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ANUL XXX AL LIBERTĂȚII
-

brigada „scinteiitineretului”

Adevărat că sesiunea uni
versitară din mai-iunie a 
încredințat viitorului an de 
învățămînt, încă de atunci, 
mulți studenți promovați. 
Rezultatele sesiunii sînt evi
dent superioare; cu aproxi
mativ 10 la sută a crescut 
numărul integraliștilor față 
de media ultimilor cinci ani. 
Mal cu seamă în semestrul 
al doilea al anului universi
tar au fost depuse multe 
strădanii pentru obținerea 
unui bilanț profesional cit 
mai favorabil. Indicațiile to
varășului Nipolae Ceaușescu 
Ia întîlnlrea cu Biroul C.C. 
al U.T.C. și Biroul Comite
tului Executiv al U.A.S.C.R.. 
s-au constituit pentru aso
ciațiile studenților comuniști 
într-un program concret de 
muncă. Ca prim obiectiv de 
intervenție și acțiune politi
că: în fiecare colectiv să se. 
consolideze spiritul de res
ponsabilitate față de învăță
tură. într-un asemenea cli
mat s-au născut chemările 
mobilizatoare: de a face din 
sesiunea de examene o se-’ 
siune a calității, de a acționa 
ferm pentru ca, începind cu 
anul universitar pe care încă 
îl străbatem, sesiunea din 
toamnă să fie o sesiune de 
excepție. Este mare catego
ria studenților care au recep
tat aceste chemări șl s-au 
mobilizat să învețe, să-și 
facă datoria, să-i atragă pe 
colegi, prin forța opiniei, să 
procedeze aidoma lor. Ei, 
acești integraliști, străbat 
acum o vară calmă în sen
sul că perioada de practică, 
de muncă, de odihnă nu le 
este împovărată de grija 
examenelor restante. Sînt 
însă destul și acei studenți 
pentru 
să fie 
tură, 
mîntul 
tehnic, 
studenților care vor avea în 
septembrie „sesiunea plină". 
Colectivele anilor întîl care, 
se știe, au prezentat în acest 
an o situație de excepție au 
și ele de făcut multe recu
perări.

Răspunderea pentru felul 
cum vor încheia anul univer
sitar revine, de bună seamă, 
fiecărui student. în același 
timp, să avem in vedere că 
tinerii trebuie sprijiniți, fa
cultățile șl A.S.C. să consi
dere că impulsionarea stu
denților care au restanțe să 
Învețe cu seriozitate pe în
treaga vacanță devine o con
diție esențială pentru Înce
perea viitorului an universi
tar în cele mai bune condi- 
țiuni.

Se vorbește de obicei că 
sesiunea din septembrie fiind 
a restanțierilor pot fi accep
tate cu mai mare ușurință- 
rezultatele inferioare, și mi
zează pe posibilitatea unei 
promovări mai lesnicioase. 
Or, tocmai acest lucru nu 
trebuie să se întîmple: exa
menele din toamna 
să se desfășoare sub 
aceleiași exigențe, 
deviza: o sesiune de 
în care se promovează cu re
zultate bune și foarte bune.

LUCREȚIA LUSTIG

ALUBERTATII^CONGRES

SEMNELE NOULUI
PE EMBLEMA

SATULUI ROMANESC
Comuna din cîmpia Boianului, pînă nu de 

mult înconjurată de. smîrcuri, de pă- 
mînt vitreg și mlăștinos, dar mai ales din 
cauza unui timp vitreg, a trudit din greu să-și 
continue existența - și ani de-a rîndul, din 
bruma de agoniseală abia de-a putut să-și 
crească fiii, spre a le lăsa moștenire sărăcia. 
De 25 de ani la Stoicănești, ca de altfel în 
toate satele românești, se scrie o nouă istorie. 
Pe 7 august 1949 lua ființă cooperativa agri
colă, care avea să schimbe radical existența 
comunei, destinul oamenilor. Marcată de esen
țialele transformări sociale și economice în 
viața și existența satului românesc, hărnicia

I stoicăneștenilor și a multor altora ca ei este ri
dicată la rangul de demnitate. Actul de .pro
fundă dreptate socială a eliberat, energii, a 
declanșat o puternică stare de spirit, a cana
lizat eforturi conștiente. Fiecare om a marcat 
un cerc de rodnice împliniri pe trunchiul tînăr 
ai noii existențe sătești. Tocmai de aceea ni 
s-a părut cit se poate de firească aici între
barea : CIND ÎNCEPE DIMINEAȚA IN CO
MUNA DUMNEAVOASTRĂ?

Ne-au răspuns zeci de gospodari: într-o 
clipă de răgaz, in drum spre locurile de muncă 
sau aflați în plină activitate. (Citiți relatarea 
reporterilor noștri în pagina a 2-a).

ȘTEFAN BANDI 
Șl ALEXANDRU BANDI

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a primit, miercuri după-amiază, 
în stațiunea Neptun, pe minis
trul turismului din Republica 
Arabă Siriană, Abdallah Al 
Khami, care face o vizită în 
țara noastră.

La primire a luat parte Ion 
Cosma, ministrul turismului.

Oaspetele a transmis tovară
șului Nicolae Ceaușescu din 
partea președintelui Republicii 
Arabe Siriene, Hafez Al Assad, 
un călduros mesaj de prietenie, 
precum și urări de succese tot 
mai mari poporului român în 
construcția noii societăți.

Oaspetele a exprimat, totoda
tă, gratitudinea pentru deose
bita onoare de a fi primit de 
șeful statului român, pentru 
prilejul oferit de a cunoaște 
realizările României socialiste 
în diferite domenii, în .special 
în cel al turismului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu

a rugat pe oaspete ca la înapo
ierea în patrie să transmită un 
cordial salut și cele mai bune 
urări președintelui Hafez Al 
Assad, iar poporului sirian urări 
de pace, bunăstare și fericire.

în timpul convorbirii ce • 
avut loc au fost relevate cu sa
tisfacție bunele relații existente 
între România și Șiria, evoluția 
lor mereu ascendentă, hotărîrea 
comună de a traduce în viață 
înțelegerile și acordurile con
venite între președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al Assad.

în acest cadru, s-a subliniat 
că intensificarea schimburilor în ■ 
toate domeniile de activitate, 
inclusiv în cel turistic, influen
țează în mod pozitiv strîngerea 
relațiilor prietenești, contribuie 
la mai buna cunoaștere și apro
piere între țări și popoare, la 
promovarea idealurilor de pace, 
înțelegere și cooperare interna
țională.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească.

• Președintele Companiei miniere
Tempelsman and Son-lnc“

din S.U.A
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, la 17 iulie, 
în stațiunea Neptun, pe Mau
rice Tempelsman, președintele 
Companiei miniere „Tempelsman 
and Son-Inc“ din S.U.A., și 
Theodor C. Sorensen, consilier 
juridic al companiei, care fac 
o vizită în țara. noastră.

La primire a participat tova
rășul Bujor Almășan, ministrul 
minelor, petrolului și geologiei.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
s-a întreținut cu oaspeții asu-

pra unor probleme privind co
operarea dintre Compania mi
nieră „Tempelsman and Son- 
Inc" și întreprinderi economice 
de specialitate din țara noastră, 
în timpul convorbirii s-a apre
ciat că există reale posibilități 
pentru realizarea unei coope
rări largi, reciproc avantajoase, 
inclusiv crearea de societăți 
mixte și conlucrarea pe terțe 
piețe.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

care vacanța continuă 
semestru de învăță- 
în special în învăță- 
de subinginerl și cel 
nu este mic numărul

Minerii de la Vulcan
se mențin in frunte

Panouri mari, amplasate în sălile de apel, în
fățișează zilnic realizările exploatărilor miniere 
din Valea Jiului, roadele entuziastei întreceri 
ce se desfășoară în abataje în cinstea celei de 
a XXX-a aniversări a eliberării patriei. Urmă- 
rindu-le, minerii își opresc privirile asupra ru
bricii rezervate E.M. Vulcan care, chemînd la 
întrecere celelalte exploatări carbonifere 
țară, se menține, de la începutul anului, 
fruntea „clasamentului hărniciei" întocmit

din 
în 

întocmit la 
nivelul bazinului. Cantitatea de cărbune extrasă 
peste plan în cursul primului semestru se ri
dică la 30 000 tonă, cu 6 000 tone mai mult decît 
era angajamentul pe întregul an...

— N-ați auzit de Florea Petrișor? Este Uii 
miner formidabil!, mă mustră prietenește nor- 
matorul de la sectorul 1. Despre el și oamenii 
lui vorbește toată Valea...

într-adevăr, plusurile de producție acumulate 
de la începutul anului se ridică la aproape 2 000 
tone, fiind egale cu ale tuturor brigăzilor de la 
sectorul V la un loc... Sporul s-a obținut exclu
siv pe seama creșterii productivității în abataje, 
care a fost cu 3 tone pe post mai mare decit se 
prevăzuse.

— Știți ce înseamnă 3 tone?, mă întreabă din 
nou normatorul. Aproape o jumătate de șut ciș- 
tigat zilnic de fiecare om!

O altă brigadă care, a obținut randamente de 
peste 10 tone pe post este cea condusă de tînă- 
rul Ioan Bud, de la sectorul V. în luna iunie 
ea a extras peste plan 400 tone cărbune.

Cei doi șefi de brigadă dinamizează, prin rea
lizările lor, activitatea întregului colectiv, im
primă un nou sistem muncii în abataje, cîști- 
gînd admirați^ și prețuirea tuturor ortacilor. Ei 
exprimă, în ultimă instanță, abnegația și dărui
rea celor aproape 800 de uteciști care — după 
cum afirma tovarășul Gheorghe Săcăluș, secre
tarul comitetului de partid pe exploatare — 
„și-au adus o contribuție hotărîtoare la extrage
rea celor 30 000 tone de cărbune pe care minerii 
de la Vulcan le dăruiesc, suplimentar, țării, in 
cinstea eliberării".

Cîntec 
pentru seceriș 

de FLORENTIN POPESCU
Ceasul verii crește cuvinte de griu 
și flamuri galbene se-aprind pe țară 
din lanuri spicele rostesc 
cuvintele-imn, cuvintele-rod, cuvintele-Iaudă 

mîinîi
ți boabele în hore-ncing hotarul; 
cit soarele, unul pe altul, cresc sacii - 
rod și lumină ți dor - 
ca o dragoste mare rodită în lucruri 
pentru glie, pentru om, pentru zbor. 
Ceasul verii rostește cuvinte de griu 
ți eu le iau, mă prind cu ele-n dans 
le cresc - largi flamuri de-mplinire-n bărăgane 
ți rid ți pling și de atita soare 
aud pe suh păminturi, năzdrăvane, 
convoaiele de spice viitoare... 
Ceasul verii crește cuvinte de grîu 
și flamuri galbene se-aprind pe țară!

Umăr la umăr, tatăl, mais
tru miner, recordman la îna
intarea în galerie la Mina 
Lupoaia, si fiul, elev în .anul 
al treilea la Liceul industrial 
„Motru", acum membru al 
unei echipe de lucru de la 
aceeași mină.

— L-am încadrat aici, spu
ne tatăl, ca să nu se teamă 
de muncă. Nu numai că nu-l 
sperie'munca încercaților mi
neri din bazinul Motrului, 
dimpotrivă îl pasionează, îl 
angajează în efortul colectiv 
al mecanicilor din echipa de 
montaj condusă de Constan
tin Toma, hotărîți să facă 
totul pentru a pune în func
țiune, în cinstea celei de-a 
XXX-a aniversări, două aba
taje.

Foto: GH. CUCU

Pregâtirea tineretului 
pentru apărarea 

patriei

Deschiderea
taberelor

de instruire

ALEXANDRU BALGRADEAN

aceasta 
semnul 
purtînd 
calitate

(în pag. a 3-a)

Fără1 a fi trecut în vreun ghid 
turistic, marele dig al portului 
din Constanța atrage zilnic mii 
de turiști, români și străini, 
care vin aici să admire peisajul 
marin, dar și febrila activitate 
ce se desfășoară, la adăpostul 
digului, in port — navele care 
sub diferite pavilioane vin și 
pleacă sau așteaptă trase la 
chei să-și descarce mărfurile a- 
duse sau să încarce mărfuri 
pentru unele din cele peste 100 
de țări cu care întreținem relații 
comerciale. Puțini totuși din a- 
cești mii de admiratori și-ar 
putea imagina că, de pildă, a- 
nul trecut în portul Constanța

Vînt bun din pupa
au fost derulate 10,6 milioane 
tone mărfuri din totalul celor 
20,4 milioane cîte au înregistrat 
instalațiile portuare românești. 
După cum, la fel de puțini, 
poate, sînt turiștii care știu că, 
prin lucrările de amenajare a 
vechiului port, finalizate în 1966, 
capacitatea celei mai mari porți 
maritime a României s-a dublat 
față de anul 1938. Solicitările 
din ce în ce mai mari au dus

la extinderea spre sud a portu
lui. Comparațiile cu trecutul în 
privința activității flotei comer
ciale românești dau, dealtfel, 
dimensiunea certă a ceea ce este 
realmente senzațional în acest 
domeniu.

Sfirșitul războiului găsea flota 
noastră comercială maritimă cu 
un singur cargou înscris în re
gistrele sale. în anul 1973, însă 
ea dispunea de nu mai puțin de

75 asemenea nave, cu un depla
sament total de 640 000 tdw. Ce 
înseamnă 
creștere ? 
nou la 
paritatea flotei comerciale ma
ritime românești era de 27 000 
tdw, în 1960, de 32 000 tdw, 
iar în 1970 de 526 000 tdw. La 
această oră, flota noastră mari
timă dispune de o capacitate de

această formidabilă 
Să apelăm, din

cifre. In 1950 ca-

peste 800 000 tdw. Dacă în 1948 
navele noastre, atîtea cite erau, 
au transportat 101 mii tone măr
furi, în 1950, 181 mii tone, în 
1960 — 195 mii tone, în 1965 s-a 
ajuns la 1 364 mii tone trans
portate. Peste numai cinci ani, 
adică în 1970, cantitatea mărfu
rilor transportate ajunge la ci
fra de 4 370 mii tone. în actualul 
cincinal statisticile consemnea-

AL. DOBRE
(Continuare în pag. a lll-a)

A fi „om de omenie
Folosim des străvechea sin

tagmă, îi intuim cu toții înțe
lesul, dar ne vine greu s-o de
finim și greutatea aceasta pro
bează la rîndu-i întreaga bogă
ție de sentimente pe care și le-a 
adăugat de-a lungul timpului. 
Astăzi, alăturarea aceasta a 
două cuvin.te cu aceeași rădă
cină a. căpătat o nouă strălucire. 
Ea înmănunchează calități uma
ne concretizate în construcția 
unei societăți noi și a fost ri
dicată de către această societate 
la rangul de precept de viață. 
Și pentru că un alt cuvin.t, in
finit mai tîriăr — „comunist"
— se definește pe baza multor 
trăsături , comune, cele două ex
presii s-au apropiat, alcătuind- 
într-o relație complementară o 
nouă sintagmă — „comunist de 
omenie".
- Am încercat, la Craiova, cu 
ajutorul tinerilor, pe baza , fap
telor și amintirilor lor, s-o di
secăm, să-i dezvăluim sensurile.

★
— Am cunoscut^ cînd de-abia 

ieșisem din școala profesională, 
ne spune Nicolae Crăciun, de la 
Combinatul chimic, un munci
tor cu categoria maximă. Era 
corect, pînă în vîrful unghiilor,

>■ , .
—

r

în îndeplinirea sarcinilor sale — 
meseriaș foarte bun, punctual... 
în rest, să nu-i fi cerut cineva 
o sculă, dar ce zic eu, un sfat, 
că omul odată își încrunta sprîn- 
cenele și își făcea de lucru la 
mașină. „Eu muncesc pentru 
bănuțul meu", obișnuia să spu
nă. Și ne-a convins ! Puțin îi 
păsa de noi, cei tineri, că ar fi 
fost cazul să ne învețe ceva, 
puțin îi păsa, așa, în general, de 
plan, de combinat. Ei, uite, 
acestuia nu i-ar fi zis nimeni, 
„om de omenie" ! Om de ome-' 
nie e numai cel care, pe lîngă 
calitățile pe care, într-adevăr, le 
avea meșterul meu, are și ceva 
în plus. Are inimă, aș zice.

Deci, dincolo de conștiincio
zitate, dincolo de pricepere, 
dincolo de punctualitate — ceva 
în plus... Un comunist, om în 
vîrstă, Constantin Baban, se re
comandă cu nedisimulată mîn- 
drie ca fiind și „membru de 
onoare" al organizației U.T.C. 
de la catalizatori anorganici. . 
Realitatea îi confirmă afirmația. 
Comunistul vine zilnic în mij-

MONICA ZVIRJINSCHI

(Continuare în pag. a Il-a)

Colegia
litate și
interes
colectiv

Am avut prilejul, zilele 
trecute, să stau de vorbă cu 
cîțiva dintre cercetătorii 
care compun una din echi
pele de la Institutul de cer
cetare pentrtl industria elec-

ÎNSEMNĂRI
de MIHAI STOIAN

troțehnică din București ; 
mai exact, ne aflam în La
boratorul de agregate, redre- 
soare și utilaje de sudare. 
Aici, dialogul s-a legat nu- 
maidecit, viu și captivant, pe 
tema specificului acestei 
munci: cercetarea.

De Ia bun început s-a adus 
în discuție ideea că, pentru 
ca intr-un asemenea colectiv

(Continuare în pag. a ll-a)

DOMENII ȘI IDEI
Prezența, de-a lungul anilor, la cîte o 

plenară a unui comitet județean sau mu
nicipal U.T.C., la cîte o ședință cu carac
ter mai restrîns sau (a o alta cu caracter 
metodic mi-a prilejuit nu o dată desprinde
rea unor observații care, cu timpul, s-au 
sedimentat și s-au ordonat într-un lanț al 
demonstrației logice ce își reclamă din ce 
în ce mai autoritar aplicarea într-un loc 
sau altul. Așa încît astăzi pot spune cu toa
tă modestia că, în decursul timpului, ob
servațiile au devenit concluzii, iar conclu
ziile îmbracă și ele, ca să apelez din nou 
la termenul consacrat, un caracter de pro
puneri și sugestii ce pot veni în spri|inul 
îmbunătățirii activității educative.

De obicei, analiza trimestrială 
larg, periodică a acestei acti
vități la nivelul unui organ 
de conducere abordează cu 
precădere un singur dome
niu : cel al educării prin mun
că și pentru muncă, sau cel 
al activității sportive și turistice, 
educării politico-ideologice etc. I

sau, mai

D. MATALĂ

sau cel al
,— ■— —....... Dacă inten

țiile sînt mai ambițioase și în deschiderea 
dezbaterilor se dă citire unei dări de sea
mă care trece în revistă toate domeniile 
muncii, atunci înscrierile la cuvînt sînt cele 
chemate să reia încă o dată, „pe felii", 
ansamblul și asiști cum se aliniază, unul 
după altuț, toți vorbitorii pe firul unei noi 
enumerări : unul discută despre educarea 
prin muncă, altul despre activitatea cultu
rală,. următorul despre munca organizatori
că, încă unul despre munca patriotică 
ș.a.m.d. Dar rezultatul nu poate fi, și nici 
numește bineînțeles, decît acela că se obțin 
încă, șapte, sau zece, sau șaisprezece (ci
fră întotdeauna egală cu numărul vorbito
rilor), micro-dări-de-seamă, care amănunțesc 
și mărunțesc ceea ce spusese deja cea ma
re, la început.

Acolo unde se procedează în felul aces
ta nu se realizează însă, din păcate, toc
mai analiza scontată, pentru că nu pe ana
liză cade accentul, ci pe expunere și în
șiruire ; nu o disecare a fenomenelor se 
urmărește, ci simpla lor alăturare ; nu o 
plonjare în profunzime, pe verticală, ci una 
pe orizontală, la suprafață, ceea ce în
seamnă că operația de pătrundere este în
locuită cu cea de cuprindere.

Centru ca cele două laturi inseparabile 
oricărui proces analitic să fuzioneze este 
necesar, cred, să se insiste în egală mă
sură. asupra conținutului mai adînc al fie
cărei probleme puse în discuție, iar alătu
rarea ji două sau mai multe situații speci
fice să devină și un prilej de raportare și 

de comparare reciprocă. O a- 
naliză în adevăratul sens al 
cuvîntului nu se poate mul
țumi, de pildă, doar cu în
registrarea unei cifre de activi
tăți organizate și cu o alta, a 

participanților, ci, pornind de aici, să se 
întrebe, dacă e cazul, de ce au o slabă 
audiență la tineri activitățile, în fond lor 
destinate ; sau : nu numărul, mare sau mic, 
al deplasărilor făcute de activiști în teren 
poate da măsura exactă a muncii lor, ci 
mai degrabă ce anume au făcut la fata 
locului, ce rămine în urma lor; sau : ce 
mecanism ascuns întreține și împrumută cu
lori parfumate formalismului, în dauna 
muncii concrete, izvorîte din cunoașterea 
exactă a realității ? Un asemenea unghi de 
abordare ar lărgi considerabil însăși aria 
de rezolvare a problemelor, oferindu-i în 
același timp adîncimea necesară.

O analiză care se respectă trebuie să 
atingă nu atît sau nu numai marginile unui 
domeniu sau altuia, ci să-și alăture în ega
lă măsură și profunzimea ideii.

J
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SEMNELE NOULUI
PE EMBLEMA

SATULUI ROMÂNESC
In buna tradiție a 
țăranului român

„Cum de m-ați ales tocmai pe 
mine? — ne întîmpină tinărul 
Ion Puiu. Am rămas doar cîțiva 
la munca timpului, Lucrul cu 
brațele se face tot mai rar la 
noi. Toată baza stă-n mașini. 
Avem de toate felurile. Noi 
ăștia, cu miinile, dacă mai răs- 

. turnăm un sac de boabe în se
mănătoare, mai deschidem un 
drum la combină. încolo..."

„încolo" s-ar părea că munca 
la timp este simplă. Dar c.ele 
3592 de hectare nu se lucrează 
nici acuma ușor. Asta ne lasă 
să înțelegem tinerii Florea Mi- 
halache. Ilie Cazangiu, Chiuță 
Gîlceavă, Florea Manea, astăzi 
mecanizatori. Și pentru unii, 
însă, și pentru ceilalți, ziua de 
muncă începe odată cu răsări
tul soarelui — in momentul so
sirii noastre la Stoicănești soa
rele răsărea la orele 4 și 37 de 
minute — și se termină la ivirea 
stelelor. Adică în buna tradiție 
a țăranului român, pe care trac
toarele n-au schimbat-o; dim
potrivă, au îmbogățit-o, au înno
bilat-o. Altfel cum se explică 
producțiile mari obținute an de 
an, care, în competiția cu cei
lalți agricultori ai țării, au adus 
stoicăneștenilor cinci Ordine ale 
Muncii cl. I 7 Se cuvine, deci, 
să consemnăm această realitate 
drept prim insemn al noului.

Zootehnia, așa cum 
trebuie ea să arate

La ora tind Ion Puiu, Stelieă 
și Constantin Rogojinaru se în
dreptau spre timp, cu uneltele 
pe umăr, o vacă aducea pe lume 
trei viței. Cineva se afla acolo, 
lă datorie. Ziua de muhcă în
cepuse și la ferma zootehnică. 
Printr-o performanță, pentru că, 
așa cum ne spunea tînăra.îngri
jitoare Mariana Rotaru, '.„vaci 
care să nască doi viței înseamnă 
ceva obișnuit la noi'1. Un pro
gram riguros, axat pe criterii 
științifice, ordonează nu numai 
buna desfășurare a activității în 
zootehnie, ci însăși viața crescă
torilor de animale, supusă dis
ciplinei și exigenței, spiritului 
de răspundere. Vîrsta tinără își 
afirmă și aici calitățile. Numai 
la un sector am întîlnit 40 de 
uteciști care fap zi de zi dovadă 
voinței și priceperii, intr-o dis
putată întrecere pentru sporirea 
producției de lapte și carne. De 
la fiecare vacă s-a obținut pină 
acum cite 1600 litri de lapte. 
Fabrica de mezeluri prelucrează 
zilnic între 1-5 tone de carne. 
Venitul anual realizat de secto
rul zootehnic depășește zece 
milioane lei.

Industria - o prezență 
firească

Recunoaștem, nu âm auzit 
sunetul sirenei. Dar la ora 7 di
mineața, la „ceasul de pontaj" 
al activității industriale își vi
zează fișele de prezență 160 de 
muncitori. Sint strungari, fre
zori, lăcătuși, electricieni^ ter- 
mocentraliști, mecanici auto, 
frigotehniști, sudori, bobinatori 
— meserii de elită ale orașului, 
profesii noi pentru satul con
temporan. Pe Tudor Tutunaru 
l-am întîlnit aplecat peste spire
le unui motor de 22 KW. 
„N-am fire de păr în cap cite 
motoare mi-au trecut prin mină, 
în cei șapte ani de cind lucrez 
aici — ne spune. Dar ca ăsta, 
nici unul nu m-a pus la Încer
care. Este, de altfel, și cel mai 
mare pe care-1 rebobinăm aici".

COLEGIALITATE
SI INTERES 
COLECTIV

(Urmare Sin pag. I) 
să se închege, realmente, un 
spirit de colegialitate fără de 
care este imposibil să con
lucrezi din plin pentru atin
gerea scopului comun propus 
(in cazul concret : o temă de 
cercetare care trebuie să fie 
rezolvată împreună, într-un 
termen fix, cu prelungiri 
imediate în industrie), _ este 
absolut necesar ca fiecare 
să-l respecte integral pe ce
lălalt, dar nu mai puțin să 
se respecte temeinic și pe 
sine I Numai astfel există 
garanția că te poți bucura, 
din toată inima, de ingenio
zitatea celorlalți, de perseve
rența lor, de succesul lor 
care, doar aparent, s-ar pu
tea spurte că-î personal. De 
aceea, într-o astfel de echipă 
se exclude treptat, de la sine, 
cel care are „obsesia" că 
succesul tuturor i se dato
rează numai și numai lui, că 
o idee pe care un coleg o 
aduce, deschis, în discuția 
colectivului, a avut-q el... 
mai înainte (dar, vezi bine, 
n-a socotit-o importantă, 
demnă de a fi împărtășită 
celorlalți și așa mai departe).

Perfecționările și invențiile 
(am văzut brevetele) care 
se nasc aici, in laboratorul 
amintit, pot fi apoi regăsite, 
în producția de serie, la bor
dul locomotivelor Diesel- 
electrice, pe schelele de ex
tracție din zonele petroli

înțelegem că Tudor se . laudă 
puțin. Are și de ce. Exagerarea 
nu este, însă, mare, dacă ne 
gîndim că la Stoicănești — nu
mai la locul de muncă al iui 
Tudor Tutunaru — se repară 
motoare pentru cooperative agri
cole, întreprinderi agricole de 
stat, baze de recepție și sta
țiuni pentru mecanizarea a- 
griculturii din tot județul. 
De la un atelier de tîm- 
plărie și fierărie, în 1949, s-a 
ajuns la actualul sector meca
nic, care realizează anual o 
producție în valoare de nouă 
milioane lei. Unii , muncitori 
s-au calificat la locul de muncă, 
odată cu acest proces de indus
trializare. Cei mai mulți, însă, 
au revenit din diverse centre 
urbane. Satul natal le oferă con
diții de afirmare la deplina lor 
capacitate. încă un însemn -*• 
pregnant și definitoriu — pe 
care se cuvine, de asemenea, 
să-1 subliniem.

Laborator de muncă și 
de cercetare

în locul unde adresăm de da
ta aceasta întrebarea, pe tine
rele Valerica Dogaru, Mioara 
Tudpse, Ana Cazangiu, Ioana 
Nedelcu și Maria Cazangiu 
le-am fi putut întîlni la prăși- 
tul porumbului. în dimineața 
aceasta, însă, halatele cu care 
sint îmbrăcate indică, o altă me
serie. Pentru că exact în acest 
punct, pe zece mii de metri pă- 
trați, s-a înălțat o ciupercărie 
modernă, pentru a cărei activi
tate s-au specializat 124 de 
muncitori, între care mai mult 
de jumătate tineri. Valoarea 
muncilor : în primul an — două 
milioane ; în al doilea — pa
tru milioane ; în prezent — 
șase milioane. în loc de „bună 
dimineața", Gheorghe Prună, 
responsabilul acestui obiectiv, 
secretar al comitetului comunal 
al organizației U.Ț.C., fie
arată producția obținută cu
o zi înainte, pe care, acum, 
mîini vrednice o* așază în
lădițe speciale, pentru ex
port. Fiecare metru pătrat din 
vechiul teren rodește în valoa
re de șase sute lei. Fiecare din 
fetele întîlnite în urmă cu doi 
ani la prășitul porumbului pă
trund astăzi tainele unei mese
rii gingașe și complexe. O do

fere;.. Cercetătorii părăsesc 
atunci liniștea laboratorului, 
febrilitatea atelierului de 
prototipuri și merg direct 
acolo unde se produce ceea 
ce, pină nu demult, nu era 
decît gind. o trăsătură de 
creion, calcule. Urmează zile 
și nopți de muncă acerbă, de 
nesomn, căci neliniștea crea
toare îi cuprinde deopotri
vă pe toți acei care colabo
rează Ia aducerea pe lume a 
unui nou produs. Atunci — 
mai pregnant decît oricînd — 
se reliefează spiritul de cole
gialitate fără de care cerce
tătorul nu poate fi cercetă
tor autentic ; nu se mai pune 
chestiunea cine a făcut asta 
și cine a făcut asta, ci totul 
este ca agregatul să meargă, 
să funcționeze perfect, să se 
dovedească viabil, adăugind 
la zestrea industriei româ
nești, a țării, încă un produs <
ingenios conceput și realizat. 
„Să știți — mărturisea unul 
din tinerii cercetători — că 
munca noastră nu-i, nici pe 
departe, o simplă' slujbă. Este 
o misiune ! Misiunea nobilă 
și de mare răspundere — cel 
puțin așa simte fiecare din
tre noi — de a contribui la 
promovarea întregului dome
niu de activitate în care lu
crăm. Și-atunci, ce valoare 
poate să mai aibă, fie și prin 
comparație, măruntul orgo
liu 7 La ora actuală, cerceta
rea este — în însăși esența 
ei — colectivă". 

vadă 7 Aici se află în construc
ție cel mai mare laborator de 
cercetări din țară.

Un mecanizator într-o 
vilă

Pentru Florea Preoteasa di
mineața începe cu încă o privi
re aruncată spre casă. Tinărul 
tehnician este cel dintîi locatar 
al viitorului oraș. El stăpinește 
cea dintîi vilă construită anul 
trecut in Soicănești. Planul de 
sistematizare a prevăzut. 35 de 
asemenea locuințe moderne pen
tru 1973. La 1 ianuarie 1974 săr
bătoreau revelionul în casă 
nouă 35 de familii. în acest an 
încă 50 de familii vor trăi a- 
ceeași bucurie. „Am văzut și 
revăzut proiectul. Bun, chibzuit, 
întocmit, ține seama de speci
ficul nostru — ne împărtășește 
un gînd Vasile Mejdrea. Eu și 
nevastă-mea ne-am și făcut pla
nul cum ne vom ’ aranja". Este 
explicabilă dorința tînărului 
mecanizator. A lui și a multora 
ca el. Cooperativa agricolă de 
producție construiește din fon
duri proprii vile confortabile 
pentru oamenii . satului. în re
gim de locuință proprietate per
sonală, cu plata în rate.

Ei construiesc
Pe Ion Pandurescu, Marin 

Negru, Traian Velescu, Con
stantin Cringeanu și Ștefan Be- 
cheanu dimineața i-a întîlnit 
pe schele. Ei înalță un modern 
complex avicol, cu o capacitate 
de 90 000 de găini, ’ complex a 
cărui investiție este de 18 mi
lioane lei. Pînă în iarnă, două 
hale vor intra în producție. Zi
darii, fierar-betoniștii, dulgherii 
stăruie în efort pentru grăbirea 
ritmului de execuție.

Trei „culturi" succesive
„Dimineața, dv. tovarășe in

giner 7“
„Azi a început mai devreme", 
în cîmp, tinărul agronom 

Gheorghe Niculescu cercetează 
cu luare aminte terenul elibe
rat de borceag. Pe același loc, 
aflăm, se va însămînța un sol

(Urmare din pag. I) 

locul uteciștilor, ca prieten, îi 
îndrumă lucrînd alături de ei, 
își petrec timpul liber împreu
nă. De notat că prietenul lor 
n-a primit nici o sarcină în a- 
cest sens, că propriile sale obli
gații profesionale i-ar fi prea 
de ajuns pentru o zi de muncă. 
Dar, consideră că nu poate pro
ceda altfel din moment ce „îi 
plac tinerii ; secția lor este difi
cilă și băieții au nevoie de aju
torul său". Tinerii au înțeles 
deplina frumusețe a gestului 
său și îl iubesc. Și fiecare se 
străduiește să-i semene.

Ceva în plus... Mariana Coca, 
muncitoare la întreprinderea de 
confecții, locuiește într-o casă 
cu proprietăți ... ciudate : cinci 
zife pe săptămînă este mult 
prea mare pentru ea și soțul 
său, a șasea — devine neincă- 
pătoare ! Părinții tinerei, tatăl, 
meșter zugrav, și mama, mun
citoare, sosesc de pe șantier în
soțiți de mai toată echipa cu 
care lucrează. „Băieții locuiesc 
departe, n-au timp să ajungă la 
casele lor, dar duminica trebuie 
să și-o petreacă într-o casă de 
om, cum i-aș putea lăsa pe 
șantier" 7 — se miră meșterul. 
De un deceniu, omul cu timple 
cărunte își reunește o zi pe 
săptămînă familia în întregimea 
ei, propriii săi copii și copiii de 
pe șantier. în fiecare an, alți și 
alți tineri cunosc căldura cămi
nului său și învață că așa a- 
rată casa unui om de omenie.

Ceva în pltțș... Cîțiva tineri, 
electricieni la Regionala C.F.R., 
au fost gata să „dea cu picio
rul", cum se spune, la cîțiva ani 
de muncă și de împliniri. Dato
rită unor necesități obiective, ei 
ar fi trebuit să lucreze un timp 
ca lăcătuși. Cineva le-a spus, din 
virful buzelor, că „asta e“ și 
atit. Tinerilor li s-a părut abu
zivă o asemenea explicație și au 
hotărît să plece din întreprin
dere. Două zile n-au mai venit 
Ia lucru. Un tînăr comunist, 
tehnicianul Alexandru Ciobîn- 
can, nu s-a putut împăca cu 

timpuriu de porumb. în sep
tembrie, după recoltare, orz — 
masă verde. Trei culturi succe
sive. Este, de fapt, tema lucră
rii pe care doctorandul Gheor
ghe Niculescu urmează s-o sus
țină. Ea a izvorît de aici, din 
dialogul practic cu producția, 
pe care tinărul specialist il con
tinuă de opt ani.

Ora 7, in cel mai animat 
punct al comunei. La grădiniță 
se face apelul : Iuliana, Marius, 
Cornelia, Gelu, Genius... Și co
piii, care răspund și la nume
le de familie Prună, Preoteasa, 
Udrea, Spătaru, Osiceanu, iși 
primesc „uneltele" de muncă : 
greble, lopeți, tractoare, cami
oane, găleți. Prichindeii de 
2—3 ani — schimbul de mîine 
al satului — intră în activitate 
cu toată seriozitatea.

★
Dimineața președintelui coo

perativei agricole începe la 
femă. Eroul Muncii Socialiste, 
Dumitru Tudose, împreună cu 
brigadierii, șefii de fermă, spe
cialiștii, pregătește seară de sea
ră, diminețile muncii. Abia la 
acest ceas al amurgului am reu
șit să-1. întîlnim. Pentru că 
ziua de' muncă a președintelui 
se măsoară in zeci de kilome
tri de neodihnă, sfaturi și în
drumări, în tot atîtea interven
ții practice, concrete. Și nu de 
puține ori — ne spun oamenii 
— il poți vedea pe tractor, pe 
combină, pe schelă, oriunde se 
simte nevoia unui braț în plus 
de muncă. „Păcat că ziua are 
doar 24 de ore. Sint atîtea de 
făcut. Dar ca întotdeauna, cre
dința noastră este nestrămuta
tă : putem".

Consemnăm spusele președin
telui drept o sinteză de opțiu
ne și voință a întregii colectivi
tăți sătești. ★

Ultimii oameni pe care i-am 
întîlnit la Stoicănești sint : ti
nărul profesor de istorie Gheor
ghe Vieru, aducînd încă o pie
să pentru muzeul care va con
semna istoria de pînă acum a 
satului — și un grup de stu- 
denți sociologi ai Universității 
din București (îndrumați de 
conf. univ. dr. Virgil Constan- 
tinescu), investigînd viața pre
zentă, în căutarea reperelor 
pentru viitorul sat românesc.

A fi „om de omenie"
gîndul că, dintr-o copilărie, alți 
tineri pot să-și sacrifice demni
tatea lor de muncitori. Le-a 
vorbit, fiecăruia în parte, des
pre nevoile producției, despre 
importanța policalificării și ti
nerii l-au ascultat, așa cum, la 
Combinatul chimic, alți tineri 
l-au ascultat (într-o situație si
milară) pe comunistul Valen
tin Surcel, și au rămas în în
treprindere. în cîteva după-. 
amieze absențele au fost recu
perate. Alexandru Ciobîncan a 
muncit alături de ei. Datorită 
unor oameni care au știut să 
discearnă între o neînțelegere a 
situației și un caz de indisci
plină, care se cere pedepsit cu 
severitate, cîteva zeci de tineri 
n-au apucat-o pe drumul „pă
sărilor călătoare" și își conți- . 
nuă lucrul cu fruntea sus.

Ceva în plus... „Eu mă ames
tec în treburile altora, ne spune, 
rîzînd, Maria Bedelici, secretara 
U.T.C. de la întreprinderea de 
confecții. „Fata pe care ați întîl- 
nit-o in ușă a venit să-mi a- 
rate certificatul de căsătorie și 
să-mi mulțumească, fiindcă am 
stăruit să-și legalizeze situația 
(se „căsătorise" nelegitim și a- 
vea un copil). Cînd i-am vor
bit, întîi, despre acest lucru, 
mi-a reproșat că nu e treaba 
mea !“. Maria 'Bedelici, o fe
meie tînără, frumoasă, mamă 
a doi copii, este răspunzătoare 
de soarta a 3 200 de tineri. Are 
de rezolvat pe lingă problemele 
legate de producție și problema 
locurilor la căminul de nefa- 
miliști, la creșă, la grădiniță, 
distribuirea biletelor de odihnă, 
a locurilor în excursii etc., to
tuși, ea își face timp să rezolve 
nenumărate sitiiații difipile. 
Fiindcă nu poate 'fi indiferentă 
la ceea ce se intimplă in 
jurul ci.

Ceva in plus... S-a întîmplat 
la Combinatul chimic. Cind s-a 
semnalat pericolul,* un tînăr, 
Theodor Drăgușin, și-a părăsit 
ca o vijelie locul de muncă. A 
pătruns in zona extrem de pe
riculoasă și a oprit funcționa
rea conductei de hidrogen. A-

La Cîmpulung 
Moldovenesc și-a 
începiit activitatea

Al treilea Forum 
național 

al pionierilor
Cartierul general pionieresc — 

Forumul din acest an — se află 
stabilit la Cîmpulung Moldove
nesc. De luni, din prima zi, s-a 
intrat din plin în activitate. Cei 
peste 400 de pionieri, trimiși aici 
din toate județele țării, și-au asu
mat, cu toată seriozitatea, atri
buția ca timp de două săptă- 
mîni să se sfătuiască in toate 
problemele muncii organizației 
lor. Au reținut bine ce le-a spus 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu 
prilejul jubileului organizației 
comuniste a copiilor și gîndul le 
este să raporteze tot ceea ce fac 
la cuvintele-indemn ce le-au fost 
adresate.

Analizează cum au muncit, 
cum și-au îndeplinit angajamen
tele și chemările la întrecere. în 
cadrul tribunelor Forumului 
poartă un dialog-experiență pe 
tema „Cum ne formăm pentru 
muncă prin muncă, cum ne pre
gătim ca tineri revoluționari, ca 
patrioți". Dezbat, organizează 
..activități-pilot" pentru ca învă
țătura să le fie mai rodnică, 
muncesc. își gospodăresc tabăra. 
Au invitat la Forum și mulți 
oaspeți — mai maturi ori mai 
tineri — pe care să-i poată în
treba fel de fel de lucruri oare-i 
interesează în calitatea lor de 
ucenici revoluționari. Fac sport, 
merg în ospeție ■ la copiii din 
părțile locului, pregătesc spec
tacole.

„la telefon 
studentul

Andrei Ludn“
Ridiptelefonul și aud o vo

ce pe care mi-o aminteam, 
dar nu știam de unde. „Aici 
studentul Andrei Ludu“. Îmi 
amintesc și întreb : „Dar de 
cînd, că admiterea abia se 
desfășoară". „De azi ! Am 
intrat la fizică". „Cu ce 
medie ?“ „Cu zece". „Bra
vo ! înseamnă că ți-a tre
cut supărarea pentru „ba
rajul" acela pe care nu l-ai 
luat ca să intri în lotul in
ternaționalilor la fizică". 
„Mi-a trecut de mult. Nu e- 
ram în formă, la fizică, în 
ziua aceea. Aștept nerăbdător 
rezultatele lotului nostru la 
Olimpiada internațională de 
fizică. Se comunică în 20, 
nu „Da, așa cred, dar 
ce-ți fac lucrările tale, inven
țiile ? Ai vești despre ele de 
la forurile de drept ? „Am 
primit o scrisoare că motorul 
meu se experimentează la 
„23 August". L-au cerut a- 
colo după ce ziarul dv. a scris 
că l-am conceput și l-am de
pus la O.S.I.M. Insă n-am iz
butit să pătrund în atelier. 
Acum sint în vacanță și aș 
putea să dau o mină de aju
tor celor care-l experimentea
ză".

— Telefonează peste cîte- 
va zile să mergem împreună 
în întreprindere...

— Să știți că aca
demicianul Oncescu m-a pri
mit, am fost la domnia sa, la 
I.F.A. A crezut că vreau să-i 
cer sfaturi în legătură cu ad
miterea, dar eu am scos din 
servietă caietele șt dosarele 
acelea pe care le cunoașteți și 
i-am spus ce conțin ele. M-a 
ascultat și am văzut că l-a 
interesat ce i-am spus despre 
ideile mele în fizică, m-a sfă
tuit cum să lucrez.

LUCREȚIA LUSTIG

varia n-a mal avut loc. Utetis- 
tul 4i-a riscat viața. Dacă n-ar 
fi făcut-o el, ar fi făcut-o un 
altul. Erau în secție destui oa
meni care să nu se mai gîn- 
dească la propria lor persoană, 
să riște totul, pentru a-i salva 
pe ceilalți, și pentru a salva 
producția.

„Vîntul era atit de puternic, 
incit smulgea din pămint stîl- 
pii rețelei electrice — ne rela
tează o altă întîmplare Con
stantin Bistriceanu, tehnician la 
I.R.E.C. Orașul putea rămine în 
orice clipă in întuneric, iar in
dustria ar fi fost paralizată. U- 
nii dintre noi ne terminaserăm 
treburile pe ziua aceea, dar ni
meni nu s-a gindit să plece a- 
casă. In cîmp, pe viscolul acela 
cumplit, era nevoie la fiecare 
punct de lucru de doi oameni, 
unul să lucreze suspendat în 
înălțimi, și altul să-1 vegheze 
să nu cadă".

Sînt fapte de eroism 7 Poate, 
în orice caz, eroii nu se consi
deră eroi. „De fapt, ne explică 
Constantin Bistriceanu, am ac
ționat așa cum ne-au dictat gin- 
durile noastre. Se mai putea ci
neva gindi la el, la odihna și 
comoditățile sale cind bunăsta
rea și liniștea atitor oameni e- 
rau în joc 7“

Ceva in plus... Dincolo de 
conștiinciozitate, dincolo de pri
cepere. dincolo de punctuali
tate. Faptele de viață relatate 
ne-au vorbit, în graiul lor, des
pre prietenie și încredere în re
lațiile dintre oameni, despre în
țelegere și discernămînt în re
zolvarea unor situații mai‘ difi
cile. despre forța de sacrificiu 
și dăruire, despre dragostea de 
oameni și dragostea de țară. Pe 
cei care întrunesc aceste calități, 
fie ei vîrstnici sau tineri, îi nu
mim, in semn de profund res
pect, oameni de omenie.

Virtuțile de veacuri ale po
porului nostru au fost reunite 
astăzi în „codul" vieții și muncii 
comuniștilor și definesc o în
treagă societate. Cei care" le în
trunesc sint oamenii cei mai 
înaintați ai acestei societăți.

Premiațli concursului 
do debut al Editurii 

„M. EMINESCU”

Mircea Florin Șandru:

„ELEGIE 
PUTEREA 

încununat cu laurii primului 
premiu la poezie este Mircea 
Florin Șandru, autorul plachetei 
de versuri intitulate Elegie pen
tru puterea orașului. Juriul a 
preferat acuratețea și limpezi
mea, alegere dealtfel explicabi
lă acum, cînd mulți dintre înce
pători se complică savant, vehi- 
culind rețete mai mult sau mai 
puțin învățate. Cartea sa dove
dește unitate stilistică, rotunji
me și consistență, definindu-i 
foarte expresiv vîrsta lirică. El 
vine cu un entuziasm adolescen
tin. iși „spune" sentimentele, cu 
tandrețe, discret, fără impetuo
zitate, dar nuanțat, cu vădită 
grijă pentru fluiditatea ideii și 
imaginii. Nu sint multe și nici 
contrare aceste sentimente ; un 
erotism blind, confesiv, marcat 
nostalgic de așteptare și de con
templare. perpetuat de acel mo
tiv „tu ai să vii", care este pre
textul de discurs al cărții. In
teresant este universul de vizi
uni al autorului, un oraș matcă, 
dar nu orașul tentacular, apă
sător, ci mai degrabă un soi de 
cetate primitoare, plutind unde
va între vis și realitate, pe care 
cuplul o ia în stăpînire. „Ora
șele, puternice și blînde în pa
trie ca / niște constelații elec
trice bătînd orele / și înălțîn- 
du-le /Eu și tu, ținindu-ne de 
mină într-o călătorie fără sfîr- 
șit / Sînt porțilg orașelor ca 
niște inele, mîinile / noastre ți- 
nindu-le / Ochiul privindu-le 
totdeauna limpede, totdeauna 
uimit". Extrem de luminoasă, 
poezia aceasta numește gesturi, 
menține o predispoziție pentru 
visare, fără să încerce aglome
rări de înțelesuri secundare.

Se înțelege că acest cosmos
•

O CANTATĂ
A ZBORULUI)

Cu un roman poematic de di
mensiuni modice, în fond un 
jurnal liric, debutează in lite
ratură pilotul de vînătoare Doru 
Davidovici. Juriul concursului 
organizat de Editura Eminescu 
i-a decernat primul premiu pen
tru proză, opțiunea părîndu-ni- 
se justificată, dacă judecăm vo
lumul în comparație cu cele
lalte. Scris la persoana I, în 
stilul „autenticiștilor", Caii de 
la Voroneț se vrea cartea unei 
experiențe existențiale soldate 
cu clarificarea interioară. dar 
nu mai puțin o parabolă vi- 
zînd sensul responsabilității co
lective, relațiile dintre eroismul 
spectacular și cel cotidian. Tra
ma epică este extrem de redu
să, deoarece nu invenția epică 
este prima calitate a autorului. 
Regulamentele militare stricte 
îl obligă pe eroul narator (pilot 
pe supersonic) să treacă — după 
zece ani de serviciu activ — în 
aviația civilă. Un gest de bra
vadă, pe care nu-1 va regreta, 
mai tîrziu, și cel care săgetase 
spațiile stratosferice devine pi
lotei unui aparat antediluvian, 
deservind o stațiune științifică, 
undeva într-un sat pierdut în 
imensitatea vegetală a Deltei. 
Aici saltul spre înălțimi este 
convertit într-un plonjon în a- 
dîncimile propriului eu, prilej 
de a constata că dialectica vieții 
reclamă cu egală îndreptățire și 
eroismul anonim, al muncii. O 
idilă, amestec de suavități și 
senzualitate febrilă (lui Doru 
Davidovici îi reușește ca și lui 
Petru Popescu surprinderea psi
hologiei bărbatului fără anxie
tăți) cu o pictoriță, Maria, îi 
aduce și sentimentul realizării 
erotice, cicatrizind o mai veche 
traumă sufletească. Dar nu în 
meandrele unei epici de tot re
duse (pentru care, cum spu
neam, prozatorul nu are o vo
cație deosebită), nici în schițarea

SĂPTĂMÎNĂ CINEMATOGRAFICĂ

• VALEA
O simplă privire aruncată asu

pra repertoriului cinematografic 
al oricărei săptămîni atestă fap
tul că tema războiului reprezintă 
pentru film una din cele mai 
frecventate surse de inspirație. 
Insă filmele produse în opt de
cenii de cinematograf demon
strează că mulți cineaști se 
simt atrași de manifestările ex
terioare ale conflictelor armate — 
de aici, somptuoase și costisitoa
re reconstituiri de bătălii cele
bre, demonstrații de pirotehnie 
și cascadorie etc. Există cine
aști pentru care războiul este 
numai cadrul în care se consumă 
o poveste, războiul fiind dez
brăcat de spectacolul marilor 
manevre tactice, în prim plan 
opărind oamenii.

In filmul cehului Ștefan Vher 
este vorba despre tineri și eter
nele lor probleme: dragostea, 
viitorul, răspunderea față de 
obște, dialogul dintre părinți și 
copii, dintre generații.

Regizorul și-a compus filmul 
într-jo manieră modernă, dîndu-i 
un net caracter de dezbatere pe 
temele responsabilităților ce re
vin tinerei generații, dezbatere 
care, prin ideile propuse — fi
delitatea față de cauza poporului,

PENTRU 
ORAȘULUI"

afectiv s-a selectat și din lec
turi ; s-ar putea vorbi bunăoară 
de asimilarea unei anumite po
ezii americane, dar ar putea fi 
numită și o perioadă a tinerei, 
poezii interbelice, care descope
rea orașul, cu furie și cu me
lancolie deopotrivă. Cum sint 
puțini la noi poeții orașului, ne 
amintim cît de elogiată a fost, 
la apariția ei. și prima carte de 
versuri a lui Petru Popescu, Zeu 
printre blocuri. Mircea Florin 
Șandru- este mai degrabă un 
romantic al orașului, din care 
nu o dată evadează spre mar
ginile sale ierboase, spre grădi
nile în care se varsă străzile 
lui de margine. „Mai sint gră
dini la marginea orașului, aco
lo / am avut o iubire / Vara 
năpădesc albinele prin vișini, 
năuce de polen / Intr-un august 
am dormit intr-un lan de seca
ră / ... / La margine sint case 
blinde și joase, acolo am avut 
o iubire / Nepriceput și cețos, 
și-acum o mai chem ' Prin fu
mul vîrstei simt o schimbare in 
toate / Am să mă întorc cît mai 
sint tinăr, chiar dacă mă tem"-. 
Mai ales în afara orașului, de 
pe înălțimi, poetul concepe vi
ziuni picturale de ansamblu,

• surprinzind zumzetul cetății, 
strania sa putere de seducție. 
O poezie frumoasă pare a fi 
desprinsă din panoramicul unor 
tablouri flamande (Orașul). 
Poetul caută orașul, aduce cu 
sine explozia florală a marilor 
întinderi din afară. înflorirea 
caișilor, de exemplu, ia propor
ții de sărbătoare a cosmosului, 
poezia se întîlnește cu un vita
lism abia reținut, simțurile per
cep elementar, sînt numite sen
timente confuze, juvenile, suge

unei tipologii foarte sumare stă 
farmecul acestei cărți.

Caii de la Voroneț este de 
fapt o cantată a zborului, un 
poem al omului și al. avionului 
care supun înălțimile. Cele mai 
țjuneoagini trimit la Zborul de 
noapte al lui Antoine de Saint- 
Exupery', în al cărui roman ae
roplanul se metamorfoza într-o 
ființă mitică, într-un Pegas 
modern evadat în imensitățile 
siderale. O atmosferă de auten
tic lirism învăluie fiecare filă 
ce evocă zborul, „această slujbă 
cumva păgînă, amețitoare și ab
solută". Om și mașină se con
topesc, avionul transformîndu- 
se in instrument de cunoaștere, 
dar și de autocunoaștere : „Fier 
mort, avionul învia cînd por
neam motorul, își sclipea miste
rios becurile galbene, roșii, 
verzi, oscila acele aparatelor, 
trepida și mă înfioram de forța 
aceea reținută care stîrnea frea
mătul aproape insesizabil al fu
sului de oțel. Devenea o fiară 
cumva ciudată, blîndă și supusă 
pilotului închis în măruntaiele 
ei, rapace și amenințătoare ce
lorlalți [...] Ne împlintam în 
cerul înghețat al stratosferei, 
acolo unde domnește un veșnic 
crepuscul de planetă străină, de 

■lume aiurea și ostilă, despicam 
în fîșii lungi, dureroase, aerul 
rarefiat, și viteza incredibilă se 
dovedea numai prin suspinele 
metalului greu încercat. Aici se 
trezea la viață fierul rece, cir
cula prin el o sevă fierbinte, 
fluidă, topită la mii de grade 
[...] de vreo două ori am trăit 
uitarea de sine [...] Era o noap
te de vis, urlam în cabina mea 
cea roșie, abandonat, dăruit 
metalului, focului, nopții [..,] 
Rîdeam de unul singur în ca
bina mea cea roșie, suspinam, 
lacrimi grele îmi curgeau pe 
obraji, se adunau în concavita- 
tea măștii de oxigen, devenisem 
prea mic, eram zdrobit, anulat,

spiritul de sacrifciu, aspirația 
spre libertate — se situează în
tr-o permanentă actualitate.

• DAR UNDE 
SÎNT 
ZĂPEZILE ?

Filmul a fost realizat după o 
carte tradusă și la noi cu mai 
bine de zece ani în urmă, roma
nul de ficțiune științifică „Țara 
lui Sannikov", (autor V.A. Obru- 
cev), care a lăsat o bună im
presie în rîndurile lectorilor pa
sionați de proza fantastică. E o 
povestire lirică despre un nou 
Eldorado ascuns de ghețarii veș
nici, o plăsmuire ce pare a se 
afla în zona visului întrerupt 
sau a imaginației reprimate, o 
povestire stranie consumată la 
începutul secolului nostru, secol 
ce a consemnat, după cum se 
știe, descoperiri ce au lărgit con
siderabil limitele cunoașterii 
umane.

Depărtat în boreal, un revo
luționar, eminent geograf, își 
propune să restituie omenirii stra
nia oază învăluită în tainele 
albe ale zăpezilor veșnice. Ro

rate de prezența ușor fabuloa
să a acestui oraș noțiune. în 
ciuda unor momente de discur
sivitate, poetul știe secretul de 
a concentra unitatea de expresie 
a poeziei, cunoaște durata ar
monioasă a unei viziuni. Pe a- 
locuri însă aglomerează expre
sia. iar aceste puține pasaje, fac 
notă discordantă : „Chinuitor 
este pentru bărbatul care șade 
la / poarta somnului și așteap
tă / înduplecarea unei femei, 
ca să poată intra / Pe sub ochiul 
unui leu care păzește o treap
tă / Și de veghea căreia se teme 
și ea". Dar trebuie să spunem 
că Mircea Florin Șandru cu
noaște libertatea versului liber. 
Cursivitatea preponderent ima
gistică a- poeziei profită discret 
de sugestiile unui expresionism 
blind, atmosfera sugerează sen
timentul, explicitează abstrac
tul, îl personalizează.

Elegie pentru puterea orașului 
este o carte curată și cinstită, 
dezarmant de sinceră pe alocuri, 
biografică. între cărțile debu- 
tanților din ultimii ani ea sa 
remarcă.

DINU FLAMAND

mă simțeam umilit și mîndru 
de pămîntescul din mine", Sint 
pagini de apoteoză și imn.

Intensitatea trăirilor, senzația 
de viață nudă sint potențate de 
tehnica cinematografică a rela
tării, de alternarea abilă a pla
nurilor, de rapide racourțiuri. 
Doru Davidovici știe să fie un 
prozator modern, fără să dea 
.impresia înscenării literare a 
elaborării meticuloase, siguran
ța stilistică în genul fragmentar 
a acestui debutant fiind remar
cabilă. Situația are însă și un 
revers ce trebuie să-1 pună pe 
gînduri pe scriitor : predilecția 
pentru fragmentar denotă un., 
suflu scurt. Dar romanul recla* 
mă psihologii coerente, imagi
nație epică, obiectivare. I s-ar 
putea reproșa lui Doru Davido
vici și atfcentul prea insistent 
pus pe nararea experiențelor și 
nu pe desprinderea semnifica
țiilor acestora. Fiindcă, se știe, 
nu orice fragment extras din 
viața interioară are importanță 
în economia unui roman.

Oricum, evoluția viitoare a 
acestui prozator este demnă de 
interes, premisele fiind mai 
mult decît promițătoare.

IOAN ADAM
») DORU DAVIDOVICI: „Caii 

de la Voroneț", Editura Emi
nescu.

manticul explorator va găsi în
să „Țara lui Sannikov" în mo
mentele în care natura, pînă a- 
tunci generoasă, îi trăda pe 
locuitorii „insulei calde" — mu- 
tîndu-și aiurea rezervorul vul
canic și oondamnîndu-i pe băști
nași la moarte prin îngheț. Dra
ma ce începe nu este însă atit 
a celor destinați frigului polar 
— indigeni care mai pot înțelege 
consecințele — ci a celor care 
doresc să-i ajute, dar nu pot. Se 
naște astfel un tragism de 
o factură deosebită — ce ar fi 
putut conduce la o 'remarcabilă 
realizare cinematografică. Fil
mul celor doi regizori ce sem
nează pe generic (Albert Mkrtci- 
an, Leonid Popov) ratează însă 
punct cu punct tot ce era au
tentic și valoros în roman. Rea
lizat după rețeta filmului comer
cial de gen, din care nu lipsesc 
scenele lirice, violența, comicul, 
suspence-ul, din care s-ar părea 
că nu lipsește nimic — în afară 
doar de fiorul acela unic care 
se numește „artă", pelicula pă
cătuiește prin naivități și pito
resc de operetă, printr-o atmo
sferă artificială. O „mise en sce
ne" precară, lipsită de fantezie. 
Așadar, unde sînt zăpezile, unde 
e „Țara lui Sannikov" ? Deocam
dată a rămas între filele roma
nului.

ATANASIE TOMA
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AltEXDĂ
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a primit din partea lui RICHARD NIXON, urmă
toarea telegramă :

Dragă Domnule Președinte, -
Cea de-a 198-a aniversare a independentei noastre ca na

țiune a fost îmbogățită de amabilul dumneavoastră mesaj de fe
licitare, mesaj pentru care eu, ca reprezentant al poporului ame
rican, vă mulțumesc.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Republicii Irak, 
AHMED HASSAN AL-BAKR, următoarea telegramă :

în numele poporului și guvernului irakian, aș dori să vă mul- 
țv-nesc pentru salutul amabil și urările de bine transmise cu 
oc„zia aniversării revoluției din 14 iulie.

Vă doresc dumneavoastră multă sănătate și fericire, iar po
porului român prieten prosperitate și progres continuu.

încheierea vizitei ministrului 
afacerilor externe al Indoneziei

Pregătirea tineretului 
pentru apărarea patriei

DESCHIDEREA 
TABERELOR

DE INSTRUIRE

Tovarășul Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și coo
perării economice internaționale 
a primit, miercuri dimineața, pe 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Indonezia, Adam 
Malik.

în timpul convorbirii, desfă
șurate într-o atmosferă cordia
lă, au fost abordate probleme 
privind dezvoltarea schimburilor 
comerciale, extinderea colaboră
rii și cooperării economice și 
tehnice dintre România și Indo
nezia.

Au participat loan Florescu și 
Constantin Stanciu, adjuncți ai 
ministrului comerțului exterior 
și cooperării economice interna
ționale, specialiști din acest mi
nister, precum și funcționari su
periori din M.A.E.

A fost, de asemenea, prezent 
Mursalin Daeng Mahangung, 
ambasadorul Indoneziei la Bucu
rești.

★
Miercuri s-au Încheiat la 

București convorbirile dintre 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, și ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Indonezia, Adam Malik, care a 
făcut o vizită oficială în țara 
noastră.

Problemele abordate în timpul 
întrevederilor, care sînt cuprin
se în comunicatul comun, au 
fost discutate într-o atmosferă 
cordială. Au participat Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, funcționari 
superiori din M.A.E.

Au luat parte, de asemenea, 
Mursalin jlaeng Mahangung, 
ambasadorul Indoneziei la 
București, persoanele oficiale 
care-1 însoțesc pe ministrul in
donezian, membri ai ambasadei.

★
în cursul zilei de miercuri 

oaspeții au vizitat cartiere de 
locuințe, monumente istorice 
din Capitală, precum și Muzeul 
de Artă al Republicii Socialiste 
România.

VIZITĂ

în cursul vizitei de prietenie, 
pe care o efectuează în țara 
noastră, la invitația C.C. al 
P.C.R., delegația partidului A- 
vangarda Populară din Costa 
Rica a avut întîlniri la C.C. al 
P.C.R., la Comitetul județean 
Prahova al P.C.R., precum și la 
U.N.C.A.P. Totodată, delegația a 
vizitat, în municipiul București, 
în județele Prahova, Brașov și 
Constanța, obiective industriale 
din domeniile construcțiilor de 
mașini, petrolier, chimic și 
transporturi, unități ale agricul
turii de stat și cooperatiste, noi 
construcții social-edilitare și cul
turale, instituții din domeniul 
ocrotirii sănătății, obiective de 
interes cultural și turistic.

SOSIRE
Miercuri după-amiază a sosit 

în Capitală o delegație de acti
viști ai Partidului Comunist din 
Cuba, condusă de Josâ Alvarez 
Perez, șef de secție la C.C. al

vacanta’
Sîntem în plin sezon de vacanță I
O vizită la magazinele de specialitate vă oferă posibilitatea 

de a cumpăra obiectele utile în excursia pe care intenționați 
s-o faceți:

CORTURILE „Alpin", „Litoral", „Dacia" pentru 2-3 sau 
4 persoane sînt confecționate din materiale rezistente la in
temperii, au un colorit variat și se pot monta foarte ușor. 
Prețul de vînzare — între 900 și 3 094 lei.

MOBILIER PENTRU CAMPING — scaune, mese și pa
turi pliante. Prețul de vînzare între 49 și 300 lei.

ARAGAZUL „TURIST" are două ochiuri și este ușor de 
transportat. Prețul de vînzare — 400 lei.

Dintre obiectele care nu trebuie să lipsească nici unui 
excursionist, vă mai recomandăm spirtiera de voiaj, lămpița cu 
baterie „Luceafărul" fi cutiile turistice pentru păstrarea ali
mentelor.

RECOM

Miercuri după amiază, minis
trul Adam Malik a părăsit Ca
pitala.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, a fost salutat de George 
Macovescu, Cornel Pacoste, 
funcționari superiori din M.A.E. 
Erau prezenți, ambasadorul In
doneziei la București, Mursalin 
Daeng Mahangung, și membri 
ai ambasadei.

înainte de plecare ministrul 
indonezian a declarat unor re
dactori ai Agenției Române de 
Presă „Agerpres" și Televiziu
nii : „Așa cum am arătat la so
sirea în frumoasa dumneavoas
tră țară, scopul vizitei a fost de 
a consolida și întări relațiile 
bune existente între România și 
Indonezia.

La primirea cu care am fost 
onorat de președintele Republi
cii Socialiste România, domnul 
Nicolae Ceaușescu, mi s-a ofe
rit posibilitatea să cunosc mai 
bine unele probleme privind po
litica internă și externă a Româ
niei, să constat cu satisfacție, 
că în unele probleme internațio
nale, pozițiile României și In
doneziei sint foarte apropiate.

în timpul scurt pe care l-am 
avut la dispoziție am făcut cu 
ministrul afacerilor externe al 
României, un schimb de păreri 
privind unele probleme interna
ționale referitoare la situația 
din Europa, Orientul Mijlociu, 
Extremul Orient, precum și ul
timele evenimente care au avut 
loc recent in Cipru. în timpul 
convorbirilor pe care le-am avut 
la Ministerul Comerțului Exteri
or și Cooperării Economice In
ternaționale ne-am străduit să 
evidențiem noi posibilități de 
cooperare în domeniul economic 
și comercial dintre România și 
Indonezia. în acest sens, în 
urma discuțiilor, au intervenit 
și unele înțelegeri privind dez
voltarea colaborării între țările 
noastre în viitor. Sînt convins, 
a spus în încheiere ministrul 
Adam Malik, că vizita în țara 
dumneavoastră va contribui la 
dezvoltarea, pe mai departe a 
relațiilor bilaterale dintre In
donezia și România".

P.C.C., care, la invitația Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, va face o vizită 
in schimb de experiență in țara 
noastră.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost întimpi- 
nată de Lucian Drăguț, vicepre
ședinte al Consiliului Central 
de Control Muncitoresc al Acti
vității Economice și Sociale, de 
activiști de partid.

A fost prezent Jesus Mendi- 
zabal. însărcinat cu afaceri a.i. 
al Republicii Cuba la Bucu
rești.

EXPOZIȚIE

în cadrul manifestărilor pri
lejuite de marcarea în' țara 
noastră a zilei de 26 iulie — 
cea de-a XXI-a aniversare a 
insurecției naționale cubaneze 
— miercuri s-a deschis în 
București, la Biblioteca Centra
lă Universitară, o expoziție de 
carte din Republica Cuba.

(Agerpres)

Tovarășa Elena Ceaușescu 
s-a întilnit cu președintele 

Institutului american 
al chimiștilor

La invitația tovarășei acade
mician dr. ing. Elena Ceaușescu, 
director general al Institutului 
central de cercetări chimice, 
au fost oaspeți ai țării noastre 
dr. Ernest Gilmont, președintele 
Institutului american al chimiș
tilor, împreună cu soția, J. Gil
mont, și dr. Margaret Coffey, 
director executiv al Institutului, 
în timpul șederii în România, 
specialiștii americani au vizitat 
institute de cercetare și învăță- 
mînt din București, Iași și Bra
șov, precum și unități econo
mice di* Ploiești și Săvinești. 
întîlnirile cu președintele Consi
liului Național pentru Știință 
și Tehnologie, loan Ursu, minis
trul industriei chimice. Mihail 
Florescu, cu rectori, cercetători 
și alți specialiști din instituțiile 
și întreprinderile vizitate au 
prilejuit convorbiri utile în pro
bleme științifice de interes co
mun. Totodată, s-au examinat 
posibilitățile concrete de cola
borare și extindere a schimburi
lor de vederi dintre oamenii do 
știință din cele două țări.

Adunare festivă consacrată 
aniversării eliberării Poloniei

La Clubul petroliștilor din Tîr- 
goviște, a avut loc miercuri 
după-amiază o adunare festivj 
consacrată celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării Poloniei 
de sub jugul fascist.’

La adunare au luat parte rer 
prezentanți ai ambasadei R.P. 
Polone la București.

în cuvîntul rostit cu acest pri
lej, Constantin Motoroiu, prim- 
secretar al Comitetului munici
pal Tîrgoviște al P.C.R., prima
rul orașului, a arătat că între 
popoarele român și polonez exis
tă vechi relații cu bogate tradi
ții statornicite în lupta pentru 
libertate și independență națio
nală, pentru progres social, re
lații care au căpătat un nou 
conținut în anii socialismului, 
avînd drept temelie trainică 
noua orinduire, ideologia mar- 
xist-leninistă, aspirațiile și țelu
rile comune în lupta pentru 
triumful socialismului și păcii. 
Bunele legături existente intre 
România și Polonia, a spus vor

Cargoul „Bacău" pe întinsul apelor.

IMPORTANT!
ÎNTREPRINDEREA „ACUMULATORUL'

cu sediul în București, bd. Biruinței nr. 98, sector 3, telefon 
35.41.00,

Recrutează de urgență și în permanență muncitori necalificați. 
bărbați, absolvenți a minimum 4 clase elementare, in vîrstă de 
18—40 ani, pentru a se califica in meseria de confecționeri de 
acumulatori electrici cu plăci de plumb.

Durata cursului este de 7 luni cu participare directă în produc
ție. Se primesc candidați din toate județele țării. Pentru necăsă
toriți întreprinderea asigură cazare contra cost Ia căminul de 
ncfamiliști. Se primesc și candidați căsătoriți cu condiția de a 
avea unde locui cu familia în București, sau fără familie la 
cămin.

Avantaje :

• De la bun început se asigură o retribuție de 1109 lei plus 
alte sporuri ce depășesc 200 lei lună și toate drepturile ce de
curg din grupa I de muncă.
• Masa de prinz — 3 feluri de mincare și masa de seară — 

2 feluri de mincare contra cost — 7 lei pe zi.
• Concediu suplimentar de 9 zile pe an.
• Haine de lucru și de protecție conform legilor în vigoare.
• Restituirea contra-costului biletelor de transport auto și 

C.F.R.
• După circa un an de la absolvirea școlii de calificare, per

sonalul poate primi buletin de identitate de capitală.
Cei interesați se pot prezenta zilnic la Biroul personal-învăță- 

mînt, cu următoarele acte :
— Buletin de identitate ; acte de studii ; 3 fotografii tip bule

tin ; livret militar (adeverința de recrutare) ; certificat de naște
re ; adeverința de la C.A.P. sau consiliul popular din care să 
rezulte că pot fi încadrați, ori repartizarea de la oficiul repar
tizării forțelor de muncă de reședință ; adeverința eliberată de 
circa sanitară din care să rezulte că nu au suferit de boli cro
nice și ce vaccinări au făcut. Pentru cei care au fost încadrați 
în muncă, să aibă carnet de muncă sau adeverință că nu li s-a 
întocmit carnet de muncă și nota de lichidare.

Pentru lămuriri suplimentare amatorii se pot adresa telefonic 
sau prin poștă la Biroul personal-invățămint, telefon : 35.41.00 
interior 267 și 141.

La întreprindere se poate ajunge de la Gara de Nord cu tram
vaiul 24, 26 și 27 spre Obor pînă la stația Dimitrov (Oborul Ve
chi), de tinde se ia tramvaiul 14 spre Pantelimon, pină la capăt.

De la capătul liniei tramvaiului 14 se ia mașina I.R.T.A. 
București-Brănești cu stația la Acumulatorul.

Miercuri dimineața, la înche
ierea vizitei, tovarășa Elena 
Ceaușescu s-a reîntilnit cu spe
cialiștii americani, la sediul In
stitutului central de cercetări 
chimice din București.

Oaspeții au adresat tovarășei 
Elena Ceaușescu călduroase 
mulțumiri pentru posibilitatea 
de a cunoaște îndeaproape ac
tivitatea și preocupările chimiș
tilor români, apreciind în mod 
deosebit realizările obținute în 
acest domeniu de țara noastră.

în timpul întrevederii, a fost 
manifestată dorința de a se con
tinua și dezvolta colaborarea 
dintre chimiștii români și eei a- 
mericani. evocîndu-se premisele 
favorabile create în acest sens 
prin vizita tovarășei Elena 
Ceaușescu în S.U.A., în decem
brie 1973, cît și prin vizita în
treprinsă și contactele pe care 
le-au avut, în aceste zile, oame
nii de știință americani în 
România.

(Agerpres)

bitorul, pot fi concretizate și la 
nivelul județului Dîmbovița, al 
municipiului Tîrgoviște în sfera 
producției industriei construc
toare de mașini.

în continuare, Jan Rodak, 
prim-secretar al Ambasadei R.P. 
Polone la București, a trecut în 
revistă succesele obținute în cei 
30 de ani de poporul țării sale 
sub conducerea P.M.U.P. în 
transformarea economică și so
cială a patriei, în construirea so
cietății socialiste, în ridicarea 
continuă, a nivelului de trai, ma
terial și cultural al celor ce 
muncesc. Vorbitorul s-a referit, 
apoi, le colaborarea permanentă 
dintre P.M.U.P. și P.C.R., sub
liniind importanța pe care au 
avut-o pentru întărirea priete
niei și colaborării frățești întîl
nirile dintre tovarășul Edward 
Gierek și tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Au fost prezentate apoi filme 
documentare poloneze.

La începutul acestei săptă- 
mini, în localitățile Motru, 
Cîmpina, Livada, Pitești, lași, 
Lugoj, Roman, Tîrgoviște, Ti
mișul de Sus și București a 
avut loc — în prezența mem
brilor Biroului C.C. al V.T.C., 
a reprezentanților organelor 
locale de partid și de stat — 
deschiderea festivă a tabere
lor de pregătire a comandan
ților de grupă și locțiitorilor 
comandanților de detașamen
te. Această acțiune se înscrie 
in amplele manifestări de pre
gătire a tineretului pentru a- 
părarea patriei ce se desfă
șoară pe timpul vacanței de 
vară. Celor circa 4200 tineri 
ce se pregătesc în taberele 
speciale cu profil de aviație 
deschise la. începutul vacan
ței li se alătură astfel alți circa 
5 000 de tineri, băieți și fete, 
ce-și vor desăvîrși măiestriși în 
taberele a căror activitate a 
început cu cîteva zile în 
urmă. Iată dar că, asigurînd 
continuitatea acestor activități, 
un număr impresionant de ti
neri purtători ai uniformei al
bastre a detașamentelor de 
pregătire militară a tineretu
lui și-au dat întîlnire în tabe
rele ce le Sînt destinate. Ex
periența acumulată în anii 
anteriori, bunele rezultate ob
ținute pînă acum au permis 
și facilitat îmbunătățiri de na
tură să ducă la o mai largă 
diversificare activitățile de 
pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei, să le facă 
mai interesante și atractive, să 
le lărgească funcționalitatea. 
Așa se și explică faptul că, în 
această vară, taberele de in
struire a comandanților de 
grupă au un profil variat, cu
prinzător. La Motru, Cîmpina 
și Livada sînt organizate ta
bere cu profil de transmi
siuni, la Pitești, Iași, Lugoj și 
Roman — tabere cu profil de 
auto-karturi, la Tîrgoviște sînt 
prezenți racheto-modeliștii, în 
timp ce, de pildă,-ân tabăra 
de corturi de la Timișul de 
Sus, tinerii își vor însuși cu
noștințele, vor căpăta deprin

cișTiGURi în Bani și autoturisme

Tragerea excepțională
loto a vacantei a

Luni 22 iulie 1974 este ULTIMA ZI pentru pro

curarea biletelor. Alte amănunte la agențiile 

Loto-Pronosport

derile necesare desfășurăriiin- 
tegrale și la indici superiori 
a programului preconizat. Este 
vorba, firește, atît de dotarea 
materială, cît mai ales de pre
zența permanentă, activă, an- 
gajantă, în taberele de instrui
re a unor cadre de specialiști 
din Ministerul Apărării Națio
nale, Ministerul de Interne, 
Federația română de tir, Fe
derația română de turism-al- 
pinism, Automobil Clubul Ro
mân etc. O prezență care re
levă nu numai solicitudinea cu 
care factorii menționați au 
răspuns cît, îndeosebi, certi
tudinea că nivelul la care se 
va desfășura întreaga activita
te de pregătire va atinge pa
rametri calitativi corespunză
tori.

Firesc, realizarea tuturor 
dezideratelor pe care activi
tatea de pregătire a tineretu
lui pentru apărarea patriei și 
le-a propus pentru această 
vară, beneficiind de atribute
le deja menționate, depinde, 
în cele din urmă, de cei che
mați să contribuie efectiv la 
acțiune, de tinerii înșiși. Pen
tru taberele de instruire, pe 
baza unor criterii foarte pre
cis formulate, au fost selec
ționați cei mai buni tineri, 
uteciști ce s-au distins în mod 
deosebit în activitatea profe
sională și politică, cu eviden
te calități în acest domeniu, 
capabili să-și însușească toate 
cunoștințele, să-și formeze de
prinderile necesare pentru a le 
transmite — în cursul anului 
de pregătire ce va începe în 
toamnă — colegilor lor, celor 
pe care îi vor comanda. Tineri 
animați de suflul fierbinte al 
dragostei de patrie, con- 
știenți că li s-a încredințat o 
misiune de înaltă răspundere, 
hotărîți să o execute întocmai. 
Și pentru a face acest lucru 
nu trebuie decît să se instru
iască cît mai bine, iar tabe
rele amintite le oferă un pri
lej adecvat, de care sînt ho
tărîți să profite din plin.

AL. DOBRE

Vînt
(Urmare din pag. 1)

ză o cifră ce depășește 5 mili
oane tone.

Acest, ritm se explică prin 
politica înțeleaptă a partidului 
și statului nostru, prin grija 
permanentă pentru crearea unor 
capacități de construcții navale 
proprii, menite să asigure flo
tei maritime navele necesare. De 
la bun început menționăm că 
pînă în anul 1938 România nu 
dispunea decît de șantiere na
vale care executau doar repa
rațiile curente și capitale ale 
flotei. Cu eforturi, cu investiții, 
cu .migală și pricepere în anii 
socialismului în toate porturile 
românești au fost construite și 
amenajate șantiere navale capa
bile să construiască nave de 
toate categoriile atît pentru ne
voile flotei românești, cît șl 
pentru export. Galațiul înscrie 
primele litere de aur în cronica 
iureșului construcțiilor navale 
românești. De aici, în 1960 sînt 
lansate la apă primele două car
gouri de concepție și construcție 
românească de 4 500 tdw. Semn 
al prețuirii hărniciei și abne
gației constructorilor, prima 
navă poartă numele „Galați" 
Și tot constructorii gălățeni 
semnează cel de al doilea re
cord : în 1968 ei lansau la apă

SimitT’TVJtlMD
Atleții români in preajma 

unor importante 
confruntări internaționale

Sezonul estival de atletism 
continuă cu noi confruntări de 
amploare, la care specialiștii 
probelor de alergări, sărituri și 
aruncări au prilejul să ridice 
ștacheta performanțelor la un 
nivel superior. Amintim, bună
oară, că la sfîrșitul acestei săp- 
tămîni (sîmbătă și duminică) pe 
Stadionul „Republicii" din Capi
tală se desfășoară finalele cam
pionatelor naționale de seniori, 
la care vor evolua mai multi 
atleți fruntași din țară. La start 
se vor alinia și componenții 
loturilor republicane (feminin și 
masculin), care se pregătesc în 
vederea unor importante com
petiții internaționale : a 33-a 
ediție a Jocurilor balcanice (la 
Sofia. 2—4 august) și Campio
natele europene de atletism, 
ediția, a 11-a (la Roma, 1—8 sep
tembrie).

Dintre protagonistele întrece
rilor feminine de pe „Republi
cii" notăm : maestra emerită 
Valeria Bufanu-Ștefănescu. re- 
cordmenă la săritura în înălțime, 
Virginia Bonci-Ioan. recordme- 
nele la semifond — Mariana Șu- 
man și aruncarea greutății — 
Valentina Cioltan, pe Cornelia 
Popescu și Erica Teodorescu —
săritura în înălțime, junioarele
Dorina Cătineanu și Florentina 
Ionescu, cotate cu rezultate va
loroase în acest an. Dealtfel,,
atletele amintite au reușit să
îndeplinească baremul olimpic 
stabilit pe 1974. După o absentă 
— fortuită — din activitatea 
competitională, Valeria Ștefă- 
nescu a reușit, în acest sezon, 
să se impună la probele de sări
tură în lungime (6.58 m.) și 
100 m. garduri (12.7 secunde), 
îndeplinind norma de partici
pare la „europenele" de la 
Roma. O frumoasă ascensiune a 
marcat Virginia Ioan, la sări
tura în înălțime : la 10 februa
rie, intr-un concurs de sală reali
zează 1,75 m.; la 10 martie — 1,80; 
apoi cîștigă un concurs interna
țional la Praga. cu 1.85 m. La 
19 mai obține 1,90 m. și la 2 iu
nie cîștigă concursul de la To
rino, cu 1,88 m„ iar după șapte 
zile, în Capitală, stabilește un 
nou record republican, cu per
formanța de 1.92 m., cel mai bun 
rezultat mondial al anului.

La campionatele naționale vor 
fi prezenți și recordmenul repu
blican în probele de fond

bun
mineralierul de 12 500 tdw, pri
ma navă dintr-o lungă serie cu 
acest tonaj. Constructorii celui 
mai mare șantier naval al țării, 
cel de la Constanța, s-gu angajat 
să ne ofere în anul viitor o 
premieră marcantă : lansarea la 
apă a primelor două nave de 
55 000 tdw. Șantierelor amintite 
li se adaugă cel de la Brăila, 
Oltenița, Giurgiu și Drobeta- 
Turnu Severin. Nu peste multă 
vreme li șe va adăuga modernul 
șantier naval de la Mangalia. 
Așadar, de la simple reparații 
Ia o densă rețea de șantiere de 
construcții, adevărate uzine de 
mare capacitate, realizînd o îm
bunătățire a ciclului de fabrica
ție și a tehnologiilor de execuție. 
Ceea ce va asigura crearea bazei 
materiale indispensabile reali
zării de noi tipuri de cargouri 
de 15 000 tdw, a mineralierelor 
de 55 000 tdw sau a petrolierelor 
de 150 000 tdw care vor intra în 
dotarea flotei noastre. Specialiș
tii sînt optimiști. Grija cu care 
sint înconjurați, prețioasele in
dicații ale secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, prezent de atîtea ori 
în mijlocul constructorilor navali, 
experiența acumulată în anii 
din urmă au creat premisele a- 
tingerii unor noi recorduri. Ast
fel, se estimează ca in anul 1980 
producția anuală să atingă im
presionanta cifră de 500 000 tdw, 
ceea ce ar echivala cu tonajul 
maritim atins de flota româ
nească la sfîrșitul anului 1969.

Nu mai puțin consecvente sînt 
preocupările pentru formarea 
cadrelor necesare, determinate 
de creșterile deja enumerate. La 
Constanța funcționează un insti
tut de învățămînt superior spe
cializat, la Galati și Constanta 
funcționează licee industriale de 
marină. Virtuțile marinărești 
ale navigatorilor români sînt 
deja recunoscute în lumea în
treagă. Parametrii tehnici supe
riori ai navelor românești, ca
pacitatea de adaptare la cerin
țele transportului modern și pri
ceperea echipajelor lor au fost 
argumente convingătoare care 
au dus la solicitarea crescindă 
a execuțiilor de transporturi în 
cont străin. în sfîrșit. un ultim 
și foarte recent record : navele 
românești au efectuat primul 
transport de mărfuri generale în 
containere. ..Galați", „Petroșani-", 
„Dacia", .Muntenia", „Brașov", 
„Sinaia". „Predeal", „Vrancea" 
ș.a. sînt numele cargourilor, 
vrachierelor, mineralierelor sau 
petrolierelor ce navighează sub 
pavilion românesc pe mările și 
oceanele lumii. Argument palpa
bil, de necontestat al dezvoltării 
economiei naționale în ultimele 
trei decenii, materializarea unei 
politici raționale, echilibrate, pe 
care partidul și statul nostru au 
promovat-o cu consecvență în 
toți acești ani, ’ semn al capaci
tății creatoare a inginerilor, teh
nicienilor și muncitorilor români 
pentru care recordurile devin o- 
bișnuință.

. (5 000 m. și 10 000 m.) tînărul 
Ilie Floroiu, semifondistul Gh. 
Ghipu, campion european de ju
niori, maestrul emerit Carol 
Corbii, Gh. Cefan, loan Șerban, 
ca și tinerii Dumitru Iorda.Che 
și Nicolae Oneseu, clasați pe 
locuri fruntașe la ultimele con
cursuri internaționale, desfășu
rate în tară și peste hotare.

• La Nisa, în sferturile de 
finală ale campionatului euro
pean studențesc de fotbal, echi
pa României a învins cu scorul 
de 3—1 (0—0) formația R.F. Ger
mania. în urma acestei victorii, 
fotbaliștii români- S-au calificat 
pentru semifinalele competiției. 
Reprezentativa Franței a dis
pus cu 2—1 (1—1) de echipa 
Spaniei, intr-un meci desfășurat 
la Monaco.

• In sferturile de finală 
ale turneului international de 
fotbal de la Teheran, echipa 
Steagul Roșu Brașov a învins 
cu scorul de 1—0 (0—0) selec
ționata secundă a Iranului. Go
lul victoriei a fost înscris, in 
minutul 51, de Papuc.

în alte două partide, o selec
ționată a Poloniei a întrecut cu 
scorul de 2—0 (1—0) echipa Tu
nisiei, iar prima reprezentativă 
a Iranului a terminat la egali
tate: 0—0 cu formația Cehoslo
vaciei.

• Aseară, la Constanța, s-a 
disputat meciul internațional de 
fotbal dintre selecționata Japo
niei și echipa Universitatea 
Cluj. Partida, de un bun nivel 
tehnic, s-a terminat la egalita
te : 1—1 (0—0). Au marcat Coca 
(min. 75) pentru clujeni și Ka- 
mamoto (min. 85) pentru echipa 
japoneză.

• La Palatul sporturilor din 
Grenoble, au început ieri cam
pionatele mondiale de scrimă. 
După festivitatea de deschidere, 
s-a dat startul în prima probă 
a competiției — floretă indivi
dual bărbați. Din echipa Româ
niei au reușit sâ se califice pen
tru turul III, Mih'âi Țiu, Petre 
Kuki și Tudbr Petruș, dar nu
mai ultimul a intrat în turul 
IV, respectiv sferturile de finală.

• Ciștigind turneul interna
țional de la Baastad, tinărul 
tenisman suedez Bjorn Borg a 
trecut pe primul loc în clasa
mentul „Marelui Premiu — 
F.I.L.T." totalizind acum 274 
puncte. Stan Smith (S.U.A.) se 
află pe locul doi cu 230 puncte, 
urmat de Ilie Năstase (Româ
nia) — 200 puncte, Jimmy Con
nors (S.U.A.) — 192 puncte, Ma
nuel Orantes (Spania) — 190 
puncte, Guillermo Vilas (Argen
tina) — 136 puncte, Aleksandr 
Metreveli (U.R.S.S.) — 126
puncte, Onny Parun (Noua Zee- 
landă) — 107 puncte. Francois 
Jauffret (Franța) — 104 puncte 
și Adriano Panatta (Italia) — 
98 puncte.

• în localitatea poloneză Lu
blin a început un turneu inter
național de șah la care participă 
jucători din Bulgaria, Cehoslo
vacia, R.D. Germană, Iugoslavia, 
România, Ungaria, U.R.S.S. și 
Polonia.

în prima rundă, șahistul ro
mân Mihai Șubă a remizat cu 
polonezul Adamski, rezultat 
consemnat și in partidele Ani- 
kaev (U.R.S.S.) — Lengyel (Un
garia). Pytel (Polonia)—Gromb- 
czewski (Polonia), Sydor (Polo
nia)—Liebert (R.D. Germană) și 
Vogt (R. D. Germană)—Pribyl 
(Cehoslovacia).
• Competiția internațională 

de pentatlon modern desfășu
rată la Varșovia s-a încheiat cu 
victoria sportivului polonez 
J. Peciak — 5 226 puncte, urmat 
de A. Pepelianikov (Bulgaria) 
— 5 196 puncte. Sportivii români 
Albert Covaci și Dumitru Spîr- 
lea s-au clasat pe locurile cinci 
(eu 5 021 puncte) și, respectiv, 
șapte (cu 4 964 puncte).

în clasamentul pe echipe, pe 
primul loc s-a situat formația 
Letnilr Varșovia cu 15 337 puncte, 
urmată de Bulgaria — 15 033 
puncte și România — 14 801 
puncte.

„România 
pitorească"

Așa se intitulează expoziția 
de artă fotografică deschisă, in 
aceste zile, în foaierul hotelu
lui „Internațional" din Mamaia. 
Organizată de Ministerul Turis
mului, prin agenția „Publitu- 
rism", în colaborare cu centrele 
O.N.T. „Litoral", expoziția reu
nește 99 dintre cele mai reușite 
lucrări în alb-negru și color ale 
artiștilor fotografi din țara 
noastră. Nthneroșii vizitatori, 
turiști străini și români, precum 
și localnici — au prilejul să 
admire cîteva din neasemuitele 
frumuseți ale ținuturilor si fol
clorului României : Porțile de 
Fier și împrejurimile sale ; 
Valea Jiului cu inegalabilele 
lucrări create de geniul lui Con
stantin Brâncuși ; imagini din 
stațiuni montane, Delta Dunării? 
și de pe litoral, alături de jri- 
terioarele caselor țărănești din 
Făgăraș, de arta neîntrecută a 
porților sculptate maramureșene 
și de vioiciunea dansurilor 
populare din zonele Horezu, 
Muscel, Neamț, Oboga.

GH. CONSTANTINESCU

CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 
GRUPUL ÎNTREPRINDERILOR DE INDUSTRIE LOCALA 

LICEUL INDUSTRIAL
Șos. Chitilei nr. 128. sector 8, tramvai 3, 10 ; Stația Pieței

Primește înscrieri pentru școala profesională In anul șco
lar 1974—1975 la următoarele meserii :

— Timpi ar ;
— Lăcătuși construcții metalice.
Se primesc absolvenți ai clasei a X-a. precum și promovați 

ai clasei a VIII-a din seriile mai vechi.
înscrierile se fac la secretariatul școlii.
Lămuriri suplimentare se pot obține la tel. 67 53 90.
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Opinia publică mondială 
condamnă cu fermitate

lovitura de stat din Cipru
PROFUNDA ÎNGRIJORARE A GUVERNULUI 
ROMÂN EXPRIMATA DE AMBASADORUL 

ȚĂRII NOASTRE LA ATENA
ATENA 17 — Corespon

dentul Agerpres, Ion Badea, 
transmite : Ambasadorul Re
publicii Socialiste România 
la Atena, Ion Brad, a făcut, 
miercuri, o vizită ministrului 
interimar al afacerilor exter
ne al Greciei, Constantin Ky- 
praios, pentru a exprima 
profunda îngrijorare a gu
vernului român față de lovi
tura de stat militară din Ci
pru, organizată de ofițeri 
greci prezenți pe insulă.

Această acțiune, îndreptată 
Împotriva unui stat suveran 
și independent, împotriva gu
vernului legal al unei țări — 
a spus ambasadorul român — 
creează o situație deosebit de 
gravă atit in Balcani și in 
zona Mării Mediterane, cit și

BELGRAD. — în legătură cu 
evenimentele din Cipru, pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia, Io- 
sip Broz Tito, a făcut o decla
rație în care se spune : „puciul 
din Cipru, în' spatele căruia se 
află o țară străină, reprezintă 
cel mai brutal atac la adresa 
independenței, suveranității și 
integrității Republicii Cipru, -a 
guvernului și a președintelui 
Makarios. Popoarele Iugoslaviei 
condamnă cu cea mai mare ho- 
tărîre acest atac săvîrșit împo
triva țării prietene nealiniate, 
împotriva dezvoltării libere a 
unui popor mic carș, de-a lun
gul anilor, a contribuit activ Ia 
făurirea unor relații internațio
nale juste și la dezvoltarea co
laborării în lume“.

BONN. — Partidul Social- 
Democrat din R. F. Germania 
a condamțnat, într-o declarație 
dată publicității la Bonn și re
luată de agenția D.P.A., lovitu
ra de stat din Cipru, pusă la 
cale de „cetățeni ai unei alte

Ciocnirile
Știrile sosite din Cipru arată 

că in cursul zilei de miercuri 
au continuat ciocnirile între 
elementele care au organizat lo
vitura militară de stat și for
țele rămase fidele președintelui 
legal al statului, arhiepiscopul 
Makarios. In acest sens, agen
ția Reuter, Care citează postul 
de radio al forțelor armate bri
tanice din insulă, precizează că 
au avut loc ciocniri armate în 
jurul unor instituții din orașele 
Nicosia, Famagusta, Larnaca și 
Limassol, luptele cele mai pu
ternice fiind semnalate la Pa
phos, centrul de rezistență al 
forțelor fidele președintelui Ma
karios. Localitatea, arată agen
ția France Presse, a fost supusă 
de forțele juntei militare unor 
puternice bombardamente ale 
artileriei grele, precum și tlru- 
rilor de mortiere. Pagubele ma
teriale înregistrate la Paphos 
sînt considerabile, se relatează 
din aceeași sursă. De asemenea, 
în capitală, aerodromul interna
țional ar fi fost grav avariat, 
precum și centrul de telecomu
nicații situat în ropiere, iar 
la Limassol trup e rebele au 
avariat centrala electrică ce a- 
proviziona orașul cu , energie. 
Deși postul de radio Nicosia, 
aflat sub controlul juntei mili
tare, transmite continuu comu
nicate ce îndeamnă populația la 
calm și la menținerea ordinei, 
agențiile de presă informează că 
în capitala cipriotă viața este 
serios perturbată de menținerea 
stării de asediu, precum și de 
luptele care au loc între forțele 
rebele și partizanii președintelui 
Makarios.

Postul de radio Nicosia a re
petat, de asemenea, avertismen
tele privind predarea tuturor 
armelor și munițiilor la posturi
le de poliție, pînă la orele 14,00, 
ora locală. S-a anunțat că după 
această oră forțele armate vor 
percheziționa toate casele, iar 
persoanele în posesia cărora vor 
fi găsite arme vor fi aduse în 
fața Curții Marțiale.

Măsuri severe au fost luate, 
totodată, pentru introducerea u- 

Dezbaterile din Consiliul de Securitate

in lumea întreagă. România 
consideră că este necesar să 
se ia toate măsurile pentru a 
se pune capăt situației crea
te, prin retragerea ofițerilor 
greci din Cipru, respectarea 
independenței și suveranită
ții statului cipriot și a guver
nului legal condus de pre
ședintele Makarios.

Guvernul român — a spus, 
de asemenea, ambasadorul — 
își exprimă convingerea că 
guvernul Greciei va înțelege 
gravitatea evenimentelor și 
va acționa, în consecință, 
pentru lichidarea situației 
create, care nu poate fi ac
ceptată de către nimeni, 
fiind vorba despre suverani
tatea și independența unui 
stat.

țări", împotriva șefului statu
lui, ales în. mod democratic. 
Puciul reprezintă, relevă docu
mentul citat, o amenințare di
rectă a independenței naționale 
a Ciprului, o încălcare a statu
tului insulei. Organizația tine
retului social-democrat din 
R.F.G. a condamnat, la rîndul 
său, lovitura de stat din Cipru, 
pusă la cale de „elemente fas
ciste".

VARȘOVIA. — Poporul polo
nez este îngrijorat de știrile 
privind lovitura de stat împo
triva guvernului legal al Repu
blicii Cipru cu care Polonia are 
relații diplomatice din anul 1961, 
se spune în declarația agenției 
P.A.P. Poporul și autoritățile po
loneze își exprimă speranța că 
se va pune capăt puciului anti
guvernamental și se va resta
bili pacea în Republica Cipru.

CANBERRA. — „Președintele 
Makarios rămîne șeful de stat 
constituțional al Ciprului" — a

armate continuă
nui strict control al circulației. 
La principalele intersecții ale 
capitalei, precum și în • jurul 
principalelor instituții publice 
sînt instalate tancuri și înfiin
țate posturi militare. Orice per
soană ce se aventurează pe stră
zile Nicosiei în afara intervalu
lui dintre orele 8 și 14, cînd sînt

MAKARIOS: „SÎNT
PREOCUPAT DE SOARTA 

POPORULUI CIPRULUI»
Președintele legal al Ciprului, arhiepiscopul Makarios, care a 

sosit, la bordul unui avion brita nic, în Anglia, a organizat, pe 
aeroportul Lyneham, o conferință de presă — prima intilnire cu 
ziariștii după lovitura de stat militară de la Nicosia.

„Junta militară, a declarat pre
sei arhiepiscopul Makarios, a 
încercat să mă ucidă, atacînd 
palatul prezidențial cu mortierele 
și cu alte arme. Palatul a fost 
distrus. Ei au crezut că am fost 
ucis și au anunțat aceasta la ra
dio, dar, după cum vedeți, mă 
aflu sănătos. Am reușit să scap. 
M-am deplasat mai întîi la Pa
phos, unde există o stație de ra
dio, de unde m-am adresat de 
cîteva ori poporului meu. Marți 
dimineața, o mică navă a Găr
zii Naționale a deschis focul a- 
supra stației de radio și a dis
trus-o, în timp ce mașini blin
date șl tancuri se îndreptau că
tre oraș". „Nu am vrut să cad 
în mîinile juntei grecești și, de 
aceea, am preferat să părăsesc 
Ciprul. Am avut sentimentul că 
retragerea în clandestinitate nu 
este o soluție, dar consider că, 
din afară, voi fi în măsură să-mi 
ajut poporul în modul cel mai 
eficace, în lupta contra dictatu
rii și a atacurilor împotriva 
drepturilor sale". „Nu sînt pre
ocupat atît de suferințele mele 
personale, cît sînt preocupat de 
soarta poporului Ciprului", a de
clarat președintele.

în continuare. Makarios a spus 
că intenționează să ceară Națiu- 

declarat, în Parlament, primul 
ministru al Australiei, Gough 
Whitiam. Premierul australian a 
arătat că ofițerii greci — care 
au inițiat lovitura de stat — tre
buie să părăsească Ciprul.

GENEVA. — Reprezentanții 
țărilor nealiniate pe lîngă ofi
ciul O.N.U. din Geneva au dat 
puhlicității, miercuri, o declara
ție în care este exprimat spriji
nul deplin al guvernelor respec
tive față de președintele Ma
karios. Documentul afirmă pro
funda indignare a țărilor neali
niate față de „agresiunea bru
tală armată pusă la cale de for
țele .reacționare străine".

Declarația condamnă „acest act 
ce constituie o violare grosolană 
a principiilor fundamentale ale 
dreptului internațional, o ame
nințare la adresa păcii și secu
rității în regiune și în lume".

Intr-un editorial consacrat 
evenimentelor din Cipru, coti
dianul „New York Times" a- 
preciază drept imperativ pen
tru comunitatea internațională 
să nu permită instalarea dicta
turii militare în această țară.

Potrivit ziarului citat, „lo
vitura de stat nu ar fi avut 
niciodată loc dacă ar fi fost 
rezolvată favorabil cererea le
gitimă a arhiepiscopului Ma
karios privind rechemarea ofi
țerilor greci din Garda Națio
nală a Ciprului —‘ care pu
neau la cale împreună cu ele
mente cipriote dintre cele sus
pecte îndepărtarea președinte
lui".

Dacă cei 650 de ofițeri 
greci din Garda Națională vor 
părăsi Ciprul, plecarea lor va 
antrena în următoarele 24 de 
ore prăbușirea așa-numitului 
guvern al salvării naționale, 
condus de N. Sampson , scrie 
în încheiere, „New York 
Times".

în Cipru
suspendate interdicțiile de circu
lație pentru a permite popu
lației să se aprovizioneze, este 
automat împușcată. Insula, scrie 
agenția Reuter, este complet 
izolată de restul lumii : comu
nicațiile, întrerupte în momen
tul loviturii de stat, nu au fost 
încă restabilite.

nilor Unite „să elibereze Ciprul 
de dictatura greacă".

Referindu-;se la recenta lovitu
ră de stat, președintele Makarios 
a arătat că va cere Națiunilor 
Unite retragerea ofițerilor greci 
din Cipru, întrucît „ei sînt res
ponsabili pentru toate aceste tul
burări".

Președintele legal al Ciprului, 
arhiepiscopul, Makarios, a avut 
la Londra întrevederi cu primul 
ministru britanic, Harold Wil
son, în legătură cu probleme 
privind situația din Cipru.

în timpul convorbirilor, nume
roase persoane, majoritatea ci- 
prioți greci aflați în oapitala 
britanică, au demonstrat în spri
jinul președintelui legal al Ci
prului, scandîndu-i numele și 
purtînd pancarte pe care scria 
„Makarios, poporul este alături 
de tine".

Referindu-se la situația din 
Cipru, ministrul de externe bri
tanic, James Callaghan, a decla
rat în Camera Comunelor 
că reîntoarcerea arhiepiscopului 
Makarios, „dispunînd de toate 
prerogativele sale" ar constitui 
cea mai bună contribuție la re
întoarcerea legalității în insulă.

Miercuri au început, la • 
Berlin, convorbirile între de
legațiile Republicii Socialiste 
România și R.D. Germane, 
privind coordonarea planuri
lor de dezvoltare a economii
lor naționale ale celor două 
țări pe perioada 1976—1980. 
Delegația română este con
dusă de tovarășul Emil Dră- 
gănescu, viceprim-ministru al 
guvernului, președintele Co
mitetului de Stat al Planifi
cării, iar cea « R.D.G. — de 
Gerhard Schiirer, vicepre- . 
ședințe al Consiliului de Mi
niștri, președintele Comisiei 
de Stat a Planificării. La con
vorbiri participă ambasadorul 
României în R.D.G., Vasile 
Vlad.

între zidurile distru
se de bombele celui 
de-al doilea război 

■mondial și refăcute în
tocmai, Gdanskul păs
trează nu numai fai
ma bogatelor vestigii 
de artă, ci și pe aceea 
de centru comercial, fi
ind, incă din secolele 
al XVI-lea —al XVII- 
lea, una dintre ma
rile porți ale Eu
ropei deschise spre 
cărările de apă ale lu
mii. Prezența șantieru
lui naval este astăzi 
dominanta vieții ora
șului. Dezvoltarea și 
modernizarea acestuia 
a făcut din construcția 
navelor un sector im
portant al industriei 
poloneze.

Dacă în 1948 se lan
sa prima navă cu a- 
buri, de 2 600 tone, 
pentru transportul mi
nereului de fier și căr
bunelui, peste cîțiva 
ani numai, șantierul a- 
vea să dobindească o 
bogată experiență în 
construcția navelor de 
diferite tipuri și capa
cități. Astăzi, șantierul 
de la Gdansk este spe
cializat , în construcția 
navelor mici și mijlo
cii. Aici se construiesc 
și baze de pescuit, cu 
capacitatea de 10 000 
tone, Ia bordul cărora 
lucrează circa 300 de 
oameni. Sint un fel de 
fabrici plutitoare, pro
filate pe prelucrarea 
peștelui.

Nave comerciale, de 
o mare varietate tipo
logică, sînt confecțio
nate în șantierul de Ia 
Gdansk pentru parte
neri străini. Brazilia, 
Portugalia, Columbia 
iși comandă aici nave 
frigorifice (5 500 tone), 
cu instalații automate 
de reglare a tempera
turii. U.R.S.S. preferă 
constructorul polonez 
pentru vase specializa
te în transportul lem
nului (14 000 tone). 
Vase moderne, pentru 
transport mare, au in
trat in fabricație pen
tru Norvegia, R.F.G.,

PE SCURT «PE SCURT• PE SCURT • PE SCURT* PE SCURT

• Mitingul de la Chelm
• ÎN LOCALITATEA CHELM, 

în piața din fața clădirii, unde, 
în iulie 1944, își avea sediul Co
mitetul pentru eliberarea națio
nală a Poloniei, a avut loc un 
miting popular consacrat celei 
de-a 30-a aniversări a R.P. Po
lone la care au luat parte Ed
ward Gierek. prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., și alți condu
cători de partid și de stat po
lonezi.

La miting au participat șefi 
ai unor misiuni diplomatice a- 
creditați în capitala Poloniei. A 
fost de față Aurel Duca, amba
sadorul României la Varșovia.

Piotr Jaroszewicz, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Polone, a rostii o cuvîn- 
tare.

• DUPĂ CUM transmite a- 
genția khmeră de presă, forțele 
de eliberare națională cambod
giene au interceptat, la 12 iulie, 
pe rîul Mekong, un ■ convoi de 
vase transportând muniții și pro
vizii pentru trupele lonnoliste 
din Pnom Penh, scufundînd sau 
avariind șase dintre ele și sco- 
țînd din luptă 52 de militari 
lonnoliști aflați la bord. Tot la 
12 iulie, în împrejurimile Pnom 

■Penhului, forțele patriotice au 
scufundat o ambarcațiune lon- 
nolistă ce transporta militari pe 
rîul Bassac, la est de orașul 
Takhmao.

VIZITA DELEGAȚIEI U.T.C. 
ÎN R. S. CEHOSLOVACA

La Praga au avut loc con
vorbiri între delegația Uniunii 
Tineretului Comunist, condusă 
de Ion Traian Ștefănescu, 
prim-secretar al C-C- al U.T.C., 
ministru pentru problemele ti
neretului, și delegația Uniunii 
Socialiste a Tineretului din R.S. 
Cehoslovacă, condusă de Jin- 
drich Polednik, președintele 
C.C. al U.S.T. S-a realizat un 
schimb de opinii și informații

Olanda, Anglia. Anual, 
părăsesc șantierul pes
te 30 de nave, totâli- 
zind un tonaj de 
250 000 t.

Dezvoltarea indus

numărul specialiștilor 
(atunci, numai doi in
gineri navaliști) și al 
cadrelor calificate era 
insuficient pentru o 
dezvoltare corespunză

Gdansk - orașul 
constructorilor 

de nave

triei navale a impus și 
modernizarea șantie
rului din Gdansk (în
tre altele: o secție 
nouă, un doc uscat), 
astfel incit, în următo
rii 7 ani, producția să 
sporească de trei ori.

Dacă înainte de 1948

toare, astăzi, la Gdansk 
funcționează instituții 
de profil pe diverse 
grade. Anual, circa 400 
de tineri, absolvenți ai 
școlii tehnice pentru 
construcția navelor, in
tră în rindurile mun
citorilor de aici. Pro-

• ÎN CAPITALA AUSTRIEI 
s-au încheiat lucrările celei 
de-a treia runde a negocierilor 
privind reducerea trupelor și 
armamentelor și măsuri adia
cente în Europa Centrală. în 
ședința plenară, desfășurată 
miercuri — cea de-a 43-a de la 
începutul negocierilor — au luat 
cuvîntul reprezentanții Uniunii 
Sovietice, Statelor Unite și Un
gariei. .

Partfcipanții au convenit a- 
supra luării unei pauze în des
fășurarea lucrărilor, ședințele 
plenare urmînd să fie reluate 
în săptămîna care începe la 16 
septembrie a.c.

La negocierile de la Viena 
participă în prezent delegațiile 
a .19 state ; România, este repre
zentată de o delegație condusă 
de Dumitru Aninoiu, ambasado
rul .țării noastre la Viena.

• Represiuni la Seul
• UN FOST înalt demnitar 

sud-coreean, Youn Bo Seun, care 
a deținut funcția de președinte 
al Coreei de Sud, și un pastor, 
Pak Hyeung Kyou, au fost che
mați în fața Tribunalului mi
litar din Seul, continuîndu-se 
astfel seria acțiunilor de repri
mare prin înscenări judiciare 
îndreptate împotriva celor care 
se opun regimului antipopular 
al lui Pak Cijan Hi. Cei doi sînt 
acuzați de a fi sprijinit organi
zațiile studențești care s-au 
pronunțat împotriva regimului 
militarist sud-coreean.

privind activitatea desfășurată 
de cele două organizații și 
participarea tinerilor din cele 
două țări la construirea socie
tății socialiste.

Delegația a avut convorbiri 
și la Bratislava cu delegația 
Uniunii Socialiste a Tineretu
lui din R.S. Slovacă, condusă de 
Milan Schmidt, vicepreședinte 
al C.C. al organizației.

moții ale Institutului 
politehnic și ale Uni
versității completează 
necesarul de cadre cu 
pregătire superioară. 
Un mare centru de 
tehnică navală se ocu
pă de cercetare și pro
iectare în rezolvarea 
problemelor construc
ției moderne. Din cele 
12 000 cadre științifice 
ale orașului, mare par
te sînt specializate 
pentru economia mari
timă.

Investițiile acordate 
regiunii Gdansk des
chid largi perspective 
industriei maritime, 
dezvoltării comerțului 
polonez cu restul lu
mii. Lingă Gdansk, in 
apropierea locului pri
mului atac nazist în 
cel de-al doilea război 
mondial — Wester
platte — se construieș
te complexul portuar 
Polnocny, determinat 
de necesitatea trans
portului masiv al căr
bunelui și petrolului. 
Constructorii s-au an
gajat să dea în exploa
tare, în cinstea celei 
de a 30-a aniversări a 
eliberării Poloniei de 
sub jugul fascist, pri
mele baze pentru 
descărcarea cărbune
lui. în ultimul an 
al cincinalului vor fi 
transportate aici pînă 
la 600 milioane tone 
cărbune. Adus cu tre
nul din bazinul Sile- 
ziei, cărbunele va fi 
descărcat cu instalații 
automatizate. Benzile 
rulante și agregate 
speciale vor prelua 
sarcina încărcări i-des- 
cărcării în navă. în cea 
de a doua parte a lui 
1975. va putea fi de
pozitat aici și petrolul. 
Anual, cite 6 milioane 
tone. în acest perime
tru au început și lu
crările de construcție a 
rafinăriei care va pu
tea prelucra 3 milioa
ne de tone petrol.

j VASILE RAVESCU

• Bochum : manifestare 
consacrată Româmei

• ÎN CADRUL manifestărilor 
prilejuite de cea de-a 30-a ani
versare a eliberării României de 
sub dominația fascistă, Ia Aca
demia de științe economice și 
administrative din orașul vest- 
german Bochum a avut loc o 
conferință privind organizarea 
economiei românești, activitatea 
de comerț exterior și cooperare 
economică internațională. Au 
participat profesori universitari 
și alți membri ai corpului di
dactic, studenți, reprezentanți ai 
conducerii Camerei de Comerț 
din oraș.

• PROCURORUL Republicii 
Italia a inculpat marți, după in
vestigații care au durat timp de 
o lună de zile, 119 persoane, din 
care 19 sînt deja arestate, pen
tru încercarea de reconstituire 
a partidului fascist care a fost 
întemeiat de Mussolini și pentru 
apartenența Ia organizația de 
extremă dreapta „Ordine Nero" 
(Ordinul Negru), care s-a făcut 
răspunzătoare de punerea la 
cale, în ultimul timp, a nume
roase atacuri criminale cu 
bombe.

Sierra Leone:
eforturi pentru progres

Situată în vestul continen
tului african, Sierra Leone 
(în portugheză „Munții Leu
lui") este supranumită și 
„țara diamantelor" datorită 
importantelor zăcăminte de 
pietre prețioase aflate pe te
ritoriul său. Suprafața țării 
este de 72 300 kmp, iar 
populația este de circa 3 mi
lioane de locuitori. Capitala 
țării, Freetown („Orașul li
ber"), întemeiată la sfîrșitul 
secolului al XVIII-lea, este 
unul din marile porturi ale 
Africii occidentale.

Primele mențiuni despre 
existența țării datează din 
anul 500 î.e.n., actuala denu
mire a țării fiind dată în se
colul al XV-lea, cînd devine 
colonie portugheză. în 1786, 
Sierra Leone trece sub domi
nație britanică. La 27 aprilie 
1961, Sierra Leone își dobîn- 
dește independența, iar în a- 
nul 1971 este proclamată re
publică.

In anii care au trecut de 
la dobindirea independenței, 
Sierra Leone a obținut suc
cese remarcabile pe calea 
dezvoltării economice, socia
le și culturale. Pentru lichi
darea moștenirii lăsate de 
regimul colonial a fost elabo
rat, în 1962, un plan decenal 
de dezvoltare economică. în 
această perioadă au fost în
ființate 25 de întreprinderi 
industriale, care valorifică 
principalele bogății ale sub
solului : diamante, minereuri 
de fier, titan și bauxită. în 
scopul eliminării dominației 
marilor monopoluri asupra 
vieții economice, guvernul 
președintelui Siaka P. Ste
vens a orientat politica țării 
spre limitarea puterii aces
tora. în acest sens a fost in
stituit controlul statului asu
pra acțiunilor Companiei dia- 
mantifere britanice „Sierra 
Leone Selection Trust" și a 
fost creată, la sfîrșitul anu
lui 1970, Compania națională 
„Diminko" care coordonează 
întreaga activitate a indus
triei naționale de diamante. 
Industria minieră furnizează 
aproximativ 80 la sută din 
produsul național brut al ță
rii. Cu toate acestea, ocupa
ția de bază a locuitorilor o 
constituie agricultura, ramu
ră în care lucrează 70 la su
tă din populație. Pe suprafe
țe întinse se cultivă orez, 
manioc, patate. Palmierii de 
ulei, kola, cacao asigură cir
ca o treime din totalul ex
portului. Actualul plan cin
cinal de dezvoltare prevede 
creșterea producției indus
triale, diversificarea produc
ției agricole, in așa fel incit 
să se obțină o creștere a

PLENARA C.C.
AL U. T.C.D. DIN
R.P. BULGARIA

La Sofia a avut loc plena
ra C.C. al Uniunii Tineretu
lui Comunist Dimitrovist din 
Bulgaria. Plenara a adoptat 
programul de activitate a ti
neretului in veder.ea îndepli
nirii hotărîrilor Conferinței 
naționale a P.C. Bulgar pri
vind creșterea productivității 
sociale a muncii. Programul 
prevede, de asemenea, mă
suri pentru îmbunătățirea 
muncii ideologice.

Nou/ guvern 
portughez

Președintele Portugaliei, An
tonio de Spinola, a anunțat 
miercuri seara componența nou
lui guvern provizoriu, condus 
de colonelul Vasco dos Santos 
Goncalves. între cele 15 perso
nalități alese de noul premier 
figurează 8 militari, precum și 
liderii partidelor socialist și co
munist.

Mario Soares, secretarul ge
neral al Partidului Socialist, își 
menține postul de ministru al 
afacerilor externe, iar Alvaro 
Cunhal, secretarul general al 
Partidului Comunist, deține pos
tul de ministru de stat.

Anunțînd lista guvernului, pre
ședintele de Spinola a afirmat 
că „guvernul, în cadrul căruia 
va fi menținută coaliția, va 
funcționa în același spirit de 
prietenie ca și cel anterior și va 
urma programul Mișcării For
țelor Armate".

produsului național brut cu 
6 la sută anual.

în vederea ridicării nive
lului de trai al populației se 
depun eforturi și pentru dez
voltarea comerțului, trans
porturilor, asistenței medica
le și invățămintului. Pe în
treg teritoriul țării au fost 
întemeiate peste 300 de școli 
de diferite grade, iar la Free
town a fost înființat un in
stitut de invățămint superior.

Pe plan extern, guvernul 
Sierrei Leone militează pen
tru lichidarea colonialismu
lui și abolirea politicii de a- 
partheid pe pămintul african, 
pentru întărirea solidarității 
dintre tinerele state ale con
tinentului, pentru dezvolta-' 
rea relațiilor cu celelalte sta
te ale lumii. Consecventă 
politicii sale de prietenie și 
solidaritate cu statele afri
cane aflate pe calea dezvol
tării de-sine-stătătoare, 
România a stabilit, in ianua
rie 1964, relații diplomatice 
cu Sierra Leone. în luna no
iembrie a anului trecut în
tre țările noastre a fost sem
nat un acord comercial pe 
următorii trei ani, acord ce 
permite o dezvoltare a ra
porturilor economice bilate
rale. Vizita pe care președin
tele Republicii Sierra Leone 
o va face, începînd de mîine, 
în țara noastră va reprezen
ta o contribuție însemnată 
la amplificarea relațiilor de 
prietenie și colaborare din
tre țările și popoarele noas
tre.

R. ȚEPEȘ

„Salini-3“: 
noi experiențe 

extraterestre
Miercuri, echipajul stației 

cosmice sovietice „Saliut-3" 
și-a continuat activitatea, în
scriind o nouă zi de experien
țe extraterestre. Cosmonauții 
au raportat că au încheiat cu 
succes' experimentarea, în ca
bina navei cosmice „Soiuz-14“, 
a unui nou aparat de orien
tare după aștri, care va ușura 
echipajului plasarea precisă 
a navei pe traiectoria de re
întoarcere pe Pămînt.

Ei au anunțat, de asemenea, 
că majoritatea experiențelor 
cuprinse în programul de 
zbot au fost realizate, astfel că 
ultimele zile sînt consacrate, 
printre altele, pregătirii pen
tru reîntoarcerea pe Pămînt. 
Pentru relaxare, ei folosesc 
adesea aparate de gimnastică 
și se șterg pe corp cu pro
soape umede. Apa se obține 
cu ajutorul instalației „Priboi" 
care completează permanent 
rezervele prin acumularea 
umidității și aburilor care se 
formează în- cadrul stației. 
Apa obținută în acest fel este 
asemănătoare celei de izvor, 
deoarece este îmbogățită, 
după distilare, cu săruri mi
nerale și ioni de argint.

Consiliul de Securitate 
al O.N.U. s-a întrunit, 
marți seara, în cadrul 
procedurii de urgență, 
pentru examinarea situa
ției create în Cipru, în 
urma recentei lovituri de 
stat.

Convocarea Consiliului a fost 
.cerută de secretarul general al 
> O.N.U., Kurt Waldheim, și de 
ambasadorul Ciprului la O.N.U., 
Zenon Rossides, care a acționat 
'din însărcinarea președintelui 
legal al acestui stat, arhiepis
copul Makarios.
/ în cadrul dezbaterilor Consi

liului, care au durat\ 80 de mi
nute, au luat cuvintul secreta
rul general al O.N.U., precum și 
reprezentanții Ciprului, Turciei, 
Greciei, S.U.A., U.R.S.S., Fran
ței, Angliei și Perului.

Secretarul general al Națiuni
lor Unite a informat pe mem
brii Consiliului de Securitate 
asupra evenimentelor din Cipru, 
pe baza rapoartelor primite de 
la reprezentantul său in această 
țară, ambasadorul. Luis Weck- 
mann, și de la comandantul for
țelor O.N.U. în Cipru, generalul 
Primi Chand. Kurt Waldheim a 
subliniat că lovitura de stat din 
Cipru reprezintă „o amenințare 
serioasă la pace și securitate, 
într-un cadru mult mai larg". 
Totodată, el a informat că pre

ședintele Makarios a cerut în
trunirea Consiliului de . Secu
ritate, cît mai curînd posibil, și 
a rugat toate țătile prietene să 
ajute Ciprul să-și mențină inde
pendența, libertatea și suvera
nitatea.

Reprezentantul Ciprului la 
O.N.U., ambasadorul Zenon 
Rossides, a cerut Consiliului de 
Securitate să hotărască neîntâr
ziat încetarea focului, sistarea 
amestecului străin in proble
ma cipriotă și restabilirea lega
lității în țară, să’ garanteze in
dependența și integritatea teri
torială a statului cipriot.

Reprezentantul Greciei, Emma
nuel Megalokonomos, a negat 
amestecul Greciei in treburile 
interne cipriote.

Reprezentantul Turciei, Osman 
Olcay, a declarat că lovitura de 
stat dip Cipru a fost organizată 
cu sprijin străin. El a afirmat 
că guvernul turc rămîne atașat 
unei soluții pașnice în problema 
Ciprului, a cărui independentă 
este garantată prin acordul de 
la Zurich. semnat de Turcia, 
Grecia și Anglia.

Ambasadorul S.U.A., John 
Scaii, a declarat că guvernul 
american regretă profund vio
lența din Cipru. El a adăugat 
că S.U.A. vor continua să spri
jine independența Ciprului și 
doresc ca și alte state să acțio
neze in această direcție.

Reprezentantul U.R.S.S., am
basadorul Vasili Safronciuk, a 
arătat că U.R.S.S. „condamnă 
cu hotărire puciul armat, inspi
rat de forțe străine, contra gu
vernului cipriot legitim". El a 
cerut adoptarea de către Consi
liu a unor măsuri urgente pen
tru apărarea guvernului legal al 
președintelui Makarios, pentru 
încetarea amestecului străin și 
plecarea ofițerilor greci din 
Garda Națională cipriotă.

Ambasadorul Franței, Louis 
de Guiringaud, a dat citire unei 
declarații a țărilor membre în 
Piața comună în legătură cu 
evenimentele din Cipru.

Ambasadorul britanic. Ivor 
Richard, a informat că pre
ședintele Makarios a părăsit Ci
prul, la bordul unui avion mi
litar pus la dispoziție de guver
nul Angliei. El a exprimat pă
rerea că, intrucit, potrivit unor 
informații, președintele Maka
rios va sosi la New York, pen
tru a se adresa Consiliului de 
Securitate, ar fi bine să se 
amine o hotărire în problema 
Ciprului.

Președintele în exercițiu al 
Consiliului de Securitate, amba
sadorul peruan Javier Perez de 
Cuellar, a anunțat că următoa
rea ședință a Consiliului de 
Securitate va avea loc la o dată 
ce va fi stabilită după consul
tări între membrii acestui orga
nism.
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TARA LUI SANNIKOV: Festival 
(orele 9,30; 11,45; 14; 16.15; 18.45; 
21); Feroviar (orele 9; 11; 13,15; 
15,30; 17.45; 20); Grădina Festival 
(ora 20).

VALEA: Lumina (orele 16; 18,15;
20,30).

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

CLEOPATRA : Sala Palatului 
(ora 19); Patria (orele 9,30; 15;
19).

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: București (orele 8.30; 
11,30; 14,30; 17,30; 20,15); Favorit 
(orele 9,15; 12.15; 16.15; 19,15): Vic
toria (orele 9.15; 12 30; 15,45: 19); 
Grădina București (ora 20.45): 
Grădina Dinamo (ora 20.15); Gră
dina Luceafărul (ora 20,15).

BALUL DE SÎMBĂTĂ SEARA : 
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: Buzeștl (orele 9: 12.30; 16: 
19.3C); Volga (orele 9,30; 12.30; 16; 
19); Grădina Buzeștl (ora 20,15).

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

ȘAPTE PACATE: 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).

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

9.30; 12; 15,45; 18,15).
ADAM ȘI EVA ÎN CONFLICT : 

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

mul Sării (orele 15,30; 18; 20,15).
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 Tomls (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 FRÎNGHIE: Cosmos 
(orele 15,30; 18; 20,15).

FRAȚII JDERI: Rahova (orele 
16.; 19).

CĂLUȚUL ROIB: Progresul (o- 
rele 15.30: 18; 20,15).

CAT BALLOU : înfrățirea (orele 
15.30; 18; 20,15).

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

MARINARUL EXTRAORDINAR: 
Vitan (orele 15.30; 18; 20,15); Gră
dina Vitan (ora 20,30).

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

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

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

CHEMAREA STRĂBUNILOR i 
Grădina Moșilor (ora 20.15).

PROGRAMUL 1
16,00—17.00 Teleșcoală. 17,30 Te

lex. 17,35 Teleglob: Irak. Petrol și 
progres. Documentar de Doina 
Balciu. 17,50 Agroenciclopedia. 
18,20 Dialog. 18,45 Braț la braț cu 
anii mei... muzică ușoară cu Ildi- 
ko Bokor și formația „Capitol". 
19.00 Familia. 19.25 1001 de- seri. 
19,30 Telejurnal. La cotele anului 
XXX. 20,00 Seară pentru tineret — 
Turneul emblemelor. Itinerar pa
triotic pentru tineret. Concurs în
chinat celei de-a XXX-a aniver
sări a eliberării patriei și celui 
de-al XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român. Organizatori : 
C.C. al U.T.C. și redacția emisiu
nilor pentru tineret. Etapa a II-a. 
Participă echipele reprezentative 
ale județelor Bihor și Argeș. 

Transmisiune de la Sibiu.--Prezin
tă Dan Ursuleanu. Realizator Emil 
Ghițulescu 20,45 De joi pină joi
— rubrică de știri din viața și 
activitatea tineretului, a organiza
țiilor U.T.C. 20,50 Ritmuri tine
rești cu... Richard Dande) 21,00 
Condițiile 'de viață ale tineretului
— factor important in ridicarea 
randamentului lor social. Cămine
le muncitorești — anchetă de Var
tan Arachelian 21.25 Trimisul 
soarelui. Poem cinematografic dis
tins cu premiul Festivalului de la 
Cannes. Premieră pe țară. Regia 
Michael Dlsson. 22.15 24 de ore.

PROGRAMUL 2
20.00 Inscripții pe celuloid. 20.45 

Bucureștiul necunoscut. De la di
ligentă la... telefon. 21,00 Telex. 
21,05 Concertul orchestrei de ca
meră și orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunii. 22.00 Cărți șt idei.

Wfeafre
Teatrul „Ion Vasilescuț: O FATĂ 

IMPOSIBILĂ — ora 19.30; Teatrul 
„C. Tănase" (Grădina Boema): UN 
BĂIAT DE ZAHĂR... ARS — ora 
20; Teatrul Mic (la Teatrul de vară 
Herăstrău): VIAȚA E CA IJN VA
GON? — ora 20,30; Ansamblul 
..Rapsodia română": TARĂ BO- 
GATĂ-N FRUMUSEȚI — ora 18,30; 
Circul „București": CIRCUL MĂ
RE DIN MOSCOVA — ora 19.30»
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