. Brăila și Bihor. In felul acesta au fost create condiții ca in campania de recoltare a păioa- selor care urmează ritmul de lucru să fie mult mai mare in comparație cu anii precedenți. Specialiștii apreciază că, prin folosirea la întreaga capacitate a combinelor și a celorlalte mașini agricole de care se dispune. atit întreprinderile de stat cit și cooperativele agricole pot încheia secerișul in numai 10—15 zile bune de lucru.
CETĂȚENEȘTI

Corectitudinea o lege pentru toate zilele• Nu demult, unor tineri de la Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Tul- cea, serviciul contabilității le refuza rambursarea cheltuielilor de deplasare pentru că — acesta era motivul — nu dispunea de un capitol bugetar în care să le încadreze. • Din motive întemeiate A. I., ajutor de mecanic la Secția de drumuri naționale Pitești, și-a Întocmit formele legale prin care cerea să plece din unitate. Ulterior este solicitat să lucreze încă două săptămîni, dar după. trecerea acestei perioade i se spune că inginerul șef al secției, în virtutea atribuțiilor sale refuzase să-l ponteze, așa incit nu i se mai • plătesc drepturile bănești cuvenite. • Aflată în pragul căsătoriei N. C. din comuna Valea Dofta- nei, județul Prahova, ‘se decide să-și construiască o casă. Nimic mai simplu. Dar timp de opt luni de zile ea este purtată pe drumuri între consiliul popular comunal și cel al județului, fără să obțină autorizația, de construcție.

prejurările dreptățesc lități dăunătoare pentru tuție, ceea ce urmează sint numai fețele variabile a'ie deprinderii de a fi neglijent, indiferența față de ceea ce, într-o primă treaptă, ești gata să crezi că- nu te afectează. Nesocotirea unui om, oricare simplu solicitator venit cu o petiție în mină sau muncitor în unitate, trădează simptomul unei cugetări intrate în reflex.în al doilea rînd pentru că în nici unul din cazurile semnalate, ca și ale altora pe care nu le-am mai amintit, altminteri rezolvate, cu toatele, fără nici o greutate de către cei meniți să o facă, nu ni s-a menționat în

care, aparent, nu în- pronosticuri cu fina- insti-
ar fi acela, necunoscut

răspuns, alături de stereotipa formulă „vă mulțumim pentru sprijinul acordat“._și ce s-a in- timplat Simpla cutabil au fost la sine unor erori similare. Se zice că învățul are și dezvăț. Aici, dojana generoasă, de una singură, nu depășește înțelesul atitudinii tolerante și împăciuitoriste față de o abatere la fel de evidentă in fața obștei ca și a paznicului care trage la aghioase intr-un ungher, in unde s-ar biletul la cine intră.

cu cei aflați in culpă, reparație datorată indis- celor ale căror drepturi Încălcate nu Înlătură de și posibilitatea repetării

timp ce prin locul fi cuvenit să-ți ceară control nu știi nici nici cine iese.
MIRCEA TACCIU

de specialiști 
in creație vestimentară

Prima promoție

★N-am făcut ..in. nici. ,ui)a din împrejurările pe care vi le-am relatat anchetele solicitate la fața .locului. Nu din comoditate, ci pentru că faptele ne spuneau singure să -nu ne reclamă ț>re- zențâ.' O ’simjflă să'sizâ'ffe”'ă organelor județele, după care lucrurile au reintrat repede, cum și era de așteptat, în normal. Totuși, memoria , noastră refuză să claseze incidentele de viață ca atare.în primul rînd pentru că sub o formă sau- alta sursa lor de- - clanșatoare este incorectitudinea. Acum ne interesează’prea țrațftf' cauzelecare nasc incorectitudinea. - " ‘ este tive _________țuiește ca stare de spirit și că modalitățile ei de expresie îndrăznesc. treptat, să arboreze o ținută vreau tate

Ceha ce ne’ interesează că în anumite colec- incorectitudinea supravie-.
ofensivă sub deviza : „așa eu".obiceiul Odată in sine accep- și im-

Pentru prima dată in anul aces
ta printre absolvenții Institutului 
de arte plastice ,.N. Grigorescu- 
dln București s-a aliat și un grup 
specializat in creație vestimenta
ră. Nici o declarație referitoare la 
proiectele de viitor ale acestora 
n-ar fi putut să fie mai elocventă 
decit confruntarea directă cu pu
blicul, cea dinții, firește, desfășu
rată zilele trecute in parcul He
răstrău. Cadrul organizatoric al a- 
cestei „Ieșiri în lume" -l-a consti
tuit o paradă a modei, de fapt o 
incursiune in ceea ce absolvenții 
institutului propun să fie linia 
veșmintelor noastre in anotimpu
rile viitoare. Două elemente 
merită a fi. din acest punct 
de vedere, menționate. Este vor
ba, in primul tind, de orientarea 
cu precădere către materiale ief
tine. ’ larg accesibile. In ai doilea 
rind nu se poate face abstracție 
de 'spiritiH modern,’ 'Original, plin 
de fantezie in care sint folosite țe
săturile." „îndrăzneala acestor ti
neri. talentul și gustul lor. ne de
clară Gheorghe Achiței. rectorul 
Institutului de arte plastice 
,.N. Grigorescu", inspiră multă 
încredere". Nouă, desigur. N-ar 
fi de prisos să observăm că ace
lași lucru se intimplă cu marile 
fabrici de confecții.

PETRE BRAȘOVEANU

OMAGIU

(75 de ani de la naștere)

UmanistulG. Călinescu este un virtuos, in sensul renascentist al cuvântului virtu. £3 a voit să fie, și a fost, un homo universale, un om universal In sensul leonar- desc al cuvintului, o energie polivalentă, dar și un om pentru care nimic uman nu-i este străin. Marii umaniști, un Pico de la Mirandola. un Leon Battista Alberti sau un Pomponius Laltus i-au putut fi modele exemplare. Dar, mult mai talentat decit aceștia pe tărimul cu-, vintului, el a făcut nu numai operă de învățat care scrie despre om. ci și operă de artist care creează omul. Simți in gesturile, in agitațiq fertilă a spiritului, in erudiția călinesciană, chiar și in diversitatea măștilor sale, o energie proteică. Repet, omul universal, acesta a fost fără indoială idealul uman al lui G. Călinescu. El a descoperit in sine și și-a făurit cu trudă, una din acele naturi fericit înzestrate cu o pluralitate a înclinațiilor și capacităților, natură nemulțumită insă cu ceea ce ii este dat, rivnind prin efortul etic al unei arte — pe care o ințelegem in sensul cel mai larg — spre desăvirșire.Ni-1 închipuim — din tot ce știm despre el — pe tinărul Călinescu elev, apoi student al Facultății de litere, descoperind cu rivnă dar și cu o înaltă desfătare a cugetului capodoperele literelor și artelor. Toate mărturiile ni-1 arată un adolescent apoi un tinăr dedicat cu trup și suflet cărții. Nimic nu-i era de ajuns unui asemenea spirit, unei asemenea virtu — ca să folosim din nou cuvintul umaniștilor Renașterii. G. Călinescu nu admitea, cum însuși o va declara: „specializarea indivizilor pe facultăți ale spiritului". Marele scriitor poate fi și mare om de știință, mare om al cetății. Un critic poate fi un artist. Și-apoi, el este un om pentru care nu există doar valorile estetice. Vedem îndeobște intr-insul criticul care a așezat pe o scară ierarhică esteticul deasupra celorlalte valori. Dar textele sale ni-1 arată manifes- tind preocupări etice cu totul remarcabile. încă tinărul Călinescu are o virtute — atit de rară — a respectului uman. De aici o anume practică etică in critica sa. Călinescu uzează, înainte de toate, de o preauma- nă simpatie pentru a înțelege și a cintări valoarea unei opere, intuind-o cu un ochi al inimii, care iși are rațiunile ei proprii, care vede mai decit acela al știa prea bine pectul nu este in ce privește biectui demersurilor tale. A respecta cartea pe care o recenzezi (cu toată luciditatea și aciditatea critică), poetul pe care-1 judeci, literatura in spațiul căreia trăiește, țin de virtutea esențială a criticului. Perspectiva etică intervine pină și in judecățile criticului. Dintr-o asemenea perspectivă etic-socia- lă. pe lingă cea estetică, judecă el romanul românesc, limitele și posibilitățile sale, tot astfel cintărește critica timpului său. căreia ii propune neîncetat imperativele unui etos de înaltă răspundere. Și. de ce să nu adăugăm că tot din acest imbold etic purcede tonul cald, afectuos, cu care criticul — înclinat de altfel prin natură spre maliție — iși tratează confrații scriitori în profilurile sau în cronicile sale. Nu elogia cultul clasic al prieteniei?In finalul cunoscutului text,

Sensul clasicismului, Călinescu indemna literele romăne spre cultivarea „umanității canonice". Criticul nu avea superstiția clasicității, dar avea vocația clasicismului. Iar clasicul era pentru el mai presus de orice, umanist Ca și Sainte-Beuve și in fond, ca orice iubitor al moraliștilor clasici care descriau „caractere" (dar și ca orice prozator preocupat de balzaciana descriere a tipurilor umane) G. Călinescu vede adeseori opera prin omul care a creat-o. Portretele sale in marea Istorie a literaturii române de la origini pină in prezent, ca și in articolele sale, par să se alcătuiască singure, din mici gesturi relatate, din cuvinte ale personajului, din rezumatul operelor sale, ca’ și din scurte formule care revelează, sub pielea criticului, moralistul. A cunoaște omul, in făptură și în operele sale, iată obiectivul scriitor care vorbește sine, și despre idealurile atunci cind apără raționalitatea cunoașterii clasice. ințelegind prin această cunoaștere reprezentarea rațională a vieții.Călinescu nu este un cartezian. Dar nu trebuie să fii neapărat un adept al lui Descartes pentru ca să prețuiești claritatea. Or, Călinescu a preferat întotdeauna Ies idees claires. un mic număr de evidențe. unei magme teoretice păstrind inte’- rioare obscurități și profunzimi neclare. „O carte bună — spune el odată — este aceea care exprimă limpede ceea ce toți au confuz în cap". In acest sens (dar. desigur, nu numai în a- cesta) toate cărțile lui Călinescu sint bune. Fără să fie un cartezian. el rămine un emul al umaniștilor și ^1 clasicilor. Admirabilă. în scrisul călinescian, acea promptitudine a cuvintelor, supuse, ascultătoare, gata să se prezinte, să răspundă la apelul magicianului care le suscită! Cuget clar, exprimare limpede sint virtuțile elementare ale unui scriitor clasic care nu uită că scrisul său se adresează oamenilor.Și nu numai scrisul său. Ci și cuvintele și faptele. Umanismul lui Călinescu l-a îndemnat să înalțe — prin arhitectul Ioa- nide — mărețe construcții, iar pe el să cerceteze ogoarele, uzinele și pe oamenii lor.
NICOLAE BALOTA

acestui despre ! sale.

Academia 
țe sociale și 
memorative, 
străluciți reprezentanți ai culturii române, George Călinescu, cu 
prilejul împlinirii a 75 de ani de la naștere.

După alocuțiunea de deschidere a academicianului Miron Ni- 
colescu, președintele Academiei Republicii Socialiste România, 
prof. Alexandru Dime, membru corespondent al academiei, dr. 
Ovidiu Papadima, Elena Piru. Eugen Barbu, membru corespon
dent al academiei, au vorbit despre G. Călinescu-estetician, locul 
pe care îl ocupă în literatura română, marele cărturar și cerceta
rea arhivistică etc. La rîndul său, prof. Zoe Dumitrescu-Bușu- 
lenga, membru corespondent al academiei, vicepreședinte al Aca
demiei de științe sociale și politice, a adus un cald omagiu, în 
cuvîntul de închidere, ilustrului om de cultură.

Republicii Socialiste România și Academia de știin- 
politice au omagiat, marți, în cadrul unei ședințe co- i 

personalitatea și activitatea unuia dintre cei mai

★

Bibliotecile din Daneți, Mîrșani, Dăbuleni, Leu, Pleiiifa, Celaru 
și Piscu Vechi, judelui Dolj, au găzduit marii medalioane literare 

consacrate aniversării a trei sferturi de veac de la nașterea lui 
George Călinescu. Profesori ae limbă și literatură română, stu- 
denți și elevi au vorbit, cu acest prilej, despre viață și opera 
scriitorului, despre contribuția acestuia la dezvoltarea culturii 
noastre și locul său în istoria literaturii române.

bine și mai adine rațiunii. Criticul ~ că nicăieri res- mai prețios decit obiectul sau su 0 definiție polemicăIntr-o cronică din 1947 G. Călinescu nota, scriind despre un discipol mai tinăr : „...la 30 de ani un autor atinge pragul de sus al formației sale. Tot ce a- vem de spus, noi am spus între 20 și 30 de ani, mai tirziu nu facem decit să relevăm altora și să consolidăm cu aparat critic viziunile din faza eroică. Surprizele sint doar pentru superficiali". Cu alte cuvinte, marea experiență a scriitorului își are un timp al său anume, după care, o dată stabilite fundamentalele sale direcții, ea se poate exprima cu adevărat, se poate demonstra in timp, relevîndu-șt esența prin succesiunea fenomenală ce se numește curent operă. Tot ceea ce scriem este mai degrabă explicitare, demonstrație, actualizare mediată in timp a unei experiențe spirituale unice. o rememorare și argumentare a acelor idei ce preexistă și susțin opera.

Pe adresa
Ministerului MunciiSintem elevii si

nului II ai Școlii profesionale speciale nr. 9 din București, secția mecanică auto-moto și ne adresăm dv. rugindu-vă să ne a- jutați in soluționarea unei probleme deosebit de importantă pentru noi. Iată despre ce este vorba. Este firesc pentru un mecanic care repară o mașină să știe să o și conducă. Tocmai de aceea Ia toate șco-

Iile profesionale cu profil de mecanică auto s-au introdus și ore de conducere. Am dori ca și în școala noastră să fie introduse astfel de ore, incit la absolvire să putem beneficia și noi de carnetul de conducere. Sperăm că cei in drept vor studia posibilitatea înființării unor cercuri de conducători auto măcar in suitorul an școlar.
Cînd președintele C. A. P

nu are bunăvoința...Sint o tinără care vrea și căreia ii place să muncească. Am absolvit liceul teoretic și un curs de calificare in specialitatea contabilitate C.A.P. Direcția agricolă a județului Dolj m-a repartizat la C.A.P. Prapor din comuna Amărăștii de Jos, pe postul de economist la ferma nr. 5. M-am prezentat cu repartiția la tov. contabil șef care, spre surpriza mea, mi-a comunicat că nu mi poate da nici un răspuns. M-am adresat atunci președintelui C.A.P.. tovarășului Marin Butaru și, increză-

toare in repartiția pe care o primisem, l-am rugat să-mi spună cind imi pot începe activitatea. Tovarășul președinte mi-a răspuns că nu poate fi de a- cord cu așa ceva „sub nici o formă", Nu a argumentat de ce. dar comportarea m-a lăsat să înțeleg că. pentru din- sul, repartiția dată de Direcția agricolă nu are nici o valoare și că dacă, dintr-un motiv sau altul, nu-mi asigur bunăvoința dinsu- lui, atunci nimeni nu mă poate a.'" la.Oare așa să fie ?MARCO PETRA

prinsa.

• •

a tinereții

N. R. Am publicat scrisoarea tocmai pentru a dovedi celor aflați în situații similare — din păcate nu e vorba de un abuz singular — că nu este de loc așa. Ne-o confirmă și

Direcția Generală a Agriculturii Industriei Alimentare și Apelor varășa a fost C.A.P.tr> un post de economist la fermă".
Dolj : „To- Marcu Petra încadrată Ia Prapor in-

Metoda nepedagogicăDe la început trebuie să vă spun că am trei copii și toți trei sint elevi, îmi sint cunoscute îndatoririle pe care, ca părinte, le am față de școală, linele practici însă mi se par nefirești, încă din primele zile de școală părinții au fost solicitați să contribuie cu o sumă de bani pentru confecționarea perdelelor, a huselor pentru bănci etc. Apoi, in tot cursul anului, le-au fost inminate elevilor contra cost diferite bilete la concerte. piese de teatru. filme, spectacole. serbări, toate obligatorii. Și nu aș avea nimic împotrivă dacă toate aceste spectacole ar fi organizate cu adevărat. Dar, de cele mai multe ori nu se intimplă astfel. — mai piu. zilecare copii ai primit cite un let pe care nu

Vă voi da cel recent exem- In ultimele de școală dintre cei mei fie- trei au bi- este

care că : este datamani- e- să au că

menționată data organizării spectacolului dar pe se precizează „acest bilet nu valabil fără organizăriifestației" ! Cind levii au refuzat le primească fost amenințați nu li se va încheia situația școlară.înțeleg, în unele situații contribuția bănească a părinților este necesară și ne-o aducem după posibilitățile fiecăruia, cu condiția să ni se spună și nouă și elevilor in ce scop ne este solicitată, să fim și noi consultați. Sintem de acord cu vizionarea u- nor spectacole care contribuie Ia e- ducarea copiilor noștri dar nu sintem de acord cu procedee ca cel pe care l-am arătat. Cred că această metodă nu este de loc pedagogică.Și sint sigur că de aceeași părere este și inspectoratul școlar al municipiului Tirgoviște. MARIN ZAHARESCU

întimplarea mai are, insă, și on alt înțeles. întors in țară după o „fază de italienizare" ce a durat aproape doi ani, marea întrebare a lui Călinescu este aceea de a-și defini personalitatea : „pe mine — avea să mărturisească el mai tirziu — nu mă interesa decit părerea a dbi oameni din România ; G. Ibrăileanu și Eugen Lovinescu. De verdictul lor depindeau întreaga carieră a mea și încrederea în mine. Credeam atit de mult in absolutul judecății critice, incit o vorbă spusă de Ibrăileanu ori de Lovinescu însemna pentru mine o sentință (...) S-a întimplat insă că, atunci cînd âm venit eu, criticii în vîrștă să nu mai- scrie și n-avea cine să-mi spuie de trebuie să-ncep ori nu.— Și atunci ? — am întrebat.— Atunci, a zîmbit criticul — atunci am renunțat la scris și renunțarea aceasta se cheamă critică". Fără îndoială nu lipseau pină atunci aprecieri elogioase la adresa tînărului ; el tipărise la Roma o parte din rezultatele cercetărilor întreprinse la „Școala"... lui Pârvan (Alcuni missionari cattolici italieni nella Moldavia nei secoli XII e XVIII, Libreria di Scienze e Letters, Roma 1925), tradusese pe Papi- ni, în fine, redactase ,,o vreme" revista Roma și totuși...Ceea ce uimește numaidecît la G. Călinescu al acestor ani e tocmai puterea lui statornică de a se lua in serios, de a încerca neîncetat să se excepție. La vremea încă mai își încearcă articole de serviciu, are sentimentul acut — ,_____nalitâții pe care trebuie să și-o demonstreze : „Și astfel, — scrie el in sinteza — d. Lovinescu e combătut alături de un Romulus Dianu, iar activitatea noastră discutată alături de cea a unui N.N. Vasiliu". Ceea ce la alții ar părea totală insolență, la G. Călinescu nu e decît o autoexigență greu de intilnit la fiecare tinăr de douăzeci și șapte de ani. De aici și rapiditatea cu care leagă și dezleagă prietenii, trecerea lui de la o revistă la alta : „unui critic — va scrie peste zece ani ca o a- luzie directă la aceste vremuri — trebuie să i se ceară, nu să ofere. Să apară ea șef, să facă să creadă că el, criticind cărțile, e un factor cu mult mai important decît autorii".Nu altceva dovedesc in epocă polemicile sale. Exceptind pe cele în care intenția era de a se desolidariza de anumiți vremelnici și obscuri tovarăși de drum. protagoniștii lor rămin Eugen Lovinescu și Mihai Dra- gomirescu. Fondul lor il constituie nevoia unei despărțiri ho- tănte a apelor de uscat, calea de a-și impune Dublic un program articulat, (chiar și dacă nu in ultimele sale încheieri). Așa incit, scriind tot in aceeași vreme despre starea criticii românești, constata nu fără o doză de malițiozitate : „D-1’ Dragomi- rescu are idei, dar n-are prestigiu. d-1 Lovinescu are stil, dar e mai contestat sub raportul ideilor, d-1 Ibrăileanu are o autoritate regională", pentru ca să conchidă : ..Astfel critica românească, progresînd sub raportul amănuntului, și-a pierdut gravitatea de odinioară".Dacă pentru Ibrăileanu ■ tină-. rul critic va vădi o statornică

stimă (alături de Ramiro Ortiz sau Vasile Pârvan) obiectul celor mai oscilatorii atitudini ii va forma Eugen Lovinescu. Desigur. nu Călinescu este singurul ce trece de la diatribo la e- logiu in ce îl privește pe mentorul „Sburătorului". dar polemica sa este, dacă nu întotdeauna cea mai apropiată de adevăr. în orice --- - L______dată, născută din sentimentul de a impune un unghi propriu de vedere inautoritate. Locul Comun al celor mai semnificative atitudini antilovinesciene îl dau teoria Sincronismului și, in general, ideea de rputație a valorilor estetice. Cine reface traiectoria acestei desfășurări de argumente (și Eugen Simion a făcut-o exhaustiv și cu toată exactitatea) înțelege cit de interesat era G. Călinescu să fie luat in seamă drept un partener serios de discuție. Lipsa unei replici a magistrului rănește nu atit orgoliul tinărului debutant (cum s-ar putea crede), ci pe aceea de critic cu păreri și atitudini personale formate. De aici și iri- unul anume care străbate Abia

caz, de fiecare
confruntare cu o

tarea, Insinuarea spirit pamfletar această luare de poziție. _____in J930— 31 cînd publică Masca ' a lui E. Lovinescu cel țiguros al unei idei, dusă
impună ca cînd alții șansele cu Călinescu al perso-

apollonîană tonul va fi polemici de te regulile.Ibrăileanu ___________literatură de marcată dițională. prea puțin înnoirilor ce angajau
după toa-Ia Iași o tentă tra- deschisă . —o-j— conștiințaliterară europeană. Dimpotrivă, la București. Lovinescu nu doar că se angajase in a activiza in acest sens creația românească, dar și căuta a oferi acestei acțiuni o direcție teoretică, _ program elaborat. Implicit, a- ceșta era și domeniul în care spiritul polemic al lui G. Călinescu. exersat și motivat prin tr-o temeinică lectură, căuta a se afirma explicit. Și Lovipes- cu a înțeles acest fapt, căci iată ce scrie el cu referință Ia precipitata ieșire a lui Călinescu om cenaclul Sburătorul : ..Tocmai cînd luam act de prezența unui nou talent, d. Călinescu nu se mai afla printre noi și formal era chiar și împotriva noastră. La baza acestei atitudini am înțeles de Ia început că se ga?e.a . dorința legitimă a afirmam m independență". Melancolic, olimpianul iși înțelegea adversarii. Structural el nu priza rigiditatea dogmatică a unui corp teoretic ce iși găsea expresia (după .opinia lui Călinescu) cea mai fidelă in Știința literaturii de M. Dragomirescu.Ui mărind polemicile propriu- zise ar mai fi de remarcat ci- teva lucruri. Este, mai întîi, fap- ul ca pe G. Călinescu nu îl găsim afiliat direct și consecvent nici unei grupări. însăși oscilarea sa intre critică și poe- zie ține de aceeași nevoie de a se înțelege în profunzime, de a afla drumul propriu prin care sa dea formă unor proiecte teo- i etice nestăvilite ce îi treceau neabătut dar efor- tensiunea specifice impetu- pe acum

promova

un

vent nici unei grupări.
prin minte. urmează drumul logic, necesar, tul de clarificare și polemică dau notele ale unei personalități oase. vădindu-și de ____ _marile ambiții prin perseverenta cu care își aruncă, în toiul bătăliei, ideile.

ȘERBAN CIONOFF
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AUBNItA FESTIVAL BACALAUREATUL
PLECAREMarți după-amiază a părăsit Capitala delegația Partidului Socialisț Italian, formată din tovarășii Pietro Lezzi, membru al Direcțiunii P.S.I., și Enzo Pag- gi. adjunct de șef de secție la C.C .al P.S.I.. care, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a făcut o vizită de prietenie in țara noastră.La plecare, pe aeroportul Oto. peni, delegația a fost salutată de tovarășul Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., de activiști de partid.în timpul șederii în țara noastră, delegația P.S.I. a vizitat o- f biective economice și social-cui- turale din București și județul Suceava.
SOSIRIMarți după-amiază, a sosit în Capitală, ministrul comerțului exterior al Republicii Arabe E- gipt, Fathi A. M. El Metbouly, care face o vizită in țara noastră.Pe aeroportul Otopeni. oaspetele egiptean a fost salutat de Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice

internaționale, de alte persoane oficiale.Au fost de față Osman. Anak ambasadorul R.A. Egipt la București, și membri ai ambasadei
★La invitația Consiliului Național al Frontului U’iiătii Socialiste. Mikko Immonen. secretarul general al Part.iulu: de Centru din Finlanda, face o zită in țara noastră, impcetmă cu soția.La sosire, pe aeroportul Mi- hail Kogălr.icear.u. •taspet«> a fost intimpina: ce loc Ptpa. prim-vicepreședin-.e al Cocteilului popular județean Ccc- star.ța, de activigti ai Cons.—-- lui Național al Fror.tul— Unității Socialiste.

★Marți seara a sosit la Bum- rești. Fernando Urdaneta La- verde. ambasadorul extraorc.- nar și plenipotențiar ai Rm>- blicii Columbia ia Repor>~u*a Socialistă România.
TELEGRAMĂMinistrul afacerilor externe al Republicii Socialiste Ro-I’.i. George Macorescu. a trimis • telegramă de felrc.tare Ik Gaston Thorn, cu ocara gite 5u funcția de ministru al afacemlar externe al Luxemburgul^-

Bun venit înaltului oaspete columbian!
(Urmare din pag. I)tură Partidului Liberal. în ț timpul mandatului președintelui Lleras Restrepo, este desemnat ministru al relațiilor externe al Columbiei, portofoliu pe care il deține pină in 1970. Alfonso Lopez Michelsen pune la baza întregii sale activități în fruntea acestui minister promovarea, pe plan extern, a unei politici de normalizare și extindere a relațiilor Columbiei cu toate statele lumii, indiferent de sistemul lor social-politic, relații bazate pe respectarea principiilor egalității și neamestecului in treburile interne.în cursul campaniei electorale in vederea desemnării președintelui columbian pentru următorii patru ani, Alfonso Lopez Michelsen, candidat al Partidului Liberal, a prezentat un amplu program de reforme so- cial-economice și măsuri menite să ducă la continuarea și consolidarea procesului de trecere în patrimoniul național a tuturor bogățiilor solului și sudso- lului, de dezvoltare economica a tării conform intereselor si aspirațiilor de progres și prosperitate ale poporului columbian. Totodată, Alfonso Lopez Michelsen s-a pronunțat pentru înfăptuirea mai rapidă a rgfprpiej agrare, și dezvoltarea acestui sector important al e- conomiei naționale, pentru a- doptarea de măsuri care să asigure ridicarea nivelului de viață al tuturor păturilor sociale din Columbia. în domeniul relațiilor externe, programul său electoral susținea necesitatea promovării și diversificării raporturilor Columbiei. în toate sferele de activitate, cu statele ' lumii, indiferent de sistemul lor social-politic.Ales la 21 aprilie 1974 președinte al Columbiei, el a relevat principalele obiective ale politicii externe pe perioada mandatului său. subliniind ho- tărîrea Columbiei de a participa activ la procesul de normali- zare, dezvoltare și diversificare a relațiilor dintre statele latino- americane, în scopul consolidării independenței economice și politiee și asigurării procesului dezvoltării economice independente. El a subliniat, totodată, necesitatea extinderii relațiilor Columbiei cu țările socialiste. Președintele ales al Columbiei urmează a fi învestit oficial cu funcția supremă in stat la data

de 7 august 1974. eind va r-e- lua mandatul pentru jmător-i patru ani.între Republica Sociri Romania și Republica Cniur-tea s-au stabilit șt se dezvciti relații de prietenie s< colaborare pe multiple piar.cn. bazate pe principiile independesței ș. sa- veranității naționale. ega-.nâ : in drepturi. neamestecului m treburile interne st avamtajulm reciproc.Un moment istarte te etwjra relații! or rocnăao-eointebaece l-a constituit vizita efectuată de președintele Nicolae Ceaușescu in Columbia, in septembrie IfTX intilninle cu pregedmteJ* Pastrana Borrero, cu alte personalități politice coiumbcene. stere care și actualul președinte ales. Alfonso Lopez Mîebeisexu hau!- niri desfășurate intr-o atmosferă de caldă confcaiifa-r Tovarășul Nicolae Ceaușescu șt-a exprimat. cu acest prilej, satufacna pentru modul cum a decurs vizita. subliniind c* Dedantte Solemnă comună, acordurile șt înțelegerile convenite ver deschide perspective lard intensificării colaborării intre cele două țări. Alfonso Lopez Michelsen a evidențiat, ti riadul său. dorința de a contribui ia amplificarea raporturilor dintre cele două târî. El a subliniat faptul, că poporul oslurnbian salută dezvoltarea relațiilor cu România. Totodată. în cursul convorbirii a fost manifestată hotărirea ambelor părți de a se acționa pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor dintre România și Columbia.Sint temeiuri care ne îndreptățesc să apreciem că vizita președintelui ales al Columbiei. Alfonso Lopez Michelsen. și a doamnei Cecilia Caballero de Lopez, in România, convorbirile pe care Ie va avea cu președintele Republicii Socialiste România. tovarășul Nicolae Ceaușescu. și cu tovarășa Elena Ce«ușe«cn vor aduce o contribuție importantă Ia dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări, la întărirea și diversificarea cooperării bilaterale, in interesul popoarelor român și columbian, al cauzei păcii și destinderii internaționale.Animat de această convingere, în spiritul sentimentelor de stimă și cordialitate față de o țară latino-americană prietenă, poporul nostru adresează înaltului oaspete columbian tradiționala urare i „Bun venit pe pămintul României !“.
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TURISMUn grup de specialiști de la Centrul de cercetare pentru promovarea turismului din București. împreună cu lepcenv.tarti ai organelor de resort ale județului VBcea. as trecut la definitivarea Kudiuim de teren privind direcțiile de dezvoltare ale turismului in această fmxnsă parte a tării. Prin acțiunea a- mintită se va stabili amplasarea in perspectivă a viitoareior obiective de larg interes tzarisne.ment și alimentație publică, a- menajarea parruhn national Coria. precum ș: crease» aonelnr de agrement și drvertisniee-. ia perimetrul construct ilx hidrotehnic” de pe Olt. S:-.t induse in acest program și valorificarea turistică a orașelor Horezu. Brezei. Drăgăsam și a viitoareter stațiuni montane de interes internațional de pe Valea Lotrului — Vidra. Voineasa. Mura și Alba. Acest patriaaoaiu turistic va face ca județul VUcea și zona învecinată să devină al treilea ca importanță după Constanța și Brașov.
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„Turul ciclist al României* 
— ediție jubiliară — 

te-eîor de la trimisul nostru special, 
DAN DEȘLIU
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judecă la mare luptă o etapă 
infinit mai dificilă decît era 
de prevăzut.

Xu cred că mai pot conti
nua — ne-a declarat cu amă
răciune Teodor, întins pe iar
ba stadionului. Intr-adevăr, 
piciorul său sting, tumefiat in 
urma căderii, arată destul de 
îngrijorător. Să sperăm că i 
asistenta medicilor ca ?i cu
noscuta tenacitate a campio
nului nostru il vor face apt să 
ia startul in etapa de miine. 
Ilie Valentin, a cărui zi no
rocoasă a venit după o lungă 
suită de insuccese, ne-a spus 
că regretă, desigur, cele pe
trecute, și că îi dorește lui 
Teodor o condiție fizică cit 
mai bună cu putință.

De remarcat că prin victoria 
de azi de la sosire, ca și prin 
aceea de la Aleșd, alergătorul 
nr. 3-3, adică Ilie Valentin, 
trece pe primul loc în clasa
mentul sprinterilor, îmbrăcînd 
miine tricoul violet.

maș: acum foarte puțini, vor aduce după un retur aproape formidabil zlmbetul pedepsitului căruia i se retrage și ultimul cuvir.t. Va urma, in mod inerent. un nou campionat și vom din nou, in jocurile din i rovinele că pentru a juca miercuri sau duminică in echipa -.auonală. trebuie să nu întreprinzi nimic pe terenul lor. f S.M. Reșița — A.S.A. Tg. Muns și ..Poli- Timișoara — U.T.A.n: dispute pașnice de mijlocul clasamentului. Brojovschi și Kun vor apare in teren onorind disputa Banatului.Dec 1: un campionat plin de ~ di’, aproape unic, cu un mare riștigător — cei 40 000 de spectatori din fiecare duminică cra- ioveanâ. Pentru abnegație, înșir re și credință, chiar dacă ne-am mai și certat, merită să le mulțumim. Univ. Craiova simbolizează victoria popularită- .. fotbalului, deci toți avem de ciștigat. Sincere felicitări ! Și mai mult noroc în nobila și di- i ..la misiune ce le revine. Dificilă pemru că infringerile po- sibile pot avea la ei ecouri mult mai mari. Dacă in fotbal am putea crede că infringerea este începutul victoriei, ridurile ar dispărea completMarele eveniment, Campionatul Mondial, se joacă. Pronosticuri. mari spectacole, reclamă, angajare, aproape totul. Din nou. ..regele Fotbal'* ne adună pe toți in preajma sa. Fireasca intrebare a curiozității umane nu poate fi decît: Cine va ciș- tiga titlul suprem ? Pentru mine favorite sint: R.F.G., Olanda și Scoția. Olandezii sint redutabili, mult mai puțin impresionabili și au cea mai perfectă imbinare intre tehnică, forță și inteligență. Sint favo- riții mei, iar o victorie a lor ar aduce o mare doză de nou in arsenalul tactic al jocului. Privindu-i iți dai seama că au simplificat totul pină la nivelul utilului. Dar să așteptăm.

FILMUL ETAPEIDupă o dimineață radioasă, startul se dă la ora 13,05, pe r’ aie torențială, din fața Monumentului lui Matei Corvin. Ploaia continuă 20 km apoi intermitent cu intensificări pină la aversă. Prima tentativă notabilă, în dreptul „Terasei Căpuș", e.-.e opera cuplului polonez Samsel-Wojtas. Fugarii intră cu 30 m avans pe urcușul spre Băn'iceni, dar sint prinși la jumătatea acestuia. Hekelle, liderul grimperilor, are o zi proastă și pedalează greu, undeva la deriva plutonului. Luptă strinsă pentru punctele din cota maximă, aproape de Izvorul Crlșului. Trec :n ordine. Selejan. Najjari și Dulgheru. Din nou rafaie puternice pe coborire. Soarele și ploaia se joacă de-a baba oarba cu cicliștii cale de 100 km. Alura cursei scade după Huedin și n. destrămat un timp, se regrupează intre Poieni șiC.ucea Apropierea temutului deal al Craiului reanimă ostilitățile : atacă pe rind Teodor, Najjari, Ramașcanu — dar cei ce izbu’.erc 5ă se desprindă, pentru scurt timp, sint Sofronie și M rcea Vtrgil. în cele din urmă specialitatea iși spune cuvinte! : in virf. primii sint tot Selejan și Najjari, urmați de astă da’ă de francezul Michaud. Plonjon vertiginos spre Borod — in timpul căruia 23 de concurenți obțin avans față de pluton. Fruntașii clasamentului nu se înțeleg la trenă — și din nou regrupare la 50 km de sosire. Soare strălucitor, vint de față, căldură ca in toiul verii și primire admirabilă în toate localitățile de pe traseu. La Aleșd. sprintul revine lui Ilie Valentin, apoi monotonia pune din nou stăpinire pe caravană, tulburată doar de o incercare izolată a lui Mircea Virgil. La km. 140 Teodor ș: Andronache lansează un atac hotârit, se distanțează și rezistă pină la intrarea in Oradea. Aici, pe malul Crișului Repede, hărțuielile nu contenesc nici o clipă, fiecare caută o poziție cit mai favorabilă, iar mulțimea de pe străzile împodobite festiv aplaudă frenetic finișul etapei. Tricoul violet intră în frunte pe pista transformată in mii de recentele ploi : este urmat la o roată de Voican, care il ciocnește ușor in primul viraj, cad împreună. cade peste ei și Michaud, aflat în poziția a treia.Miine etapa a X-a Oradea, Arad, Timișoara 165 km.

CAMPIONATUL 

MONDIAL 

DE FOTBALCampionatul mondial de fotbal a fost reluat după două zile de pauză cu partidele celei de-a doua manșe din grupele I și a Xl-a. La Hamburg, in cadrul grupei I, selecționata R. F. Germania a întîlnit reprezentativa Australiei, pe care a învins-o cu scorul de 3—0 (2—0).Meciurile disputate marți seara în Campionatul mondial de fotbal s-au încheiat cu următoarele rezultate : La Frankfurt pe Main : Brazilia — Scoția 0—0. La Gelsenkirchen : Iugoslavia — Zair 9—0 (6—0). Berlinul occidental : R.D. Germană — Chile 1—1 (0—0).
★Prilmul caz de doping din istoria campionatului mondial de fotbal a fost înregistrat la actuala ediție, cu prilejul meciului dintre Italia și Haiti. Controlul antidoping, efectuat după desfășurarea partidei, a dus la concluzia folosirii unui medicament stimulator interzis (phenylmetra- zin) de către jucătorul haitian Jean Joseph.

Tenisîn turul doi al Concursului internațional de tenis de la Nottingham, Ilie Năstase l-a învins cu 6—3. 6—4 pe Crealy, in timp ce Borg (recentul ciș- tigător de la Roland Garros) a fost eliminat cu 5—7, 6—3,12—10 de Holecek. Alte rezultate : Orantes — Goven 3—6, 9—7, 6—3 ; Connors — Fassbender 6—3, 7—5 ; Metreveli — Proisy 6—3, 3——6, 6—4.

întreprinderea „23 AUGUST“-București
B-dul Muncii nr. 256 sector 3, tramvai 23. 24, autobuz 

79,100, 119

ÎNCADREAZĂ
• Turnători formatori
• Forjori
• Curăfitori
• Lăcătuși
• Strungari
o Sudori electrici și autogeni
• Electricieni
• Macaragii
• Mecanici loc.

• cond. auto
• Tractoriști
• Manevranți
• Acari
• Zidari
• Tîmplari
• Dulgheri
• Necalificati

Muncitori necalificați, pentru meseria de forjor și curăți- 
tor pentru sectorul cald, vîrsta 18 ani împliniți sau cu ar
mata făcută pină la 45 ani. Studii minime 4 clase elemen
tare, primesc o retribuție de 1 326 lei lunar.

întreprinderea mai recrutează muncitori necalificați, pen
tru calificare cu participare în producție, în meseriile :

Strungari : 7-8 clase
Sudori electrici și oxigaz : 7-8 clase
Frezori : 7-8 clase
Găuritori-filetatori : 4-8 clase
Turnători-formatori : 4-8 clase

Condițiile de înscriere pentru calificare lâ forma cu parti
cipare in producție: se primesc tineri cu vîrsta ÎS—40 ani, 
exceptind persoanele născute în 1954—1955 — retribuția 
— 1051 lei lunar, în timpul școlii (6—8 luni).

întreprinderea asigură cazare în cămin și masă contra 
cost.

Acte necesare:
— certificat de studii, certificat naștere, căsătorie, certi

ficat de naștere pentru copii — toate în copii nelegalizate 
și original.

— două fotografii (tip legitimație)
— adeverință de vaccinări.

Informații suplimentare la serviciul personal și pregă
tirea cadrelor, telefon: 43 04 40. interior 1856. 1704.

Liceul de coregrafie
BUCUREȘTI, str. Locotenent Lemnea nr. 9 — sectorul 1, 

anunță că în zilele de 17 și 23 iunie 1974. între orele 9 și 13

ORGANIZEAZĂ 
PROBE DE PRESELECȚIE 

privind aptitudinile fizice pentru balet, în vederea con
cursului de admitere din luna septembrie 1974.

Se pot prezenta elevi din clasele a lll-a și a IV-a (anul școlar in curs) fără nici o pregătire de specialitate.
Informații suplimentare la secretariatul liceului, tel. 

12 50 66.

s

MINISTERUL INDUSTRIEI UȘOARE
LICEUL INDUSTRIAL NR. 2 „DÎMBOVIȚA"

București - str. Poet Cerna Nr. 1. - sectorul 4 
- str. Verzișori Nr. 18 - sectorul 5Se aduce la cunoștința celor interesați că se fac înscrieri de candidați pentru anul școlar 1974—1975 la următoarele forme de invățămint :— LICEU cu următoarele profile :— TEXTILE-CONFECTII— CHIMIE INDUSTRIALA

Și— ȘCOALA PROFESIONALACondițiile ce trebuie îndeplinite de candidați : pentru LICEU, candidații trebuie să fie promovați ai clasei a VIII-a promoția 1974 și promovați serii mai vechi, care nu depășesc vîrsta de 17 ani înscrierile se fac in perioada 9—29 iunie a.c., iar recrutarea candidaților se face din municipiul București și din toată țara.Pentru ȘCOALA PROFESIONALA candidații trebuie să fie promovați ai clasei a X-a sau promovați ai clasei a VIII-a serii mai vechi, care nu depășesc vîrsta de 18 ani împliniți, în anul calendaristic în care se înscriu la concurs (1 ianuarie — 31 decembrie). înscrierile se fatrin perioada 15—30 iunie a.c., iar recrutarea candidaților se face din municipiul București și din localitățile situate pe o rază de 59 km.Informații suplimentare se dau de către secretariatul școlii la telefon : 22 50 31.
■
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COOPERATIVA
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„CONSTRUCTORUL"
BUCUREȘTI»

ACORDĂ BURSE
in valoare de 460 lei lunar, pe bază de con

tract, promovațilâr clasei a VIII-a care se în
scriu pentru a urma treapta I de liceu la Liceul 
industrial de construcții nr. 1 din București, 
cu profil CONSTRUCȚII.

La absolvirea treptei I, tinerii vor lucra in unitățile coo
perativei in meseriile specifice din acest sector (zidari ro- 
sari tencuitori, mozaicari faianțari, dulgheri, cioplitori pia
tră, parchetari'.

înscrierile se fac in perioada 9-20 iunie 1974, cu candida
te din București și din toată țara.

înscrierile se fac pe baza cererii individuale și a fișei 
■edicale pe care candidații le depun in perioada mai sus 
arătată la Liceul industrial de construcții nr. 1 din București, 
bd. Leontin Sălăjan nr. 12 sector 4.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la Serv, 
personal-invățăminl al Cooperativei „Constructorul" din 
București, str Smirdan nr 30. sector 4 sau la telefon 
13 4711 int. 3, precum si la Liceul industrial nr- 1, din bd. 
Leonh'n Sălăjan nr. 12. sector 4, telefon 43 43 90. - tov. di
rectoare ing Eugenia Bălosa

■ ■ 

■ ■ ■

■

■■

■
■
■

■■
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întreprinderea 
Energo-reparații 

b-dul Mărășești nr. 2, (lingă Parcul Libertății),

recrutează: oțelari, termișfi-tratamentiști, cazangii, sudori 
autorizați, turnători-formatori, galvanizatori (acoperiri me
talice), strungari, portari, frezori, rectificatori, ascufitori 
scule, sculer SDV, reparatori AMC-uri, șoferi, controlori 
tehnici de calitate pentru turnătorie, forjă și prelucrări 
mecanice, mecanici locomotivă, instalatori sanitari și gaze, 
compresoriști, izolatori termici, debitator materiale, zidar, 
zidar șamotor, primitor-distribuitor, avizier C.F.R., vopsitor 
auto, tinichigiu auto, sudor și muncitori necalificafi, în ve
derea calificării prin cursuri sau practică la locul de muncă.

Recrutarea se face atît pentru sediul din b-dul Mărășești 
nr. 2, sector 5, autobuzele 32 și 33, tramvai 7 și 12, stația 
Parcul Libertății, cit și pentru modernul sediu Vitan, b-dul 
Energeticienilor nr. 2, sector 4, capătul autobuzului nr. 35.

Pentru meseriile de turnător-formator, strungar, frezor 
și termiști tratamentiști se fac recrutări din întreaga țară și 
se acordă prioritate in acordarea locurilor la căminul de 
nefamiliști al întreprinderii ce se va pune în funcțiune in 
luna iulie 1974.

Relații suplimentare se pot obține la biroul personal 
telefon: 23.26.40.

piar.cn
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SOFIA 18. — Corespondentul agerpres, C. Amariței. transmite: La Sofia au inceput, marți 18 iunie, lucrările celei de-a XXVIII-a Sesiuni a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc. la care participă delegații din R.P. Bulgaria, . R.S. Cehoslovacă, Republica Cuba, R.D, Germană, R.P. Mongolă, R.P. Polonă. Republica Socialistă România, U.R.S.S., R.P. Ungară, precum și R.S.F. Iugoslavia.Delegația română este condusă de tovarășul Manea Ma- nescu ,prim-ministru al Guver- vernului Republicii Socialiste România.în prima zi a lucrărilor, a avut îoc o ședință festivă consacrată celei de-a 25-a aniversări a Consiliului de Ajutor E- conomic Reciproc. Cu acest prilej, tovarășul Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, a adresat participanților la sesiune un cuvint de salut.La ședința solemnă au fost transmise mesaje din partea conducătorilor de partid și de stat din țările membre ale C.A.E.R.Mesajul transmis de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, participanților la ședința jubiliară a fost ministru al (Mesajul intii).cadrul ședin- cuvîntul con-
citit de primul guvernului român, publică în paginaDe asemenea, in ței festive au luat ducătorii delegațiilor.In cuvintul său, conducătorul delegației române a relevat că îi revine înalta cinste de a transmite tuturor participanților la ședința jubiliară consacrată celei de-a 25-a aniversări a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc un salut călduros și cordiale felicitări din partea Partidului Comunist Român, personal din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului nostru. Republicii Socialiste precum și român.Doresc să exprim Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, personal tovarășului Todor Jivkov, prim secretar al C.C. al partidului și președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria, guvernului bulgar, cele mai calde mulțumiri pentru primirea nească de care ne-am bucurat pe pămîntul Bulgariei frățești, pentru condițiile create în vederea bunei desfășurări a ședinței jubiliare și a lucrărilor sesiunii a 28-a a Consiliului.După ce a arătat că aniversarea unui sfert de veac de la înființarea Consiliului de Ajutor

se

președinteleRomânia, din partea guvernului

priete-

Economic Reciproc are loc în condițiie unor mari succese pe care popoarele țărilor socialiste Ie obțin în opera uriașă de edificare. a socialismului și comunismului. conducătorul delegației noastre a trecut în revistă activitatea C.A.E.R. subliniind importanța principială a hotă- ririlor și recomandărilor adoptate de sesiunea a 23-a (specială) a Consiliului, organizată la cel mai inalt nivel cu participarea conducătorilor partidelor comuniste și muncitorești din țările membre. Documentele a- doptate la sesiunea amintită au avut o însemnătate deosebită pentru elaborarea și adoptarea in unanimitate a Programului complex al adincirii și perfecționării in continuare a colaborării și dezvoltării integrării economice socialiste a țărilor membre ale C.A.E.R.. destinat sâ ridice pe o treaptă superioară colaborarea acestor țări.Putem aprecia că in cei trei ani care au trecut de la adoptarea „Programului complex" s-a desfășurat o activitate rodnică pentru infăptuirea prevederilor sale, a continuat vorbitorul. adăugind că. in acest cadru de preocupări, accelerarea procesului de apropiere a nivelurilor de dezvoltare economică a statelor membre este de natură să dea noi dimensiuni conlucrării economice și să pună, totodată, in lumină, in modul cel mai concludent superioritatea socialismului ca singura o- rînduire capabilă să asigure o reală și deplină egalitate intre popoare.Au fost promovate căi si metode variate de colaborare, forme complexe de cooperare economică și tehnico-științifică. S-au încheiat o serie de acorduri importante pentru construirea, prin eforturi comune. a unor mari obiective industriale, au fost înființate o serje de organizații și uniuni economice internaționale, sint în curs de perfectare alte acțiuni de colaborare și cooperare economică.Partidul Comunist Român Guvernul România, delegației folosirea cadrului principial și organizatoric stabilit prin „Programul complex", pe baza statutului și celorlalte documente normative ale C.A.E.R.. asigură posibilități largi de adincire și perfecționare a dezvoltării colaborării între țările noastre in etapa actuală și în perspectivă.Referindu-se la perioada celor treizeci de ani care au trecut de la eliberarea țării, perioadă în care au fost înfăptuite in România transformări revoluționare profunde, ce au făcut ca socialismul să învingă definitiv în toate sferele activității eco-

Ș> Republicii Socialiste a arătat conducătorul noastre, consideră că

0 carte consacrată turneului arab
nomico-sociale, vorbitorul a subliniat : Realizările de însemnătate istorică obținute de poporul român, ș.e datoresc fermității jși principialității cu care Comunist Român iși rolul său de condu- intregii societăți.i modPartldul exercită ; câtor al plică îri xism-leninismul le concrete ale mobilizează intens sursele materiale și umane, alo- cind, an de an. o parte însemnată din venitul național pentru dezvoltarea economico-socială a țării, pentru creșterea continuă a nivelului de trai material și cultural al oamenilor mu:Ca urmare a succeselor nute. România se ată in p: intr-o nouă etapă a dezvi sale economioo- de făurire a s<x multilateral dez

a- creator mar- la condiții- României și toate re-
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Pentru a asigura continuitatea mersului ascendent al societății tilateral dezvoltat — a arăta' conducătorul delegației noastre — Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român va adopta anul acesta noul plan cincinal. strategia dezvoltării econo- mico-sociale a României pină in anul 1996.Conducătorul delegației române a arătat că .țialului economic lărgește permanent posibilitățile României de a participa activ la extinderea colaborării și cooperării economice și tehnico-științifice cu țările membre ale C.A.E.R.. cu toate statele socialiste, cu țările in curs de dezvoltare, cu toate țările lumii, de a contribui Ia edificarea unei lumi mai bune și mai drepte.în ședința festivă de marți a fost adoptată hotărirea sesiunii a 28-a C.A.E.R. cu privire la cea de-a 25-a aniversare a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc.

sporirea poten-

★Partieipanții la sesiune au depus o coroană de flori la Mausoleul lui Gheorghi Dimitrov, marele fiu al poporului bulgar, în cursul după-amiezii. ei au asistat la deschiderea expoziției de fotografii JS de ani ai C.A.E.R.". iar se; un spectacol fest *a au

Redimensionări economice
în Columbia

Columbîa, singura țară din America de Sud ale cărei coaste sint scăldate și de Oceanul Atlantic și de Oceanul Pacific, este una dintre cele mai bogate țări din zonă in ceea ce privește resursele solului și subsolului. In anii din urmă au devenit obișnuite informațiile din Bogota care relevă că guvernul columbian a trecut la noi măsuri de apărare a bogățiilor țării. Pe baza legii naționalizării progresive din anul 1987, a fost recuperată de sub controlul monopolurilor străine o mare parte a principalelor bogății naționale. singura cale capabilă pe care se poate realiza progresul industrializării și dezvoltării economiei de sine stătătoare. Primul pilon al industrializării l-a reprezentat construirea oțelăriei de Ia Paz del Rio. la 200 kilometri de Bogota, in apropierea unor mine de fier și cărbune. De atunci, cu o pronunțată accelerare în ultimii cinci ani. a continuat acțiunea de ridicare a unor noi obiective industriale, in paralel cu aplicarea măsurilor de naționalizare.Cu toate că rămine in continuare țara care produce cafeaua de cea mai bună calitate din lume (cu o producție de 528 000 tone anual, locul 2 după Brazilia in producția și exportul mondial), Columbia se

afirmă prin succesele repurtate in ceea ce privește diversificarea economiei. Reaiizind în primul rînd lărgirea ariei producției a- gricole. autoritățile s-au angajat, totodată, in acțiunea de valorificare superioară a marilor avuții ale subsolului țării : petrolul și cărbunele. In urmă cu doi ani au fost trecute in patrimoniul societății de stat ..Ecopetrol" (Empreso Columbiana de Petroles) două perimetre petroliere, neexploatate incă. aflate pină atunci in concesiunea trustului ..International Petroleum Company". De asemenea, s-a hotărit de curind achiziționarea a 25 Ia sută din acțiunile deținute de compania nord-americană ..Gulf Oil" in exploatarea rezervelor petrolifere de la Orito. cel mai important zăeămint din țară, după cel de la Barranca-Bermeja. aflat deja in proprietatea statului. Potrivit surselor oficiale din Bogota, guvernul columbian a investit circa 7W milioane de pesos pentru anul in curs, in vederea finanțării operațiunilor de prospectare geologică a teritoriului țârii. Recentele explorări întreprinse in partea de est a Columbiei. in regiunea Guajira. s-au soldat eu rezultate deosebit de incurajatoare. Pentru a se- evita epuizarea resurselor petroliere și de gaze naturale, ca furnizoare de energie, guvernul columbian și-a fixat ca prin-

MIERCURI, 19 IUNIE 1974

FIECĂRUIA CE I SE CUVINE : 
București ( orele 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 
17 ; 19 . 21) ; Grădina București 
(ora 20.15).

FARSA TRAGICĂ : Victoria (o- 
rele 9,15 ; 11,30 : 13.45 ; 16,15 ; 18.30;
20.45) .

ȘAPTE PĂCATE : Casa Filmului 
(orele 10: 12.15: 15,45: 18: 20.15): 
Scala (orele 9; 11: 13: 15 17: 19;
21.15) ; Favorit (orele 9.15 : 11.30 ;
13,45: 18,15; 20,30) : Grădina Di
namo (ora 20,15).

INIMA PE FRINGHIE : Lumina 
(orele
20.30) .

JOE 
(orele
20.45) ;

CHITTY.
BANG: Sala Palatului (orele 17 ;
20.15) : Patria (orele 9.30 : 12,45 ;
16.30 : 20.00) : Festival (orele 9 ; 
12 ; 16 : 19) : Grădina Festival (ora
20.15) .

AFACEREA DOMINICI : Central 
(orele 9,15 ; 11.30 : 13.45 : 16
20.30) ; Excelsior (orele 9 ;
13.30 : 16 : 18,15 : 20.30).

CĂLUȚUL ROIB: Doina
12.15 ; 15 : 17.30 ; 20).

PROGRAM DE DESENE
MATE : Doina (orele 9.30 ;

CONTESA WALEWSKA : 
toi (orele 9,30 ; 11,45 ; ,14 :
18.30 ; .. ..
11.15 : 13.30 : 16 : 18,30 . 20.45) ; Mo
dern (orele 9 : 11.15 : 13.30 : 16 ;
18.30 : 21) : Grădina Capitol (ora
20.15) : Grădina Modern (ora 20.15).

INAMICUL PUBLIC Nr. 1: 
Miorița (orele : 9 . 11.15 ;
15.45 : 13: 20.15): Feriwiar 
9: 11.15: 13 30: 15,45; 18 15;

DE BUNA VOIE ȘI NESILIT DE • 
NIMENI : Flamura (orele 9 : 11.15:
13.15 : 15.45 : 18': 20.15): Grădina 
Aurora (ora 20.15).

LA EST DE JAVA : Grivita (o- 
rele 9 : 11.45 : 15.30 : 18,15 : 20.30) ; 
Arta: orele 15 : 17.30 ; 20) ; Gră
dina Arta (ora 20,30).

9 : 11,15 : 13,30 : 16 : 18,15 ;

LIMONADA : Luceafărul
1145 : 13.30 ; 16 ; 18.30 ;

Grădina Doina (ora 20.15). 
---- CHITTY. BANG

18.15:
11.15 ;

(orele

ANI-
10.45). : 
Capi- 
16.15: 

20.45) : Melodia (orele 9 ;

CĂPITANUL „XEGRU" : F’o- 
reasca (orele 15,3# : 18 : 20.15;.

LADY CAROLINE : Giulești (o- 
rele 15.30 ; U : 20.15).

FRATH JDERI : Munca (orele 
15.30; 19) : Pacea (orele 15.45: 19).

CEATA : SloșUori orele 16 ; 18 ; 
20).

PERCHIZIȚLA : Flacăra (orele 
9 ; 11,15 : 13.3# ; 15.45 : 18 ; 20.15).

VALURILE DVNĂRD : Buze?:! 
(orele 9 ; 11,15 : 13.30 ; 16 ; 18.15 : 
20 15): Grădina Bazești (ora 
20.30).

CIDUL : Drumul Sării (orele 12;
15.30 : 19).

PĂCALĂ : Progresul (orele 10 ; 
16 : 19).

DOAMNA CU CĂȚELUL : Co- 
troceni (orele 14 : 16 : 18 : 20).

MARINARUL----------------------------
Dacia (orele 9 
18.15 ; 20.30).

PLIMBARE 
PRIMĂVARĂ : 
18 : 20,15) : Volga (orele 9 : 11.15;
13.30 : 15,45 ; 13: 20)'; Grădina 
Bucegi (ora 20.15).

MAMA VITREGA : Unirea (ore
le 16: 18).

LUMINILE ORAȘULUr : Rahova 
20,30). 
15.30 : 

(ora

înfră-

EXTRAORDINAR : 
: U,15 : 13,30 ;

IN PLOAIA
Bucegi (orele 15.45:

13,30 ; 
(orele 
20.30).

LUMINILE ORAȘULUI : 1
(orele 14,30 : 16.30 ; 18,30 ;

RIO LOBO : Lira (orele
18 : 20.15) : Grădina Lira
20.30)'. ‘ '

FERMA DIN ARIZONA ; 
firea (Orele 15.30 : 18.30).

MARY POPPINS : Viitorul (ore
le 15.30 : 19).

APAȘII : Gloria (orele 9 : 11.15: 
13,30 : 16 ; 18.15 ; 20.30) ; Grădina 
Tomis (ora 20.30).
CAT BALLOU : Ferentari (orele 

,15 :-18 :,-20.15).
HELLO. DOLLY ! :

Me 15:30 : 19). ‘ 1 ’
CĂLĂREȚUL FĂRĂ 

gași (biele 16 : 18,15).
VALEA PRAFULPI

Cosmos (orele 15.30 ; 18 ; 20.15).
TREI SCRISORI SECRETE : VI- 

tan (orele 15.30 ; 18 ; 20,15).

Presa libaneză despre apariția la București 
a volumului „Sub auspiciile înțelegerii și co
operării internaționale"BEIRUT 18 — Corespondentul Agerpres. Crăciun Ionescu, transmite: Buletinul Agenției Naționale de Informații din Liban relatează despre lucrarea recent apărută Ia București, in Editura Politică. ..Sub auspiciile înțelegerii și cooperării internaționale'* consacrată vizitei pe care a intreprins-o. în luna februarie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, in Libia. Liban. Siria și Irak.O prezentare a lucrării a fost publicată și de ziarul libanez ..Le Soir~. sub titlul ..O carte consacrată turneului arab al președintelui Ceaușescu". De asemenea, postul de radio Liban a transmis, in emisiunile sale in limbile arabă ți franceză. prezentări ale acestei lucrări apărute la București.

Sri Lanka - Elevi ai «Mi școli din Colombo.

Necesitatea unei Carte a drepturilor
tuturor cetățenilor din Irlanda de NordLONDRA tul Agerpre transmite:landa de 5nu vor derea Ulster"miL-ST convori

t -<L.Britan

a

P1

cipal obiectiv ia ymwsi apropâs «cape firea nei de 9 ta mi ta ae-eesaral de eocrgie pn» feiasărra răi ba ac lai. intr-» castitate de 10—11 mibeaee toae pini in 1999. Toiadaiă. piaaarile eeeaeatîre întocmite prevăd posibilitatea ea predării» carboniferă — bazată pe zăcămintele aflate in subsolul departamentelor Bovaca. Sua< tander. Guajira și Valle — să devină ia scurt timp al doilea important sector al exporturilor columbiene. în luna decembrie a anului trecut guvernul a hotărit incredintarea administrației tuturor minelor de cărbune din țară întreprinderilor și organismelor de stat de resort, imoreună cu restructurarea întregii activități din industria minieră. In același timp, a fost ridicată problema renegocierii acordului de exploatare a cărbunelui. încheiat intre Institutul columbian pentru dezvoltarea industrială și o filială a puternicului consorțiu ..Kenne- cott Cooper Corporation-.Noul președinte ales al Columbiei. Alfonso Lopez Michelsen. care iși va prelua funcția Ia începutul lunii august, a precizat. atit in programul sau electoral, cit și in declarațiile pe care le-a făcut, după victoria sa in alegerile de la 21 aprilie, cu privire Ia politica pe care o va urma viitorul guvern columbian, că va fi continuat procesul de apărare a bogățiilor naturale și de industrializare a țării.Realizările dobindite pină acum s-au reflectat elocvent in ritmul mediu de creștere a economiei naționale (6 la sută in ultimii ani), care situează Columbia, din acest punct de vedere, printre primele state ale continentului sud-american.RODICA ȚEPEȘ

filmul italian

fiecăruia te i se cuvine

rit oricind. să se â a drepturilor tutor din Irlanda de eliberați toți cei agâre și să britanice, celor două bliniază că
fie xe-partide ..este— perx» necesar ca guvernul br.-ar-c sâ inițieze largi discuții <s tante partidele politice, sin- taaseie. organizațiile reprezen- u*.- ale populației. asupra problemelor economice, demo- crztăee fi sociale ca și asupra eeâor privind viitorul Irlandei. Ci urmare a acestor convorbiri, vw trebeî organizate alegeri geaeraâe pe baza sistemului re- 

prFrrntârâ proporționale, pentru a fi a&ese erganisn^eîe repre- xe=£aarre_ care sâ Tracică in m«câ prtncpcje cuprinse in

Și acum, la mai multe luni după ce-am vizitat Mauritania, cîteva cuvinte pe care le auzisem in repetate rinduri in discuțiile purtate la Nouakchott imi revin ca un ecou ori de cite ori scriu despre îndepărtata și ospitaliera țară denumită cindva „a oamenilor albaștri", după tradiționalele veșminte în care predomină nuanțele cerului senin.La Ministerul Educației Naționale, la Ministerul tineretului și sporturilor, la alte ministere, la permanența Partidului Poporului Mauritanian, la Villa Passage. dar mai ales atunci cind efectuam obișnuitul tur al orașului, gazdele noastre insistau asupra unei expresii deja consacrate prin ințelesul ei profund : Nouakchott-ui nu reprezintă încă Mauritania contemporană. Capitala — simbol, înălțată la marginea continentului saharian. — este doar o carte de vizită a debuturilor, a ambițiilor unui popor, care, tot mai conștient de posibilitățile sale. înfruntind o natură ostilă, a depus eforturi pentru depășirea stadiului in care se găsea la dobîndirea independenței, acționează, se străduiește, ca prin multiple realizări în domeniul politic, economic, social și cultural să-și înscrie patria 4n circuitul internațional al valorilor materiale și spirituale. Pentru Mauritania zilelor noastre, cîteva date au intrat deja în istorie. La 20 mai 1957, Adunarea teritorială obține dreptul de a-și schimba reședința, de la Saint-Louis, în Senegal. la Nouakchott. Apoi, la 28 noiembrie 1958, acest teritoriu dobindește autonomia internă. La 17 iunie 1959 se întrunește prima Adunare națională, care avea să-l aleagă pe Moktar Ould Daddah prim-ministru.,In sfîrșit, la 28 noiembrie 1960 este proclamată, la Nouakchott, independența noului stat : Republica Islamică Mauritania. In urma sufragiului universal din 20 august 1961, Moktar Oukl Daddah este investit cu funcția de șef al statului. O dată semnificativă o reprezintă fuziunea celor patru formațiuni politice existente și crearea, la 25 decembrie 1961, a Partidului Poporului Mauritanian. Evident, fiecare din aceste momente a reprezentat un pas important pe calea afirmării de toare. peDintre care au continuă de frunte se situează industria extractivă. Citeva date statistice demonstrează interesul de care se bucură acest sector. Numărul total al celor care lucrează in domeniul extracției miniere reprezenta, in 1973, 43,3 la sută din totalul efectivelor celor retribuili in noile industrii. In ceea ce privește industria mi- ■âeră. acesteia »-au (ost alocate ia Medie trei sferturi din totalul 
Mititităâar destinate noilor sectoare ale eeOMcaiei maaritaaie- ■e. înființarea, in rafie 19TÎ. a

Societății naționale industriale și miniere (S.N.I.M.) a răspuns unei necesități de creare a unui instrument de intervenție a statului în domeniile cercetării. exploatării și transformării substanțelor minerale. Obiectivul principal al acestei societăți este de a promova exploatarea rațională a minelor, carierelor, zăcămintelor, a hidrocarburilor gazoase și lichide, de a construi și gestiona uzine siderurgice, metalurgice, chimice petrochi-

tineretului cu toate mijloacele necesare pentru ca acesta să îndeplinească rolul ce-i revine în acțiunea de dezvoltare începută in momentul dobindirii independenței, este un obiectiv pentru atingerea căruia nici un efort nu este prea mare. Referindu-se Ia strădaniile îndreptate spre emanciparea și prosperitatea țării, președintele Moktar Ould Daddah afirma că ,. o asemenea operă națională, fondată pe încrederea în sine, pe spiritul de

Mnuritm: privind

sine stătă- calea progresului, ramurile economice cunoscut o dezvoltare in ultimii ani. Ia loc

mice, de a distribui și vinde substanțele minerale extrase sau cumpărate. La Nouakchott se afirmă cu mindrie că S.N.I.M. simbolizează viitorul industriei grele a Mauritaniei. Una din preocupările majore ale societății se îndreaptă spre pregătirea cadrelor de ingineri, tehnicieni și muncitori — buni cunoscători ai complicatelor procese tehnologice ce le vor conduce, dar și buni administratori ai unor valori ce vor fi puse în serviciul întregii populații. în vederea pregătirii viitorilor specialiști, importante proiecte sint deja în studiu. Ele se referă, printre altele, la crearea unui campus u- niversitar care va forma embrionul primei universități mau- ritaniene ce va adăposti un institut studiistadiietc.Potrivit tezelor Partidului Poporului Mauritanian, asigurarea
politehnic, un institut de islamice, școala de inalte administrative ți juridice

sacrificiu ți disciplină In muncă, nu poate fi asumată eficace și pe lung termen decit de tineretul nostru".In Mauritania ți se vorbește pretutindeni despre tineri care alcătuiesc cea mai mare parte a celor angajați în combaterea secetei din ultimii ani. pentru învingerea analfabetismului, pentru popularizarea cunoștințelor medico-sanitare. în cele mai îndepărtate colțuri ale țării. Tot ei compun. în majoritate, colectivele noilor unități industriale....Nouakehott-ul este cartea de vizită a debuturilor. în anii ce vin, prin munca acestui popor realizările din capitală se vor extinde în toate eele 8 provincii ale Mauritaniei. Cel ce vizitează această țară pleacă cu amintiri plăcute, lăsind in urmă oameni harnici ți prietenoși, ho- tăriți să-și ridice patria la cotele năzuințelor lor.IOAN TIMOFTE
PE SCURT»PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURTcapitalele Egiptului. Arabiei Saudite. Siriei și Israelului.

sxatu.Dor:
Tăă 
n-s Ar-

» Vizita președintelui
S.U.A. in Orientul 
MijlociuPreședintele S.U.A.. Richard Nixon, a părăsit, marți, AmmanuL la capătul unei vizite care a constituit sfirșitul turneului său de o sâptămină în Orientul Mijlociu. Anterior, el a vizitat, după cum se știe,

B. D. INTRĂ IX ACȚIUNE t 
Grădina Moșilor (ora 20.30).

B. D. LA MUNTE ȘI LA MA
RE : Grădina Unirea (ora 20 15).

MARELE VALS : Grădina Vitan 
(ora 20.30).

SUCCES Al

e-• UNA din cele mai scumpe picturi din lume, capodopera lui Rubens ..Adorația magilor", valuată la peste 2,4 milioanedolari, a făcut obiectul unui act de vandalism, la „King’s College Chapel" din Cambridge. unde era ' expusă deasupra altarului.

afectate de majorarea prețurilor la țiței.Conferința a > hotărit ca țările membre ale O.P.E.C. să se reunească în sesiune extraordinară la 12 septembrie la Viena, ur- mind ca o reuniune ordinară să aibă loc tot in capitala austriacă la'12 decembrie a.c.
• Interviul cancelarului 
R.F.G.

COMUNIȘTILOR

DIN SARDINIA

• ÎN UNA dintre cele mai reprezentative săli publice din capitala cehoslovacă a fost inaugurată, marți, in cinstea celei de-a 30-a aniversări a eliberării României de sub dominația fascistă. expoziția pictorului Brăduț Covaliu. Au fost prezenți Josef Svagera, locțiitor al ministrului culturii R.S. Cehe, ambasadorul României la Praga, Teodor Haș. reprezentanți ai ministerelor externe, cultură, corpului culturii, afacerilor oameni de artă și șefi și membri ai diplomatic.

• INTR-UN interviu acordat postului de radio „Deutschlandfunk". cancelarul Republicii Federale Germania. Helmut Schmidt, referindu-se Ia evoluția lucrărilor Conferinței gene- ral-europene pentru securitate și cooperare, a declarat că, opinia sa, „este posibil găsească o soluție Ia toate tele care nu au fost incă date complet. Consider — a spus H. Schmidt — că toate sint rezolvabile și apreciez că ele vor putea fi rezolvate încă în cursul acestui an".

după să se punc- eluci-
• Tîrgu! de la Poznan

Popular (o-

CAP : Crin-

DE PUȘCĂ

Scenariul: UGO PIRRO SI ELIO PETRI - ADAPTARE 
LIBERA DUPĂ ROMANUL LUI EDOARDO SCIASCIA.

Regia: ELIO PETRI
Cu: GIAN MARIA VOLONTE, IRENE PAPAS, GABRIELE 

FERZETTI.
Premiul pentru cel mai bun scenariu la festivalul de la 

Cannes.
O virulentă demascare a Mafiei într-un captivant film de 

suspens.

PROGRAMUL 1
9.00 Teleșcoalâ: • Introducere în 

informatică: Unități intrare-ieșire 
(II); • Istoria României: Sintem 
o națiune liberă și independentă ; 
• Interferențe științifice: Ciberne
tica. 10.00 Curs de limbă engleză. 
10.30 Curs de limbă rusă. 11.00 
Vîrstele peliculei — magazin de 
cultură cinematografică. 11,35 Bi- 
ruit-au gîndul — ..Acest pămint 
al Moldovii...“ 11.55 Legile țării — 
legile noastre. 12.05 Pagini din ..Al
bumul duminical**.In jurul orei 15,00. transmisiune directă de la Aeroportul internațional București- Otopeni. sosirea in Capitală a președintelui ales al Columbiei, dr. Alfonso Lopez Michelsen. care, la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, va face o vizită în țara noastră. împreună cu soția, doamna Cecilia Caballero de Lopez.

16,00 Curs de limba germană. 
16 30—17.00 Curs de limba fran
ceză. 17.30 Fotbal : Ultima eta
pă a Campionatului național
— divizia A. Politehnica Iași
— Rapid București. Transmisiune 
directă de la-Iași. 19.30 Telejurnal. 
La cotele anului XXX. 20.00 Tele
obiectiv. 20,15 Telecine.mateca: Ci
clul ..Dosarele istoriei". ...Bătălia 
pentru Alger". Premieră TV. Re
gia Gillo Ppntecorvo. 22.1"5 24 de 
ore.

PROGRAMUL 2
20.00 Pagini de umor. 20,25 Uni

versitatea TV. 21,00 Telex. 21,05 
Orchestre simfonice din tară. 21,30 
Meridiane literare. 21,50 Orice ase
mănare... nu-i întîmplătoare".

• CONSTRUCȚIILE de locuințe s-au redus, în anul 1973, în Japonia, cu 26 la sută, în comparație cu anul precedent — a anunțat, la Tokio. Ministerul nipon al Construcțiilor. în a- ceeași perioadă, atit in Tokio, cit și in alte centre industriale ale țării se resimte acut criza de locuințe.
» Conferința O.P.E.C

• MARȚI și-au închis. Ia Poznan, porțile Tîrgul internațional tehnic, la care au luat parte 30 de țări.România, prezentă pentru cea de-a 23-a oară la Poznan, a expus produse aparținînd unui număr de 20 întreprinderi de comerț exterior. între exponate predominînd utilajul minier și cel petrolier, elementele de automatizare și aparatura electrotehnică, automobilele, produsele industriei chimice.

Rezultatele alegerilor legislative desfășurate in Sardinia indică un succes important pentru Partidul Comunist, care a obținut 26,8 la sută din voturi, cu 7.1 la sută mai mult decit la precedentul scrutin regional, organizat în 1969. Progrese semnificative au realizat, de asemenea, partidele socialist și socialist-democratic. Consultarea a marcat, pe de altă parte, un recul al Partidului Democrat Creștin, care a totalizat 38,5 la ■•sută din total, cu 6,2 la suta mai puțin decit în urmă cu cinci ani.Potrivit rezultatelor finale date publicității la Roma, cele 75 de. locuri ale parlamentului regional au fost repartizate după cum urmează: Partidul Democrat-Creștin — 32, Partidul Comunist — 22. Partidul Socialist — 9, Partidul Socialist-Democratic — 3, Partidul Republican — 1, alte formațiuni — 8.
e AVIONUL supersonic pasageri „Concorde" t. luni, un zbor demonstrativ ruta Boston—Paris—Bo,ston, perind aproximativ 11000 in. cev-a mai mult de șase Aparatul franco-britailic a colat de pe aeroportul „Lo;• LA ÎNCHEIEREA celei de->a 40-a conferințe a Organizației țărilor exportatoare de petrol (O.P.E.C.). . care s-a desfășurat la Quito, s-a anunțat că au’ fost create două comisii în vederea studierii eventualelor modificări in structura organizației și instituirea unui fond de dezvol- ; tare al O.P.E.C. Totodată, se preconizează crearea unui fond pentru țările nealiniate — reprezentate la conferință de o delegație formată de miniștrii de externe ai statelor Nepal, Guyana, Liberia și Sri Lanka —

• PENTRU al doilea an consecutiv. exporturile Indiei au înregistrat un record in comparație cu anii precedenți. Potrivit unei statistici dată publicității de ; Comerțului Exterior, exporturilor în anul 1973—1974 depășeștesută pe cea realizată anul trecut,. care, la riridul ei, ă fost 'cu 22 la sută mai mare față de 1971—1972.

provizorii, Ministerul valoarea financiar cu 23 la

de a efectuat, pe aco- km ore. de- . . .,_~Jgan“din capitala statului Massachusetts, in același moment în care un „Boeing 747" părăsea Parisul cu destinația Boston și a reușit în final să ajungă la destinație într-un timp cu 10 minute mai scurt decit cel care i-a fost necesar avionului subsonic american pentru parcurgerea într-un singur sens a distanței.

1840 NOI CIRCUITE PESTE OCEANUL ATLANTICLa 21 iunie va fi inaugurat oficial cablul telefonic transatlantic „Cantat-3". importantă linie de comunicații peste Oceanul Atlantic, proiectată și realizată de Canada și Marea Britanie. Cablul a intrat în funcțiune la 1 aprilie 1974. Proiectul care a costat circa 80 milioane

dolari a fost realizat de „Canadian O- verseas Telecommunication Corporation" și de „United Kingdom Post Oilice". Partea canadiană a construit o stație terminal în localitatea Beuver Harbour. situată Ia a- proximativ 150 km de Halifax. Capătul ile peste Atlantic al

cablului se află în localitatea Wide- mouth Bay, Cornwall, din Anglia.Cablul, avind o capacitate de 1 840 circuite. va fi inaugurat oficial printr-o convorbire între primul ministru Pierre Elliott Trudeaux al Canadei și premierul britanic Harold Wilson.

• DELEGAȚIA de ziariști români, care întreprinde o vizită in K.A. Egipt la invitația Uniunii Socialiste Arabe (U.S.A.), a fost primită de Mohamed Hafez Gha- nem. prim-secretar al C.C. al U.S.A.Cu ocazia vizitei în R.A. Egipt, delegația de ziariști români a mai fost primită de Refat Mahgoub, secretar al C.C. al U.S.A, pentru probleme ideologice și de propagandă, Kamal Aboul Magd. ministrul informațiilor. Fathy el Matbouly, ministrul comerțului exterior, și Mohamed Choukri, ministru adjunct la Ministerul Afacerilor Externe. Delegația română a vizitat, de asemenea, orașul Suez și malul oriental al Canalului Suez.
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