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in înfăptuirea indicațiilor 
touarasului Nicnlae Ceausescu 
pentru imbunatatirea muncii 

organizațiilor de tineret

GOSPODARI

Gindim intr-adevăr econo
mic la locul nostru de mun
că, gospodărim cum se poate 
>nai bine averea noastră co
lectivă, in calitatea dublă pe 
care o avem de producători 
și proprietari ai bunurilor 
materiale? A gindi economic 
— iată un subiect de medita
ție pentru fiecare dintre noi. 
Nicicind, mai mult ca acum, 
în acest cincinal a- cărui de
viză este să producem mai 
bine, mai repede, mai ieftin, 
nu s-a pus cu mai multă 
acuitate problema unei ati
tudini gospodărești față de 
mijloacele de producție, fată 
de felul 
bunurile 
imperativ 
obiectivă: 
iești un gram de metal în 
plus pentru a produce 10 sau 
20 de piese și cu totul alta 
este să se mențină același 
adaos risipitor la o produc
ție de 10 000 de repere, după 
cum o pierdere 
constituie 
națională, 
buzunarul 
noi, să. se 
minute 
strungar care lucrează pe un 
strung automat, sau de că
tre un inginer , său ipi eco
nomist, care ' fac o mun
că de concepție, 
economie înseamnă și a acțio
na eficient in interesul între
gii colectivități. Pornind de la 
interesele majore ale întregii 
societăți, ale ridicării nive
lului de trai al poporului, 
partidul ne cere să fim gos
podari, să gindim și să ac
ționăm in spirit economic. 
Numeroasele inițiative in 
valorificarea rezervelor de 
creștere a producției și a pro
ductivității muncii, de redu
cere a cheltuielilor mate- 
.pile. intensitatea cu care se 

esfășoară lupta cu timpul 
în întrecerea socialistă pen
tru a se realiza cincinalul 
înainte de termen sint do
vezi indiscutabile că in zeci 
și sute de colective de oa
meni ai muncii, preocuparea 
de a gindi economic a deve
nit o datorie de prim ordin. 
In formarea educației de a 
gindi economic, de a acționa 
eficient, organizațiile U.T.C. 
își pot aduce o contribuție 
deosebită prin depunerea 
unei munci politico-educa
tive susținute, în sensul cul
tivării a adevăratelor de
prinderi de gospodari care 
chibzuiesc și acționează pen
tru bunul mers al mun
cii, al producției. Nici un 
efort nu trebuie precu
pețit spre a-i face pe tineri 
să înțeleagă că a gindi eco
nomic, a acționa eficient la 
locul de muncă, a milita 
consecvent in rindul tovară
șilor de muncă pentru gos
podărirea mai bună a pro
prietății socialiste, a avuției 
noastre, a tuturor, este o 
datorie atît profesională, cîi 
și civică.

ADRIAN POPESCU

in care realizăm 
materiale. Acest 
îți are o rațiune 

alta e să cheltu-

însemnată 
pentru economia 
în final, pentru 

fiecăruia dintre 
irosească 5 sau 10 

zilnic de către un

A gindi
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Giurgiu-Răzmirești : de pe Șantierul national al tineretului trimisul 
nostru special ne comunică noi fapte de laudă ale elevilor și 

studenfilor care participă la realizarea marelui obiectiv

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, la 16 iu
lie, în stațiunea Neptun, pe mi
nistrul afacerilor externe al Re
publicii Indonezia. Adam Ma
lik, care face o vizită oficială 
în țara noastră.

La primire a luat parte Geor
ge Macovescu, ministrul aface
rilor externe.

Au participat Mursalin De.ang 
Mahangung, ambasadorul Repu
blicii Indonezia in țara noastră, 
și D. Djajadiningrat, director 
general in Ministerul Afacerilor 
Externe.

Ministrul indonezian 
nat președintelui 
Ceaușescu un mesaj 
din partea. generalului 
președintele Republicii
zia, și a guvernului indonezian, 
împreună cu urări de succes și 
prosperitate poporului român.

Mulțumind pentru mesajul

in acest cadru a fost releva
tă hotărirea comună de a între
prinde noi acțiuni pentru valo
rificarea multiplelor posibilități 
de dezvoltare a relațiilor dintre 
România și Indonezia, in toate 
domeniile și indeosebi in cel 
economic, in interesul ambelor 
popoare și cooperării internațio
nale.

A avut loc. de asemenea, un 
schimb de vederi privind princi
palele evenimente ale vieții po
litice internaționale.

A fost evidențiată necesitatea 
continuării eforturilor pentru 
consolidarea păcii și securității 
in lume, subliniindu-se in acest 
context rolul important ce re
vine Organizației Națiunilor 
Unite pentru promovarea unor 
raporturi de colaborare între . 
toate statele, a unei păci trai
nice în lume.

întrevederea 
într-o atmosferă

prietenesc transmis, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat la 
rindul său generalului Suharto 
cele mai bune urări de sănă
tate .și fericire, de bunăstare și 
progres poporului indonezian.

Exprimindu-și satisfacția pen
tru întrevederea acordată de șe
ful statului român, oaspetele a 
apreciat în mod deosebit rezul
tatele înregistrate in ultima vre
me in amplificarea relațiilor 
româno-indoneziene.

în timpul convorbirii s-a sub
liniat că intensificarea . schim
burilor și contactelor la nivel 
guvernamental, acordurile În
cheiate creează condiții favora
bile concretizării dorinței ce
lor două state de a conlucra 
fructuos pe baza principiilor 
respectării independenței și su
veranității naționale, a egalită
ții în drepturi, neamestecului în 
treburile interne și avantajului 
reciproc.

• Brigada Bechet a

revenit în frunte

• Cînd depanatorul

întîrzie, inițiativa nu

se lasă așteptată

• Un profesor de-

• Phillip Klutznick, om de afacericlară: „Trăiesc aici, american
face a avut loc un

adevărată revelație

flăcări ur-

PA VEL PERFIL

de umbră 
șantier, se

fost 
pri-

s-a desfășurat 
cordială.

a înmî- 
Nicolae 

de salut 
Suharto, 
Indone-

cu elevii mei, Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialis
te România, a primit, marți 
după-amiază, în stațiunea Nep- 
tun, pe Phillip Klutznick, om

I■

Declarația
Agenției Române de Presă

99'

Portul Galati•,

Agerpres“

de afaceri american, care 
o vizită in țara noastră.

în cursul întrevederii au 
abordate unele probleme 
vind cooperarea economico- 
financiară dintre România si

S.U.A. Totodată.
schimb de vederi asupra unor 
aspecte actuale ale relațiilor e- 
conomice internaționale.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

Mergem bine,
băieți!“

49 de grade Celsius la soare. 38 la umbră. Nici o adiere de 
vint, nici un freamăt de 1 frunze. Aerul e de vată. De vată sti
cloasă care arde, irită, înroșește. Pămintul uscat seamănă cu un 
obraz imbătrinit, plin de striuri, seamănă cu un obraz tumefiat 
sub ploaia de raze. Miroase a pline coaptă in cimpie, miroase a 
praf, miroase a ciment umed, miroase a cantină de șantier. 
Deăsupra Pietroșanilor roata soarelui cu coama in 
zește un nou incendiu stelar.

49 de grade Celsius la soare. 38 la umbră.., dar 
nici nu poate fi vorba. Tot ceea ce se face aici, pe 
face sub soare. Dale, canale de irigații, barăcile, stația de punere 
sub presiune se conturează sub strălucirea ecuatorială a astrului.

Este o temperatură de limită între separabil și inseparabil. 
Betonul uscat crapă in zig-zaguri. Trebuie să-l uzi din sfert in 
sfert de oră. Apa de băut capătă gust de leșie. Salopetele de 
brigadier stau atirnațe in . parii gardului. Băieții, in chiloți și 
maieu, incălțați în teniși sau șlapi, cară cu roabele și căldările 
apa din Vedea. Plasa de sirmă au adus-o cu brațele de la 
kilometru distanță.

Aseară am cunoscut pe elevii Liceului agricol din Bechet, 
tîi la careul de simbătă seara, cind li s-a inminat drapelul 
brigadă fruntașă, apoi, aici,'intr-un fost maidan, pe o fostă pa

Foto: O. PLECAN

(Continuare în pag-a Il-a)

ln pagina a n-a, in ca
drul rubricii CULl URĂ, 
este inserată ancheta:
DOAR SIMPLI SPEC

TATORI ?
O postură în care nu
meroși tineri munci
tori din Turda nu au 
de ce să se mîn- 

drească

INTEGRAREA
SOCIO-PROFESIONALĂ

O PREOCUPARE DE PRIM ORDIN
A ORGANIZAȚIEI DE TINERET

DIN CRONICA MARII ÎNTRECERI
• Peisajul industrial al 

județului Harghita s-a îm
bogățit cu un nou obiectiv 
al industriei alimentare. Este 
vorba de punerea in func
țiune la Miercurea Ciuc a 
unei moderne fabrici de bere, 
prevăzută pentru o producție 
anuală de peste 200 000 hec
tolitri in mai multe sorti
mente.

« Pe platforma Combina
tului petrochimic din Bor- 
zești au început lucrările de 
construcție a unei noi insta
lații de sodă caustică elec
trolitică. Prin realizarea a- 
cestui obiectiv se va dubla 
producția de materie primă 
pentru fabricarea produselor 
clcrosodice. Instalația va fi 
dotată cu utilaje complet au
tomatizate realizate in țară.

• Noile capacități indus
triale de la întreprinderea 
de materiale de construcții 
..Ceramica" Jimbolia din ju
dețul Timiș au atins, înainte 
de termenul prevăzut, para

metrii dej producție proiec
tați.

• Au început lucrările de 
dublare a liniei ferate elec
trificate Filiași-Strehaia, care 
va permite sporirea conside
rabilă a capacității de tran
sport pe acest traseu. Lucrări 
similare se execută, de ase
menea, in cadrul direcțiilor 
regionale C.F.R. București. 
Galați, Iași, Brașov și Cluj 
pe sectoare a căror lungime 
totală depășește 300 de kilo
metri.

e Participarea entuziastă a 
oamenilor muncii din între
prinderile industriale și de 
construcții la întrecerea so
cialistă, ce se desfășoară in 
întimuinarea apropiatei săr
bători a celei de-a XXX-a 

/aniversări a eliberării patriei 
'și a Congresului al XI-lea al 

partidului, a permis ca, pînâ 
acum, colectivele a aproxi
mativ 200 de unități econo
mice sâ raporteze realizarea 
planului pe primii patru ani 
ai cincinalului.

Recent, in cadrul unei plenare 
a Comitetului județean Brașov 
al U.T.C. a fost analizat modul 
in care organizația de tineret 
a județului se preocupă de in
tegrarea socio-profesională a ti
neretului 
industrii 
rii.

Analiza 
prin marile răspunderi ce i-au 
fost încredințate organizației de 
tineret in acest domeniu dar și 
prin realitățile județului în care, 
din totalul oamenilor muncii din 
industrie, peste 60 000 sint tineri. 
Aportul acestora in realizarea 
sarcinilor de plan constituie un 
factor de primă importanță, iar 
acțiunile specific tinerești în 
sprijinul producției sînt o con
tribuție tot mai valoroasă în a- 
ce.st sens. In același timp insă, 
dezbaterile plenarei au scos in 
evidență faptul că in județ tră
iesc 4 000 de tineri neîncadrați 
in activități productive, că in 
prima jumătate a anului in în
treprinderile brașovene 5 000 de 
tineri au produs cu rebuturi și în 
unele locuri de muncă, din lipsa 
calificării și a nerespecțării nor
melor tehnice, se ajunge chiar 
ca 25 la sută din noii încadrați 
să nu-și îndeplinească normele 
de producție.

Ca o problemă cheie a inte-

in unitățile puternicei 
a acestei părți a ță-

problemei se justifică

DE DOUA ORI
ANGAJAMENTUL

ANUAL
grării socio-profesionale, califi- ’ 
carea tineretului a făcut obiec
tul unei ample analize. Indus
tria județului, care cunoaște o 
dezvoltare amplă, este axată 
mai ales pe industria, construc
toare de mașini, ramură în care 
se manifestă și cea mai mare

însemnări pe marginea
unei plenare a

Comitetului județean
Brașov al U.T.C

nevoie de cadre calificate. în 
acest an, la diverse ferme de 
pregătire și perfecționare sint 
cuprinși peste 52 000 de tineri, 
ceea ce înseamnă, de fapt, că în 
numeroase întreprinderi 85 la 
sută din tinerii încadrați fac 
parte dintr-un sistem organizat 
de formare profesională. Aces
tora li se adaugă elevii școlilor 
profesionale și liceelor de spe
cialitate, precum și. activitatea 
de instruire practică ce se des
fășoară in atelierele școală ale

diverselor unități de învățămînt 
general și liceal.

în contextul acestui efort ge
neral, pentru asigurarea schim
bului de miine al industriei ju
dețului, exemplele pozitive și 
negative amintite de participant 
ții la dezbateri au evidențiat cu 
claritate faptul că organizațiile 
de tineret pot contribui intr-un 
mod hotărîtor la valorificarea 
integrală a calificării noilor con
tingente de muncitori, deoarece 
condițiile obiective fiind larg 
create, factorul educațional, gri
ja față de problemele tînărului 
încadrat, îndrumarea sa atentă 
în integrarea profesională devin 
hotărîtoare.

Este grăitor în acest sens 
exemplul organizației U.T.C. de 
la întreprinderea „6 Martie" 
Zărnești unde, în baza legisla
ției în vigoare, s-au găsit moda
lități interesante și valoroase de 
a stimula noii încadrați, de a le 
trezi dragostea față de locul de 
muncă, de a-i face cit mai fo
lositori pentru producție. Prin
tre acestea se numără indemni
zațiile acordate pe baza califi
cativelor acordate lunar, coor-

La chei sînt trase 14 nave flu
viale și una maritimă. Operațiu
nile de descărcare pot fi urmă
rite și din depărtare, după rit
mul in care se mișcă giturile 
macaralelor dinspre Dunăre 
spre mal și invers. Ni se pare 
un ritm bun. insă ing. Tudo- 
ran Gurău., șeful portului .,Do- 
curi“ din Galați, acceptind cali
ficativul. ține să precizeze: 
„Putem și mai mult". Din nave 
sînt descărcate mari cantități de 
laminate, produse chimice, pro
duse balastiere, fel de fel de 
mărfuri din diferite locuri, din 
diferite țări. Macaragii, mari
nari, docheri, operatori de dană, 
tineri și vîrstnici toți efectuea
ză parcă operațiuni contracro- 
nometru. Cit mai mult ? Aici, 
de Ia începutul anului, au fost 
economisite peste 200 de zile. 
Navele au fost descărcate mai 
repede, timpul de staționare a 
fost redus cu 28 la sută.

— Cit mai mult, tovarășe se
cretar al comitetului U.T.C. ?

— Avem încă posibilități și 
apoi nouă ni-i străin sentimen
tul de automulțumire. Am re
dus absențele nemotivate Ia mai 
mult de jumătate, dar încă mai 
sint. celelalte abateri de la dis
ciplina in producție au devenit 
manifestări cu totul și cu totul 
izolate, dar încă mai sint.

ION CHIRIC
ADINA VELEA

(Continuare in pag. a ll-a)
(Continuare în pag. a IlI-a)

La invitația președintelui 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Sierra Leone va face 

o vizită oficială de prietenie 
în România

invitația președintelui Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Sierra Leone, Siaka 
P. Stevens, va face o vizită oficială de prietenie în România 
in perioada 19-24 iulie 1974.

Agenția Română de Presă este 
împuternicită să deelare urmă
toarele :

Poporul român a luat cunoș
tință cu sentimente de vie ne
liniște și adîncă indignare de 
vestea organizării unei lovituri 
de stat în Cipru de către for
țele militare străine aflate pe 
teritoriul acestei țări împotriva 
ordinii constituționale a Repu
blicii, a guvernului legal și a 
șefului legitim al statului, pre
ședintele Makarios.

Opinia publică din România 
dezaprobă în modul cel mai 
ferm organizarea loviturii de 
stat, care reprezintă un amestec 
flagrant în treburile interne ale 
unui stat suveran, membru al 
Organizației Națiunilor Unite, 
un act al politicii de forță ce 
periclitează grav independenta 
Republicii Cipru, amenință cu
ceririle democratice ale poporu
lui cipriot. liniștea și securita
tea întregii populații a insulei.

In același timp, intervenția 
străină în Cipru comportă se
rioase implicații internaționale, 
contravine cursului tot mai larg 
spre destindere, spre normaliza
rea raporturilor intre state, spre 
stingerea focarelor de conflict, 
luptei popoarelor de a fi stăpâ
ne pe propriile destine. Ames
tecul militar străin in treburile 
interne ale Ciprului aduce pre
judicii eforturilor de stabilire a 
unei păci trainice și de edifica
re a securității pe continentul 
Europei, in Balcani și in zona 
Mării Mediterane, violează fla
grant Carta Organizației Națiu
nilor Unite, principiile funda
mentale ale relațiilor internațio
nale, normele de legalitate și 
justiție internațională.

România — care dezvoltă re
lații largi de colaborare și prie-

tenie eu Republica Cipru — își 
exprimă sprijinul deplin față de 
guvernul legal al președintelui 
Makarios, își reafirmă, și cu a- 
cest prilej, deplina solidaritate 
eu lupta poporului cipriot pen
tru apărarea suveranității și in
dependenței patriei sale, a inte
grității teritoriale, împotriva lo
viturii militare organizate de 
trupele străine prezente in 
insulă.

Animată de înaltele comanda
mente politice și morale care 
guvernează întreaga activitate 
internațională a României, opi
nia publică din țara noastră cere 
cu fermitate să se pună capăt 
atacului militarilor străini in Ci
pru — și, în acest sens, consi
deră necesar să fie îndeplinită 
cererea președintelui Makarios 
și a guvernului legal cipriot pri
vind retragerea urgentă a mili
tarilor greci din insulă, cere să 
se restabilească ordinea consti
tuțională în această țară, în con
formitate cu aspirațiile națio
nale de libertate și independen
ță ale poporului cipriot, cu nor
mele de legalitate și etică inter
națională. Aceasta răspunde tot
odată cauzei destinderii in Bal
cani și in Europa, cerințelor sta
tornicirii securității pe continen
tul nostru.

în spiritul politicii sale con
secvente, România se pronunță 
cu hotărire împotriva oricăror 
acte de forță și a oricăror for
me de amestec în treburile in
terne ale altor state, pentru 
respectarea strictă a principiiloi' 
independentei și suveranității 
naționale, a dreptului poporului 
cipriot de a se dezvolta liber 
și de-sine-stătător, de a-și ho- 
tări singur soarta in conformi
tate cu interesele sale, fără nici 
o ingerință din afară.

ÎN PAGINA A IV-A : COMENTARIUL NOSTRU :

UN ACT AL POLITICII DE FORȚA, 
CARE PERICLITEAZĂ GRAV

INDEPENDENȚA CIPRULUI
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ATENTIE LA CASA FĂRĂ ACOPERIȘ
9 I

Fără prezența afectuoasă, 
ocrotitoare a părinților o casă 
seamănă cu acele construcții in 
demolare, cărora, dintr-un în
ceput, lama unui buldozer le-a 
smuls acoperișul. Această ima
gine dură, dar reâlă, mi-o su
gerează trista experiență de 
viață a unui copil. Eugen G. are 
13 ani și trei familii — în care 
s-a născut, in care a crescut și 
în care ar fi vrut să rămînă. 
Dar, prin forța împrejurărilor, 
potrivnice lui, in nici una nu se 
poate integra. Va fi trimis pen
tru a cincea oară (de patru ori 
a fugit) intr-un centru de re
educare. Dar, pînă atunci... Se 
uită în ochii mei și dintr-o dată 
11 năpădesc lacrimile. Un lucru 
rar, mi se spune, printre mino
rii infractori, acești copii care 
au uitat să plîngă.

— Ce se întîmplă ? Ți-e tea
mă de ceva ?

— Nu. Dar semănați foarte 
bine cu mama. E vînzătoare de 
pîine la capătul mașinii 32.

— Cum o cheamă ? Aș vrea 
s-o cunosc.

— Paraschiva.
— Și mai cum ?
— Nu mai știu. Că s-a mă

ritat.

PROTECȚIE, DAR Șl 
ÎNȚELEGERE

Există o sumedenie de repre
zentări pentru ceea ce — copii, 
tineri sau adulți — înțelegem 
prin „casa părintească" :

„Un reazem atunci cînd ești 
tinăr și neajutorat".

„O școală în care-ți faci uce
nicia pentru viață".

„Acel cadru stabil, necesar 
construirii ființei umane, copi
lul fiind un candidat la umani
tate".

„Locul în care înveți să fii iu
bit și să iubești".

Deși poate subiective, asemenea 
explicații ar putea oricînd deveni 
utile într-un manual de peda
gogie familială, știință preocu
pată să amelioreze raporturile 
între părinți și copii. Așa cum, 
dintr-o înțelepciune clădită pe 
experiență, Ioana Bucur, pen
sionară a Fabricii de chibrituri 
din București, mamă a cinci co
pii, din care trei înfiați, ne spu
ne : „Familia trebuie să dea so
cietății noastre vieți sănătoase, 
echilibrate, realizate moral și 
spiritual. Acesta este rostul ei, 

atunci cînd iși ia răspunderea 
să aducă pe lume copii".

Ce reprezintă familia într-o 
primă etapă a copilăriei ? Con
semnăm părerea unui specialist 
în materie, prof, psiholog Cor
nelia Radu: „Formarea copilului, 
socializarea lui are loc mai în- 
tii în grupul restrîns al fami
liei și abia mai tirziu in școală, 
în profesie. Prin stabilitatea ei, 
prin legăturile durabile care o 
susțin, familia dă copilului sen
timentul de siguranță, de pro
tecție intr-o lume necunoscută, 
inaccesibilă virstei lui. Aceasta 
înseamnă nu numai să-i satis

„Membrii de partid, tinerii comuniști trebuie 
să militeze pentru ca familia să constituie un ca
dru sănătos de creștere spirituală a copiilor, cea 
dinții școală în care copilul să învețe odată cu 
regulile de comportare, prețuirea muncii, devota
mentul față de patrie și popor, față de cauza 
socialismului."

(Proiectul de norme ale vieții și muncii 
comuniștilor,' ale eticii și echității so
cialiste).

faci trebuințele elementare, in 
calitatea ta de părinte, să-i as- 
timperi, de pildă, foamea și se
tea, dar și nevoia de dragoste, 
înțelegere, încredere, fără de 
care omul din el nu va înflori 
niciodată." Prof. Cornelia Radu 
este, în același timp, șefa Cen
trului de primire a minorilor, 
instituție menită să ocrotească 
copiii între 3 și 17 ani, copii 
găsiți pe stradă, în gări, 
incapabili să se adapteze 
unui statut social, evadați din 
casele lor în care nu au găsit 
nici căldura, și nici prețuirea.

ATITUDINEA MATERNĂ
Frații Dănăriciu n-au cunos

cut niciodată binefăcătoarea dra
goste maternă. Mama a plecat 
în lume, nici acum nu se știe 
unde, lăsîndu-și cei doi copii, 
un băiețel și o fetiță, în seama 
unei bătrîne de 80 de ani fără 
vreo posibilitate de a-i între
ține. Au fost culeși de pe stra
dă desculți, dezbrăcați. într-o 
stare avansată de subnutriție. 
Fetița de patru ani a trebuit să 
fie hrănită artificial, întrucît nu 
putea încă să se alimenteze sin
gură. Ca și ceilalți minori, n- 

duși la centru, au trecut prin- 
tr-o perioadă de domesticire, de 
umanizare, după viața nomadă 
pe care au. dus-o. Odată intrat, 
aici, în viața copilului intervine 
factorul securizant, educator. Nu 
mai are grija zilei de mîine, 
deci nu va mai fi nevoit să 
fure pungi cu lapte, nu-și va 
căuta un adăpost în poduri și 
curți, din moment ce a descoperit 
un așternut curat, se deprinde 
cu higiena, cu orele de muncă, 
cu televizorul. Dispar teama, 
tentativa de fugă. Trece apoi, 
după hotărirea comisiei de ocro
tire a minorilor, în diferite uni

tăți pentru reintegrarea lui so
cială. Este rareori încredințat 
familiei. Din felurite motive. 
Tata sau mama, unul din ei, 
care a rămas „stîlpul" familiei, 
își declină orice competență, se 
spală pe mîini, cerînd statului 
să se ocupe de creșterea pro
priilor săi copii. La nevoie, de 
reeducarea lor. Sau familia este 
atît de zdruncinată, încît și-a 
pierdut orice posibilitate de-a 
cîștiga copilul, de a și-l apro
pia, de a-i asigura condițiile 
morale necesare creșterii. într-o 
circumstanță mai gravă, ei în
șiși, acești copii, se opun cu la
crimi întoarcerii în „sinul" fa
miliei de care, paradoxal, nu-i 
mai leagă nici o undă de lu
mină.

CEA MAI COMODĂ 
METODĂ EDUCATIVĂ
Se pare că arma folosită cu 

predilecție de părinții hotărîți 
să-și imblînzească odraslele, să 
le aducă pe calea cea bună, ră- 
mîne bătaia. Cea mai comodă, 
cea mai la-ndemînă metodă edu
cativă. Copiii care au fost pe
depsiți devin rareori cei mai 
buni oameni. Una este să-ți 

exerciți autoritatea părintească 
aplicînd din cînd în cînd o pe
deapsă severă, și alta este să 
vătămezi sufletul și trupul unei 
ființe fără apărare, lovind-o cu 
brutalitate. Ovidiu Ț.. din Buș
teni a fost adus la spital cu u- 
rechile mușcate în furia oarbă 
a tatălui, cu răni adinei de ca
taramă pe gît, cu capul stră
puns. Părintele își pedepsise 
astfel fiul de 11 ani pentru că 
nu-i adusese la îndeplinire o 
sarcină încredințată : să fure un 
sac de rumeguș din curtea unei 
fabrici. Altfel, chemat la ordine 
și clemență, părintele se bătea 
cu pumnul in piept că e un bun 
gospodar, muncitor onest, per
soană respectabilă...

„Dualitatea între ceea ce spui 
și ceea ce facî, între ceea ce 
predici copilului și ceea ce ești, 
ne precizez i prof. C. Radu, 
este motivul care aduce adese
ori copiii într-o stare de derută 
morală și chiar de infracțiune. 
Să nu furi, te avertizează pă
rintele, dar el însuși comercia
lizează obiectele procurate de 
copii, să nu minți, dar el în
suși debitează zeci de neadevă
ruri. Să nu uităm că puterea 
familiei, a modelelor ei în ra
port cu alte medii și grupuri 
este predominantă. Copiii sfir- 
șesc prin a lua exemplul tată
lui sau al mamei, al bunicului 
sau al bunicii".

Poate deveni familia școală 
a uceniciei morale ? Ce trebuie 
întreprins pentru sănătatea ei ? 
Iată opinia unei educatoare : 
M. Caloianu de la Grădinița 
nr. 90 :

— N-aș vrea să dau sfaturi, 
dar cred că și înțelegerea au
torității e uneori greșită. Sînt 
pentru severitate, dar nu dre
saj : acceptare a trăsăturilor in
dividuale, dar și construcție 
conștientă a personalității în 
formare. Asigură-ți inima copi
lului, glăsuiește o veche înțe
lepciune, și ai găsit calea cea 
mai directă de a putea comu
nica cu el."

în concepția a nouă oameni 
din zece, familia înseamnă e- 
ducație. Efort, muncă, stăruință 
pentru ca vlăstarele care ne 
poartă numele să devină la 
rîndul lor constructori vrednici, 
oameni împliniți în societatea 
socialistă. De aceea, casa părin
tească are întotdeauna nevoie 
de un acoperiș moral, sub care 
să ai certitudinea și siguranța 
că nu „te plouă" și nu „te nin
ge" niciodată. Aceasta mi se 
pare a fi nu o metaforă, ci o 
adîncă realitate.

LUCIA HOSSU

MILIOANELE
DE INIMI 

ALE CĂRȚII

O rețea de acțiuni eficien
te și subtil structurate punc
tează, cel puțin de două, trei 
ori săptăminal, programul 
manifestărilor de populariza
re a cărții, care prelungesc 
în mod inteligent ecoul 
profund pe care l-au avat 
in masele de cititori „Salo
nul național" și primul „Sa
lon bucureștean al cărții". 
Semn elocvent al dezvoltării 
culturii noastre socialiste în 
cei 30 de ani de la Elibera
re, al nivelului vieții spiri
tuale a poporului.

In legătură cu manifestă
rile pe care le pregătește 
Centrul de librării in această 
perioadă, care precede cele 
două mari evenimente din 
viața poporului nostru, 
ne-am adresat tov. Zoltan 
Gheorghiu, director adjunct, 
care succint prezintă citito
rilor noștri citeva din prin
cipalele acțiuni cu cartea ca
re vor avea loc in Capitală.

• La 22 iulie cititorii bucu- 
reșteni vor face cunoștință 
cu debutanții premiați ai ul
timului concurs literar ini
țiat de Editura Eminescu, 
cărțile semnate de Mircea 
Florin Sandu „Elegie pentru 
puterea orașului", și de Ca
rolina Ilica „Neîmblînzită 
ca o stea lactee", ambele 
distinse cu premiul I, poe
zie, Dinu Adam „înaltele 
porți", premiul II, poezie, și 
George Florin Cosma „O- 
glinzi în rouă", premiul III, 
poezie, Pavel Perfil „Cu 
fața spre lume" poezie- 
mențiune. De asemenea Do- 
ru Davidovici cu lucrarea 
„Caii de Ia Voroneț", pre
miul I, pentru proză, nume 
cu totul noi pe firmamentul 
literelor românești voț fi 
lansate simultan.

• Tot Editura Eminescu 
organizează ' la librăria Mi- 
hail/Sadoveanu în 30 și 31 
iulie două seri ale teatrului 
românesc în care dramaturgi 
de frunte precum Eugen 
Lovinescu, D.R. Popescu, Eu
gen Barbu, Aurel Baranga, 
Ion Baican, Paul Everac. 
Constantin Chiriță ș.a„ îm
preună cu actori de presti
giu ai scenelor bucureștene, 
vor fi prezenți la întîlnirea 
cu publicul care ii îndrăgeș
te. Cu acest prilej va fi lan
sată și cartea despre teatru 
a criticului și eseistului Am- 
za Săceanu.

F. LEREA

Doar simpli spectatori?
O postura în care numeroși tineri muncitori din 

Turda nu au de ce sa se mîndreased
în Turda — și e firesc pen

tru un oraș care se poate mîndri 
atît cu vechile sale tradiții in
dustriale, cit și cu prestigiul pe 
care l-au căpătat in ultimii ani 
întreprinderile sale — trăiesc și 
lucrează foarte mulți tineri, 
întreprinderile au cluburi unde 
— cel puțin teoretic — tinerii 
înșiși pot propune și organiza 
acțiuni, unde, mai ales, pot in- 
ființa formațiile lor artistice. 
Despre rolul acestora de pune
re în valoare a unor talente — 
nu arareori demne de toată lau
da — și de educare pe multiple 
planuri atît a artiștilor amatori, 
cit și a spectatorilor, nu credem 
că mai este nevoie să vorbim 
prea mult. Sint interesați tine
rii din Turda de înființarea u- 
nor formații artistice cit mai di
verse. care să corespundă în
clinațiilor și doleanțelor lor? In 
ce măsură organizațiile U.T.C. 
sprijină sau, mai multi provoa
că astfel de acțiuni ?

La întreprinderea Sticla a- 
proape o treime din muncitori 
sînt uteciști. Am aflat că se 
mindresc cu o apreciată (în țară 
și peste hotare) echipă de dan
suri populare — Țarina — care 
numai anul acesta a susținut în 
întreprindere numeroase spec
tacole, Directorul clubului, Ni- 
colae Giurgiu, ne-a vorbit des
pre cele 9 brigăzi artistice dș 
agitație pe secții, despre forma
ția de muzică ușoară, despre or
chestra de muzică populară (nu 
mai puțin îndrăgită de specta
tori), despre numeroșii soliști 
vocali.

— Sînt formații organizate de 
tineri, susținute de ei ?

După care dialogul, ce debu
tase atît de promițător, a decurs 
în felul următor :

Nicoîae Giurgiu : S-ar putea 
spune și asta. Sigur, prin în
suși specificul lor, în formațiile 
amintite majoritatea sînt tineri.

Rep. : Atunci care este contri
buția, în afara simplei prezențe 
fizice a uteciștilor, celor 18 
organizații U.T.C., a comitetului 
U.T.C. pe întreprindere ?

N. G. : Birourile grupelor sin
dicale și comitetele U.T.C. se 
ocupă de prezența oamenilor la 
repetiții și în cazul brigăzilor 
artistice de agitație de furniza
rea datelor pentru textele pe 
care apoi le facem noi la club.

Următoarea vizită : Fabrica 
de ciment. Și aici lucrează un 
număr mare de tineri — 500 de 

uteciști cuprinși în 18 organiza
ții U.T.C. I-am găsit aici pe 
loan Hilișcău, locțiitorul secre
tarului U.T.C., pe Carol Bajko, 
responsabil cu problemele cultu
rale în comitetul U.T.C., și pe 
Vasile Sin, îndrumătorul cultu
ral al clubului. în întreprinde
re există : un taraf, o echipă de 
dansuri populare, o formație de 
muzică ușoară și o brigadă ar
tistică de agitație (cindva, ciș- 
tigătoare a unor mențiuni la fa
za pe țară a concursurilor for
mațiilor artistice de amatori). 
Din păcate, am constatat însă 
că doar 20 (și asta cu indulgen
ță !) de uteciști (din 500 !) se 
dovediseră interesați (cel puțin, 
după părerea interlocutorilor 
noștri) de cele cîteva formații 
artistice. „Intimpinăm foarte mari 
greutăți în participarea tinerilor 
la diverse activități propuse de 
noi. Majoritatea sint înscriși la 
seral, alții sint navetiști și re
fuză să rămînă la club după 
orele de program". însă, cu toate 
aceste greutăți, optica de a pri
vi lucrurile ni se pare eronată: 
uteciști! nu sint consultați și an
trenați în înjghebarea unor- for
mații artistice care să corespun
dă înclinațiilor lor, ci sint doar 
chemați sau obligați să participe, 
mai puțin ca artiști amatori, cit 
mai ales ca spectatori (pentru 
a umple sala, cu alte cuvinte) 
la serile pe care clubul le are 
înscrise in programul său. Răs
punsurile primite sînt edifica
toare, și de aceea le consem
năm :

— Știți că brigăzile artistice 
de agitație sînt alcătuite de ti
neri. I-ați întrebat dacă n-ar 
dori să înființeze cîte una în 
fiecare organizație U.T.C. în 
parte ?

— Avem o brigadă care este 
destul de bună. N-am discutat, 
dar dacă trebuie neapărat o să 
o facem și pe asta (! !).

— Nu există in întreprindere 
nici o formație de teatru. Ați 
vorbit cu uteciștii dacă i-ar pa
siona înființarea vreuneia ?

— Nu merg ei nici la teatru 
profesionist, și doar n-o să-i fa
cem noi concurență !

La întreprinderea Electroce
ramica nu există încă un club. 
Dar într-o încăpere destul de 
mică i-am întîlnit pe membrii 
formației de muzică ușoară re- 
petînd. Mihai Șerban, secretarul 
comitetului U.T.C., ne-a spus :

— într-un foarte scurt timp

am înjghebat o echipă de dan
suri populare, un grup de reci
tatori care curînd vor da primul 
spectacol, o brigadă artistică de 
agitație. Deși dornici eram mai 
de mult să le avem, negăsind 
înțelegerea necesară la fostul 
președinte al sindicatului, totul 
a stagnat.

— Cine se preocupă de înfiin
țarea lor 1

— Noi, tinerii uteciști, cu to
ții- Să vedeți, după ce a dat 
brigada artistică de agitație pri
mul spectacol au fost mari dis
cuții. Care mai de care a venit 
cu idei pentru text. Iar în ulti
ma ședință a organizației U.T.C. 
nr. 7 de la atelierul de matrițe, 
cîțiva uteciști au propus să fa
că și ei o brigadă. în scurt timp 
vom avea și o formație de tea
tru. „Culturalul" nostru a ab
solvit secția de regie a școlii 
populare de artă. Este doar și 
mindria lui in joc !

— Aveți cumva probleme cu 
prezența la spectacole ?

— Probleme ? Doar că nu în
cap în sala de festivități toți 
cei care vor să vină.

★
Mai întîi, trebuie subliniat că 

o anume comoditate a unor 
membri ai comitetelor organiza
țiilor U.T.C. a făcut ca de felul 
cum iși petrec timpul liber 
tinerii să se ocupe nu ei, ci alt-*’’ 
cineva, un director de club, un 
președinte de sindicat... Iar răs
punderea uteciștilor să fie re
dusă la simpla semnare a ta
belelor de prezență la repetiții. 
Așa se explică și inexistența la 
„Sticla" și la Fabrica de ciment 
a unor formații animate efectiv 
de tineri. Așa cum se explică și 
entuziasmul pe care l-am întîl
nit la Electroceramica, unde, 
conștiința că ei sînt organizato
rii, că ei propun și ei și pun în 
practică propunerea, a făcut ca 
doar in cîteva luni să ia ființă 
și să se dezvolte formații ar
tistice de calitate.

In al doilea rînd este clar că 
numai discuțiile și propunerile 
la nivelul fiecărei organizații 
U.T.C. în parte și, în funcție de 
ele, înființarea unor formații ca
re să aibă în vedere dorința fie
cărui tinăr în parte, ar reuși să-i 
atragă pe aceștia, să le dea po
sibilitatea să realizeze singuri 
echipe artistice la care să vină 
din pasiune și nu din obligație.

MIRUNA IONESCU

ZILE HOTĂRÎTOARE 
ÎN CAMPANIA 

DE RECOLTARE 
A PĂIOASELOR

Campania de recoltare a pă- 
ioaselor se desfășoară din plin 
in aproape toate județele țării. 
Firește, ritmul cel mai intens de 
lucru se înregistrează în unită
țile agricole din sudul și vestul 
țării, unde recoltatul orzului s-a 
încheiat sau se apropie de sfir- 
șit. iar lanurile de griu își mic
șorează, cu fiecare zi, întinde
rea ca urmare a activității ne
întrerupte, zi-lumină, a combi
nelor. Aproape o mie de unități 
agricole au raportat încheierea 
recoltatului la orz; județe în
tregi cum sînt: Constanța, Te
leorman, Ialomița. Brăila, Olt. 
Mehedinți și Dolj au inche-.șt 
această lucrare. Producțiile au 
fost bune, iar eforturile oame
nilor au făcut ca înmagazinarea 
să se realizeze la timp și fără 
pierderi. Concomitent, recolta
tul griului s-a desfășurat — și 
continuă să se desfășoare cu 
grijă maximă pentru evitarea 
pierderilor. Cooperativele agri
cole și Întreprinderile de stat 
din județul Constanța au reali
zat această lucrare pe mai bine 
de 80 000 de hectare, iar cele 
din județul Teleorman pe 75 000 
de hectare. Reușita de pînă 
acum, ritmul cu care se lucrea
ză, conduc la ideea că înainte 
de sfirșitul acestei săptămini 
lucrarea va fi raportată ca în
cheiată. Mult avansate sînt cu 
secerișul și unitățile agricole 
din județele Buzău, Brăila. Dolj 
Și Mehedinți. S-a lucrat și se 
lucrează în flux continuu ; prin 

(Urmare din pag. 1)

jiște arsă de soare. Locul unde se fac dalele de cea mai bună 
calitate pentru sistemul de irigații Giurgiu-Răzmirești.

— „înainte de a veni aici am lucrat la poligonul central de 
dale Pietroșani. Eram prea mulți. Studenți de la Iași, cei din 
Craiova : elevii de lâ Bechet, Caracal și Corabia. în jur de 300 
de oameni. Spațiul era mic. Betonierele^ doar trei la număr. 
Două funcționau, una era mereu în reparații. Am zis că așa nu 
se mai poate. Noi am venit aici să muncim, nu să așteptam 
mecanicul depanator, care, nu știu cum naiba se întîmplă, dar 
tot întirzie să vină, iar șantierul, credeți-mă, nu trăiește din be
toniere scoase din funcțiune, ci din dale, trăiește prin ceea ce 
produce Nu importă tehnologia, locul de amplasare al poligoa
nelor, indicele numărul,UNU este ceea ce producem. Acesta este 
motivul, justificarea venirii noastre aici pe șantier. In urmă cu 
o săptămină am găsit o soluție, o rezolvare mai eficace a prepa
rării betoanelbr. Manual. Fără malaxoare, fără electricitate, fără 
grup electrogen. Cu roaba, cu căldarea, cu lopata, cu propriile 
noastre brațe. Am propus să ni se repartizeze o brigadă de 
elevi, am stabilit locul viitorului poligon și ne-am apucat de 
treabă. După o săptămină de zile am obținut titlul de brigadă 
fruntașă" (Gheorghe Scheianu, student în anul IV la Facultatea 
de horticultura Craiova).

— „Credeți-mă, trăiesc aici o adevărată revelație. Ii știam de 
băieți buni la carte, destoinici, meticuloși, scrupuloși. Descopăr

acum că pot deveni cei mai buni oameni de pe șantier. Iniția
tiva lui Scheianu a adus Bechetul pe prim plan. Vom face to
tul ca să ne păstrăm prestigiul ciștigat" (Costel Cioc, profesor).

Deasupra dalelor, înfipt intr-o grămadă de pietriș, sclipește 
purpuriu, mătăsos, drapelul de fruntaș. Pe o căldură insuporta
bilă, 20 de elevi cară apă, ciment, hîrtie, sirmă, toarnă in forme 
dreptunghiulare betonul fluid. In 10 minute sub puterea arșiței 
se întărește. Din timp în timp doi din elevi îl stropesc cu apă.

Scheianu și-a aprins o țigară. O fumează încet, și-și șterge su
doarea de pe frunte, de pe ceafă, de pe șira spinării, care alu
necă într-un torent noroios. Numără dalele făcute pînă acum.

„Mda, 54. Mergem bine, băieți. După amiază vom lucra in 
contul zilei de mîine. Iar miine. jn contul zilei de poimîine 
ș.a.m.d. Trebuie să păstrăm drapelul, ce mai".

Băieții zîmbesc abia schițat, satisfăcuți. arși de soare. Iși 
șterg, cu gesturi largi, frunțile pline de sudoare, prăfoase. Doi 
dintre ei, Gheorghe Avram și Costică Stoica, încarcă balastul în 
roabe, Marin Păuna, Gheorghe Stăvărache și șeful de brigadă 
Stan Picu amestecă betonul neîncetat, Aurei Popa, și Dumitru 
Crețu finisează dalele, Ștefan Burcheci numără ultimele roabe 
cu ciment, aduse din depozit de echipa sa. Este o pace solară, 
o pace plină, în ascuns, de efort, de încrîncenare. Este pacea 
acelora care simt că au făcut, ceea ce trebuia făcut. Este pacea 
acelora care declamă sincer : „Gata. Ziua de 15 iulie s-a termi
nat. Umpleți roabele să turnăm prima dală din ziua de miine". 
Iar ziua de mîine începe azi la ora 2 sub un soare meridional 
de aur topit scurs în stratul gros de pămînt.

măsurile organizatorice adop
tate combinei» au mers continuu 
10-12 ore din zi.

Din județul Mureș, ni se co
munică faptul că unitățile agri
cole din Fintînele, Acățari, Pă- 
săreni. Găești, Bezid și Cornești 
au fost primele care au intro
dus combinele în lan. Timpul 
frumos și ritmul înalt de recol
tare vor permite unităților agri
cole din acest județ să încheie 
recoltatul orzului de pe cele 6 500 
de hectare in numai cîteva rile. 
De asemenea, pe ogoarele ju
dețului Satu Mare, cooperatorii 
și mecanizatorii au secerat or
zul și orzoaica de pe mai bine 
de 2 500 de hectare din cele zece 
mii cultivate. iar cooperatorii 
din județul Hunedoara desfă 
șoară în flux continuu această 
importantă lucrare a verii. Da
tele centralizate la Ministerul 
Agriculturii. Industriei Alimen
tare și Apelor evidențiază fap
tul că in foarte multe județe se 
depășește viteza zilnică de re 
coltare a păioaselor. Ca urmare, 
în întreprinderile agricole de 
stat suprafețele de pe care s a 
strîns recolta de griu în ulti
mele trei zile a crescut de patru 
ori, iar în cooperativele agri
cole de peste trei ori. Pînă 
aseară recolta de grîu a fost 
strinsă de pe o suprafață ce de
pășește 530 000 de hectare, ceea 
ce reprezintă 28 la sută din su
prafețele cultivate în unitățile 
agricole de stat și 22 la sută în

„Mergem bine, băieți!"

cele cooperatiste. Concomitent, 
a crescut simțitor Suprafața 
arată și insămînțată cu culturi 
duble. Mai bine de 38 la' sută 
djn suprafețele prevăzute de 
către întreprinderile agricole de 
stat și 25 la sută de către cele 
cooperatiste pentru a fi însă- 
mînțate cu culturi duble s-a și 
realizat. Cele mai bune rezul
tate in acest sens au fost obți
nute în județele Constanța, Ia
lomița, Olt și Teleorman. De 
subliniat experiența unităților 
agricole cooperatiste din jude
țul Olt, unde peste 6 000 de hec
tare au fost însămînțate cu cul

turi duble și repartizate mem
brilor cooperatori pentru între
girea bazei furajere necesare 
animalelor proprietate perso- 
hală.

...Aproape 40 000 de combine 
susțin în aceste zile marea bă
tălie pentru strîngerea fără pier
deri a recoltei de griu. Meca
nizatorii și cooperatorii, eficient 
susținuți în efortul lor de către 
elevii și studenții cuprinși în 
activitățile de muncă patriotică, 
trebuie să încheie în cel 
mult zece zile bune de lucru 
campania de recoltare.

(Urmare din pag. I)

donarea atentă de către organi
zația U.T.C. a participării tine
rilor la cursurile de calificare, 
precum și preocuparea de a-i în
cadra acolo unde ei și-au făcut 
practica. Conducerea întreprin
derii organizează întîlniri cu 
fiecare grup de noi încadrați și 
se preocupă în mod deosebit de 
ajutorarea tinerilor căsătoriți 
asigurîndu-le condiții de viață 
corespunzătoare.

La Combinatul chimic din 
Făgăraș, secretarul comitetului 
U.T.C., Constantin Faina, îm
preună cu întregul comitet con
tribuie într-un mod eficient la 
îndrumarea și integrarea tineri
lor încadrați. Intîlnirile cu aceș
tia se desfășoară pe baza unui 
„ghid de conversație al secreta
rului U.T.C. cu noii încadrați" 
care cuprinde toate problemele 
legate de pregătirea profesiona
lă, de condițiile sociale, de în
datoririle și drepturile noilor 
sosiți în colectiv. Beneficiind 
din plin de excelentul cabinet 
de psiho-sociologie al combina
tului, organizația U.T.C. se 
preocupă de repartizarea oame
nilor în concordanță cu aptitu
dinile lor și continuă acest în
ceput bun cu acțiuni menite să 
stabilizeze forța de muncă. Re
zultatul acestor măsuri este că 
fluctuația în acest combinat a 
scăzut la sub 2 la sută.

Din păcate nu peste tot ase
menea exemple valoroase sînt 
urmate de organizațiile U.T.C.

Un recent caz de la întreprin
derea de autocamioane din Bra
șov a demonstrat că atît condu
cerea cît și organizația de tine
ret a secției jenți ar fi fost ten-

„Și ceea ce am 
învățat eu este 

folositor!"
Am absolvit Școala profe

sională de construcții montaj 
instalații din București și am 
fost repartizat la Centrul de 
cercetări și proiectări pen
tru construcții. Prezentîn- 
du-mă aici am aflat cu sur
prindere că pe același post 
mai fusese repartizată și o 
fată din Brăila. Pînă la urmă 
am fost numit într-o comisie 
din cadrul centralei și am e- 
fectuat lucrări fără prea 
multe legături cu meseria 
pentru care mă pregătisem 
— tehnician devize construcții 
și instalații. După aproxi
mativ 7 luni am revenit la 
Centru unde mi s-a propus 
să mă reprofilez în ramura 
rezistență. Am acceptat. A- 
ceastă meserie avea tangență 
cu ceea ce învățasem eu în 
școală. Mă bucuram chiar că 
am prilejul să-mi îmbogățesc 
cunoștințele și să mă pregă
tesc, astfel, mai bine pentru

tată să renunțe cu ușurință la 
munca unor tineri ucenici care 
după ce-și însușiseră o bună 
parte din cunoștințele unei me
serii deficitare erau pe cale de 
a fi scoși din atelier din motive 
cu totul subiective.

De altfel, tocmai acest dome
niu al uceniciei la locul de 
muncă este privit de multe ori 
cu nepăsare și lipsă de răspun
dere de către unele conduceri 
administrative și neglijat de 
multe organizații de tineret.

în județ, prin această formă 

Integrarea socio 
profesională

de calificare, învață meserie 
circa 6 000 de băieți și fete. 
Mulți dintre aceștia sint cuprinși 
cu mari intirzieri în evidențele 
U.T.C. și, ca atare, nu intră în 
sfera de interes a organizației. 
O asemenea situație duce la 
faptul că tînărul ucenic este 
lăsat exclusiv in grija muncito
rului pe lingă care lucrează. 
Nu tuturor ucenicilor li se 
permite să lucreze pe mași- 
na-unealtă, fiind folosiți adesea 
numai pentru munci auxiliare.

Faptul că materialul prezentat 
în plenară a cuprins puține date 
statistice privind ucenicia la lo
cul de muncă, demonstrează că 
problema nici nu este urmărită 

meseria de constructor. Dar... 
după numai 3 săptămîni am 
primit o nouă decizie. Am 
fost mutat la o întreprindere 
de reparații din București în 
cadrul Atelierului de proiec
tare. M-am prezentat, bineîn
țeles, la post, dar am consta
tat că aici se lucrează în ra
mura construcțiilor de mașini 
și pentru aceasta îmi sînt ne
cesare cunoștințe din dome
niul tehnologiei prelucrării 
metalelor, cunoștințe pe care 
eu nu le am. M-am adresat 
conducerii întreprinderii și 
mi s-a spus că trebuie să mă 
recalific. Aș accepta, desigur, 
să învăț și o altă meserie, dar 
mă întreb : ceea ce am învă
țat eu în ramura construcții 
montaj a devenit, peste noap
te, nefolositor ?

NICULESCU GHEORGHE
București

Oamenii minunați 
ai patriei noastre

Sîntem două tinere din Cluj 
și am dori ca prin interme
diul ziarului „Scînteia tine
retului" să aducem la cunoș
tința cititorilor un aspect din

în mod sistematic de comitetul 
județean, de comitetele munici
pale și orășenești ale U.T.C., 
care au scăpat din preocupă
rile lor activități specifice aces
tor tineri.

Cel mai sensibil barometru 
al eficienței activității desfășu
rate pentru integrarea socio- 
profesională a tinerilor este 
fluctuația. Numai în acest an, 
de la întreprinderea de autoca
mioane din Brașov au plecat 
1 200 de tineri, de la întreprin
derea de utilaj chimic Făgăraș

536, de la întreprinderea de 
scule Rîșnov 393, de la între
prinderea de unelte și scule 
Brașov 350, „Colorom" Codlea 300 
etc. Printre cauzele fluctuației 
un loc important îl ocupă ne- 
asigurarea unor condiții de in
tegrare rapidă care să permită 
tînărului să-și îndeplinească 
încă din prima lună sarcinile 
profesionale, reălizind astfel o 
remunerație conformă încadră
rii și calificării sale. Un alt mo
tiv este neglijarea condițiilor de 
viață ale tinerilor și mai ales 
a folosirii căminelor, pentru ne- 
familiști și a dormitoarelor co
mune. Un studiu recent, a scos 

munca plină de dăruire a 
oamenilor în halate albe, u- 
nele realizări pe care mulți 
dintre noi poate că nici nu 
le cunosc așa cum ar trebui, 
încă din copilărie viața noas
tră era în primejdie datorită 
unei cardiopatii. Pînă nu de 
mult intervenția chirurgicală 
de care aveam nevoie se fă
cea doar peste hotarele țării 
noastre. La îndemnul conf. 
dr. Pitea Pavel și al dr. Pa- 
țiu Z. din Cluj, ne-am pre
zentat la secția de chirurgie 
cardiovasculară din Tg. Mu
reș. Aici am fost operate de 
o echipă de chirurgi sub con
ducerea prof. dr. Pop D și 
Popa loan. Acești oameni ' 
curajoși au depus toate efor- • 
turile pentru a ne reda fa
miliei, societății. Acum sîn
tem fericite, părinții noștri 
au. întinerit parcă. Sîntem și 
noi oameni sănătoși, putem 
munci în rînd cu ceilalți ti
neri pentru înflorirea patriei 
noastre, mîndre că datorăm 
toate acestea condițiilor pe 
care partidul și statul le 
creează pentru ocrotirea să
nătății tuturor cetățenilor 
țării.

LENUȚA CRACIUNAȘ 
RODICA PRIPON

la iveală faptul că in aceste că
mine (peste 100 in județ, cărora 
li se adaugă în acest an încă 
22) spațiul util a fost prost va
lorificat și prin simple reorga
nizări capacitatea lor se poate 
mări substanțial. în municipiul 
Brașov s-au creat astfel în plus 
2 500 de locuri, la Făgăraș 614, 
la Rîșnov 192. la Codlea 319, la 
Zărnești 348 ș.a.m.d.

Acest studiu cuprinzător se 
referă în același timp șl la alte 
îmbunătățiri în privința vieții 
tinerilor din cămine. Comitetul 
județean al U.T.C. a luat 
măsuri salutare pentru a 
transforma aceste cămine în 
centre de educație în care 
toate categoriile de tineri 
să învețe a trăi civilizat, demn, 
igienic, conform condițiilor cre
ate în marile orașe. Un început 
bun pentru această acțiune de 
educare este participarea viito
rilor locatari ai căminelor la 
construirea noilor edificii des
tinate lor. In viitorul apropiat 
cei 8 000 de tineri muncitori din 
județ care locuiesc la gazde, 
plătind adesea chirii destul de 
mari, se vor putea încadra în 
viața organizată a căminelor de 
nefamiliști.

Iată cîteva preocupări majore 
dezbătute în plenară, ale cărei 
hotăriri vor trebui să jaloneze 
în viitor activitatea mai bine o- 
rientată și mai susținută a orga
nizațiilor de tineret din județul 
Brașov pentru integrarea rapidă, 
eficientă și educativă a tinerilor 
integrați în viața colectivelor 
industriale in care se încadrea
ză.
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TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii 

Socialiste România a trimis domnului MOHAMMAD DAUD 
președintele și primul ministru al Republicii Afganistan urmă
toarea telegramă:

Cu prilejul aniversării proclamării Republicii Afganistan îmi 
este plăcut să adresez Excelenței Voastre cele mai calde felici
tări și sincere urări de sănătate și fericire personală, pentru 
prosperitatea poporului prieten al Republicii Afganistan, pentru 
dezvoltarea în continuare a relațiilor dintre țările noastre.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii So
cialiste România, a primit din partea secretarului general al 
Asociației de prietenie Italia — România, dr. STEFANO VE- 
TRANO, următoarea telegramă :

Adunarea generală a Asociației italiene pentru relațiile cultu
rale și de prietenie cu România, întrunită la Roma pentru a 
alege Consiliul Național și a aproba programul de activitate, 
adresează Excelenței Voastre călduroase salutări și cele mai 
vii și sincere sentimente de stimă și înaltă considerație.

Păstrînd o vie amintire a vizitei dumneavoastră in Italia, care, 
prin reafirmarea prieteniei frățești dintre popoarele noastre, a 
deschis o nouă perspectivă relațiilor de colaborare dintre cele 
două țări, pe baza respectului reciproc, participanții la adunare 
și-au asumat angajamentul de a contribui, prin specificul iniția
tivelor lor, la extinderea legăturilor culturale, la întărirea priete
niei tradiționale dintre popoarele italian și român, la lărgirea 
și adîncirea raporturilor de colaborare dintre cele două state, 
la dezvoltarea, pe multiple planuri, a unei cooperări reciproc 
avantajoase în domeniile economic, comercial, industrial, știin
țific și tehnic, la facilitarea unei mai bune cunoașteri reciproce 
a valorilor din cele două țări.

TELEGRAME
Kakuei Tanaka, prim-ministru 

al Japoniei, a trimis o tele
gramă tovarășului Manea Mă- 
nescu, prim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste 
România, în care mulțumește 
pentru condoleanțele transmise 
în legătură cu pierderile cau
zate de recentul taifun din Ja
ponia.

★
Președintele Marii Adunări 

Naționale a Republicii Socialiste 
România, Miron Constantinescu, 
a adresat președintelui Senatu
lui Australiei, Justin Hilari 
O’ryrne, o telegramă de felici
tare cu prilejul alegerii sale în 
această funcție, iar speaker-ului 
Camerei Reprezentanților aces
tei țări, James Francis Cope, 
o telegramă de felicitare cu oca
zia realegerii sale în această 
funcție.

PLECARE
Tovarășul Kim Ir, membru al 

Comitetului Politic al Comite
tului Central al Partidului Mun
cii din Coreea, premierul Con
siliului Administrativ al R.P.D. 
Coreene, care a făcut un trata
ment medical în țara noastră, 
a plecat marți după-amiază 
spre patrie.

La aeroportul Otopeni, oaspe
tele a fost salutat de tovarășul 
Manea Mănescu, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al guver
nului, Teodor Burghele, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., 
ministrul sănătății, Dumitru 
Turcuș. adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., Dumitru 
Popa, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în R.P.D. 
Coreeană, alte persoane oficiale.

Erau prezenți Li Min Su, am
basadorul R.P.D. Coreene la 
București, și membri ai am
basadei.

PRIMIRI
Marți, tovarășul Paul Nicu- 

lescu-Mizii. viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul educa
ției și învăț,ămîntului, a primit 
pe dr. El Hadi Abu Lugma, rec
torul Universității din Benghazi 
— Libia, și pe dr. Mohamed 
Ramadan, decan la aceeași in
stituție de invățămînt superior.

Cu acest prilej, într-o atmos
feră prietenească, s-a discutat 
despre dezvoltarea relațiilor in 
domeniul invățămintului supe
rior intre cele două țări.

★
Marți dimineața, tovarășul 

Mihai Dalea, președintele Con

DE DOUĂ ORI ANGAJAMENTUL ANUAL
(U'mate din pag. I)

Maistrul Dumitru Andone. se
cretarul comitetului U.T.C., 
crede in perfecțiune și se gin- 
dește la producția ce se poate 
obține in condițiile unei mo
bilizări totale. Tocmai de aceea 
o mare parte a eforturilor or
ganului pe care îl conduce sînt 
îndreptate spre o mai bună or
ganizare a muncii și a produc
ției. pentru stabilirea și men
ținerea unui climat de colabo
rare, dar și de exemplară exi

siliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din Româ
nia, a primit delegația Federa
ției muncitorilor metalurgiști 
din Suedia, compusă din Henry 
Karlsson, Sten Svedbarg, Kjele 
Anderson, Jan Olsson, secretari 
ai Federației, și luge Karlsson, 
președintele Sindicatului de la 
Șantierul naval Gotverken, care 
efectuează o vizită in țara noas
tră la invitația Comitetului Uni
unii sindicatelor din metalurgie 
și construcții de mașini.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, în cadrul 
căreia au fost evidențiate pre
ocupările actuale ale organiza
țiilor sindicale din România și 
Suedia, exprimîndu-se totodată 
dorința comună de a lărgi legă
turile de prietenie și cooperare 
între sindicatele din cele două 
țări.

DINEU
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Indonezia, Adam 
Malik, care se află într-o vi
zită oficială în țara noastră, a 
oferit marți, în saloanele hote
lului „Intercontinental", un di
neu în onoarea ministrului afa
cerilor externe al Republicii So
cialiste România, George Ma- 
covescu.

Au participat Mihail Florescu, 
ministrul industriei chimice, 
Theodor Vasiliu, ministrul jus
tiției, Cornel Pacoste, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne, alte persoane oficiale.

Au luat, de asemenea, parte 
Mursalin Daeng Mahangung, 
ambasadorul Republicii Indo
nezia la București, persoanele 
oficiale care-1 însoțesc pe mi
nistrul indonezian, membri ai 
ambasadei.

în timpul dineului cei doi mi
niștri de externe al rostit toas
turi.

SOSIRE
La invitația Comitetului Na

țional pentru Apărarea Păcii a 
sosit în Capitală, marți după- 
amiază, o delegație a Consiliului 
Egiptean al Păcii. Din delegație 
fac parte Khaled Mohi el Din, 
secretar general al Consiliului, 
și Hussein Fahmy, ziarist, mem
bru al secretariatului Consiliu
lui. Oaspeții au fost intîmpinați, 
la sosire, de Stelian Ionescu, 
vicepreședinte al C.N.A.P., San
da Rangheț și George Sera
fin, secretari ai Comitetului, de 
membri ai C.N.A.P.

RECEPȚIE
Cu prilejul aniversării procla

mării Republicii Irak și a zile

gență in cadrul echipajelor de 
pe nave și al formațiilor de 
lucru de la uscat. Mai multe 
inițiative ale organizațiilor 
U.T.C. de aici au drept scop 
intensificarea ritmului la ope
rațiile de descărcare, o acțiune 
își propune scurtarea cu 5 zile 
a termenului de reparații pen
tru fiecare vară (și tinerii au 
reparat două remorchere care 
au plecat cu 10 zile mai de
vreme în cursă) etc. Și toate a- 
ceste inițiative și acțiuni, pre
cum și eforturile întregului co

lor Revoluției Naționale, amba
sadorul acestei țări la București, 
Ahmad Hussein Al-Samarrai, a 
oferit marți seara o recepție.

Au participat Ion Pățan, vice
prim-ministru al guvernului, 
Nicolae Agachi, ministrul indus
triei metalurgice, Eugen Jebe- 
leanu, vicepreședinte al Fron
tului Unității Socialiste, Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, reprezentanți 
ai conducerii unor ministere și 
instituții centrale, alte persoa
ne oficiale.

Erau prezenți șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București, alți membri ai corpu
lui diplomatic.

★
Cu prilejul aniversării procla

mării Republicii Irak și a zile
lor Revoluției Naționale, amba
sadorul acestei țări la București, 
Ahmad Hussein Al-Samarrai. a 
rostit o cuvintare la posturile 
noastre de radio și televiziune.

SEARĂ 

CULTURALĂ
Cu prilejul sărbătorii Zilei 

Naționale a Republicii Afganis
tan, Institutul român pentru re
lații culturale cu străinătatea a 
organizat, marți, în Capitală, o 
seară culturală.

Au fost prezenți loan Petru 
Botar, secretar general al 
I.R.R.C.S., membri ai conducerii 
Ligii de prietenie cu popoarele 
din Asia și Africa, funcționari 
superiori din Ministerul Aface
rilor Externe, ziariști, oameni de 
cultură, un numeros public.

PROTOCOL
La Ministerul Afacerilor Ex

terne a avut loc marți, 18 iu
lie, semnarea Programului 
româno-indian de schimburi 
culturale, artistice și științifice 
pe perioada 1 aprilie 1974 — 31 
martie 1976. Documentul preve
de schimburi de cadre didacti
ce și științifice, acordarea reci
procă de burse de studii, orga
nizarea unor expoziții de artă, 
turnee ale unor ansambluri ar
tistice, schimburi de specialiști 
și materiale documentare în 
domeniile artei, folclorului, mo
numentelor istorice, arheologiei.

Noul program a fost semnat 
de Vasile Gliga. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, și 
Vishnu K. Ahuja. ambasadorul 
Indiei la București.

EXPOZIȚIE
• >»

Clipe de mare dramatism ale 
insurecției naționale antifasciste 
armate din 1944, figuri memo
rabile de eroi ale acelor zile, 
momente ale participării trupe
lor române la zdrobirea fascis
mului și alte aspecte privind a- 
mintirea zilei de 23 August con
stituie subiectul expoziției fila
telice care s-a deschis marți la 
Muzeul de istorie a partidului 
comunist, a mișcării revoluțio
nare și democratice din Româ
nia.

Exponatele constituie o isto
rie în imagini a luptei pentru 
dreptate socială și eliberare na
țională sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, închinată 
celei de-a 30-a aniversări a zi
lei de 23 August.

MANIFESTARE
în județul Mureș au loc în a- 

ceste zile ample manifestări ști
ințifice, cultural-artistice și spor
tive dedicate evenimentului ju
biliar al anului. Ciclul manifes
tărilor „Arta plastică în slujba 
partidului și poporului" a debu
tat prin vernisajul unei expozi
ții de grafică a artiștilor plastici 
mureșeni deschise la clubul 
muncitoresc al întreprinderii 
..Prodcomplex" din Tirgu Mu
reș. , Sînt expuse o suită de lu
crări de grafică militantă inspi
rată din lupta pentru eliberarea 
patriei de sub dominația fascis
tă, precum și din viața nouă din 
anii eliberării.

lectiv își au eficiența probată 
în cifre deosebit de edificatoare. 
Așa, de pildă, la început de an, 
portul „Docuri" din Galați s-a 
angajat să manipuleze 80 000 
tone mărfuri peste plan în 1974. 
Fină în prezent a manipulat 
nu mai puțin de 175 000 tone 
peste prevederi. Asta înseamnă 
realizarea de două ori a anga
jamentului anual. Și fiecare 
tinăr muncitor de aici, dove
dind o adîncă încredere în for
țele întregului colectiv, afirmă 
cu deplin temei: „Putem și mai 
mult".

...Căldură mare / Foto : V. BOGDĂNEȚ — Bacău

NĂVODARI
' f -----------------

Deschiderea taberei internaționale de pionieri
Marți dimineața a avut 

loc festivitatea de deschi
dere a Taberei internațio
nale de pionieri de la Nă
vodari. Aici își vor petrece 
o parte din vacanța de 
vară 500 de purtători ai 
cravatelor roșii cu tricolor, 
precum și 350 de copii din

„Cu forțe proprii, din 
materiale economisite, 

să modernizăm 
adăposturile 
zootehnice11

Exact acum doi ani, uteciștii 
de la Cooperativa agricolă Ște- 
fănești și de la întreprinderea 
„Semănătoarea" din București 
se angajau să realizeze, coope- 
perînd în acțiunea lor, moderni
zarea adăposturilor zootehnice 
folosind materiale economisite. 
Prin efortul tinerilor din sat, 
al elevilor școlilor profesionale 
veniți în vacanțe și al meseria
șilor de la întreprinderea amin
tită toate cele 7 grajduri ale co
operativei agricole dispun acum 
de adăpători automate, de dis
tribuitoare de furaje și de uti
lajele mecanice necesare recon- 
diționării instalațiilor existente.

Valoroasă prin conținutul ei 
economic și politic, inițiativa a 
găsit repede ecou în rindurile 
tinerilor din județul Ilfov. Afir- 
mîndu-și inițiativa, hărnicia și 
hotărîrea de a participa direct 
la rezolvarea unor probleme de 
producție, in perioada ultimilor 
doi ani tinerii din 54 de coope
rative agricole ale județului au 
modernizat 184 de adăposturi 
zootehnice aducind, prin efortul 
lor, economii la cheltuielile de 
investiție de aproape cinci mi
lioane de lei. în acest sens s-au 
remarcat uteciștii din Valea Ar- 
govei, Vidra, Chirnogi, Frăsinet, 
precum și sprijinul acordat de 
echipele de meseriași de la în
treprinderile bucureștene „Re
publica", „Semănătoarea", „23 
August", „Progresul" și altele.

Dezvoltînd experiența acumu
lată și hotăriți să întimpine a 
XXX-a aniversare a eliberării 
patriei și Congresul al XI-lea al 
partidului cu realizări și mai 
importante în muncă, tinerii din 
alte 45 de cooperative agricole, 
sprijiniți de către mecanizatori, 
elevii școlilor profesionale a- 
flați în vacanță și meseriașii 
navetiști, impulsionează ac
tivitatea de modernizare a altor 
aproape o sută de adăposturi 
zootehnice. Pină cel tîrziu în 
octombrie lucrările la aceste 
obiective vor fi încheiate.

GH. FECIORU 

25 de țări ale lumii. După 
două săptămini de plajă și 
de activități instructiv re
creative, care le vor oferi 
prilejul să lege noi prie
tenii și să-și fortifice să
nătatea, ei vor vizita Capi
tala și vor petrece o săptă-

iiiBOOiiO
TENIS DE MASĂ

La Berlin au luat sfîrșit între
cerile competiției internaționale 
de tenis de masă pentru juniori 
„Cupa Prietenia". în concursul 
pe echipe, selecționatele Româ
niei s-au clasat pe primul .loc in- 
vingînd in finale formațiile 
Cehoslovaciei (cu 3—0) — la fe
minin și Ungariei (cu 5—4) la 
masculin.

în turneele individuale, tine
rii sportivi români au terminat 
învingători în trei probe: dublu 
băieți (Buzescu-Romanescu), 
dublu fete (Lupu-Mihuț) și du
blu mixt (Mihuț-Romanescu).

SCRIMA
,,Palatul Sporturilor" din Gre

noble va fi. începind de astăzi, 
teatrul de desfășurare a cam
pionatelor mondiale de scrimă, 
care reunesc la actuala ediție 
un număr record de concurenți: 
peste 500 de sportivi și sportive 
din 43 de țări.

Campionatele vor începe cu 
proba individuală de floretă 
bărbați, campionul urmînd să fie 
cunoscut joi seara.

România participă la toate 
probele înscrise în program: flo
retă, sabie, spadă bărbați și flo
retă femei.

Din loturile noastre fac parte 
alături de consacrații Ileana

Se dispută un nou meci de handbal. Foto: O. FLECAN

SPOIl T • TVKISM
în preajma întîlnirii de „Cupa Davls“ România—Franța

ALTA...DE LA UNA, LA
Au mai rămas trei zile pînă la începerea partidei de tenis 

România—Franța, contind ca semifinală în grupa A, europeană, 
a „Cupei Davis". Ieri a avut loc conferința de presă la care, in 
afara forurilor diriguitoare din tenisul nostru, au luat parte cei 
doi căpitani nejucători ai echipelor participante, Pierre Darmon 
și Cristea Caralulis.

Cu acest prilej am reținut pentru cititorii ziarului nostru cî- 
teva aspecte, in speranța că ele vin în întîmpinarea interesului 
și curiozității firești stirnite de această confruntare sportivă :

• Au fost definitivate loturile 
celor două echipe. Culorile 
Franței vor fi apărate de Fran
cois Jauffret, Patrice Domin
guez, Pierre Barthes și Georges 
Goven. iar România va fi re
prezentată de Ilie Năstase, Ion 
Tiriac. Toma Ovici și Dumitru 
Hărădău.

• Antrenamentele au loc zil
nic pe terenurile de la Progre
sul, atit dimineața, cit și după- 
amiaza.

mînă în inima Carpațîlor, 
la Sinaia.

La festivitatea inaugu
rală a participat tovarășul 
Virgiliu Radulian, pre
ședintele Consiliului Națio
nal al Organizației Pionie
rilor, adjunct al ministru
lui educației și învățămîn- 
tuîui.

Gyulay, Suzana Ardeleanu, Ana 
Pascu, Ecaterina Iencic, Mihai 
Țiu, Dan Irimiciuc, Anton Pon- 
graț și „speranțele" I. Pop și A. 
Kuki, campioni mondiali de ti
neret, C. Bărăgan și Magdalena 
Bartoș.

FOTBAL

internațională de fotbal 
de vară": Fortuna Diis- 
— Standard Liege 0—1 

Herta B.S.C. — F.C.
1—1 (0—0) ; Grasshop- 

Bratis-

Rezultate înregistrate în com
petiția 
„Cupa 
seldorf 
(0-1); 
Ziirich 
pers Ziirich — Slovan 
lava 0—1 (0—0); Oesters (Sue
dia) — Austria Salzburg 3—0 
(2—0); Gornik Zabrze — M.S.V. 
Duisburg 3—3 (2—1); Voest
Linz — A.I.K. Stockholm 6—l 
(3—0); Sturm Graz — L.S.K.
Lodz 3—4 (2—2); Neuchatel
(Elveția) — Vitoria Guimaraes 
(Portugalia) 0—1 (0—0); Winter
thur (Elveția) — Hvidovre (Da
nemarca) 1—0 (0—0),

CICLISM
După consumarea a 6 etape, 

în Turul ciclist al Franței pen
tru amatori (Tour de 1’Avenir), 
conduce spaniolul Enrique Mar
tinez, urmat de austriacul Stein- 
mayer la 3’35” și italianul 
Mirri la 4’24”.

• Antrenorul francez a dat 
ca certă participarea lui 
Jauffret, atît la simplu cit și 
la dublu, rămînind ca pentru ce
lălalt sau ceilalți titulari să se 
pronunțe în ședința tehnică de 
joi cind, dealtfel, vor avea loc 
și tragerile Ia sorți. în ce-i pri
vește pe reprezentanții noștri, 
Cristea Caralulis a promis titu
larizarea pentru aceeași dată. 
Cuplurile din partidele de du
blu vor fi comunicate, conform 
regulamentului, cu o oră înain
tea începerii partidei de sîmbă- 
tă, dar speranțele noastre, fi
resc, se îndreaptă spre celebra 
pereche Năstase-Țiriac care, in 
nenumărate rinduri, ne-au adus 
zâmbetul pe față.

• Ion Țirlac, reîntors în țară 
luni noaptea, a participat marți, 
cu conștiinciozitatea-i cunoscută, 
la primele antrenamente.

• întrebați de ziariști cui 
acordă prima șansă și ce ad
versar ar dori să aibă dincolo 
de fileu în cazul unei calificări 
(concomitent cu întilnirea de la 
București, Suedia și Italia își 
dispută șansele la Stockholm, 
în cealaltă semifinală) cei doi 
căpitani au ajuns la același „nu-

SUCCESE ALE CANOTORILOR ROMÂNI 
LA POZNAN

Tradiționala competiție inter
națională de canotaj academic 
„Regata Poznan" a reunit în a- 
cesț an la start sportivi și spor
tive din Cehoslovacia. R. D. 
Germană, Finlanda, România, 
Ungaria și Polonia. Echipajele 
românești au ocupat locul întîi 
în cinci probe. Foarte bine au 
avoluat vislașele românce care 
au cîștigat trei probe prin Ma-

ACTUALITATEA
• Mai multe jocuri internaționale ale formațiilor divizionare 

• Lotul masculin pleacă miine in Africa • Două săptămini pe 
Insulele Reunion și Maurlclu • Cum se va desfășura noua edi
ție a diviziei A.

De scurt timp, lotul național 
masculin de handbal a început 
pregătirile pentru viitoarele 
competiții oficiale, dintre care, 
pe prim plan se află Jocurile 
Olimpice din Canada. Amintim 
că formația noastră, cîștigătoa- 
re a ultimei ediții a campiona
tului mondial, este calificată di
rect în turneul final al J.O. de 
la Montreal. Intr-o scurtă con
vorbire avută cu antrenorul e- 
merit Nicolae Nedef, acesta a 
făcut unele aprecieri cu privi
re la primele teste de verifica
re a lotului și ne-a dat amănun
te despre programul internațio
nal din următoarele săptămini.

„Atît în jocurile susținute. în 
deplasare, cu puternicele echipe 
ale Iugoslaviei, campioană olim
pică. și R.D. Germană, cit și in 
partidele disputate în țară cu 
formația Elveției, — a mențio

mitor comun"—Suedia. Pierre 
Darmon. pe considerentul că e- 
chipa Italiei are un cuplu recent 
învingător asupra celui suedez, 
și rezultatul la dublu poate fi 
definitoriu intr-o partidă de 
„Cupa Davis", iar Cristea Ca- 
ralulis pentru motivul că o 
eventuală întilnire cu Suedia ar 
avea loc la București, în timp ce 
una cu Italia ar trebui să se 
desfășoare pe terenul acesteia, 
probabil la Florența.

• Despre șansele celor două 
echipe. Pierre Darmon a re
marcat că intîlnirea este foarte 
dificilă pentru ambele partici
pante și, fără a avea pretenția 
unui pronostic, întrevede „un 
rezultat cu un punct pentru sau 
contra Franței".

• De asemenea, căpitanul ne
jucător al Franței a ținut să 
mulțumească organizatorilor in 
mod deosebit pentru condițiile 
de cazare și antrenament ofe
rite. remarcînd calitatea foarte 
bună a terenului.

• Ar mai fi de reținut că se 
depun toate eforturile pentru ca 
condițiile de desfășurare a în
tîlnirii să fie dintre cele mai 
bune, atit pentru sportivi cit și 
pentru spectatori, tribunelor mă- 
rindu-li-se în aceste zile capa
citatea de găzduire.

• Și un amănunt deloc negli
jabil: întilnirea va fi transmisă 
integral, atît de televiziunea ro
mână, cit și de cea franceză.

s. ungureanu

ria Micșa — Ia schif simplu, 
Cornelia Neacșu și Marinela 
Ghiță — la doi fără cîrmaci si 
echipajul ' de patru plus 1 
(Ioana Tudoran, Teodora Boicu, 
Elisabeta Lazăr, Doina Bărdaș 
plus Maria Ghiață).

Cele două victorii din con
cursul masculin au fost reali
zate de echipajele de 4 fără 
cirmaci și 4 plus 1.

LA HANDBAL

nat interlocutorul nostru, —
alături de jucătorii consacrați, 
am folosjt o serie de tineri
handbaliști țalentați, de pers- 

.rpectivă; cum sînt Oros, Ga- 
' brOvschi, Tase, Deacu, Ștef ca

re au dat un randament mulțu
mitor. Firește, în continuare, ei 
vor trebui să se pregătească cu 
mai multă sirguință, să se ro
deze în meciurile internaționa
le de verificare, pe care le vom 
susține peste puțin timp. Joi, 18 
iulie, lotul nostru se deplasea
ză în Africa, unde va susține 
mai multe jocuri. Este vorba de 
un turneu de două săptămini 
pe Insulele Reunion și Mauri- 
ciu, pînă la 6 august. Din in
formațiile primite, aflăm că 
evoluția echipei noastre este aș
teptată cu viu interes, mai ales 
în principalele orașe St. Denis, 
St. Louis și Le Porte, din Insu
lele Reunion, unde s-a făcut o 
largă popularizare handbaliști- 
lor noștri. Va face deplasarea 
un lot de 16 jucători, printre 
care se numără Penu, Orban, 
Birtolon, Radu Voina, R. Guneș, 
A. Cosma, Dan Marin și Gh. 
Licu".

• în luna august, alte forma
ții divizionare voi- evolua peste 
hotare. Formația Steaua va par
ticipa la un turneu in U.R.S.S. 
(15—20 august), Politehnica Ti
mișoara va juca în R.P. Chine
ză (7—25 august), Minaur Baia 
Mare va evolua în Iugoslavia 
(7—11 august), iar echipele fe
minine Universitatea Timișoara 
și Confecția București participă 
la două turnee internaționale în 
U.R.S.S. (10—20 august).

• Noua ediție a campionatu
lui diviziei A se va inaugura 
la 1 septembrie, reunind 12 e- 
chipe feminine și tot atîtea for
mații masculine. Se revine la 
formula cu o singură serie, atit 
în campionatul feminin cit și în 
cel masculin.

M. LERESCU

ACADEMIA DE STUDII 

ECONOMICE BUCUREȘTI

ANUNȚĂ
scoaterea la concurs a postului didactic de la : 

I. Facultatea de calcul economic și cibernetica 
economică
a) Catedra de matematică

— Asistent, poz. 30, disciplina ; Matematici 
speciale aplicate la economie.
Candidații la concurs vor 

depune la secretariatul rec
toratului Academiei de studii 
economice București, Piața 
Romană nr. 6, cererea de 
înscriere împreună cu actele 
prevăzute de Legea nr. 6 
privind Statutul personalului 
didactic din R. S. România, 
aublicat în Buletinul Oficial 
partea I nr. 33 din 15 mar
tie 1969 și de Instrucțiunile 
Ministerului Educației și In- 
vățămintului nr. 84539/1969,

in termen de 15 zile de Ia 
data publicării acestui anunț 
în Buletinul Oficial partea a 
in-a.

Cei care funcționează in
tr-o instituție de invățămint 
superior sînt obligați să co
munice în scris, rectorului 
acesteia, înscrierea la con
curs.

Informații suplimentare 
se pot obține zilnic intre 
orele 12,00—14,00 la secreta
riatul rectoratului.

SINTEM IN PLIN SEZON DE 
VACANȚA!

Dacă v-ați hotărît să mergeți la 
mare nu uitați să vă cumpărați cîteva 
obiecte care vă vor agrementa con
cediul petrecut pe litoral:

SALTELE PNEUMATICE - confecționate din pînză cauciuca- 
tă, in diferite culori pastel. Prețul 275 lei.

BARCA PNEUMATICA „OLT" - confecționată din pînză cau- 
ciucată, în diferite culori. Prețul 1 505 lei.

MINGI PNEUMATICE PENTRU PLAJA, confecționate din fo
lie de material plastic, în diferite forme, dimensiuni și culori. 
Prețul între 11 și 26 lei.

COLACI PNEUMATICI PENTRU PLAJA, în diferite dimensi
uni și culori. Prețul între 10 și 32 lei.

COLACI PNEUMATICI PENTRU PLAJA, cu diferite desene. 
Prețul între 18 și 30 lei.

PERNE PNEUMATICE PENTRU PLAJA. Prețul - 7,25 și 8,00 
lei.

Vă mai recomandăm centurile și manșetele pentru înot, ca
noe tip indian, sacoșele de plajă ș.a.

RECOM

ILOTOI&AIL ’74

ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI ȘI RES
TAURANTE — BUCUREȘTI a pus în vînzare, prin filialele 
sale de turism din bd. Republicii nr. 4 și 63 și bd. N. Băl- 
cescu nr. 35, locuri la odihnă pentru luna iulie a.c., în sta
țiunile de pe litoral . MAMAIA, JUPITER, CAP AURORA, 
VENUS, SATURN, EFORIE NORD ȘI EFORIE SUD.

Se acordă 50% reducere la transport pe C.F.R.
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Un act al politicii de forță, 

care periclitează grav 
independența Ciprului

»E PESTE HOTAKE

Evenemintele dramatice pe 
care le trăiește Ciprul sint ur
mărite cu justificată îngrijo
rare de către opinia publică'din 
România. Lovitura de stat de 
la Nicosia organizată de către 
forțe militare străine staționate 
pe teritoriul republicii insulare 
pune în grav pericol indepen
dența Ciprului, ordinea consti
tuțională, cuceririle democrati
ce ale unui încercat popor, 
creează noi surse de tensiune 
într-o zonă nevralgică a lumii. 
Poporul român dezaprobă in 
modul cel mai categoric, cu 
fermitate, mîrșava intervenție 
străină în Cipru, amestecul bru
tal în treburile interne ale unui 
stat suveran, stat ce face parte 
din Organizația Națiunilor Uni
te. Ceea ce se întimplă în Ci
pru relevă urmările extrem de. 
primejdioase ale imixtiunii mi
litare străine, consecințele pre
zenței trupelor și bazelor mili
tare străine pe teritoriul altor 
state. Printr-un act de forță se 
încearcă să se abată Ciprul de 
pe drumul dezvoltării sale paș
nice, să se modifice fundamen
tal orientările sale aprobate in 
mod democratic de către imen
sa majoritate a locuitorilor aces
tei țări. Ciprul este o țară mică 
cu o populație puțin numeroasă. 
Dar indiferent de dimensiunile 
sale, poporul cipriot are dreptul 
de a fi singurul stăpîn al des
tinelor sale, de a-și alege căile 
dezvoltării, de a-și hotărî opțiu
nile politice și sociale. Ameste
cul străin, indiferent de forma 
sa. nu poate decît să provoace

indignare și să fie repudiat de 
către comunitatea internaționa
lă. Nimic nu poate justifica un 
asemenea amestec.

Această insulă din Meditera
na a devenit de mult o insulă 
a neliniștii. Valul violenței, al 
terorismului orb, a avut drept 
scop să creeze o atmosferă de 
haos, să dezorganizeze viața 
Ciprului. Atentatorii grupați iu 
„EOKA—2“ erau niște profesio
niști ai asasinatului și actele 
lor purlau pecetea unei minu
țioase organizări. Din nefericire, 
chemările la rațiune ale preșe
dintelui Makarios s-au lovit de 
refuzul unor cercuri străine de 
interesele Ciprului de a abando
na tenebroasele lor planuri, pla
nuri legate de rolul atribuit 
insulei ca „gigantic port-avion 
ancorat in Mediterana orienta
lă" (după expresia agenției 
„France Presse").

Puternice manifestații de ma
să — de o amploare considera
bilă dacă o raportăm la dimen
siunile insulei — au reliefai 
sprijinul popular pentru guver
nul legal, pentru șeful statului, 
pentru orientările sale menite 
să mențină și să consolideze in
dependența națională, ț

Telegramele care vin în pre
zent din insula insingerată. 
insulă care își leagă numele de 
frumusețea Afroditei, relatează 
despre eroica luptă a poporului 
cipriot, despre rezistența pe ca
re o opun puriștilor forțele cre
dincioase ordinii constituționale, 
șefului legitim al statului. Este

o luptă crîncenă împotriva unui 
adversar puternic înarmat.

Poporul român, pe deplin so
lidar cu lupta pe care o poartă 
în condiții dificile poporul ci
priot, își manifestă profunda sa 
preocupare pentru evenimentele, 
în curs de desfășurare in Cipru. 
Brutala intervenție străină în 
Cipru contravine eforturilor spre 
destindere și normalizarea ra
porturilor intre state, inițiative
lor destinate excluderii forței 
și amenințării cu forța, pericli
tează strădaniile pentru edifi
carea unei păci durabile in Eu
ropa, in Balcani și in zona Mă
rii Mediterane, constituie o vio
lare flagrantă a legalității și jus
tiției internaționale. După cum 
se subliniază în declarația Agen
ției române de presă „Ager- 
pres“. opinia publică din țara 
noastră, animată de înaltele co
mandamente politice și morale 
care guvernează întreaga activi
tate internațională a României, 
cere cu fermitate să se pună 
capăt atacului militarilor străini 
în Cipru — și. în acest sens, 
consideră necesar să fie indepli- 
nită cererea președintelui Ma
karios și a guvernului legal ci
priot privind retragerea urgen
tă a militarilor greci din insulă, 
cere să se restabilească ordinea 
constituțională in această țară, 
în conformitate cu aspirațiile na
ționale de libertate și indepen
dență ale poporului cipriot, cu 
normele de legalitate și etică 
internațională.

EUGENIU OBREA

ADEN : PENTRU 
INTENSIFICAREA 

RELAȚIILOR 
ROMÂNO- 
YEMENITE

Abdul Fattah Ismail, secre
tarul general al Frontului 
Național din Republica De
mocratică Populară a Yeme
nului. a primit pe ambasa
dorul României la Aden, 
Constantin Băbeanu.

Cu acest prilej, ambasa
dorul român a adresat din 
partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii 
Socialiste România, un sa
lut cordial secretarului ge
neral al Frontului Național, 
Abdul Fattah Ismail, pre
cum și urări de pace și pros
peritate poporului yemenit. 
Abdul Fattah Ismail, a tran
smis, la rindul său, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, un 
călduros salut de prietenie 
și urări de noi succese pen
tru poporul român. în timpul 
convorbirii au fost evocate 
posibilitățile de dezvoltare 
și diversificare in continuare 
a relațiilor prietenești din
tre cele două țări. în spiritul 
respectului reciproc și ega
lității depline.

la Tokio

Ohira a 
sa cali- 
finanțe, 
politică 

in

Jl 
Kt •1

REPUBLICA VIETNAMULUI DE SUD. - într-o regiune aflată sub controlul Guvernului Re
voluționar Provizoriu, o echipă de producție participind la sădirea unei plantații cu orez.

Conferința pentru securitate
și ccoperare în Europa

In dupâ-amiaza zilei de 16 iu
lie a.c., George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, a 
chemat în audiență pe Aristote 
Phrydas. ambasadorul Republi
cii Elene la București, căruia 
i-a cerut să transmită guvernu
lui Greciei profunda îngrijorare 
a guvernului, român față de lo
vitura militară din Cipru orga
nizată de ofițeri greci prezenți 
în insulă. Această acțiune în
dreptată împotriva unui stat su-

veran și independent, a’ guver
nului legal al țării creează o 
situație deosebit de gravă, atit 
in Balcani. în zona Mării Medi- 
terane, cit și in lumea în
treagă.

România sprijină existența in
dependentă și suverană a Gipru- 
lui, recunoaște numai guvernul 
legal condus de președintele Ma
karios și consideră că este ne
cesar să se pună capăt situației 
create, să se ia toate măsurile 
pentru retragerea ofițerilor greci

din Cipru, respectarea suverani
tății și independenței statului 
cipriot și a guvernului legal con
dus de președintele Makarios.

Guvernul român își exprimă 
convingerea că guvernul Gre
ciei va înțelege gravitatea eve
nimentelor și va acționa in con
secință pentru a lichida situa
ția creată care nu poate fi ac
ceptată de nimeni, fiind vorba 
despre suveranitatea și indepen
dența unui stat.

Integrarea Cubei în comunita
tea continentului latino-ameri- 
can este o necesitate de bază 
pentru economia cubaneză — a 
declarat președintele acestei 
țări. Osvaldo Dorticos Torrado, 
în cadrul unei întîlniri cu 250 
de funcționari guvernamentali și 
reprezentanți ai cercuriloi’ de a- 
faceri argentinieni care se află 
la Havana cu prilejul deschide
rii unei expoziții industriale a 
Argentinei. Deschiderea acestei 
expoziții — a subliniat șeful sta
tului cubanez — este un impor
tant precedent.

Una din problemele importan
te ale cooperării culturale euro
pene care se află in ultimul 
timp în discuția subcomisiei' 
pentru cultură a Conferinței 
pentru securitate și cooperare în 
Europa o constituie găsirea celor 
mai adecvate mijloace pentru 
facilitarea accesului reciproc la 
principalele realizări culturale 
ale fiecărui popor, și anume: o- 
pere literare și artistice, arte in
terpretative, experiențe cultura
le etc.

Este vorba de mijloace și mă
suri destinate șă asigure o mai

Ședința unei comisii a C.A.E.R.

• Mesajul președintelui Makarios • Lupte violente la Nicosia

și in alte orașe • Apelul AKEL
Intr-un mesaj, transmis in di

rect de stația de radio din 
Paphos. ..Vocea Ciprului liber", 
președintele Ciprului, arhiepis
copul Makarios, a cerut „tutu
ror marilor puteri, tuturor țări
lor prietene, precum și tuturor 
popoarelor iubitoare de pace 
să sprijine pațiunea cipriotă in. 
lupta sa pentru independență, 
suveranitate și drepturi demo
cratice. pentru a refuza să ac
cepte dictatura străină". ,

Intr-un alt mesaj.. difuzat de 
același post de radio, președin
tele Ciprului a lansat un apel 
către ciprioții greci cerindu-le 
să se ralieze în jurul său și să 
nu se conformeze ordinelor au
torităților instalate după lovi
tura militară de stat. ..Ciprioți 
greci, știți cine vă vorbește — 
a spus pi . ședințele Makarios. 
Voi m-ați ales. Sint alături de 
voi ca luptător și purtător 
al drapelului luptei naționale. 
Junta nu va învinge".

Președintele Makarios a ară
tat că poporul cipriot „nu va 
tolera violența și lovitura de 
stat. Acum este timpul luptei, 
acum sau niciodată, și victoria 
va fi a noastră" — a spus el.

In cursul zilei de marți — re
latează agențiile de presă — 
au continuat luptele intre ele
mentele ce au organizat lovitu
ra de stat și trupele fidele pre
ședintelui Makarios. Cele mai 
puternice ciocniri au fost înre
gistrate la Nicosia, la Limassol 
— cel dc-al doilea oraș ca mă

rime al țării — la Larnaca și 
Famagusta. Agenția Reuter in
forma că, în cursul după-amie- 
zii. un convoi de blindate, a- 
parținind Gărzii Naționale — ai 
cărei ofițeri greci sînt autorii 
loviturii de stat — se îndrepta 
spre Paphos, centrul rezistenței 
unităților fidele președintelui 
Makarios, iar marți seara, co
respondenții de presă semnalau 
lupte puternice in aceasta 
zonă.

Potrivit unui purtător de Cu- 
vint al 'Foreign Office-ulUi bri
tanic. reluat de agențiile Reu
ter. A.P. și France Presse. pre
ședintele Makarios a părăsit, 
marți, Ciprul, după ce, anteri
or, conform declarației minis
trului de externe englez, pri
mise din partea guvernului de 
la Londra aprobarea de a se 
refugia la una din bazele bri
tanice aflate pe insulă. Agenți
ile de presă arată că încă nu 
se cunoaște destinația spre care 
se îndreaptă președintele ci
priot.

Postul de radio Nicosia aflat 
sub controlul autorilor loviturii 
de stat, informează că junta 
militară a alcătuit un guvern 
care s-a reunit sub conducerea 
lui Nicholas Sampson, procla
mat luni, președinte de către 
puciști.

In același timp. purtătorul 
de cuvint al unor contingente 
O.N.U. amplasate in Cipru, in
formează. potrivit agențiilor 
France Presse și Reuter, că for

țele rebele au blocat drumurile, 
limitind libertatea de deplasare 
a forțelor Națiunilor Unite.

In urma informațiilor primite 
din partea reprezentantului său 
personal in Cipru, ambasadorul 
Luis Weckmann, și a șefului 
forțelor O.N.U. în Cipru, gene
ralul Primi Chand, secretarul 
general al O.N.U.. Kurt Wald
heim, a cerut convocarea Con
siliului de 'Securitate în legă
tură cu evoluția situației din 
insulă. Agențiile da presă anun
ță că reprezentantul permanent 
al Ciprului la O.N.U.. Zenon 
Rossides. a cerut, de. asemenea, 
convocarea Consiliului de Secu
ritate.

NICOSIA. — Conducerea par
tidului AkeI (Partidul progresist 
al oamenilor muncii din Cipru) 
a adresat la 16 iulie un apel 
poporului Ciprului în care arată 
că puriștii înarmați pină în 
dinți, cu tancuri, transportoare 
blindate, au ocupat, cu mari 
pierderi, palatul prezidențial de 
la Nicosia, clădirea arhiepisco
piei, stația de radio, telegraful și 
alte instituții guvernamentale, 
dar nu au reușit să captureze 
sau să Ucidă pe președintele 
Makarios și conducerea politică.

în apel se spune : Akel con
damnă cu hotărire și minie lo
vitura fascistă din Cipru orga
nizată din afară și cheamă po
porul la. rezistență și unire in 
jurul președintelui ' republicii, 
arhiepiscopul Makarios, ales de 
popor.

Recent s-au desfășurat, la So
fia, lucrările ședinței a 43-a a. 
Comisiei permanente CAER 
pentru siderurgie, la care s-au 
examinat probleme de colabora
re in domeniul satisfacerii ne
cesarului țărilor membre ale 
CAER și R.S.F. Iugoslavia cu 
materii prime și unele produse 
siderurgice, automatizării siste
melor de conducere a întreprin
derilor și proceselor siderurgice, 
efectuării unor lucrări de pro
iectare în siderurgie și alte pro
bleme care prezintă interes re
ciproc.

Comisia a examinat probleme
le legate de colaborarea în con-

struirea pe teritoriul României, 
cu eforturile statelor membre ale 
CAER. a unei secții de produc
ție pentru țevi petroliere, in ve
derea satisfacerii necesarului ță
rii noastre în astfel de produse 
și al celorlalte țări participante 
la această construcție.

In cursul lucrărilor ședinței a 
fost semnată Convenția de co
laborare tehnico-științifică din
tre România, Bulgaria. Cuba și 
Iugoslavia, in domeniul reduce
rii directe a fierului din mine
reu, in care scop a fost creat un 
centru coordonator cu sediul în 
România.

largă vehiculare a cărții prin bi
blioteci și librării, o traducere 
mai frecventă a lucrărilor re
prezentative, mai ales din lim
bile de circulații restrinsă, o 
mai amplă circulație a filmelor 
artistice și documentare, găsirea 
unor noi modalități pentru lăr
girea accesului specialiștilor la 
arhivele cinematografice și de 
televiziune, îmbunătățirea pre
zentării realizărilor culturale ale 
fiecărei țări în . cadrul folosirii 
mijloacelor de informare in 
masă.

Luînd cuvintul în cadrul ne
gocierilor, reprezentantul român 
a subliniat că dezvoltarea co
operării culturale europene, 
schimburile largi de vederi 
și de persoane contribuie nu 
numai la ridicarea nivelului 
cultural al fiecărui popor, 
ci și la instaurarea unui cli
mat de securitate și de pace 
în Europa. în acest sens, au fost 
prezentate o serie de formulări 
de natură să contribuie la re
dactarea unor texte clare, in ve
derea instaurării, și pe această 
cale, a unui climat nou in schim
burile culturale europene, a 
unui nou spirit de responsabili
tate colectivă pentru valorifica
rea patrimoniului cultural al 
popoarelor din Europa — unul 
dintre cele mai prestigioase pa
trimonii culturale ale lumii.

Luni seara, Youssef El 
Sebai, ministrul culturii al 
R.A. Egipt, a vizitat expozi
ția de artă populară româ
nească deschisă la Cairo cu 
prilejul celei de-a XXX-a a- 
niversări a eliberării Româ
niei de sub dominația fas
cistă. Ministrul egiptean 
a dat o înaltă apreciere 
creațiilor artei noastre popu
lare. preocupării manifestate 
pentru păstrarea bogatelor 
tradiții ale folclorului româ
nesc. „Doresc poporului ro
mân — a notat el în cartea 
de impresii — progrese tot 
mai mari și prosperitate 
îmi exprim convingerea
prietenia româno-egipteană se 
va intări continuu in intere
sul înfloririi celor două po
poare și al păcii in lume".

Și 
că

Premierul Kakuei Tanaka 
a procedat, marți, la o rema
niere restrinsă a guvernului; 
ca urmare a demisiei minis
trului de finanțe, Takeo Fu
kuda, și a ministrului de 
stat, director. general al A- 
genției pentru conducerea, 
administrativă. Shigeru Hori. 
Conducerea Ministerului de 
Finanțe a fost încredințată 
lui Masayoshi Ohira, care a 
deținut, pină in prezent, 
funcția de ministru de exter
ne. In locul lui Ohira, mi
nistru de externe, a fost nu
mit Toshio Kimura. Director 
general al Agenției pentru 
conducerea administrativă a 
fost desemnat Kichizo Ho- 
soda.

In cadrul unei conferințe 
de presă, Masayoshi 
declarat că. în noua 
tate de ministru de 
va menține actuala 
de restricții financiare, 
scopul combaterii inflației. El 
a precizat că situația econo
mică este acum „intr-un sta
diu delicat".

Takeo Fukuda, cunoscut ca' 
principal rival al premieru
lui Kakuei Tanaka la func
ția de președinte al Partidu
lui Liberal-Democrat, și șef 
al guvernului; și-a dat de
misia in cadrul unei intilniri 
cu primul ministru.

Ulterior, Takeo Fukuda a 
declarat- că a luat hotărîrea 
de a demisiona pentru a se 
consacra restructurării P.L.D., 
ca urmare a regresului la re
centul scrutin pentru Came
ra Consilierilor. Demisia lui 
Fukuda intervine după cea 
de săptămina trecută- a fos
tului vicepremier, Takeo 
Miki.

Observatorii politici consi
deră că, odată cu demisiile 
lui Miki și Fukuda, se va in
tensifica lupta între fracțiu
nile P.L.D.. in perspectiva a- 
legerilor de anul viitor pen
tru funcția de președinte al 
partidului, care, după cum se 
știe, deține automat și funcția 
de prim-ministru.
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• LA SEDIUL din New York 
al Națiuliilor Unite a fost dat 
publicității textul unui raport, 
elaborat sub auspiciile O.N.U., 
in legătură cu activitățile na
vale militare în Oceanul Indi
an și transformarea acestui ba
zin într-o zonă a păcii.

După cum se știe, la inițiati
va unor țări asiatice și cu spri
jinul unui mare număr de sta
te membre ale O.N.U.. Aduna
rea Generală a Națiunilor Uni
te a adoptat, la ultimele sesiuni, 
citeva rezoluții cu privire la 
transformarea Oceanului Indian 
într-o zonă a păcii.

mentelor extremiste — infor
mează agențiile France Presse 
și Reuter.

După cum au declarat surse 
ale poliției federale, unul 
tre autorii asasinatului a 
împușcat, iar un complice 
său — arestat.

• Declarație a M.A.E 
al R.D. Vietnam

• Zafra 1974

din- 
fost 

al

ca- 
du-

Opinia publică internațională dezaprobă 
cu fermitate lovitura de stat

MOSCOVA. — O declarație 
oficială dată publicității de 
agenția T.A.S.S. arată că „po
porul sovietic condamnă cu as
prime puciul armat din Cipru, 
organizat de forțe străine împo
triva guvernului legal al țării". 
Se menționează că în fruntea 
puciului stau ofițeri greci care 
s-au aflat in serviciul Gărzii na
ționale a Ciprului și a căror re
chemare. din cauza activității 
lor antiguvernamentale, a fost 
cerută recent de președintele 
Makarios.

BELGRAD. — în declarația 
guvernului iugoslav, dată publi
cității de agenția Taniug, se spu
ne : ..Știrile referitoare la atacul 
armat brutal urmărind înlătura
rea arhiepiscopului Makarios, 
președintele Ciprului, precum și 
a guvernului legitim al Republi
cii Cipru provoacă sentimente 
de adîncă emoție și indignare 
guvernului R.S.F.I. și întregii 
opinii publice iugoslave". „In
tervenția armată, înfăptuită prin 
participarea directă a ofițerilor 
unor forțe armate străine, ex
pune poporul din Cipru unor noi 
încercări dureroase și preează 
condiții pentru declanșarea, din 
nou. a unor vărsări de singe fra
tricide". Acest amestec grosolan 
in problemele interne ale unei 
țări suverane independente și ne-

aliniate care, de-a lungul multor 
ani. sub președinția arhiepis
copului Makarios, a luptat pen
tru pace și cooperare internațio
nală, pentru realizarea principii
lor politicii de nealiniere și a 
dreptului fiecărui popor de a-și 
hotărî singur’ soarta — se arată 
in declarație — contravine 
in mod flagrant principiilor 
dreptului internațional, precum 
și ale Cartei O.N.U. »

ROMA. — Mario Pedini, se
cretar de stat la Ministerul ita
lian al Afacerilor Externe, a 
deciarat că Italia ..este preocu
pată de evoluția situației din 
Cipru și din Mediterana orien
tală". întreruperea procesului de 
identificare națională realizată 
de Makarios poate avea grave 
consecințe pentru pacea poporu
lui cipriot. Condamnăm in mod 
ferm intervențiile iresponsabile 
din exterior cu un astfel de scop 
— a arătat Mario Pedini.

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Italian. Enrico 
Berlinguer. a prezentat Camerei 
o interpelare urgentă cerind gu
vernului să exprime „indigna
rea poporului italian față de 
acest atentat tragic la indepen
dența și libertatea poporului ci
priot — atentat care compromite 
pacea în Mediterana și care ris
că să provoace o gravă criză in
ternațională in această regiune".

SOFIA. — Bulgaria a cerut 
Consiliului de Securitate să a- 
dopte de urgență măsurile ne
cesare pentru reinstaurarea or
dinii în Cipru — arată agenția 
B.T.A. Poporul bulgar — men
ționează agenția — cere înceta
rea amestecului in problemele 
interne ale Republicii Cipru și 
reinstaurarea ordinii democra
tice în țară,.

Această interferență ' in pro
blemele interne ale , unui stat 
suveran membru al Organiza
ției Națiunilor Unite repre
zintă o violare a tuturor legilor 
internaționale, precum și a 
Cartei O.N.U. — menționează 
agenția B.T.A.

CAIRO. — Președintele An
war Sadat, urmărește cu pro
fundă neliniște evenimentele 
sîngeroase ce se desfășoară în 
Cipru — a declarat ministrul 
egiptean de externe Ismail 
Fahmy. Șeful statului egiptean 
— a arătat Fahmy — conside
ră că este datoria tuturor să 
se acționeze pentru păstrarea 
independenței și stabilității in
terne din această țară nealinia
tă, pentru împiedicarea orică
rui amestec străin în proble
mele interne ale Ciprului.

• Interviu al președinte
lui R. A. Egipt

COPENHAGA. - Intr-un in
terviu difuzat de televiziunea 
daneză, președintele R.A. Egipt. 
Anwar Sadat, a . declarat că 
„manifestînd . bunăvoință la Ge
neva, noi vom putea ajunge la 
pace mult mai curind decît iși 
poate imagina cineva". Evocind 
însemnătatea soluționării pro
blemei palestiniene, șeful sta
tului egiptean a apreciat că re
prezentanții poporului palesti
nian vor participa la Conferin- 

. ța de la Geneva, ale cărei lu
crări ar putâa începe, după o- 
pinia sa, in luna septembrie.

Anwar Sâdat a afirmat, de a- 
semenea, că Egiptul își propune 
să semneze cu Israelul un aran
jament de pace care va pune 
capăt unei stări de beligerantă 
ce dăinuie de peste două dece
nii.

• ARTURO MOR ROIG. fos
tul ministru argentinian de in- 

. terne în guvernul prezidat de 
'generalul Alejandro Lanusse, a 
fost asasinat într-o suburbie din 
Buenos Aires, victimă a ele-

• ZAFRA anului 1974 se 
racterizează prin reducerea 
ratei recoltării trestiei de zahăr 
și prin creșterea productivității 
muncii de recoltare, fiind consi
derată ca cea mai eficientă din 
ultimii cinci ani. Introducerea 
mecanizării a permis, în acest 

muncitorilor 
reducă de la 

Cu ajutorul 
recoltat 20 la 
de trestie de

• MINISTERUL Afacerilor 
Externe al R.D. Vietnam a dat 
publicității un comunicat, in 
care arată că avioane ale S.U.A. 
au efectuat, la 10 iulie a.c., zbo
ruri de recunoaștere deasupra 
Orașelor Hanoi, Haifong și a 
unor provincii. Documentul re
levă că 
încălcări 
spațiului 
nam și o 
cordului
Vietnamului
Comunicatului 
iunie 1973.

Comunicatul 
să pună capăt
cunoaștere deasupra R.D. Viet
nam și să respecte cu strictețe 
prevederile documentelor amin
tite.

an, ca numărul 
macheteros să se 
104 000 la 98 000. 
combinelor s-a 
sută din recolta 
zahăr. Lucrările de hidroamelio
rații și de amenajare a ogoare
lor vor permite ca, pină în 1980, 
ponderea recoltării mecanizate a 

, trestiei să ajungă la 80 la sută.

Evolufia 
sovietice „

în 
zi de 
spațiu 
bitale 
liut-3". 
au continuat efectu
area de cercetări 
cuprinse in progra
mul de zbor. Pavel 
PopOvici și Iuri Ar- 
tiuhin au comunicat 
că starea sănătății 
lor este bună și că 
aparatele stației 
funcționează normal.

a unsprezecea 
evoluție in 

a stației or- 
sovietice ,.Sa- 

cosmonauții

aceste acte constituie 
ale suveranității și 
aerian al R.D. Viet- 
flagrantă violare a A- 
de la Paris asupra 

și a prevederilor 
comun de la 13

cere ca S.U.A. 
zborurilor de re-

stației
Saliut-3‘‘

Referindu-se la 
zborul laboratorului 
spațial, agenția TASS 
relatează că legătura 
prin radio cu cos- 
monauții se ia la 
fiecare oră și jumă
tate și că durata u- 
nei astfel de legă
turi este de 10—12 
minute, timp ex
ploatat la maximum 
pentru obținerea u- 
nui volum cit mai 
mare de informații. 
Cei doi cosmonauți

comunică datele so
licitate, impresiile 
lor și primesc indi
cațiile celor aflați la 
stația terestră de co
ordonare a zborului. 
In paralel, pe Pă- 
mînt se transmit au
tomat rezultatele 
măsurătorilor tele- 
metrice și datele o- 
biective referitoare 
la starea celor doi 
oameni și a apara
telor de bord.

PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT»PE SCURT»PE SCURT
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Delegația Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud 
Ja consultările politice, des
fășurate între cele două 
părți sud-vietnameze în sub
urbia pariziană La-Celle- 
Saint-Cloud, a dat publicită
ții, Ia 15 iulie, o declarație 
în care denunță înscenarea 
alegerilor in organele locale 
ale puterii pe care a orga- 
nizat-o. la 14 iulie, adminis
trația saigoneză.

Pași spre normalizare
Premierul britanic. Harold 

Wilson, a avut. luni, la reședin
ța sa din Downing Street 10. o 
întrevedere cu Jack Lynch, fost 
prim-ministru al Republicii Ir
landa. aflat in vizită la Londra. 
Discuțiile cu Jack Lynch, care 
in prezent este șeful opoziției in 
parlamentul de la Dublin, s-au 
referit la situația din Ulster ; el 
a cerut unele explicații în le
gătură cu conținutul Cărții albe, 
clată publicității, recent, de gu
vernul laburist, cu privire la

în Irlanda de Nord ?
normalizarea situației din Irlan
da de Nord. La convorbire a 
luat parte Merlyn Rees, minis
trul de stat britanic pentru pro
blemele Irlandei de Nord.

Vizita lui Jack Lynch la Lon
dra se înscrie in cadrul consul
tărilor întreprinse de guvernul 
britanic cu liderii unor partide 
din Republica Irlanda și din 
Ulster in vederea găsirii unor 
soluții general acceptabile pen
tru conducerea treburilor Irlan
dei de Nord.

MIERCURI, 17 IULIE 1974
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; 18,15; 
2.0.30).

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); V 
Grădina Dinamo (ora 20,15).

BALUL DE STMBÂTĂ SEARA î 
Doina (orele 18: 20.30) — la ora 
9,45 program de desene animate.

PLIMBARE ÎN PLOAIA DE 
PRIMĂVARĂ: Central (orele 9.15: 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

CHITTY. CHITTY, ‘ BANG 
BANG: Buzești (orele 9; 12,30; 16;

Afganistan
. J7 iulie 1973 a fost instaurată prima republică din isto- 

Afganistanului. Președintele țării. Mohammed Daud, ime
diat după instalarea sa, a declarat că actul de la 17 iulie „a 
ioibt pregătit, organizat și înfăptuit in exclusivitate de către 
torțele patriotice afgane și susținut de păturile sărace ale 
societății și de tineretul din țară“.

în fața noului guvern republican stau sarcini economice 
și sociale deosebit de complexe. Peste 80 la sută din popu
lație'(1 i 000 000 de locuitori) lucrează in agricultură. Subsolul 
țarii este bogat în resurse minerale (cărbune, petrol, gaze 
naturale, fier) dar acestea au fost puțin valorificate și insu
ficient prospectate. Din declarațiile autorităților de la Kabul 
reiese că sint in curs de elaborare măsuri ce vizează crearea 
și dezvoltarea unei economii independente, bazată pe o pla
nificare modernă. Se are in vedere înfăptuirea unei reforme 
•agrare și înființarea de cooperative și companii cooperatiste 
m agricultură și în sistemul de producție și consum. De 
asemenea, au fost luate mășuri de- reducere a prețurilor la 
o serie de bunuri de primă necesitate, concomitent cu stabi
lirea unui salariu minimal, ca și crearea unei direcții națio
nale pentru combaterea analfabetismului. După o lună de ’ la 
instalarea noului guvern s-a anunțat că rețeaua de școli 
elementare și medii, precum și invățămintul superior vor fi 
controlate de stat.

Afganistanul promovează o politică bazată pe principiile 
independenței, egalității in drepturi, neintervenției în aface
rile interne ale altor state. între România și Afganistan s-au 
statornicit și se dezvoltă relații de prietenie si colaborare in 
spiritul respectului și avantajului reciproc.

R. ȚEPEȘ

AFGANISTAN. — Clădirea Institutului politehnic din Kabul.

19.3C); Volga (orele 9,30: 12.30: 16: 
19): Gradina Buzești (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- 
ceni (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).

CEATA: Dacia (ora 20,30).
LA EST DE JAVA: Dacia (orele 

9.30: 12: 15,45: 18,15).
ADAM SI EVA TN CONFLICT î 

Unirea (orele 16: 18,15).
A TRĂI PENTRU IUBIRE: Dru

mul Sării (orele 15.30: 18; 20,1a).
50 000 DE DOLARI RECOM

PENSĂ : Melodia (orele 9: 11.15: 
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).

FARSĂ TRAGICĂ: 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; 
19).

BRIGADA DIVERSE ÎN ALER
TĂ: 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 
15,30: 18; 20,15).

INIMA PE FRINGHIE: Cosmos 
(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): Gra
dina Vitan (ora 20.30).

CĂPITANUL NEGRU: Cringași 
(orele 16: 18,15).

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

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

CHEMAREA STRĂBUNILOR : 
Grădina Moșilor (ora 20; 15).

fzWv
PROGRAMUL 1
9,00 Teleșcoală: Muzeele țării : 

Mărturii de aur ale unei istorii 
de șase milenii. Prezintă Ștefan 
Burda; Atlas geografic. Popasuri 
maramureșene (II). Comentariu de 
Pop Simion; Expediție româneas
că transatricană (III). 10,00 Curs 
de limbă engleză. 10.30 Curs de 
limbă rusă. 11,00 Vîrstele pelicu
lei. 11,35 Birult-au gîndul. „Un rîu 
ce se pornește" — Iosif Vulcan. 
Prezintă acad.-ștefan Pascu. 11.55 
Legile țării — legile noastre! 12.05 
Pagini din. „Albumul duminical".

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București. Piața „Sclnteii-, Tel : tî 60 10. 17 SO 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorii din Întreprinderi și instituții — Tiparul 
Cititorii din străinătate pot face abonamente prin „ROMPRESFILATELIA" — Serviciul Import Export Presă — București — Calea Griviței nr. 64—66 P.O.B. — 2001.

Combinatul poligrafic .,Casa Scinteii".

16.00 Curs de limbă germană. 
16,30—17.00 Curs de limbă france
ză. 17,30 Telex. 17,35 Steaua pola
ră — emisiune de orientare șco
lară și profesională. Poligrafia. 
17.55 Scena — emisiune de actuali
tate și critică teatrală. 18.15 Cum 
vorbim. 18,30 Film serial pentru 
copii: „Năzdrăvanul Dennis". 19.00 
Birlad 800. Emisiune de Ion Sava. 
19.30 Telejurnal. La cotele anului 
XXX. 20,00 Teleobiectiv. 20,15 Te- 
lecinemateca. Un mare cineast: 
Elie Kazan. „Splendoare în iarbă". 
Premieră TV. 22,15 24 de ore.

PROGRAMUL 2
20,00 Pagini de umor: Aventuri 

în epoca de piatră. 20.25 Univer
sitatea TV. 21,00 Telex. 21,05 Or
chestre simfonice din țară. 21,30 
Meridiane literare. 21,50 Selecțlunl 
din emisiunile de divertisment.

Teatrul de Comedie : PREȘUL 
— ora 20; Teatrul „Ion Vasilescu": 
O FATĂ IMPOSIBILĂ _ ora 19,30; 
Teatrul „C. Tănase" (Grădina 
Boema): UN BĂIAT DE ZAHĂR... 
ARS — ora 20 ; Ansamblul „Rap
sodia Română : TARĂ BOGA- 
TA-N, FRUMUSEȚI — ora 18.30; 
Circul „București" : CIRCUL MA
RE DIN MOSCOVA —- ora 19,30.

40 362


