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Sintem în acest moment 

aniversar martori ai tot mai 
multor retrospective. Poezia, 
proza, plastica, muzica, tea
trul, cinematografia oferă 
ochiului atent, care le exami
nează de Ia altitudinea anu
lui XXX, punctele de maxim 
relief estetic și ideologic. Este 
lesne de observat că acestea 
nu sint puține. Dimpotrivă ! 
Ele alcătuiesc un impunător 
edificiu de valori spirituale, 
dau întrupare in planul ar
tei marilor idei cu care ne 
confruntă epoca. Au fost cre
ate în acești ani opere dura
bile — ce pot asigura dăi
nuirea unei spiritualități —, 
opere care îi validează vitali
tatea. Numitorul lor comun 
nu este greu de aflat. Punc
tul lor de convergență con- 
stituindu-1 faptul că poartă 
marca supremă a umanismu
lui socialist.

Un umanism nu de cabinet 
aseptizat, nu livresc, ci unul 
investit cu însemnele unei 
politici culturale echilibrate, 
desfășurate sub orizonturi de 
certitudine. Mai mult ca ori- 
cînd actul creator semnifică 
azi o responsabilă luare în 
stăpinire a lumii, evoluează 
sub bolțile solare ale cunoaș
terii.

Omul de artă nu mai este 
„tipul ideal de indezirabil'*, 
nu se mai simte stingher in
tra muros. Refuzîndu-și con
diția de figurant pe scenele 
istoriei, el se implică in exis
tența tumultuoasă a cetății, 
celebrînd un patos construc
tiv fără precedent. Creațiile 
examinate în retrospectivele 
de care vorbeam mai înainte 
stau mărturie.

O nouă condiționare isto
rică determină dialectic un 
nou umanism. L-aș numi cel 
al faptei, cel al afirmării ple- 
nitudinare a personalității tu
turor membrilor societății, nu 
numai a indivizilor de excep
ție, într-un cuvînt, un uma
nism sub a cărui egidă omul 
socialist devine intr-adevăr 
măsură a tuturor lucrurilor. 
Privite retrospectiv, creațiile 
elaborate în aceste „decenii 
ale demnității", cum frumos 
Ie numește o revistă a tine
rilor scriitori, demonstrează 
că încorporează organic rea
litățile socialiste, reflectă mu
tațiile structurale operate in 
existența socială, dar și că — 
lucru firesc — se încorporea
ză acestor realități.

Cele mai valoroase creații 
artistice din acești ani sint, 
în fond, tot atitea acte de 
aderență la socialism, trăsă
turile lor distinctive fiind 
perspectiva militantă, poziția 
activă față de cuceririle și 
aspirațiile timpului nou al 
patriei. Dacă ceva este in
compatibil în cel mai înalt 
grad cu poeziile, romanele, 
piesele de teatru, picturile, 
creațiile componistice de vîrf, 
care au punctat decisiv aceste 
decenii de fertilă emulație 
creatoare, aceasta nu poate 
fi altceva decît gratuitatea, 
virtuozitatea sterilă. Fiindcă 
cei care au elaborat operele 
ce stau la baza acestor re
trospective aniversare sint, 
prin excelență, creatori an
gajați, sint participanți, fău
ritori ai istoriei contempo
rane, care au înțeles că 
„Arta trebuie să servească 
unui singur scop : educației 
socialiste, comuniste !“

Avem un amplu program 
de educație socialistă a mase
lor elaborat de partid și 
transpus în faptă prin efor
turile coerente ale întregului 
popor. Eforturi la care con
tribuie prin modalități speci
fice și oamenii de artă din 
toate generațiile. Este o mare 
satisfacție să constați că a- 
cești ani au impus noi și re
marcabile valori spirituale, 
unele în curs de clasieizare. 
că generațiile de creatori mai 
recent afirmate în sfera cul
turii românești continuă e- 
xemnlar dialogul cu tradiția, 
intrînd în rezonanță, dar și 
în fertilă emulație cu ea.

IOAN ADAM

Drobeta
Turnu-Severîn CELE 8 ORE

ALE SCHIMBULUI I
Ora 6 și 30 de minute. Orașul de pe malul Dunării cunoaște cea mai aprinsă animație. Grupuri 

de oameni, chipuri înviorate de tinerețe, grăbesc către diferitele locuri de muncă.
La ora 6 și 45 de minute larma scade subii - și doar din cînd în cind. șuierul unei sirene de va

por străbate liniștea albă a orașului. Este ora cînd, la pupitrele de comandă ale schimbului I 
- întreprinderi, șantiere, combinate etc. - locuitorii cetății încep ziua de muncă. Ne-am propus 
să-i însoțim în această dimineață de iulie, de-a lungul celor opt ore ale acestui prim schimb.

Un minut de griu
la incandescența

mîntul! Ne contrazice mecaniza
torul Ion Tudose de la SMA 
Tecuci, unul din cîștigătorii 
„olimpiadei mecanizatorului", 
faza județeană: „Fără pasiune și 
stăpînirea utilajelor, faci treabă 
de mîntuială!" El știe fiecare

Poate Ion Negoiță, președin
tele cooperativei agricole Pechea, 
județul Galați, care a bătut vîn- 
turile cu sapa pe dealurile roșii 
și lunecoase, se gîndea, privind 
prin vizorul aparatului topome
trie, la imaginea răsturnată a co
loanei argintii a hidroforului: „ce 
trece timpul, dom’le 1“ Ziua 
întîi, ziua a doua, a treia,... pe 
atunci le număra și parcă fiecare 
oră trebuia neapărat să treacă 
prin el. De făcut, făcuseră treabă 
bună; au adunat tot pămîntul 
săracilor, prin sfat comun, într-o 
gospodărie. Nu prea aveau unel
te; cîteva coase, seceri ruginite, 
pluguri știrbe. Și dacă nu ai 
unelte cu ce să lucrezi pămîn
tul?...

Tinerii ingineri Gheorghe Bn- 
șilcă și Valentin Munteanu, ab
solvenți ai Institutului politehnic 
Brașov, 
reefia" 
40—50 
proiect 
planșetele de desen, în atelierul 
de, proiectare al întreprinderii 
mecanice pentru agricultură și 
industria alimentară Galați, prind 
forme alte noi dispozitive de 
forță: ridicător hidraulic de
80 CP pentru mașinile agricole 
purtate și semipurtate, distribui
tor hidraulic pentru reglajul de 
poziție, de forță și mixt, etc. Ti
neri sub 27 de ani (media vîrstei 
celor din atelier) lucrează la pro
iectul viitoarelor dispozitive fi 
utilaje destinate agriculturii.

Și dacă ai unelte, lucrezi pă-

oțelului
mecanism care se potrivește 
pentru diferitele pămînturi. Cînd 

vezi aplecat peste măruntaiele■a

ȘTEFAN DORGOȘAN

(Continuare în pag. a Ill-a)

aduc vorba de „servodi- 
tractoarele de 

Este primul lor 
Pe

pentru
C.P. ~ 
realizat în practică.
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© CÎND CENTROCOOP-UL
VREA SĂ TE FACĂ SĂ CUMPERI

DOAR DE LA CENTRU

• Un bărbat căruia
i se potrivesc munții

ION ANDREIȚĂ,
D. CONSTANTIN, 

V. RĂVESCU, 0. MARIAN 
CH. CUCU

ORELE 7-8: PE CHEIUL DE 
ARMARE AL ȘANTIERULUI 

NAVAL

Echipa de ajustori mecanici 
condusă de Gheorghe Ariciu se 
află în plină activitate. Tancul 
petrolier de 5 000 tdw, lansat nu 
demult parcurge cea mai 
intensă fază de metamorfozare 
în ceea ce recunoaștem cu toții 
fie și din fotografii. Utilajele 
mai importante au fost deja 
asamblate în corpul navei. Sta
diul lucrărilor la această oră: 
centrarea motoarelor. Cristea 
Nițulescu, Ion Nelcu, Radu Șei-

(Continuare în pag. a 111-a)

MUZICA CORALĂ

ROMÂNEASCĂ-UN FOND

SPIRITUAL DE AUR

Recitim cu emoție prefața u- 
nor coruri — de o pilduitoare 
modestie, dar și de un tulbură
tor fior patriotic — redactată 
de Ciprian Porumbescu in 1879 
la Viena, pe băncile Conserva
torului : „Ideea de a introduce 
în cercurile studenților români 
cîntice vioaie și sociale e ve
che [...] M-am decis deci a 
scoate din complexul lucrărilor 
mele muzicale vreo cîteva cîn- 
ticele, a le compune într-o co-

ȘAPTE FRAȚI
• 1929 — O FAMILIE • 1944 — ȘAPTE COPII 

• 1974 — ȘAPTE INGINERI
La nunta lor, petrecută in 

urmă cu 45 de ani, soții Gheor
ghe și Ana Georgevici din Ti
mișoara, primeau in dar cîteva 
capace pentru oalele de la bu
cătărie. Familia le păstrează și 
astăzi. Cind le vede, mama în
totdeauna le ia de mărturie: iși 
începuseră viața de la lingură. 
La un an a venit pe lume pri
mul copil. Minerva. După un 
an, s-a născut Tiberiu. Apoi cei
lalți: Liviu, Minodora, Victor, 
Aurel și Corneliu. Ultimul a vă
zut lumina zilei in plin război.

3

creată instantaneu, pentru a-și 
inlesni accesul spre amintiri, 
înainte de a-i răspunde, mai 
adăugă : nu trebuie. Și încă o 
dată, ca pentru sine : nu tre
buie. „Fiindcă, îi zic, ați fost 
șapte frați într-o casă, fiindcă

Cel mai lesne mi-a fost să-1 
întilnesc pe Liviu. Este inginer 
șef la întreprinderea de prefa
bricate din beton Timișoara, a- 
bia de un an dat în folosință. 
Deși îl cunosc de mulți ani, 
cînd a aflat că vreau să „scriu 
despre familia sa", m-a între
bat : „de ce ?“. întrebarea a 
țîșnit mai degrabă ca un resort 
acționat de instinct, o pauză

ați fost cu toții crescuți din os
teneala brațelor și fiindcă a- 
cum sînteți șapte ingineri". Ta
ce. Trec cîteva clipe. Apoi : „Să 
știți părinții au făcut din fie
care din noi un om. V-am dat, 
zicea tata, totul, să nu vă pu
teți plînge. Apoi părinții au a- 
vut încredere în noi chiar și 
atunci cînd cerînd doi lei pen
tru un caiet, eu sau unul din
tre frați ne duceam de fapt la 
un film. După aceea ne durea

cumplit că-i mințeam". Dar ce 
înseamnă să-i dai totul unui 
copil în anii ’40 ? ! „Mi-arnin- 
tesc. Era iarnă. Cînd plecam la 
serviciu, tata și mama închi
deau obloanele pentru ca nouă 
să ni se pară că noaptea nu s-a 
terminat încă. Pe lampa de pe
trol, tata punea la fiert într-o 
cratiță mare 2—3 kg de boabe 
de porumb. Cînd e 
el, vă puteți apuca 
Dar fără să vedem 
dăuga și o mină de 
geaba tot așteptam 
fiert fiindcă blestematul de za
hăr îl împiedica să se moaie 
de-a binelea. La ora 4 după a- 
miază, tata și mama ne găseau 
tot în jurul cratiței, așteptînd 
ca porumbul să se îndure de 
foamea noastră". Tristul episod 
din biografia acestei familii

gata, zicea 
de mîncat. 

noi mai a- 
zahăr. De- 
noi să fie

ION DANCEA
(Continuare în pag. a IV-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a primit, la 15 iulie, în stațiunea 
Neptun, pe tovarășul Kim ir, 
membru al Comitetului Politic 
al Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Coreea, pre
mierul Consiliului Administrativ 
al R.P.D. Coreene, care s-a 
aflat la tratament medical in 
țara noastră.

La primire au participat to
varășii Emil Bodnaraș, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-mi- 
nistru al guvernului, și Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Oaspetele a fost însoțit de to
varășul long Hiăng Săp, mem
bru al Comitetului Politic, se
cretar al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, și de amba
sadorul R.P.D. Coteene la Bucu
rești, Li Min Su. •

Tovarășul Kim Ir a exprimat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
sincere mulțumiri pentru onoa
rea de a fi primit, pentru grija 
deosebită și atenția de care s-a 
bucurat în tot timpul prezenței 
sale în România.

Oaspetele a înmînat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu un mesaj 
de prietenie frățească din partea 
tovarășului Kim Ir Sen, secretar 
general al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele 
Republicii Populare Democrate 
Coreene, prin care, în', numele 
conducerii Partidului Muncii din 
Coreea, își exprimă convingerea 
că raporturile de prietenie și co
laborare dintre cele două țări, 
partide și popoare se vor întări 
și se vor dezvolta în continuare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
rugat pe oaspete ca la ‘înapoie
rea în patrie să transmită tova
rășului Kim Ir Sen, celorlalți 
tovarăși din conducerea Parti
dului Muncii din Coreea un căl
duros salut și multă sănătate, 
noi succese poporului coreean în 
construcția socialismului, în rea
lizarea programului de unificare 
pașnică a Nordului și Sudului 
într-o Coree democratică.

într-o ambianță de caldă prie
tenie, s-a exprimat deplina sa
tisfacție pentru stadiul mereu 
ascendent al relațiilor bilaterale 
dintre cele două țări și partide, 
apreciindu-se că ele evoluează 
spre binele celor două popoare, 
corespunzător dezvoltării cu suc
ces a construcției, socialiste atît 
în România, cît și în R.P.D. Co
reeană, al cauzei păcii și socia

lismului. în spiritul înțelegerilor 
convenite cu prilejul intîlnirilor 
și convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen, 
a fost exprimată dorința de a 
dezvolta tot mai mult relațiile 
de prietenie, colaborare și în
trajutorare tovărășească dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Populară Democrată 
Coreeană, dintre Partidul Co
munist Român și Partidul 
Muncii din Coreea, în folosul 
comun, în interesul unității ță
rilor socialiste, al mișcării co
muniste și muncitorești, al întă
ririi luptei antiimperialiste.

★
După convorbire, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a reținut la 
dejun pe tovarășul Kim Ir.

Au participat tovarășii Emil 
Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Ștefan Andrei.

Au luat parte tovarășii long 
Hiăng Săp și Li Min Su.

în timpul dejunului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Kim Ir au toastat pentru conti
nua dezvoltare și extindere a 
relațiilor frățești, de prietenie, 
solidaritate și colaborare dintre 
cele două partide, țări și po
poare.

întrevederea și dejunul s-au 
desfășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie.

TINERETUL
Șl ClNTECUL 
PATRIOTIC

lecțiune și a le da lumină, spre 
întrebuințare studenților și co
legilor mei. Cîntecile sint sim
ple, ariile sint melodioase [...] 
pentru ca fiecare, fie și neex
pert în muzică, să și Ie poată 
ușor însuși, ce este chiar scopul 
meu. Melodiile sînt acomodate 
(concepute, prezentate — n.n.) 
numai pentru o voce ; însă o 
singură repețire, presupuind și 
puțin auz muzical, poate asigu
ra acompanierea acelei voci”.

Aceste cuvinte au însemnat 
de fapt un ideal al compozito
rului, un crez patriotic al lui 
Ciprian Porumbescu, așezat ca 
frontispiciu spiritual la începu
tul broșurii Colecțiune de cîn- 
tece sociale pentru studenții 
români (Viena, 1880), continuînd 
mănunchiul de melodii ce a-

VIOREL COSMA

(Continuare în pag. a ll-a)
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Atribute 
ale climatului 

de muncă 
din colectivul 

studențesc: 

ÎNVĂȚĂTURĂ, 
COMPETIȚIE,

INOVAȚIE

DORIAN GRAY
Cineva mi-a povestit odată o întîmplare 

nespus de hazlie. O întîmplare veche, cu 
referințe. Cum în decursul anilor, omul meu 
era promovat, sau schimba locul de mun
că, îi trebuiau referințe. Referințele sînt 
bune. Vrei să știi cine-i cutare, întrebi oa
menii.
- Așa că eu, de cîte ori era vorba să 

pun pe cineva să-mi dea referință, bilet de 
bună purtare din perioada aceea - a stu
diilor să zicem, eu î’l numeam pe cutare, 
pentru că îmi fusese prieten, lucrasem îm
preună ani de zile, ne știam idealurile, 
lungi nopți ne confesam, vorbeam de viață 
și de o fată pe care o iubeam eu îngrozitor... 
în fine, era prietenul meu. Așa câ-l pu
neam la referințe. Ani de zile. Pînă-n- 
tr-un rînd, cînd un om de treabă de la un 
serviciu de personal mi-a spus: 
nu-l mai pune, domnule, ——„ 
mereu pe cutare să spună 
de dumneata! Păi dumneata 
știi ce spune, ce scrie ?! 
Te iei cu mîinile de cap!
Că ești rău și nepregătit, și carierist fero
ce, că bei și că minți și că ești sperjur și 
că n-ai caracter și calci pe principii ! în 
fine, că ești un individ periculos. Am în
cremenit și m-am uitat crunt la omul cum
secade. Un moment, după care am rîs cu 
venin. „Fugi de-aici, vrei să-mi sucești su
fletul, păi dacă era așa, eu, care de ani 
de zile îl pun la referințe, o pățeam urît I 
Dar eu am fost promovat. Am schimbat lo
cul de muncă". „Dar ce, numai pe 
el îl puneai să dea referințe ?". Am 
eu un prilej și văd că așa era, că 
asta scria mereu vechiul meu tovarăș 
de munca, confidentul meu nocturn, bunul 
meu prieten. Era un băiat subțiratic și 
suav, cu un zîmbet al lui, care-i lumina 
brusc fața de o nesfîrșită sinceritate. Nu-mi 
venea alt chip în minte, ci doar chipul lui 
de tinerețe, cu zîmbetul acela limpede cu 
care-mi cerea să-i deslușesc tainele lumii, 
să-i spun de una și de alta, că eu citeam 
mai mult. El n-avea timp, era așa, subțira

Smaranda Jelescu

tic și suav, un om foarte activ, sau poate 
pu-i plăcea atîta să citească. Pe urmă a 
început coșmarul, vreau să spun insomnii
le mele, în care pățeam ca Dorian Gray 
cu propriu'! său portret - il vedeam me
reu pe prietenul meu de demult și fața lui 
limpede se hidoșea mereu, zîmbetul îi de
venea lupesc, ochii se făceau o dungă, ri
duri aspre îi brăzdau obrazul, dar asta pe 
rînd, ca-ntr-un joc de măști, un caleidoscop 
nenorocit din care ieșeam în zori transpi
rat, obosit, cu un gust râu în gură. Asta 
o vreme. Pe urmă am scăpat de obsesia 
individului, l-am dat dracului, am început 
să dorm tun și să-mi văd liniștit de treabă. 
Murise pentru mine, sau nici nu existase, 
dar de cîte ori mă gîndesc la asta mă gîn- 
desc că așa a murit și o vîrstă a mea, o 

vîrstă a mea de atunci în 
care nu mai pot avea încre
dere, trăim în prieteni și-n iubi
rile noastre, iubirile noastre 
cu multe chipuri cărora nu 
le cerem prea mult, decît 

să ne arate mereu în amintire fața limpe
de a sincerității... Ei, nu se poate. Eu zic 
că de-aia îmbătrînește omul, de cîte ori 
i se întinează o amintire, o viață a sa pe
trecută, un timp al său de bucurie, mai 
pune un rid pe suflet...

Ce zici de întîmplarea asta hazlie ? A rîs 
încet și obosit interlocutorul meu...

Ce să zic. Bine-ar fi să avem, ca lanus, 
nu patru ochi, ci ochi muiți, nenumărați, 
să ne doară pielea de privire, inima de ve
dere. Bine-ar fi să credem pe cuvînt și pe 
zîmbet și să fim crezuți la fel. Tntr-o lume 
ideală. Altfel, omul meu are dreptate, ceva 
nu e-n regulă cu noi înșine, o neglijentă 
de viață, un chip de a ne căuta auditoriu, 
nu prieteni, se răzbună. Pînă la urmă, sîn- 
tem singurii responsabili de moralitatea 
relațiilor noastre Privind atent, în oglindă 
se vede natura ridurilor, dacă-s de rasa 
iubirii sau de soiul urii, al greșelii. Dacă 
mergem _ spre maturitate și înțelepciune, 
sau dacă pur și simplu îmbătrînim.
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Odihnă la timpCorneliu Baba Atribute ale
climatului
de muncă

din colectivul

C.R. CONSTANTINESCU

O adevărată
fi

RETROSPECTIVĂ XXX

aparat 
păcate,

în
Ji

studenfesc :

pe 
chiar dacă jumătate 

puțin

COMPETIȚIE,
NVATATURA

„Odihnă la cîmp“ (1954) este 
una din piesele antologice ale 
picturii românești contemporane. 
La data expunerii sale, și chiar 
mult timp după, ea a fost con
siderată drept manifest (și eta
lon) al realismului noii noastre 
arte. Firește, înclinația către a- 
naliză psihologică fi caractero
logie, către studiu al modelului 
și relevarea detaliilor expresive 
(posibil de conceput și ca echi
valențe simbolice ale atitudinii 
morale), către articularea rigu
roasă, perfect logică a imaginii 
poate fi sesizată și în alte ope
re de factură realistă. Dar toc
mai în Odihnă la cîmp pare a 
lua forma profesiunii de credin
ță, a programului aplicat cu 
o severitate tipic clasică. Lu
crarea a cunoscut, de în
țeles, lecturi diverse, fie dintr-o 
perspectivă general-morală (stîr- 
nind compasiunea privitorului 
pentru viața trudnică a țăranu
lui, mirarea în fața rezistenței 
sale fizice, a energiei sisifice 
surprinsă într-un moment de ră
gaz), fie dintr-o perspectivă ac- 
tiv-istorică (atrăgînd atenția asu
pra umilei și, totodată, dramati
cei condiții sociale a țăranului 
într-un trecut nu prea îndepăr
tat).

Odihnă la cîmp poate avea 
ți un înțeles parabolic. Familia 
țăranului este artisticește unitară 
și chiar familie, in același timp, 
numai dacă acceptăm o recon
stituire mentală de ordin literar. 
Există aici două elemente de an
titeză elocvente pentru friabilita- 
tea înlănțuirii epice. Grupul a- 
dormiților, reduși prin somnul

Scris cu mulți ani în urmă, 
avînd la data elaborării meri
tul de a fi fost una din cele 
dinții contribuții critice asu
pra creației lui Lucian Blaga, 
studiul acesta tipărit acum la 
Editura Cartea Românească 
după un răstimp în care exe
geza operei blagiene a înre
gistrat importante progrese -— 
cam expeditiv și unilateral 
înregistrate într-un capitol 
final — nu se vrea, firește, o 
piesă de arhivă literară sau 
o apariție tardivă ci, dimpo
trivă, una foarte actuală, aptă 
să intensifice cunoașterea a- 
cestei creații. Dorind, să re
facă „în sinteză conștiința 
poetică a lui Blaga", autoarea 
optează pentru „o critică ce 
rămîne esențial în interiorul 
operei literare, servind-o și 
nu servindu-se de ea", inten- 
ționînd astfel să realizeze o 
analiză de fond a liricii bla
giene prin operarea unor di
socieri în cadrul cărora sînt 
rînd pe rînd abordate o serie 
de elemente considerate defi
nitorii pentru substanța și ori
ginalitatea acestei creații; vi
ziunea artistică, principalele 
teme, idei și motive poetice, 
universul de imagini și me
tafore, stilul poetic, valențele 
estetice care-i atestă univer
salitatea etc. Temele capito
lelor cărții sînt într-adevăf 
vrednice de luat în seamă, 
însă tratarea lor este nu o 
dată destul de sumară, ire- 
levantă atît în plan analitic, 
al pătrunderii în esența și 
articulațiile operei, cît și în 
cel sintetic, al evaluării glo
bale și situării într-o perspec
tivă universală a acestei crea
ții. Astfel e greu de crezut 
că doar prin citarea a 4 poezii 
și cîteva accente encomias
tice. presărate într-un comen
tariu critic, dealtfel destul 
le firav, o temă precum An- 
tohtonie și universalitate în 
poezia lui Blaga își găsește 
tratarea adecvată. ADRIAN ANGHELESCU
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CINTECUL PATRIOTIC
(Urmare din pag. I)

v.eau să facă epocă peste dece
nii : Pe-al nostru steag, Cinte- 
cul tricolorului, Gaudeamus igi- 
tur (piesă de origină medieva
lă). Cintecul gintei latine, Nu-i 
viață mai plăcută etc.

După etapa primelor cîntece 
revoluționare de la 1848 și a pe
rioadei de înflorire a melodiilor 
din vremea Unirii (1859), cin
tecul de masă revoluționar ro
mânesc a atins apogeul în 
timpul războiului de indepen
dență (1877). Aproape nu a exis
tat compozitor care să nu fi aș
ternut pe note o melodie de 
larg suflu patriotic. Așa s-a plă
mădit in secolul al XIX-îea fon
dul spiritual „de aur" al muzicii 
corale românești. Nu puține pie
se au trecut in repertoriul per
manent al formațiilor muncito
rești de la începutul secolului 
nostru, majoritatea cintecelor 
„întinerind" parcă prin această 
preluare simbolică. Cite din me
lodiile revoluționare de altădată 
au pătruns în rindurile tineretu
lui contemporan ? Ce s-ar putea 
întreprinde practic pentru stimu
larea generației actuale în pro
movarea acestui fond patriotic ?

Dacă privim catalogul de ti
părituri al Editurii muzicale, 
remarcăm volumul mare de cin- 
tece patriotice pus la dispoziția 
tinerilor. Excelenta colecție de 
Cîntece pentru tineret întocmi
tă in 1972 de către Constantin 

greu — cădere a trupurilor vlă
guite — la rudimentară existență 
biologică și femeia surprinsă în 
stare de veghe, concentrată, pîn- 
dind atent, ca pentru a evita, a- 
propierea celei „de a doua 
nopți", noaptea conștiinței. Ei 
pot fi înlocuiți cu doi ochi 
uriași, dintre care numai unul e 
viu, cel deschis, cel ce se apă
ră, imperceptibil înfiorat, nu de 

ceea ce presupunem ci vede ori 
așteaptă să vadă, ci de asediul 
perfid și insidios al beznei. Tră
iește, există, deci, prin starea per
manentă de veghe. Un personaj 
există, dramatică simbioză, nu
mai pentru că există celălalt. 
Proiecția este, cu alte cuvinte, 
vizionară, fantastică, barocă 
romantică în sens estetic.

Ne aflăm, este neîndoios, 
fața unei opere de complexă 
generalizatoare rezonanță este
tică. Depășirea anecdoticului 
(denotînd și profunzime, și 
adevăr) este realizată nu nu
mai prin inanalizahila con
centrare și intraductibilul patos 
al pînzei, ci șt prin procedee me
nite să dea solemnă și gravă 
distincție, să dimensioneze „mi
tologic", printr-o savantă mise en 
scâne, întreaga imagine. Corneliu 
Baba este realist cum singur 
mărturisește „prin tradiție, tem
perament și concepție". Este un 
realist printr-o înclinație specifi
că către analiză, prin acuitatea

Nu i se poate contesta au
toarei justețea orientării ge
nerale, a direcțiilor tematice 
către care își îndreaptă co
mentariul analitic, străbătut în 
mod constant de o nobilă fer
voare în prețuirea acestei poe
zii intrate deja în patrimoniul 
de aur al valorilor noastre spi
rituale. După cum iarăși nu 
pot fi ignorate anumite ob
servații pertinente privind 
stilul poetic sau diferențierile

Melania Livadă:
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de ordin stilistic care deose
besc poezia lui Blaga de 
aceea, bunăoară, a lui Arghezi 
(prima fiind privită ca o 
poezie a substantivului de 
unde densitatea lexicală, pon
derea și relieful imagistic, ce
leilalte fiindu-i propriu cu- 
vîntul adjectival și atributul, 
de unde „marile efecte sti
listice într-o configurație lexi
cală și sintactică inedită"). 
Parcimonioasă în emiterea 
unor judecăți generale, autoa
rea își ia drept călăuză prin 
acest univers pe însuși crea
torul său, citîndu-i frecvent 
ideile teoretice. Cînd aban
donează această postură de 
docil însoțitor al 
se lansează în 
ele sînt. cîteodată 
„cel mai patetic 
mân", „cea mai înaltă și vastă 
viziune filozofică a lumii" 
etc., fie banale: „In afară de

inmănunchiat a- 
s-a scris mai va-

A. Ionesco a 
proape tot ce 
loros in peste 120—130 de ani 
în muzica românească (572 pag.)

Numeroasele volume publica
te de casele de creație, Comi
tetul Central al U.T.C., Organi
zația pionierilor, Editura didac
tică și pedagogică, vădesc pe 
de o parte grija constantă de 
valorificare a prețiosului tezaur 
muzical clasic și contemporan, 
iar pe de altă parte angajamen
tul ferm al compozitorilor pen
tru susținerea entuziasmului 
patriotic al tineretului nostru. 
De ce nu sint atunci preluate 
aceste creații ? S-au epuizat oa
re resursele moderne de difu
zare eficientă a cintecelor pa
triotice ?

Socotim că școala rămine de
parte de misiunea nobilă a pro
movării muzicii patriotice. Sur
prinzător, dar adevărat, tinere
tul nostru pare a prefera azi 
să asculte muzica, nu să o în
vețe. Lipsa de efort, de preo
cupare organizată (prin instruc
tori profesioniști) la toate nive
lurile de virstă școlară se con
turează accentuat în ultimii ani.

Copiii noștri cintă prea puțin, 
iar atunci cînd o fac, sint în
drumați adeseori unilateral 
(spre melodii dificile, alteori 
„de succes" imediat sau, impro
prii virster lor). Se simte ne
voia unei selecții riguroase a 
tipăriturilor pe principiul am- 
bitusului vocal (copii mici, li
ceeni, studenți etc). 

observațiilor, prin verosimilita
tea atitudinilor. Este realist, am 
adăuga, pentru că, în relevarea 
unor adevăruri fundamentale 
simbolismul ori viziunea fantas
tică reprezintă numai un prag 
pe care-l cercetează atent, dar 
dincolo de care nu trece. 
Pictorul se arată în același timp 
interesat de „calitatea tablou
lui". Prin calitate este limpede 
că înțelege o calitate picturală, 
procedee șl tehnici, soluții chiar 
verificate și constituite istoric. 
Calitatea pentru sine înseamnă a 
egala vechii maeștri, și de ce să 
n-o spunem, uneori ii și egalează.

Foarte bună „Seara pentru ti
neret" de joi, realizată de Lucia 
Postelnicu și Anca Popescu Fu
sariu. Excelente calități: hărni
cie, curiozitate, incisivitate și 
răbdare și mai ales — o concep
ție unitară asupra unei emisiuni. 
Se vădește deci că ideea unei 
„Seri" cu temă este una din cele 
bune, modalitatea permițind o 
abordare frontală și in același 
timp diversă a unei probleme 
care interesează pe toată lumea. 
Problema care interesează pe 
toată lumea și care a fost dez
bătută cu bune mijloace gazetă
rești joi seara a fost, parafra- 
zind o rubrică a ziarului nostru, 
„Dumneavoastră munciți, trăiți

Eminescu, puțini sînt poeții 
care au rostit atît de des, în 
versurile lor, cuvîntul «suflet» 
Și au deplîns atît de intens 
osînda de a fi 
și «reflexiv»";
Blaga, în plan 
da metaforelor 
înnoită, crește 
five poetice". „Vrînd să cu
noască și să înțeleagă profund 
realul, acesta i-a apărut plin 
de contradicții, logic și ra
țional insolubile"; „Desprin
derea de viață, de viitoarea 
ei comună, și sentimentul lu
cid al singularității întrețin 
conștiința că are o soartă deo
sebită de a celor mulți și îl 
fac să ia hotărîrea mediocri
tății și anonimatului" etc.

în locul veritabilului de
mers analitic, proliferează o 
terminologie uneori de-a drep
tul bombastică, din care spi
cuim asemenea mostre: „tur- 
tnentul metafizic", „conștiința 
tragică a excepției psihice", 
„inepuizabilul cosmicism", 
„gîndirea abisală", „abisala 
peregrinare onirică", „anti
teza fulminantă", „maledic
ția diversității lingvistice a 
omenirii", „nota resignată a 
grațiosului final" etc. Supă
rătoare este și înlocuirea lim
bajului critic cu un metafo
rism naiv, ca de pildă: „Ar- 
ghezi și Blaga sînt două culmi 
egale care domină plaiul 
poeziei românești. (...) Una 
dintre culmi coboară spre 
văile și izvoarele de jos; cea
laltă se pierde în azur și în 
cununa înaltă a norilor".

Asemenea carențe duc fa
talmente la concluzia că in
tenția autoarei de a realiza o 
analiză de fond a liricii lui 
Blaga rămîne încă, într-o 
bună parte a lucrării, un de
ziderat.

veșnic «treaz» 
„Prilejul lui 
cosmic, de a 
o prospețime 
cu noile mo-

de 
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De asemenea, nu se editează 
decît prea puține broșuri 
cihtece pe criteriul tematic, 
de prețioase ar fi de pildă, 
teva culegeri de piese strîns 
gate de munca patriotică 
marile șantiere (2—3 marșuri, 
4—5 cîntece de brigadă, de în
trecere, 2—3 piese patriotice, 
2—3 cîntece de excursie).

Desigur, să nu uităm că as
tăzi și muzica ușoară, pop și 
folk ne poate oferi cîntece anga
jate, gen mult gustat de tinere
tul contemporan.

Și poate că ar trebui să ne 
preocupe și un aspect editorial 
— aparent minor — al prezen
tării colecțiilor : formatul pu
blicațiilor. Degeaba edităm to
muri masive, legate in pînză, 
cu supracoperte strălucitoare, 
dacă uităm că tineretul preferă 
broșura suplă de buzunar ! Ci- 
prian Porumbescu și-a difuzat 
Colecțiunea de cîntece sociale 
într-un format portabil, docu
mentele epocii atestîndu-ne 
faptul că la întrunirile colegia
le, studenții veneau cu voluma
șul în buzunar, fiecare stăpînind 
partida vocală ce îi revenea 
(unele piese aveau punctate și 
vocea gravă).

Socotim că difuzarea cîntecu- 
lui patriotic în rindurile tinere
tului nostru trebuie să se înte
meieze pe forme mai atractive, 
moderne și eficienta.

și iubiți meseria pe care v-ați 
ales-o și pentru care v-ați pre
gătit ? Pentru care statul a chel
tuit bani și a investit încredere 
și speranță?". Răspunsurile au 
fost foarte diferite și s-au con
stituit intr-o pledoarie activă, 
entuziastă și convingătoare, pen
tru maturitate și curaj, nobilă 
concepție asupra muncii și locu
lui pc care tinărul trebuie sâ-1 
ocupe in societate. Emisiunea a 
avut invitați în studio — invita
ții erau „subiectele" unor ro
mantice reportaje culese din 
răstimpul ultimului an. oameni 
care s-au prezentat la postu
rile unde au fost repartizați, 
chiar dacă aceste posturi erau 
în sate indepărtate, greu acce
sibile, chiar dacă munca pe ca
re trebuiau s-o desfășoare era 
de multe ori istovitoare, dură. 
Dialogul dintre „cei de pe peli
culă" și „cei din studio" — adi
că dialogul dintre 
viață ale acelorași 

multe ori 
minți dacă

două etape de 
tineri, a fost 

emoționant, 
n-aș spu

ne că uneori îmi venea să fug, 
să plec" — spunea tînărul doc
tor care și-a montat singur lu
mină electrică în dispensar. A 
rămas totuși și consideră asta o 
izbîndă, o izbindă de adevărat 
bărbat : „Cine fuge nu e ade
vărat bărbat", spunea același, cu 
o grimasă de dispreț. „A termi
nat prima mea promoție de 
elevi" — spunea zîmbind tinăra 
profesoară de biologie, docto
randă. cîștigătoarea unei burse 
în străinătate unde a avut con- 
curenți din institute de cerce
tări. Un om de știință care 
nu va uita niciodată anii înce
putului, anii cînd și-a făcut da
toria într-un sat izolat care a- 
vea atita nevoie de tinerețea ei 
entuziastă. „I-a fost frică. la 
noi e greu" — spunea cu răcea
lă și mîndrie inginera agronom 
despre tehniciană agronom, care 
se făcuse barmaniță. „N-am fă
cut nimic deosebit în ultimul 
timp — spunea aceeași, am mun
cit". Arhitectul care fusese re
partizat in București, pe la vre
un institut de proiectări și -care 
a ales un alt drum, plecind la 
Miercurea Ciuc „Pentru că e

în aceste zile de vacanță — pe șantierele muncii patriotice.

Vacanța
plus și minus

Recent a avut loc la Minis
terul Educației și Învățământu
lui o întrunire a comandamentu
lui central de pregătire a vacan
ței în care s-au analizat cele mai 
importante aspecte reieșite după 
desfășurarea primei perioade. în 
urma verificărilor din teren efec
tuate de reprezentanți ai mi
nisterului, ai C.C. al U.T.C. și 
Consiliului Național al Organi
zației Pionierilor s-au constatat 
bune rezultate în pregătirea va
canței în județele Constanța, Ar
geș, Vrancea, Alba, Sibiu, Har
ghita, lași, Caraș-Severin, Si
biu. S-au remarcat, de aseme
nea, pentru sporirea numărului 
de locuri în tabere proprii. Mi
nisterul Industriei Construcțiilor 
de Mașini Grele, Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare. 
Ministerul Industriei Chimice, 
Ministerul Economiei Forestiere 
ți Materialelor de Construcții. Au

medităm asupra

formidabil să ai de sistematizat 
un oraș întreg" — releva și el 
o biografie spirituală. Meritul 
emisiunii tocmai acesta a fost 
— a reușit să releve biografii 
umane, să contureze destine și 
să ne facă să 
lor.

Au mai fost 
lalți care aleg 
„pun mina" . 
pătar. Ceilalți care aleg banul 
muncit ușor. Uneori, umilitor. 
Bine, ei pot riposta că și in
tr-un restaurant se muncește. 
Bineînțeles. Cei care au mese
ria asta, cei care s-au pregătit 
pentru ea, pot chiar să se su
pere. Dar emisiunea se referea 
la ceilalți — la subinginerii, teh
nicienii. muncitorii calificați, ca
re fug de la mașină, de la cimp, 
de la calculator, ca să pună șer
vetul alb pe mina dreaptă în 
așteptarea bacșișului. Ca să fa
că, ce, cu el ? Iată, ne îngăduim 
să sugerăm un posibil subiect 
la „Seară pentru tineret": „Pe ce 
cheltuim banii ? Cum înțelegem 
termenul „trăiesc bine ?“.

Au mai fost in această foar
te bună emisiune și victime. 
Victime, cu adevărat. Victimele 
birocrației, ale aranjamentelor 
de tot felul, ale nepăsării pentru 
soarta unor tineri pentru care 
statul a cheltuit bani grei ca să 
le asigure o înaltă calificare. 
Programatoarele de la Ploiești 
vînd brînză și salam în „Ali
mentara". Tn schimb, acolo unde 
este nevoie de ele, „se califică 
la locul de muncă" tot felul de 
persoane de bine. Ce părere are 
comisia de repartizare, minis
terul de resort ? întrebarea nu 
este retorică, dimpotrivă, cere 
grabnică rezolvare.

Pentru toate acestea realiza
torii emisiunii au cheltuit fan
tezie, entuziasm, talent. Iar noi.

■ telespectatorii am stat cu ochii 
„lipiți" de ecran. Așa și numai 
așa trebuie să -se întimple la o 
„Seară • pentru tineret".

și „ceilalți". Cei- 
bișnița. Cei care 

pe un post de os-

crescut capacitățile de cazare ale 
taberelor patronate de B.T.T. la 
Costinești și Izvorul Mureșului, 
precum și ale celor de la Gală- 
ciuc-Tulnici (Vrancea) și Paltin 
(Prahova). 15 județe au organi
zat sate de vacanță.

în domeniul transportului mi
cilor călători spre și din tabere 
s-au remarcat prin solicitudine 
stațiile căilor ferate de la Lugoj, 
Deva, Timișoara și Bistrița. în 
același timp, insă, o serie de sta
ții C.F.R. (București, Brașov și 
altele) au perturbat grav trans
porturile elevilor în vacanță prin 
refuzul de a rezerva locuri, prin 
vînzarea locwilor reținute de 
grupurile de elevi și școlari pu
blicului călător. în unele județe 
nu s-a manifestat un interes deo
sebit pentru trimiterea tuturor 
copiilor în colonii și tabere : Olt, 
Suceava, Prahova, Maramureș, 
Brașov.

matricole de
fa- 

ma-
că arhiva 
deține foi 
foști exemplari 

există 
spre

Parcurg afișierul Facultății de 
automatică : oferte de posturi 
pentru promoția din această va
ră ; lista cu numele celor din 
promoție și mediile lor de ab
solvire. Compar. Oferte foarte 
îmbietoare. Dar nici clasamen
tul celor peste 150 „ing" auto- 
maticieni și calculatoriști nu este 
mai prejos. îl putem numi clasa
ment de elită : cred că 70 la 
sută dintre absolvenți termină 
cinci ani de facultate, plus e- 
xamenul de stat, cu medii peste 
9. Vrem să descifrăm meritul 
facultății în acest clasament. 
Decanul ei-, prof. univ. dr. Ser
giu Călin, îl explică doar prin 
aceea că ține strinsă „mina" e- 
xigenței, fără întrerupere.

Scriu asta și mă gîndesc că 
trebuie sâ revin la facultate 
pentru o documentare mai a- 
mănunțită : să aflu prin 
olimpiade au trecut acești 
neri de la automatică și 
culatoare. cite le-au ciștigat, să 
le studiez foile 
foști elevi.

Se pare însă 
cultății numite 
tricole ale unor 
elevi din moment ce 
aici o asemenea atracție 
„foarte bine" care aduce după 
sine competiția. Un teren pe 
care pot apărea mereu alți cam
pioni ai lui „foarte bine". Des
coperim existența unui spi
rit de imitație pozitiv : cel 
foarte bun îl molipsește pe cel 
bun. care, la rindu-i, devine 
foarte bun. Mai cu seamă se 
incită să aibă idei și să le 
lucreze. Studenții devin foar
te de devreme, și în număr 
considerabil — mai mult de ju
mătate — coechipieri, colegi ai 
cadrelor didactice in cercetare 
ori în execuția unor aparate și 
prototipuri utile facultății, pro
cesului de invățămint sau chiar 
întreprinderilor. Așa se exoti
că de ce la Facultatea de auto
matică se află poate cel mai 
tînăr colectiv didactic, ca me
die de virstă. Adevărat, e și o 
facultate cu virstă mai mică, dar 
se și parcurge aici într-un 
ritm, poate mai rapid, ierarhia 
titlurilor didactice. „Valoarea 
n-așteaptă ca virstă s-o măsoa
re..." — parcă așa spunea un 
mare învățat al nostru. Stu
denții văd și simt că se cultivă 
îndemnul spre depășirea unor 
granițe stabilite prin tradiție că 
țin numai de o anumită 
virstă. Și n-așteaptă anul IV ori 
V să se afirme. Pornesc bine, 
mulți cu dreptul, cum se zice, de 
la început. Contează mult clima
tul — afirmă conf. univ. dr. 
Nicolae Sprinceană, prodecan, 
secretar al organizației de par
tid pe facultate. Și climatul din 
colectivul studențesc, dar și din 
cel didactic, este de competiție, 
de învățătură prin inovație, i- 
novație care „scapără" din exer
cițiu. Ne spune asta parcurgînd 
o expoziție.

Bună ideea să prezinți o 
promoție printr-o expoziție. De 
fapt, să prezinți 
de pe urma ei :

cile 
ti- 

cal-

esteDeși asistența medicală 
organizată corespunzător în ma
joritatea taberelor, s-au constatat 
cazuri de superficialitate în ve
rificarea sănătății copiilor trimiși 
în tabere, fapt ce a dus numai 
în tabăra de la Năvodari la 
cheltuieli suplimentare de 100 000 
lei. Se impune ca în continuare 
pentru buna desfășurare a va
canței, a tuturor activităților spe
cifice, a programelor planificate 
în tabere și colonii să se ma
nifeste o solicitudine sporită din 
partea inspectoratelor școlare 
județene, a factorilor responsabili 
din Ministerul Sănătății, Ministe
rul Transporturilor și Telecomu
nicațiilor, din partea consiliilor 
populare județene pentru asigu
rarea tuturor condițiilor cores
punzătoare de igienă, alimenta
ție, transport.

c.s.

INOVAȚIE
*1 •

E.R.E.N.—1974 —
tovarășul decan, 

reali- 
un

diplomă. Intuim, și înțelegem, și 
chiar acceptăm orgoliul celor 
doi conducători de facultate să 
„ni-i vorbească" de bine pe ab
solvenți. Ii reprezentau 
mentori, ;
din acești mentori au 
peste anii ucenicilor lor.

Lingă ușă se află un 
impunător. N-am, din 
limbajul tehnic adecvat ca să-l 
pot descrie. Se numește „Echi
pament pentru automatizarea 
cuptorului tunel de sintetizare 
a izolatorilor de P.C.V." și este 
realizat pe bază de contract cu 
uzina „Acumulatorul". Lucra
rea poate fi predată acum be
neficiarului. Așadar, foarte ți
pătul absolvent Virgil Popa 
are deja un beneficiar, și dacă 
mă surprinde că a ajuns la 
Automatică tocmai din Fieni, 
la concurentă cu tineri veniți 
din licee de renume ale țării, 
îmi spune că a avut parte la 
liceul din Fieni de niște tineri 
profesori pasionați, care l-au 
pregătit pentru concurența 
bucureșteană și, chiar dacă el 
este de la sat, s-a acomodat 
foarte bine cu una din profe
siile cap de afiș ale industriei 
moderne — automatica. Dealt
fel, de la 1 august va fi ingi
ner în automatizări.

„Cu lucrarea lui Virgil Popa 
ne putem prezența. și o vom 
face. la 
precizează . __ ,
Trebuie reținut că prin 
zarea ei se economisește 
important efort valutar". Aveam 
să aud de mai multe ori o ase
menea explicație, contlnd ca o 
judecată de valoare : „prototi
pul scutește efortul valutar".

Am ajuns, deci, acolo, că nu-1 
mai judecăm pe student — cali
tățile lui profesionale — exclu
siv după note, ci după lucrări
le care-i girează din studenție 
valoarea inginerească de om de 
concepție și execuție. Catedre
le angajează lucrări pentru 
studenti, profesorii își oferă nu
mele lor drept garanție, iar stu
denții sînt puși, astfel, în situa
ția de a o lua înaintea propriei 
calități profesionale. Acum, da, 
înțeleg mai bine afirmația pe 
care o dețin de la un tînăr 
pe care l-am întrebat la sfîrși- 
tul primei lui sesiuni studen
țești : „Ești mulțumit de rezul
tate ?“ Mi-a răspuns că da. de 
rezultate e mulțumit, „sint foar
te bune, dar nu știu cum se 
face că eu am rămas în urma 
lor". In fața acestor lucrări ca
re „scutesc efortul valutar" și 
— cum sublinia prodecanul — 
„sînt generate de programul 
prioritar de asimilare șl fabri
care a mașinilor-unelte com
petitive cu cele mai moderne 
de acest gen din lume, realiza
te fiind la un nivel înalt", spu
sele tinărului student se traduc 
astfel: „Eu încă nu cunosc 
multe din profesie, n-am ex
periența. pe măsura a ceea ce a 
ieșit din mina mea".

Mi se explică aparat cu apa
rat și observ că mai toate ra
murile industriei găsesc aici 
aparatură — fie în prototip: fie 

de preluat. Virgil Popa

Un stagiu egal
cu**» 33 de ani
cîteva încăperi aflate la e- 
II al clădirii ce găzduieștetajul ,, __ _

sediul Facultății de limbi slave, 
câteva zeci de studenți lucrează 
intens la fișarea datelor unei mo
numentale lucrări. Este vorba de 
Dicționarul toponimic al Acade
miei R.S. România. Munca la 
dicționar este dusă într-un ritm 
susținut, o normă fiind de aproa
pe 1 500 de fișe în 3 săptămîni. 
Alături de studenți l-am întîlnit 
și pe tovarășul Gh. Bolocan, șeful 
sectorului de onomastică și sla
vistică din Institutul de lingvis
tică al Academiei R.S.R., care 
ne-a oferit cîteva amănunte asu
pra lucrării și contribuției studen
ților la realizarea acesteia: „Dic
ționarul onomastic va fi redactat 
cu ajutorul unui număr de circa 
6 000 de colaboratori.

Circa 400 de studenți lucrează 
în practică la fișări și clasificări, 
unii dintre ei aflîndu-se și în te
ren pentru anchete. Acum se fini
sează fișele culese p*:itru regiu-

VACANȚA PE LITORAL
Pentru a veni în întîmpinarea 

dorinței de a-și petrece vacan
ța la mare a tot mai nume
roșilor tineri de toate catego
riile, agenția B.T.T. Constanța, 
prin eforturi susținute, a reușit 
să asigure taberelor și puncte
lor turistice proprii o capaci
tate sporită. Astfel că, numai 
într-o singură serie, pe litoral, 
prin serviciile agenției B.T.T. 
Constanța își pot petrece va
canța la mare peste 3 090 ti
neri. De remarcat că anul a- 
cesta bazele și punctele turis
tice au fost organizate in toa
te stațiunile de pe litoral, fală 
și numele lor : Camping „Per
la** Mamaia — cu 300 locuri ; 
Bloc L4 Tomis III Constanța 
— 300 locuri ; I.C.R.A.L. Con
stanța — 100; Cămin „Medeea“ 
Constanța — 100 ; Camping
„Grădinița** Eforie Nord — 

realizează un aparat pentru 
controlul automat al tempera
turii și vitezei transportoarelor 
miniere, lucrare derivată din 
cererea industriei miniere și in
clusă în preocupările Catedrei 
de automatică ; absolventul a 
executat-o sub conducerea conf. 
univ. dr. ing. Mihai Tertișco : 
se află în stadiu de prototip și 
poate fi utilizată la minele de 
suprafață. Tinăra ingineră Ma
ria Stănculescu s-a prezentat în 
fața comisiei de stat cu o lu
crare numită „Regulator elec
tronic specializat cu comandă 
pe tiristoare" ; conducător ști
ințific — șef de lucrări C. Nițu. 
O explicație succintă a tova
rășului Sergiu Călin : „Lucrare 
prototip : proiectată pentru re
glarea temperaturii in cuptoa
rele electrice cu încălzire prin 
rezistențe electrice : prima lu
crare de acest gen din țară". 
Mai departe : o machetă reali
zată cu mare finețe. N-o înțe
legem Specialiștii ne asigură că 
„atinge performanțele tehnolo
giei industriale moderne : un 
model experimental deosebit, 
realizat partial : valoarea de 
pînă acum — 30 000 Iei ; el va 
costa, in final, 100 000 lei. Au
tori : Horia Buiuc și Dumitru 
Dinu. Aplicațiile : in conduce
rea operativă a producției ; in 
dialogul om-calculator (sistem 
de interogare) și în invățămint ; 
el poate inlocui produse similare 
provenite din imp’ort. economi- 
sindu-sc valută". Absolventul 
Nicolae Moraru propune fabri
cilor de hirtie care lucrează în 
flux un traductor pentru măsu
rarea grosimilor, cu eficienta 
scontată că reduce timpul de 
măsurare a grosimilor, avlnd 
informație imediată, el puțind fi 
încorporat în procesul de pro
ducție. Și școala fluidică din 
facultate, bine cunoscută în ța
ră și străinătate, condusă de 
prof. univ. Simion Florea pre
zintă, de astă dată prin studenți, 
realizări cu totul inedite.

Am numărat, cred, 15 teme 
realizate de absolvenți pentru 
examenul de stat — prototipuri 
de preluat în laboratoarele fa-. 
cultăților pentru procesul de 
invățămint — și alte peste 40 fo
losibile de către Întreprinderi, 
multe fiind chiar contractate.

Multă inteligență, multă 
știință, multă ingeniozitate, 
multă muncă și pasiune de pro
fesioniști condensate pe centi
metrul patrat al acestei expozi
ții găzduite într-o sală care 
s-a dovedit a fi, în cele din 
urmă, prea mică. Expoziția su
plinește orice referat scris ce 
ar putea veni de la această 
facultate despre colaborarea fe
ricită — devenită lege a școlii 
superioare — intre invățămint, 
producție și cercetare ; ține loc 
de explicație a relației student- 
profesor.

LUCREȚIA LUSTIG

nea Oltenia, Vîlcea, Mehedinți. 
Prezența studenților a adus o ac
celerare masivă a lucrărilor. Un 
calcul simplu ne arată o cifră 
convingătoare: munca tuturor co
laboratorilor studenți însumează 
33 de ani. I-aș menționa pe : 
Sofia Manea, Maria Niță, Mihae- 
la Constantinescu, Monica Stan, 
Ioana Mihai (Facultatea de limbi 
slave), Nicolae Oniga, Luminița 
Petrușca, Constanța Petrescu, Doi
na Rodina, Elena Wolff, Cornelia 
Lăcătușu, Elisabeta Bojnina și 
Mihaela Marinescu-Dumitrescu 
(Facultatea de limba și literatura 
română)."

Peste cîțiva ani cei mai me
rituoși colaboratori ai Institutului 
de lingvistică al Academiei își 
vor vedea numele în colectivele 
de redactare a unei lucrări de 
maximă importanță pentru știința 
românească.

C. STANCULESCU

700 ; Camping „Meduza** Etorie 
Nord — 400 ; T.C.L. Eforie
Nord — 250 ; Vila „Eininescu** 
Eforie Nord — 200 ; „Grădi
nița** Eforie Sud — îoo ; T.C.L. 
Eforie Sud — 70; Camping ,.Cos- 
mos“ — 50; Internat Eforie Sud
— 130 și Cap Dig Năvodari — 
230 locuri. Deci, în majoritatea 
cazurilor cazarea este asigurată 
in corturi, iar masa la canti
nele și restaurantele O.N.T. 
Imediata vecinătate a plajei, a 
locurilor de agrement, progra
mul propriu al numitelor ta
bere a făcut ca, pînă !a această 
oră, capacitatea lor să fie fo
losită integral. Vremea excesiv 
de călduroasă din ultimele 
zile va determina, cu siguran
ță. o afluire crescîndă a tine
rilor —- și îndeosebi a elevilor
— aflați în vacanță și conce
dii.
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tan, Tudor Constantin, Gheor- 
ghe Popescu și Barbu lacob — 
cu toții tineri, componenți de 
nădejde ai formației — grăbesc 
execuția lucrărilor. „In mai pu
țin de o săptămină — ne asi
gură Cristea Nițulescu — agre
gatele vor intra in probe d.e 
funcțiune. Asta înseamnă că 
noi am redus cu citeva zile ter
menul de o lună, planificat 
acestor operații".

La altă „dană", alt vas — 
cargoul de 2 150 tdw. El a fost 
lansat la sfirșitul lui iu
nie, pintecul ii este încă gol, 
dar piesele nu așteaptă decit 
momentul cînd tinărul lăcătuș 
Gheorghe Șiscan și colegii săi 
vor termina îndreptarea pereți
lor, spre a-și ocupa locul cuve
nit în compartimentele navei. 
Ritmul neîntrerupt al ciocane
lor și aparatelor autogene apro
pie cu fiecare ceas, cu fiecare 
minut, momentul așteptat. Pînă 
atunci electricianul Petru Buză 
va realiza dificila muncă de 
montare a cablurilor. în ciuda 
tinereții — sau poate tocmai de 
aceea — el efectuează lucrări 
de o mare complexitate și răs
pundere. La ora cînd ii „furăm" 
minutul discuției, el apropie de 
final montarea cablurilor elec
trice la unul din cele mai im
portante posturi de pe navă — 
cabina de comandă.

Ce înseamnă, de fapt, ora ac
tuală pentru acest șantier na
val? în primul rind, însuși fap
tul că cele două tipuri de vase 
— în valoare de zeci de mili
oane — sînt întrucitva inedite 
pentru constructorii severineni. 
Pînă acum ei au livrat cîte un 
exemplar din fiecare, în condi
țiile exigenței unor parteneri 
străini. Trecerea de la nave cu 
o capacitate de 1000 tone la 
cele de 5000 tone reprezintă, 
însă, un examen pe care acest 
colectiv l-a luat cu brio, atît în 
ceea ce privește competența 
profesională, cit și conștiința de' 
inaltă răspundere comunistă.

ORELE 8-9: PE POARTA 
COMBINATULUI DE PRELU
CRARE A LEMNULUI IESE CEA 
DE-A 50-A GARNITURĂ

Dintre toate unitățile care fac 
parte din combinat am optat 
pentru fabrica de mobilă. Nu 
numai pentru că aici lucrează cei 
mai mulți tineri ci, in primul 
rind, pentru că de fapt în acest 
sector, mai mult decît in oricare 
altul, preocuparea pentru fru
mos este cel mai pregnant evi
dențiată. Programul „Drobeta", 
cum le place tinerilor de aici 
să-și definească preocupările 
pentru diversificarea producției 
de mobilă și asimilarea de noi 
tipuri, s-a materializat recent în 
introducerea în fabricație a încă 
zece piese componente pentru 
camera de zi cuprinzind bufet, 
comode, birou, vitrină ș.a. Și 
tot ca o noutate este și 
tehnologia folosită la executa
rea acestor garnituri, la care 
montajul se face pe bandă. 
Acum cînd primele garnituri 
din acest tip sînt gata pentru a 
fi expediate beneficiarilor, totul 
pare ușor. Cită muncă, cîte ore 
de încordare au necesitat însă 
obținerea primelor garnituri ne 
pot spune numai tinerii Constan
tin Toma, matrițer de înaltă 
clasă care a executat prototipul, 
timplarli Iulian Nedelcu, Gheor
ghe Pîrvan, Alexandru Trașcă 
și alții prin mîinile cărora și 
prin migala cărora bucățile de 
lemn au prins viață, s-au con
vertit în frumos, în util. Ora 9, 
marchează momentul în care re- 
tușoarea Vera Tănăsescu a dat, 
ca să folosim o expresie dc-a 
casei, ultima oglindă, la cea de-a 
50-a garnitură din acest prim 
lot. „Să fiu sinceră, ne spune, 
în toate aceste luni singura mea 
preocupare a fost să nu las 
să-mi scape nici cea mai mică 
defecțiune. E drept, nu mi-am 

> depășit cu mult norma dar am 
satisfacția că plecind de la mine 
toate cele 50 de garnituri vor 
întruni cele mai frumoase apre
cieri. Și asta, nu poate decît să 
mă bucure".

ORELE 9-10: „TURA TINE
RELOR MAME".

La întreprinderea de confecții 
e oră de vîrf. Fiecare își apre
ciază munca din prima parte a 
schimbului. Elena Moraru pare 

DDBROSLOVENI: PREZENTA TINERILOR UN MINUT DE GRÎU

mulțumită. Și acum, ca în țoale 
cele șapte zile care au trecut de 
cind deține funcția de ajutor de 
maistru la sectorul 9, realizarea 
(la acest moment) este în jur de 
70 la sută. Asta înseamnă că 
planul schimbului va fi și azi 
depășit. Altfel spus, toate cele 
60 de lucrătoare din subordinea 
sa. care alcătuiesc această „tură 
a tinerelor mame" — conduce^ 
rea unității a găsit o formulă 
potrivită spre a le ușura activi
tatea

La această -oră, am notat nu
mele multor tinere — precum 
Ioana Gujbă, Gabi Vintilă, 
Elena Mihart, Gheorghița Cio- 
cirlan. Elisabeta Glăvan — care 
după rezultatele înregistrate 
acum și zi de zi se pot încadra 
cu mîndrie în rîndul „oameni
lor de încredere" ai producției. 
Faptul este cu atît mai demn de 
relevat, cu cit cea mai mare 
parte a lor semnează fișa de 
pontaj abia de un an-doi. Cei 
peste 1000 de tineri veniți in 
întreprindere în ultimul an, pre
gătiți prin diverse forme de ca
lificare, rotunjesc vîrsta medie 

ION andreițA,
0. CONSTANTIN, 

V. RĂVESCU, 0. MARIAN
GH. CUCU

a colectivului la numai 21 de 
ani. în acest scurt răstimp, ma
rea lor majoritate s-a integrat 
în ritmul de lucru al întreprin
derii, acționează cu mai multă 
conștiinciozitate. Efortul lor am
plificat, în vederea obținerii 
unor rezultate cit mai bune, an
trenarea la realizarea tuturor 
sarcinilor de plan, relevă dobîn- 
direa înaltelor calități muncito
rești.

Chiar și numai într-o singură 
oră de producție te poți convin
ge de adevărul devizei lor: 
„Apelul nostru este: conștiință, 
muncă, calitate".

ORELE 10-11: MARTORI LA 
FINISAREA CELUI DE-AL 880- 
LEA APARTAMENT

în cartierul „Crihala". echipa 
de zugravi a lui Constantin Mîi- 
cică execută finisajul blocurilor 
nr. 10 și 13. Alți constructori 
montează chesoanele pentru 
acoperiș la blocurile T6 și T7. 
Se lucrează la structura de re

Pupitrul de comandă și control de la Hidrocentrala Porțile de Fier.Un nou panou gata finisat la I.J.C.M. Drobeta Turnu Severin.

zistență a localurilor creșelor- 
gradinlță, casei copilului, a ba
zei de bunuri de larg consum. 
Orașul a crescut și continuă 
dezvoltarea sa pe verticală. Nu
mai in primul trimestru, con
structorii mehedințeni au avut 
în plan realizarea a 360 aparta
mente. Bilanțul arată insă o 
cifră de peste două ori mai 
mare: 880. Grăitoare dovadă 
pentru hotărîrea lor fermă de a 
preda in acest an 1687 aparta
mente, cu 366 mai mult decit 
prevederile planului. Dat fund 
volumul de lucrări, necesarul 
sporit de prefabricate este evi
dent. Pentru aceasta. în poligo
nul specializat al întreprinderii, 
betoniștii din brigada lui Gheor
ghe Ilinca, cei care pregătesc o 
fază importantă a producției de 
apartamente, au decis să con
fecționeze cit mai multe pa
nouri. Pînă la ora respectivă, 
harnicii betoniști de aici. între 
care i-am numi pe tinerii Ion 
Tufiș. Petre Popescu și Nicolae 
Dragomir, turnaseră deja 17 bu
căți. Totodată, experimentează 
un nou tip de panouri.

— Vrem să construim blocuri 

DROBETA TURNU-SEVERIN

CELE 8 ORE ALE
SCHIMBULUI I

cu panouri gata finisate — îmi 
explică tînărul inginer Mihai 
Radu,. șeful poligonului prefa
bricate, aflat într-'un dialog pe 
această temă cu fostul său co
leg de facultate, inginerul Ion 
Marcu, șeful biroului pregătirea 
producției, secretarul comitetu
lui U.T.C. pe întreprindere. Ase
menea produse numai la Piatra 
Neamț se mai aplică. Acolo am 
fost și noi în schimb de expe
riență.

De pe platformă constructorii 
au ridicat un panou finisat eu 
ciment alb și coloranți, așezîn- 
du-1 alături de un altul imitație 
scoarță de stejar. Ambele arată 
un grad înalt de finisare și rea
lizare artistică.

— Executăm cîte zece probe, 
în diverse soluții, mă lămurește 
el, pentru a o alege pe cea mai 
economicoasă și eficientă. Apoi 
îmi face un calcul aproximativ: 
„La un bloc cu 5 niveluri se eco
nomisesc intre 250-300 000 lei".

ORELE 11-12: INVESTIȚII 
CARE DEVIN PRODUCȚIE CU 
45 DE ZILE MAI DEVREME 

..Vrem ca pină la 23 August, 
adică cu un avans de peste o 
lună, secția de carton duplex- 
velin să producă primele canti- 

” tați". Cu aceste cuvinte ne în- 
timpină tinărul maistru Victor 
Boca de la Combinatul de celu-

loză și hirtie care, alături de 
cei peste 200 de viitori munci
tori ai noii secții, participă cu 
toate forțele la demararea pro
belor mecanice la partea de mă
cinare umedă a mașinii duplex, 
verificarea instalațiilor de un
gere, curățirea rezervoarelor, a 
canalelor și pompelor. Intr-un 
cuvint, oriunde acolo unde pre
zența lor este necesară. Ce în
seamnă un cîștig de 45 de zile 
la punerea în funcțiune a noii 
capacități? — i-am întrebat pe 
tînărul Atanase Andreianu, care 
împreună cu colegul său Ion 
Răgman lucrează la montarea 
sitelor pe mașina duplex. „Pe 
lingă bucuria de a munci mai 
devreme într-o secție modernă 
ca a noastră, clipă pe care o 
așteptăm și pentru care ne-am 
pregătit temeinic, punerea în 
funcțiune înainte de termen ne 
dă garanția realizării celor 8 000 
de tone carton duplex prevăzute 
in planul ultimelor trimestre, și 
chiar mai mult".

Aceeași activitate febrilă este 
specifică și secției de hirtie. 
Aici însă eforturile colectivului 
sint axate la ora sosirii noastre 

pe verificarea și pregătirea con
dițiilor desfășurării unei noi 
etape a probelor tehnologice la 
mașina pentru fabricat hirtie 
capace pentru carton ondulat — 
cea mai mare și mai complexă 
instalație de acest gen din țară. 
Pe maistrul Marian Covăsan, în 
vîrstă de 27 de ani, l-am găsit 
completînd raportul de produc
ție al schimbului III în care lu
crase pină dimineața acestei 
zile. Notăm: „Totul a decurs 
normal. Producția realizată — 
30 de tone de hirtie". Și încă 
un amănunt nu lipsit de sem
nificație pentru viața acestui 
tînăr care în august împlinește 
un deceniu de muncă neîntre
ruptă în meserie: in această zi, 
el a înaintat organizației de 
bază cererea de a fi primit in 
rîndul membrilor de partid.

ORELE 12-13: FELICITĂRI PE 
ADRESA ELEVILOR

Desigur, nu s-a primit o tele
gramă in sensul în care ea este 
definită in dicționare : transmisă 
telegrafic, cu ștampilă in re
gulă și adusă acasă de poștaș. 
Am surprins insă, la această 
oră, o discuție telefonică între 
întreprinderea agricolă de stat 
„Dealul Viilor" și comitetul ju
dețean Mehedinți al U.T.C. 
„Știm că și dumneavoastră cu
noașteți situația. Ne-am intîlnit, 

dealtfel, de mai multe ori in 
cîmp. Și, deși n-am terminat 
calculele, ținem să transmitem 
prin dumneavoastră felicitări 
elevilor pentru munca depusă”.

Felicitările sint adresate celor 
310 elevi ai liceelor „Traian" și 
tir. 3, care, timp de două săptă- 
mini, au lucrat in fermele aces
tei întreprinderi. La întreține
rea culturilor, la culesul legu
melor și fructelor, la legatul 
viței de vie, la toate activită
țile campaniei agricole, elevii 
orașului au obținut rrota maxi
mă. Același calificativ sint ho- 
tăriți să-1 primească încă 2 000 
elevi mehedințeni, care vor 
munci în această vară in uni
tățile agricole ale județului.

ORELE 13-14: LA ÎNTRE
PRINDEREA DE VAGOANE - 
ÎNCĂ UN PROTOTIP!

Inginerul Tănase Trăilescu 
are 27 de ani, iar cind ii pri
vești chipul nu-i dai nici alit. 
Cu toate acestea, de aproape 
doi ani el răspunde de atelierul 
de prototipuri al întreprinderii. 
Aceasta înseamnă că fiecare 
nouă serie de vagoane, înainte 
de-a intra în producție, canto
nează un timp intre calculele și 
munca sa, a celor 35 de lăcătuși 
cu inaltă calificare, pe care-i 
conduce. Primul vagon ei îl fac: 
șurub cu șurub, ansamblu cu 
ansamblu, spre a servi drept 
exemplu și model celorlalți 
peste trei mii de lucrători. Așa 
stind lucrurile, este inutil să-l 
mai întrebi în ce constă rigo
rile activității sale, calitatea 
produsului. „La noi nu poți lu
cra decit după ce ai demonstrat 
că n-ai nevoie de dădacă — ne 
confirmă, cu experiența anilor 
săi de trudă. Eroul Muncii So
cialiste, Gheorghe Zaharia. Pen
tru că de ceea ce iese din 
mîna noastră depinde soarta 
întregii producții. Dar, precum 
vedeți, avem destui tineri in 
atelier. Odată ajunși aici, tre
buie să înțelegeți că ei sînt 
buni, știu meserie, sînt con- 
știenți de sarcina încredințată".

Notăm, desigur, la loc de 
frunte, mai întîi pe inginerul 
Trăilescu, pe Iulian Buțanu 
apoi pe Jenică Smeu, Nicolae 
Screciu, care la ora popasului 
nostru aici terminau de execu
tat șabloanele pentru șasiul 
unui nou prototip de vagon 
destinat exportului. Și mai no
tăm că întreprinderea — cu pla
nul pe trimestrul al II-lea rea
lizat — a debutat în acest gen 
de producție în I960..

Către ora 14, cind părăseam 
întreprinderea, tinerii muncitori 
Dumitru Dincă, Gheorghe Ustu
roi și Ion Hornoiu montau piesa 
finală (cu un ceas mai devreme)

Ota 15 și 15 minute. în amiaza fierbinte, orașul se învio
rează din nou. Schimbul I se întoarce de îa muncă. Vorba 
curge acum mai pe îndelete, autobuzele întîrzie, neluate în 
seamă, prin stații. Este o atmosferă de satisfacție, o pace 
care se așterne peste simțuri. Este, de fapt, nobilul sentiment 
al datoriei împlinite.

a celui de-al cincilea vagon rea
lizat in schimbul I.

ORELE 14-15: LA PORȚILE 
LUMINII

Pentru un oaspete, sistemul 
hidroenergetic și de navigație 
„Porțile de Fier" reprezintă un 
teritoriu de miraj. Nici pentru 
reporter — mărturisim — im
presia nu este cu nimic dimi
nuată, deși a cunoscut toate eta
pele devenirii acestui important 
obiectiv: de la ancorarea pri
mei drăgi la implantarea batar- 
dourilor. de la trasarea ecluze
lor la montarea turbinelor. Și 
aici însă, ca pretutindeni, se 
muncește. Ochi dublați de inte
ligență urmăresc jocul de lu
mini multicolore al semnaliza
toarelor de pe panouri, miini 
harnice și pricepute se îngri
jesc de buna, continua funcțio
nare a agregatelor. Iar in tot 
acest timp, de aici spre magis
tralele electrice ale țării pul
sează lumina. O rază din ea 
strălucește și în înalta distinc
ție primită anul trecut — Ordi
nul Muncii clasa I, pentru re
zultate deosebite în producție.

Poposim, în această ultimă 
oră a schimbului I, în camera 
de comandă a centralei. „Petre 
Diță" — ni se recomandă scurt 
tînărul electrician de serviciu, 
fără a-și lua ochii de pe apa
rate. „Da, toate cele șase gru
puri funcționează din plin. Nu 
s-a intimplat nici un eveniment 
deosebit". Această replică avea 
s-o consemneze și in „registrul 
de bord", s-o transmită și schim
bului său, Gheorghe Ilief. La 
predarea ștafetei, carnetul de 
reporter consemna producerea 
celui de-al 77-lea milion kilo- 
wat oră. realizat peste plan.

SEMNĂTURĂ ELEVILOR 
ESTE HOTĂRÎTOARE

• OLT
Pîrîul Caracal este mai mult 

o baltă murdară, care acoperă 
suprafețe de teren în perimetrul 
grădinilor de zarzavat ale orașu
lui cu același nume. In această 
zonă sînt amplasate, pe 8 hec
tare, poligonul de îmbunătățiri 
funciare și lotul didactic al li
ceului agricol din localitate. Pen
tru a reda pămîntului întreaga sa 
capacitate de rodire, elevii liceu
lui amintit tiu început încă din 
anul trecut lucrări de asanare și 
amenajare a terenului. I-arn gă
sit zilele trecute într-un efort 
amplificat acționînd pe toate 
fronturile de lucru. Cu tîrnăcoa- 
pe, sape și lopeți, băieții au a- 
menajat o terasă pentru 800 bu
tuci de viță de vie.

— A fost un teren jumătate 
mlăștinos, jumătate pădure în 
pantă, acoperit de salcîmi, ne dă 
cîteva informații elevul Mihai 
Antoftescu, din anul IV D. Am 
schimbat cursul principal al pl- 
rîului, am defrișat și am scos ră
dăcinile copacilor, am umplut cu 
pămînt toate gropile, am făcut 
talazul primei terase. A trebuit 
să dezgropăm și temeliile fostei 
mori. Cele două poduri metalice, 
pe care le vedeți spre grădina de 
zarzavat, au fost confecționate în 
atelierele școlii. Urmează să in
stalăm încă unul suspendat... 
Vrem să ne extindem șantierul 
pînă la linia C.F.R.

In timp ce băieții au terminat 
terasele și au început lucrările 
la canalul de irigare al grădinii, 
fetele au cărat nenumărate găleți 
cu apă, stropind pămîntul pentru 
o mai bună tasare. Am notat și 
numele celor mai harnici: Ion 
Dorobanțu, Iuliu Rățoi, Gheor
ghe Ene, Iana Băiețică, Dorina 
Scarlat, Zoea Marinete, Maria la- 
găru și alții.

In paralel cu terasele, pe o pis
tă amenajată tot de către elevi, 
Elena lancu și Carmen Degera- 
tu, din anul al IlI-lea A, primesc 
lecții de cunoaștere și conducere 
a utilajelor de îmbunătățiri fun
ciare de la maistrul Marin Go
gonea. Pe celălalt mal, în grădi
na de zarzavat, Marin Stroie, 
Cornel Negroiu și Mihai Pascu, 
din anul I, dirijează ploile arti
ficiale pe culturile de ceapă, ar
dei, varză, morcovi și altele.

Prin munca elevilor, Liceul a- 
gricol Caracal va avea aici unul 
din terenurile de experiență cele 
mai complexe pentru însușirea 
cunoștințelor și deprinderilor 
practice.

Totodată, după cum ne spunea 
tovarășul ing. Dorin Simion, di
rectorul școlii, elevii sînt și titu
larii contractului cu Întreprinde
rea de valorificarea și industria
lizarea legumelor, pentru execu
tarea containerelor, în vederea 
modernizării transportului. Bene
ficiarul este pe deplin mulțumit, 
mai ales că elevii au onorat an

gajamentul mai mult decît își 
propuseseră.

Argumente ale hărniciei ridica
tă la cea mai înaltă temperatură 
a dăruirii generației de elevi pe 
șantierele muncii patriotice din 
această vară, oferă cu prisosință 
cei aproape 17 000 de elevi din 
județul Olt, alături de ceilalți ti
neri, care au contribuit substan
țial la îndeplinirea angajamentu
lui anual pe care organizația ju
dețeană U.T.C. și l-a propus.

In întîmpinarea 'evenimentelor 
acestui an jubiliar, ei vor des
chide noi șantiere ale muncii pa
triotice, tot atîtea obiective de a- 
firmare în acest domeniu.

9 ARGEȘ
Pălăriile largi sînt, sub soarele 

torid, reperele după care găsim 
drumul printre podgoriile Ștefă- 
neștilor, către ferma Golească. 
Sînt cele 54 de eleve de la li
ceul piteștean „Zinca Golescu", 
care și-au stabilit aici tabăra de 
muncă, pentru a ajuta la dirija
rea formelor înalte de viță în ve
derea stropitului. Sub îndruma
rea tehnicianului Octavian Mari
nescu și a tovarășelor profesoare 
Valeria Petrec și Ana Buzea, fe
tele și-au organizat astfel lucrul, 
incit fiecare să poată lega zilnic 
cite 200 butuci de viță. George- 
ta Popescu, Eugenia Sibiceanu, 
Dorina Ștefănescu și multe al
tele au reușit acest lucru încă 
din prima zi. Nimeni nu a pără
sit locul de muncă pînă nu a rea
lizat acest obiectiv.

La altă fermă, la Văleni, încă 
i6 de fete de la același liceu au 
hotărit să le întreacă pe colegele 
lor. Nu știm cum s-a terminat în
trecerea, dar invitația făcută lor 
de către conducerea Stațiunii de 
cercetări viticole pentru culesul 
recoltei este un indiciu al bunei 
aprecieri a muncii de acum.

Oricît ne-am feri de eviden
țieri, n-am rezistat ispitei de a 
nota la această rubrică numele 
lui Nicolae Buleteanu, Costel Mo- 
canu, Dinu Șerban și Ion Gheor
ghe, elevi ai Școlii generale Va
lea Mare, care au fost cei mai 
activi la recoltatul mazărei la u- 
nitatea C.A.P. din localitate.

La fabricile de conserve din 
legume și fructe Topoloveni și 
Băiculești, la C.A.P. Bascov și 
I.A.S. Costești, la C.L.F. Cor- 
beni, pe șantierele de construc
ții din Pitești, Cîmpulung și 
Curtea de Argeș, in taberele de 
recoltare a plantelor medicinale 
de la Rucăr, la Întreprinderea 
frigorifică etc., elevii au lucrat cu 
multă conștiinciozitate predind 
ștafeta hărniciei altor colegi ai 
lor. In această vară, peste 12 000 
de elevi argeșeni își vor aduce 
contribuția la cele mai diverse 
lucrări, acolo unde se cere ope
rativitate și efort susținut.

V. R.

Înseamnă răspundere
La Dobrosloveni, în Cîmpia 

Caracalului, ulițele sînt pustii. 
Tînăr și bătrîn, toată suflarea 
satului este în cîmp. E ora griu
lui; e momentul de vîrf la în
treținerea culturilor: e vremea 
cînd nu se acceptă întîrzieri la 
eliberarea terenurilor de paie, 
aratul și semănatul culturilor 
duble; la strînsul și depozita
rea furajelor. Cum susțin tine
rii acest efort ? „Printr-o pre
zență activă, zi-lumină. în 
cîmp — a venit răspunsul din 
partea tovarășului Constantin 
Cioboată, președintele coopera
tivei agricole. Ei, tinerii, sint 
oameni pe care ne bizuim". Aici, 
la Dobrosloveni fiecare știe ce 
valoare are o prașilă în plus, 
o acțiune de distrugere a buru
ienilor într-o vară secetoasă, ce 
mult poate să însemne evitarea 
pină la ultimul spic a pierderi
lor de recoltă la grîu și orz. De 
aceea, fiecare acționează cu 
toată forța, cu toată convinge
rea și priceperea în fiecare mo
ment. Inițiativele uteciste sînt 
în plină desfășurare. Sînt cu
noscute de întreaga comună, 
ele mobilizîndu-i nu numai pe 
tineri. „Zilnic, cu fiecare com
bină un hectar de grîu recol
tat în plus", „în aceeași zi su
prafața recoltată să fie elibera
tă, arată și semănată cu culturi 
duble", „culturile luate în acord 
global de către tineri — între
ținute exemplar", „griul căzut, 
în întregime recoltat de către 
echipe formate din uteciști" — 
concentrează acum forța de ac
țiune a tuturor tinerilor. Bilan
țul muncii lor e mai mult decît 
laudativ. Marieta Tudorașcu, 
Vela Trișcoiu, Ana T. .Nițu și 
Paula Mice au reușit săptămîna 
trecută realizarea în fiecare zi

. a cîte două norme, iar sîmbătă 
și duminică, cînd au lucrat pe 
combine, au contribuit la depo
zitarea a peste o sută de tone 
de grîu. Ilie Păunache, Marin 
Lunganu și Traian Stoica, încă 
de la declanșarea campaniei de 
recoltare, muncesc cite 14—15 
ore pe zi. Culturile Luate în 
acord global de către ei- sînt

NICI UN BOB RISIPIT, 
TOATĂ RECOLTA 

ÎN HAMBARE
„numai fir", iar seara, cite 
două-trei ore, participă la strîn
sul baloților de paie și tran
sportul lor la baza furajeră. 
Despre ei inginerul agronom 
loan Uciu spunea doar atît: 
„Sint oameni foarte buni". Și 
tot atit de buni, de utili. în a- 
ceste zile fierbinți de campanie 
s-au dovedit a fi și Ion Dosef. 
Ioana Nica, Niculina Bodea și 
toți ceilalți elevi din sat. Ei, 
elevii se pot mîndri cu faptul 
că au participat la recoltatul 
a 80 de hectare de grîu și orz 
și la înmagazinarea a 314 tone 
de cereale.

Pe mecanizatori și pe șoferi 
nu-i poți întîlni decît in cimp. 
Acolo am stat de vorbă cu cîți- 
va dintre ei. Constantin Mincă, 
Gheorghe Mitrache și . Octavian 
Dinu au în primire, fiecare, 
cîte o combină „Gloria". Lucrea
ză în echipă. O sută de hectare

recoltează zilnic. Depășirea este 
de peste 20 de hectare, deși pro
ducția este superioară cu 
200—500 de kilograme la hectar. 
De patru zile n-au mai ajuns 
acasă. Mănîncă aici în cîmp, 
dorm aici pe paturi improvizate 
din baloții de paie. Cooperativa 
le asigură, gratuit, trei mese 
pe zi. Și ei încep ziua de lucru 
la 5 dimineața, „cînd se sparg 
zorile" — cum zicea Constantin 
Mincă — și o încheie la 10—11 
noaptea. Alimentează între două 
ocoluri și descarcă boabele din 
mers. „E greu, e neînchipuit 
de greu să stai o zi întreagă în 
bătaia soarelui, dar pentru o- 
dihnă, oricum nu ne permitem 
răgaz. Peste citeva zile vom 
încheia recoltatul și atunci 2—3 
zile am să stau la umbra deasă 
a nucului. Să mă răcoresc, 
să-mi revin după toată căldura 
pe care o suport acum". Și 
Gheorghe Mitrache, cel care 
numai cinci minute și-a permis 
să stea de vorbă cu noi. a pus 
în mișcare „Gloria"... Și odată 
cu el și-au continuat drumul 
toți cei din echipă. Miriștea ră- 
minea în urma lor curată de 
spice, tăiată uniform, parcă rasă 
cu briciul. Tot în aceste zile 
prin acțiunile lor, tinerii au 
strîns și depozitat pînă acum 
110 tone diferite fînuri, precum 
și floarea-soarelui strînsă de pe 
cele 50 de hectare afectate de 
grindină. Celor 21 de diplome 
de onoare și două Ordinul Mun
cii cl. I, obținute în ultimii 10 
ani de către cooperativă, vor să 
le adauge alte distincții. Iar 
cimpul, cel mai în măsură să 
redea eforturile depuse, promite 
recolte superioare prevederilor 
de plan.

GH. FECIORU

(Urmare din pag. I) 

de oțel ai impresia că vorbește 
cu ele. Despre ce oare? Poate 
despre drumul de forță care în
cepe în uzină...

In uzină, acolo unde am gă
sit harnice fete muncind cot la 
cot cu băieții în secțiile de tur
nătorie, la aparatele de sudură, 
strunguri. In trei schimburi. 
Transformînd orele în minunate 
bijuterii metalice, indescifrabile 
pentru un ochi neavizat. Adriana 
Coman, Elena Caragață, Marga
reta Popa. Nume simple, fără 
nimic aparte, dar care capătă 
forță cînd îți vorbesc despre 
piese grele de tone sau meca
nisme perfecționate de ceasor
nic, capabile să urnească coloși 
de metal, plăsmuitori de pîine.

Directorul I.M.A.I.A. Galați, 
ing. Nicolae Ecobici, face un 
calcul: din 800 de muncitori, 
75% sînt tineri, iar din aceștia 
peste un sfert sînt fete. Organi
zația U.T.C. numără peste 
300 membri, din care 71 au pri
mit carnetul de comunist. Din 
fișele serviciului personal aflăm 
că majoritatea s-au calificat în 
urma unui curs de 8 luni la locul 
de muncă și că foarte mulți ti
neri vin din comunele județului 
pentru a învăța o meserie indus
trială. Acum, începînd cu 15 
iulie, alți 240 tineri se inițiază 
în tainele meseriilor de sudori, 
lăcătuși, frezori, pentru că uzina 
este în plină dezvoltare. Agri
cultura are nevoie de tot mai 
multe mașini, mai tehnice, ca
pabile să execute lucrări tot mai 
complexe.

Deci, cu instalația hidraulică 
recent realizată, o combină de 
recoltat sfeclă de zahăr are pro
ductivitatea de 2 ha. pe zi, servită 
de 5-6 oameni, înlocuind munca 
a 40 de oameni; în plus reglează 
adîncimea de lucru, menține 
combina pe rind, reglează înăl
țimea benzii de descărcat a bun
cărului de rădăcini, descarcă 
buncărul de colete. Automatizat. 
Cu mașina de afinat solul se 
poate realiza la o singură tre
cere o lucrare de mobilizare 
echivalentă cu trei treceri ale 
discului. 50 de bucăți lucrează 
pe timpurile județului Galați. 
Prin colaborare cu unități indus
triale din municipiul Galați, 100 
bucăți „înnodător pentru cocenii 
de porumb" au fost predate uni
tăților agricole; mașina are un 
randament ridicat, eliberînd ra
pid terenul de coceni în vederea

efectuării arăturii de toamnă. Iar 
hidrof oarele, uriașe rezervoare 
mobile de apă (60-200 metri 
cubi) ce pot fi montate într-o 
singură oră la sursă, potolesc se
tea plantelor și animalelor la 
cooperativele agricole Pechea, 
Hanul Conachi, Șendreni, Cos- 
tache Negri, Barcea etc.

Încercăm să smulgem cîteva 
tăinuiri ale oamenilor care con
struiesc aceste mașini, ale oame
nilor care folosesc aceste mașini. 
Fără exagerare, numai cifre, vla- 
nuri, traiectorii matematizate. 
Nimic dincolo de parametri re
zultați din rigla de calcul. Dar 
poate tocmai aici este sensibili
tatea? O sensibilitate nouă a 
muncii, o poezie a mecanisme
lor, cu care ptinea se face mai 
ușor, mai bine. Un minut de 
grîu pentru țară la incandescența 
oțelului 1

PENTRU TINEREJEA PĂMÎNTULUI !
Inscriindu-se pe linia in

dicațiilor privind folosirea 
rațională a fondului funciar, 
iinerii din comuna Salcia- 
Tudor, județul Brăila, au 
avut inițiativa repunerii în 
circuitul agricol productiv a 
terenurilor intravilane și a 
curților părăsite. S-au redat 
astfel în cultură 3,5 hectare. 
Inițiativa a fost extinsă și în 
comuna Victoria, unde tinerii 
uteciști, prin sistematizarea 
vetrei satului au redat agri
culturii 2 hectare. în plus, 
circa 6.300 de tineri coope
ratori. muncitori din I.A.Ș. 
ji S.M.A., elevii sînt antre

nați la activități de muncă 
patriotică pentru amenajarea 
unor noi suprafețe la irigat, 
cît și pentru întreținerea ca
nalelor de aducțiune șl eva
cuare. Peste 300 mii lei este 
cifra valorică a muncii pres
tate în sistemele de irigații 
Cazasu, Valea Cînepii, Mo
vila Miresei și Viziru, evi- 
dențiindu-se cu rezultate 
deosebite tinerii din comu
nele Tudor Vladimirescu, 
Cazasu, elevii Școlii profe
sionale de mecanici agricoli 
Baldovinești și ai Liceului 
agricol din Brăila.

Consfătuirea pe (ară 
a tinerilor mineri

IN DEZBATERE: Creșterea
eficientei activității 
organizațiilor U.T.C.

Aproape zilnic presa informează asupra eforturilor mate 
rializate în tone de minereu extrase peste plan de către mi
nerii Văii Jiului, din Munții Apuseni, sau de la Motru, de la 
Cavnic ori Baia Borșa. Rezultatele lor stau mărturie dăruirii 
profesionale, eu care oamenii adincurilor, în marca lor ma
joritate tineri de vîrstă utecistă, luptă pentru îndeplinirea 
angajamentelor lor, pentru realizarea cincinalului inainte de 
termen. Două mari evenimente consemnează istoria anului 
1974. întîmpinarea a 30 de ani de la eliberarea patriei de sub 
dominația fascistă, al XI-lea Congres al P.C.R. fntimpinarea 
lor cu însemnate succese în muncă este deviza sub care ac
ționează oamenii subpămîntului, minerii. Cu aceste ginduri 
peste 200 activiști ai U.T.C. care lucrează în minerit și-au 
dat intilnire la Baia Mare pentru a-și împărtăși experiența 
lor. pentru a evidenția formele și metodele pe care organi
zațiile U.T.C. le folosesc în mobilizarea tinerilor Ia realiza
rea sarcinilor economice ale întreprinderilor și exploatărilor 
miniere, pentru întărirea disciplinei muncii, ridicarea con
tinuă a calificării profesionale.

Lucrările consfătuirii au reliefat interesul partîcipantilor, 
materializat in numeroase întrebări in legătură cu desfășu
rarea unor inițiative eficiente apărute la diverse unități pro
ductive. Discuțiile au fost marcate de un pronunțat simț al 
realității, de privirea critică și autocritică a rezultatelor ob
ținute pînă acum de organizațiile de tineret.

M. BORDA
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Un bărbat 
căruia i se 

potrivesc munții...

ȘAPTE FRAȚI

Urcă spre munte, spre Tis
mana, albele drumuri ale Gor- 
jului, albe și colbuite, împuți
nate parcă sub vechi salcimi, 
vechi și ele ca țara și se lasă 
spre noi, amețitor, un miros 
dulce de caise pirguite și do 
iarbă cum numai prin astfel de 
locuri ferite se-ntimplă. în 
urină se șterg inalte turnurile 
de răcire ale termocentralei de 
la Rogojelu, depărtate in cimpie. 
Știu că intru acum intr-un tă- 
rim de legendă șl de istorie pe 
care mi l-am dorit dintot- 
deauna, ca o întregire a rostu
rilor mele omenești, tot așa cum 
m-am simții mai bărbat văzind 
Oltul la Cozia, larg și împărătesc, 
ori Inăul crescînd dintre neguri, 
odată, într-un septembrie. Tis
mana am găsit-o „mai inecată 
in pădure decit orice mănăstire 
din țară**, toropită de liniștea 
miezului de zi in care am ajuns, 
dezvelindu-și încet dintre ste
jari zidurile de piatră arsă, de 
ani uitate. Mereu am avut acest 
gind curat pe care-1 am și acum, 
aplecat cu setea drumețului asu
pra fîntinii Basarabilor ce „cu 
toată inima și cu darul tuturor 
coborît-a de sub munte izvorul 
cel vechiu și a ridicatu fintina 
aceasta intru pomenirea Basa
rabilor întemeietorii țării Româ
nești." A intemeiat-o. cioplită in 
lemn de tisă, un călugăr. N'ico- 
dim, venit prin părțile acestea 
din Vîrciorova sirbească, același 
care a pus întiia piatră și la 
Vodița și Ia Topolonița, cum 
spune legenda, au etitorit-o și 
i-au adăugat Radu, Mihnea,

Baladă pentru 
anul XXX

„Baladă pentru anul XXX" 
și-a intitulat Redacția emisi
unilor cultural-atistice a Ra- 
dioteleviziunii recitalul orga
nizat luni seara, In cinstea 
celor două mari evenimente 
politice ale acestui an jubi
liar — a XXX-a aniversare a 
eliberării patriei și Congresul 
al XI-lea al P.C.R. Progra
mul a cuprins poeme ine
dite și cîntece patriotice. 
Și-au dat concursul actori 
de frunte ai teatrelor bucu- 
reștene. precum și corul 
Radioteleviziunii.

Simpozion 
demografic

Apropiatul eveniment in
ternațional ce va avea loc la 
București — Conferința mon
dială a populației — este 
marcat de o nouă manifes
tare — simpozionul „îmbă- 
trinirea demografică a popu
lației și consecințele ei“.

Organizat în Capitală de 
Institutul național dc geron
tologie și geriatrie, Direcția 
centrală de statistică și Co
misia națională de demogra
fie, simpozionul reunește me
dici, demografi, economiști, 
sociologi, psihologi, arhitecți 
și cadre didactice. Timp de 
două zile, participanții dez
bat probleme legate de evo
luția numărului structurii 
populației vîrstnice și facto
rii care influențează îmbă- 
trinirea demografică, conse
cințele ei economice, sociale 
și medicale.

Succese ale
ARCO M-ului

Antrepriza română de con- 
strucții-montaj — A.R.C.O.M. 
— și-a îndeplinit sarcinile 
de plan pe primii patru ani 
ai cincinalului.

Succesul obținut de cons
tructorii care lucrează pe șan
tiere aflate în afara hotare
lor țării a fost posibil- ca 
urmare a faptului că planul 
pe anul in curs a fost aco
perit in întregime in avans 
cu contracte. De menționat că 
A.R.C.O.M. a contractat de pe 
acum aproape 50 la sută din 
planul anului 1975.

In prezent, Antrepriza ro
mână de construcții-montaj 
are în derulare peste 130 de 
contracte externe. Numai in 
prima jumătate a anului au 
fost perfectate 44 contracte 
cu parteneri din 14 țări. Din 
rindul acestora se remarcă 
contractele încheiate cu fir
me din R. F. Germania, Aus
tria, Irak, Siria, Sudan, Po
lonia, Cehoslovacia și Italia.
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TARA LUI SANNIKOV: Festival 
(orele 9,30; 11,45; 14; 16.15; 18.45; 
21); Feroviar (orele 9; 11; 13,15; 
15,30; 17.45: 20); Grădina Festival 
(ora 20).

VALEA: Lumina (orele 16; 18,13;
20,30).

TREI SCRISORI SECRETE: Lu
mina (orele 9; 11.15; 13.30).

CLEOPATRA; Patria (orele 9.30; 
15; 19); Grădina Luceafărul (ora
20.15) .

DUEL PE AUTOSTRADA: Capi
tol (orele 9.30; 11.45; 14; 16,15. 18.30; 
20,45): Scala (orele 9.15: 11.30;
13.45; 16.15; 18,30: 20.45): Casa Fil
mului (orele 10; 12,15: 15,45: 18;
20.15) : Grădina Capitol (ora 20,15).

VANDANA; Sala Palatului (o- 
reie 17: 20.15): București (orele 8.30: 
11,30; 14.30: 17.30: 20,15); Favorit
(orele 9.15: 12.15; 16.15: 19.15): Vic
toria (orele 9.15: 12 30: 15,45. 19); 
Grădina București (ora 20.45); 
Grădina Dinamo (ora 20.15)

BALUL DE SÎMBATA SEARA : 
Doina (orele 18; 20.30) — la ora 
•,45 program de desene animate. 

Mircea cel Bătrin „că a mai 
avut de a isprăvi cele nesăvîr- 
șite*', in această „cea mai bă- 
trînă din toate mănăstirile 
și-au copt piinea pandurii lui 
Tudor Vladimirescu rămași să 
apere Oltenia în ianuarie 1821; 
au înzestrat-o domnitori de de
mult și au zugrăvit-o oameni i’e 
rînd, Dobromir din Tirgoviște Și 
Alexie Zugravul din Cîmpulung 
Muscel. Dar este acesta doar un 
popas între file de cronică, la 
Tismana mă voi întoarce ca la 
un loc al obirșiei ; acum drumul 
duce mai departe, peste munte, 
pe valea Pocruiei, către izvoare. 
Locurile sînt pustii, pădure și 
stincă golașă, albă și arsă, pal
tini și fagi eu umbră deasă și 
moale și o tăcere de duminică. 
Trebuia să intilnesc un om pu
ternic, undeva tăcerea aceasta

de veacuri e spartă astăzi, mun
tele e spart, aveam să încerc 
pentru puțină vreme durerea 
acestei ruperi, grămezile vinete 
de steril, palide și subpămin- 
tene și verdele mustos, vegetal, 
alături, sub soare; așa fusese Ia 
Lotru intîia oară, și acolo mun
tele se golea parcă de adincuri, 
de întuneric și de un noroi aibi- 
cios, pulbere de rocă ameste
cată cu zăpadă — era iarnă —, 
dar a rămas intr-un sfîrșit Voi- 
neasa, stațiune discretă și de o 
rară eleganță și apa limpede ca 
o culoare blinda a lacului de ia 
Obirșia Lotrului, sub cerul a- 
proape. Restul hidrocentralei 
este undeva în miez de piatră, 
asemeni unei ascunse cate
drale. De fapt, la Pocruia se lu
crează pentru Rogojelu, deși 
este greu să apropii cele două 
sate (deocamdată) din Gorj, ae
rul încins de deasupra cuptoa
relor termocentralei, aerul greu 
al exploatărilor de cărbune în
tinse la suprafață, la vedere, ca 
niște răni negre ale pămîntului, 
mereu răscolite și mereu în
chise, mereu mutîndu-se, de 
muntele romantic, aromitor, de 
calma răcoare a pădurii împă
nate de schituri, de castani și 
de conacele oierilor din Sohodol, 
incununind culmile. Acum insă 
aici se muncește în toate zilele 
săptăminii. se dinamitează și se 
cară sterilul umplindu-se cu 
sfărimăturile lui vineții albia 
îngustă a niriulni ; de sub haldă 
apa răzb lotuși la fel de cu
rată și proaspătă, incit poți să 
ți-o închipui intr-o ulcică de 
lut smălțuit la Găleșoaia. Gale
ria de evacuare care se deschide 
aici va fi închisă, între Valea 
Mare și Tismana, pe stib munte, 
prin multe sute de metri de tu
nel săpat anevoie, cu vrednica 
sudoare a minerului, poate cea 
mai adevărată din cite cunosc. 
Motrul va întilni Tismana, căci 
și la Tismana va fi o hidrocen
trală, iar apa lacului Cerna va 
iriga pentru piinea albă ogoa
rele de la șes ale viii Jiului, 
incercînd să schimbe fața aces
tui riu obosit de industrie.

M-am temut pentru nestemata 
cea fără preț a mănăstirii și a

„Fintina de metal" de Constantin Lucaci, lucrare premiată, menită 
din Constanța

să înfrumusețeze Piața Gării
Foto: O. PLECAN

PLIMBARE IN PLOAIA DE 
PRIMĂVARA: Central (orele 9,15; 
11.30; 13.45; 16; 18,15; 20,30).

CHITTY. CHITTY, BANG 
BANG: Buzeștl (orele 9; 12,30; 16; 
19.3C); Volga (orele 9,30; 12,30; 16; 
19): Grădina Buzeștl (ora 20.15).

URSUL YOGY: Doina (orele 
9,30: 11.30; 13,45; 16).

ȘAPTE PĂCATE; Excelsior (o- 
rele 9; 11.15; 13,30: 16; 18,15: 20.30); 
Gloria (orele 9; 11; 13;15; 17; 19); 
Grădina Titan (ora 20,30).

BALADA SOLDATULUI: Cotro- 
cenl (orele 14: 16; 18: 20).

CONTESA WALEWSKA: Grivița 
(orele 9; 11,15: 13,30; 15.45; 18,15;
20,30);  Miorița (orele 9; 11.15: 13,30: 
18: 20,15).

PORȚILE ALBASTRE ALE O- 
RAȘULUI: Miorița (ora 15,45).

CEAȚA. Dacia (ora 21X30).
LA EST DE JAVA: Dacia (orele 

9.30: 12: 15,45: 18,15).
ADAM Șl EVA ÎN CONFLICT J 

Unirea (orele 16: 18.15).
A TRAI PENTRU IUBIRE: Dru

mul Sării (orele 15.30: 18: 20 15).
50 000 DE DOLARI RECOM

PENSA : Melodia (orele »; 11,15; 

înconjurului ei, dar am aflat e& 
nimic nu va destrăma molcoma 
tihnă în care s-a școiit și a scris 
Dionisie Eclesiarhul, doar un 
lac nou cu păstrăvi va albaștri 
in munții Vilcanului, oglindind 
castanii in floare, nesficșlte 
candelabre: uzina va produce 
ascunsă, subterană, protejind și 
cerul și muntele acestui străbun 
colț de țară, atît de greu încer
cat de istorie. Mi-am amintit și 
de mănăstirea îmbrățișată de 
schelele restauratorilor, aceleași 
pe care cu ani în urmă le-am 
văzut la Horezu și acea teamă 
s-a dovedit o trecătoare și vino
vată părere. Păstrăm. Construim 
și păstrăm, de la cei vechi pen
tru noi și prin noi urmașilor. 
Omul de lingă mine, baruatul 
pentru care am urcat pina ai’ci, 
șetul de lot Augustin Băgaianu, 
un ardelean voinic cu mari ochi 
albaștri, de felul său din Alba, 
care-mi vorbește despre cei 
douăzeci și șapte de ani de 
șantier, despre Faroșeni, Ișat- 
nița, Porțile de Fier, n-ar fi in 
stare să dărime nici măcar o 
baracă obișnuită de scindură 
daca baraca aceea mai poate fi 
de folos cuiva.

Așadar, la Tismana va fi o 
hidrocentrală, va fi un lac de 
acumulare, se va produce ener
gie și încă de două ori mai 
multa decîl la Valea Mare, dar 
urmind arămiilor amurguri, 
iuna, voievod de noapte, se va 
inălța deasupra acelorași brazi 
și a acelorași căderi inalte și 
murmurătoare de apă, lingă care 
scria Alexandrescu : „Va fi 
mare tot romanul, țării lui fo
lositor'*. Aici aș vrea să-l mai 
intilnesc o dată pe Augustin Bă- 
găianu, un bărbat, spuneam, 
care și-a trăit viața întreg și 
mindru, pentru că a trăit-e 
acolo nade nimănui nu-i poate 
fi lesne scurgerea zilelor, acolo 
unde nu se poate greși a doua 
oară nici măcar in douăzeci și 
șapte de ani de muncă, la Pa- 
roșeni, la lșalnița, la Porțile de 
Fier, la Pocruia, un bărbat că
ruia i se potrivesc munții, așa 
cum am mai intîinit unul mai 
demult, Lengel luliu, pe valea 
Blaznei, deschizind mine de cu
pru in locuri necălcate de ni
meni. un alt colindător pătimaș 
de șantiere, plecat de acasă cu 
anii. M-am oprit in sat, găzduit 
ca la noi și ospătat cu colac și 
cu sare și cu vin roșu, pe perete 
ardeau culorile nespus de fru
moase ale unei scoarțe olte
nești. așcultînd cîntecul cu 
„foaie verde iarbă moale, ți-ai 
tăiat Jiule cale** și povestea 
adevărată a Sohodolului, cu o 
ceartă pentru un șoim de bir 
intre familiile Frățeștilor și Săr- 
cineșlilor, descintată de un stră
nepot, Nicolae Frățilescu, cel 
care inii arătase drumul în 
muntele neamului său, trecîn- 
du-mă pe sub porțile săpate in 
lemn ale așezărilor, ca într-o 
darnică inițiere. La întoarcere 
camionul călca băltoacele dru
mului strimt și din peretele de 
stîncă acoperită cu rugi de 
mure încă necoapte curgeau iz
voare. Am băut iarăși gindin- 
du-mă Ia Basarabii intemeietori. 
Veneam de la Izvoarele Po- 
cruiei; eram în Gorj pe un drum 
alb și pe cealaltă vale dormea 
Tismana intre schele, sub lună.

OCTAVIAN STOICA

13.30; 16; 18.15; 20.30); Modern (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18; 20);
Tomis (orele 9; 11.15; 13,30; 15,45;
18; 20.15); Grădina Modern (ora
20,30).

EXPLOZIA: Grădina Tomis (ora
20,30).

AFACEREA DOMINICI: Lira (o- 
rele 15,30; 18; 20,30); Grădina Lira 
(ora 20.15).

DE BUNĂVOIE ȘI NESILIT DE 
NIMENI: Flacăra (orele 15.30; 18;
20.15) .

JOE LIMONADA: Flamura (ore
le 9; 11: 13,15: 15.45: 18; 20.15).

INAMICUL PUBLIC NR. 1 . Bu- 
cegi (orele 16; 18;; Grădina Bu- 
cegi (ora 20 30).

APAȘII: Giulești (orele 15.30; 18;
20.15) .

MOARA CU NOROC: Munca (o- 
rele 9: 11 15: 13.30: 16: 18.15: 20.30).

FARSA TRAGICA: Pacea (orele 
15,30; 18; 20,15).

UN COMISAR ACUZA: Floreas- 
ca (orele 15,30; 18; 20,15).

DEPARTE DE LUMEA DEZ
LĂNȚUITĂ: Viitorul (orele 15.30;

La „Hanul Morilor". 
Foto: O. PLECAN

Valorificarea potențialului turistic local

CÎNDVA,
O STAȚIUNE

VESTITĂ
Fără îndoială mulți dintre noi 

vor fi auzit de numele stațiu
nii Vulcana-Băi din județul 
Dîmbovița, renumită pentru bă
ile sale de iod, căci despre un 
lucru bun se aude repede și lau
da persistă peste ani. Și pen- 
tru că și în mintea noastră ele 
stăruiau fără a mai fi Întreținu
te de obișnuitele știri curente, 
am făcut un drum pină acolo 
să vedem ce se mai intîmplă. Și 
am constatat că nu se mai in
tîmplă, de ani de zile, nimic. 
Adică, în fapt, stațiunea nu mai 
există. A rămas doar legenda. 
Și niște intimplări de toată mi
nunea...Din ceea ce cîndva însemna 
renumita stațiune Vulcana-Bai, 
la această oră au rămas doar 
instalațiile de colectare și depo
zitare a izvoarelor puternic io
date, instalații ce oferă imagi; 
nea unor veritabile ruine. După 
cum. tot în ruină, procesul de 
degradare înregistrînd un ritm 
impresionant, se află și vilele 
afectate stațiunii. Două dintre 
vile — spațioase, aerisite, cu 
două'caturi, solide (cutremurul 
din 1940 le-a lăsat fără cea mai 
mică urmă), continuă să domi
ne localitatea. Dar în ce hal 
arată ! Cu geamurile sparte, cu 
tîmplăria putredă sau distrusă, 
cu acoperișul găurit. La parterul 
uneia este amenajată — provi
zoriu — o grădiniță, în cealaltă 
locuiește un pensionar — el și 
familia în două-trei camere, in 
celelalte, după o împărțeală 
personală, porci, vaci, păsări. 
Mai există și o a treia amena
jare surprinsă de război în con-

BRIGADA DIVERSE ÎN ALER
TA: Popular (orele 15.30; 18; 20,30).

ASEDIU CU SURPRIZE: Arta 
(orele 15; 17,30; 20); Grădina Arta 
(ora 20,15).

RIO LOBO: Ferentari (orele 
INIMA PE FRINGHIE: Cosmos 

15,30; 18: 20,15).
(orele 15.30; 18; 20,15).

FRAȚII JDERI: Rahova (orele 
16; 19).

CĂLUȚUL ROIB: Progresul (o- 
rele 15,30; 18; 20,15).

IARNA FIERBINTE: înfrățirea 
(orele 15,30; 18; 20,15).

MAMA VITREGA: Moșilor (ore
le 16; 18; 20).

MARINARUL EXTRAORDINAR: 
Vitan (orele 15,30; 18; 20,15): Gră
dina Vitan (ora 20,30).

CĂPITANUL NEGRU: Cringașl 
(orele 16; 18,15).

VACANȚA LA ROMA: Grădina 
Unirea (ora 20,30).

FIECĂRUIA CE I SE CUVINE: 
Grădina Aurora (ora 20,15).

CHEMAREA STRĂBUNILOR î 
Grădina Moșilor 20.15). 

strucție și rămasă netermlna’tă. 
Un complex social-cultural cu 
diverse funcționalități, ridicat la 
două niveluri, amplasat intr-un 
cadru natural atrăgător, bine 
ales. Numai soliditatea construc
țiilor i-a prelungit atîția ani 
viața. Oricit de solid ar fi con
struit. limitele sint limite și da
că va continua să fie neglijat 
prăbușirea complexului intr-o 
bună zi nu va mira, desigur, 
pe nimeni, și-ar fi păcat. Mare 
păcat și mare pagubă.

Pentru că stațiunea a existat 
cîndva, pentru că izvoarele au 
fost și continuă să fie o reali
tate, pentru că o anume bază 
materială, deloc neglijabilă, a 
existat, ne-am pus. firește, în
trebarea : de ce totul a fost pă
răsit, de ce aceste condiții op
time nu sint puse în valoare ? 
Cu atît mai mult cu cit in ju
dețul Dîmbovița numărul sta
țiunilor este destul de redus, în 
țară, cele de acest fel sint și 
ele puține, iar pentru comună 
ar fi fost un prilej ideal ca 
să-i impulsioneze dezvoltarea. 
Ne-am prezentat, așadar, la con
siliul popular. Tovarășii sint 
bucuroși că, in sfîrșit, cineva se 
interesează de soarta stațiunii. 
Deși nu noi eram cei îndreptă
țiți și competenți. adică cei care 
să analizeze, să finanțeze și să 
dispună redeschiderea stațiunii. 
Dar dacă cei datori s-o facă n-au 
fâcut-o, tovarășii de la primărie 
s-au arătat, cum spuneam, 
bucuroși chiar și de prezența 
noastră. Să nu se creadă insă 
că, pe plan local, nu s-a între
prins nimic. încercări s-au fă
cut, dar toate au fost anihilate 
de două obstacole de netrecut. 
Primul este acela al mijloacelor 
financiare limitate de care dis
pune comuna. Cel de-al doilea 
ține de domeniul lucrurilor de 
minune pe care le amin
team la începutul acestor riny 
duri. Nu a fost depistat, deși 
am fost asigurați că au fost răs
colite toate arhivele uroprieta- 
rului vilelor, fapt ce împiedică 
luarea lor in grija autorităților 
comunale și efectuarea lucrărilor 
de reparații, amenajări etc. Tot 
sintem la seria minunățiilor. Să 
mai amintim încă una de toată 
frumusețea : iodul de la Vulca- 
na este transportat la stațiunea 
Pucioasa. De ce să vină Maho
med la munte ?

Ca niște gospodari cu chibzu
ială ce ar trebui să ne aflăm, să 
facem un calcul pe baza urmă
toarelor întrebări : este mai ren
tabil să clădești din temelii de
cit să repari sau să finisezi edi
ficii deja existente ? : avem noi 
atitea băi de iod incit ne putem 
îngădui să renunțăm la unele 
dintre ele ? ; de ce să nu ofe
rim comunei Vulcana o posibili
tate de dezvoltare, de creștere 
impetuoasă ?

Sint numai cîteva dintre în
trebările — ele ar putea.fi încă 
și mai numeroase — la care aș
teptăm răspunsul Consiliului 
popular al județului Dîmbovița 
și, firește, al Ministerului Tu
rismului.

AL. DOBRE

Teatrul de Comedie : PREȘUL 
— ora 20 ; Ansamblul ..Rapsodia 
Română" : TARA BOGATA-N
FRUMUSEȚI — ora 18,30; Teatrul 
, C. Tănase“ (Grădina Boema) : 
UN BĂIAT DE ZAHĂR... ARS — 
ora 20 : Circul ..București" : CIR
CUL MARE DIN MOSCOVA — 
ora 19.30.

PROGRAMUL 1

9.00 Teleșcoală. 10,00 Curs de 
limbă germană. 10.30 Curs de lim
bă franceză. 11.00 Film artistic : 
„Noaptea nunții" _ producție a 
televiziunii italiene. în rolul prin
cipal: FernandeL U.att ^elecțiuni

(Urmare din pag. I)
este în același timp purtătorul 
discret al unui funciar princi
piu pedagogic răsărit pe me
leagurile unei adinei sărăcii. 
„Astfel izbuteam, zice tata, să-i 
țin mereu laolaltă, să nu iasă 
in stradă și să se apuce de 
prostii. Apoi așa erau vremu
rile. La Fabrica de tramvaie 
unde lucram auziseră că vin
deam din zahărul primit pen
tru copii. Era tot pe atunci, cu 
un an, doi înainte de război. 
Le-am spus : dimineața cind se 
scoală, ei nu-mi cer zahăr, ci 
piine, ghete și haine.

Noi am fost săraci, darnici- 
cind nevoiași. Fiindcă munceam 
și i-am învățat și pe el să 
muncească. Cu cele 350 gr de 
piine primită pe zi, pentru fie
care, numai amăgeam foamea, 
în anii grei, vara, luam de co
seam cite 5—6 lanțe de griu 
(1 lanț = 0,58 ha) și primeam 
la sfirșit, în afara mîncării zil
nice, cite 500—600 kg de grîu“.

„Eu doream să învăț de croi
toreasă. Cind meșterul mi-a 
spus că trebuie să plătesc lu
nar 300 de lei, am intrat la 
lisa, Industria Linii cum ii zice 
azi. Meseria indrăgitâ am izbu
tit să o învăț abia după ce am 
avut 4 copii. N-am putut eu, și 
atunci mi-am zis să învețe ei. 
Cind m-am dus să-1 înscriu pe 
Tibi la liceu, spune mama, mi 
s-au tăiat picioarele cind soția 
unui preot mi-a zis să-mi văd 
de treabă că ea și-a preparat 
copilul un an de zile cu das
căli plătiți din greu. Am plătit 
totuși două milioane de lei taxa 
de înscriere, Tibi a reușit la 
examen, iar al preotului — nu. 
La fel au stat lucrurile și cu 
Minodora, prima care a adus 
în casă diploma de inginer. Cu 
ceilalți mai mici a fost mai u- 
șor. Au venit alte vremuri. Eu 
atît doar vreau să vă spun. Pe 
copii i-am învățat să hotărască 
singuri. Aurel, de pildă, și-a fă
cut și liceul, și facultatea la se
ral. La fel și Cornel. Acum aud 
pe cite unii cum se vaită că e 
greu să faci o școală, că sînt 
mulți care vor, că se intră greu. 
Ce-o fi așa de greu mă întreb, 
cind totul ți se oferă gratuit ! 
Nu-ți trebuie decit minte**.

Tatăl celor șapte copii are in 
prezent 73 de ani. L-am găsit în 
bucătăria de vară, unde gătea 
de mincare. Aveau musafiri. 
Nelu, cum îi spun lui Aurel,

Cind CENTROCOOP-ul 
vrea să te facă să cumperi 

doar de la centru!
Ne aflăm tn plină vară. Ma

gazinele sint, acum, la ceasul 
concediilor, asaltate. Zilele tre
cute am vizitat și noi, in postu
ră de cumpărători, un număr 
mare de magazine din București, 
Argeș, Dîmbovița, din orașele 
Titu, Pucioasa, Găești, din co
mune și sate, intre care Buzo- 
iești, Nucet, Mircea Vodă. Im
presia generală este de abunden
ță. Există la ora actuală în ma
gazine produse diverse, în canti
tăți suficiente — contexturi mo
derne, sandale în modele și cu
lori tinerești, îmbrăcăminte de 
sezon, elegantă și de calitate etc. 
E și firesc să fie așa pentru că 
dispunem de o industrie moder
nă, ale cărei trăsături esențiale 
sînt receptivitatea și dinamismul, 
de o rețea comercială în genere 
bine pusă la punct. Totuși, din 
cind în cind, într-un magazin sau 
altul, vădit jenați, vînzătorii dau 
din umeri, invitîndu-te să mai 
treci pe acolo, pentru că deo
camdată „nu avem" produsele 
pe care i le soliciți. „Nu avem" 
deodorant spray, panglică roz, 
roșie și alte obiecte de pasman
terie. „nu avem" fermoare, fus
te pentru adolescente, cămăși 
în carouri pentru tineri, voal de 
mireasă, rochii, perdele. Lipsesc 
din unele magazine pledurile sub
țiri, pentru sezonul cald și mai 
ales încălțămintea ușoară, co
modă, plăcută și durabilă.

Nu este în intenția noastră să 
facem acum un inventar al tu
turor produselor despre care 
ți se spune că „nu există". To
tuși, e greu de crezut că la auzul 
unor asemenea precizări cumpă
rătorul nu-și pune o întrebare 
foarte simplă: „De ce nu exis
tă?". Chiar dacă el n-are curio
zitatea să recitească cifrele Co
municatului cu privire la înde
plinirea planului de stat pe anul 
1973 și să-și amintească, astfel, 
că anul trecut, spre exemplu, s-au 
vîndut prin unitățile comerțului

din emisiunile de divertisment. 
Antena TV vă aparține! Bună sea
ra. de la Timișoara! 16,00 Curs de 
limbă rusa. 16.30—17,00 Curs de 
limbă engleză. 17.30 Telex. 17,35 
Vîrstele peliculei — magazin de 
cultură cinematografică. 18,10 Bi- 
ruit-au gîndul... Traian Deme- 
trescu — film documentar. 18.30 
Legile țării — legile noastre! 18,40 
Lecții TV pentru lucrătorii din a- 
gricultură. Folosirea irigațiilor la 
sporirea producției de furaje : 
Modernizarea construcțiilor zoo
tehnice. 19,25 1001 de seri. 19.30 Te
lejurnal. La cotele anului XXX. 
20,00 Revista economică TV. 20.30 
Teatru liric TV. In premieră ooe- 
ra „Pădurea vulturilor" de Tudor 
■Tarda. Spectacol realizat în cola
borare cu Conservatorul „Gh. 
Dlma“ și Studioul de Radio Ciul. 
21,35 Publicitate. 21.40 Surnrize pe 
micul ecran- Recital Bobby Solo. 
22.15 24 de ore.

PROGRAMUL 2
20.00 Film serial: „Căsătorii de 

conveniență". Episodul IV. 20,45 
Melodii populare interpretate de 
Stefania Rareș Ileana Sărăroiu, 
Nelu Bălășoiu și Gică Cristea. 
21.05 Panoramic științific. 21.35 Te
lex. 21.40 Roman foileton: „Jur
nalul doctorului Finlav". Episodul 
IV — „Un caz deosebit*. 

venise de la Moldova Nouă un
de este inginer la întreprinde
rea minieră. împreună cu soția 
plecau la mare. Mama se gră
bea să-i termine nurorii, care 
este medic, rochia de plajă. 
„Munca, zicea el, te încovoaie 
doar atunci cind n-o lași pă
trunsă de raza bucuriei. Iar 
pentru noi, întreaga bucurie au 
fost copiii. I-am iubit și ei ne 
iubesc, dar. nu cu vorba, ci cu 
sufletul; I-am bătut rar și de 
aceea, cred eu, ne respectă". 
Iar mama ii completează : „Tibi 
a fost primul care ne-a părăsit. 
După terminarea Facultății de 
electrotehnică a fost repartizat 
la București. Multă vreme du-

Ana și Gheorghe Georgevici
pă aceea, dimineața, eu conti
nuam să tai 14 felii de piine, a- 
dică și una pentru el. Cind 
Viki a plecat la Hunedoara, un
de a primit post de inginer în 
cadrul întreprinderii de con
strucții siderurgice, și mi-a dat 
cheia de la poartă, in sufletul 
meu a rămas, luni în șir, o fe
lie de pustiu",

O familie, șapte copii, șapte 
ingineri. De profesii diferite. 
Minerva este agronom. A îm
brățișat această meserie, fiind
că, mai mare fiind, avea proas
pătă in minte piinea din copi
lărie, care niciodată n-a fost în
destulătoare. Și in anii de după 
război, țara avea nevoie de pli
ne. Patru sint constructori. Fi
indcă în România se constru
iește mult, fiindcă prosperitatea 
ei nu poate sta decit pe verti
calele solide ale mărețelor edi
ficii. Și se va mai construi încă 
multă vreme de acum înainte. 
Dof sînt electrotehnicieni. Fi- 

socialist 796 milioane mp țesă
turi, 85 milioane perechi de în
călțăminte, 208 milioane bucăți 
de tricotaje, confecții în valoare 
de 21 miliarde lei, că în actualul 
cincinal producția industriei u- 
șoare crește de 2,1 ori, că se 
produc suplimentar milioane de 
mp țesături și alte produse de 
strictă necesitate, oricum, îi va 
fi ușor să constate că într-un 
magazin t se răspunde „nu a- 
vem", în timp ce în altul poate 
cumpăra tot ceea ce dorește. Și 
atunci?

Ancheta pe care am întreprin
s-o ne-a dat posibilitatea să con
statăm că acest „nu avem" este, 
de fapt, rezultatul unor piaclici 
inechitabile ale modului de a 
face pe alocuri comerț. Ne refe
rim la sistemul preferențial al a- 
provizionării magazinelor din 
centru față de cele existente în 
noile cartiere, al magazinelor 
mari față de cele mici, al ora
șului față de sat și chiar al uni
tăților dintr-o comună față de 
cele dintr-altă comună. Pentru 
că dacă stai în centru ai mai 
multe șanse să cumperi un lu
cru plăcut, o noutate în materie 
de modă. Dacă nu găsești la 
„Victoria" rochia sau bluza pe 
care ți-o dorești, dai fuga la 
„Cocor", de aici la „București" 
sau la „Romarta" sau treci prin 
toate magazinele de pe Lipscani. 
Poți să fii convins că pină la ur
mă dorința ți se va realiza. Dar 
de ce atitea alergături? De ce nu 
se înțelege că oamenii nu locuiesc 
numai în zone centrale, ci în în
tregul oraș ? Majoritatea cartiere
lor sînt azi microorașe, cu maga
zine proprii organizate tocmai din 
rațiunea ca omul să aibă la în- 
demînă, acolo unde locuiește, 
îmbrăcămintea și încălțămintea 
de care are nevoie, să-și econo
misească timpul, să-și menajeze 
nervii, să beneficieze de tot ce 
poate crea nou industria ușoa
ră. Dacă locuiești, de pildă, în 
Capitală, pe Calea 13 Septembrie 
n-ai să găsești la unitatea nr. 59 
încălțăminte frumoasă, cu tocul 
jos. Trebuie să vii în centru, fie 
la „Victoria", fie la magazinul 
din Schitu Măgureanu. Același 
lucru se-întîmplă și la Tirgoviște. 
Oamenii din microraionul 9 vin 
la magazinul ..Mondial." sau fug 
să tîrguiască la Găești, unde știu 
că vor găsi produse mai bune.

S-ar părea că încălțămintea 
constituie pentru o seamă de 
magazine pe care le-am vizitat 
o problemă spinoasă sub aspec
tul calității, al modelelor și co
modității. Veronica Diaconescu. 
secretara comitetului U.T.C. de 
la Întreprinderea „Bucegi" din 
orașul Pucioasa, ne mărturisea că 
cele peste 700 de fete care lu
crează aici „se încalță la Bucu
rești". Același lucru îl fac fetele 
din Nucet. Atît într-un loc cit și 
în celălalt poți vedea în rafturile 
magazinelor pantofi urîți. demo
dați, peste care timpul așterne 
fire de praf.

Știam despre Nucet că este 
o comună mare cu peste 4 000 
de locuitori, în cea mai mare 

indcâ belșugul țării nu poate 
fi închipuit fără lumină și forță.

Familia Ana și Gheorghe 
Georgevici au dat țării șapte 
copii. Precizarea nu aparține 
nicidecum unei formule de pro
tocol. Cu excepția lui Cornel, 
rămas in casa părintească să 
răsplătească strădania bătrîni- 
lor de a crește, șapte oameni a- 
devărați, ceilalți sînt acolo un
de țara a avut nevoie de ei. în 
albumul de familie însă este 
păstrat nu numai chipul fiecă
ruia. între paginile sale sălăș
luiesc două istorii care ani in 
șir se străduiau să-și unească 
albiile. Una a familiei etern 
încrezătoare in triumful muncii 

și al principiilor de respect 
pentru ea și o alta a năzuințe
lor definitiv împlinite, dar me
reu aminate pină in fierbinte
le ceas al lui August 23.

O familie cu șapte copii, care 
știe să-și guste cumpătat bucu
ria, nelăsînd-o să se dilueze în 
vorbe de prisos. „Eram încă Î&. 
fabrică, iși amintește tata. Cine' 
de la minister au venit niște to
varăși de mi-au cerut părerea 
în legătură cu Tibi pe care in
tenționau să-l trimită la specia
lizare in străinătate. A stat 6 
luni, după care s-a întors de-a 
făcut laminorul de țevi din Ro
man. Apoi, mai încoace, lami- 
noarele Galațiului"...

De cind și-au terminat studi
ile și fiecare este așezat la lo
cul său de trebuință pentru ța
ră, in familia Georgevici s-a 
statornicit o tradiție. O dată pe 
an, la 1 Mai, în fața casei se 
opresc 7 mașini. Semn că in 
casă, la masă se află cei 7 frați.

parte tineri, că la anul, comuna 
va fi declarată oraș. Cind am fost 
în comună urma ca peste cîteva 
zile să se inaugureze un maga
zin universal modern. Afla
sem că adolescentele din Nu
cet iși doresc bluzițe gen ie, 
fuste tinerești, că băieții caută 
cămăși în carouri, la modă, că
măși nylon, că iși doresc un 
pantof frumos, durabil, care să se 
asorteze la un costum cu o cro
ială „la zi". Femeile în vîrstă 
caută de luni și luni broboade, 
iar tinerii care-și întemeiază fa
milii au nevoie de mărfuri obiș
nuite în asemenea ocazii: voal 
de mireasă, covoare, pleduri și 
perdele, fețe de mese sau pur 
și simplu lenjerie de corp, 
vizitat magazinul cu un ceas nun 
devreme, curioși să vedem ce va 

oferi el cumpărătorilor. Am no
tat cu sentimentul unei profunde 
nemulțumiri: cizme butucănoase 
din cauciuc, galoși din cauciuc, 
2-3 bucăți de pînză imprimată, 
gen 1969, cîteva uniforme șco
lare (acum în plină vacanță), un 
teanc de rochii din diftină da- 
tînd de circa 4-5 ani. tipuri de 
prosoape de acum 9-10 ani și așa 
mai departe. Nu avem ? Nu 
există ? La doi pași, cloar, 
în comuna Mircea Vodă, de 
exemplu, avem, există, gă
sești pină și mobilă de coman
dă. Culmea e că în principiu 
pentru un asemenea gen de co
merț există „acoperiri legale". 
Vasile Leontescu, merceolog la 
U.J.C.C., ne-a vorbit de decizia 
nr. 256 a CENTROCOOP, care 
— spunea dînsul — pune ordine 
în aprovizionare. în dirijarea fon
dului de marfă către sat. Des
pre ce fel de ordine este vorba? 
CENTROCOOP-ul a decis că 
tinerii care locuiesc la sate nu au 
dreptul să se îmbrace și să se 
încalțe. Magazinele sătești le. pot 
vinde numai de-ale mîncării, mă
runțișuri. niscaiva produse de 
galanterie și atît. Obiecte de îm
brăcăminte nu au dreptul să 
desfacă nici magazinele din cen
trele de comună cărora le sînt 
îngăduite. în plus, tricotajele, în
călțămintea și un sortiment oare
care de bunuri metalo-chimice. 
Pentru orice tip de confecție tre
buie să mergi hi magazinele din 
centrele zonale, la Titu. Tîrgoviș- 
te, Bilciurești și alte c’.țeva. 
Deci 30 de km. pentru un fer
moar, alți 40 pentru o pereche 
de pantofi, alți kilometri pentru 
un furou etc. Și asta numesc to
varășii din CENTROCOOP ordi
ne! In fond, un asemenea aci. 
nu este altceva decit o confir
mare și îngăduite a sistemului 
preferențial. Pentru că în maga
zinele unde am întâlnit lipse de 
corelare a cerințelor cu oferta 
propriu-zisă ne-am convins că 
aprovizionarea nu se face în 
funcție de necesități ci de une'o 
calcule arbitrare. Or, cerințele 
și preferințele sînt la fel și la 
ele trebuie să se raporteze co
merțul și cooperația. Pentru că 
asta înseamnă a face un comerț 
modern, civilizat.

LIDIA POPESCU

putea.fi
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VIZITĂ Pentru tinerii Capitalei

TELEGRAME

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a transmis o telegramă de condoleanțe președin
telui Republicii Italiene, GIOVANNI LEONE, in legătură cu în
cetarea din viață a ambasadorului Italiei la București, Antonino 
Restivo

Guvernatorul general ai Canadei, JULES LEGER, a trimis to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii So
cialiste România, următoarea telegramă :

Excelență,
în numele tuturor canadienilor, doresc să vă mulțumesc pen

tru bunele urări exprimate de dumneavoastră cu ocazia Zilei 
noastre naționale.

Luni după-amiază a sosit in 
Capitală o delegație de activiști 
ai Partidului Comunist Italian, 
condusă de tovarășul Mario Bi- 
rardi, membru al C.C. al P.C.I., 
prim-secretar al Comitetului Re
gional al P.C.I. din Sardinia, 
care, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, face o vizită de schimb 
de experiență în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni. delegația a fost întîmpi- 
nată de tovarășul Mihai Nicolae. 
membru al C.C. al P.C.R., ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

CONDOLEANȚE

EXCURSII LA SFÎRȘIT
DE SĂPTĂMÎNĂ PENTRU NOI A FOST

Vizita ministrului 
afacerilor externe

al Republicii Indonezia
La Invitația ministrului aface

rilor externe al Republicii So
cialiste România, George Ma
covescu, luni după-amiază. a so
sit în țara noastră într-o vizită 
oficială ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Indonezia, 
Adam Malik, cu soția.

Pe aeroportul Otopeni, oaspe
tele a fost întîmpjnat de George 
Macovescu, cu soția, Cornel Pa
coste. adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, funcționari su
periori din M.A.E.

Au fost prezenți Mursalin 
Daeng Mahangung. ambasadorul 
Republicii Indonezia îa Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Indone-

Flore seu, 
chimice,

externe al Republicii 
zia, Adam Malik.

Au participat Mihail 
ministrul industriei 
Theodor Vasiliu, ministrul justi
ției, alte persoane oficiale.

A fost prezent Mursalin 
Daeng Mahangung, ambasado
rul Indoneziei la București.

în timpul dineului, cei doi 
miniștri au rostit toasturi.

A încetat din viață, la Bucu
rești, Antonino Restivo, ambasa
dorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Italiene în 
Republica Socialistă România.

în legătură cu aceasta, la am
basada Italiei au prezentat con
doleanțe Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat. 
George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe. loan Avram, 
ministrul industriei construcții
lor de mașini grele, Teodor Va- 
siliu. ministrul justiției, gene
ral-colonel Vasile Ionel, ad
junct al ministrului apărării na
ționale.

în legătură cu încetarea din 
viață a ambasadorului Italiei la 
București, Antonino Restivo. 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a transmis o 
telegramă de condoleanțe mi
nistrului afacerilor externe al 
Republicii Italiene. Aldo Moro.

★

Vizita delegației Sindicatului 
muncitorilor din industria textilă

Simbăta și duminica trecută 
numeroși tineri din școlile. în
treprinderile și instituțiile Capi
talei și-au petrecut sfirșitul de 
săptămină în excursii agreabile 
și atractive organizate de Agen
ția B.T.T. București pe trasee 
variate, reconfortante. în ex
cursii cu durata de o zi au fost 
inițiate acțiuni, la munte — dru
meții în masivul Bucegilor — și 
la mare, cu trenul sau cu auto
carele. Participarea tinerilor a 
fost destul de numeroasă : 1 325. 
Alți 1 500 de tineri bucureșteni 
și-au manifestat dorința — do
rință prompt Îndeplinită de ace
iași organizatori — de a merge 
în excursii de două zile. Fapt 
pentru care au putut fi intilniți 
pe Valea Prahovei, pe Valea Ia- 
lomiței sau pe traseele Ploiești 
— Vălenii de Munte — Slănic și 
Ploiești — Rucăr — Bran. Con
comitent, în cabanele de la Pia
tra Arsă. Cota 200, Cota 1 500, 
Poiana Stînii, Poiana Izvoarelor, 
Gura Diham, Poiana Secuilor, 
Gîrbova, motel Voina, Predeal, 
Timișul de Sus sau in tabăra de 
la Năvodari. 820 de tineri bucu
reșteni și-au petrecut șase 
din vacanța sau concediul 
odihnă.

Din țară. în București au

zile
de

V6-

nit peste 1 300 tineri în progra
mul cărora a figurat vizitarea 
Muzeului de istorie a partidu
lui comunist, a mișcării revolu
ționare și
România. Muzeul Republicii So
cialiste România. Muzeul de ar
tă, Grădina Botanică. Grădina 
Zoologică, Aeroportul internațio
nal București-Otbpeni etc.

Ce excursii oferi Agenția 
B.T.T. București pentru sfirșitul 
săptăminii in curs ?

Excursii de o zi, cu trenul, pe 
litoral. Se pleacă la orele 1.30 
din Gara București-Băneasa. Ci
fra tinerilor oare vor 
de această excursie 
circa 1 300.

Excursii de o zi, cu 
Predeal. Plecarea din 
Nord, la orele 5,24. Sint aștep
tați să participe circa 1 100 de 
tineri.

Excursii de o zi și jumătate 
— două zile la cabanele din Va
lea Prahovei, Piatra Craiului și 
motelul Voina.

Informații utile și înscrieri 
prin președinții cercurilor turis
tice, șefii sectoarelor de turism 
sau direct la Agenția B.T.T. 
București.

democratice din

beneficia 
este de

trenul la 
Gara de

N» STEREA

UN TEST EDIFICATOR

în cursul aceleiași zile, au în
ceput convorbirile oficiale din
tre miniștrii afacerilor externe 
ai celor două țări.

Desfășurate intr-o atmosferă 
cordială, convorbirile au abor
dat aspecte ale dezvoltării re
lațiilor de colaborare dintre cele 
două țări, precum și unele pro
bleme internaționale de interes 
comun.

din R.A.E

★

La scurt timp după sosire, 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Indonezia, Adam Ma
lik, a depus o coroană de flori 
la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a 
patriei, pentru socialism.

★
Ministrul afacerilor externe 

al Republicii Socialiste Româ
nia, George Macovescu, a oferit, 
luni, în saloanele hotelului 
„Athenee Palate", un dineu in 
onoarea ministrului afacerilor

Tovarășul Mihai Dalea, pre
ședintele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, a primit luni 
după-amiază delegația Sindica
tului muncitorilor din indus
tria textilă din Republica Arabă 
Egipt, compusă din Hassan 
Tobba, secretar general, și 
Fouad Gharib, secretar al sin
dicatului, care întreprinde o vi
zită de prietenie și schimb de 
experiență in țara noastră.

în cadrul convorbirii, desfă
șurată intr-o atmosferă caldă, 
au fost relevate legăturile de 
prietenie, solidaritate și colabo
rare dintre oamenii muncii și 
sindicatele din cele două țări, 
exprimindu-se dorința comună 
de a le dezvolta în continuare, 
în interesul comun al cauzei u-

nității și solidarității muncito
rești internaționale.

în aceeași zi, președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R. 
a primit delegația Societății 
Mixte Siderurgice din Argen
tina — „Somisa". formată 
Alberto Martin ' 
tar personal al 
„Somisa" 
cretar t, 
metalurgiștilor din San 
— Argentina.

Cu acest prilej, intr-o 
feră cordială, a avut loc 

'Vorbire, in cadrul căreia 
evidențiate relațiile de prietenie 
și colaborare rodnică dintre oa
menii muncii și sindicatele din 
România și Argentina.

din 
Pinasco. secre- 

președintelui 
‘ și Naido Brunelli, se- 
general al sindicatului 

Nicolas
atmos- 
o con- 
au fost

CRONICA 
U. T. C.

Luni a părăsit Capitala, 
îndreptindu-se spre Praga, o 
delegație a Uniunii Tineretu
lui Comunist, condusă de to
varășul Ion Traian Ștefă- 
nescu, prim secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului, care, 
la invitația C.C. al Uniunii 
Socialiste a Tineretului din 
R.S. Cehoslovacă, va efectua 
o vizită in această țară.
Din delegație fac parte to

varășii: Mihai Vîrtosu, secre
tar al Comitetului Executiv 
al U.A.S.C.R., Romulus Țo- 
lea, prim secretar al Comite
tului județean Ialomița al 
U.T.C., și Dan Bârliba,
prezentant al U.A.S.C.R. la 
Uniunea Internațională 
Studenților.

■La plecare, pe aeroportul 
itopeni-București, au fost 
le față membri ai Ambasa- 
lel R.S. Cehoslovace la 
București.

★
Ieri a părăsit Capitala, în- 

dreptîndu-se spre Moscova, 
delegația Uniunii Tineretului 
Comunist Leninist din 
U.R.S.S., condusă de tovară
șul Mihail Bondarenko, se
cretar al Comitetului regio
nal Donețk al U.T.C.L., care, 
la invitația Uniunii Tineretu
lui Comunist, a efectuat 
vizită in țara noastră.

re-
a

FESTIVALUL SPORTULUI 
TELEORMĂNEAN

SUCCESUL MACHETELOR 
DE AVIOANE ROMÂNEȘTI

Anul acesta, a V-a ediție a 
Campionatelor republicane de 
aeromodele, machete de avioa
ne s-a desfășurat împreună cu 
memorialul „Aurel Vlaicu", în
tre 12—14 iulie a.c. pe excelen
ta pistă de zbor de la baza spor
tivă „Cetate" din Arad. Compe
tiția a scos în evidență citeva 
concluzii care se impun a fi sub
liniate. O primă idee ar fi aceea 
că in ultimii ani s-a intensificat 
tot mai mult preocuparea tine
rilor constructori de aeromodele 
pentru diversificarea machetelor 
de avioane românești. Legat de 
acest lucru, concursul a relevat 
faptul că in rîndurile tinerilor 
aeromodeliști se conturează tot 
mai pregnant preocuparea pen
tru ca modelele de avioane să 
fie integral realizate de concu- 
renți, de la activitatea de con
cepție și proiectare pină la ac
tivitatea de execuție tehnică. 
S-au remarcat in acest sens 
campionii republicani Valeriu 
•Turcă de la clubul „Strungul" 
din Arad și Luca Frenț de la 
clubul „Aripile" din Brașov, ti
neri care și-au conceput și exe
cutat machetele de avioane sin
guri, obținînd parametri de zbor 
ridicați. Un alt aspect subliniat 
de juriu a fost marea tehnicita
te a majorității modelelor de ma
chete de avioane, dovedindu-se 
în acest fel preocuparea majoră 
a tinerilor aeromodeliști pentru 
continua perfecționare a măies
triei lor profesionale. „Cu toate 
acestea — arăta tovarășul Petre

Curtu, directorul concursului — 
s-au constatat și unele deficien
țe, mai ales Ia motoare. Ele au 
constat in faptul că unele mo
dele de motoare sînt construite 
după schițe și planuri învechite 
și ca atare s-au produs defec
țiuni in timpul zborului. Pen
tru remedierea acestui neajuns 
C.N.E.F.S. ar trebui să editeze 
și să pună la dispoziția clubu
rilor de aeromodele material do
cumentar de specialitate nou. cu 
ultimele descoperiri în acest sec
tor".

„Pentru a stimula în viitor și 
mai mult construirea de mache
te de avioane românești — re
marca tovarășul Cornel Marian, 
secretar al C.J.E.F.S. — Consi
liul județean de educație fizică 
și sport Arad a inaugurat, cu 
prilejul celei de-a V-a ediții a 
Campionatelor republicane de 
aeromodele machete de avioane, 
trofeul „Vulturul de Zăran“, 
trofeu care urmează să fie a- 
cordat anual clubului de aero
modele care se va prezenta la 
campionatele republicane cu cele 
mai multe machete de avioane 
românești". La prima ediție a- 
cest trofeu a fost ciștigat de aso
ciația sportivă de aeromodele a 
clubului „Strungul" din Arad.

Concursul de la Arad a reușit 
să facă o bună propagandă spor
tului tehnico-aplicativ de aero- 
navomodele. machete de avi
oane.

în ultimele zile, terenurile 
de fotbal și celelalte baze 
sportive din comunele și sa
tele județului Teleorman au 
cunoscut o intensă activitate. 
Un număr mare de tineri, iu
bitori ai probelor de alergări 
și curselor cicliste, ai jocuri
lor pe echipe, s-au pregătit cu 
atenție în vederea participă
rii la o amplă acțiune de ma
să, „Festivalul sportului te- 
leormănean", aflat la a doua 
ediție. Timp de mai bine de 
o lună de zile, în fiecare du
minică, peste 8 000 de tineri 
din toate asociațiile sportive 
sătești se vor întrece în ca
drul acestei competiții de an
vergură, organizată de Comi
tetul județean V.T.C., în 
colaborare cu C.J.E.F.S., 
U.J.C.A.P. și ziarul „Teleor
manul". în program sînt pre
văzute concursuri de atletism, 
ciclism, jocuri de fotbal, ca 
și alte sporturi atractive : vo
lei, handbal, tenis de cimp, 
pentru care s-au făcut ame
najările de rigoare.

Startul în etapa inaugurală 
a Festivalului sportiv teleor-

mănean, dedicat celor două 
evenimente de seamă, a 30-a 
aniversare a eliberării și Con
gresul al XI-lea al partidului, 
s-a dat duminica trecută cînd 
au fost programate o suită de 
întreceri de atletism, cu pro
be de viteză și semlfond. 
curse cicliste locale, focuri de 
fotbal și volei, care au atras 
numeroși spectatori. De men
ționat că la turneul de fotbal 
s-au înscris 70 de echipe de 
fotbal, avînd printre princi
palele protagoniste formațiile 
Voința Saele, cîștigătoarea e- 
difiei de anul trecut, Pro- 
greSul-Smîrdioasa. Progresul 
Lăceni, Voința Siliștea Noul, 
de asemenea finaliste în edi
ția 1973. Printre participante 
mai figurează echipele din 
comunele. Drăgănețti Vlașca, 
Storobăneasa, Botoroaga, Slo
bozia Mîndra etc. Vn număr 
mare de concurenți, peste 
2 000, s-au înscris șl pe pri
mele liste ale participanților 
la întrecerile de atletism, ci
clism și volei.

M. LERESCU

ACTUALITATEA LA CICLISM
• Lotul republican pentru proba 
timp • Campionatele Balcanice

• O importantă confruntare
olimpică de 100 km contra- 

au loc intre 19—îl iulie 
Internațională a pistarzilor

Loturile republicane de ci
clism se află în preajma unor 
importante confruntări interna
ționale, programate în Iugosla
via și Bulgaria. DuDă cum ne-a 
informat prof. Traian Dinuț. 
secretar general al F.R.C., fon- 
diștii se pregătesc să atace 
norma olimpică in cursa de șo
sea 100 km contratimp, pe 
echipe. Acest obiectiv urmează 
să fie realizat cu prilejul Cam
pionatelor Balcanice, ce vor 
avea loc intre 19 și 21 iulie, in 
Iugoslavia. Cicliștii noștri vor 
avea de înfruntat selecționatele 
Bulgariei. Iugoslaviei, Greciei 
și Turciei, din care fac parte o 
serie de rutieri cotați cu rezul
tate bune. Lotul republican, pre
gătit de antrenorul emerit Ni
colae Voicu, cuprinde pe_maes- 
trul sportului
Mircea 
tigător 
Vasile 
Costel

Vasile Teodor,
Ramașcanu. recentul ciș- 

al Turului României, 
Selejean, Valentin 
Cirje, Ion Cosma,

Drăgan, V. Murineanu, N. Voi- 
can. N. Frunză etc. Dintre aceș
tia urmează să fie alcătuită 
echipa României pentru cursa 
de 100 km. Amintim că la Bal
caniada de anul trecut, echipa 
Bulgariei a ocupat primul loc. 
iar formația noastră s -a clasat 
pe locul 2, urmată de selecțio
nata Iugoslaviei.

în același timp, un alt lot de 
cicliști se pregătește, sub în
drumarea antrenorilor Mircea 
Mihăilescu și Iulian Gociman, 
pentru o întrecere oficială de 
velodrom, programată la Sofia, 
în zilele de 20-21 iulie. Este 
vorba de tradiționala competiție 
internațională „Cupa Sofia", re
zervată celor mai valoroși pis- 
tarzi din Balcani. Capul de afiș 
il deține cursa olimpică de 1 000 
m. cu start de pe loc. Din lo
tul nostru fac parte: 
Leibner, Anton Neagoe, 
Telegri. loniță Marin. 
Negoescu. Petre Dolofan, 
rian Ferfelea și Paul Soare.

ștefan 
Atila 

Florian

Olimpiada de la Nisă din a- 
cest an a reprezentat un test 
dur dar edificator pentru echipa 
olimpică a României, care căuta 
cu această ocazie să confirma 
bunele performanțe obținute la 
ultimele campionate mondiale. 
Pregătirile desfășurate înainte 
de plecarea in Franța în cadrul 
unui cantonament excepțional 
organizat la Snagov au edificat 
în mare măsură forurile compe
tente (F.R. Șah, antrenorii lotu
lui, C.N.E.F.S.) asupra formei 
sportive deținute de către corri- 
ponențil echipei olimpice, consi
derată drept bună, iar in unele 
cazuri chiar foarte bună. Astfel, 
echipa olimpică de șah a Româ
niei (Gheorghiu. Ciociltea, Ghi
țescu, Ghizdavu, Partoș, Pavlov) 
a plecat la Nisa conștientă că a 
așteaptă o luptă sportivă foarte 
grea, dar animată de dorința 
obținerii unui rezultat remarca
bil. Toți am considerat că de 
data aceasta, după turneele și 
meciurile jucate împreună, după 
zilele de la Snagov, intre mem
brii echipei există o mare coe
ziune sufletească, că ne înțele
geam bine și că în consecință 
toate greutățile vor putea fi de
pășite !

Grupa noastră semifinală nu 
a ridicat probleme deosebite e- 
chipei olimpice a României, cu 
toate că timp de 6—7 runde a 
trebuit să susțină o cursă de 
urmărire cu reprezentativă Nor
vegiei. învinși insă de noi în 
meci direct (2,5—1,5) și apoi și 
de către cehoslovaci, norvegta- 
nii au trebuit să renunțe la spe
ranțele calificării în finala O- 
limniadei. Astfel, conform pro
nosticurilor tuturor specialiștilor, 
echipele Cehoslovaciei și Româ
niei au terminat pe primele 2 
locuri ale grupei a 6-ă semifi
nală, calificindu-se printre cele 
mai bune lfi echipe din lume 
ale anului 1974 (meciul direct 
intre România și Cehoslovacia 
s-a încheiat la egalitate 2—2). 
Rezultatele obținute în semifi
nală de către componenții lotu
lui au fost bune, cu unele ex
cepții. meritorie fiind in special 
comportarea jucătorilor care au 
evoluat la masa a 4-a. fată re
zultatele tehnice in ordinea me
selor : 1. GheorShiu — 4,5 din 
5 : 2. Ciociltea 3 3: 3. Ghițescu 
3 3 : 4. Ghizdavu 6/6 ; 5. Partoș 
2.5/4 și 6. Pavlov 3/3. După me
ciul nul cu Cehoslovncia, al că
rui rezultat a contat in finală, 
echiDa noastră a cjpbutat cu 3 
meciuri nule în finala Olimpică:
2— 2 cu Anglia, R. F. a Germa
niei șl Olandă. Din păcate, în 
următoarele 3 meciuri s-a reu
șit numai o victorie cu Suedia, 
fiind pierdute intîlnirile cu Ar
gentina (surprinzător) și Statele 
Unite la un scor destul de sever
3— 1... Imediat, echipa noastră 
s-a reabilitat, obținind o exce
lentă performanță (3—1 cu Un
garia, medaliată cu argint

brbnz la ultimele campionate 
mondiale și europene), dar în 
runda următoare a suferit o 
grea înfrîngere cu 3,5 — 0,5 în 
fața U.R.S.S.... în ciuda faptu
lui că pină la capăt echipa noas
tră nu a mai pierdut nici un 
meci, ciștigind 2 (cu Finlanda 
și Țara Galilor) nu. am mai pu
tut ajunge echipa R. F. a Ger
maniei, care s-a clasat pe locul 
7. Ocupind însă locul 8 din 75 
de echipe participante la Nisa, 
echipa României obține cel mai 
bun rezultat din istoria partici
părilor sale la campionatele 
mondiale de șah pe echipe !

Iată și rezultatele pe mese în 
finala olimpică : 1. Gheorghiu —

Ecouri ale
Olimpiadei 

de la Nisa [II]

tru echipă (!) — cu R.F. a Ger
maniei, Argentina, Ungaria și 
U.R.S.S. — Ghițescu a - refuzat 
să joace contra echipei Spani
ei !... în urma unor discuții pe
nibile, in care s-a căutat să i se 
explice că prezența sa era ne
cesară, mai ales datorită faptu
lui că doi jucători de bază 
(Gheorghiu și Ghizdavu) erau 
bolnavi, Ghițescu a declarat că 
acceptă să joace dar nu-și ia 
răspunderea rezultatului, fiind 
enervat de colegii săi !...

în fața acestei situații nemai- 
întilnite pină azi în cadrul lo
tului de șah al României, con
ducerea ehipei noastre la Nisa 
(tovarășul A. Stoian și dr. Tro- 
ianescu) a hotărit scoaterea iul 
Ghițescu din echipă pină la în
cheierea Olimpiadei, iar la în
toarcerea in țară F. R. Șah a a- 
nalizat cele intimplate și a de
cis suspendarea din activitatea 
internațională a maestrului in
ternațional Th. Ghițescu pe timp 
de 8 luni, incgpind cu 1 iulie 
1974.

FLORIN GHEORGHIU

Și

1 din 13 (neînvins) ; 2. Ciocil-
tea — «.5/13 : 3. Ghițescu —. . ..... g

; 6. Pavlov —
cum se vede, de
rezultatele uitime- 

fost vizibil mai

4.5/8 : 4. Ghizdavu — 6.5 12 ; 
Partoș — 2.5/7 
2,5/7... După 
data aceasta 
lor mese au 
slabe !

Privită în 
tarea echipei noastre la Nisa » 
fost meritorie, mai ales dacă 
avem in vedere că incepind din 
ziua meciului cu Spania și pină 
ia încheierea Olimpiadei, adică 
în timpul ultimelor 4 meciuri, in 
echipă a domnit o tensiune ner
voasă neobișnuită, provocată de 
comportarea jucătorului Th. 
Ghițescu. în mod cu totul ne
așteptat, 
odihnise

ansamblu, compor-

după ce pină atunci se 
la 4 meciuri cheie pen-

• Răspunzind întrebărilor a 
numeroși cititori privind „siste
mul elvețian", iată despre ce 
este vorba : in mod curent, 
toate competițiile interne și in
ternaționale de șah se desfă
șoară după sistemul normal, in 
cane fiecare jucător sau echipă îi 
intilnește pe toți ceilalți adver
sari. în cadrul sistemului elve
țian. care <iă posibilitatea unui 
număr sporit de echipe sau ju
cători să dispute un concurs, o- 
bligativitatea aceasta dispare, 
adversarii fiind desemnați prin 
tragere la sorți. Astfel, in cazul 
viitoarei olimpiade de șah, de 
exemplu, vor participa circa 75— 
80 echipe care vor decide viitoa
rea campioană 
runde, stabilite 
sorți in fiecare

olimpică in 15 
prin tragere Ia 
zi a întrecerii...

Doina Popescu, cu calul „Sonor", trece al doilea obstacol în pro
bele Concursului internațional „Prietenia", recent încheiat.

FOTBAL ÎN SEZONUL ESTIVAL

de• De citeva zile, fotbaliștii 
la Sportul studențesc au poposit 
în linișiea Snagovului, unde iși 
continuă pregătirile în vederea 
noului sezon competițional. An
trenorul principal, Angelo Nicu- 
lescu, ne-a informat că, in cea 
de-a 57-a ediție a campionatului 
diviziei A, formația studențească 
va beneficia și de aportul jucă
torilor Petreanu și Pataki, trans
ferați de la Rapid și, respectiv, 
Olimpia Satu Mare. Se duc tra
tative și cu cluburile F.C. Argeș 
și Steagul roșu pentru jucătorii 
Roșu și M. Olteanu. Lotul stu
denților bucureșteni se va de
plasa la sfirșitul săptăminii în 
Liban, unde urmează să susțină 
trei jocuri.

o Tiberiu 
antrenor la 
secondat de 
reșenii vor 
un meci internațional cu forma
ția albaneză Besa Tirana, din 
prima divizie.

• Florea Voinea a primit dez-

intre 21—29 iulie. 
Bone revine ca prim 
A.S.A. Tirgu Mureș, 
Ștefan Brassay. Mu- 
susține, la 23 iulie,

legarea de la conducerea echipei 
C.S.M. Reșița și va juca, in se
zonul de toamnă, la Politehnica 
Timișoara. Pe lista transferărilor 
se mai află Dembrovschi (S.C. 
Bacău). Codrea (Rapid) și Gad- 
ja (C.F.R. Cluj), care au optat 
pentru Minerul Baia Mare, por
tarul Ștefan („U“ Cluj) pentru 
Dinamo, Crișan (Baia Mare) 
pentru Universitatea Craiova.

o Jiul Petroșani, avînd, de 
scurt timp, ca antrenor principal 
pe Titus Ozon, va întreprinde, 
in ultima decadă a lunii iulie, 
un turneu în U.R.S.S.

• Cu o săptămină înaintea 
etapei inaugurale a diviziei A, 
pe stadionul „23 August” din 
Capitală vom urmări tradițio
nalul turneu de fotbal dotat cu 
trofeul „Cupa București", la 
care participă echipele Dinamo. 
Steaua, Sportul studențesc și 
Rapid. Jocurile se dispută in 
cupiaj, simbătă 3 și duminică 4 
august.

„Cupa Davis"
Ieri a sosit in Capitală e- 

chipa de tenis a Franței, ca
re va intilni, la sfirșitul a- 
cestei sâptămini, selecționa
ta României într-un meci 
pentru „Cupa Davis”. Au 
tăcut deplasarea la București, 
patru jucători : Pierre Bar
thes, Georges Goven, Pa
trice Dominguez, Froncois 
Jauifret, precum și Pierre 
Darmon, căpitanul nejucător 
al formației. Imediat după 
sosire tenismanii francezi au 
efbctuat un prim antrena
ment pe terenurile ciubului 
Progresul.

EMIL ȘIMANDAN M. L.
«■

A apărut nr. 6
al revistei

TRANSILVANIA

care se găsește de vinzare in toate chioșcurile de difuzare 
a presei. Din cuprins: continuarea anchetei despre coordo
natele de universalitate ale culturii românești, seria do 
articole „Literatura română sub semnul celor trei decenii", 
eseuri, poezii, proză, cronici politice, ideologice, econo
mice. literare, rubricile permanente de studii, cultură, artă, 
știință, comentarea activității editoriale curente, revista re
vistelor, informații diverse. Semnează: Mihai Beniuc, Al. 
Bălăci, Wolf Aîchelburg, Mircea Tomuș, Mircea Ivănescu, 
Cornel Irimie, Marin Panait, Titu Popescu, Ion Mircea, Mir
cea Braga, Eugen Uricaru. Ilie Guțan, G. Nistor, Corneliu 
Dima-Drăgan, Adrian Popescu, ș.a. Revista inserează, într-o 
superioară execuție grafică, reproduceri color după ta
blouri din pictura națională și universală, din colecțiile 
Muzeului Brukenthal, din pictura sibiană.

ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI Șl RESTAURANTE BUCUREȘTI 
vă invită să participați la excursiile de o zi —.o zi și jumătate, organi

zate la sfîrșit de săptămînă
a. — O zi cu autocarul duminica
București
București
înscrierile, reținerile de locuri și achitarea costului excursiilor 
de mai sus se fac la filialele de turism din bd. Nicolae Băl- 
cescu nr. 35 și bd. Republicii nr, 68.

Din marile cartiere bucureștene:
— cart. Titan (rest. Miniș), București-Poiana Brașov
— cart. Berceni (b-dul Metalurgiei centrala telefonică) 

București-Curtea de Argeș
— cart. Drumul Taberei (cinema Favorit), București-Cheia

cu plecarea la ora 6,30
— Piața Palatului R.S.R. (rest. Cina) București-C.Lung-Rucâr-Bran- 

Brașov
cu plecarea la ora 7,00
Costul excursiei se achită direct la autocar.
b. — cu trenul, o zi pe litoral, plecarea duminică la ora 0,50 și 1,30 

cu înapoierea în aceeași zi.
— Valea Prahovei-Predeal — plecarea duminică la ora 6,55
— O zi și jumătate cu trenul la cabanele : Furnica, Piscul Ciinelui, 

Schiori, Sinaia.
INFORMAȚII Șl ÎNSCRIERI LA FILIALELE DE TURISM DE MAI SUS.

Poiana Brașov 
Cheia

București
București

Rucăr — Bran — Brașov
Curtea de Argeș

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

79, 100, 119

INCADREAZA
Turnători formatori 
Forjori 
Curățitori 
Lăcătuși 
Strungari
Sudori electrici ți autogeni 
Electricieni
Macaragii 
Mecanici locomotive

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 Id 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 la forma cu parti
cipare în producție: se primesc tineri cu vîrsta 18—40 ani. 
exceptînd 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.

Fotbal
Organizatorii campionatu

lui european universitar de 
fotbal au stabilit locurile de 
desfășurare a meciurilor din 
cadrul sferturilor de finală 
ale competiției. Echipa Româ
niei va intilni ia Nisa for
mația R.F. Germania. Parti
da dintre selecționatele Ceho
slovaciei și Bulgariei a fost 
programată la Ajaccio, iar 
meciul Franța—Spania se ia 
disputa Ia Monaco. Nu a fost 
incă stabilit locui de desfă
șurare a jocului dintre echi
pele Angliei și Luxembur
gului.

Volei
Turneul internațional fe

minin de volei pentru echipe 
tie tineret, desfășurat la 
Kaluga, s-a Încheiat cu vic
toria selecționatei U.R.S.S., 
care a terminat neînvinsă 
competiția. Pe locul secund 
s-a clasat reprezentativa 
României, urmată de forma
țiile Poloniei și Cehoslova
ciei.

Baschet
Cea de a șaptea ediție a 

campionatului mondial mas
culin de baschet s-a înche
iat la San Juan 
cu victoria 
U.R.S.S.. care in 
a învins cu 
105-94 (55-55) reprezentativa 
S.U.A. In urma acestui re
zultat. echipele U.R.S.S., Iu
goslaviei și S.U.A. au ter
minat competiția cu aceiași 
număr de puncte (13). depar
tajarea fiind decisă de coșa- 
verajui direct înregistrat in 
jocurile dintre ele.

Clasamentul final : 1.
U.R.S.S. — 13 puncte (golă 
veraj plus 8) : 2. Iugoslavia
— 1.3 puncte (zero) : 3. S.U.A.
— 13 puncte (minus 8) : 4. 
Cuba — 10 puncte : 5. Spa 
nia — 9 puncte : 6. Brazilia
— 9 puncte : 7. Porto Pico —
9 puncte ; 8. Canada — S
puncte.

(Porto Rico) 
selecționatei 
ultimul nteci 
scorul de



Lovitură de stat Of. PESTE HOTARE Scînteia tineretului"

NICOSIA 15 (Agerpres). — In Cipru a avut loc luni o lovi
tură de stat, inițiată de forțele armate (Garda Națională) care 
au preluat puterea, răsturnindu-1 pe președintele ales, arhiepis
copul Makarios.

Agențiile internaționale de 
presă anunță că luni diminea
ța la Nicosia au avut loc lupte, 
îndeosebi in apropierea palatu
lui prezidențial. Aeroportul in
ternațional din Nicosia a fost 
închis și toate legăturile telefo
nice și telex cu capitala ciprio
tă erau întrerupte. Singura sur
să de informații despre evoluția 
evenimentelor au rămas emisiu
nile posturilor de radio cipriote 
care transmit însă comunicate 
contradictorii. Postul de radio 
Nicosia afirmă astfel că arhie
piscopul Makarios a fost ucis și 
că toți membrii Forțelor tac
tice de rezervă — fidele pre
ședintelui legal — se află sub 
stare de arest. „Garda Națională 
din Cipru, menționează comuni
catul difuzat de postul de radio 
Nicosia și recepționat de agen
ția ASSOCIATED PRESS — 
deține controlul deplin asupra 
situației. Oricine opune rezis
tență va fi împușcat pe loc. Cir
culația pietonilor și a vehicule
lor este interzisă, cu excepția 
ambulanțelor. Toți posesorii de

arme trebuie sâ le predea ime
diat". Același post de radio a 
anunțat desemnarea unui nou 
președinte al țării, in persoana 
lui Nicholas Sampson.

Alte posturi de radio din Ci
pru afirmă că președintele ales 
al țării, arhiepiscopul Maka
rios, se află în viață. Unul din 
aceste posturi, „VOCEA CIPRU
LUI LIBER", care a anunțat că 
transmite din Paphos (coasta 
sudică a insulei), menționează, 
potrivit agenției UNITED PRESS 
INTERNATIONAL, că „Ciprul 
este încă o republică și că sin
gurul ei președinte rămine ar
hiepiscopul Makarios".

După cum relatează agenția 
ASSOCIATED PRESS, mai 
multe posturi de radio au sem
nalat începutul unei rezistențe a 
forțelor fidele președintelui Ma
karios împotriva autorilor lovi
turii de stat. în acest sens, a- 
gențiile de presă informează că 
luni seara continuau să aibă loc 
lupte puternice 
cel de-al doilea 
al țării, precum 
Famagusta.

SĂ ÎNCETEZE 
BOMBARDAMEN

TELE ASUPRA ZONEI 
CONTROLATE DE 

G.R.P. AL REPUBLI
CII VIETNAMULUI 

DE SUD
DENUNȚAREA DE CĂTRE 

MINISTERUL DE EXTERNE 
AL REPUBLICII VIETNAMU
LUI DE SUD A ACȚIUNILOR 
AGRESIVE ALE AUTORITĂ

ȚILOR DE LA SAIGON

Limassol,la
oraș ca mărime 
și la Larnaca și

VIZITA GRUPULUI DE ACTIVIȘTI
AI P.C.R. ÎN R.P. CHINEZĂ

PEKIN — Corespodentul A- 
gerpres, I. Tecuță, transmite : 
Grupul de activiști ai P.C.R., 
condus de tovarășul Ion Stănes- 
cu, membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comite
tului județean Dîmbovița al 
P.C.R., care face o vizită de 
prietenie în R. P. Chineză, a 
fost primit, la 15 iulie, de Hua 
Kuo-fen, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, 
în cursul convorbirii, care a a- 
vut loc cu aces,t prilej, într-o 
atmosferă cordială, prieteneas
că, conducătorul delegației ro
mâne a transmis, din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al P.C.R., și a 
celorlalți conducători de partid 
și de stat români, un mesaj de 
salut și urări de sănătate tova
rășului Mao Tzedun, președinte
le C.C. al P.C. Chinez, tovară
șului Cju En-lai, premierul Con
siliului de Stat al R. P. Chineze, 
și celorlalți conducători de par
tid și de stat chinezi. Mulțumind 
pentru urările adresate, Hua 
Kuo-fen a transmis, în numele 
președintelui Mao Tzedun, al 
premierului Ciu En-lai și al ce
lorlalți conducători de partid 
și de stat chinezi, călduroase' 
urări de sănătate și succese în 
muncă tovarășului Nicolae

Ceaușescu, celorlalți conducă
tori români.

La convorbire a fost prezent 
Nicolae Gavrilescu, ambasado
rul țării noastre la Pekin.

Etiopia: Apel al
Comitetului Militar

Posturile etiopiene de radio 
și televiziune au transmis un 
apel prin care Comitetul Mili
tar — organism format din o- 
fițeri ai tuturor armelor — chea
mă populația să participe activ 
la aplicarea unor reforme struc
turale în toate domeniile de ac
tivitate ale țării. în acest sens 
6e pune problema elaborării 
unei noi constituții precum și 
perfecționarea legislației mun
cii. Acțiunile inițiate de Comi
tetul Militar sînt susținute de 
Confederația sindicatelor din 
Etiopia — cea mai mare uniune 
sindicală. Pe de altă parte, Co
mitetul Militar își exprimă 
sprijinul față de guvernul actual 
al Etiopiei și față de măsurile 
adoptate și inițiate în veăprea 
înfăptuirii de reforme social- 
economice în țară.

Din Adis Abeba agențiile de 
presă,,-reluind informații difu
zate de Comitetul Militar, re
latează că, în ultimele două 
săptămîni, au fost arestate 58 de 
persoane care prin acțiunile lor 
obstrucționau 
bune condiții a 
lului guvern și 
lizării planului
țiate în vederea ameliorării si
tuației economice.

desfășurarea in 
activității actua- 
se opuneau rea- 
de reforme ini-

0 AVIAȚIA SAIGONEZĂ 
A EFECTUAT BOMBAR
DAMENTE asupra mai mul
tor regiuni situate în profun
zimea zonei aflate sub con
trolul Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud. provo- 
cînd populației grele pierderi 
în vieți omenești și bunuri 
materiale — se arată într-o 
declarație dată publicității de 
un purtător de cuvînt al Mi
nisterului de Externe al 
R.V.S. Ripostind energic, 
forțele armate populare de 
eliberare au doborit un avion 
saigonez de tip „F-5" și au 
capturat pilotul aparatului.

Declarația cere încetarea 
tuturor bombardamentelor 
contra zonei controlate de 
G.R.P. al R.V.S. și respecta
rea strictă de către partea 
saigoneză a Acordului de la 
Paris asupra Vietnamului, și 
a Comunicatului comun.

Pulsul
înnoitor al Sileziei

ntr-o discuție cu un coleg ziarist din Polonia, 
I acesta remarca un adevăr tot atît de valabil

pentru țara prietenă cit și pentru România : 
„Omul, prin potențialul lui profesional și spiri
tual, prin conștiința lui patriotică — spunea el 

i- z “Z reprezintă cea mai valorpasă și mai inepui
zabila dintre bogățiile țării. Toate marile înfăptuiri din cei 
treizeci de ani de libertate sînt roadele eforturilor eroice ale 
poporului condus de partid, ale muncitorilor, țăranilor și in
telectualității profund atașate idealurilor socialiste".

Intr-adevăr, cele mai de seamă investiții, materiale și mo
rale, ale societății au fost destinate educării maselor, formă
rii omului nou. de tîp socialist, capabil de dăruire totală și 
sacrificii m opera de edificare a socialismului și comunismu
lui. Grija pentru om, pentru nevoile sale constituie in con
tinuare unul dintre obiectivele cheie ale programului trasai 
de cel de al VI-lea Congres al P.M.U.P., o politică stator
nică a guvernului polonez. în voievodatul Katowice aceste 
realități sint, ca dealtfel în întreaga țară, evidente la fie
care pas. Deși cel mai mic dintre voievodatele republicii — 
el reprezentind doar 3,5 la sută din suprafața țării — are 
cea mai mare pondere — peste 29 la sută — in producția 
globală industrială a Poloniei și cea mai mare densitate a populației.

Explicația constă în bogățiile subsolului Sileziei Superi
oare — cărbune, zinc, fier, dolomită etc. — care au creat 
aici o veche tradiție industrială și care în anii socialismu
lui au căpătat noi dimensiuni și perspective. Din avion, ora
șele Katowice, Gop, Chorzow, Zwetochowice, plus altele 
vreo douăzeci mai mici, par a forma o singură și imensă așe
zare din care țîșnesc coșuri de fabrici și turnurile de ex
tracție ale minelor. Orașe și sate răsfirate în grupuri mici în 
verdele cîmpului plat, păduri de conifere și mesteceni, rîuri 
domoale și drumuri ce se încrucișează în toate direcțiile, a- 
ceasta este panorama ce se oferă vederii sub aripa avionu
lui. Apoi, Ia Oficiul de planificare și dezvoltare regională a 
voievodatului Katowice harta economică a Sileziei ne este re
dusă la scara cifrelor și datelor exacte înscrise în planul de 
dezvoltare prevăzut pentru acest cincinal sau in planul de 
perspectivă de douăzeci de ani. Aici se află în plină con
strucție cea mai mare uzină siderurgică din Polonia, care va 
începe să producă in curind ; sint prevăzute întreprinderi 
constructoare de mașini. întreprinderi ale industriei ușoare 
care să absoarbă forța de muncă feminină, se are în vedere 
deschiderea de noi exploatări miniere, construcția de dru
muri și autostrăzi. Dinamica dezvoltării industriale se in
tensifică și, după cum afirmă directorul Departamentului 
colaborării economice cu străinătatea din Comisia națională 
de planificare, Polonia este mindră că ocupă locul II in Eu
ropa, după România, ca ritm anual de dezvoltare.

Pulsul cel mai puternic, cum e și firesc, se simte aici în 
Silezia, inima industrială a țării prietene. In preocuparea 
partidului și statului pentru permanenta sporire a produc
ției, un Ioc central îl ocupă, așa cum spuneam la începutul 
acestor însemnări, grija pentru condițiile de muncă și de 
viață ale oamenilor, pentru protecția mediului ambiant, pen
tru combaterea poluării. In paralel cu instalarea filtrelor de 
epurare, a electrificării complete a transportului, a termo- 
ficării tuturor orașelor din zonă, construcția de mici așezări 
satelit în jurul centrelor mai, extinderea perdelelor de pă
duri, a devenit deja o activitate de prim ordin nu numai 
a autorităților administrative dar și a fiecărui cetățean în 
parte. Peste 30 la sută din suprafața voievodatului e ocupată 
de păduri de brad și mesteceni, adevărații plămini ai Sile
ziei care asigură oxigenul orașelor dense. Planul de perspec
tivă mai prevede, de asemenea, crearea unei centuri de pă
duri cu o lățime de 39 de km în jurul zonei industriale in 
care se vor amenaja 160 de centre de odihnă și recreare 
pentru mineri și siderurgiști, pentru toți locuitorii bogatei 
Silezii.

ROMULUS LAL

aniversării proclamării
Republicii Irak

și a Zilei Revoluției Naționale
întrevederi ale delegației române

conducerea Agenției irakiene de 
știri, „I.N.A." și la Radiotelevi- 
ziunea irakiană.

CAMBODGIA: Un detașament al forțelor patriotice de eliberare în timpul unor acțiuni 
de luptă.

Condamnări la moarte și închisoare
pe diferite termene pronunțate
împotriva studenților și altor
A

patrioți sud-coreeni
Mitingul de protest al studenților și muncitorilor 
din capitala R.P.D. Coreene față de acțiunile 

autorităților de la Seul
î’n procesul celor 55 de mili- 

tanți politici sud-coreeni, care a 
început cu o lună în urmă, tri
bunalul militar din Seul a pro
nunțat 14 condamnări la moarte 
și un număr de condamnări la 
închisoare pe viață sau pe ter
mene de la 
După cum 
A.C.T.C., cei 
implicați în
Naționale a Tineretului și Stu
denților pentru Democrație", 
nu s-au făcut vinovați de altceva 
decit de a se fi pronunțat îm
potriva fascizării și militarizării 
Coreei de 
ție și 
pașnică 
Coreei.

15 la 20 de ani. 
relatează agenția 
55 de condamnați, 
„cazul Federației

Sud. pentru democra- 
pentru reunificarea 
și independentă a

La Phenian a avut loc un mi
ting, organizat de studenții și 
muncitorii din capitala R.P.D. 
Coreene, in semn de protest față 
de acțiunile autorităților de la 
Seul, care au condamnat la 
moarte sau la pedepse grele pri
vative de libertate studenți și 
personalități democratice sud- 
coreene, angajate în lupta na
țională pentru democrație și reu
nificarea pașnică a țării.

După cum relatează agenția 
A.C.T.C., vorbitorii au condam
nat aceste acte comise de regi
mul sud-ooreean împotriva stu
denților și altor locuitori

■
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Adunarea Federală 
R. S. Cehoslovace 

ratificat tratatul 
cu R.F. Germania

a
a

ale acestui an. în Austria s-au 
majorat prețurile la 1500 de 
produse. In iunie 1974, nivelul 
general al prețurilor a fost cu 
10,3 la sută mai ridicat decit 
in aceeași lună a anului trecut.

mestru al acestui an cu 7,04 la 
sută — anunță Institutul națio
nal de statistică.

Festivitățile consacrate
J

• SESIUNEA COMUNA 
CELOR DOUA CAMERE 
Adunării Federale a R.S. Ceho
slovace a ratificat tratatul dintre 
R.S. Cehoslovacă și R.F. Ger
mania, anunță agenția C.T.K.

A 
ale

Negocieri în vederea 
stabilirii de relații diplo
matice între S.U.A. și 

R.D.G.

• In cadrul pregătiri
lor ce se desfășoară in Anglia 
in perspectiva alegerilor, care 
după toate probabilitățile vor 
avea loc în toamnă, la Wood- 
stock s-au desfășurat simbătă 
și duminică lucrările consfătui
rii conducerii Partidului liberal, 
al treilea partid ca mărime din 
tară.

Conducerea Partidului liberal 
a stabilit ca la viitoarele ale
geri să prezinte un număr 
609 de candidați pentru
635 de mandate din Camera Co
munelor. Totodată, s-a hotărît 
ca linie politică generală reali
zarea după alegeri „a unui gu
vern de largă coaliție", formu
lă, după cum s-a anunțat, res
pinsă de laburiști.

BERLIN : Succes 
deosebit al elevilor 

români participanți la 
cea de a XVI-a 
olimpiadă de 
matematică

de 
cele

• Intre statele unite 
ȘI REPUBLICA DEMOCRATĂ 
GERMANĂ au început, luni, la 
Washington, negocierile finale 
in vederea stabilirii de relații 
diplomatice intre cele două țări.

• POTRIVIT APRECIERILOR 
PRESEI, in primele cinci luni

• COSTUL VIEȚII A CRES
CUT ÎN SPANIA în primul se-

0 CEA DE-A XVI-A O- 
LIMPIADĂ DE MATEMA
TICA, desfășurată între 6 șl 
15 iulie a.c. la Erfurt, in 
R.D. Germană, s-a încheiat 
cu un succes deosebit pentru 
participanții români. 
Adrian 
premiul 
maxim, 
premiul 
Alexandru, Colțoiu Mihnea 
și Pătrașcu Vasile — premiul 
al 3-lea.

Ocneanu, a 
întîi, cu un 
Vuza Dan a 
al 2-lea, iar

Elevul 
obținut 
punctaj 
obținut 
Buium

Coreei de Sud și au exprimat 
sprijinul lor față de lupta aces
tora pentru democrație.

★
Agenția A.C.T.C. informează 

că, la Phenian, a fost dat pu
blicității un comunicat prin care 
Comitetul pentru reunificarea 
pașnică a Coreei denunță auto
ritățile sud-coreene pentru re
centele condamnări la moarte 
și închisoare pe diferite termene 
pronunțate împotriva studenților 
și altor patrioți sud-coreeni. în 
comunicat se subliniază că aces
te acte criminale violează pre
vederile Comunicatului comun 
de la 4 iulie dintre Nord și Sud.

SINDICATUL MUNCITO
RILOR ȘI FUNCȚIONARI
LOR din industria petrolieră 
din regiunea venezueleană 
Maracaibo (S.O.E.P.) — cea 
mai bogată zonă în petrol a 
țării — a declarat că so
cietatea nord - americană 
„Creole Petroleum Co" 
(E.X.X.O.N.) violează legile 
venezuelene privind rever- 
siunea către stat a industriei 
hidrocarburilor.

După cum a declarat pre
sei locale Miguel Linares Ri
vas, conducător al S.O.E.P., 
această companie a pus în 
vînzare la preț de fier vechi 
mari cantități de utilaje ma
teriale și echipament folosite 
pentru explorarea și exploa
tarea zonelor petroliere din 
jurul lacului Maracaibo, fără 
să dispună de aprobările ne
cesare acordate de Ministe
rul Minelor și Hidrocarburi
lor din Venezuela. El a de
clarat că S.O.E.P. este în 
măsură să pună Ia dispoziția 
autorităților o serie de ele
mente care probează că 
E.X.X.O.N. și alte companii 
petroliere străine încalcă le
gile aprobate de Congresul 
Național al Venezuelei.

Cu prilejul aniversării procla
mării Republicii Irak (14 iulie) 
și a Zilei Revoluției Naționale 
(17 iulie), la Bagdad și în prin
cipalele orașe irakiene au în
ceput festivitățile consacrate a- 
cestor evenimente.

La ceremonie, ca și la_ cele
lalte manifestări prilejuite de 
cele două date importante din 
istoria poporului irakian, parti
cipă delegații străine.

Delegația guvernamentală ro
mână este formată din tovarășii 
Traian Dudaș, ministrul trans
porturilor și telecomunicațiilor, 
și Gheorghe Vasile, ambasado
rul Republicii Socialiste Roma
nia la Bagdad. La sosirea pe a- 
eroportul din capitala irakiană, 
delegația guvernamentală româ
nă a fost întîmpinată de Naeem 
Haddad, membru al Conducerii 
Regionale a Partidului Socialist 
Arab Baas din Irak, și de dr. 
Rașid Al-Rifai, ministrul comu
nicațiilor al țării gazdă.

La festivități participă și o 
delegație de ziariști români, con
dusă de redactorul-șef al ziaru
lui „Scînteia" (Alexandru Io- 
nescu). Delegația de ziariști ro
mâni a fost primită de Abdul 
Jawar Al-Sittari, ministrul edu
cației, și a avut întrevederi la

POSTUL DE DIRECTOR 
GENERAL al Agenției 
poneze pentru mediul 
conjurător, devenit vacant 
prin demisia vicepremierului 
Takeo Miko, a fost încre
dințat iui Matsuhei Mori.

într-o declarație făcută 
presei după numirea sa, 
Matsuhei Mori a făcut cu
noscut că nu se va opune 
planului de remodelare a 
insulelor japoneze intocmit 
de premierul Tanaka, „pro
iect care conține o serie de 
puncte ce merită a fi spri
jinite". El a menționat în
tre acestea noul sistem de 
transport și descentralizarea 
urbană, adăugind că va stu
dia cu atenție și chestiunea 
intoxicațiilor cu mercur, 
care au provocat maladia 
„Minamata", precum și in
troducerea, din anul 1976, a 
unor standarduri privind ni
velul maxim al elementelor 
toxice conținute în gazele jSfe 
eșapament evacuate de au
tomobile.

în sfirșit, Mori a declarat 
că va face tot ce ii va sta 
in putință pentru a proteja 
mediul înconjurător al țării. 
Japonia fiind recunoscută ca 
făcind parte din rîndul sta
telor cu mediul ambiant cel 
mai poluat.

ja- 
în-

Reuniunea miniștrilor agriculturii 
și finanțelor ai țărilor membre

ale Pieței Comune

Orientul Apropiat

BRUXELLES 15 — Cores
pondentul Agerpres, N. Po- 
pescu-Bogdănești, trans
mite : Luni au început la 
Bruxelles lucrările consi
liilor miniștrilor agricul
turii și miniștrilor de fi
nanțe ai țărilor membre 
ale Pieței comune.

tă vreme sistemul 
nanciar al C.E.E. 
nouă miniștri vor 
litățile de redresare a balanțe
lor de plăți ale unor țări mem
bre ale comunității.

monetar și fi- 
Totodată, cei 
studia po-sibi-

Rezultatele definitive 
ale alegerilor 

legislative parțiale din 
Japonia

Aminate de la data sta
bilită inițial (7 iulie), din 
cauza condițiilor meteorolo
gice deosebit de nefavora
bile, alegerile din prefectura 
japoneză Mie in vederea de
semnării deputaților pentru 
Camera Consilierilor s-au 
desfășurat duminică, 14 iu
lie. Două dintre cele patru 
mandate ale circumscripțiilor 
din această provincie au 
fost cîștigate de Partidul 
Comunist. Restul de două 
mandate a revenit Partidu
lui Liberal-Democrat, de gu- 
vernămint.

Reamintim că alegerile de 
la 7 iulie au fost organizate*, 
pentru înnoirea a 130 ’tk-
mandate din cele 252 ale
Camerei Consilierilor. Adău
gind și aceste rezultate din 
prefectura Mie, cele 130 de 
locuri puse în joc au fost 
împărțite astfel : 62 au re
venit Partidului Liberal-De
mocrat (de guvernămint), 
care deține în prezent 
de mandate în Camera 
perioară a Dietei, față 
134 cîte avea înainte de 
gerile de acum o săptămină. 
Partidul Socialist Japonez a 
obtinut 28 de mandate, a- 
vind un total de 62, com
parativ cu 59 anterior, iar 
Komeito a obținut 14 locuri, 
avind acum un total de 24 
de locuri, față de 23. Cel 
mai mare cîștig de locuri 
față de situația anterioară a 
fost înregistrat de Partidul 
Comunist din Japonia, care 
a obtinut la aceste alegeri 
legislative parțiale 13 man
date. Grupul parlamentar al 
acestui partid este acum 
constituit în Camera Con
silierilor din 20 de deputați, 
față de 11, cîți avea anterior 
confruntării electorale de la 
7 iulie. Celelalte mandate au 
revenit după cum urmează : 
5 — Partidului Socialist-De
mocratic (in total 10), parti
delor minore — 1 (in total 1) 
și independenților 7 (in to
tal 9).

CAIRO 15 (Agerpres). — Banca 
Mondială a hotărît să sporească 
împrumuturile acordate Egiptu
lui, care nu au depășit nicio
dată limita anuală de 20 mili
oane dolari și care au fost sus
pendate în ultimii ani — infor
mează agenția M.E.N. La Cairo 
urmează să sosească o delegație 
a Băncii Mondiale pentru a exa
mina împreună or oficialitățile» 
egiptene de resort proiectele 
economice ce vor fi finanțate 
din fondurile băncii. Banca 
Mondială va finanța o serie de 
proiecte din domeniul agricul
turii și industriei, extinde’» i re
țelei feroviare, precum și pro
iectele necesare redeschiderii 
navigației pe Canalul Suez.

Atenția observatorilor este 
concentrată asupra problemelor 
înscrise pe ordinea de zi a res
ponsabililor cu agricultura, de
oarece cei „nouă" au întîmpinat 
multe dificultăți în găsirea unui 
modus vivendi în materie de po
litică agricolă. Sînt discutate, de 
asemenea, implicațiile crizei e- 
nergetice asupra formării prețu
rilor unor produse agricole, 
unele probleme vamale.

In atenția miniștrilor de fi
nanțe se află pentru a doua oară 
în acest an situația economică 
și financiară a Pieței comune, 
caracterizată printr-un proces 
inflaționist ce dereglează de mul-

CAIRO 15. (Agerpres). — 
Președintele Egiptului, Anwar 
Sadat, l-a primit pe William 
Simon, ministrul de finanțe al 
Statelor Unite, aflat într-o vi
zită oficială la Cairo. După 
cum relatează agenția M.E.N., 
cu acest prilej au fost exami
nate o serie de probleme 
ordin economic. Agențiile 
presă precizează că șeful sta
tului egiptean a anunțat că mi
nistrul de externe, Ismail Fah
my, va întreprinde, luna viitoa
re, o vizită la Washington pen
tru a 
stat al 
asupra 
venite
Mijlociu.

de 
de

conferi cu secretarul de 
S.U.A., Henry Kissinger, 
ultimelor evoluții inter- 
în situația din Orientul

a României

naționale

A

In cinstea

PARIS. — In cadrul mani
festărilor consacrate celei de-a 
30-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația 
fascistă, formația de muzică 
și dansuri populare „Călușul'' 
din comuna Scornicești a 
prezentat trei spectacole la 
festivalul internațional de la 
Sainte (Franța), repurtînd un 
deosebit succes. Presa locală 
elogiază măiestria artiștilor 
români, bogăția tezaurului de 
cântece și dansuri românești, 
frumusețea costumelor și evi
dențiază amploarea mișcării 
artistice de amatori 
România.

0 COMITETUL POLITIC AL 
C.C. AL PARTIDULUI COMU
NIST PORTUGHEZ a dat pu
blicității, luni, o declarație în 
care afirmă că desemnarea unui 
ofițer eminent al mișcării for
țelor armate, locotenent-colone- 
lul Vasco Goncalves, în funcția 
de prim-ministru creează speran
țe întemeiate că actuala criză de 
guvern va fi rapid rezolvată. 
P.C.P. continuă să fie dispus să 
participe la un guvern de coa
liție și se declară favorabil in
trării în guvern și a altor ofițeri 
ai mișcării forțelor armate. O 
asemenea compoziție a guver
nului — se arată în continuare 
în declarație — va putea permi
te o politică maî operativă în 
realizarea obiectivelor progra
mului mișcării și va putea asi
gura mai bine . terminarea răz
boiului colonial, soluționarea 
problemelor economice celor mai 
urgente și continuarea democra
tizării pînă la organizarea ale
gerilor libere pentru Adunarea 
Constituantă.
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Alfonso Lopez Michelsen 
a fost proclamat oficial 

președinte ales 
al Columbiei

• CURTEA ELECTORALA 
DIN COLUMBIA l-a proclamat 
în mod oficial pe Alfonso Lopez 
Michelsen, președinte ales al 
țării, urmînd să fie învestit cu 
magistratura supremă în stat Ia 
7 august a.c., informează agen
ția PRENSA LATINA. Potrivit 
datelor oficiale. Alfonso Lopez 
Michelsen a ciștigat alegerile 
prezidențiale din 21 aprilie a.c. 
cu un avans de 1 281 268 voturi 
față de principalul său contra
candidat, Alvaro Gomez Hur
tado.

★
Președintele ales 

se află in prezent 
în Franța, urmînd 
zilei de marți să 
Marea Britanie. 
acestei luni. Alfonso Lopez Mi
chelsen va vizita, de asemenea. 
Venezuela.

al Columbiei 
într-o vizită 
ca in cursul 
sosească în 
La sfîrșitul

126 
Su- 

de 
ale-

• O COLOANA GROASA DE 
FUM se ridică, începind de du
minică dimineața, din craterul 
central al vulcanului Etna. Vul- 
canologii au înregistrat, tot
odată, numeroase explozii, pre
cum și mișcări seismice de in
tensitate redusă. Ei apreciază că 
această activitate este provocată 
de creșterea presiunii magmei 
in interiorul vulcanului.

R.P. BULGARIA: Labora
torul de lingvistică al insti
tutului de limbi străine din 
Sofia.

Accident naval în 
Strîmtoarea Otranto

a DUPĂ CUM TRANSMITE 
AGENȚIA TANIUG, vasul iu
goslav „Cavtat", cu un depla
sament de 2 300 tone, proprie
tate a Companiei de navigație 
atlantică din Dubrovnik, s-a 
scufundat in Strîmtoarea Otran
to. Accidentul a avut loc în urma 
ciocnirii vasului iugoslav cu o 
navă sub pavilion panamez, 
însă nu au fost înregistrate vic
time, echipajul și pasagerii 
aflați la bord fiind cu toții sal
vați.
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„Șaliut-3“: Continuă experiențele 
cuprinse in programul de zbor

Agenția TASS re
latează că zborul 
laboratorului spațial 
„Saliut-3“ continuă. 
Cei doi cosmonauți, 
Pavel Popovici și 
Iuri Artiuhin, se 
simt bine si conti
nuă experiențele cu
prinse în programul 
zborului, 
tuat in 
cercetări 
utilizate 
dierea structurii geo
logice a Caueazului 
și platoului Ustiurt, 
pentru stabilirea re
surselor silvice și 
altele. De asemenea, 
s-au efectuat studii 
privind atmosfera

Ei au efec- 
continuare 

care vor fi 
pentru stu-

terestră Ia mari al
titudini și experiențe 
medicale și biologice.

După cum relatea
ză agenția TASS, 
exploziile solare care 
au fost semnalate 
de numeroase obser
vatoare terestre, in 
perioada 4—10 iulie, 
nu au perturbat ac
tivitatea de la bor
dul stației orbitale 
sovietice „SaIiut-3". 
Cu toate că specia
liștii consideră că 
nici un zbor cosmic 
pilotat nu s-a desfă
șurat in condiții ătît 
de complexe din 
punctul de vedere al 
radiațiilor, aparatele 
de la bordul stației

„Șaliut" nu au înre
gistrat o creștere 
considerabilă a ra
diațiilor în zilele 
respective, în com
parație cu fondul ge
neral. Razele emise 
de soare, după cum 
au presupus specia
liștii, nu au ajuns la 
latitudinile nrin care 
trece orbita stației 
„Șaliut". Se conside
ră, însă, că dacă sta
ția ar fi evoluat pe 
o orbită, polară sau 
ar fi zburat dincolo 
de magnitosfera te
restră atunci dozele 
de iradiere a cosmo- 
nauților ar fi 
peste 
mise.

fost
limitele ad-
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