
Proletari din toate țările, uniți-vă!

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

CONVORBIRI OFICIALE

La Palatul Republicii au avut 
loc, marți dimineața, convorbiri 
oficiale între președintele Repu
blicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și că
pitanii regenți ai Republicii San 
Marino, Alberto Cecchetti și 
Michele Righi.

La convorbiri au participat :
Din partea română — Emil 

Bobu, vicepreședinte al Consi
liului. de Stat, Paul Niculescu, 
viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul educației și învățămin- 
tului, George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, Pom- 

piliu Celan, consul general al 
României în San Marino.

Din partea sanmarineză — 
Gian Luigi Berti, secretar de 
stat pentru afaceri externe și 
politice, Giordano Bruno R’effi, 
ministrul instrucțiunii publice, 
culturii și spectacolului, Raffa- 
ele Giardi, șeful Cancelariei Se
cretariatului de Stat.

Președintele Republicii So
cialiste România și căpitanii re
genți ai Republicii San Marino 
au avut un larg schimb de ve
deri privind relațiile bilaterale, 
precum și asupra unor probleme 

ale vieții-politice internaționale.
De ambele părți a fost expri

mată satisfacția pentru evoluția 
pozitivă a raporturilor priete
nești dintre Republica Socialistă 
România și Republica San Ma
rino, dorința comună de a 
dezvolta o colaborare tot mai 
fructuoasă, în toate domeniile 
de activitate, spre binele ambe
lor popoare, al cauzei păcii și 
colaborării internaționale.

în timpul convorbirii s-a sub
liniat că dezvoltarea unei largi 
conlucrări între țările mici și 
mijlocii, țările în curs de dez

voltare, țările nealiniate, intre 
toate statele, indiferent de mă
rimea sau orinduirea lor politi
că și socială. democratizarea 
vieții internaționale, astfel in
cit fiecare națiune să poată avea 
un rol activ, constituie impe
rative de prim ordin ale întă
ririi cursului spre destindere și 
securitate, ale soluționării în in
teresul popoarelor a problemelor 
complexe ale contemporaneității.

în acest context, s-a evidențiat 
importanța Conferinței general- 
europene ale cărei lucrări. tre
buie să se încheie prin rezulta
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te concrete, menite să asigure o 
colaborare multilaterală intre 
toate statele continentului, să 
dea tuturor popoarelor garanția 
unei dezvoltări libere.

Părțile s-au pronunțat asupra 
necesității instaurării unei noi 
ordini economice și politice in
ternaționale, a unor relații noi, 
de deplină egalitate și echitate, 
care șă stimuleze progresul eco
nomic și social al fiecărui po
por, să conducă la făurirea unei 
lumi mai drepte și mai bune.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

a primit scrisorile de acreditare 

a ambasadorilor
• Statului Trinidad

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit în ziua de 
1 iulie a.c., la Palatul Consiliu
lui de Stat, pe James O'Neil Le
wis, care și-a prezentat scriso
rile de acreditare în calitate de 
ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al statului Trinidad- 
Tobago în țara noastră.

• Republicii Uganda
în ziua de 1 iulie a.c., pre

ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit — în cadrul 
unei solemnități care a avut loc 
la Consiliul de Stat — scrisorile 
de acreditare a noului ambasa
dor extraordinar și plenipoten

• Republicii Arabe
La Palatul Consiliului de Stat 

a avut loc. în ziua de 1 iulie 
a.c.. solemnitatea primirii de că
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socia
liste România, a scrisorilor de 
acreditare a noului ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Arabe Egipt în țara 
noastră, Hassan Aii Daoud.

• Republicii Panama
In ziua de 1 iulie a.c., a avut 

loc la Palatul Consiliului de Stat 
solemnitatea primirii de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
președintele Republicii Socia
liste România, a scrisorilor de 
acreditare a noului ambasador 
extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Panama în țara

• Republicii Cuba
în ziua de 1 iulie a.c., tovară

șul Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit pe tovarășul 
Humberto Castello Aldanas, 
care și-a prezentat scri
sorile de acreditare în cali
tate de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii

Slujitorii școlii exprimă profunda gratitudine 
și recunoștința față de partid, față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru grija permanentă 
ce o acordă dezvoltării și perfecționării continue 
a învățămîntului în patria noastră.

TELEGRAME ADRESATE CU PRILEJUL ZILEI ÎNVĂȚĂTORULUI
în pagina a lll-a

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
ambasadorul statului Trinidad- 
Tobago au rostit, în timpul ce
remoniei. scurte alocuțiuni.

După încheierea solemnității 
de prezentare a scrisorilor, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a 
avut o convorbire cordială, prie
tenească cu ambasadorul statu- 

țiar al Republicii Uganda în țara 
noastră. Lantech Akong’O.

Președintele României și am
basadorul Ugandei au rostit, cu 
acest prilej, scurte alocuțiuni.

După primirea scrisorilor de 
acreditare, președintele Nicolae 
Ceaușescu s-a întreținut, intr-o 
atmosferă cordială, prietenească,

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și ambasadorul Republicii Arabe 
Egipt au rostit scurte alocu
țiuni.

După primirea scrisorilor de 
acreditare, președintele Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a avut o convorbire 
prietenească r: cordială cu am- 

noastră. Virgilio F. Brandford 
Hammitt.

în timpul ceremoniei, pre
ședintele României și ambasa
dorul Republicii Panama au 
rostit alocuțiuni.

După primirea scrisorilor de 
acreditare, președintele Republi
cii Socialiste România a avut o 
convorbire cordială, prieteneas

Cuba în Republica Socialistă 
România.

Cu acest prilej au fost rostite 
scurte alocuțiuni.

După primirea scrisorilor de 
acreditare, președintele Republi
cii Socialiste România a avut o 
convorbire cordială, tovărășeas
că cu ambasadorul Republicii

— Tobago
lui Trinidad-Tobago, James 
O’Neil Lewis.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor și la convorbire au 
participat Constantin Stătescu, 
secretar prezidențial și al Con
siliului de Stat, și George Maco
vescu, ministrul afacerilor ex
terne.

cu ambasadorul ugandez, La
ntech Akong’O.

La ceremonia prezentării scri
sorilor și la convorbire au par
ticipat Constantin Stătescu, se
cretar prezidențial și al Con
siliului de Stat, și George Maco
vescu, ministrul afacerilor ex
terne.

Egipt
basadorul Republicii Arabe E- 
gipt, Hassan Aii Daoud.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor și la convorbire au 
participat Constantin Stătescu, 
secretar prezidențial și al Con
siliului de Stat, și George Maco
vescu, ministrul afacerilor ex
terne.

că cu ambasadorul Republicii 
Panama. Virgilio F. Brandford 
Hammitt.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor și la convorbire au 
participat Constantin Stătescu, 
secretar prezidențial și al Con
siliului de Stat, și George Ma
covescu, ministrul afacerilor 
externe.

Cuba, Humberto Castello Al
danas.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor și la convorbire au 
participat Constantin Stătescu, 
secretar prezidențial și al Con
siliului de Stat, și George Ma
covescu, ministrul afacerilor ex
terne.

Raport de înaltă mindrie patriotică I 
AM REALIZAT SARCINILE

PLANULUI CINCINAL
PRIN TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUSESCU, NOI COLECTIVE DE OAMENI Al MUNCII ANUNȚA 
ÎNDEPLINIREA ANGAJAMENTELOR ASUMATE IN ÎNTRECEREA 

SOCIALISTĂ

TINERII INTÎMPINĂ CONGRESUL AL X-LEA AL U.T.C. Șl CONFERINȚA A X-A A U.A.S.C.R.

la Întreprinderea de vagoane 
DROBETA-TURNU SEVERIN 0 preocupare activă

pentru reducerea consumurilor specifice

• Municipiul Focșani
Oamenii muncii din munici

piul Focșani au raportat înde
plinirea la 30 iunie a angaja
mentului de a realiza actualul 
cincinal înainte de termen. în 
telegrama adresată cu acest pri
lej de Comitetul municipal de 
partid, C.C. al P.C.R., tovarșului 
NICOLAE CEAUȘESCU, se 
spune : Acesta este răspunsul 
ferm, plin de devotament și ab
negație pe care comuniștii și 
ceilalți oameni ai muncii din 
municipiul nostru l-au dat che
mării dumneavoastră, pătrunsă 
de fierbinte patriotism, adresată 
organelor și organizațiilor de 
partid, întregii noastre națiuni, 
de a contribui la accelerarea 
dezvoltării economice și Sociale 
a României.

îndeplinirea prevederilor ac

• I.M.M.U.M. Baia Mare
Colectivul de muncă al între

prinderii mecanice de mașini și 
utilaje miniere Baia Mare a rea
lizat, la 30 iunie, sarcinile actua
lului plan cincinal la producția 
industrială. într-o telegramă â- 
dresată tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU de către comu
niștii și ceilalți lucrători 
ai întreprinderii, se spune 
între altele : Prețioasele dum
neavoastră indicații date cu 
ocazia vizitei de lucru din 4 oc
tombrie 1972. au condus la re

• Exploatarea minieră Filipeștii de Pădure
Muncitorii, inginerii, tehnicie

nii și maiștrii de la Exploatarea 
minieră Filipeștii de Pădure au 
îndeplinit la data de 28 iunie 
1975 planul cincinal 1971—1975 la 
producția globală industrială.

In telegrama adresată cu acest 
prilej tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU se arată că prin 
desfășurarea în continuare a 

tualului cincinal In patru ani și 
șase luni creează premisele ob
ținerii pînă la sfîrșitul acestui 
an a unei producții globale in
dustriale suplimentare de peste 
900 milioane lei constînd din 
stanțe, matrițe și scule așchie- 
toare, confecții, produse alimen
tare și altele.

Sîntem hotărîți să punem în 
valoare întreaga noastră capa
citate și putere de muncă pen
tru: realizarea exemplară a sarci
nilor ce ne revin în vederea 
traducerii în viață a hotăririlor 
și .directivelor celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român, făcînd din orașul de pe 
Milcov un centru puternic, demn 
de epoca glorioasă pe care o 
trăiește.

vizuirea angajamentului colec
tivului nostru de a realiza ac
tualul cincinal în patru ani și 
nouă luni, ne-au mobilizat la o 
angajare totală pentru punerea 
în valoare a întregului potențial 
tehnic, economic și uman, fapt 
ce ne-a permis ca să raportăm 
astăzi devansarea angajamentu
lui inițial. Ca urmare a îndepli
nirii sarcinilor planului cincinal 
avem create condiții ca pînă la 
sfîrșitul anului să realizăm o 
producție industrială globală su
plimentară de 263 milioane lei.

unei susținute munci politice și 
organizatorice, printr-o și mai 
bună organizare a muncii, pînă 
la finele anului 1975 acest harnic 
colectiv va realiza o producție 
globală suplimentară în valoare 
de 70 milioane lei, asigurînd in
dustriei noastre o cantitate de
360 mii tone cărbune net

„Fără îndoială — ne spune 
inginerul Tănase Trăilescu. loc
țiitor al secretarului U.T.C. 
pe întreprindere — inițiativele 
noastre par la prima vedere 
simple îndemnuri care, într-ade- 
văr, dacă n-ar fi urmărite cu 
perseverentă ar rămîne doar la 
acest stadiu. Din clipa formu
lării și lansării lor în întrecere 
însă, noi am militat prin în
treaga activitate politică, de 
educație a tinerilor, pentru con
cretizarea lor în producție. Ni
mic nu ar demonstra mai lesne 
acest lucru decît propriile rea
lizări, cifrele valorice înregis
trate pînă acum în munca celor 
1 500 de tineri, a întregului co
lectiv".

CAMPANIA AGRICOLA

fotografie de GHEORGHE CUCU

Inițiative în acțiune : • „Nici un gram de metal risipit, nici 
un kilowat-oră energie electrică consumat în afara produc
ției" ; • „Să lucrăm o zi pe lună cu electrozi economisiți" ;
• „Fiecare tînăr specialist, un promotor al creației tehnice" ;
• „Să vopsim cel puțin un vagon pe lună cu vopsea 
economisită".

Prin reducerea consumului 
specific de materii prime, mate
riale. energie electrică și com
bustibil s-au economisit în 
cinci luni : 1 959 tone metal, 
100 metri cubi lemn, 547 000 
kwh energie electrică, 33 tone 
electrozi, 8 400 kg vopsea de 
ulei.

Aproape jumătate din produc
ția de vagoane a întreprinderii 
este livrată la export, ceea ce 
înseamnă că ele au devenit com
petitive, se înscriu în exigen
tele, tot mai mari, ale pieții ex
terne. „Pornind de la aceste 
considerente — reia ing. Trăi
lescu — am accentuat insisten

tele noastre pe calitatea lucră
rilor, pe continua îmbunătățire 
constructivă a vagoanelor, cul- 
tivînd la tineri dorința de a 
contribui cu întreaga lor ca
pacitate la prestigiul mărcii 
noastre în țară și peste hotare". 
Tovarășul ing. Vasile Bacalu, 
directorul întreprinderii, apre
ciază în mod deosebit inițiativa 
unui grup de ingineri : Viorel 
Pașca, Profir Luca, Constantin 
Epuran, care prin modificarea 
constructivă a șasiului de la 
vagonul cisternă pe patru osii 
a obținut o reducere a greutății

ROMULUS LAL

(Continuare în pag. a lll-a)
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VACANȚA - ANOTIMP FIERBINTE DE MUNCĂ, 
DE INTENSĂ ACTIVITATE EDUCATIVĂ

DIN FABRICI Șl ȘANTIERE, DE PE OGOARE, 
NOI ARGUMENTE ALE HĂRNICIEI Șl RES

PONSABILITĂȚII STUDENȚEȘTI

în grupajul din pagina a ll-a

„PREZENT
: MUNCA. 
PREZENT! 

apropiatul

A devenit o tradiție ca tine
retul, asemenea întregului po
por, să-și intîmpine sărbătorile, 
evenimentele importante, politi
ce, prin FAPTE DE 
Tinerii răspund 1 
Astfel cinstesc ei 
Congres al X-lea 
al U.T.C. și Con
ferința a X-a a 
U.A.S.C.R., demon- 
strînd coincidenta 
integrală a vorbe
lor cu faptele.

La Cluj-Napoca 
i-am găsit, zile de-a < 
rindul. pe muncito
rii, studenții și elevii < 
lucru ; căci pretutindeni 
deschis 
triotică, 
tica de 
Napoca 
șantiere de 
fiinfind cu profiluri diferite : in 
unități de construcție ; de dru
muri și poduri ; pentru înălța
rea căminelor de ncfamiliști — 
și se cuvine să adaugi acțiunile

însemnări
de MIHAI
orașului la 

s-au 
șantiere de muncă pa- 
precum și pentru prac- 
vară. Numai în Cluj- 
poți astfel număra 48 de 

muncă patriotică

neobosite, de recuperare a am
balajelor și deșeurilor, de strin- 
gcre a plantelor medicinale, ca 
și ajutorul substanțial dat la 
muncile de pe ogoare.

Nu puțini 
acum, revin

V •

1
STOIAN

dintre tinerii care, 
de pildă pe „tări- 

mul strămoșesc", 
acolo unde mai 
locuiesc bunicii, își 
regăsesc parcă o di
mensiune pierdută. 
Părinții lor, ple
cați la oraș și ur- 
banizați — în con
dițiile fericite, ale 
socialismului — i-au 

adus poate, mai rar, către... 
„înapoi". Dar este locul acesta, 
de baștină, al unei familii care 
astăzi stă la bloc, Ia confort — 
cum se spune — cu apă rece, 
apă caldă, Încălzire centrală 
etc., un loc demn de-a fi, cit de 
cit, uitat, prea puțin cunoscut ? 
Tinerii, pregătindu-se actual
mente pentru profesiuni în care

(Continuare în pag. a lll-a)



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 2 MIERCURI 2 IULIE J975

PENTRU RECOLTA ACESTEI VERI.
FIECARE CLIPA ESTE DEOSEBIT DE PREȚIOASA

Ritm bun de lucru
flux tehnologic continuu

Toate combinele și mijloacele

| MIRON NICOLESCU |

• Pînă la sfîrșitul acestei săptămîni întreaga suprafață cultivată 
eu grîu în C.A.P. va fi recoltată • Viteza zilnică de recoltare - 
5 000 hectare • Pe întreaga suprafață de pe care s-a strîns orzul 
a fost însămînțat porumbul boabe • In cîteva zile se va încheia 
semănatul celei de a doua culturi pe toate suprafețele planificate.

în județul Tulcea, campania 
de recoltare a cerealelor este 
in momentul său de virf. Lucră
torii ogoarelor sint deciși să în
cheie in cursul acestei săptămini 
recoltatul griului de pe întreaga 
suprafață de 49 600 hectare in 
cooperativele agricole de pro
ducție. Recolta de orz se află 
deja in hambare. Măsurile or
ganizatorice adoptate — in pri
mul rînd stabilirea și respecta
rea, in funcție de suprafețe și 
lucrări, a încărcăturii de lucru 
pe fiecare mașină — au dus în 
ultimele zile la creșterea vitezei 
de lucru. Se lucrează cu o vi
teză medie zilnică de circa 5 000 
hectare. Timpul optim de muncă 
i-a mobilizat pe mecanizatori și 
mai mult, astfel incit la toate 
unitățile se acționează cu efi
ciență sporită. Se lucrează de 
dimineața pînă seara, utilajele 
fiind in bună stare de funcțio
nare. Așa se face că foarte 
multe unități au raportat ieri 
încheierea secerișului griului. 
Intre ele sînt cele din raza con
siliilor intercooperatiste Mahmu- 
dia, Nalbant. Mihail Kogălnicea- 
nu, Cerna, Beștepe. Hotărirea cu 
care se acționează determină re
alizări ce situează întregul ju
deț Tulcea în primul front al 
campaniei de recoltare. Astfel, 
pînă ieri, griul a fost strîns de 
pe Circa 36 200 hectare.

Respectindu-se fluxul tehno
logic se intensifică activitatea de 
eliberare a terenului. Balotatul 
paielor s-a încheiat pe cele 5 000 
de hectare recoltate cu orz, su
prafață care a și fost însămința- 
tă cu porumb boabe. Eliberarea 
terenurilor de paie s-a executat 
de asem enea și pe circa 20 00C 
hectare de pe care s-a recoltat 
griul. Și la acest capitol meca
nizatorii S.M.A. Mihail Kogăl- 
niceanu sînt un exemplu pozitiv 
în organizarea și desfășurarea 
activității. Cu mai bune rezul
tate s-ar fi putut lăuda și me
canizatorii din Murghiol, Dună- 
vățu de Jos, Chilia Veche. Sari- 
chioi in ce privește eliberarea 
terenurilor dacă ar fi întreținut 
și reparat la timpul potrivit pre
sele de balotat.

Condițiile climaterice au per
mis insămințarea culturilor suc
cesive în timpul optim. Așa cum 
ne informează tovarășul inginer 
Ștefan Gavriliță, directorul di
recției agricole, s-a încheiat se
mănatul porumbului boabe in 
cultură succesivă pe întreaga 
suprafață planificată urmând ca 
intr-o zi-două si se realizeze a- 
ceastă lucrare și la cultura le
gumelor.

V. RĂVESCU

Acțiuni de întrajutorare
și cooperare

Ștorobă-

de transport folosite din plin
mada de grîu, președintele nu 
mai are răspunsul dorit. Și aici, 
ca în fiecare loc vizitat se in
tervine prompt, eficient. Așa 
cum se impune o intervenție, 
în continuare, și în sprijinul 
mecanizatorilor veniți la rccol-

cu

Locuitorii comunei 
neasa — județul Teleorman — au 
dat o mină de ajutor fermei în
treprinderii de producție și va
lorificare a bumbacului Brinceni. 
Pentru cultura bumbacului este, 
după aprecierea inginerului Paul 
Sandu, un an normal, un an în 
cară plantele sînt, la această oră, 
foarte bine dezvoltate. Prașila 
întîia trebuia, de aceea, execu
tată urgent. S-a apelat la spri
jinul locuitorilor din comună.

Răspunsul a fost pozitiv și 
prompt. „Era vorba — ne spunea 
primarul și secretarul de partid 
al comitetului comunal, Alexan
dru Zarzară — de prestigiul nos
tru, de recolta noastră a tuturor. 
Pentru că nu trebuie să uităm 
că de pe cele 500 hectare ale în
treprinderii vor fi aprovizionate 
cu semințe unitățile cultivatoare 
de bumbac din județele Ilfov, Ia
lomița, Gorj, Olt, Dolj și. bine
înțeles. din județul nostru — 
Teleorman". Oameni vrednici, 
ținind la prestigiul comunei și 
ăl județului, pătrunși de înalta 
responsabilitate ce le revine 
pentru bunul mers al agricultu
rii, indiferent cărui sector apar
ține. ștorobănenii au dat curs a- 
pelului și s-au prezentat cu toții 
pe tarlalele cultivate cu bumbac. 
Se aflau aici cooperatori și me
canizatori. elevi ai școlilor ge
nerale din Beiu și Ștorobăneasa, 
întregul aparat tehnico-admini- 
strativ din comună, 
tea tuturor și alături de 
se aflau instructorul 
tetului județean de 
Gheorghe Ene, activistul 
Ion Vărzaru, cei doi 
tori ai școlilor. Uteciștii, ală
turi de ceilalți lucrători, și-au 
făcut pe deplin datoria. Iată un 
fapt care marchează puternic 
spiritul de cooperare și întraju
torare, sentimentul deplin al

responsabilității tuturor locuito
rilor satului față de soarta re
coltei, capacitatea organizatori
că și mobilizatoare a organiza
țiilor de partid și U.T.C.. Ne face 
de aceea plăcere să dăm curs 
rugăminții tovarășului Teodor 
Sandu, directorul întreprinderii, 
de a mulțumi și pe această cale 
pentru sprijinul primit din par
tea locuitorilor comunei, pentru 
faptul că, numai. în două zile, 
prașila întîia mecanică și ma
nuală a fost încheiată pe în
treaga suprafață.

AL. DOBRE

Este meritul cooperatorilor din 
Piatra Olt, acela de a intra pri
mii, cu seceri și combine, pe ceie 
410 ha —•. din 84 000 ha cultivate 
cu grîu în județul Olt. Roșu 
românesc, soi de mare produc
tivitate in această parte a țării, 
prelimina realizarea unor pro
ducții cu mult superioare pre
vederilor. Șapte combine proprii, 
plus 11 venite în ajutor din alte 
puncte ale județului, s-au stră
duit să folosească fiecare ceas 
bun de lucru. Combinelor le ur
mează presele de balotat. Me
canizatorii Ștefan Dincă, Ion și 
Constantin Petcu, Ilie State, Ion 
Neacșu, Marin Tucă trec nein- 
tîrziat la arat. Pînă la această 
oră au fost recoltate 120 ha cu 
griu- și au fost însămințate deja 
29 ha (din 50 planificate)
porumb boabe. Un rezultat, in
contestabil, bun. Dacă ne gin- 
dim insă, că in comună recolta
tul a început pe data de 23 iu
nie, că la această acțiune par
ticipă nu mai puțin de 18 com
bine, înțelegem totuși semnifi
cația zicalei că și „melcul merge 
uneori mai repede". Desigur, 
chiar în ciuda ploii, care s-a a- 
bătut insistent și aici. Așa cum, 
același tilc se cuvine reamintit 
și cooperatorilor de la 
Dranovăț, care din 650 ha 
coltat numai 150 ha. De 
la nivelul județului din 
ha cu orz au fost recoltate ab'a 
8 000, iar din 84 000 ha cu grîu 
— 8 600.

Drept urmare, la fața locului, 
tovarășul Dumitru Joița, prim 
vicepreședinte al Consiliului 
popular județean Olt, impreună 
cu un specialist al Direcției ju
dețene 
venții 
bună 
pentru 
zare a muncii. Se insistă 
deosebit pe respectarea 
zilnice de recoltare, pe 
rea acesteia.

Alt popas : Piatra Sat. Ni se 
amintește că și aici, duminică, 
s-a lucrat din plin. îl întrebăm 
pe tovarășul Petre Niță, pre
ședintele cooperativei, dacă in- 
tîmpină ceva dificultăți. „Nici 
una, tovarăși, totul merge stru
nă". Dar transportul ? „Ca pe 
roate". Și totuși citeva roate 
s-au împotmolit. Din cele 160 
tone recoltate duminică, 20 tone 
au trebuit să fie descărcate di
rect în cimp. Astăzi, lingă gră-

• Există loc pentru mai bine 
chiar și în unitățile agricole 
fruntașe o Viteza zilnica de 
lucru - nu doar o noțiune teo
retică, ci o realitate argumen
tată de producție • Operați- • 
vifate maximă la transportul și 
depozitatul griului I • In re
medierea defecțiunilor la ma
șini nu există „bonuri de or
dine" ale preferinței e Un spe
cialist iși părăsește cooperativa 
in plină campanie ; ce părere 
au colegii lui de muncă ?

C.A.P. 
au re- 
altfel, 
11 Oi»

agricole, recurg la . inter- 
eficiente pentru o mai 

utilizare a combinelor, 
o mai temeinică orga ni - 

în mod 
vitezei 
depăși-

în frun- 
ei 

comi- 
partid, 
U.T.C. 
direc-

Foto : GH. CUCU

BRADUL
Dreptul de a mă gîndi de 

ctteva zile numai la Stan și 
Bran și numai la bradul pe care 
încearcă să-l vindă in plină vară 
și numai la mustăcioara bietului 
amărît ce refuză să-l cumpere, 
la bradul acela tăiat acum cinci
zeci de ani, la gesturile celor 
trei, filmate acum cincizeci de 
ani, dreptul de a mă gindi nu
mai la cearta lor care se naște 
dintr-un nimic nu mi l-a acor
dat nimeni. Făgăduiesc să trec 
la lucruri mai serioase (sau in 
orice caz mai urgente), dar nu 
înainte de a-mi exprima opinia 
că micul film intitulat „^facere 
bănoasă", pe care l-au repro- 
gramat Viorica Bucur și 
Radu Cimponeriu în cadrul „Fes
tivalului comediei" este cea mai 
bună comedie psihologică din 
istoria filmului ; în orice caz, 
eu n-am văzut alta mai reușită. 
Țineți minte finalul ? Mașina 
cu care au venit Stan și Bran, 
singura lor avere, e făcută bu
căți ; căsuța bietului mustăcios 
care n-avea nici o nevoie de 
brad in plină vară e la pămint, 
iar cei trei amărîți care s-au lă
sat cuprinși de furia distrugerii, 
deși în fond nu aveau nimic de 
împărțit unul cu celălalt, se uită 
desnădăjduiți la ruine. „Cine a 
început 1“ întreabă cineva — și 
toți încep să plingă. Ce impor
tantă avea cine începuse ? Și 
mi-am amintit de o ceartă a doi 
colegi de liceu care se încinsese 
tot așa, din nimic ; iși rupeau 
unul altuia cărțile, cuprinși de 
furie ; pînă ce au terminat cu 
cărțile proprii și au început să 
smulgă din pupitre pe cele ale 
colegilor. Problema care se punea 
(fără rost) era tot : „Cine a în
ceput ?". întrebarea potrivită ar 
fi fost cu totul alta : „Cine are 
puterea să se oprească primul

Pe Anton Lâurențiti și pe Vă- 
tămanu Dorin, eroii interesantei 
..Anchete T“ a lui Timotei Ursu. 
care, concediați pe drept cuvint 
de la uzină pentru abateri de la 
disciplină, au luat-o pe un drum 
ce i-a dus in fața tribunalului, 
întrebarea esențială i-ar fi o- 
bligat să se oprească pentru a 
avea o confruntare cu propriile

lor conștiințe, de oameni pînă 
atunci cinstiți. Meritul principal 
al realizatorului mi se pare acela 
că a atras atenția asupra răs
punderii celuilalt, a spectatoru
lui, a martorului, a celui dina
fară. Dacă trecătorii i-ar fi o- 
prit cu hotărire pe cei trei eroi 
ai comediei ; dacă părinții lui 
Anton și ai lui Dorin, precum și 
tovarășii lor de muncă ar fi in
tervenit energic nu s-ar fi ajuns 
in nici un caz atit de departe. 
Anton și Dorin aveau in fața 
lor o mulțime de căi, li se ofe
reau munci atrăgătoare — in 
orice caz, cinstite și demne de 
respect — aveau de unde alege.

CRONICA 7. V.

de FLORIN MUGUR
Talentul lui Timotei Ursu a știut 
(ca și Vartan Arachelian, in ex
celenta sa prezentare intitulată 
„O zi din viața lui Emil Marian", 
cu un strungar inovator care e 
un adevărat nou Edison, semă- 
nind de altfel perfect cu actorul 
care-l interpreta pe marele in
ventator intr-un film mai vechi) 
să sublinieze ceea ce e frumos, 
înalt,- nobil, dar in primul rind 
frumos, în exercitarea unei pro
fesii pentru care te-ai pregătit. 
Ce-ar fi trebuit să se intimple 
cu cei doi tineri înțelegem per
fect ; de ce totuși au ajuns nu 
numai să vagabondeze, ci chiar 
să fure, nu prea ințelegeni : 
poate că modul lor de a gîndi 
ar fi trebuit să-l preocupe mai 
mult pe realizator.

O altă emisiune ,.T“ reușită se 
numește ..Școala față in față cu 
producția", (imaginea : Gii. Ma
rian) e realizată in colaborare 
cu Ministerul Educației și 
vățămîntului și are 
pect precumpănitor 
tiv. Dar informațiile 
ele insele, atit de

în- 
un as- 

informa- 
sint, prin 

convin
gătoare, incit nu ne simțim de
loc nemulțumiți și așteptăm cu 
plăcere o continuare a reporta-

jului, in care 
zinte numai 
elocvente ale 
ci și citeva dintre 
(mai limpede spus : „ .
deficiențele) lor. Pentru că, evi
dent, nu e chiar atit de ușor să 
organizezi 840 de ateliere-școală 
numai in București, să realizezi 
o producție de aproximativ o 
sută treizeci de milioane anual, 
să obții — deși muncitorii sînt 
încă elevi — produse care să 
poată fi exportate in Belgia sau 
in Olanda, să ii ajuți pe absol
venții liceelor umaniste să ob
țină și atestate de muncitori. 
Cristian Thau, realizator expe
rimentat, nu va părăsi, credem, 
o asemenea temă, după o primă 
prezentare de ansamblu.

SECVENȚE — In lume se chel
tuiesc mai mulți bani cu com
baterea bolilor provocate de fu
mat decit cu programul de zbo
ruri cosmice al S.U.A. („Mai a- 
veți o întrebare ? ) • O ini
țiativă excelentă : în „Magazin 
duminical" a apărut o rubrică 
permanentă de șah. Florin 
Gheorghiu a comentdt partida in 
răstimpul căreia, cu, cițiva ani 
in urmă, l-a infrint pe marele 
Fischer. Dar, din păcate, pe 
tabla de șah televizată, piesele 
negre aflate pe cimpuri negre 
puteau fi doar ghicite. • Un 
motiv de satisfacție : „Luceafă
rul", „Contemporanul" și „Ci
nema" au cuvinte de laudă pen
tru ultimele emisiuni realizate 
de redacția pentru tineret. • 
Dudu Georgescu, scos din joc cu 
violență în meciul cu Scoția, 
încearcă să reintre după ce a 
fost pansat, face cițiva pași, nu 
izbutește, iese spfijinindu-se de 
umerii lui Valentin Stănescu 
(cearcăne imense ; cite ceva ii 
poate fi iertat, cred, pentru 
cearcănele acestea), se așează pe 
bancă lingă antrenor, iși ia ca
pul in miini și începe să plingi 
(film documentar despre dețină
torul „ghetei de aur", in cadrul 
emisiunii „Fotbal magazin"). 
• Atenție : sâptămlna aceas
ta, un „medalion" consacrat unui 
comic de geniu, lui Grigore Va- 
siliu Birlic.

să nu ni se pre- 
reușitele atit de 
ateliere lor-școală, 

problemele 
greutățile.

tat din alte județe ale țării. Du
mitru Cuc de la S.M.A. Nușfa- 
lău. județul Sălaj, ne declară : 
„Chiar și atunci cînd primim 
ajutor sîntem tratați întotdeauna 
ultimii". Atitudine greșită, care 
trebuie să dispară din concepția 
S.M.A.-urilor, a secțiilor de me
canizare. în primul rînd, oa-

menii aceștia nu puteau veni cu 
tot atelierul după ei — și, de 
asemenea în primul rînd, acti
vitatea lor se inscrie în benefi
ciul acestor cooperative, al a- 
cestui județ. Dar iată și un alt 
gen de înțelegere a răspunderii.

în timp ce tinărul inginer 
Florea Preda se află In cimp, 
la combine, ars de soare, gră
bind strîngerea cit mai repede 
a recoltei, colegul său de la 
C.A.P. Dăneasa, inginer Florea 
Stănescu, măsoară Cu pasul 
anticamera directorului general 
al Direcției județene agricole. 
Alături, primarul comunei, Ale
xandru Nemțoiu. „Nu ne mai 
înțelegem — ne spune primarul. 
A fost sancționat pe linie pro
fesională și totuși nu muncește".

îl privesc pe Florea Stănescu. 
Rumen la față, alb la piele, ne
păsător. Directorul general Va- 
sile Ciuciu se află în evidentă 
dilemă. Pînă la urmă se ia o 
hotărîre : este mutat disciplinar 
în altă comună. Tinărul inginer 
acceptă soluția cu nepăsare o- 
limpiană. în cimpul cooperati
vei agricole de producție aban
donate. 550 ha cu grîu rămîn 
martore ale acestei inadmisibile 
lipse de răspundere.

ION ANDREIȚĂ

CUM VA SIMȚIM?

La 30 iunie, a încetat din 
viață academicianul Miron Ni- 
colescu, membru al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, președintele Academiei 
Republicii Socialiste România.

Născut la 27 august 1903 la 
Giurgiu, dintr-o familie de în
vățători. și-a făcut studiile la 
Universitatea din București, ob- 
ținînd licența în matematici în 
1924. Continuă studiile la Școa
la Normală Superioară din Pa
ris, iar in 1928 obține la Sor- 
bona titlul de doctor in mate
matici. După încheierea studii
lor, începe o bogată activitate 
didactică universitară. Confe
rențiar in 1928, profesor titular 
in 1933, iar după reforma în- 
vățămîntului, in 1948, profesor 
șef de catedră la Universitatea 
din București, Miron Nlcolescu 
a adus contribuții de mare va
loare la formarea a numeroase 
generații de matematicieni, 
dezvoltarea 
românești.

......." ' ', la
școlii matematice

împletind strîns activitatea 
didactică cu cea științifică, Mi
ron Nicolescu se înscrie în rîn- 
dul marilor oameni de știință 
români din acest domeniu care 
au făcut ca școala de matemati
că din țara noastră să se bucure 
de o largă și unanimă recunoaș
tere internațională. Interesat în 
primul rînd de probleme de 
structură a unor clase de func
ții care apar în mod natural în 
analiză, academicianul Miron 
Nicolescu a creat și a dus la 
perfecțiune teoria funcțiilor po- 
liarmonice. De. asemenea, a pus 
bazele 
lorice, 
lucrări 
știință 
tate.

După eliberarea României de 
sub dominația fascistă, Miron 
Nicolescu devine un activist de 
frunte al frontului științific și 
cultural. în perioada 1946—1948 
face parte din conducerea Mi-

teoriei funcțiilor polica- 
A elaborat numeroase 
apreciate de oamenii de 
din țară și din străină-

nisterului Educației Naționale 
ca ministru subsecretar de stat, 

în 1948 a fost desemnat mem
bru corespondent, iar din 1955 
este membru titular al Acade
miei. în 1966 a fost ales pre
ședintele Academiei Republicii 
Socialiste România, funcție de 
înaltă răspundere pe care a de- 
ținut-o pînă la sfîrșitul vieții. 
A fost, de asemenea, membru 
al Biroului Executiv al Consi
liului Național pentru Știință și 
Tehnologie.

Participant activ Ia opera de 
construire a socialismului, Mircn 
Nicolescu a fost membru al 
Partidului Comunist Român. în 
anul 1965, la Congresul al IX- 
lea a fost ales membru al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, fiind apoi re-

ales la congresele X *1 XI ale 
partidului.

Deputat In primul parlament 
democratic al țării noastre, Mi
ron Nicolescu a fost reales, în 
mai multe legislaturi, deputat al 
Marii Adunări Naționale. A fost, 
de asemenea, membru al Birou
lui Executiv al Consiliului Na
țional al Frontului Unității So
cialiste.

Pentru îndelungata și rodnica 
activitate științifică, didactică și 
obștească, cît și pentru contri- 

. buția ce a adus-o la făurirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, academicianului Mi
ron Nicolescu i s-a conferit, cu 
prilejul împlinirii vîrstei de 70 
de ani, ordinul „Victoria Socia
lismului". A fost, de asemenea, 
distins cu titlurile de „Erou al 
Muncii Socialiste", „Om de ști
ință emerit", „Laureat al Pre
miului de Stat", cu alte înalte 
ordine și medalii.

Prestigiul internațional de 
care s-a bucurat Miron Nicoles
cu este ilustrat de alegerea sa 
ca membru ăl academiilor de 
științe din U.R.S.S., R.P. Po
lonă, R.D. Germană, R.S. Ceho
slovacă, R.P. Bulgaria, al Aca
demiei Tiberiene din Roma, al 
Academiei de științe și litere din 
Toulouse și al altor societăți 
științifice străine. A fost, de a- 
semehea, vicepreședinte al Uniu
nii Matematice Internațiotiale.

Prin încetarea din viață a a- 
cademicianului Miron Nicolescu 
pierdem un eminent savant pa
triot, care și-a închinat toate 
forțele dezvoltării științei, pro
pășirii patriei, victoriei cauzei 
socialismului și păcii.

ACADEMIA REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMÂNIA 
CONSILIUL NATIONAL 

PENTRU ȘTIINȚA 
Șl TEHNOLOGIE

MINISTERUL EDUCAȚIEI 
Șl ÎMVĂȚAMINTULU1

BINE, CA OMUl CARE MUNCEȘTE!
Oră matinală. Nu e cald, e 

tocmai bine pentru munca pe 
cimp. Dar și dacă era cald, ca 
ieri (luni, 30 iunie) tot aici le 
găseam pe studente. Universi
tatea a „contractat" 125 locuri 
de practică pentru studente — 
de la filozofie, limbi germanice 
și slave — la ferma nr. 4 le
gumicolă a I.A.S. Bragadiru. 
Tehnicianul agronom Mihai Ni- 
chita. șeful de fermă, ne vor
bește rezervat despre ajutoarele- 
studente: „Da, fac treabă, ne 
ajută. Au cules, Sortat și fasonat 
20 tone ceapă pentru piață, au 
plivit 2 hectare căpșuni...". Ni
meni nu îi cerea aprecieri la 
superlativ, căci, la urma urme
lor, fetele au venit aici să mun
cească fără gindul la elogii. Bă
nuim insă că rezerva tehnicia
nului vine din aceea că gazde
le de la fermă nu au fost prea 
bune... gazde, nu s-au gindit să 
le asigure. condiții normale și 
igienice de cazare — de caza
re, nu de confort, subliniem. Ni
meni nu are condiții de răsfăț; 
studentele știau că vin la sat, 
la muncă și că aici nu vor găsi 
confortul de locuit de acasă ori 
cel de la căminul studențesc. 
Totuși, grija elementară pentru 
igiena de locuit și de masă era 
obligatorie. Dealtminteri. stu
dentele, stimulate de inimoasa 
secretară A.S.C. a anului I, 
Georgiana Perian, și de cadrele 
didactice îndrumătoare, după 
„supărarea" de la început, au 
trecut la autogospodărire: au

spălat cearceafurile, au reparti
zat la cantină cîte 2 studente- 
bucăcărese, care să asigure pre
gătirea mesei... Așa că totul est* 
bine cînd se termină cu bine...

Am început cu aspectele aces
tea, întrucit nu sînt de fel lip
site. de importanță. Studentele 
vin la practică să învețe, să rea-

Cu studenții.
pe ogoarele

I.A.S. Bragadiru

lizeze o muncă utilă, dar și să 
se obișnuiască cu un climat de 
viață' care le va Ii și climatul 
lor, căci nu puține vor lucra în 
viitor Ia sat, iar climatul și via
ța în satele noastre nu sînt cele 
oferite — la început — de fer
ma Bragadiru.

Despre muncă? Studentele nu 
vorbesc. N-au timp. Muncesc. 
Fiecare are de cules 5 șiruri de 
ceapă care trebuie sortată și fa
sonată pentru piață. Muncă mi
găloasă. Normă grea. Normă po
sibilă. însă dacă ai ambiție. Au 
trebuit să învețe cum să-și echi
libreze efortul. „La început, ne 
explica tehnicianul, intr-o oră 
„trăgeau tare" și oboseau, după

care nu mai aveau putere de lu
cru. Sfaturile noastre le-au prins 
bine și acum iși distribuie forța 
fizică pe întreaga zi-muncă". în- 
tr-o zi o grupă în frunte, evi
dent cu cea mai bună lucrătoa
re, Georgiana, secondată de Mi- 
culina Carataș, Luciana Biro- 
vescu, Rodica Nazarie. Sigheti 
Marica și Sanda Strujan au rea
lizat 11 lăzi a 35 kg ceapă. Zi- 
record. Zi-model.

Cum se simt? Ca omul care 
muncește: bine... Și cu bătături 
în palme, și cu arsuri, și cu pu
țină insolație. „Ne cunoaștem 
mai bine in acest cadru în care 
sîntem împreună 24 de ore din 
24. Ne omogenizăm ca un colec
tiv A.S.C. unit" — ne spune 
Georgiana.

Cum stăm tovarăși de la Con
siliul U.A.S.C. pe Universitate? 
Le-ați vizitat pe studente și 
le-ați promis că veți trimite aici 
filme și „forțe" pentru organi
zarea unor activități
culturale și distractive, că acti
vitatea de asociație va continua 
normal. Au trecut 10 zile și pro
misiunea a rămas... promisiune. 
Studentele au improvizat singu
re cîte ceva, dar activiștii din 
consiliu trebuie să le ajute la 
fața locului, mai cu seamă că 
sînt în anul I și n-au suficien
tă experiență

Integrarea în producție- 
un obiectiv prioritar 
și în cel de-al treilea

semestru universitar
1 000 000 lei producție prin folosirea utilajelor din dotarea 
atelierelor-școală ale universității.

Știința conducerii - deprinsă din anii studenției.

încadrat sau neîncadrat - fiecare student produce.

Studenții brașoveni pe șantierele de muncă patribtică ale ti
neretului din tară.

politice,

organizatorică.

L. LUSTIG

11 000

Centrul universitar București

de studenți încadrați în producție
pozitivă a ani-Experiența

lor trecuți — ne informează 
Ion Bălgrădean, secretar al 
C.U.A.S.C. București, ne-a 
determinat ca și anul acesta 
să ne preocupăm din timp, 
să acordăm cea mai mare 
importanță asigurării unor 
locuri de muncă pe perioada 
verii acelor studenți care do
resc sa se încadreze în pro
ducție. Astfel. 11 633 de stu
denți bueureșteni vor munci 
cu statut de muncitori in 
propriile ateliere, în între
prinderi. în agricultură, pe 
șantierele de construcții ale

Capitalei. Acum, peste 1200 
de studenți de la Institutul 
politehnic, Institutul de con
strucții, Universitate, A.S.E. 
pot fi ințilniți zilnic pe șan
tierele de construcții : la 

nr. 6 (5 șantiere), 
I.I.M.I. (4 șantiere), I.C.P.B. 
(5 șantiere) etc. Și ei nu for
mează decit o primă serie. 
Vor mai urma încă două se
rii, numărul lor ridieîndu-se 
la aproximativ 3 700. O parte 
dintre ei, 6 244. sint de ase
menea încadrați în unități e- 
conomice pe perioada practi
cii in producție, in timp ee

I.C.M.

1 315 s-au încadrat In unități 
agricole din 11 
țării.

Pe perioada 
însă, studenții 
vor mai. fi . 
Șantierul național ai tinere
tului Giurgiu-Răzmirești. Vor 
lucra aici 440 de studenți de 
la Institutul de construcții 
(peste 200), Facultatea de îm
bunătățiri funciare (Institu
tul agronomic), Institutul po
litehnic, Universitate, A.S.E., 
I.M.F. și I.E.F.S.

I. MIHALACHE

județe ale
acestei veri 

bueureșteni 
prezenți și pe

Brașovul a fost inițiatorul u- 
nei acțiuni studențești care a 
devenit tradițională : practica 
prin încadrarea efectivă a stu
denților în întreprinderi. Anul 
acesta, pentru a doua oară, 2 400 
de studenți brașoveni s-au în
cadrat ca muncitori ai unor uni
tăți productive din Brașov sau 
din locurile lor de origine. Din 
facultăți cu profil tehnic 85% 
din studenții anilor I și IV lu- 

. crează deja efectiv in produc
ție, iar din Facultatea de silvi
cultură și ex
ploatarea pădu
rilor 50«/« se 
află In ocoale 
silvice și diferi
te unități fores
tiere din țară. .

Această acțiu
ne valoroasă s-a 
extins mult în 
acest an, rezul
tatele ei fiind închinate apropi
atului Congres al U.T.C. și Con
ferinței U.A.S.C.R.

Desigur, prezența studenților 
în producție implică nu numai 
aspectul deprinderii lor tu rea
litățile cu care se vor întîlni în 
viitoarea lor profesiune, ci și alte 
laturi, utile formării lor multi
laterale. Astfel 56 de studenți 
fruntași din anii IV de la T.C.M. 
și mecanică fac practică de 
conducere, repartizați pe lin
gă șefi de ateliere, pentru 
a se familiariza cu problemele 
de organizare a muncii, de re
lații intre ateliere și secții.

Pe lingă aceste forme, atelie- 
rele-școală ale universității în
deplinesc și ele un rol impor
tant. Aici studenții lucrează pe 
bază de contracte ferme cu în
treprinderile „Tractorul", „Auto
camioane", „Electroprecizia" și 
altele, executînd produse a că-

ror valoare se va ridica în final 
la 1 000 000 lei. Tot pe bază de 
contract, studenții anilor IV 
execută proiecte pentru între
prinderile brașovene.

în laboratorul de prototipuri- 
utilaje al Centrului de învăță- 
mînt și cercetare-proiectare în
ființat anul trecut la întreprin
derea de autocamioane, un grup 
de studenți execută prototipul 
unei inovații aparținînd univer
sității : mașina de prelucrat prin 
electroeroziune.

Preocupări la zi 
ale asociațiilor 

studenților comuniști 
din Brașov

Aceleași prin
cipii stau la ba
za activității de 
vară a studenți
lor de la Facul
tatea de silvi
cultură și ex
ploatarea pădu
rilor. Mulți din
tre aceștia iși 
execută practica 
în producție în 

calitate de tractoriști, obținînd și 
o calificare pentru această me
serie.

în centrele pentru prelucrarea 
lemnului din Tg. Jiu și Sighet 
studentele anului I de la in
dustrializarea lemnului lucrează 
în atelierele de confecționat mo
bilă.

Lunile de vară înseamnă și 
prezența studenților pe șantie
rele de muncă patriotică. Uni
versitatea brașoveană și-a tri
mis reprezentanții pe Șantierul 
național al tineretului de la Răz- 
mirești. în oraș cîteva obiective 
turistice și de amenajări urba
nistice au fost preluate de către 
studenți. Astfel ei și-au propus 
să amenajeze drumul vechi al 
Poienii Brașovului, să lucreze la 
Complexul sportiv al municipiu
lui, să amenajeze un nou drum 
către colina universitară .și 
altele.

ADINA VELEA

ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI AGRICOLE 
„SEMĂNĂTOAREA", 

CU SEDIUL IN BUCUREȘTI, 
SPLAIUL INDEPENDENȚEI NR. 319 - SECTOR 7

ÎNCADREAZĂ DE URGENȚA t
I. Muncitori calificați în meseriile :
Strungar, lăcătuș, turnător, forjor, presator, mecanici auto, 

debitator, zidar, instalator, izolator, fochist, electronist, 
macaragii pod rulant, termist tratamentist, bobinator, elec
trician, sudor autogen.

II. Muncitori necalîficați pentru :
Transport (auto și C.F.R.), depozite, investiții, tncărcători- 

descărcători în secțiile de producție.
III. Muncitori necalificați pentru calificare prin cursuri de 

6-8 luni, fără scoatere din producție in meseriile de :
Strungar, lăcătuș, presator metale ia rece, forjor, debita

tor.
CONDIȚII :
Candidații să fie absolvenți ai școlii generale. Pentru 

meseriile de presator, forjor și debitator se primesc can
didați și cu minimum 4 clase. Vîrsta între 17-45 ani.

IV. Paznici ; șefi de depozite ; economiști în specialitățile 
financiar, contabilitate și aprovizionare ; ingineri proiec
tând T.C.M. și sudură ; psiholog ; conform prevederilor 
Legii 12/1971.

Relații suplimentare Ia sediul întreprinderii (tramvai 14, 
Stafia Semănătoarea) sau la telefon: 49 40 60 int. 144 și 
267'.

UNIVERSITATEA
POPULARA

CASA DE CULTURĂ

SECTOR 8
B-dul Bucureștii Noi 66

Anunță deschiderea enrâu
rilor de:

• DACTILOGRAME — SE
CRETARIAT

Durata 15 zile, o lună și 
două luni 

„METODA DUPLOYEN" 
începerea la data înscrierii

• CROITORIE femei

Informații zilnic Intre 9-20
Tel. 6714 70

BANI
AUTOTURISME 
•Șl EXCURSII

3'
TRAGEREA
Excepționali

PRONOEXPRES
CÎȘTfGURI ÎN

AUTOTURISME, EXCURSII PESTE HOTARE 
Și BANI I

Toate acestea le puteți obține participînd la 
TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ PRONOEXPRES 
DIN 6 IULIE 1975.

Variantele de 15 lei au drept de participare 
la toate cele 8 extrageri ale tragerii.

Nu lăsați pe ultima zi procurarea biletelor.
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PRIMIRE PRIMUL
MINISTRU AL GUVERNULUI

Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Manea Mănescu, a 
primit, marți după-amiază, în 
vizită protocolară de prezentare

pe Raoul Delaye. ambasadorul 
Franței la București.

La primire a participat Ion St. 
Ion, secretar general al guver
nului.

încheierea vizitei in țara noastră

a delegației
Delegația P.C. din Israel, con

dusă de tovarășul Tawfik Toubi, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al P.C.I.. care, la invi
tația P.C.R. a făcut o vizită de 
prietenie în țara noastră, înce- 
pînd de la 22 iunie, a plecat 
spre tară marți. 1 iulie 1975. în 
timpul prezenței sale in Repu
blica Socialistă România, dele
gația, din care au făcut parte : 
Wolf Erlich, președintele Co
misiei centrale de control a 
P.C.I.. Saliba Hamis, secretar 
al C.C. al P.C.I.. Abraham Ze- 
lig, secretar al Comitetului dis
trictual de sud al P.C.I., și Cha- 
va Levenbraun, membră a Co
misiei de control din Haifa a 
P.C.I., a vizitat obiective econo
mice. sociale și culturale din 
București și. județele Ialomița, 
Constanta. Prahova și Brașov. 
Cu acest prilej, delegația P.C.I. 
a avut întîlniri, discuții și schimb 
de experiență
U.N.C.A.P., la Comitetul jude
țean de partid Ialomița cu pri
mul secretar și alți membri aî 
biroului, cu conducerile unor 
organizații de partid și ale uni
tăților industriale și agrare vi
zitate.

La sfîrșitul -vizitei, delegația 
P.C.I. s-a întîlnit la sediul C.C. 
al P.C.R. și a continuat con
vorbirile cu tovarășul Iosif 
Uglar, membru al Comitetului

P. C. din Israel

la conducerea

Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.. referitoare la preocu
pările actuale ale P.C.R. și 
P.C.I.. precum și la situația din 
Orientul Apropiat.

Delegația P.C.I. a transmis un 
salut cordial tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
P.C.R.. din partea tovarășului 
Meir Vilner, secretar general al 
P.C.I. La-rindul său, tovarășul 
Iosif Uglar a transmis un salut 
prietenesc tovarășului Meir Vil
ner din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al P.C.R.

Pe parcursul vizitei și cu pri
lejul convorbirilor s-a apreciat 
că vizita de prietenie făcută de 
delegația P.C. din Israel, con
dusă de tovarășul Tawfik Toubi, 
contribuie la dezvoltarea și lăr
girea în continuare a bunelor 
relații existente între P.C.R. și 
P.C. din Israel.

La plecarea spre patrie, de la 
aeroportul Otopeni, delegația a 
fost condusă de. tovarășii Iosif 
Uglar. membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.. Dumitru Turcuș. mem
bru al Colegiului Central de 
Partid, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., Dumitru 
Gheorghișan, prim-secretar al 
Comitetului de partid al secto
rului 1 București.

Sosirea unei delegații 
a Uniunii Socialiste Sudaneze

Marți seara a sosit în Capitală 
o delegație a Uniunii Socialiste 
Sudaneze, condusă de El Răshid 
El Taher, asistentul secretarului 
general al Uniunii Socialiste 
Sudaneze pentru organizațiile de 
masă muncitorești și țărănești, 
membru al Biroului Politic al 
U.S.S.-, președintele
Naționale Populare din Sudan, 
care, la invitația C.C. al P.C.R.. 
va face o vizită de prietenie în 
Republica Socialistă România. 
Din delegație mai fac parte dr. 
Ahmed Abdel Karim Badri, se
cretar al Comisiei profesionale 
a Uniunii Socialiste Sudaneze, și

Adunării

Mohammed El Hassan A El Hag, 
membru al Comisiei pentru re-; 
lății externe a U.S.S.. secretar 
general al Adunării Naționale 
Populare.

La sosire, 
București-Otopeni. oaspeții su
danezi au fost salutați de tova
rășii Nicolae Giosan. membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Marii Adunări Na
ționale, Constantin Dăscălescu, 
membru al C.C. al P.C.R.. șef de 
secție la C.C. al P.C.R., de acti
viști de partid.

pe aeroportul

VIZITASOSIRI
Marți s-a înapoiat în Capitală, 

venind de la Moscova, delegația 
de activiști ai P.C.R., condusă de 
tovarășul Trandafir Cocîrlă, 
membru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean 
Caraș-Severin al P.C.R.. care, 
la invitația C.C. al P.C.U.S.. r 
efectuat o vizită pentru schimb 
de experiență în U.R.S.S.

*
Marți seara, a sosit în Capita

lă, Norbet Segard, ministrul co
merțului exterior al Franței, 
care, Ia, invitația Ministerului 
Comerțului Exterior și Cooperă
rii Economice Internaționale, 
face o vizită in țara noastră.

PLECARE
Marți dimineața a părăsit Ca

pitala delegația Uniunii Poporu
lui Togolez, formată din Yao 
Kunala Eklo, secretar perma
nent al Uniunii, ministru de in
terne, șeful delegației, și Kokou 
Amedegnato, membru al Comi
tetului Central al Uniunii, direc
torul Agenției togoleze de pre
să, care, la invitația C.C. al 

4.P.C.R., a făcut o vizită de prie
tenie in țara noastră.

O delegație a Ministerului 
Muncii și al Afacerilor Sociale 
din Irak, condusă de Wahid 
Ibrahim, adjunct al ministrului, 
face o vizită în țara noastră.

Delegația a fost primită de 
ministrul muncii, Petre Lupu, 

Ș cu care a discutat probleme pri
vind dezvoltarea legăturilor de 
cooperare 
muncii din cele două țări.
- Delegația 
economice 
grupuri școlare profesionale și 
de perfecționare a muncitorilor, 
centrul de perfecționare a cadre
lor de conducere (CEPECA), in
stitute de cercetări, sanatoriul 
de tratament balneofiziologic de 
la Eforie Nord.

în timpul vizitei pe litoral, 
delegația a avut o întrevedere 
cu Ion Cosma, ministrul turis
mului.

între ministerele

a vizitat obiective 
și social-culturale.

DEZBATERE
Academia de științe sociale și 

politice, Ministerul Educației și 
învățămîntului și Universitatea 
din București au organizat, 
marți, o dezbatere pe tema „In
tegrarea învățămîntului cu cer
cetarea și producția".

as

TELEGRAME ADRESATE
CU PRILEJUL ZILEI ÎNVĂȚĂTORULUI VIZITA CĂPITANILOR

Afe angajăm solemn să facem totul pentru ca elevii 
noștri să devină demni și pricepuți urmași

ai
învățăto- 
adunări- 
din nu-

comuniștilor de azi
REGENJI Al REPUBLICII

Cu prilejul „Zilei 
rului" participanții la 
le cadrelor didactice 
meroase județe au adresat tele
grame Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

în telegrama cadrelor didac
tice din județul Brașov, odată 
cu omagiul și profunda recu
noștință exprimată pentru gri
ja și prețuirea ce se acordă 
slujitorilor școlii, se relevă că 
în cei doi ani care au trecut de 
la Plenara C.C. al P.C.R. din 
iunie 1973, invățămîntul de 
toate gradele din județ a înre
gistrat succese deosebite, școa
la contribuind la 
rețelor înfăptuiri 
mine înscrise cu 
în istoria patriei

Cadrele didactice din jude
țul Brașov — se spune în tele
gramă — români, maghiari, 
germani, iși exprimă mîndria 
de a participa la înfăptuirea, 
mărețului program de dezvol
tare. modernizare și perfecțio
nare a învățămîntului și toto
dată hotărirea fermă de a mun
ci cu abnegație, dăruire și elan 
patriotic pentru îndeplinirea 
înaltelor responsabilități soci
ale și politice încredințate de 
partid.

Făcind bilanțul rezultatelor 
activității desfășurate în cursul 
anului școlar recent încheiat, 
se spune în telegrama adresa
tă de cadrele didactice din ju
dețul Galați, vă aducem la cu-

obținerea 
care vor 
litere de 
noastre.

mă- 
ră- 
aur

noștință că am ridicat pregăti
rea elevilor la un nivel calita
tiv superior, cunoștințele lor 
devenind mai temeinice, mai 
stringent corelate cu cerințele 
practicii și vieții sociale, că am 
obținut și în instruirea tehni- 
co-productivă rezultate bune, 
elevii noștri angajindu-se cu 
toată responsabilitatea in înde
plinirea unui plan de produc
ție în valoare totală de peste 
17 milioane lei.

Vă asigurăm, stimate tova
rășe secretar general, că vom 
acționa in continuare, cu fermi
tate, pentru îndeplinirea sarci
nilor trasate prin istoricele do
cumente ale Congresului al XI- 
lea. avind mereu in față exem
plul de dăruire revoluționară 
pe care îl dovediți, slujind ne
obosit cauza poporului nostru 
tn mersul său victorios spre 
culmile civilizației socialista.

In telegrama cadrelor didac
tice din municipiul Reșița și 
județul Caraș-Severin se spune 
între 
lui" 
școlii 
de a 
trai, 
mate .
că nu am precupețit nici une- 
fort, că am pus întreaga noas
tră capacitate de muncă și mă
iestrie pedagogică în slujba ri
dicării învățămîntului româ
nesc Ia nivelul cerințelor im
puse de făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

altele : „Ziua învățătoru- 
oferă tuturor slujitorilor 
din județul nostru ocazia 
raporta Comitetului Cen- 
dumneavoastră, mult sti- 

și iubite secretar general,

Ne angajăm 
totul pentru 
să-și însușească 
noștințe teoretice și deprinderi 
practice, astfel încit să devină 
demni și pricepuți urmași ai 
comuniștilor de azi. capabili să 
ridice scumpa noastră patrie pe 
cele mai înalte culmi ale pro
gresului și civilizației.

Cadrele didactice din orașul 
Miercurea Ciuc. români și ma
ghiari, înfrățiți în nobila misiune 
de educatori ai generației tine
re, — se spune in altă telegramă 
— dăm glas sentimentelor noas
tre de profundă gratitudine și 
recunoștință față de Partidul 
Comunist Român, față de dum
neavoastră personal, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, pen
tru grija permanentă ce o a- 
cordați dezvoltării și perfecțio
nării continue a învățămîntului 
din patria noastră. Ne angajăm 
că nu vom precupeți nici un 
efort, că ne vom dărui cu toată 
ființa noastră înfăptuirii neabă
tute a obiectivelor adoptate de 
cel de-al XI-lea Congres al 
partidului, cauzei scumpe a în
tregii națiuni, construirea socia
lismului și comunismului în pa
tria noastră comună — România 
socialistă.

Au mai adresat telegrame ca
drele didactice din județul Satu 
Mare, din sectorul 3 al Capitalei, 
Comitetul sindicatului din învă- 
țămînt din municipiul Ploiești, 
și alte colective de cadre di
dactice.

solemn să facem 
ca elevii noștri 
"i temeinice cu-

SAN MARINO
La Combinatul de industrializarea

lemnului Pipera

ADUNARE DE SOLIDARITATE CU LUPTA POPORULUI COREEAN
Cu prilejul împlinirii a 25 

de ani de la războiul din Coreea 
și a Lunii de solidaritate cu 
lupta poporului coreean, marți 
după-amiază, la întreprinderea 
de mecanică navală din Galați a 
avut loc o adunare la care au 
luat parte numeroși muncitori, 
ingineri și tehnicieni din între
prindere. reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de stat, 
precum și Pak Zung Guc, am
basadorul R.P.D. Coreene la 
București, alți membri ai am
basadei.

în cuvîntul său, Constantin 
Iacob, directorul întreprinderii, 
a exprimat în numele colectivu
lui bucuria pentru succesele ob
ținute de oamenii muncii 
țara prietenă, solidaritatea 
cauza dreaptă a poporului co
reean. Vorbitorul a subliniat cu 
satisfacție faptul că intre o- 
rașele Galați și Nampho au 
fost statornicite relații frățești 
de prietenie, că în aceste zile 
o delegație a municipiului Ga
lați se află în vizită la Nampho

CRONICA
U. T. C.

din 
cu

și a urat poporului coreean noi 
succese în dezvoltarea economi
ei, științei și culturii, în înfăp
tuirea cit mai grabnică a aspira
țiilor sale cele mai arzătoare de 
unificare pașnică și independen
tă a țării.

Luînd cuvîntul, ambasadorul 
Pak Zung Guc a adresat mulțu
miri pentru sprijinul activ a- 
cordat de România luptei drepte 
a poporului coreean și a relevat 
că între partidele, popoarele și 
guvernele celor două țări s-au 
statornicit relații trainice de pri
etenie frățească. Vizita efectuată 
în iunie 1971 în R.P.D. Coreea
nă de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, precum și recenta vi
zită în România a tovarășului 
Kim Ir Sen au demonstrat ferm 
prietenia adincă și solidaritatea 
militantă dintre poporul coreean 
și poporul român, au adus o 
contribuție importantă la dez
voltarea relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre cele două 
țări. In încheiere, vorbitorul a 
urat poporului român noi suc
cese in înfăptuirea hotărîrilor

Congresului al XI-lea al P.C.R., 
a programului de făurire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

Căpitanii regenți ai Republicii 
San Marino, Excelențele lor Al
berto Cecchetti și Michele Righi, 
împreună cu celelalte personali
tăți oficiale sanmarineze, au vi
zitat. marți la amiază, Combina
tul de industrializarea lemnului 
Pipera.

Distinșii oaspeți au fost în
soțiți de tovarășii Emil Bobu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Ion Gheorghe, prim-vice
președinte al Comitetului Exe
cutiv al Consiliului Popular al 
municipiului București, de alte 
persoane oficiale.

La sosirea în combinat, căpi
tanii regenți sanmarinezi au fost 
întimpinați de Gheorghe Lazăr, 
adjunct al ministrului economi
ei forestiere și materialelor de 
construcții, de membri ai con
ducerii întreprinderii, de nu
meroși muncitori și tehnicieni, 
care i-au primit cu deosebită 
bucurie și simpatie în mijlocul 
lor.

Inginerul Aurel Rizea, direc
tor general adjunct al Centralei 
de prelucrare a lemnului, a pre
zentat profilul acestei moderne 
unități, ridicată în ultimii ani, 
care, alături de alte noi între
prinderi similare, asigură o va
lorificare complexă, superioară, 
a materialului lemnos. Pe par
cursul vizitării unor unități ale 
combinatului, cei doi căpitani 
regenți sanmarinezi s-au intere
sat de tehnologiile utilizate în 
procesul de transformare a lem-

nului în diverse produse finite, 
au apreciat modul de organizare 
și dirijare a fluxurilor de fa
bricație.

în încheiere, a fost vizitată o 
expoziție de mobilă care reu
nește produsele a numeroase fa
brici de profil din țară. Aici, 
distinșilor oaspeți sanmarinezi 
li s-a oferit prilejul de a cunoaș
te Stadiul și potențialul actual 
al industriei românești de mobi
lă, ale cărei produse sînt expor
tate în zeci de țări ale lumii. 
Căpitanii regenți sanmarinezi

au adresat calde cuvinte de fe
licitări muncitorilor și specialiș
tilor pentru realizările lor.

★

în cursul dimineții, soțiile că
pitanilor regenți sanmarinezi, 
doamnele Maria Domenica Cec
chetti și Ernesta Righi, au_vizi- 
tat Muzeul de 
blicii Socialiste 
poziția de artă 
duse a Uniunii 
perativelor Meșteșugărești.

Istorie al Repu- 
România și Ex- 
populară și pro- 
Centrale a Coo-

Depunerea unei
coroane de flori
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Marți dimineața, Excelențele 
lor Alberto Cecchetti și Michele 
Righi, căpitani regenți ai Repu
blicii San Marino, au depus, în 
semn de profund omagiu, o co
roană de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru 
socialism.

La solemnitate au participat 
persoanele oficiale care îi înso
țesc pe distinșii oaspeți sanma- 
rinezi în vizita în țara noastră.

Au luat parte Ion Gheorghe, 
prim-vicepreședinte al Comite
tului Executiv al Consiliului

Popular al municipiului Bucu
rești, Vasile Gliga. adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
alte persoane oficiale.

La sosirea căpitanilor regenți, 
o gardă militară a prezentat 
onorul. Au fost intonate imnu
rile de stat ale Republicii So
cialiste România și Republicii 
San Marino. După depunerea co
roanei de flori, asistența a păs
trat un moment de reculegere. 
A fost vizitată apoi rotonda mo
numentului.

Solemnitatea s-a încheiat prin 
defilarea gărzii militare.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
IERI, S-AU DESCHIS ALTE TA
BERE DE PREGĂTIRE A TINERE
TULUI PENTRU APĂRAREA 

PATRIEI

FOTBAL

Ieri s-a intors în Capita
lă, venind de la Cairo, dele
gația condusă de tovarășul 
Mihai Hirjcu. membru al 
Biroului C.C. al U.T.C., 
prim secretar al Comitetu
lui municipal București ai 
U.T.C., care la invitația Or
ganizației Tineretului Socia
list Arab din Egipt a efec
tuat o vizită in această țară.

★
Ieri s-a înapoiat in Capi

tală, venind de la Praga, to
varășul Septimiu Todea, ad
junct de șef de secție la 
C.C. al U.T.C., care a parti
cipat la festivitățile Sparta- 
ehiadei tineretului ceho
slovac.

O întrevedere
fără cuvinte
Din fericire, intîmplarea a- 

parține excepției și nu regu
lii. Si modul în care a fost 
judecată aparține excepției 
și nu regulii. Dar să lăsăm 
laptele : la poarta unui com
binat industrial de morărit 
și panificație se semnala 
din cind in cînd încercarea 
de a se scoate fraudulos mici 
cantități de produse. încer
cări care, bănuim, nu scăpau 
ochilor zeloși ai portarilor și 
mai tirziu instanței obștești 
a comisiei de judecată. în- 
tr-una din zile, repetîndu-se 
mărunta sustragere, una din 
aceste persoane suspecte 
este invitată cu multă curtoa
zie și seninătate in cabi
netul directorului. Așa cum 
se afla în acel ceas al zilei 
și moment al conștiinței, eu 
legitimația la el și pachetele 
de unt strecurate sub haină. 
Omul este 
cabinetul 
aerul 
lume, 
să se 
aștepte cîtva timp pînă ce 
tovarășul director iși va ter
mina lucrarea. Acesta ia loc 
și așteaptă sîcîit de o mie de 
întrebări. In cameră e cald, 
la dogoarea radiatorului se 
adaugă ascunsa emoție. S-ar 
putea să fie o întrevedere 
oarecare, în fond, de ce să-ți 
fie neapărat teamă cind ești 
invitat in cabinetul unui to
varăș director ? Dar nu, di
rectorul nu-și ridică capul 
din hirtii. Pe om îl 
transpirațiile. Ar vrea 
iasă, dar n-are cum. A 
doar poftit să aștepte, 
dura se face din ce în ce 
sufocantă. Vinovăția dă o 
febră aparte, care schimono
sește chipul, chiar dacă nu

adaugă nici un grad pe seara 
Celsius.

Cînd untul s-a topit îndea
juns, un pachet, două, trei 
cite or fi încăput sub căptu
șeala hainelor, și a început 
să se prglingâ prin țesătura 
sacoului, tovarășul director 
și-a ridicat ochii din hirtii. 
Și iată, fără nici un fel de 
cuvinte, dar cu o morală mai 
grea decit cuvîntul, întreve
derea se terminase.

cel 
invitat 
simtă

poftit deci 
directorului, 
mai firesc 

să ia 
bine și

in 
cu 

din 
loc,

să

fost 
căl- 
mai

Apostolatul
Transcriu dintr-o epistolă 

primită din Filea de Jos:
„Vă scriu, conform înțele

gerii, de aici, din capătul lu
mii unde pentru a trăi in 
pas cu cei din centru ți se 
cere, pentru orice activitate, 
un efort mai mult. Cit de 
multe s-ar putea scrie des
pre satul acesta, in care oa
menii se laudă că, în sfirșit, au 
reușit să facă un drum de 
acces bun. Deci, vă puteți în
chipui ce a fost in urmă cu 
aproape doi ani, cind după 
facultatea de la Cluj și ar
mata de la București, am ve
nit la Filea, printre oamenii 
pe care trebuia să-i socotesc 
de-ai mei și printre elevii 
care erau și au rămas ai 
mei. Cu diploma în buzunar, 
alături de o repartiție pe care 
și acum o socotesc norocoasă, 
nu aveam dreptul să mă spe
rii de greutăți, pentru că nu 
mai eram doar Alexandru 
Marcu, ci profesor Alexan
dru Marcu, și țineam tare 
mult la acest titlu, hotărin- 
du-mă să fac din el ceea ce 
de fapt ar trebui să însemne 
în ochii lumii : omul cu cea 
mai mare responsabilitate so
cială. Și atunci mi-am zis că 
ori muncesc, ori mă las de 
meserie. îmi plăcea prea 
mult dăscălia ca să aleg a 
doua variantă și eram con
vins că în specialitatea mea. 
biologia, am posibilitatea să

fac aiei multe lucruri fru
moase și utile. Pasiunea pen
tru natură, cea care m-a che
mat pe băncile facultății de 
biologie, iși ciștigase ca alia
tă, mai puternică, pe aceea 
de dascăl."

A fost o repartiție fericită 
acest sat pierdut in streașină 
Apusenilor din două motive : 
„fiu de moț s-a întors la 
vatră", și cei 180 de copii ai 
școlii generale l-au ajutat 
să-și inceapă. cu deplină sa
tisfacție, apostolatul.

Intre timp la Filea, în ră
gazul unui ultim an s-au pe
trecut evenimente deosebite : 
s-au înființat cercul și echi
pajul ..Ocrotitorii Retezatu
lui", elevii au luat in custo
die o rezervație, au organizat 
expediții in Apuseni și Ceah
lău și alte activități pionie
rești. iar profesorul a fost 
prezent in calitatea sa de co
laborator ai Filialei Acade
miei din Cluj, cu diferite co
municări pentru colocvii si 
simpozioane naționale de e- 
cologie.

In pofida distanțelor. Mar- 
cu mai aleargă săptăminal la 
Cluj să prindă concertul ex
traordinar de joi de la Filar
monică, se zbate la Filială să 
obțină un cal pentru trans
portul materialelor și ne a- 
sigură că. prin sprijinul nos
tru. poate va izbuti să ob
țină stilpii cu care sâ prote
jeze plantația pionierească. 
Ce este apostolatul, mă gin- 
desc, reritind in Întregime 
scrisoarea profesorului de 
biologie, decit o mare inves
tiție de capital spiritual, o 
înțelegere exactă a datoriei și 
nu doar o pornire romantică?

Alexandru Marcu demon
strează așa cum ar trebui s-o 
facă fiecare tînăr absolvent, 
că se pot realiza lucruri 
mari, ieșite din comun și din
colo de ferestrele faimoaselor 
biblioteci, ateliere școală și 
orașe mari.

LUCIA HOSSU

vor schimba fața metalului, vor 
combina intre ele chimicalele, 
vor produce tractoare sau auto
mobile și așa mai departe, 
nu știu — suficient de temeinic 
— cum se schimbă cu sudoarea 
frunții (oricît de mecanizate ar 
fi operațiunile) fața pămîntului. 
Bunicii, predindu-le — în mij
locul naturii — lecția aceasta, 
lasă să cadă lent, in forul inte
rior al nepoților, o sămință de 
preț, capabilă să încolțească și 
să le Călăuzească pașii pe 
parcursul unei întregi existențe 
umane. Bunicii pot fi ai tăi, di- 
recți, insă tot atit de bine pot 
fi „bunicii" țării, cei care, de
cenii de-a rindul, și de secole, 
se căznesc să preschimbe fața 
pămintului, impodobind-o cu 
neasemuite roade, de toți aștep
tate.

Pe șantierele clujene se află, 
la ora actuală, mai bine de 
50 000 de tineri. Și nu peste, 
mult timp, cînd frunza va începe 
a păli, alți 25 000 de tineri vor 
impinzi cimpurile județului 
Cluj. Generațiile se vor regăsi, 
așa cum se cuvine, Ia lucru. Ele 
iși dau astfel mina nu prin in
termediul cilorva rînduri așter
nute pe hirtie sau printr-o carte 
poștală ilustrată, ci — funda
mental — prin mijlocirea recol
tei, a bogăției colective care se 
pretinde a fi obținută și păzită, 
egal, de toți. Sentimentul acesta, 
inegalabil, că ești părtaș la răs
punderile generale, nu se ciștigă 
nici exclusiv în banca de școa
lă, nici sub aripa familiei, a- 
casă. Pe uriașa foaie de pămint 
a județului Cluj — ca să luăm 
un exemplu concret, din atitea 
ș! atitea posibile — ca intr-o 
veritabilă „carte de onoare", va 
fi înscrisă — numai ca rezultat 
al muncii patriotice depuse de 
tineri — suma de peste 20 000 000 
de lei.

Coloană infinită — generațiile 
tării !

CAMPIONII JUVENTIȘTILOR
rin, promovați, de scurt timp, 
în echipa de seniori, sau Mircea 
Marian, transferat la F.C. Galați. 
De anul trecut am preluat con
ducerea tehnică a lotului de ti
neret-speranțe, alcătuit din nu
meroși fotbaliști de virsta junio
ratului, cu care am lucrat, de 
fapt, in prima parte a activității 
mele de antrenor, între 1971— 
1973. Desfășurind o muncă susți
nută, cu un program riguros de 
antrenamente, desigur că rezul
tatele bune nu s-au lăsat aștep
tate. Astfel, în acest sezon, am 
cîștigat de o manieră categorică 
campionatul juventiștilor, avind 
în formație pe tinerii ; Nicu- 
lescu, Ghenu (portari), Antones
cu, Vasiluț, Banciu, Vlad, Cer- 
nohuz, Staicu, Bălan, Stoica, I. 
Augustin. Frîncu, Popescu, Ia- 
mandi, Ion Lică și, în prima 
parte a campionatului, pe Vrîn- 
ceanu, trecut, ulterior, Ia seniori. 
Dintre jucătorii amintiți re
marc, îndeosebi, pe tinărul fun
daș Vlad (18 ani), cu frumoase 
perspective, Vasiluț (18 ani), care 
a dat un randament bun atit pe 
postul de fundaș, cit și ca mij
locaș, Bălan (18 ani), selecționat, 
recent, în lotul republican de 
juniori, Banciu, Iamandi, Frîn
cu și Popescu. Dealtfel, primii 
cinci jucători vor evolua, în se
zonul viitor, in prima garnitură 
a clubului nostru".

M. LERESCU

Competiția juventiștilor, care 
lansat, în ultimii ani, o seriea

de jucători talentați, a fost do
minată in stagiunea fotbalistică 
1974—1975 de formația dc tine- 
ret-speranțe a clubului Dinamo, 
pregătită de fostul internațional 
Lică NunweiHer. Avind o evolu
ție constant bună pe tot par
cursul celor 34 de etape, tînara 
formație a obținut 25 de victorii,. 
4 meciuri 
doar cinci 
juventiștii 
au ocupat 
de cinci puncte de a 2-a clasată. 
Universitatea Craiova, campioa
na de anul trecut. Respectiv, 
formația de tineret-speranțe a 
clubului Dinamo a acumulat 54 
de puncte (golaveraj 75—27), iar 
craiovenii ocupă locul secund, 
cu 49 de puncte (golaveraj 
96—24).

într-o scurtă convorbire avută 
cu antrenorul Lică Nunweiller, 
acesta s-a referit la utilitatea a- 
cestei competiții și a remarcat 
evoluția frumoasă a unui număr 
mare de jucători din pepiniera 
clubului Dinamo. „Din anul 1971 
m-am ocupat intens de lotul de 
juniori, avind la dispoziție o 
serie de tineri și elevi dotați cu 
frumoase calități fizice și tehni
ce, care au trecut, apoi, prin 
filiera lotului de tineret-speran
țe. Amintesc pe : Custov, Vrîn- 
ceanu. Ionel Augustin, Ion Ma-

egale și a cunoscut 
infringeri. Astfel, 

din Ștefan cel Mare 
locul 1, la o distanță

ÎNȘIRUIRE, recreare, odihnar

României
de juniori.

Ieri, 1 iulie, în 10 localități din 
țară s-au deschis taberele de 
pregătire pentru apărarea pa
triei pe profile de activități. 
Este vorba despre următoarele 
tabere: de transmisiuni — la 
Cîmpina. Timișoara și Iași; 
mnto-karting — la Motru-Gorj, 
Trifești-Neamț. Colibași-Argeș; 
tir, orientare turistică, judo — 
la Gurahonț-Arad. Timișul de 
Sus-Brașov (tabără în corturi) 
și Livada-Satu Mare; aero-ra- 
chete-modelism — la Tîrgoviște. 
Aceste tabere vor rămîne des
chise intre 1 iulie—10 august, în 
care perioadă se vor instrui 
7 200 tineri, băieți și fete, pe 
durata a 3 serii, de cite 12 zile.

Inaugurarea taberelor cu pro
fil vine să completeze tabloul 
activităților de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei 
din timpul vacanței, inaugurat 
cu două săptămîni în urmă, cînd 
au fost deschise cele 11 tabere 
cu profil aviatic — cu 1 700 de 
participanți — in cadrul cărora 
activitățile de instruire vor con
tinua pînă Ia 14 septembrie.

Activitate organizată și desfă
șurată de U.T.C., cu sprijinul 
Ministerului Apărării Naționale, 
Ministerului Educației și învă- 
țămintului și C.N.E.F.S., prin fe
derațiile de specialitate, pregă
tirea pentru apărarea patriei se 
înscrie in preocupările perma
nente ale tineretului. Programe
le activităților multiple din ta
bere au la bază obiectivele sta
bilite de partid in 
niu. indicațiile 
Nicolae Ceaușescu,

acest dome- 
tovarășului 

care subli-

niază necesitatea asigurării 
unui caracter tehnico- aplicativ 
conținutului acestor activități, 
astfel ca și aceste tabere să 
concure ia pregătirea pentru 
muncă și viață a tinerilor.

Din această perspectivă pro
gramele urmăresc, în primul 
rind, instruirea de specialitate, 
care se face în mod metodic, 
precum și formarea de deprin
deri practice, astfel incit tine
rii să devină, In mod nemijlo
cit. organizatorii propriilor acti
vități. Pentru că în tabere se 
realizează pregătirea tinerilor 
pentru funcții de comandant, a- 
dică ei vor deveni in noul an 
de pregătire pentru apărarea 
patriei comandanți de grupă, 
iar dintre cei mai destoinici se 
vor alege și locțiitori ai coman
danților de detașamente și cen
tre de pregătire pentru apărarea 
patriei.

Nu trebuie scăpat din vedere 
că în cadrul acestor tabere, pe 
lingă executarea programelor de 
instruire specializată, tinerii vor 
beneficia și de activități poliți- 
co-educative și ostășești, vor în
treprinde excursii și vor des
fășura întreceri sportive, vor în
deplini fiecare dintre ei atribu
ții de autogospodărire. După 
cum mai trebuie menționat că 
tinerii din tabere, organizați în 
formațiuni de lucru, vor parti
cipa și la diferite acțiuni de 
muncă patriotică. Acest program 
complex de activități satisface 
pe deplin instruirea, recrearea 
și odihna, atribute ale vacanței.

C. VASILE

Finala „Cupei
• DUMINICA, 6 IULIE, 

pe stadionul „23 August" din 
Capitală se va disputa finala 
„Cupei României" la fotbal, 
în care se vor intilni echi
pele Rapid și Universitatea 
Craiova. Partida va începe la 
ora 19,30. In deschidere, cam
pioana națională de juniori, 
echipa Rapid București, va 
primi replica unei selecțio-

nate bucureștene
*

Biletele pentru 
plaj se vor pune 
cu începere de joi, 3 iulie, 
la casele de bilete de la sta
dioanele ,,23 August", Repu
blicii, Dinamo, Ciulești și 
Steaua, la agenția C.C.A., la 
igenția Loto-Pronosport (pa
sajul subteran de la Univer
sitate) și la patinoarul 
August".

acest cu- 
în vînzare

„23

O preocupare activă
(Urmare din pag. I)

acestuia cu 400 kg. Manopera a 
fost diminuată și ea cu zece ore 
pe fiecare șasiu. Soluția grupului 
de tineri 
concepție 
kg 
duse 
prin 
tigul 
precizează ing. 
șeful grupului 
pe de o parte s-a redus greu
tatea netă a vagonului, iar pe 
de altă parte a crescut propor
tional capacitatea lui de încăr
care.

Un motiv de mîndrie 
lanțul întreprinderii îl 
tuie consumul mic de 
electrică : 12,52 MWh la 
lion lei producție globală față 
de circa 50 MW’h cit consumă — 
după informația tovarășului di-

o
40

re-
fapt

Alte 
fost 
vagonului

este de 
originală, 

de metal au 
din greutatea 

reproiectarea frînei. „Cîș- 
este în ambele sensuri —

Vasile Pigulea, 
de proiectanți :

în bi- 
consti- 
energie 
un mi-

rector Bacalu — întreprinderea 
similară din Arad. „Cum am 
acționat ? In primul rind toți 
tinerii au fost antrenați în com
baterea risipei de 
mărturisește ing.
Spînu, membru în
U.T.C., am inițiat echipe care 
urmăresc ca toți muncitorii să-și 
oprească mașinile în pauza de 
masă, iar după încheierea pro
gramului din schimburile de 
noapte să se stingă luminile. In 
paralel, am ' refăcut circuitele 
electrice in așa fel ca să poată ’ „ . .. . . . Se 

hală 
La 

sis-
re-

_ „____ Am
înlocuit, de asemenea, ilumi
natul incandescent cu cel fluo
rescent. Aceste măsuri au fost 
realizate de cei 37 uteciști, ală
turi de electricieni, în afara 
orelor de program și duminica".

energie,
Alexandru 
comitetul

fi iluminat doar locul unde 
lucrează și nu întreaga 
cum era pînă nu de mult, 
toate mașinile am adoptat 
tem propriu de iluminare 
ducînd lămpile de plafon.

Deosebit de eficientă s-a 
vedit a fi și inițiativa ___
500 de tineri sudori. „Stăruind 
ori de cite ori aveam prilejul
— în adunările generale U.T.C., 
la învățămîntul politic, in discu
țiile cu fiecare tînăr în parte
— pe răspunderea fiecăruia pen
tru folosirea cu chibzuință a 
electrozilor, a celorlalte mate
riale — adaugă secretarul U.T.C.
— am adoptat și măsuri prac
tice pentru prevenirea risipei. 
Ca să obțină de la magazie e- 
lectrozi noi, fiecare sudor 
buie să predea mai întîi 
tele celor folosiți, .1. I__ .
vada că au fost intr-adevăr în
trebuințați la limita optimă".

Pînă la Congresul al X-lea 
al U.T.C., tinerii de Ia între
prinderea de vagoane, iși pro
pun să mai realizeze : 10 000 ore 
muncă patriotică in sprijinul pro
ducției, să economisească încă 
5 000 kg vopsea de ulei și 8 tone 
electrozi.

do- 
celor

tre- 
cape- 

să facă do-

• PROBA DE SIMPLU 
BARBAȚI din cadrul tur
neului de tenis de la Wim
bledon, continuă sub semnul 
surprizelor. Jn sferturile de 
finală, Roscoe Tanner (SUA) 
l-a eliminat cu 6—4. 5—7. 
6—8, 6—2, 6—2 pe Guillermo 
Vilas (Argentina), al 4-lea 
favorit al concursului. In se
mifinale, Tanner îl va intilni 
pe compatriotul său Jimmy 
Connors, care l-a învins cu 
6—4, 8—6, 6—2 pe mexicanul 
Raul Ramirez.

★
Iată principalele rezultate 

înregistrate : dublu bărbați 
(turul trei) : Dibley, Roche 
(Australia) — Cox, Taylor 
(Anglia) 9—6, 6—3, 6—4 ; 
Battrick, Stilwell (Anglia) — 
Ion Țiriac (România), Pana- 
tta (Italia) 6—4, 2—6, 4—6, 
6—2, 6—3 .

• IN CADRUL CON
CURSULUI internațional de 
la Stockholm, atletul ameri
can Frank Shorter a stabilit 
pea mai bună performanță 
mondială a anului în proba 
de 10 000 m, cu timpul de

Bugner, campion al Europei. ’ 
După 15 reprize spectaculoa
se, Cassius Clay a primit 
verdictul la puncte păstrin- 
du-și astfel centura cu dia
mante.

După meci, Cassius Clay a 
declarat că renunță la ideea 
de a abandona boxul. El ur
mează. să-l intilnească la 1 
octombrie, la Manila, pe Joe 
Frazier.

• BOXERUL ARGENTI- „ 
NIAN Carlos Monzon, cam
pion mondial la categoria 
mijlocie (WBA) și-a păstrat 
cu succes centura. In gala 
disputată la ,,Madison Squa
re Garden" din New York, 
Carlos Monzon l-a învins 
prin KO tehnic, in repriza a 
10-a, pe americanul Tony 
Licata.

de 10 000 m, cu timpul 
27‘51‘T/IO.

In concursul feminin, 
mai valoros rezultat a 
obținut de Rosemarie Wits- 
chas-Ackermann (R.D. Ger
mană), învingătoare in proba 
de săritură in înălțime cu 
1,91

cel 
fost

• ANUL ACESTA, Cam
pionatele naționale de box se •> 
vor desfășura de-a lungul a 
trei etape, după cum urmea
ză : etapa județeană pină la 
7 septembrie ; etapa zonală 
intre 15 șf 21 septembrie, și 
etapa finală — 20—26 oc
tombrie, la București. Fede
rația de specialitate a stabi
lit următoarele orașe care „ 
vor găzdui fazele zonale : 
Cluj-Napoca, Constanța, Ti
mișoara și Iași.

m.

CAMPIONUL MONDIAL•
DE BOX la categoria grea, 
Cassius Clay, și-a reeditat pe 
ringul orașului Kuala Lum
pur succesul obținut acum 
doi ani in fața englezului Joe

• A 5-A ETAPA a Turului 
ciclist al Franței, Sabie sur 
Sarthe-Monts (224,500 km) a 
revenit la sprint olandezului 
Theo Smith in 5h 39'25”. In 
clasamentul general se men- ■ 
tine lider italianul Francesco > 
Moser urmat de belgianul 
Merckx la 02”.



1

Hesaj a! tovarășului 
Nicolae Ceausescu transmis 
tovarășului Erich Honecker

„Scînteia tineretului"

pag. 4

Primul secretar al C.C. al P.S.U.G. a primit 
pe reprezentantul P.C.R.

Marți, tovarășul Ștefan An
drei. -membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., aflat in 
vizită in R.D. Germană, la invi
tația C.C. al P.S.U.G., a fost pri
mit de tovarășul Erich Honecker, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., 
căruia i-a transmis din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al P.C.R.. un 
cald mesaj de prietenie și cele 
mai bune urări de succes. Mul
țumind, tovarășul Erich Honec
ker a transmis, la rîndul său, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un cordial salut de prietenie 
împreună cu urarea de noi suc
cese. în cursul convorbirii care 
a avut loc, s-a făcut un schimb 
de păreri privind dezvoltarea re
lațiilor bune dintre cele două 
țări și partide și unele probleme

internaționale. Convorbirea s-a 
desfășurat intr-o atmosferă cor
dială, tovărășească.

Au fost prezenți Hermann 
Axen, membru al Biroului Po
litic. secretar al C.C. al P.S.U.G., 
și Vasile Vlad, ambasadorul 
României în R.D. Germană.

CONFERINȚA
MONDIALĂ A ANULUI 

INTERNAȚIONAL 
AL FEMEII

încheierea dezbaterilor 
generale

La Ciudad de Mexico s-au în
cheiat dezbaterile generale ale 
Conferinței mondiale a Anului 
Internațional al Femeii, avind 
ca principale teme „Obiective și 
sarcini ale Anului internațional 
— Politici și programe actuale*-, 
precum și „Participarea femeii 
la întărirea păcii internaționale 
și la eliminarea rasismului, a- 
partheidului, discriminării ra
siale, dominației străine și aca
parării de teritorii prin forță".

Comisia întii a conferinței a 
adoptat „Planul mondial de ac
țiune" al cărui proiect a fost 
elaborat de o comisie specială 
in luna rriartie a acestui an.

Unele din amendamentele cele 
mai importante aduse proiectului 
inițial al „Planului de acțiune" 
de către participantele la con
ferința de la Ciudad de Mexico 
se referă la necesitatea promo
vării de transformări ale struc
turilor economice și sociale- de 
natură să facă posibilă și să ga
ranteze deplina egalitate a fe
meilor cu bărbații și liberul lor 
acces, fără nici' o discriminare, 
la toate tipurile de învățămint 
și activități profesionale. A fost 
subliniată, totodată, necesitatea 
unor măsuri adecvate pentru in
formarea femeilor cu privire la 
drepturile lor.

Pe lingă „Planul de acți
une", delegațiile a 64 de țări 
în curs de dezvoltare au pre
zentat conferinței spre aprobare 
un proiect al „Declarației de la 
Mexico", document ce sublinia
ză faptul că atit femeile, cit și 
bărbații, trebuie să lupte pentru 
eliminarea colonialismului, neo- 
colonialismului, imperialismului, 
dominației și ocupației străine, 
discriminării rasiale, acaparării 
de teritorii prin forță, precum și 
recunoașterii unor asemenea ac
țiuni, „deoarece asemenea prac
tici provoacă suferințe incalcu
labile femeilor, bărbaților și co
piilor dintr-o mare parte a ome
nirii".

INDIA: măsuri economice 

în sprijinul 

maselor populare

ITALIA : apel 
în vederea întăririi 

activității P.C.I. 
și F.G.C.I.

Direcțiunea Partidului Co
munist Italian a lansat un 
apel pentru inițierea unei noi 
campanii în vederea întăririi 
ideologice, politice, culturale 
și organizatorice a P.C.I. și a 
Federației Tineretului Comu
nist Italian (FIG.C.L). Obiec
tivele care se impun a fi ur
mărite — se arată în apel — 
sint. în primul rînd, o nouă 
creștere a adeziunilor la 
P.C.L și F.G.C.I., formarea și 
promovarea de noi cadre co
muniste. atit în activitatea 
de partid, cit și in adminis
trația publică, in conducerea 
organizațiilor de masă. „De 
la votul dat P.C.I. — la in
trarea în rîndurile comuniști
lor" — acesta este-apelul pe 
care federațiile și secțiile 
P.C.I. și ale organizației de 
tineret trebuie să-l adreseze, 
prin intermediul a numeroase 
inițiative, maselor largi de 
muncitori, de tineri și de fe
mei care au votat la 15 și 16 
iunie, pentru Partidul Comu
nist.

R.P. POLONA : Imagine a Sălii sporturilor din Katowice

Luis Cabrai despre reprezentarea 
la O.N.U. a Guineei-Bissau 
și Insulelor Capului Verde

• LA SOFIA au început lu
crările sesiunii Adunării Popu
lare a R.P. Bulgaria. Au luat 
parte Todor Jivkov, Stanko To
dorov și alți conducători de 
partid și de stat bulgari.

Sesiunea dezbate proiectul 
privind modificarea legii referi
toare la combaterea activităților 
antisociale ale copiilor și mino
rilor, precum și proiectul privind 
modificarea și completarea le
gii pensiilor. Vor fi prezentate, 
de asemenea, rapoarte privind 
unele probleme ale învățămîn- 
tului superior.

Vizita delegației 
parlamentare 

române în Turcia

Delegația parlamentară româ
nă, condusă de Corneliu Mănes- 
cu, președintele Comisiei pentru 
politică externă și cooperarea 
economică internațională a Ma
rii Adunări Naționale, aflată în- 
tr-o vizită oficială la Ankara, 
la invitația Medjilisului turc, a 
avut, marți, convorbiri cu -Tekin 
Ariburun, președintele Senatu
lui, și cu Kemal Guven, pre
ședintele Camerei deputaților 
(Medjilis).

Cu acest prilej. într-o atmo
sferă caldă, de stimă și respect 
reciproc, s-a făcut un larg și 
cuprinzător schimb de opinii cu 
privire la dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și colaborare între 
parlamentele celor două țări, în
tre România și Turcia, în inte
resul reciproc, al păcii și cola
borării în Balcani și in lume.

Formarea noului guvern libanez
La Beirut a fost dat publicității decretul prezidențial privind 

formarea unui nou guvern, condus de Rashid Karame, desemnat 
in această,funcție de șeful statului Suleiman Frangieh, la 28 mai 
— anunță agențiile M.E.N. și I.N.A.

In noul guvern, alcătuit din 
șase membri, premierul Karame 
deține, de asemenea, portofoliile 
finanțelor, apărării naționale și 
informațiilor. Ministerele de in
terne, resurselor energetice, poș
tei și telecomunicațiilor au fost 
încredințate lui Camille Cha- 
moun, fost președinte al țării, 
iar Philippe Takla a fost numit 
ministru de externe, al educației, 
planificării generale și artei oi. 
Celelalte portofolii au fost acor
date lui Ghassan Tueni — mi
nistrul, muncii, afacerilor socia
le, turismului, petrolului și in-

dustriei ; Iui Majid Ecsalane, 
i-au revenit portofoliile "sănătă
ții publice, agriculturii, locuin
țelor, reconstrucției și cooperati
velor, in vreme ce lui Adel 
Osseirane i s-au încredințat mi
nisterele justiției, Sconomiei și 
comerțului.

„Obiectivul noului guvern de 
salvare națională — a declarat, 
intr-o scurtă conferință de pre
să, premierul Karame — constă 
în restabilirea securității și În
țelegerii între libanezi, precum 
și intre aceștia și palestinieni".

ACORD PRIVIND ÎNCETAREA FOCULUI 
LA BEIRUT

• ÎN URMA UNEI REUNI
UNI la care au participat noul 
premier libanez, Rashid Karame, 
și președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Eli-

Statul suveran al Insulelor 
Capului Verde, care va lua naș
tere la 5 iulie, și statul, Gui- 
neea-Bissau, deja independent, 
vor avea fiecare o reprezentanță 
separată la Organizația Națiuni
lor Unite — a declarat, luni, a- 
genției France Presse. Luis Ca
brai, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Guineea-Bis- 
sau și secretar general adjunct 
al Partidului African al- Inde
pendenței din Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Verde 
(P.A.I.G.C.).

Luis Cabrai a precizat că re
prezentarea separată va dura 
cel puțin pină la realizarea uni-
tații dintre cele două state su
verane, a cărei formă va trebui 
să fie studiată de „Consiliul 
unității Guineei-Bissau și Ca
pului Verde" — emanație a A- 
dunărilor Naționale ale celor 
două țări. El a adăugat că nu 
vor exista reprezentanțe diplo
matice între aceste două țări, 
dar că P.A.I.G.C. va asigura re-

prezentanțele respective în fie
care dintre ele. Partidul iși va 
asuma, de asemenea, sarcina 
studierii prealabile a „organiză
rii unității", armonizînd activi
tățile în toate domeniile — în
deosebi economic, cultural și cel 
al securității. „P.A.I.G.C. va 
avea un rol conducător în cele 
două țări" —a subliniat Luis 
Cabrai.

Secretarul general adjunct al 
P.A.I.G.C. a declarat, pe de altă 
parte, că partidul său dorește să 
consolideze legăturile Guineei- 
Bissau și Capului Verde cu 
Portugalia.

INSTAURAREA UNOR NOI CO
MITETE ADMINISTRATIVE JN 

LAOS

Cu prilejul unei adunări popu
lare care a avut loc, la finele 
lunii trecute, în localitatea lao- 
țiană Pakse, a fost anunțată 
instaurarea unor noi comitete 
administrative ale provinciei Se- 
don și orașului Pakse, care au 
înlocuit vechile autorități locale 
necorespunzătoare. în cele două 
noi comitete administrative au 
intrat reprezentanți ai forțelor 
populare laoțiene.

După cum informează postul 
de radio Pathet Lao, adunări 
populare similare au avut loc, 
recent, și în patru districte din 
provinciile Vientiane, Champon 
și Savannakhet. Aceste adunări 
au marcat, de asemenea, înlătu
rarea vechilor autorități locale 
și instaurarea in respectivele 
districte a unor administrații 
corespunzătoare voinței popu
lare.

activității OM
Conferința asupra Națiunilor Unite

în
s-au 
de-a 
țiunilor Unite 
cadrul căreia personalități 
vieții politico-diplomatice 
diferite
demnitari ai organismelor

au

localitatea austriacă Baden 
desfășurat lucrările celei. 
X-a Conferințe asupra Na- 

manifestare în 
ale 
din 

țări, precum și inalți 
din 

sistemul O.N.U. au dezbătut 
probleme privind dezvoltarea în 
perspectivă a Organizației Na
țiunilor Unite, în sensul adap
tării mecanismului său la nece
sitățile creării unei noi ordini 
economice și politice in lume. 
Din România a participat am
basadorul Constantin Ene, șeful 
Misiunii permanente a 
noastre pe lingă Oficiul 
nilor Unite din Geneva.

țării
Națiu-

Subliniind actualitatea temei 
aflate in dezbatere — „Coordo
narea activităților economice și 
sociale ale Națiunilor Unite" — 
secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, a relevat nece
sitatea ca O.N.U. să facă față 
noilor responsabilități pe care 
evoluțiile vieții internaționale le 
impun.

în cadrul lucrărilor, partlci- 
panții au examinat o serie de 
aspecte concrete privitoare la 
creșterea eficacității acțiunilor 
întreprinse de O.N.U. in vederea 
instaurării unor noi relații eco
nomice internaționale, prin lua
rea in considerație a intereselor 
tuturor statelor.

berarea Palestinei, Yasser Ara
fat, a fost anunțată oficial, la 
Beirut, semnarea unui acord de 
încetare a focului — anunță a- 
gențiile France Presse și United 
Press International.

Acordul, cu intrare imediată 
in vigoare, prevede in principal 
suprimarea tuturor pozițiilor de 
apărare și redeschiderea circula
ției.

Postul de radio Beirut a pre
cizat că cei doi lideri au căzut 
de acord că „elementele nedisci
plinate" vor fi arestate și tra
duse în fața justiției.

Agențiile internaționale de 
presă precizează că, in cursul zi
lei de marți, pentru prima dată 
in ultimele opt zile, in capitala 
libaneză a domnit liniștea.

bordul stației

• ȘEFUL STATULUI LIBA
NEZ, Suleiman Frangieh, l-a 
primit pe vicepremlerul și mi
nistrul sirian de externe, Abdel 
Halim Khaddam, aflat intr-o 
vizită oficială la Beirut, împre
ună cu generalul Hikmat Chi- 
habi, șeful Statului Major al 
armatei — informează agenția 
SANA, citind postul de radio 
Beirut.

în cadrul întrevederii au fost 
abordate ultimele evoluții in
tervenite în situația din Orien
tul Apropiat, ca și unele pro
bleme de interes comun.

„Saiiut-4"
• GUVERNUL LIBANEZ a

Primul ministru al In
diei, Indira Gandhi, vor
bind la posturile indiene 
de radio, a relevat că gu
vernul intenționează să 
ducă la bun slîrșit pro
gramul măsurilor econo
mice în interesul mase
lor largi populare.

Printre altele, se prevăd mă
suri pentru redistribuirea pă- 
minturilor în scopul împroprie
tăririi țăranilor lipsiți de pămint 
și construirea unor sisteme de 
irigații care vor asigura apa ne
cesară agriculturii pe o suprafa
ță de 5 milioane hectare.

Primul ministru al Indiei _ a 
anunțat, de asemenea, că, în- 
tr-un viitor apropiat, vor fi a- 
doptate noi măsuri pentru redu
cerea prețurilor la mărfurile de 
primă necesitate, de dezvoltare 
a industriei și de îmbunătățire a 
situației materiale a studenților. 
Aceste măsuri vor fi urmate de 
altele pe care guvernul le va în
treprinde pentru ridicarea eco
nomiei țării și pentru asigurarea 
creșterii bunăstării maselor.

Școala secundară superioară din Ryongrim - o nouă con
strucție în peisajul acestei așezări din R.P.D. Coreeană.
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• PROTEZE OCULARE Șt AUDITIVE. Profesorul american 
William J. Kolff, descoperitorul „rinichiului artificial'*, a anunțat 
că a realizat progrese in punerea la punct a unor „proteze" cu 
ajutorul cărora orbii și surzii iși vor putea recăpăta vederea, 
respectiv auzul. In urma experimentării „ochiului artificial" asu
pra a 34 persoane, o parte din acestea au putut reproduce for
mele geometrice care le fuseseră prezentate. „Ochiul artificial" 
este format dlntr-un „organ receptor'* compus dintr-o plachetă 
de material plastic acoperită cu 64 de puncte sensibile la lu
mină care transformă semnalele luminoase primite de la obiec
tul privit. In impulsuri electrice interpretate de un dispozitiv 
electronic. O a doua plachetă, conținind 64 de microelectrozi, 
este fixată in cutia craniană a pacientului pe traseul căilor 
optice care transmit „mesajul" către creier. „Urechea artificia
lă" este un dispozitiv similar, fixat tn urechea internă, menit 
să transmită nervilor auditivi semnalele corespunzătoare sune
telor. Cercetările se află încă In faza experimentală, profeso
rul Kolff apreciind că mai are nevoie de 3—4 ani pentru desă- 
vîrșirea urechii artificiale și de 5—6 ani pentru ochiul artifi
cial. Cele două proteze vor fi însă relativ costisitoare: 30 000—44 000 
franci francezi cea auditivă- și între 120 000 și 160 000 
franci cea oculară • „CONCORDE" IN FAȚA CERTIFICA
TULUI DEFINITIV. Avionul „Concorde" cu seria 4 a pri
mit, luni, din partea aviației civile britanice un ■ certifi
cat de navigație care-1 va permite să transporte pasageri 
și să participe la zboruri de încercare în vederea obți
nerii unui certificat definitiv. Cele patru aparate „Con
corde" vor efectua, pe baza acestor permise speciale, 800 de 
ore de zbor — in condiții de exploatare comercială — necesare 
obținerii certificatului de zbor definitiv • O NOUA TEORIE 
DESPRE ORIGINEA INSCRIPȚIILOR DESCOPERITE PE INSU
LA PAȘTELUI (nu și a statuilor-gigant) este oferită de omul 
de știință australian Robert Langdon. în cartea sa „Corabia 
pierdută", apărută recent la Sydney, Langdon urmărește odi
seea unei nave spaniole cu pînze, „San Lesmes", care s-a pier
dut în 1526, din cauza furtunii, de un convoi ce se îndrepta 
spre Indlile de Est. La bord se aflau «panioll, probabil 50—60 
de oameni. Potrivit autorului, corabia a eșuat pe un bane de 
corali din apropierea atolului Amanu, situat la 500 mile est 
de Tahiti. La baza argumentației se află descoperirea. în anul 
1920, a patru tunuri la est de atolul. Amanu. Echipajul a reu
șit, se pare, să desprindă nava Împotmolită În recif prin arun
carea peste bord a tunurilor, după care a navigat pină la ato
lul Hao, situat în apropiere, pentru a cerceta starea corăbiei 
șl a face reparațiile necesare. Apoi, continuă Langdon, spa
nioli! s-au Îndreptat spre atolul Anaa, aflat la circa 250 mile 
est de Tahiti, unde o parte dintre ei au decis să rămlnă. Spa
niolii stabiliți în atoluri ca Anaa sau Raiateea au furnizat în 
decursul anilor coloniști pentru insulele învecinate, inclusiv 
Insula Paștelui, ale cărei inscripții au fost scrise, potrivit au
torului, de spanioli. Robert Langdon îșl bazează această recon
stituire pe argumente cum ar fi culoarea ochilor, părului șl 
pielii locuitorilor insulelor, grupele lor de singe, rasele de 
clini existente, tradițiile, credințele religioase, unele elemente 
ale specificului lor cultural • UN CUTREMUR DE PAMtNT DE 
INTENSITATE RELATIV MARE, măsurînd 5,75 grade pe scara 
Richter, a fost înregistrat luni, la ora 13,27 GMT, în zona centrală 
și vestică a Greciei — a anunțat Institutul seismologie al Obser
vatorului din Atena. Epicentrul seismului a fost localizat la circa 
185 km vest de capitală. Potrivit primelor date anunțate de ofi
cialități, cutremurul a provocat fisurarea unor clădiri din unele 
localități urbane • INCEPIND DE LA 1 IULIE, în Finlanda de
vine obligatorie centura de siguranță pentru toți pasagerii auto
mobilelor particulare. De la prevederile legislației adoptate în 
acest sens de parlament sînt exceptate taxiurile, autobuzele și 
camioanele • PERICOLE... COSMETICE. O echipă de cercetători 
guvernamentali americani a examinat efectele secundare provoca
te de diversele cosmetice aflate pe piața americană. Produsele 
capabile să producă anumite vătămări celor care le utilizează s-au 
dovedit a fi deodoranții. depllatoarele și spreiurile pentru p^r. 
Par a fi sigure, între altele, loțiunlle pentru plajă, spumele de 
bărbierit și lacurile de unghii.
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Noua metodă a sondării spec
trale a atmosferei superioare te
restre. in gamele infraroșu și 
ultraviolet, a fost folosită pen
tru prima oară de cosmonauții 
Piotr Klimuk și Vitali Sevas- 
tianov la bordul stației orbitale 
științifice sovietice „Saliut-4“ — 
informează agenția T.A.S.S. A- 
ceastă metodă permite studierea 
răspîndirii în atmosferă a va
porilor de apă. a ozonului și o- 
xizilor de azot, elemente cărora 
oamenii de știință le acordă o 
atenție deosebită.

De aceste elemente depind în 
mare măsură starea Oceanului 
aerian și evoluția proceselor ce
au loc în el, cum ar fi absorb
ția razelor solare infraroșii și a 
fluxului de căldură al Pămîntu- 
lui spre Cosmos, reducerea in
tensității radiațiilor ultraviolete, 
mortale pentru organismele vii.

învestitura noului guvern 
al Mozambicului

• Președintele Republicii 
Populare Mozambic, Samora 
Machel, a dat învestitura, la 
1 iulie, primului guvern ai 
tinărului stat independent 
african — informează agen
ția A.N.L în cursul ceremo
niei ce a avut loc la preșe
dinția republicii — la care 
au asistat membrii Comite
tului Central și ai Comitetu
lui Executiv ale FRELIMO, 
reprezentante ale Organiza
ției femeilor din Mozambic, 
membri ai corpului diplo
matic acreditafi la Louren- 
co Marques — cei 15 miniș
tri și doi miniștri adjuncți 
desemnați in cabinet au de
pus jurămintui solemn, prin 
care se angajează să-și con
sacre toate energiile în servi
ciul poporului mozamblcan, 
pentru apărarea și triumful 
revoluției.

Cercetările care au loc In pre
zent la bordul stației orbitale 
„Saliut-4“ —- precizează T.A.S.S. 
— permit, de asemenea, studie
rea gradului de poluare a atmo
sferei terestre.

O analiză amănunțită a per
mis oamenilor de știință să tra
gă concluzia că cea mai eficien
tă studiere a Soarelui se poate 
face în infraroșu și ultraviolet, 
deoarece la „răsăritul" și „apu
sul" Soarelui pe „Saliut-4“ poate 
fi urmărită pătrunderea acestor 
raze in straturile atmosferei te
restre.

cerut oficial Secretariatului gene
ral al Ligii Arabe să amine 
convocarea Consiliului ministe
rial al acestui organism pana- 
rab, propusă de Irak, pentru a 
lua în discuție ultimele evoluții 
intervenite în situația din Liban 
— anunță agenția M.E.N.

După cum s-a precizat la se
diul din Cairo al Ligii Arabe, 
răspunzînd propunerii avansate 
de guvernul irakian, partea li
baneză a apreciat ca oportună 
o aminare a dezbaterilor extra
ordinare. Secretarul general al 
Ligii Arabe, Mahmud Riad, l-a 
primit pe ambasadorul libanez, 
Mohamed Sabra, care i-a făcut 
cunoscută poziția guvernului 
său în legătură cu reuniunea 
propusă.

Un document despre perspectivele 
energetice ale S.U.A»

La Washington a 
fost dat publicității 
raportul unui grup 
special de experți în 
probleme energetice, 
însărcinat de Con
gres cu stabilirea 
priorităților Statelor 
Unite în acest dome
niu, pe diferite ter
mene.

Experții sublinia
ză, pentru început, 
necesitatea unor 
schimbări în politi
ca promovată actual
mente in ceea ce 
privește utilizarea, 
cercetarea și dezvol
tarea energiei, și a- 
nume: soluționarea
problemelor tehnice 
care împiedică în' 
prezent extinderea 
surselor energetice, 
mai ales pe planul 
centralelor avind la 
bază cărbunele și al 
celor nucleare; in
tensificarea eforturi
lor de conservare, 
prin reducerea în 
primul rind a con

sumului Ia automo
bile; includerea între 
surse a energiei so
lare: accelerarea pro
ducției de combusti
bil sintetic.

Remarcînd că 
S.U.A. au depășit 
deja ciclurile de 60 
de ani ale trecerii 
de la lemn la cărbu
ne și, apoi, la petrol 
și gaze naturale, ra
portul fixează urmă
toarele priorități ale 
viitorului:

— pe termen scurt 
(anii 1976—1985): ex
tinderea utilizării 
cărbunelui, petrolu
lui, gazelor naturale 
și a energiei nuclea
re, prin descoperirea 
unor noi surse și va
lorificarea mai bună 
a celor existente;

— pe termen me
diu (1985—2000): ac
celerarea procesului 
de obținere a com
bustibilului sintetic 
și utilizarea sporită 
a surselor neglijate

în prezent, de pildă 
energia geotermică, 
cea solară și cea a 
reziduurilor și de
șeurilor ;

— pe termen lung 
(după anul 2000): do- 
bîndirea energiei din 
surse inepuizabile, 
cum ar fi cea solară 
și cea a reactorilor 
pe bază de fuziune, 
dezvoltarea tehnolo
giilor pentru utiliza
rea pe scară largă a 
acestor surse.

Autorii documen
tului au ajuns la con
cluzia că, în cazul 
unor rate normale d 
creștere a consumu
lui și dezvoltare a 
unor surse alternati
ve, Statele Unite vor 
continua să importe 
petrol pină în anul 
1995. Dacă însă po
liticile propuse nu 
vor fi promovate, 
importurile de țiței 
vor spori pină la acea 
dată de patru ori.
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MIERCURI, 2 IULIE 1975

ZIUA CEA MAI LUNGA: Patria 
(orele 9,30; 12,45; 16; 19,30).

UN SALT SPRE MARE PER
FORMANȚA: Timpuri Noi (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

MARELE CIRC: Scala (orele 
9,30; 11,30; 13,30; 16; 18,15; 20,30); 
Grădina Luceafărul (ora 20,15).

LEGEA PRERIEI: București
(orele 8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 
19; 21); Favorit (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30); Grădina Di
namo (ora 20.15); Grădina Bucu
rești (ora 20,15).

KIT ÎN ALASKA: Victoria (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30); 
Flacăra (orele 15,30; 17; 20,15).

PIEDONE — COMISARUL FARA 
ARMĂ: Luceafărul (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30); Festival 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21); 
Grădina Festival (ora 20).

INCREDIBILELE AVENTURI 
ALE UNOR ITALIENI IN RUSIA: 
Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30); Drumul Sării (orele 
15,30; 18; 20).

JOCUL DE CĂRȚI: Sala Pala
tului (orele 17,15; 20,15); Capitol 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,45); Grădina Capitol (ora 20.15); 
Flamura (orele 9; U,15; 13,30;
15.45; 18; 20,15).

TOAMNA BOBOCILOR: Lira 
(orele 16; 18,15); Arta (orele 15,30;

17,45; 20,15); Grădina Lira (ora
20.15) ; Grădina Arta (ora 20).

SPERIETOAREA: Central (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). 
Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45).

TATĂ DE DUMINICA: Doina 
(orele 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. La 
ora 9,45 — program pentru copii); 
Ferentari (orele 15,30; 18; 20,15).

ULTIMUL PISTOLAR DIN 
CROSS CREEK: Feroviar (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20.30); Au
rora (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15); Grădina Aurora (ora 20).

ZBOR PESTE LIVEZI: Bucegi 
(orele 16; 18).

RECOMPENSA PENTRU ȘERIF: 
Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30); Miorița (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15).

HAIDUCII: Dacia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

TEROARE PE „BRITANNIC": 
Buzești (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30); Tomis (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15); Grădina Buzești 
(ora 20,15); Grădina Tomis (ora
20.15) .

TELEGRAME: Unirea (orele 16; 
18).

HOINARII: Cotroceni (orele
13,30; 15,45; 18; 20,15).

PRIMĂVARA TRISTA: Glulești 
(orele 15.30; 18; 20,15).

COMEDIE FANTASTICA: Pacea 
(orele 15,30; 17,45; 20).

CEI MAI FRUMOȘI ANI: Glo
ria (orele 8,45; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,45); Modern (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30); Gră
dina Modern (ora 20).

UN HOROSCOP CU BUCLUC: 
Crîngași (orele 16; 18,15).

MAREA CURSĂ: Floreasca (ore
le 15,30; 19).

HYPERION: Viitorul (orele
15,30; 18; 20).

ULTIMA ZĂPADA DE PRIMĂ
VARA: Volga (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20).

LUMINA LA CAPĂTUL TUNE
LULUI: Moșilor (orele 15.30; 18; 
20); Grădina Moșilor (ora 20,15).

NEMURITORII: Popular (orele 
15,30; 18; 20,15).

INVINCIBILUL LUKE: Cosmos 
(orele 15,30; 18; 20,15).

PE AICI NU SE TRECE: Munca 
(orele 15.30; 19).
TĂCEREA DOCTORULUI 

EVANS: Rahova (orele 16; 18).
ACTORUL ȘI SĂLBĂTICII: Vi- 

tan (orele 15,30; 19).
PIRAȚII DIN PACIFIC — 

INSULA COMORILOR: Progresul 
(orele 16; 19).

ȘCOALA TINERILOR CĂSĂ
TORIȚI: Grădina Bucegi (ora 
20,15):

GOANA DUPĂ AUR: Grădina 
Vitan (ora 20,30).

UN OM IN SĂLBĂTICIE: Gră
dina Unirea (ora 20,15).

PROGRAMUL 1
9,00 Teleșcoală. 10,00 Matineu de 

vacanță: „Stiletul". Producție a 
studiourilor sovietice. 10,30 Biblio
teca pentru toți: „Miorița”. 11,20 
Melodii celebre. 11,35 Aveți legă
tura directă cu... întreprinderea 
„Electrotim-iș" din Timișoara. 11,55 
Telex. 12,00 închiderea ‘ programu
lui. , 16,00 Teleșcoală. Atlas geogra
fic: itinerar școlar în Transilva
nia. 16.30 Curs de limbă rusă (re
capitulare). 17,00 Telex. 17,05 La 
volan; —• emisiune, pentru condu
cătorii auto. 17,15 Bucuroși de oas
peți... la Arad. Tinerețea noastră 
cîntă. 18,05 Tragerea Pronoexpres. 
18,15 Drumuri în istorie. Muzeul 
Unirii din Alba-Iulia (III). 18,35 
Dincolo de note... Azi — Radu

Șerban. 18.55 Tribuna TV: Politi
ca partidului în problema națio
nală. 19.20 1001 de seri: Intîmpiări 
cu Balthazar. 19,30 Telejurnal. 
20,00 Incursiune în sistemul infor
mațional; 20.25 Publicitate. 20,30 
Festivalul comediei cinematogra
fice la televiziune. Telecinemate- 
ca.- Film artistic: „Viața la castel" 
— producție a studiourilor cine
matografice franceze. 22.00 Vedete 
ale eîntecului.- 22,10 24 de ore. 22,30 
închiderea programului.

PROGRAMUL 2

20.00 Pagini de umor: „Ce vrăji 
a mai făcut nevasta mea". 20,25 
Preferințele dv. muzicale sînt și 
preferințele noastre. 21,10 Telex. 
21,15 Studio ’75. 21.30 Roman foi
leton: „Așa s-a călit oțelul" — 
episodul III. 22,30 închiderea pro
gramului.

Teatrul de Comedie (la Teatrul 
de vară „Herăstrău"): PREȘUL
— ora 20,30; Teatrul ,,C. Tănase" 
(Sala Savoy): CER CUVÎNTUL 
LA... DIVERSE — ora 19,30; An
samblul „Rapsodia Română": 
ȚARA BOGATA-N FRUMUSEȚI
— ora 18,30.

SUCCESUL UNEI TINERE 
VIOLONISTE ROMANE

Ediția din anul acesta a 
Concursului internațional de 
vioară de la Glasgow, des
chis tinerilor violoniști, a fost 
ciștigată de concurenta Mi- 
haela Martin, elevă la Liceul 
de muzică nr. 1 din Bucu
rești. Președintele juriului, 
marele violonist Yehudi Me
nuhin, a declarat că nivelul 
la care s-a prezentat tinăra 
româncă a fost deosebit de 
ridicat, avindu-se in vedere 
și calitatea înaltă a celorlalți 
concurenți din peste 20 de 
țări. Datorită succesului ob
ținut la acest concurs, Mi- 
haela Martin a fost invitată 
să dea un concert public cu 
orchestra națională a Scoției.

• GUVERNUL Republicii 
Populare Chineze și Guvernul 
Regatului Tailandei, animate de 
dorința de a impulsiona și de a 
dezvolta relațiile tradiționale de 
prietenie dintre popoarele celor 
două țări, în conformitate cu 
interesele și dorința comună a 
celor două popoare, au hotărît 
să se recunoască reciproc și să 
stabilească relații diplomatice la 
rang de ambasadă, începînd de 
la 1 iulie 1975.

• ÎN CAPITALA TUNISIA
NA, s-au deschis lucrările Con
ferinței partidelor politice și 
mișcărilor de eliberare națională 
de pe continentul african, avind

ca temă „Dezvoltarea planificată 
in Africa și căile africane spre 
socialism". La dezbateri partici
pă reprezentanți ai 31 de partide 
și mișcări de eliberare.

• LA 1 IULIE, în Nor
vegia a intrat in vigoare in
terdicția asupra reclamei 
produselor industriei tutunu
lui.. Măsura are ca obiectiv 
reducerea fumatului.

De la 1 ianuarie 1975, în 
Norvegia a fost interzisă, de 
asemenea, reclama băuturilor 
alcoolice.

Cauzele prăbușirii avionului „Boeing-727"

• GUVERNUL BRITANIC s-a 
reunit, mar|i, intr-o ședință 
extraordinară, consacrată scăde
rii tot mai îngrijorătoare a 
cursului lirei sterline in raport 
cu celelalte devize occidentale. 
După reuniune nu a fost dat 
publicității vreun comunicat 
oficial, dar din surse oficiale se 
transmite că premierul Wilson 
rămine adept al hotăririi, anun
țate luni, de a nu fi întreprinse 
nici un fel de acțiuni „dictate 
de panică". Poziția oficială a gu
vernului în această gravă pro
blemă urma să fie prezentată in 
Camera Comunelor, spre sfîrși- 
tul zilei, de ministrul finanțelor, 
Denis Healey.

A FOST DATĂ PUBLICITĂȚII ÎNREGISTRAREA DIALOGULUI 
DINTRE TURNUL DE CONTROL Șl PILOTUL AVIONULUI

La New York au fost date publicității înregistrările convorbi
rilor efectuate intre turnul de control și pilotul avionului 
„Boeing-727“, aparținind companiei „Eastern Airlines", prăbușit 

la 24 iunie în apropierea aeroportului internațional „Kennedy". 
După cum se știe, acest accident este cel mai grav din istoria 
aviației civile americane, bilanțul sau riăicindu-se la 112 morți 
și 12 răniți' — dintre care cea mai mare parte se afli intr-o stare 
critică.

înregistrările consemnează cererea pilotului de ai se permite 
schimbarea direcției de aterizare, date fiind condițiile meteo
rologice deosebit de proaste existente în zona aeroportului in 
momentul producerii catastrofei.

Un avertisment similar a fost comunicat turnului de control 
și de comandantul unei alte aeronave, care aterizase cu puțin 
înainte, fără ca el să fie totuși luat în considerație.

Deocamdată, experții apreciază că întreaga vină a accidentului 
revine controlorilor de zbor, care au refuzat să ia măsurile ce 
se impuneau.
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