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VIZITA CĂPITANILOR REGENȚI 
Al REPUBLICII SAN MARINO

® Ceremonia plecării de pe aeroportul Băneasa

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘEȘCU
A PRIMIT PE TOVARĂȘUL

EDVARD KARDELI

Miercuri, 2 iulie, s-a încheiat 
vizita oficială — întreprinsă in 
tara noastră, la invitația, pre
ședintelui Republicii Socialiste 
Rortiănia. tovarășul Nicolae 
Ceaușeșcu, și a tovarășei Elena 
Ceaușeșcu, de căpitanii regenți 
ai Republicii San Marino, Al
berto Cecchetti și Michele Righi, 
împreună cu soțiile — Maria 
Domenica Cecchetti și Ernesta 
Righi.

Ceremonia plecării, a avut doc 
pe aeroportul Băneasa. în, onoa
rea irialților oaspeți au fost ar
borate drapelele de stat ale Re
publicii San Marino și Republi
cii Socialiste România.

Pe o mare pancartă era în
scrisă urarea : ..Trăiască

, nia și colaborarea dintre Repu
blica Socialistă România și Re
publica San Marino !“.

O gardă militară prezintă‘o- 
norul. Se intonează imnurile, .de;. 
stat ale Republicii SȘn Marino.:, 
și Republicii Socialiste- Româ
nia, in timp ce sint trase-21 de 
salve-deartilerie.

în continuarea, ceremoniei, 
președintele. României și căpi
tanii regenți trec.in.revistă gar
da de onoare.

înalții: oaspeți sanmarirrezi iși 
. iau, apoi, rămas bun de'țlâ. șefii

misiunilor diplomatice acreditați 
in. țara noastră prezanți „pe . ae
roport, de la personalitățile ro
mâne. civile și militare, venite 
sâ-i salute.

Sint prezenți tovarășii .Manea 
Mâmescu.' Emil Bobu. Paul Ni- 
culeseu. iGheorghe Oprea. Gheor - 
ghe Radulescu. Nicolae Giosan, 
Vasile Patilineț. loan Ur.su,- 
George Macov.escu, ministrul ?. • 
facerilor externe, alți membri 
ai guvernului. conducători de 
instituții centrale, generali si 
ofițeri superiori. Era de faiă 
Pdmpiliu Celan. consulul gene
ral: al României , in Republica 
San Marino.

Un grup de pionieri oferă 
flori președintelui Nicolae 
CeăuȘesciî șl IMarâșSî Elena 
Ceaușeșcu. căpitanilor regenți 
și soțiilor lor.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușeșcu și tovarășa 
Elena Ceaușeșcu iși iau un căl
duros rămas bun de la excelen- 
țele“lor Alberto Cecchetti și 
Michele Righi. de la soțiile lor. 
Șefii celor două state iși string 
miinile cu cordialitate. Tovară
șul Nicolae Ceaușeșcu a expri
mat satisfacția pentru vizita că
pitanilor regenți, pentru dialo
gul fructuos avut cu acest pri
lej. în numele căpitanilor re

genți, Alberțo Cecchetti a mul
țumit călduros tovarășului 
Nicolae Ceaușeșcu.’ tovarășei 
Elena Ceaușeșcu. pentru primi
rea și ospitalitatea care li s-ă 
rezervat, subliniind că asemenea 
intilniri prietenești și de mun
că. la nivel inalt, .dintre .cete 
două popoare reprezintă ’un a- 
port al ambelor state la. afirma
rea idealurilor de pace și coope
rare internațională.’

La ora 9.30. avionul a deco
lat. înalții oaspeți sanmarihezi 
au plecat intr-o scurtă vizită in 
nordul Moldovei.

(Agerpres)

Tovarășul Nicolae Ceaușeșcu,- 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a primit, miercuri dimineața, pe 
tovarășul Edvard Kardeli. mem
bru al Prezidiului Comitetului 
Central al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, membru al Pre
zidiului R.S.F. Iugoslavia. Oas
petele face o vizită în țara noas
tră, impreună cu soția, la invi
tația secretarului general al 
Partidului Comunist Român.

La primire a luat parte tova
rășul Paul Niculescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. viceprim-mi- 
nistru al guvernului.

A fost de față Petar Dodik, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București.

Tovarășul Edvard Kardeli a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușeșcu un cordial salut prie
tenesc și cele mai bune urări 
din partea tovarășului Iosip 
Broz Tito. președintele R.S.F. 
Iugoslavia, președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușeșcu a rugat pe oaspete 
să transmită tovarășului Iosip 
Broz Tito un cald salut priete
nesc, cele, mai bune urări de 
sănătate și fericire.

în timpul intrevederii a avut 
loc o informare reciprocă asupra 
activității și preocupărilor Parti
dului Comunist Român și Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, 
a mersului construcției socialiste 
în cele două țări. Relevîndu-se 
cu profundă satisfacție cursul 
pozitiv al relațiilor de prietenie 
și colaborare frățească româno- 
iugoslave, a fost exprimată do
rința comună de a dezvolta și 
mai mult conlucrarea rodnică pe 
plan politic, economic, tehnico- 
științific și cultural dintre Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Socialistă Federativă Iugo
slavia, raporturile de strinsă 
prietenie și solidaritate dintre 
Partidul Comunist Român și U- 
niunea Comuniștilor din Iugo
slavia, in interesul comun al

popoarelor noastre, al cauzei 
păcii și socialismului.

A avut loc, de asemenea, un 
schimb de păreri asupra unor 
probleme ale vieții politice in
ternaționale actuale și ale miș
cării comuniste și muncitorești.

A fost reafirmată . hotărirea 
României și Iugoslaviei de a 
conlucra activ pentru consoli
darea cursului spre destindere, 
securitate și colaborare interna
țională, pentru generalizarea 
unor raporturi noi intre state, 
bazate pe principii democratice, 
de încredere și respect reciproc, 
pentru instaurarea unei noi or
dini economice și politice, me
nite să asigure progresul fie
cărui popor in parte, dezvolta
rea generală, asigurarea păcii 
in lume.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie și înțelegere reciprocă, 
care caracterizează relațiile din
tre popoarele, partidele și țări
le noastre.

Dejun oferit de tovarășul 
Nicolae Ceaușeșcu și tovarășa 
Elena Ceaușeșcu în onoarea 
tovarășului Edvard Kardeli

ÎN ACESTE ZILE și a tovarășei Pepiga Kardeli
AL U.T.C. SI CONFERINȚA A X-A A U.A.S.C.R.

Să discutăm

despre tinerețe

educație

7/«/J INTÎMPINĂ CONGRESUL AL X-LEA

PREA MIC
PENTRU

TOATE FORȚELE SATULUI PE CÎMP

DIN RECOMANDĂRILE SPECIALIȘTILOR
în condițiile deosebite din 

aceste zile, datorate ploilor a- 
bundente care au căzut. în 
fiecare unitate agricolă, in 
fiecare comună se impun mă
suri urgente în vederea eva
cuării excesului de urtiiditate 
de pe suprafețele afectate. 
Pentru conducerile unităților 
agricole, a organizațiilor U.T.C. 
de la sate, în această perioa
dă, principalul obiectiv asu
pra căruia trebuie concen
trate toate eforturile îl consti
tuie mobilizarea la muncă a 
tuturor tinerilor — elevi, stu- 
denți, mecanizatori, coopera
tori, navetiști — în vederea e- 
xecutării de șanțuri și canale 
de scurgere a apei. Imediat 
după scurgerea apei. tinerii 
trebuie să treacă la recoltarea 
manuală a griului, acolo unde 
combinele nu pot intra în la
nuri. O altă problemă : unele 
Ioturi de grîu pot avea o umi
ditate mai mare decît cea ad
misă la preluare, ceea ce ne
cesită operațiuni de uscare. In 
majoritatea unităților coope
ratiste unde au fost amenajate 
platforme simple și șoproane, 
se cer mobilizate forțe manua
le care să asigure uscarea 
griului prin lopătare. Conco
mitent. însă, trebuie să existe 
o supraveghere atentă din par
tea unităților respective pen
tru ca boabele să nu fie a- 
mestecate cu diferite impuri
tăți. Totodată se știe că strîn- 
gerea Ia timp și fără pierderi 
a recoltei este hotărîtă în cea 
mai mare măsură de buna 
funcționare a tractoarelor, a 
combinelor și a celorlalte uti
laje agricole de care ne folo-

sim în acest sezon. în .scurtul 
răgaz determinat de starea 
vremii, stațiunile de mecani
zarea agriculturii trebuie să 
verifice mașinile, să înlăture 
defecțiunile apărute in timpul 
recoltării orzului și in parte a 
griului. La fel de importantă 
este și completarea stocurilor

răspunderi
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de carburanți, a pieselor 
schimb și a altor materiale 
necesare. Desigur, recoltarea 
mecanizată se desfășoară în 
aceste condiții mai greu. De 
aceea se cere din partea uni-

OVIDIU MARIAN
(Continuare în pug. o ll-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușeșcu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român. președintele 
Republicii Socialiste România, și 
tovarășa Elena Ceaușeșcu au o- 
ferit, miercuri, un dejun în o- 
noarea tovarășului Edvard Kar
deli. membru al Prezidiului Co
mitetului Central al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, 
membru al Prezidiului R.S.F. 
Iugoslavia, și a soției sale, to
varășa Pepiqa Kardeli.

Au luat parte tovarășii Manea 
Mănescu, Emil Bobu. EmibDră- 
gănescu. Paul Niculescu.

A participat Petar Dodik, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București. ~ '

în timpul dejunului, tovarășii, 
Nicolae Ceaușeșcu și EtȚvard 
Kardeli au rostit scurte toasturi.

în toastul său, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘEȘCU a spus:

Aș dori să salut în mod cor
dial prezența in România a to
varășului Edvard Kardeli și a 
tovarășei Pepița Kardeli. 
eă se vor simți bine în 
noastră, în ciuda faptului 
n-am . reușit „să asigurăm" 
la inceput condiții cit mai

cute din punct de vedere 
teorologic (Animație !). 
insă că in timpul 
România vor putea 
cite ceva din țara

Convorbirile pe 
avut vor exercita 
pozitivă asupra relațiilor dintre 
Uniunea Comuniștilor din Iugo
slavia și Partidul Comunist Ro
mân, dintre România 
slavia.

Vă urez să pptreccți 
plăcut zilele, puține, 
le-ați rezervat vizitei in Româ
nia.

Sper 
țara 

că 
de 

plă-

me- 
Sper 

șederii in 
să cunoască 
noastră.
care le-am 
o influentă

și Iugo-

cît mai
pe care

Aș dori să toastez pentru o 
colaborare cit mai strinsă intre 
partidele și popoarele noastre !

In sănătatea tovarășului Tito !
In sănătatea tovarășului Kar

deli și a tovarășei Kardeli !
Răspunzind, tovarășul ED

VARD KARDELI a spus :
Vă mulțumesc din inimă pen

tru cuvintele dumneavoastră ț 
de asemenea, vă mulțumesc cor
dial pentru invitația de a vă vi
zita țara.

Ne-ați urat să ne simțim bine

în România. Trebuie să spun că 
deja ne simțim foarte bine, ne 
este foarte plăcut Ia dumnea
voastră. Și cind spun acest 
lucru mă refer și la convorbiri
le pe care le-am avut cu dum
neavoastră, cu colaboratorii 
dumneavoastră. Fiindcă atunci 
cind oamenii se înțeleg așa cum 
ne înțelegem noi de mai muîți 
ani la rînd, este ușor să porți « 
convorbire, te simți intr-adevăr 
bine, ca intre prieteni. De a- 
ceea. aș dori să toastez pentru 
ea acest spirit al înțelegerii, al 
colaborării dintre noi nu numai 
să dureze, dar să se întărească 
continuu ; și pentru ca acest 
spirit să îl transpunem în coo
perarea directă, in relațiile 
noastre în toate domeniile.

Permiteți-mi să ridic paharul 
în sănătatea dumneavoastră, to
varășe Nicolae Ceaușeșcu, in 
sănătatea dumneavoastră, to
varășă Elena Ceaușeșcu, pentru 
colaborarea noastră, pentru noi 
succese ale Republicii Socialiste 
România, pentru bunăstarea po
porului român !

Dejunul s-a desfășurat .intr-o 
ambianță de caldă cordialitate.

Deschis tinerilor violoniști, Concursul Internațional de vioară 
desfășurat recent Ia Glasgow a desemnat ca laureat pe Mihaela 
Martin, absolventă a anului II al Liceului de muzică nr. 1 din 
București.

Avîndu-se în vedere și numărul mare de participanți — din 
peste douăzeci de țări — succesul tinerei interprete a fost a- 
preciat de marele violonist Yehudi Menuhin drept consecința 
unei temeinice pregătiri profesionale, expresie elocventă a ni
velului școlii românești de muzică.

ÎN PAGINA A IV-A ne vorbesc : prof. Elisabeta Sîrbu. di
rectoarea Liceului de muzică nr. 1 din București și prof. Elena 
Scbmitzer.

George Călinescu al cărui spirit tulbură 
zilele acestea amintirea verii toride în 
care am intrat fără teamă și,fără prihană, 
lăsîndu-ne intimidați, de soarele ei violent 
și copleșitor, avea o voce fantastică. L-am 
auzit zilele trecute la radio evocîndu-l pe 
Eminescu și vocea lui înaltă, extraordinar 
de expresivă, .fără nici 
dulație convențională, 
nefiind altceva decît 
forma pe care o ia 
sufletul în starea sa 
de acută emoție, ceea 
ce nu este la jnde- 
mînă decît spiritelor 
libere care trăiesc la 
temperatura arcului 
voltaic, avea darul să 
ni-l reapropie miracu
los. Mi-am amintit versul acela, ca un 
strigăt de libertate reținut cu bărbă
tească rigoare al lui Nichita Stănescu 
„El este, el este, el e !" - și chiar era, era 
prin vocea lyi, tulburător de aproape de 
sensul cuvîntului cel direct, ca o metaforă 
a faptului că într-adevăr, George Căli
nescu nici n-a plecat dintre noi.

El iubea, desigur, vara. Vara e pură 
pentru 
țele, și 
anțele, 
că i se
tele cele mai apropiate de alb - este ano
timpul cel mai clasic. Nu ne putem ima
gina Grecia eternă decît în lumina or-

cea mai mica mo-

bttoare a soarelui, și George Călinescu, 
pe malul Pontului Euxin visa că e grec. 
El populase acest țărm în fantasticele lui 
viziuni nefanteziste cu oameni apți de 
soare, îl populase cu statui din marmură 
și piatră dobrogeană, alcătuind astfel, 
pentru lumea sa interioară, un spațiu al li

niștii - pentru că vacanța este, ar trebui

VOCAȚIA VACANȚEI
de Smaranda Jelescu

că nu lasă să respire decit esen- 
poate pentru că estompează nu- 
conurile de umbră, poate pentru 
potrivește piatra și marea, elemen-

să fie, nedegradată, nu e altceva decît 
un spațiu al liniștii. De cite ori revăd Ma
maia mă gîndesc la George Călinescu, 
pentru că acolo regăsesc visul lui aproa
pe în stare pură. Mamaia s-a clasicizat, a 
căpătat patină, ce straniu, parcă ieri se 
ridica frenetic, se plantau pomi, lumea se 
minuna de construcția „Perlei", uriașa 
scoică, de smarald. Astăzi, pomii, maturi, 
alcătuiesc o perdea întunecoasă, răcoroa
să și melancolică între lac și mare ca și 
cind duhul blond al lacului ar trebui îm
piedicat să se apropie de imperiala stihie 
a mării. Iar Mamaia e populată cu statui. 
Din loc în loc, răsar din iarbă, albe, splen-

dide, înnobilînd bucuria estivală, cu care 
s-au construit hotelurile. La sud de Con
stanța, în acea revărsare de fantezie și 
talent arhitectural care demonstrează vo
cația vacanței la români, privind uluită, 
pentru prima oară, Olimpul și Neptunul, 
formidabila performanță arhitecturală a 
hotelului „Panoramic" - am simțit, du

reros, lipsa statuilor.. 
Lipsa acordului armo
nic, rima. Vocația va
canței o au numai cei 
care știu s-o prețu- 
iască după efort. Sin
gurul care ne dă 
dreptul la vacanță 
este efortul. Vacanța 
are sens numai cînd 
este complementară, 
veniți aici s-o ce- 

o merită, armonia este 
și nu se poate

Pentru toți acei 
lebreze pentru că 
o lege a vacanței 
concepe armonie marină decît în dialogul 
mării cu frumosul conceput de om, și nu 
se poate concepe armonie marină fără 
monumente. Avem nevoie de statui__ i_,
la capătul de aur al pămîntului româ
nesc, atîția artiști tineri, maturi, în distin
să senectute, așteaptă comenzile
Avem nevoie de statui pentru ca să simțim 
legătura cu marea. Timpul oprit în loc al 
vacanței, stropul nostru de eternitate se 
cere hrănit cu artă. Să ne închipuim că 
ne-o spune, cu vocea sa ridicată patetic 
în emoție, George Călinescu.

acolo,

marii.
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Să se intensifice ritmul recoltării

NEGRU LA ALB

pentru

griului

Cine suportă pierderile

elevi aflați în vacanță 
lucra la transport, pe

din Riciu, în perime- 
Săbed, în punctul

Lupta împotriva poluării se 
desfășoară in țara noastră cu o

celei de a doua culturi!
să se accelereze însămînțarea

pași fuseseră făcuți.
orașului

sau cum s-a reușit depoluarea unui oraș

ACOLO UNDE VREMEA PERMITE ATENTIE. PROTEJAȚI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR!

COPSA MICA, DE
5 7

MUREȘ. Ogoarele județului 
Mureș cunosc în aceste zile de 
vară ritmul intens al muncii, 
perioada de virf în care se află 
campania agricolă mobilizînd 
practic toate forțele satului. Sta
rea cimpului la Șăulia, Balda, 
Riciu, Zau de cimpie, în zona 
Ludușului promite o bună re
coltă, depășirea nivelului pre
văzut al producțiilor. La Sînpe- 
tru de cimpie, Valeria Popșor, 
contabilă la C.A.P., secretara 
organizației U.T.C., ne declară: 
„Pentru a putea face față lu
crărilor de sezon astăzi am ie
șit și noi din birouri. Sintem 
hotăriți ca asemenea acțiuni, 
mai ales acum în aceste momen
te de virf ale campaniei. să de
vină o practică) firească, obiș
nuită".

cauzate de lipsa
pieselor de schimb
și de frecventele

defecțiuni
ale utilajelor?

Acum, pe ogoare, sînt concen
trate toate forțele mecanice la 
recoltat cereale, la arat, pregătit 
terenul și semănatul culturilor 
duble, lucrări care trebuie să se 
desfășoare neîntrerupt, in flux 
continuu, deoarece soarta pro
ducțiilor depinde în bună ,năsu- 
ră de execuția „în timp optim" 
a acestor operații. Și totuși, din 
raidurile efectuate în aceste zile, 
am constatat o serie întreagă de 
staționări prelungite ale trac
toarelor și combinelor. Motivul ? 
Lipsa pieselor de schimb, slaba 
calitate a reparațiilor și chiar 
livrarea noilor utilaje din uzină 
fără minimum necesar de repere 
în vederea intrării lor in lanuri.

La S.M.A. Cosîmbești, județul 
Ialomița, in vreme ce 20 de 
combine Gloria recoltau din zori 
și pină seara lanurile grele cu 
grîu. alte 2 „surate" staționau, 
aliniate frumos, pe platforma de 
stocare. Combine noi, numai de 
un an folosite. „Lipsesc motoa
rele" — ne spune ing. Gh. Flo- 
rescu, directorul S.M.A. Unde 
sint ? în halele de .reparații ale 
unității specializate S.M.A. Hîr- 
șova. din județul Constanța. De 
aici, în loc să vină motoarele 
mult așteptate, sosesc zilnic...' 
mesaje telefonice de aminare. 
Facem o mică socoteală : in 7 
zile, de cind se lucrează cu Glo
riile. cele două care stau, ar fi 
recoltat peste 100 hectare. La 
rindul lor semănate cu porumb 
pentru boabe, pină la toamnă 
timpul fiind suficient maturiză
rii, s-ar fi realizat o producție 
de 400 tone. Dacă mai adunăm 
cit se pierde prin scuturarea 
griului nerecoltat la timp... Dar 
asemenea socoteli nu fac numai 
cei de la Cosimbești. în săptâ- 
mina trecută, aproape 60 de com
bine Gloria nu au lucrat. Cine 
suportă pierderile irecuperabile 
de recoltă ?

Solicităm părerea tovarășului 
inginer Vladimir Tomuleț din 
centrala de mecanizare a agri
culturii în legătură cu aceste 
situații :

— Staționările combinelor, a 
preselor de balotat se datoresc 
in principal nerespectării de că
tre întreprinderile furnizoare de 
piese de schimb a contractelor 
pe care le-au încheiat încă de 
anul trecut. I.M.U.M. Medgidia, 
spre exemplu, a livrat cu defec
țiuni de fabricație un înnodător 
modernizat pentru presele de 
balotat, dar nu s-a mai îngrijit 
să asigure piesele de rezervă 
pentru perioada de garanție. De 
asemenea, lanțurile de acționare

IDEB experimentează
un sistem modern

de facturare
și verificare

Pentru controlul facturilor 
emise trimestrial celor peste 
500 000 de abonați ai între
prinderii de distribuție a ener
giei din București sint necesa
re, în fiecare an, 16 milioane 
de operațiuni aritmetice. Ur
mărind îmbunătățirea, limi
tarea lor și excluderea orică
ror greșeli de calcul, I.D.E.B. 
a trecut, începînd din această 
lună la experimentarea unui 
sistem modern de facturare și 
verificare, prin utilizarea mij
loacelor mecanizate. După a- 
ceastă metodă, prima factură 
se va întocmi pe baza consu
mului mediu pe ultimele 12 
luni, repartizat în mod egal, 
pe cele patru trimestre. Abo- 
nații pot cunoaște dinainte 
suma pe care o vor plăti la 
viitoarea prezentare a înca
satorului. împreună cu care se 
stabilește, totodată, ziua urmă
toarei vizite.

Pe inginerul Marian Crosmo- 
liuc de la C.A.P. Riciu l-am gă
sit preocupat de amplasarea 
griului de toamnă, lucru firesc 
dacă ne gindim că recolta anu
lui viitor se pregătește de pe 
acum. La capitolul lucrări exe
cutate consemnăm: prașila a
treia manuală pe cele 200 hec
tare cu sfeclă de zahăr; prașila 
a doua la porumb pe mai bine 
de jumătate din cele 395 hec
tare ; trifolienele cosite, insilo- 
zate, fînurile depozitate. Pentru 
apropiata campanie a 
s-au încheiat contracte cu pes
te 50 de 
care vor 
combine.

Ieșind 
trul C.A.P. 
numit Techeniș, ne atrag aten

Siale innodătoarelor. pinioanele 
ambreiajele de fricțiune nu au 
fost livrate în totalitate. „Danu
biana" ne-a pus la dispoziție 500 
de anvelope care nu pot fi folo
site, deoarece nu au camere de 
aer. De la Cimpina și Mija, 
axele de la reductoare. cutiile 
de viteză și chiar reductoarele 
complete pentru combinele Glo
ria nu au sosit conform grafice
lor stabilite. Sînt greutăți și de 
la Uzinele de tractoare Brașov 
care nu livrează decit „global" 
fără a urmări structura pe pie
se. Or, un motor fără cuzineți 
sau pistoane, nu poate funcționa.

— Am intilnit și numeroase 
cazuri cind tractoarele nu lucrau 
noaptea din lipsa generatoarelor 
de curent, sau chiar deloc avînd 
diferite defecțiuni la motor.

— Este și „normal" atita vre
me cit Întreprinderea „Acumu
latorul" livrează acumulatoare 
sub STAS. După ultima adresă 
primită de la această întreprin
dere se pare că încă doi ani a- 
ceastă situație va persista 
deoarece liniile de fabricație nu 
sînt puse la punct. Cit privește 
reperele de bloc motor, arbore 
și chiulasă pentru tractoare, res
tanțele sînt cumulate la mii de 
bucăți. De la Sinaia, pentru a 
exemplifica, pompele de injec
ție au fost livrate fără piese de 
rezervă, cum ar fi pistoane și 
supape de refulare, adică toc
mai elementele care se uzează 
cel mai rapid. Din această cauză 
pe lingă staționările îndelunga
te sînt înregistrate și consumuri 
sporite de carburanți.

Orice comentariu este de 
prisos. Cu utilaje defecte sau 
incomplete nu se poate desfășu
ra campania in condiții norma
le. Fiecare clipă pierdută prin 
staționare dijmuiește producția. 
Sînt necesare măsuri hotărite 
din partea forurilor de resort 
răspunzătoare, pentru reme
dierea urgentă a acestor situații.

ȘTEFAN DORGOȘAN Se lucrează intens la transportul baloților de paie 
Fotografii : GH. CUCU

magnetofon, 46 defile 
ceea ce urechea unui 
a reținut, pentru in- 
judecată din convor-

între două scoarțe de carton 
se găsește manuscrisul unei pie
se de teatru. Personaje, replici, 
indicații de regie, o punctuație 
impecabilă. Și un titlu: „Discu
ții intre tăticu Romei și mino
rul Dănuț". Și incă un titlu, de 
data aceasta oe copertă: DOSA
RUL nr. 820 191/1975. Pe 46 de 
file din cele 60 cite cuprinde 
„lucrarea" se întinde un dialog 
real, repetat cu creionul după 
banda de 
păstrează 
casetofon 
stanța de 
birile purtate intre un tată și 
fiul său. Mina care a transcris 
grijuliu fiecare cuvint fără să 
uite a indica schimbările de ton 
și fluctuațiile de mimică apar
ține tatălui. Fiul, „minorul Dă
nuț" nu știe să scrie. El. perso
najul cu cea mai complexă par
titură in sceneta întinsă pe mul
te pagini este un băiețel ciufu
lit, în virstă de cinci ani. elev 
la Grădinița nr. 50 din Bucu
rești. Un personaj prea mic 
pentru un rol așa de mare ca 
acela de a fi, concomitent, ar
bitru și obiect al conflictului cu 
care colindă părinții săi sălile 
tribunalului.

S-a întîlnit cu „șansa" de a 
se afla în plin centru al dramei 
incă de pe cind se tira de-a bu- 
șilea de la un cap la altul al 
pătucului. Atunci, la vremea cind 
Dănuț împlinise abia șase luni, 
o hotărire judecătorească ii des
părțea in două casa părinteas
că, lăsînd să se scurgă pe apa 
discordiei tihna, căldura, afec
țiunea. Toate „darurile" care i 
se cuveneau întregi de la tatăl 
și mama lui s-au înjumătățit, 
rămînînd în cele din urmă sim
ple pretexte. Motive pentru un 
aprig conflict. prin ungherele 
căruia foștii parteneri de viață, 
inginerul Romulus Diaconescu 
și doctorița Chirvase Lidia se 
împotmolesc fără șă obosească 

ția niște combine. Era ora 11 dar 
mecanizatorii Francisc Varga, 
Zoltan Kiss. Alexandru Borșa 
stau la umbră. Din 7 combine 
lucrau doar două. Rezultatele — 
și ele pe măsură.

în aproape o jumătate de zi 
se recoltaseră doar 3 hectare. 
O combină cu cilindri defecți, 
alta fără tractor, alta cu tracto
rul defect, la alța nu venise 
tractoristul. Inginerul șef al 
C.A.P., Bela Daroczi. nu se alar
mează: „Doar cu --Gloria- re
coltăm, celelalte le-am adus nu
mai să le încercăm".

Vine vorba de culturi succe
sive. Același interlocutor ne de
clară:

— Am primit planul de la ju
deț — 150 hectare, dar dacă vom 
realiza 10—20 hectare va fi bine. 
Știți la noi nu merg.

Știm. Este aceeași zonă ca în 
localitățile amintite mai sus, 
unde culturile duble sint la loc 
de cinste. Poate responsabilita
tea conducerii C.A.P. este mai 
scăzută aici, față de îndeplini
rea acestui deziderat major al 
producției agricole din acest an.

Fără grabă se acționează și 
Ia C.A.P. Ceuaș. La ora 12 în- 
tr-o adevărată zi de vară, șeful 
secției S.M.A., tovarășul Liviu 
Damian, cu combinele gata de 
start, așteaptă să vină președin
tele C.A.P. cu sacii pentru a 
începe secerișul la orz. Oricum 
s-ar motiva, 
sește deloc 
cînd fiecare 
toare pentru 
in alte părți 
similară, se impun măsuri mai 
energice pentru mobilizarea tu
turor forțelor la cîmp, pentru 
folosirea din plin, la întreaga 
capacitate, a tuturor utilajelor.

situația nu își gă- 
justificarea, acum 
clipă este hotărî- 
recoltă. Aici, ca și 
unde situația este

MIRCEA BORDA

de cinci ani 
vorț, copilul 
mamei, tatăl 
revendice și 
nu s-a grăbit să dea curs aces
tei pretenții, tatăl s-a adresat 
instanței care a fixat niște zile 
și ore ..de vizită", mama a pro
testat părîndu-i-se exagerat pro
gramul hotărit de instanță, ta
tăl a revenit și tot așa. lupta 
continuă și copilul crește. CUM?

încoace. După di- 
a fost încredințat 
nu a intirziat să-1 
pentru sine, mama

PREA MIC PENTRU UN ROL
AȘA DE MARE

mai 
de 
iȘi

puțin 
viață, 
alintă

lipsește chiar 
Are haine și

Asta îi . interesează 
pe foștii parteneri 
deși fiecare în parte . 
blind conștiința cu apa călduță 
a unor himere. „NU ii lipsește 
nimic — mi-a spus mama. Eu 
mă străduiesc să-1 cresc cum 
trebuie". „Să știți că eu încerc 
să fiu cit mai apropiat de copil, 
mă joc cu el, il învăț să se poar
te cum trebuie" — susține ta
tăl.

Oare? Oare nu-i 
nimic lui Dănuț? 
jucării. Are chiar două , rinduri 
de jucători : unele la tata, altele 
Ia mama. Are și două case, care 
își cască pe rind ușile grăbite 
să se dovedească una mai pri
mitoare ca . cealaltă. NU ARE 
decit un singur părinte chiar 
dacă acest rol îl joacă pe rind 
fie tata, fie mama. NU ARE tih
na și duioșia de care copilăria 
lui are atita nevoie, chiar dacă 
intre cei doi părinți se desfă-

Pe terenurile proaspăt eliberate, tractoarele taie brazde adinei pre
gătind condițiile insămintării celei de a doua culturi.

DIN RECOMANDĂRILE
SPECIALIȘTILOR

(Urmare din pa°. I)

taților agricole cit și din par
tea organizațiilor U.T.C. asi
gurarea unui număr sporit de 
oameni atît pe combine cit și 
pe mijloacele de transport, 
lucru ce va favoriza depozita
rea cit mai grabnică și fără 
pierderi a recoltei.

în zonele neafectate cum 
sînt județele Brăila, Tulcea. 
Constanța, Buzău. Vaslui și al
tele, în aceste zile, trebuie să 
se intensifice la maximum fo
losirea utilajelor și în special 
folosirea lor grupată atît la 
recoltat cit și la balotat, apoi

șoară un adevărat concurs cu 
probe de afecțiune. Există, aca
să la mama lui Dănuț, un caiet 
in care tatăl e obligat să con
semneze: „Am văzut copilul, 
azi...", există acasă la tatăl lui 
Dănuț un magnetofon care îi 
captează conștiincios fiecare 
vorbă. „Mama are un caiet unde 
il scrie pe tăticu pentru nenea 
milițianu. Tata face ca la tele
vizor, merge cu microfonu după 

mine și mă pune să spun de 
mama..."

ExplicindU-mi, Dănuț și-a ja
lonat singur și precis situația. 
Și-a demarcat între niște repe
re foarte*.stranii universul. Un 
loc unde încap cuvinte pe care 
nu le poate încă acoperi cu ima
gini. La discuția pe care am 
purtat-o la Grădinița nr. 50 asis
ta și tovarășa educatoare Elena 
Badea. Dănuț repeta foarte mîn- 
dru un text învățat pe dinafa- . 
ră: „Tăticu îi ia lui mami banii" 1 
— spunea și adăuga apoi cu un 
gest vizibil copiat după o vir- 
stă mai mare: „Știe și avocatul"

— Ce înseamnă avocat, Dă
nuț?

— Un... om...
Un om despre care copilul știe 

doar atit. că il poate invoca pen
tru mai multă siguranță în ca
drul „lecției" predate de mamă. 
Despre magnetofon cunoaște tot 
puțin și numai raportindu-se la 

ata însămînțarea celei de 
doua culturi.

★
Mai mult ca orieînd. acum 

cînd campania recoltării se 
află în plină desfășurare, or
ganizațiile U.T.C. au datoria și 
obligația, în același timp, de a 
mobiliza pe toți tinerii sate
lor, de a crea condiții optime 
desfășurării unei activități 
susținute din partea elevilor 
și studenților veniți in număr 
mare în sprijinul lucrătorilor 
de pe ogoare. Trebuie înțeles 
că soarta recoltei, strîngerea 
ei la timp și fără pierderi, 
depinde în mare măsură și de 
noi, tinerii, de puterea de 
muncă și hotărirea ce ne ca
racterizează.

cele aiteva situații stereotipe în 
care devine colaboratorul tată
lui: „Tați zice hai să jucăm 
mozaic, da' eu știu că vrea să 
stau la masă ca să mă pună la 
bandă!"

— Și ce spui tu „la bandă"? 
Din nou gestul de amuzantă, 

dar falsă precocitate: „Tot fe
lul de prostii..."

Un băiat de cinci ani care ar 
avea dreptul să-și plimbe încă 

înțelegerea printre jocuri și a- 
fecțiunea în cîmpul cald al unui 
cămin știe că este obiect de dis
cordie. Mai mult, a început 
chiar să speculeze această si
tuație. „Vedeți. îmi atrăgea a- 
tenția educatoarea, copilul a în
vățat deja să mintă." Nu să fan- 
tazeze, nu să imagineze istori
oare, ci să reproducă „după mo
dele date" concluzii false, afir
mații pripite. Adevărul tatii și 
cel al mamei nu se potrivesc. 
Pentru aderarea Ia unul sau al
tul, părinții aruncă in joc re
compense și amenințări: „Dacă 
îi spui lui mami să te lase cu 
mine iți aduc o jucărie..." „Dacă 
îi dai telefon lui tăticu că nu 
vrei să vină duminică, mergem 
la Sinaia". „Dacă nu...“ „Dacă 
da..." Fiecare din ei, tată, mamă 
îi oferă lui Dănuț, deocamdată 
doar spre reproducere papagali
cească o față strîmbă sau ciun
tită a realității. Cu toate că fie-

rile" de negăsit aiurea în Tara 
____ ... ______ __________ Românească, sugerînd pictorilor, 
deosebită intensitate și cu mij- să_nu scape «.ocazia", 
loace din ce in ce măi moderne, 
in pas cu tehnica mondială, ceea 
ce face ca rezultatele' obținute 
să corespundă scopului propus : 
eradicarea factorilor poluanți.

Orașul Copșa Mică ilustrează, 
in acest sens, nu doar o ten
dință ci o realitate în plină 
desfășurare.

Afectat de surse poluante cu 
grad mare de nocivitate, ora
șul a intrat intr-un alt moment 
odată cu măsurile aplicate con
form unei hotăriri speciale a 
Consiliului de Miniștri din 1972. 
Primul oraș din Europa care 
producea negru de fum din gaz 
metan, incepind din 1935. Copșa 
Mică a fost și primul oraș asu
pra căruia consecințele fabrică
rii acestui produs s-au făcut 
simțite din plin. „Copșa Nea
gră", decreta un ziar reprezen- 
tind unul din „istoricele" parti
de de pe vremuri, aflat pentru 
„moment" in opoziție, prevalin- 
du-se de o realitate repede ui
tată în . clipa,„cînd scopul fusese 
atins. Un alt ziar — cinism ? 
— scria în '938 despre „griu-

SEMNAL
S-ar părea că, în unele ca

zuri, măsurile de combatere 
a poluării vizează în exclusi
vitate sursele industriale. A- 
firmația este valabilă în ca
zul edililor timișoreni care 
nu au găsit pină acum solu
ția pentru asanarea unei sur
se de poluare cu un grad ri
dicat de periculozitate, dar, 
mai ales, potențial focar de 
infecție.

Despre ce este vorba ? In 
urmă cu cîțiva ani, gunoiul 
menajer a inceput să fie de
pozitat in afara orașului in 
niște gropi rezultate de la 
fabricarea cărămizilor. Cum 
aceste gropi s-au umplut des
tul de repede, in prezent re
ziduurile se împrăștie la su
prafață, ocupind din ce in ce 
mai mult din „cîmpul" de 
gunoaie Foieni, după cum 
se vede nu degeaba numit 
astfel. Trecînd peste aspectul 
dezolant al acestei întinderi, 
cindva teren agricol, proble
ma „depozitului" de gunoaie 
se pune in termeni gravi : in 
timpul verii, resturile orga
nice putrezesc, constituind o 
sursă potențială de infecție 
pentru oraș și localitățile a- 
propiate, ca să nu mai vor
bim de mirosurile insuporta
bile emanate și care se îm
prăștie la distanțe destui de 
mari. Crescînd populația o- 
rașului și odată cu asta con
sumul de bunuri de larg con
sum, sporește și volumul de 
rezidii. Chiar dacă sînt arse 
— nu mai vorbim de fumul 
emanat ce impînzește împre
jurimile, împiedicind și cir
culația 
din apropiere - 
fecții nu este 
oarece gunoiul 
ză zilnic, iar 
mintite nu se 
regularitate in

Indiferent de soluții, cîmpul 
de gunoaie de la Foieni 
nu trebuie să mai constituie 
o amenințare pentru popu
lație. Legile statului sint ca
tegorice in acest sens și nici 
o aminare nu poate fi justi
ficată.

normală pe șoseaua 
- sursa de in- 
anulată de
se depozitea- 
operațiile a- 
desfășoară cu 
același ritm.

care din ei, tată, mamă ar tre
bui să știe cu ce consecințe se 
poate solda pentru copil traiul 
„pe din două" nici unul nu are 
înțelepciunea să renunțe, în in
teresul copilului, la disputa pă
timașă in care s-au angajat. 
Spun: „copilul e încă mic", dar 
nu ezită, unul să-i folosească 
vorbele drept probe in justiție, 
altul să-l țină la curent cu tri
bulațiile materiale ale conflic

tului. Rezultatul? Copilul atului. Rezultatul? Copilul a În
vățat deja să mintă. Să aleagă ! mai poț .nețezi ușor în memo- 
pentru fiecare părinte exact vor- ‘ 
bele pe care acesta i le așteap
tă, chiar dacă ele intorc spate
le adevărului. Cu o șiretenie 
încă inconștientă plasează fără 
greș sursele care alimentează 
flacăra disputei dintre părinți. 
De aici pină la o dualitate con
știentă, pină Ia un comporta
ment deliberat ambiguu drumul 
nu e deloc lung. Nu e prea greu 
de imaginat unde duce o cale 
începută cu stîngul, un T 
care cirmește spre nicăieri 
din anii copilăriei.

Cei cărora legile noastre 
rale le cer stăruitor să se 
stituie drept dascăli la „primă 
școală de formare a tinărului" 
folosesc cu propriul lor fiu o 
ciudată și periculoasă pedago
gie. „Această situație ar trebui 
să înceteze cit mai repede — 
remarca tovarășul Eugen Vasi-

drum 
. încă

mo- 
con-

Evident, se exagera, dar ne
grul de fum își pusese „am
prenta" pe casele oamenilor, pe 
fețele lor.

Pină in 1972 au fost luate o 
serie,.de măsuri de natură să 
ate/iuezc impactul evident al 
noxelor cu mediul înconjurător. 
Primii 
Decisivi pentru aerul 
au fost următorii doi 'ani. J>in 
anul 1973 Copșa Mică dispune . 
de o stație meteorologică spe
cială care se ocupă de proble
mele poluării. Miilor de analize 
le-au urmat decizii judicioase, 
subliniem judicioase tocmai 
pentru a evidenția caracterul de 
ofensivă totală. A fost pus în 
funcțiune un sistem de captare 
a negrului de fum la instalația 
R 300 : rezultatul : eradicarea 
poluării cu negru de fum la 
Copșa Mică și in localitățile din 
jur. Prin dotarea combinatului 
cu acest sistem, se recuperează, 
zilnic, șase tone de negru de 
fum care luau „drumul atmo
sferei". Vegetația din zonă a 
„înflorit" aproape instantaneu, 
cum se exprimă gazdele, invi- 
tindu-ne să admirăm ver
deața ce inundă curțile și 
străzile orașului. Femeile, băr
bații și copiii umblă 
brăcați în culori 
fără teamă că in cel 
m.ătate de oră albul 
formă în gri cu pete 
ceea ce constituie, de fapt, esen
țialul — calitățile aerului au 
„sporit" pină a se reajunge a- 
proape la compoziția normală.

In planul „total" elaborat, ne
grul de fum a fost prima etapă. 
A doua etapă a fost consacrată 
eliminării noxelor gazoase. De 
anul trecut la I.M.M.N. funcțio
nează un sistem de purificare 
intensivă a gazelor reziduale și 
a pulberilor. Tot aici au intrat 
în funcțiune utilaje și instalații

îm- 
deschise 

mult ju- 
se trans- 
negre. Și

ÎMBUNĂTĂȚIND STRUCTURA REȚELEI

DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ

„VOM ASIGURA ÎNTREGUL
NECESAR DE PRODUSE

RĂCORITOARE"
Convorbire cu tovarășa VIORICA RUSOVICI, 

șef de serviciu în Ministerul Comerțului Interior

5;

— Determinarea nivelului și 
structurii consumului. în raport 
cu cerințele fiziologice și psihice 
ale omului, constituie o preocu
pare obligatorie, care se orien
tează după legi, hotăriri, acte 
normative. Cum se reflectă a- 
cestea în domeniul alimentației 
publice in ultimul timp ?

— Ministerul nostru a acordat 
permanent o atenție deosebită 
îmbunătățirii și diversificării 
structurii rețelei de alimentație 
publică prin dezvoltarea cu 
precădere a unităților cu profil 
culinar — autoservire, expres, 
pensiuni, unități „gospodina" și 
microcase de comenzi, precum și 
prin modernizarea a numeroase 
unități. Acționind in continuare 
pentru îmbunătățirea structurii 
rețelei de alimentație publică, 
zilele acestea' definitivăm un

lescu. locțiitor de secretar P.C.R. 
la uzinele „Autobuzul". Aseme
nea oscilații de caracter ca cele 
la care de pe acum este supus. 
Dănuț nu ^nunță.. nimic bun 
pentru dezvoltarea lui."

Pentru ca Dănuț să crească 
așa cum e firesc și să șe for
meze așa cum il vrea1 societa
tea : și timpul nostru pe fiecare 
tînăr. e nevoie să’ se sfirșească 
cu presiunile, cu hărțuiala. țu 
jocul ..de-a mama și de-a tata" 
și „de la tata la mama". Cei doi 
oameni care n-au fost în stare 
să-i ofere copilului o singură 
casă, o șingUră și adevărată 
afecțiune, cei care s-au dovedit 
incapabili pină acum să pășeas
că peste ambițiile lor personale 
trebuie acum, cit mai e timp, 
să' sfirșească piesa pe care o joa
că prin tribunale, să ia defini
tiv de pe umerii copilului rolul 
nemeritat în care il obligă să 
apară, să-i asigure tihna și o 
viață normală. Dănuț trebuie să 
uite acum cit încă amintirile se 

rie jocul dublu, agitat și lipsit 
de veselie la care a participat 
pină azi în calitate de ..prota
gonist". Ajunge. Tatăl să lase pe 
luciul benzii de celuloid doar 
cintecele și poeziile copilului, 
mama să-i facă loc și celuilalt 
părinte in universul unde e su
ficient loc — și unde «trebuie 
să se găsească de fapt toți trei 
împreună. Nu pot singuri? Să-i 
ajutăm! Colegii de muncă, ve
cinii. educatoarele, toți cei care 
s-au complăcut pină acum să 
servească drept martori unuia 
sau altuia din foștii soți Diaco- 
nescu pot și trebuie să ajute 
intr-un singur fel la remedie
rea impasului în care se află 
Dănuț: colaborind pentru liniș
tea și creșterea dreaptă a aces
tuia.

SOFIA SCORȚARU A. NICOLAU

pentru recuperarea bioxidului 
de sulf, a plumbului și a altor 
noxe. Astfel a fost posibil .să» 
se reducă poluarea în zonă in 
proporție de circa 95 la sută.

Reușita acțiunii, așa cum 
au constatat factorii de con- 

decizie, a stat în 
permanentă a tutu- 

interesați 
întocmai a progra-

func- 
ceea 

cazul 
doilea

trol și de 
colaborarea 
ror celor 
realizarea 
mului de măsuri stabilit penA/x 
aplicarea H.Ș.M.-ului 21/1972, 
in același timp avindu-șe iin 
vedere să se acționeze. 'în lu
mina legii cu privire la protec
ția mediului înconjurător. Un 
exemplu : consiliul popular oră
șenesc și-a impus punctul de 
vedere cind s-a discutat dez
voltarea capacității combinatu
lui „Carbosin" : adaptarea unui 
sistem continuu cu eficientă 
mai mare de reținere ă pulbe
rilor și nu cel discontinuu, mai 
ieftin dar mai, puțin eficace. 
Semn că tentația unor soluții 
facile există și că intransigența 
beneficiarului trebuie să 
ționeze permanent. Este 
ce s-a și întîmplat în 
construirii celui de-al 
furnal la aceeași întreprindere, 
prin efortul de convingere al 
celor din Copșa Mică asigurîn- 
du-se realizarea a trei trepte 
de purificare a emanațiilor. In 
curind aici va fi adaptat sis
temul de dublă cataliză la fa
brica de 
fiind că 
sulfuric 
protecție

„Orașul negru" a intrat în a- 
mintire, „Copșa Mică" redeve
nind in numai cîțiva ani aceeași 
așezare impinzită de copaci și 
scuaruri, dar fiind și un oraș in
dustrial in toată puterea cuvîn- 
tului, cu case curate, aer curat 
și oameni care iubesc foarte 
mult albul.

acid sulfuric, știut 
producerea acidului 

necesită măsuri de 
deosebite.

NICOLAE ADAM

program pentru anul în curs și 
pentru următoarea perioadă — 
cincinalul 1976—1980 — a cărui 
misiune este să orienteze dez
voltarea rețelei, imprimind a- 
cesteia un caracter preponderent 
culinar. Astfel, se iau măsuri 
pentru schimbarea profilului 
unui număr important de bufete 
și bodegi din mediul urban și 
rural în unități de desfacere a 
laptelui, iaurtului, în patiserii, 
plăcintării, localuri •- familiale, 
cofetării, și alte tipuri de uni
tăți cu profil culinar cum ar fi 
pensiunile etc. Unde, se înțele
ge, nu vor exista băuturi alcoo
lice. în acest fel, ponderea uni
tăților cu profil culinar de ali
mentație publică. în totalul re
țelei (exclusiv chioșcurile) va 
crește substanțial.

în afara reprofilării bufetelor 
și bodegilor — un procent mare 
din total — in cadrul programu
lui se vor stabili — pe tipuri de 
unități — sortimente maximale 
la băuturile alcoolice, adică : 
mare parte din restul unităților 
va pune in vinzare numai vin 
și bere, băuturile' alcoolice cu 
concentrație ridicată găsindu-se 
doar intr-un număr de localuri 
simțitor redus față de cel exis
tent. Trebuie spus că vor fi re
profilate in prima etapă, fără 
excepție, toate bufetele și bode
gile Unde se servesc băuturi 
alcoolice din jurul întreprinde
rilor și. școlilor de toate gradele, 
în unități ca pensiuni, localuri 
familiale, cofetării etc. se vor 
vinde cit. mai multe sortimente 
de băuturi răcoritoare, răminind 
ca numărul acestor sortimente 
să crească prin punerea în cir
culație și a celor ce vor fi pro
duse de unitățile de alimentație 
publică;

— Ce întreprinde ministerul 
pentru asigurarea cantităților de 
băuturi răcoritoare necesare 
desfacerii, pentru diversificarea 
lor ?

— Ministerul Comerțului In-, 
industria, 

scurt timp 
răcoritoa- 

gazoase, 
precum și

terior, împreună cu 
vor stabili. în cel mai 
cantitățile de băuturi 
re, ape minerale și 
nectaruri și- sucuri 
alte produse : lapte dulce, iaurt, 
chefir, sana etc., ce se vor pro
duce și desface suplimentar in 
semestrul II.

— Ce ne puteți spune despre 
cofetării ?

— S-au luat măsuri pentru 
aprovizionarea’ lor abundentă cu 
ape minerale, ape gazoase, bău
turi răcoritoare — sint peste 
treizeci de sorturi la nivelul 
țării dar. cum spuneam, numă
rul lor va spori — cu o variată 
gamă de dulciuri și produse 
zaharoase a căror calitate, sîn- 
tem siguri, va fi apreciată de 
către toți consumatorii. De ase
menea. avem în vedere intensi
ficarea producției sortimentelor 
de prăjituri, produse de patise
rie. foietaj. înghețată și răcori
toare pe bază de fructe proas
pete, citrice, sucuri de fructe 
proaspete, nectaruri.
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L O T R U-T U R C E N I:
un dialog intre două șantiere ale tineretuluiu

NOI SÎNTEM AUTORII ACESTOR FAPTE DE MUNCĂ
LOTRU:

„PENTRU CĂ
ALTFEL NU 
SE POATE"
De la Voineasa, mai sus, spre 

Jidoaia, drumul oprește in loc 
pașii vizitatorului nu numai prin 
frumusețea sălbatică a peisajelor 
sale, ci și prin obstacolele pe 
care i le așează din cind în cind 
Înainte. Un asemenea obstacol 
este și barajul pe care de data 
aceasta omul vrea să-1 așeze 
în calea naturii. De trei ani de 
zile, de cind a început această 
nouă zidire din teritoriul mare
lui șantier de la Lotru, construc
torii au inălțat-o metru cu me
tru, de la o zi la alta tot mai 
aproape de cota finală, pentru 
ca acum barajul să se afle deja 
in pragul unei noi festivități, 
aceea a încheierii lucrărilor. U- 
nitățile de măsură nu mai sînt 
acum cantitățile, ci termenele, 
distantele se măsoară și ele în 
zile : pentru barajul de la Ji
doaia, acest singur punct de re
per ordonat și geometric în pei
sajul haotic al locurilor, a în
ceput deja numărătoarea inversă.

Privită de sus. de la înălțimea 
drumului care îi dă ocol, con
strucția pare de-a dreptul mi
niaturală. Dimensiunile sînt a- 
deseori modificate de perspecti
va în care te situezi. Este de 
ajuns însă să auzim că o sin
gură lamelă, lamela tineretului 
de pildă, aceea construită de 
brigadieri prin muncă patrioti
că, măsoară trei metri in înăl
țime și cintăreștd b sută . de 
metri cubi. ca să ne dăm sea
ma de proporțiile reale. Cifrele 
nu mai sint însă, nici ele, în
deajuns de cuprinzătoare pentru 
a contura dimensiunile efortului 
uman. Lucrul cel mai impor
tant, cel care oferă o imagine 
de ansamblu a rezultatului fi
nal, este acela că, prin înche
ierea lucrărilor la acest ultim 
baraj secundar, toate cele trei 
generatoare din centrala subte
rană Ciunget vor funcționa nu 
peste multă vreme la capacita
tea maximă. însă despre efor
turile desfășurate pentru atin
gerea acestui scop, despre zilele 
și orele turnate laolaltă cu be
tonul in fiecare baraj, nu pot 
vorbi decît oamenii, autorii fie- 

j cărui angajament și ai fapte
lor ce le încununează strădaniile.

Limbajul constructorilor este 
sobru și lapidar. Expresiile lor 
preferate sint „înainte de ter
men" și „mai devreme". Iată, 
pentru exemplificare, citeva din 
angajamentele prin care briga
dierii de pe acest mare șantier 
național al tineretului, cele prin 
care se pregătesc să intîmpine 
Congresul al X-lea al U.T.C. așa 
cum se cuvine unui asemenea 
eveniment :

MIRCEA ROTH, macaragiu, se
cretarul organizației U.T.C. a lotu
lui Jidoaia : „Nu știe nimeni ce 
gindesc eu acolo sus, in cabina ma
caralei, in timp ce ridic, cobor be
tonul sau mut chiar sculele dulghe
rilor de pe un plot pe altul. Mă 
gindesc, de exemplu, că de cind 
am turnat prima benă de beton în 
fundație au trecut doar trei ani și 
acum, iată, lucrez la coronament. 
De multe ori mă gindesc și la ce 
mai avem de făcut noi, uteciștii. Nu 
avem timp să facem toate cite imi 
trec prin cap in cele zece ore pe- 
ceea ce ne-am propus prin angaja- 
trecute pe macara. însă, oricum, 
mentele luate va fi neapărat înde
plinit. Altfel nu se poate".

ION TUDOR, mecanic subteran : 
„Cte-aș putea să vă spun ? Eu intru 
in galerie la ora două și ies la 
miezul nopții. Sub pămint imi pe
trec o marc parte din existență. 
Galeria este cel mai greu punct dc 
lucru acum și cea mai importantă 
lucrare. Lucrez aici din 1972 insă pe 
Lotru am de acum cinci ani. Am 
participat și la inaugurarea șantie
rului național al tineretului și mo
mentul acela rămîne de neuitat 
pentru mine. Lucrul cel mai im
portant este ca toate utilajele din 
subteran să funcționeze normal, 
fără nici un cusur, de aceea consi
der că angajamentul organizației 
U.T.C. este și angajamentul meu 
personal. Altfel nu se poate".

GHEORGHE IȘFAN, inginer geo
log : „Am aproape un an dc cind 
lucrez aici. Mă ocup de injecțiile 
făcute in baraj, pentru consolidarea 
versanților. Am fost repartizat mai 
intii la Buzău dar n-am găsit un 
post corespunzător profesiei mele 
și am venit aici. Acum mi se pro
pune să mă duc Ia I.S.P.H. dar tot 
nu-mi convine. Aș avea de făcut 
20 zile de teren așa că mai bine 
rămin aici și se cheamă că sint tot 
timpul pe teren, plus că îmi fac 
meseria așa cum cred eu că trebuie 
să mi-o fac. Peste un an soția mea 
va termina și ea o școală tehnică 
de geologie și va veni tot aici. Altfel 
nu se poate".

GHEORGHE RADU, buldozerist : 
„Sînt aici de cind s-a bătut primul 
țăruș, cum se spune. Am început 
cu lucrările de excavare a baraju
lui, acum fac aprovizionare cu ma
teriale. N-are importanță că drumu
rile sînt improvizate, că iarna alu
neci cu buldozerul ca cu sania. A- 
provizionarea este o treabă dc cea 
mai mare importanță. Așa că sint 
hotărit să rămin aici și să termin 
și barajul acesta".

L-am întrebat puțin intrigați de 
ritmicitatea cu care revenea un 
leit-motiv dacă nu s-ar putea și 
altfel. „Ba se poate, ne-a replicat 
el, insă atunci noi nu ne mai putem 
numi constructori".

TREI DINTRE CONSTRUCTORI COȘULUI DE FUM TURCENI:

„STUDENȚII S-AU ACOMODAT RAPID 
CU SPECIFICUL MUNCII“

„Am fost chemați pentru două 
săptămini. Vom rămine insă a- 
tita timp cit I.A.S.-ul Odobești 
va avea nevoie de noi..." —
Ioana Escaru Deodorescu, stu
dentă anul IV, Facultatea de 
medicină, București. „...Plecarea 
din facultate nu a însemnat, și 
nu va însemna încetarea activi
tății in cadrul organizat în
A.S.C. Continuăm acțiunile po
litico-educative. continuăm să 
ne autogospodărim. totul, în pa
ralel cu activitatea productivă" 
— Ion Nițu, student anul II, 
Facultatea de cibernetică, 
București. „...Cu această 
luăm un contact serios cu 
satelor — viitorul 
că pentru mulți 
După sesiunea de 
ceastă recreare...
este bine venită..." — Rodiea 
Vlădescu, studentă anul IV, Fa
cultatea de medicină, București.

Am consemnat doar trei din
tre opiniile studenților bucureș-

A.S.E. 
OCclEiC 
lumea 
mun- 

noi.
a-

loc de 
dintre 
examene, 
prin muncă 

u —

teni — de la Facultatea de me
dicină. A.S.E. și Facultatea de 
cibernetică — sosiți, de curind, 
in podgoriile Vrancei, și pe care 
i-am găsit deja la lucru, la 
I.A.S. Odobești și I.A.S. Ce
tești — amfiteatrele actuale ale 
celor aproximativ 550 studenți 
bucureșteni aflați aici.

— Pur și simplu am rămas 
surprinsă de ușurința cu caie 
studenții s-au acomodat la lu
crările specifice întreținerii vii
lor — ne-a declarat inginera 
Dorina loan, șefa fermei nr. 11, 
I.A.S. Odobești.

Rezultatele înscrise de stu
denți în primele zile de muncă 
oglindesc pe deplin hărnicia și 
voința oaspeților podgoriilor 
vrîncene de a înscrie în registrul 
acestei „stagiaturi" succese care 
să cinstească așa cum se cuvine 

Conferință a
X-lea

cea de-a X-a 
U.A.S.C.R. și cel de-al 
Congres al U.T.C.

0 SAPTAMÎNĂ INEDITĂ

• Terminarea lucrărilor de 
betonare a barajului Petri- 
manu cu o lună inainte de 
termen.

• Terminarea lucrărilor de 
betonare la barajul Jidoaia 
cu 15 zile înainte de termen.

• Terminarea lucrărilor de 
excavație pe tronsonul Lun- 
cavăț-Horezu cu 15 zile mai 
devreme.

• Terminarea lucrărilor de 
excavație la accesul Brădișor 

icu 15 zile mai devreme.

• Terminarea captărilor 
; secundare de pe ramura sud- 
: gravitațională cu 30 zile îna
inte de termen.

• Economii la diverse ma
terii prime și materiale : 50 
tone ciment ; 20 metri cubi 
lemn ; 25 tone oțel beton ; 
500 000 kW, h energie electri
că etc.

GHEORGHE U- 
D R E A , maistru : 
„...Coșul de fum al 
termocentralei, la care 
lucrăm acum, îl ridi
căm spre înălțimi cu 
gindul la congresul 
nostru, al tineretu
lui..."

ILEA DUMITRU, su
dor : „...Sîntem la 
cota 14,40 m. Va tre
bui să ajungem Ia 280 
m. Deocamdată am 
obținut un avans de 
30 zile..."

IONEL CARAJA, 
dulgher : „...Avan
săm vertiginos. 1,5 m 
pe schimb. Lucrăm zi 
și noapte. Vrem să 
terminăm lucrarea ina
inte de termen..."

INVEST, NIMIC 
DEOSEBIT;

CONSTRUIM
0 TERMO-

CENTRALA...'
Aici, la Tureeni. cit vezi cu 

ochii se intinde cimpia. La Lotru 
străjuiesc bătrînii munți îngro- 
pați in verdeață. Aici, la Tur- 
ceni, din cîmpie s-au născut, se
mețe. înălțimile termocentralei, 
în octombrie, anul trecut, bri
gada de montori condusă de 
maistrul Alexandru Ene ridica 
primul tronson al stîlpilor me
talici de susținere pentru pri
mul cazan de 1 035 tone abur pe 
oră. Astăzi, se conturează clar 
corpurile principale ale termo
centralei. Se lucrează la înălți
me, la peste 80 metri inălțime, 
și. priviți de jos. oamenii capătă 
dimensiuni liliputane. Ca 
cunoști pe constructorii de 
Tureeni trebuie să ajungi 
turi de ei. Adică să urci ____
înalt. Coșul de fum este un loc 
unde munca nu se întrerupe. 
Se lucrează 24 ore din 24, ast
fel incit vechea expresie a con-

să-i 
la 

ală- 
către

structorilor — „zi lumină" — 
a fost înlocuită cu „zi plină" in 
care este înglobată și noaptea. 
Ziua muncesc aici montorii. 
Noaptea, locul lor este luat de 
betoniști. Și așa. intr-o curge
re neîntreruptă este transmisă 
din mină în mînă ștafeta mun
cii, iar construcția crește văzind 
cu ochii. Pe pămint. jos, secre
tarul comitetului U.T.C. al șan
tierului. Ilie Geică. maistru 
termoenergetician, ne face cu
noscut angajamentul organiza
ției U.T.C. asumat in 
Congresului tineretului : depă
șirea planului de construcții cu 
50 la sută. Este angajamentul 
celor 640 de tineri. Rețineți : 
640. Pentru că, anul trecut, tot 
cam in același timp. lucrau 
aici doar 42 oameni. Acum, nu
mai tineri sint peste 600. Dintre 
ei. Ionel Sămărescu, inginer ter
moenergetician, 26 de ani, lu
crează la instalarea a patru re
zervoare de 100 metri cubi pen
tru apă demineralizată. Ală
turi de el se află 6 montori și 
3 sudori. Mezinul echipei este pe 
o macara K 255, deocamdată a- 
jutor de macaragiu. Are 19 ani 
și il cheamă Dumitru Nichifor. 
De șase luni a venit pe șantier 
și primul lui gind: s-a îndreptat 
către uriașele macarale.. „Mi 
s-au părut enorme. Și complica
te. Și frumoase. Am vrut să în
văț și să lucrez pe ele. Am 
vrut și am reușit !“ Deocamda
tă, este ajutor de macaragiu, 
dar nu va trece mult și va de
veni stăpin al unei asemenea 
mașini. Pină atunci, privește ca
pacele rezervoarelor, enorme, 
grele și se gîndește că în cu- 
rînd vor fi urcate, sus, impli-

Știți cum 
capace ? 

1“ Numai 
extrateres-

nind munca echipei, 
sînt botezate aceste 
„Farfurii zburătoare 
că ele nu au nimic 
tru. Sînt chiar prea terestre, iar
tînărul de 19 ani, privindu-le, și 
le închipuie acolo sus. pe re
zervoare. Atunci, împreună cu 
macaraua sa, se va îndrepta 
spre alt colț al șantierului. In
ginerul Sămărescu - povestește : 
„Echipa este formată din nouă 
tineri. Toți.au virsta.pină 

.....  & ;dc ani. Am. îngeregt. .și 
cinstea ■ • ■- reușit să formez o echipă

in 
am

..... în . 
adevăratul înțeles al cuvîntului. 
Am‘ sudat noua suflete intr-u- 
nul singur. Acum citva timp, un 
tovarăș s-a accidentat. Un acci
dent nu prea grav, o fractură 
la un picior. La spital, perma
nent, au mers băieții și i-au 
adus flori, bomboane, aparat de 
radio 
tunci, 
sint !
dinea 
face minuni în muncă și 
atunci am descoperit 
tul suflet al constructorului că
ruia nu-i bănuisem și valențe
le sentimentale. în rest, nimic 
deosebit ; construim o termocen
trală...".

portativ, cărți, ziare. A- 
am simțit cît de uniți 
Atunci am avut certitu- 

că asemenea oameni pot 
tot 

adevăra-

...însă toate cuvintele ce ne-au 
fost adresate, atit la Lotru, cit 
și la Tureeni, se uneau într-un 
singur și mare răspuns : tinerii 
constructori își adresau implicit, 
unii altora, o bărbătească che
mare la întrecere.

GHEORGHE CUCU 
D. MATALA 

T. POGOCEANU

„Acțiunile de vacanța aie 
elevilor din sectorul 1, poartă 
amprenta entuziasmului și ela
nului tineresc" — ne spune to
varășa Elena Vancea, președin
tă a Consiliului elevilor din 
sectorul 1 al Capitalei.

Din multiplele preocupări de 
vacanță ne vom opri asupra a- 
celora care reflectă profunda în
cadrare și participare a elevilor 
in viata social-cetățenească.

Săptămîna 6—11 iulie este 
dedicată celui de-al X-lea Con
gres al U.T.C. și Conferinței a 
X-a a U.A.S.C.R.

„Ziua muncii", prima zi a 
săptămînii, va prilejui întîlnirea 
elevilor care lucrează pe șantie
rele de locuințe din zona Doro
banți. cu brigadieri de pe șan
tierele naționale. Trebuie să 
menționăm, că în sectorul 1, un 
număr de 368 elevi muncesc e- 
fectiv, în calitate de construc
tori retribuiți, pe șantierele de 
locuințe. In această zi a muncii, 
celor evidențiati li se vor inmi- 
na diplome și carnete de briga
dieri.

Concursul „U.T.C. — Ia al 
X-lea Congres" este programat 
pentru marți, 7 iulie, concurs 
precedat de întilnirea cu vechi 
comuniști.

Miercuri. 8 iulie — „Ziua fil
mului" ; cinematograful Scala 
va găzdui întîlnirea elevilor cu 
realizatorii filmului „Toamna 
bobocilor".

Joi, „Ziua sportului". Lă 
Ștrandul tineretului vor avea 
loc întreceri sportive, meciuri 
de fotbal, handbal, volei. Tro
feul acestei întreceri este „Cupa 
— Congresul X U.T.C.". O pro
bă spectaculoasă va fi ștafeta 
detașamentelor de pregătire 
pentru apărarea patriei.

„Ziua muzicii", 10 iulie. Ștran
dul U.R.C., unde vor fi prezen
tate noutățile de muzică popu
lară și ușoară.

în afara acestei săptămini o- 
magiale, programul vacanței de 
vară cuprinde numeroase alte 
acțiuni deosebit de interesante 
și instructive. Elevii sectorului 1 
efectuează munca patriotică pe

șantierele de construcții 
cuințe zona Dorobanți — 
Ei s-au încadrat foarte 
în această muncă, 
„mina dreaptă' 
pe șantiere.

Un obiectiv mai nou în activi
tatea practică este acțiunea de 
colectare a plantelor medicina
le. în colaborare cu întreprinde
rea de recoltare a plantelor me
dicinale. Pină acum s-au .strins 
500 kg din planul de 1 000 kg 
prevăzut pînă la 1 august. Ele
vii au lucrat pe arterele ora
șului, în cartiere. în pădurile 
Băneasa și Brănești.

La sfîrșitul lunii, uteciștii 
elevi din sector sint invitați să 
participe la evocarea: organizată' 
la Muzeul de istorie a partidului 
comunist, a mișcării revoluțio
nare și democratice din Româ
nia, la care vor participa 
activiști de partid care au acti
vat în cadrul organizațiilor 
U.T.C.

Și pentru a încheia prima e- 
tapă a vacanței așa cum se cu
vine unor tineri care au mun
cit, ziua de 4 august va însem
na startul expediției intitulată 
semnificativ „Pe aici au trecut 
brigadierii". Scopul ? Cunoaște
rea șantierelor naționale.

Ar fi păcat ca măcar unul din 
punctele acestea ingenios și e- 
ducativ 
realizat. Primele 
mini de 'vacanță promit că nu 
vor exista neimpliniri.

de lo-
1 Mai. 
serios 

devenind
a maiștrilor de

concepute să nu . fie 
două săptă-

GABRIELA ANGHEL

0 UZINA
IN MINIATURA

PINA UNDE A AJUNS DEZBATEREA DECRETULUI 51?

însă, în locul tuturor aces
tor cifre și date, cel mai 
bine pot vorbi despre ei și 
munca lor înșiși tinerii con
structori, cei care la sfîrșitul 
fiecărei zile de lucru rapor
tează alte fapte, argumente su
preme ale respectării cuvîntului 
dat. Pentru că, se știe; cuvintul 
constructorilor este cuvînt, nu 
▼orbă.

PE ȘANTIERELE DE INVESTIȚII
Numeroase colective de muncă din intreaga țară anunță in 

aceste zile succese remarcabile in realizarea planului de in
vestiții.

Pe cea mai tinără vatră siderurgică a țării — Tirgoviște —, 
constructorii au început ridicarea laminorului de benzi elec
trotehnice. Concomitent, pe marea platformă tirgovișteană se 
lucrează in ritm intens la finalizarea laminorului degrosisor 
și montarea celor trei cuptoare electrice ale combinatului de 
oțeluri speciale.

Constructorii Grupului de șantiere căi ferate Drobeta 
Turnu Severin au finalizat lucrările de execuție a liniei 
ferate ce leagă localitatea minieră Roșia de Jiu de Plopșoru, 
cea mai tinără gară feroviară a țării. Același colectiv a pre
dat beneficiarului sectorul feroviar Gura Motrului — termo
centrala Tureeni și- a demarat lucrările la linia Plopșoru- 
Turceni. Colectivul de aici a realizat in primul semestru 55 
la sută din sarcinile anuale de plan.

La Ciclova Montană a intrat in funcțiune o modernă fa
brică de bere. Utilajele tehnologice de care dispune noua 
unitate industrială asigură realizarea unei producții de 100 000 
hectolitri de bere pe an.

„Una dintre sarcinile noastre 
principale — îmi spunea primul 
secretar al Comitetului orășenesc 
Vaslui al U.T.C., loan Bălan — 
o constituie educarea moral-ce- 
tățenească a tinerilor. Problema 
se pune cu atit mai serios cu 
cit. în condițiile creșterii puterii 
industriale a orașului, se ridică 
în același timp și noi exigențe 
in formarea tinerilor nou anga
jați in spiritul disciplinei mun
citorești, al respectării normelor 
de conviețuire civică. Dealtfel 
consider că în munca pe care o 
desfășurăm antrenarea organi
zațiilor U.T.C. la dezbaterea și 
prelucrarea recentului Decret 
nr. 51 constituie un excelent pri
lej pentru intensificarea și ridi
carea continuă a nivelului în
tregii noastre activități educa
tive".

Toate acestea sint afirmații de 
principiu la care orice om de 
bună credință ar subscrie în
tru totul. De aceea, cu permi
siunea primului secretar am în
cercat să constat eu însumi „pe 
viu" modul în care se comportă 
unii dintre tinerii asupra cărora 
s-a concentrat activitatea edu
cativă a comitetului orășenesc 
al U.T.C.

Ora este numai bună. 11 di
mineața, oră la care majoritatea 
tinerilor se află acolo unde le 
este și locul — la muncă. Acolo 
unde ar fi trebuit să se afle 
și Constantin Bodescu și Gheor
ghe Blăniță, amîndoi angajați la 
IJCM Vaslui, pe care i-am intil- 
nit ori la o bere, ori după o bere, 
cel de al doilea dormind somn 
liniștit și fără vise pe o bancă 
in parc. Mircea Misală și Gheor
ghe Buzdugan, tineri la mai pu
țin de 19 ani. au venit din co
muna Tanacu la Vaslui să iși 
caute servici, dar au nimerit la 
o bere. Leonard Pașcanu proas
păt venit din armată, așteaptă, 
doecamdată pe banii părinților, 
la o cafea și un coniac în cafe- 
barui „Racova" un servici... in

Capitală. Proiectanta Elena Cră
ciun e în concediu și se „pre
gătește pentru facultate", circu- 
lind mai bine de două ore. între 
cele două cafenele centrale ale 
Vasluiului. După teza scrisă la 
matematică Rodiea Teacă și E- 
lena Ileși au venit direct de la 
Liceul, nr. 2 în uniformă, cu 
cărți și caiete, la o masă cu niște 
consumatori trecuți de mult de 
virsta școlii la o bere pe terasa 
„Copou". Le întreb de curiozita
te dacă cunosc recentele preve
deri legale și răspunsul este 
stupefiant. „Noi am fost foarte 
ocupate luna asta cu școala și 
n-am prea citit ziarele". în

avut ultima ședință ? Ia stați 
puțin. parcă prin martie. 
Ce am discutat ? Nu mai știu, 
vă dați seama, tocmai în martie" 
(Elena Crăciun). „Noi nu sîntem 
uteciști, că ne-am pierdut carne
tele. Și dacă nu ne-au dat alte 
carnete nici noi n-am mai ce
rut." (Mircea Misală). „Sigur că 
există U.T.C. și aici la Vaslui, 
trebuie să existe. Dar sincer să 
vă spun, eu despre o acțiune mai 
interesantă n-am auzit să se fi 
făcut pe linie de U.T.C. de cînd 
am venit din armată" (Leonard 
Pașcanu).

La rîndul său. nici primul se
cretar nu este mai edificat. „Si-

Citeva constatări nemulțumitoare după 
un raid prin orașul Vaslui

schimb ospătară Elena Butu 
cunoaște bine legea („ni s-a 
prelucrat și la U.T.C.") dar. o 
încalcă sub privirea îngăduitoa
re a colegelor, și ele 
care se disculpă simplu 
ea a greșit noi ce era 
cem ?“

Dincolo de situația
Iară care diferă de la un caz la 
altul o întrebare se ridică ne
mijlocit : cit și ce știe organul 
orășenesc al U.T.C. despre modul 
in care se comportă și gindesc 
acești tineri ? ‘Cu reversul ei 
direct : cit și ce au aflat acești 
tineri de Ia organizația U.T.C, 
despre felul in care trebuie să 
trăiască și să se comporte ?

Să începem cu tinerii : „Cine 
e secretarul U.T.C. de la noi ? 
Nu știu, zău ! Poate dom’ mais
tru, dar nu sint prea sigur, că 
n-a stat cu mine niciodată de 
vorbă așa că nu avea ce să-mi 
spună" (Gheorghe Blăniță). 
„Cum să nu fiu utecistă ? Plă
tesc și cotizația. Cînd am

uteciste, 
: ..Dacă 
să-i fa-

particu-

gur că sînt tineri care bat barul 
. și nu au nici serviciu, și chiar 

dacă au. umblă fără rost pe 
străzi. Cine sînt ? Greu să ii 
ții minte pe fiecare".

Se poate, dar nu despre me
morie era vorba acum. Era vor
ba dacă există un sistem real, 
constant și eficient de cunoaște
re a felului în care trăiesc și 
se comportă acești pierde-vară, 
fie că sint ei abili colportori de 
justificări pentru chiulul de 
la servici sau, pur și simplu, 
inși trăind de pe o zi pe altă 
în căutare de expediente ?

Pentru cei încadrați, de bine 
de rău. în muncă sarcina aceasta 
revine organizațiilor U.T.C. din 
care fac — formal — ei parte. 
Dar pentru ceilalți ? Ar mai fi, 
poate, vorba despre organizațiile 
U.T.C. de cartier, dar greu de 
crezut că ele își vor îndeplini 
menirea atita vreme cit. in 
Vaslui, cele trei asemenea orga
nizații ființează doar printr-un... 
casier. Practic ele n-au desfă-

șurat nici o activitate, iar la 
comitetul orășenesc al U.T.C. si
tuația se cunoaște și cu asta 
gata. Sînt total de acord cu to
varășul Bălan că există multiple 
posibilități de activizare a edu
cației moral-cetățenești a tine
rilor din Vaslui. Dar cu cine să 
facem muncă educativă dacă nu 
cu tinerii înșiși ? Și cine să o 
organizeze dacă nu în primul 
rind comitetul orășenesc ? Nu
mai că de cităva vreme Clubul 
tineretului a fost închis, iar 
singura acțiune educativă a u- 
nei săptămini a fost un raid pe 
tema ordinei și disciplinei, fără 
consecințe practice.

Ca o acțiune educativă, moral- 
cetățenească inițiată și desfășu
rată de către comitetul orășe
nesc al U.T.C., tovarășul Bălan a- 
mintește prelucrarea prevederi
lor Decretului 51 în toate orga
nizațiile orașului. Fie și așa, nu
mai că și aceasta s-a făcut spo
radic, de vreme ce nici la Fa
brica de confecții, nici Ia I.P.L., 
nici la Filatură, comitetele 
U.T.C. pe întreprinderi nu știău, 
la aproape 20 ale lunii, că în 
cadrul adunărilor generale pe 
luna în curs unul dintre punctele 
ordinii de zi il constituie prelu
crarea acestui document legisla
tiv.

Și, în definitiv, chiar cred to
varășii de la comitetul orășe
nesc U.T.C. că simpla lectură a 
Decretului cu uteciștii epuizea
ză aria de cuprindere, formele 
și modalitățile educației moral- 
cetățenești ? Pentru că, discu- 
tînd în planul exigențelor majo
re ale acestei activități, princi
palul este ca organizațiile U.T.C., 
fiecare utecist, trebuie nu doar 
să cunoască, ci să-și însușească 
temeinic, să aplice neabătut și 
să vegheze la respectarea ih toa
te împrejurările a ansamblului 
normelor etice și juridice ale 
societății noastre.

Ceea 
primul 
tea și diversitatea pieselor con
fecționate de harnicii elevi in 
cadrul practicii de producție la 
atelierele Liceului mecanic nr. 8 
din București: corturi, mașini de 
găurit, de 12 500 turații pe mi
nut cu prindere a burghiului de 
la 0-1-5 mm in valoare de 19 000 
lei o mașină, role fontă in nu
măr de 3 000, hoituri de irema- 
lieră și produse de autodotare; 
mese, scaune, vitrine pentru la
boratoare. aparate și dispozitive 
pentru laboratoare. Piesele enu
merate se livrează la diferiți be
neficiari: Șantierele de construc
ții I.C.M. 1 și I.C.M. 2, școli pro
fesionale, Uzina de mecanică 
fină. Printre aceste piese, aten
ția ne-a fost reținută asupra 
cartului care se confecționează 
in întregime de elevi, cu excep
ția roților și motoarelor. Tova
rășul Birjaru Alexandru, șeful 
producției, ne oferă o informa
ție — planul de producție al ate
lierelor. unde elevii iși desfă
șoară practica, este de 1 250 000 
lei. în mod sigur, potrivit anga
jamentului elevilor luat in cins
tea Congresului al X-lea al 
U.T.C, și Conferinței a X-a a 
U.A.S.C.R., el va fi depășit pînă 
la 2 500 000 lei.

Practica se desfășoară în două 
schimburi, elevii din anul III 
lucrind 8 ore, iar cei din-anii 
I și II. cite 6 ore.

Din cele relatate de către ca
drele didactice, rezultă că ele
vii lucrează cu pasiune, unii 
dintre ei fiind preocupați in per
manență ca piesele confecționa
te să atingă indicii de calitate 
la un nivel superior. Nicolae 
Moldoveanu, elev, ne spune că 
rămin chiar după orele de pro
gram să lucreze, pentru că-i pa
sionează ceea ce fac și ni-i 
amintește pe colegii săi Ho
rea Mitru, George Bilghim, Mi
hai Bărbulescu. Violeta Cloco- 
șilă, Cătălin Ciulache.

După săptăminile de 
așteaptă o surpriză: 
buni elevi vor putea 
taberele de instruire și odihnă 
de la Gurghiu, Trifești-Neamț 
și Colibași, fiind astfel recom
pensați pentru «forturile depuse.

ce impresionează din 
moment, este imensita-

muncă ii 
cei mai 
pleca in

ȘERBAN CIONOFF POPESCU DIA-DARIA
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cultura

O UNITATE MODEL 
DE DIFUZARE A CULTURII

In viața spirituală a lașului, 
Casa de cultură a tineretului 
și studenților ocupă un loc 
distinct. Atractivitatea acțiuni
lor organizate aici este recu
noscută, cu egală satisfacție, de 
tineri din cele mai diferite ca
tegorii socio-profesionale. A- 
ceastă priză la public, mai ex
plicabilă poate intr-un oraș cu 
un potențial cultural mai redus, 
dobindește un plus de semnifi
cații dacă ne gindim că lașul 
este o citadelă, spirituală de 
prim ordin, cu instituții profe
sioniste de mare prestigiu. $i 
totuși, teatrele, opera, filarmo
nica ș.a.. captind, cum este și 
firesc, un numeros public, n-au 
diminuat interesul tinerilor 
pentru casa lor de cultură. 
Care sint premisele acestui suc
ces pe care și l-ar putea dori 
oricare așezămint similar ? O 
radiografie a activităților desfă
șurate sub egida sa ne-a per
mis să identificăm citeva pe 
care le facem cunoscute.

DOUĂ CALITĂȚI CE S-AR 
CUVENI GENERALIZATE...

Un prim resort al audientei 
este caracterul de sistem al ac
țiunilor inițiate aici. Nimic nu 
se desfășoară la voia intimplării, 
nimic din acel lest de impro
vizații, festivisme, care, in alte 
locuri, marchează in culori ne
plăcute lipsa unei viziuni de 
perspectivă. Casa de cultură are 
un program-concept, eșalonat 
pe un an întreg in care activi
tățile sint repartizate nu exten
siv, cit, mai ales, intensiv. Un 
riguros spirit științific, ce refuză 
închistarea, se vădește atit in 
proiectarea acțiunilor în funcție 
de grupul optim de partcipanți, 
cit și in serializarea lor conform 
unei judicioase ordini de priori
tăți. Planul pe anul in curs prin
de. 13 seriale. Sint de fapt 13 
orizonturi ale muncii instruc- 
tiv-educative. Ele nu sint ema
nații de birou, roade ale unei 
fantezii biciuite in încăperi izo
late. ci concepute in baza unor 
sondaje exacte, finind conco
mitent cont de întrebările, 
sugestiile depuse de tineri 
in cutia de poștă a casei, de 
cultură, aceste seriale îmbrăți
șează o manifestă varietate de 
domenii. Două cicluri : Pers
pective și retrospective politice 
și Marxism-leninismul și con
fruntările de idei din lumea 
contemporană concentrează acti
vități menite să reliefeze însem
nătatea istorică a programului 
partidului, să evidențieze rolul 
P.C.R. de forță conducătoare a 
societății noastre, caracterul rea
list. lucid, al politicii noastre in
terne și externe. Un serial care 
se bucură de un cert succes este 
Monografii în timp. Sub acest 
titlu generic a fost examinată, 
pierind de la o bogată docu
mentație. de la un vast ma
terial. devenirea socialistă a unor 
întreprinderi ieșene. Corelat ar
monios cu un alt ciclu. Noua 
hartă a patriei, acest serial a 
permis sublinierea (cu argumen
tele concrete ale realităților .') 
evoluției perpetuu ascendente a 
României socialiste.

Un serial juridic. El, Ea șl 
Noi, grupează activități de re
marcabilă diversitate. Expu
neri. dezbateri, acțiuni model de 
comportare civilizată, serate, re
uniuni, seri de teatru spontan, 
toate acestea integrate unui 
sui-generis dicționar de etică 
și echitate socialistă converg în 
direcția realizării unui efort 
educativ, eficient, suplu, ca
pabil să combată vicii și men
talități anacronice, neconforme 
cu spiritul acestui ev. Din mul
titudinea acestor seriale, de a 
căror atractivitate reporterul s-a

convins la fața locului, se cu
vin a fi remarcate ciclurile 
Dincolo de cer, Enigma mitu
rilor astrale (ce au drept fun
damental obiectiv formarea li
nei gindiri ateiste, materialist 
științifice), foarte gustatul Jur
nal artistic (o revistă orală, mu
zicală, plastică și cinematogra
fică asupra căreia vom reveni), 
la care au fost invitați ca pro
tagoniști George Lesnea, N. 
Tatomir, Ioanid Romanescu, Ho- 
ria Zilieru.

Un amănunt demn de reținut, 
de fapt un numitor comun <șl 
tuturor acestor cicluri, ni l-a 
relevat tovarășul ION CHIRI- 
AC, directorul Casei de cultură 
a tineretului și studenților :

— Nu avem fetișul persona
lității. Urmărind, cum e și nor- 
mal. să ne atragem colaboratori 
de prestigiu, ne preocupăm să 
descoperim noi și noi conferen-

însemnări despre 
Casa de cultură 
a tineretului și 

studenților din iași

țiari tineri, culți, entuziaști, ne
afectați de rutină. Avem un 
serviciu formativ-informativ 
bine pus la punct. Cind acțio
năm, o facem ținind seama de 
trei factori ce ni se par esen
țiali : dorința de afirmare pu
blică a tinerilor, conștiința va
lorii lor. capacitatea lor de a 
se autoeduca, educîndu-i pe alții.

CE SE CIȘTIGA DATORITA 
SERIALIZĂRII ?

Ciștigurile acestei serializări 
a activităților cultural-artistice 
sint multiple. cu repercusiuni 
la planuri diverse. Un prim e- 
fect, cel mai important, este 
formarea unui public permanent 
care participă in funcție de op
țiunile sale la diferitele acțiuni. 
Corolarul, deloc neglijabil, este 
constituirea unei rețele de pro
pagare a culturii de la om la 
om. cu alte cuvinte, asigurarea 
unui caracter de masă pe verti
cală al diverselor manifestări. 
Celălalt efect este sistemati
zarea. permanentizarea mișcării 
artistice In acest an, se des
fășoară o stagiune artistică a 
Casei de cultură a tinerilor (sta
giune asigurată de cele 19 
formații ce au dat pină acum 
119 spectacole). Rezultatele bu
ne îndreptățesc ideea creării u- 
nui Birou pentru impresariat ar
tistic al tineretului, mai mo
bil și mai operativ decit ARIA. 
Dar activitatea cultural-artiști că 
nu se rezumă doar la spectacole
le date de propriile formații. Un 
sistem prompt de informare, 
de conlucrare cu conducerile or
ganizațiilor de tineret din în
treprinderi, școli, facultăți, per
mite concentrarea eforturilor in
tr-un flux unitar, convergent. 
Pină la sfîrșitul primei decade 
a unei luni, oragnizațiile din 
întreprinderi, școli, facultăți pre
zintă metodiștilor de la casa 
de cultură planurile de acti
vități pentru luna următoare. 
Din acest dialog rezultă acțiuni 
comune bazate pe o fericită 
completare reciprocă. Foarte a- 
tractive manifestări au fost 
organizate in colaborare cu orga
nizațiile U.T.C. de la „Nicotină" 
Întreprinderea de antibiotice.

Fabrica de confecții ș.a. Deose
bit de semnificativ ni se pare 
felul in care e utilizată baza 

... materială a casei de cultură, 
SpatîUl. ' tîinpul. Posibilitățile e- 
xistente, care vor deveni și 
țhai mari prin noile dotări in 
curs de realizare sint utili
zate integral. Circa o treime din 
efe sint utilizate pentru acțiu
nile organizate de colectivul de 
metodiști ai casei. Pentru cele
lalte două treimi, personalul 
de specialitate nu se complace 
doar in postura de gazdă com
plezentă. In alcătuirea, de 
pildă, a programelor prezentate 
in cadrul zilelor întreprinde
rilor și instituțiilor, metodiștii 
sint implicați direct, asigurind 
o competentă asistență de spe
cialitate.

Demnă de consemnat, consti
tuind desigur, incă unul din 
elementele ce conferă acestui 
așezămint cultural o mare priză 
la tineri este specializarea, re
partizarea rațională a spații
lor pe studiouri, cabinete de 
informare și cluburi. Există, de 
exemplu, un studio folcloric, un 
altul coregrafic, un al treilea 
destinat artei dramatice. Tineri
lor care participă la activitatea 
lor nu li se furnizează numai 
un arsenal de cunoștințe strict 
profesionale. Să ne explicăm. 
Unui tinăr dornic să învețe arta 
coregrafică nu i se explică doar 
paști, mișcările, așa cum am fi 
tentați să credem la prima ve
dere. Reliefarea fondului psi
hologic al artei dansului, evoca
rea tradițiilor genului sint direc
ții complementare ale efortului 
instructiv, tn cabinetele dezin
formare. ca să recurgem la alt 
exemplu, metodiștii. invitata nu 
se limitează doar la transmite
rea nudă a informațiilor, ci 
utilizează un vast material a- 
udio-vizual.

...Sistematizare, planificare, 
specializare. Sint in fond tot 
atltea orizonturi ale inițiativei. 
După cum sint. totodată, ele
mentele ce transformă acest 
așezămint intr-o unitate model 
de difuzare a culturii. Lucru 
de care tinerii ieșeni sint per
fect conștienți.

IOAN ADAM

ELEVA 
MIHAELA MARTIN

Laureată 
la Glasgow

„A debutat la 13 ani — ne 
spune prof. Elisabeta Suciu 
directoarea liceului — cind a
entuziasmat publicul din sala 
Ateneului, interpretând cu 
multă sensibilitate „Balada" 
lui Ciprian Porumbescu".

De atunci au trecut numai 
trei ani; ani in care Mihaela 
Martin a fost prezentă pe toa
te scenele mari ale Capitalei 
și în sălile de curs, a partici
pat ca solistă alături de or
chestra liceului la fiecare spec
tacol și alături de colegii de 
clasă și-a îmbogățit nivelul de 
cultură generală. La vîrsta 
de 6 ani, cind s-a prezen
tat la cursul preșcolar înfi
ințat în liceu, profesoara Elena 
Schmitzer — care o pregătește 
și în prezent — i-a „pus arcu
șul în mină". Au devenit ast
fel două prietene bune și di
ferența sensibilă de ani care 
le desparte le-a apropiat și 
mai mult.

„Pentru mine Mihaela este 
tot un copil — mărturisește 
prof. E. Schmitzer — un copil 
care a meritat succesul despre 
care vorbiți. Au fost luni cind 
repetam cite 6—8 ore zilnic ; 
și copilul acesta nu a obosit 
niciodată".

Deși foarte tînără, printr-o 
muncă extrem de perseveren
tă, ajutată mult și de talentul 
cu care este înzestrată, Miha
ela Martin a reușit să se afir
me ca unul dintre vlăstarele 
promițătoare ale tinerei ge
nerații de interpreți români. 
Piesele pentru concurs au con
stituit obiectul unei minuțioa
se pregătiri, unui studiu te
meinic care nu a întirziat să-și 
arate roadele ; succesul repur
tat de Mihaela Martin este un 
motiv de mîndrie pentru școa
la românească de muzică.

GEORGE MILITARU
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Moment din concertul susținut la Sala Palatului de orchestra Liceului de mutică nr. 1 din 
București.

Apar uneori cărți de proză 
in care, sub un minim deghizai, 
pot fi recunoscute personaje 
din viața reală. Cum aceste per
sonaje sint, de obicei, scriitori 
contemporani și cum reprezen
tarea lor e caricaturală, citito
rul are senzația comiterii unei 
indiscreții, a participării ino
portune la o discuție „aprinsă" 
intre autorul respectiv și colegii 
lui de breaslă. S-ar putea face, 
desigur, obiecția că în aseme
nea cazuri unghiul lecturii e 
greșit ales, fiindcă. în fond, ob
ținem de la o carte ceea ce li 
pretindem. Cîți adolescenți nu 
citesc Răscoala pentru o anume 
scenă și cîți gurmanzi nu savu-

CONCERTE PENTRU 
TINERET

Al cincilea Festival al tineri
lor muzicieni din București, edi
ție dedicată Congresului al 3J- 
lea al U.T.C., s-a desfășurat in 
cadrul stagiunii permanente .de 
recitaluri și concerte susținute 
de tineri interpreți sub generi
cul „De la Ateneul tineretului la 
Ateneul român". A fost o tre
cere în revistă edificatoare asu
pra potențialului de talent, asu
pra muncii stăruitoare pe care 
elevii muzicieni ai celor două 
licee de muzică o depun sub 
Îndrumarea profesorilor pentru 
cîștigarea mult rîvnitei măiestrii 
artistice.

I-am ascultat pe pianiștii 
Alexandru Pancu, Ina Oncescu, 
Cristian Veis, Alina Lungu, Iosif 
Ion Prunner. Oana Velcovici, 
Lena Vieru. Ina Macarie, Cris
tian Beldi. toți posesorii unei 
tehnici remarcabile puse în 
slujba unor grade diferite de 
muzicalitate, cintînd programe 
bine alese, variate de la Chopin 
pină la Bartok și Dinu Lipatti, 
adecvate dezvoltării lor din a- 
cest moment.

Violoniștii Lenuța Ciulei, 
Gheorghe Popescu și Șerban 
Constantin făcînd și ei dovada

unei bune stăpiniri tehnice a 
instrumentului au cîntat vibrant 
piese dificile de Paganini, 
Wieniawski și Vasile Filip. Sur
prinzător de redusă participarea 
altor instrumentiști, în special a 
suflătorilor dintre care nu a fost 
prezentă decit oboista Mariana 
Raiciu cu un ton frumos și cu o 
vădită înțelegere a textului mu
zical. Violoncelista Viorica Bor- 
viz a interpretat cu elan „Allegro 
appassionata" de Saint Saens. 
Programul a fost completat de 
corul Liceului de muzică nr. 1 
dirijat de profesor Niculae Ni- 
culescu, care a interpretat omo
gen și expresiv lucrări de com
pozitori români.

Tn ciclul „După-amiezile mu
zicale ale tineretului", cvinte
tul de suflători „Studio" alcătuit 
din Matei Corvin — flaut, Lazăr 
Augustin Betea — oboi, Daniel 
Theodoru — clarinet, Alexandru 
Nichișov — fagot și Victor Si
monov — corn, a interpretat 
un program dificil cuprinzind 
„Divertisment rustic" de Vasile 
Jianu, „Cvintetul in mi bemol 
major" de Antonin Reicha și 
„Kleine Kammermusik" de Paul 
Hindemith.

Calitățile acestui ansamblu, al
cătuit din tineri absolvenți și 
studenți ai Conservatorului, s-au 
făcut remarcate cu precădere în 
lucrarea lui Hindemith, în in
terpretarea căruia am admirat 
puritatea intonației, siguranța 
atacului și simțul cîntării în 
anșamblu. O mai mare diversi
ficare a tempo-urilor adoptate 
ca și a nuanțelor ar face mai 
atrăgătoare interpretarea acestei 
formații a cărei prezență destul 
de solitară în ansamblul vieții 
camerale nu va întîrzia fără În
doială să se facă remarcată.

Recitalul oferit la două piane 
de tinerii interpreți Elena Duca 
și Dan Bădulescu a cuprins lu
crări de Bach. Mozart, Enescu, 
Milhaud. Dacă frazarea mai pu
țin cizelată din „Sonata în re 
major" de Mozart impune o 
adincire mai perseverentă a sti
lului, calitățile celor doi pianiști 
s-au remarcat in ..Variațiunile" 
de George Enescu și in special 
in piesa „Searamouche" de Da
rius Milhaud ale cărei ritmuri și 
accente viguroase au fost subli
niate cu talent.

HRISANTA PETRESCU

cespectacolf.de 
TEATRU OFERIȚI 

PE TIMPUL VERII?

PROZA 
„CU CHEIE“

rează. in Chef la minăstire, in
terminabila listă de bucate ? 
Romanele cu cheie care, se pa
re, sint la modă îl obligă însă 
pe cititor să manifeste o curio
zitate extraestetică. Inițialele și 
anagramele care stimulează am
biția rebusistică. discriminarea 
între personajele fictive, inde
terminate. și cele reale, cărora 
li se înregistrează fizionomia, 
vestimentația predilectă, ticurile 
verbale — totul este conceput 
pentru a atrage atenția. Și apoi 
cititorul nu are de ales. Chiar 
dscă și-ar impune să refuse, cu 
un eroism ascetic, orice ispită 
profană, ar descoperi că nu i se 
oferă altceva, că prozei cu cheie 
ii lipsește, de cele mai multe 
cri., valoarea estetică.

La urma urmelor, acesta este 
aspectul cel mai îngrijorător. 
Intr-o literatură ca a noastră. în 
care istoria romanului începe cu 
Istoria ieroglifică și culminea
ză cu Bietul Ioanide, proza cu 
cheie, ca tehnică propriu-zisă, 
nu poate fi incriminată. De a- 
ceeași natură cu obiceiul artiș
tilor anonimi de a împrumuta 
sfinților zugrăviți pe zidurile 
Voropețului . sau Su.ceyiței chi
purile unor țărani din vremea 
lor. • cultivarea ei reprezintă 
pentru spiritul românesc — rea
list și „lumesc", prompt In re
plică — o ..afinitate electivă". 
La argumentele istorice se a- 
daugă cele teoretice. Tntr-un 
sens mai inalt. literatura de va
loare. în întregime, este o lite
ratură cu cheie, pentru că scrii
torul nu poate face să ..înmăr
murească măreț" decit lumea 
sau adevărul lumii pe care a 
cunoscut-o direct. Insă, indife
rent de punctul de vedere pe 
care îl adoptăm, ni se impune 
constatarea că experiența indi
viduală trebuie ridicată la o 
semnificație universală. Cu oa
recare abilitate detectivistică. In 
romanele lui G. Călinescu de 
după 1944 pot fi identificați 
contemporani ai marelui scrii
tor ; dar fiindcă portretele lor 
au o funcție estetică precisă, 
com-punînd constelația de'carac
tere care gravitează in jurul lui 
Ioanide, fiindcă romancierul

privește totul ca pe un specta
col expresiv în sine. în timpul 
lecturii „uităm" cheia romanelor 
și redevenim cititorii „neini- 
țiați" dinaintea reconstituirii co
respondențelor.

Multe dintre romanele cu 
cheie apărute în ultima vreme 
dau. dimpotrivă, impresia că au
torii forțează construcția epică 
și tipologică doar din dorința de 
a nu lăsa nici un dubiu asupra 
identității reale a personajelor. 
Ei seamănă cu acei artizani 
care, culegind pietre și bucăți 
de crengi, le prezintă, după o 
prelucrare sumară. drept sta
tuete. O asemenea îndeletnicire 
încă este amuzantă pentru că 
demonstrează fantezia inepuiza
bilă a naturii și pentru că ex
primă o înclinație ludică. Dar 
atunci cind intr-o carte sint 
incluși anumiți oameni cu 
scopul vădit și exclusiv de a-i 
discredita, de a da curs cine știe 
căror resentimente, ni se lezea
ză nu numai simțul moral, ci și 
gustul estetic.

Timpul face, în privința a- 
ceasta. o triere severă. Infernul, 
cel mai violent pamflet din is
toria literaturii universale, nu 
și-a pierdut, după sute de ani, 
nimic din valoare, tocmai pen
tru că Dante și-a transformat 
ura împotriva adversarilor săi 
politici într-o bucurie frenetică 
de a crea, de a imagina o arhi
tectură monumentală, guverna
tă de propriile ei legi. A scrie 
insă, cu iritare, despre un 
cunoscut care nu a dat bună 
ziua înseamnă a scrie pentru 
citiva intimi și. in orice caz. 
pentru o minimă posteritate. 
Singurele romane cu cheie ac
ceptabile sint cele care intere
sează și cind sînt citite ca ro
mane fără cheie. Adică acelea 
în care este vorba de un rea
lism fundamental. constructor 
de viziuni adevărate și coeren
te și nu de privirea unor oa
meni, situații și realități prin 
gaura cheii, „plăcere" ce indică 
în fond o concepție primitivă și 
imorală.

ALEX. ȘTEFANESCU

N'e-am propus să aflăm pen
tru cititorii noștri cit de bogat 

I și de variat este programul de 
vară oferit de teatrele din Capi
tală. Au răspuns solicitărilor 
noastre directorii prestigioaselor 
noastre scene :

• NICOLAE MUNTEANUt

încă de anul trecut ne preo
cupăm. impreună cu ceilalți co
legi de breaslă, să umplem „pe
tele albe" de pe afișul treatrelor 
bucureștene pe timpul verii. Din 
păcate, tradiția grădinilor de 
vară mai mici in care jucau odi
nioară trupele de comedie s-a 
cam pierdut. Cele citeva care 
mai există ar trebui să intre in 
atenția urbaniștilor pentru reva
lorificarea lor. Pe ..căldură ma
re", vorba lui Caragiale. publi
cul preferă să rida. Cadrul sce
nelor și grădinilor existente în 
parcuri nu este prin proporții 
cel mai propice pentru reluarea 
sub cerul liber a comediilor de 
la sediu sau pentru montarea a- 
nume a altora noi. Tn condițiile 
existente, deci, după Încheierea 
turneului pe care Teatrul Mic îl 
face în prezent pe litoral cu 
marele său succes Viața e ea 
un vagon ? de Paul Everac. vom 
prezenta. începind cu 13 iulie, 
același spectacol la Teatrul de 
vară din Herăstrău, la Arenele 
Romane și la Teatrul de varii 
din parcul „23 August". Anul 
trecut am obținut interesul pu
blicului pentru spectacolul de 
sunet și lumină prezentat 1» 
Rotonda scriitorilor din Cișmi- 
giu. Pe baza acestei experiențe, 
colectivul nostru a refăcut spec
tacolul, completindu-1 cu texte 
noi și schimbindu-i, în parte, 
ambianța sonoră cu unele efecte 
de lumină inedite. Ne bucurăm 
că astfel răspundem cerințelor 
culturale ale publicului larg 
menținind in atenția sa unul 
dintre cele mai frumoase locuri 
existente în București.

• EMIL RIMAN :

Mîine chiar, vom prilejui iu
bitorilor de teatru din București 
marea plăcere, cred, de a-1 ve
dea pe Toma Caragiu într-o 
dublă postură : de regizor și 
interpret principal al piesei Ti
tanic vals. Fără să-mi permit a 
lăuda spectacolul înainte ca pu
blicul (și critica) să-și spună 
cuvintul, voi adăuga, totuși, că 
o distribuție de zile mari (și nu 
numai ea) mă îndreptățește să 
cred într-un mare succes al 
reprezentației. Vor apărea pa 
scenă, alături de numitul Tom* 
Caragiu. Ștefan Bănici, Tamsr» 
Buciuceanu, Ileana Stana lo- 
nescu, Dan Nuțu, Mariella Pe
trescu, Valeria Duma, Ovidtți 
Schumacher, Marius Pepino, 
Florian Pittiș. Pentru a nu-i vă
duvi pe cei aflați în concedii 
la mare de un astfel de specta
col vom pleca, curînd, pe litoral, 
pentru a fi totuși prezenți la 
sfirșitul lunii, cu aceeași piesă, 
pe scena Teatrului de vară din 
Parcul Herăstrău.

• HOREA POPESCU i

Chiar zilele acestea o trupă 
a teatrului nostru se găsește pe 
litoral, unde prezintă două din
tre spectacolele de real succes 
din repertoriul nostru perma
nent : este vorba de Donna Dia
na și Prizonierul din Manhattan. 
Pentru bucureșteni nu vom pune 
o nouă premieră, dar credem că 
Peripețiile bravului soldat 
Swejk, care a văzut doar de 
puțin timp lumina rampei, în
tr-o regie și o distribuție de 
mare succes de public, va face 
pe tot parcursul lunilor de vară 
săli și grădini pline. Tn august, 
cind cea mai mare parte a ac
torilor se vor fi întors din con
cediu, vom prezenta o adevărată 
microstagiune în teatrele din 
parcuri cu Peripețiile bravului 
soldat Swejk și cu îmblinzirea 
scorpiei la București, precum și 
cu Coana Chirița și Moartea 
ultimului golan in principalele 
stațiuni de pe litoral.

MINELE, PETROLUL Șl 
domenii

Cărbune și petrol. Viață pulsînd în 
puternice mașini și agregate. Materii 
prime deosebit de importante pentru e- 
conomia noastră nafională. _ Munca în 
adîncuri a fost transformată în arta de a 
pune în valoare bogățiile subsolului. 
Mecanizarea și automatizarea dimensio
nează caracterul actual al muncii mine
rului și petrolistului. Congresul al Xl-lea 
al partidului a stabilit sarcini sporite 
privind lărgirea bazei proprii de materii 
minerale și de resurse energetice, valo
rificarea superioară a rezervelor mine-

de afirmare
role existente, folosirea rațională a ma
teriilor prime și a combustibililor. în
făptuirea acestor obiective înseamnă 
competență profesională, spirit de răs
pundere, dăruire.

Un domeniu de activitate, deci, în care 
tinerii se pot manifesta plenar datorită 
existenței unei largi rețele școlare. In 
prezent, deja, o parte din absolvenții 
școlilor generale și promovații clasei a 
VIII-o au optat pentru un asemenea tip 
de liceu, pentru o asemenea meserie.

GEOLOGIA
în profesie

PROFESIA TA

MINER 
meserii de

— Vă rugăm — pentru în
ceput — să jalonați parametrii 
pe care-i va atinge in viitorul 
cincinal industria extractivă și 
care direcționează implicit pro
cesul de pregătire a viitoarelor 
cadre. .

— Două cifre ml se par sem
nificative pentru a oferi tine
retului o imagine cuprinzătoare 
asupra perspectivei industriei 
extractive din țara noastră. Pro
ducția de cărbune net va fi in 
anul 1980 de circa 56 milioane de 
tone, iar producția de țiței ex
tras va atinge 15,6 milioane 
tone. Sînt prevederi mobilizatoa
re, care impun o temeinică pre
gătire profesională, o discipli
nă riguroasă, un grad înalt de 
responsabilitate. Se va dezvolta 
într-un ritm rapid industria mi
nereurilor nemetalifere, se vor 
pune în valoare noi zăcăminte 
de minereuri de fier. în cinci
nalul viitor vor surveni mutații 
tehnologice și organizatorice de

SI PETROLIST- 
mare responsabilitate

Convorbire cu ing. 
ADRIAN VASILESCU, 

director adjunct la Direcția de 
Organizare, Control. Personal și 
Invățămînt din Miflisterul Mi
nelor, Petrolului și Geologiei.

amplasament, se vor introduce 
procedee noi de extracție și pre
parare a substanțelor minerale 
utile, va crește gradul de dotare 
tehnică. O asemenea dezvoltare 
a acestui sector economic pre
supune și o serie de probleme 
prioritare în ceea ce privește 
învățămintul.

— Mutațiile de care vorbeați 
dv. se vor reflecta in structura 
forței de muncă. Ce probleme 
stau in fața ministerului și cum 
vor fi ele rezolvate ?

— începind cu acest an școlar 
— 1974—1975 — liceele de spe

cialitate au luat o mare dezvol
tare. Liceele respective și re
țeaua de școli profesionale de
termină o creștere substanțială 
a numărului de absolvenți in
tegrați în producție. Ei vor in
fluența nu numai structura for
ței de muncă dar și stabilitatea 
acesteia. Sint rezolvate o seamă 
de probleme care să asigure o 
temeinică instruire, formarea și 
dezvoltarea personalității ele
vilor, pregătirea lor ca buni ce
tățeni. In școlile profesionale, in 
liceele de specialitate cu profil 
minier și petrolier admiterea se 
face, de regulă, fără concurs. 
Elevii beneficiază de cazare, 
masă și alte drepturi materiale. 
Există posibilitatea ca toți ele
vii să primească burse acordate 
de școli și întreprinderi. Școlile 
sint încadrate cu cadre didac
tice cu experiență, specialiști din 
producție. Aceștia asigură pro
cesului instructiv-educativ un 
înalt nivel calitativ.

— Care sint perspectivele după 
absolvirea școlii ?

— Absolvenții școlilor profe
sionale, încadrați în producție, 
primesc de la începutul activi
tății lor o remunerare cores
punzătoare. După terminarea 
stagiului, la propunerea între
prinderii unii absolvenți pot 
urma școli de maiștri devenind 
conducători direcți ai procesului 
de producție. Cei ce vor să-și 
continue studiile pot urma li
ceul seral sau cursurile fără 
frecvență și în continuare in
stitutele de invățămînt superior.

Absolvenții liceelor industriale 
miniere și petroliere cu examen 
de bacalaureat pot fi încadrați 
in producție ca muncitori cu 
inaltă calificare și promovați în 
funcții tehnice : ei se pot, de 
asemenea, prezenta Ia concursul 
de admitere in învățămintul su
perior, desigur, cu prioritate în 
domeniul minelor, petrolului și 
geologiei.

— Unii elevi promovează nu
mai treapta I a liceului de spe
cialitate. Ce statut vor avea ei ’?

— Iși pot continua pregătirea 
pentru a deveni muncitori cali
ficați, după care pot beneficia 
de drepturile enunțate mai sus. 
sau se pot califica in continuare 
in producție.

Scopul principal al activității 
noastre îl constituie pregătirea 
unor cadre de înaltă calificare 
capabile să mînuiască utilajele 
moderne cu care este înzestrată 
industria extractivă. Acest dezi
derat ii realizăm în contextul 
general al integrării invățămîn- 
tului cu producția, proiectarea și 
cercetarea. Baza didactică-ma- 
terială a ' unităților școlare din 
cadrul rețelei de invățămînt a 
M.M.P.G. a fost adaptată aces
tei cerințe de o deosebită în
semnătate. Anual facem inves
tiții de peste 25 milioane lei. 
Unitățile noastre școlare dispun 
de cabinete tehnice, laboratoare, 
ateliere pentru instruirea prac
tică dotate cu aparate și utilaje 
existente în întreprinderi. Se 
poate spune deci că integrarea 
începe de pe băncile școlii.

Miner, petrolist — meserii de 
mare frumusețe și răspundere. 
Și spunind acestea, ne gindim

la respectul și admirația de ca
re se bucură muncitorii, specia
liștii noștri nu numai în țară, 
ci și peste hotare, în cele peste 
20 de țări cu care întreținem 
legături de colaborare, în do
meniile minier și petrolier.

PROFESII 
CARE VĂ 
AȘTEAPTĂ

• PREPARATOR ÎN INDUS
TRIA MINIERA. Cunoscută din 
cele mai vechi timpuri meseria 
prelucrării substanțelor minerale 
s-a perfecționat de-a lungul a- 
nilor, ajungind la ceea ce nu
mim artă. Ea presupune cunoș
tințe temeinice de chimie, me-

• ELEVII, cuprinși în treapta I de liceu care încheie con
tracte cu întreprinderile beneficiază de burse plătite de 
acestea, la nivelul drepturilor de care se bucură elevii 
școlilor profesionale.

e IN ACEST AN se dau în folosință : un cămin cu 300 
de locuri la Grupul școlar minier Zlatna, un cămin cu 300 
de locuri la Grupul școlar petrol Videle, un cămin la Liceul 
industrial metalurgic din Baia Mare.

e SE MĂRESC capacitățile de școlarizare din care amin
tim : 30 de laboratoare și cabinete tehnice la Grupul școlar 
de petrol din Mediaș e 16 laboratoare și săli de clasă la 
Grupul școlar minier din orașul Dr. Petru Groza. • 4 la
boratoare la Grupul școlar petrol Videle, e 12 laboratoare 
și cabinete tehnologice la Grupul școlar petrol Teleajen.

• SE DAU IN FOLOSINȚA : un grup de ateliere pentru 
instruirea practică la Videle și altul la Liceul industrial me
talurgic din Baia Mare. Pentru dotarea laboratoarelor și 
atelierelor-școală s-au alocat 10 milioane lei.

• IN ACEST AN începe construcția unor noi grupuri șco
lare la Moldova Nouă, Tg. Jiu, Deva și Țidem. ,

canică, electrotehnică, tehnolo
gia materialelor și din alte do
menii. Se pot însuși în gru
purile școlare miniere Borșa, 
Baia Mare, Barza-Criscior.

• ELECTRICIAN DE MINA. 
O meserie fără care nu se poate 
concepe mineritul. Mașinile și 
utilajele, tot mai perfecționate, 
se cer conduse și întreținute de 
oameni competenți. Sînt elec
tricienii de mină ! Muncitori cu 
cunoștințe de matematică, fi
zică, chimie, mecanică, elec
trotehnică. studiul materialelor 
etc. Muncitori cu calificare com
plexă. Asemenea oameni pregă
tesc grupurile școlare miniere 
Petroșani. Lupeni. Anina, Cim- 
pulung. Motru, Baia Mare, Gura 
Humorului. Iacobeni, Bălan, 
Deva. Moldova Nouă. Zlatna.
• ELECTRICIAN IN PETROL. 

De el depinde funcționarea ne
întreruptă a instalațiilor exis
tente la sonde, cu alte cuvinte 
soarta planului de producție. O 
intervenție rapidă înseamnă mai 
mult țiței. Elevii sint îndrumați 
de cadre cu mare experiență. Tn 
ultima perioadă a școlii iși des
fășoară practica in secții de fo
raj și schele de extracție a țițe
iului și gazelor. Asemeni tutu
ror absolvenților de școli profe
sionale electricienii de mină se 
pot înscrie în anul III al licee
lor industriale serale, în a- 
ceeași specialitate, după promo
varea unor examene de diferen
țe. Profesia poate fi însușită în 
grupurile școlare petrol din 
Cimpina. Tirgoviște, Videle.

• SONDOR MECANIC FO- 
RAJ-EXTRACȚIE. „Ochiul" care 
scrutează adincurile. Brațul case 
aduce la suprafață țițeiul și ga
zele. Instalațiile moderne de fo
raj permit să se ajungă la a- 
dincimi de peste 6 000 de metri. 
Ca să ai ochi ager și braț sigur 
trebuie să înveți. Grupurile șco
lare petrol din Cimpina. Pitești, 
Tirgoviște, Moreni. Moinești. Vi
dele, Țicleni oferă cele mai bune 
condiții.

DIN CELE 31 
DE UNITĂȚI 

ȘCOLARE 
AMINTIM:

• Grupul școlar minier Baia 
Mare. Acum mai bine de un secol 
în inima Maramureșului a fost 
înființată școala profesionala care 
pregătește cadre calificate pentru 
exploatările din bazin, pentru uni
tăți miniere din Ardeal și nordul 
Moldovei. In municipiu sint școli 
de toate gradele, un institut de 
subingineri. Grupul are liceu 
treapta I cu profil mecanic și 
electrotehnic. în școala profesio
nală se pregătesc : strungari, elec
tricieni de mină; lăcătuși de 
mină ; electromecanici aparate de 
măsură și automatizare ; prepara
tori mecanici cărbune și minereuri.
• Grupul școlar minier Bălan 

situat într-una din cele mai pito
rești zone ale țării — județul 
Harghita. Elevii din treapta I de 
liceu și cei ai școlii profesionale 
care se pregătesc să fie lăcătuși 
mineri, lăcătuși de mină sau 
electricieni de mină au la dispo
ziție o școală nouă, săli de clasă 
spațioase, laboratoare și ateliere 
înzestrate cu aparatura necesară.
• Grupul wcolar minier Gura 

Humorului. Astăzi, Vatra Dornei, 
Leșul Ursului. Fundul Moldovei, 
sînt exploatări cunoscute în care 
procedeele de lucru perfecționate 
se extind într-un ritm rapid. Ac
tuala școală, profesională, . unitate 
nouă. va deveni un important 
centru pentru pregătirea cadrelor • 
în următoarele meserii : lăcătuș 
de mină: electrician de mină și ' 
mecanizator minier. '
• Grupul școlar minier Deva. 

Liceu treapta I. formă de câliîj- 
care la locul de muncă pentru 
meseriile sudori și electricieni de 
mină. în școala profesională se 
pot însuși următoarele speciali
tăți : lăcătuș mecanic âuto-moto ; 
electrician- de mină.

cespectacolf.de
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Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU a primit din partea președintelui Republicii Islanda, 
KRISTJAN ELDJARN, următoarea telegramă :

Excelență,
Acceptați, vă rog, sincerele mele mulțumiri pentru felicitările și 

bunele urări pe care mi le-ați adresat cu atita amabilitate cu pri
lejul sărbătorii naționale a Islandei.

Al REPUBLICII SAN MARINO
PE MELEAGURILE MOLDOVEI DE NORD

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MĂNESCU, a primit din partea primului ministru al Gu
vernului Republicii Zambia, ELIJAH HAATUKOLI KAIBA MU- 
DENDA, următoarea telegramă :

Vă rog să acceptați sincerele mele mulțumiri pentru căldurosul 
și amabilul dumneavoastră mesaj de felicitări și solidaritate, 
transmis cu ocazia numirii mele in funcția de prim-ministru.

împărtășesc convingerea dumneavoastră că legăturile de prie
tenie și colaborare în toate domeniile, existente in mod fericit intre 
țările și popoarele noastre, vor fi menținute și întărite în conti
nuare. in interesul nostru comun, de promovare a cauzei libertății, 
dreptății și păcii.

Transmițindu-vă urările mele cele mai bune de noi succese și 
prosperitate, vă rog să primiți asigurarea considerației mele celei 
mai înalte.

PRIMIRE LA PRIMUL
MINISTRU AL GUVERNULUI

. Vizita întreprinsă în cursul 
zilei de miercuri de Excelențele 
lor Alberto Cecchetti și Michele 
Righi, căpitani regenți ai Repu
blicii San Marino, împreună cu 
soțiile, pe meleagurile Moldovei . 
de nord — străveche vatră de 
Cultură și civilizație românească 
— a constituit un nou prilej de 
cunoaștere nemijlocită a reali
zărilor economico-sociale din 
țara noastră, a frumuseților na
turale și monumentelor istorice 
și de artă din această zonă a 
patriei,

înalții oaspeți au fost- însoțiți 
de Constantin Stătescu, secretar
prezidențial și ăl Consiliului de șele Suceava.
Stat. Pompiliu Celan, consul ge
neral al Republicii Socialiste. 
România în Republica San' Ma
rino, general locotenent Nicolae 
Negulescu, de alte persoane ofi
ciale. împreună cu căpitanii re-

Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul. Manea Mănescu, a 
primjt. miercuri după-ămiază, 
pe Norbert Segard. ministrul co
merțului exterior al Franței.

în timpul convorbirii a fost 
. relevată cu satisfacție dezvolta
rea ascendentă a tradiționalelor 
raporturi de prietenie și cola
borare româno-franceze prin în
făptuirea înțelegerilor și acor
durilor convenite cu prilejul vi
zitei președintelui Nicolae 
Ceaușeșcu in Franța, ale intilm- 
rilor dintre conducătorii celor 
două state. în cursul întrevede
rii s-au examinat unele domenii 
și forme de conlucrare bilaterală. 
Au fost evidențiate noi posibili
tăți de extindere a cooperării e-

★

Tovarășul Gheorghe
lescu, viceDrim-ministru al gu
vernului. și Norbert Segard, mi
nistrul comerțului exterior al 
Franței, au avut, in cursul zilei 
de miercuri o întrevedere. Cei 
doi copreședinți ai Comisiei 
mixte guvernamentale româno- 
franceze de cooperare economi
că. științifică și tehnică au 
subliniat, cu acest prilej, nece
sitatea inițierii unor acțiuni 
concrete care să favorizeze 
cursul ascendent al raporturilor 
economice româno-franceze.

conomic'e, tehnico-științifice, re
ciproc avantajoase, in interesul 
celor două țări și popoare.

La întrevedere, desfășurată 
intr-o ambianță de cordialitate, 
au participat tovarășii Ion Pățan, 
viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale, Ion St. Ion, 
ral al guvernului,

A luat parte, i 
Raoul Delaye, 
Franței la București.

genți sanmarinezi au venit per
soanele oficiale care îi însoțesc 
în vizita in țara noastră.

Avionul special cu care au 
călătorit oaspeții sanmarinezi a 
aterizat pe aeroportul Salcea, 
pavoazat sărbătorește. In intim- 
pinarea lor au sosit Miu Do- 
brescu. președintele Comitetului 
executiv al Consiliului popular 
al județului Suceava, cu soția, 
alți reprezentanți ai organelor 
locale de stat. Un grup de copii 
în frumoase costume bucovinene 
au oferit înalților oaspeți buche
te de flori. ,

Pe traseul străbătut prin ora- 
Rădăuți, Gura

Humorului și prin satele din a- 
ceastă zonă, oaspeții au fost salu
tați cu multă căldură de către 
numeroși localnici.

Un prim popas a fost făcut la 
minăstirea Dragomirna, renumit

monument de arhitectură medie
vală moldovenească. Aici, oas
peții au fost intimpinați de 
Justin Moisescu. mitropolitul 
Moldovei și Sucevei, care le 
adresează un călduros cuvint de 
bun sosit. Străbătînd un peisaj 
de rară frumusețe, coloana ofi
cială se îndreaptă apoi spre Su- 
cevița, unde vizitatorii aprecia
ză in mod deosebit renumitele 
fresce ale monumentului de artă 
de aici. Aceeași impresie fru
moasă a produs-o și vizitarea 
minăstirilor de la Moldovița și 
Voroneț. fapt consemnat in cu
vintele elogioase notate în căr
țile de onoare ale acestor mo
numente de artă.

Reîntorși la Suceava, înalții 
oaspeți sanmarinezi au vizitat 
Muzeul de artă ..Hanul dom
nesc", Casa de cultură a sindi
catelor, alte obiective social-cul- 
turale și turistice.

Ră du-

VIZITĂ
Și-a încheiat vizita întreprin

să în țara noastră Ia invitația 
Consiliului General al ARLUS 
delegația filialei ucrainene a A- 
sbci.ației de prietenie sovieto- 
românâ, condusă de Boris Pa- 
vlovici Kovaievski. adjunct 
ministrului învățămintului
perior și mediu de specialitate 
al R.S.S. Ucrainene, membru al 
conducerii' filialei 'ucrainene a 
A.P.S.R.

al
su-

SEARĂ CULTURALĂ
..La Casa de cultură 

tului român pentru
a Inștitu-

relațiile

secretar gene-

de asemenea, 
ambasadorul

PLOI NEOBIȘNUIT4
FOTBAL

Construcții noi in Brașov
Foto : VAS1LE RANGA

JOI, ț IULIE 187» ' ,

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

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

MARELE CIRC: ~ '
9,30; 11,30; 13,30; 16; 
Grădina Luceafărul

LEGEA PRERIEI: 
tului (orele 17,15; 20,15): 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); Grădină Di
namo (ora 20.15); Grădina Bucu
rești (ora 20,15).

KIT IN ALASKA: Victoria lo
vele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30); 
Flacăra (orele 15,30; 17; 20,15).

PIEDONE — COMIS ARUtf FĂRĂ 
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 ÎN RUSIA: 
Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30); Drumul Sării (orele 
15,30: 18: 20).

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

TOAMNA BOBOCILOR:
(orele 16: 18,15): Arta (orele 15,3#; 
17,45; 20,15); Grădina Lira (ora 
20,15); Grădina Arta (ora 20).

Scala (orele 
13,15; 20,30); 

(ora 20,15).
Sala' Bala

Capitol
18,13; 

20,15);
13,30;

Lira

TIMPUL 
DV. LIBER

★

Miercuri. primul ministru Ma
nea Mănescu, a primit pe Vishnu 
K. Ahuja, ambasadorul Indiei 
la București. în legătură cu în
cheierea misiunii acestuia in 
tara noastră.

★

în cadrul întilnirii din aceeași 
zi dintre tovarășul Ion Pățan, 
viceDrim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internați
onale, și ministrul francez al 
comerțului exterior, au fost ana
lizate posibilitățile existente de 
diversificare a relațiilor econo
mice bilaterale.

In cursul după-amiezii, mi
nistrul francez a părăsit Capi
tala.

culturale cu străinătatea a avut 
loc miprcuri o seară culturală 
dedicată Zilei naționale a State
lor Unite ale Americii, Cu acest 
prilej, conf. dr. Dan Grigorescu 
a împărtășit impresii de călă
torie din această țară.

La manifestare au participat 
loan Botar, secretar general al 
IRRCS. reprezentanți ai Mini
sterului Afacerilor Externe, ai 
Consiliului Culturii și Educației 

' Socialiste, oameni de cultură și 
artă, un numeros public. Au 
fost prezenți ambasadorul S.U.A. 
la București, Harry Barnes jr„ 
și membri ai ambasadei.

In încheiere au fost prezenta- 
,te filme documentare americane.

Olimpiadele internaționale ale elevilor
cei maiCei mai buni dintre 

buni elevi din invățămintul li
ceal vor participa și în acest an 
la tradiționalele olimpiade in
ternaționale. Ele se vor desfă
șura în acest an in perioada 3— 
27 iulie in R.P. Bulgaria, R.D. 
Germană, R, P. Ungară și 
U.R.S.S. Grupul de elevi care va 
avea cinstea să reprezinte țara 
noastră la aceste amicale com
petiții ale inteligenței a fost se
lectat în urma unor probe de

faza republicană a con-baraj la
cursurilor școlare pe obiecte. La 
primele faze ale acestor olim
piade, desfășurate in cursul va
canțelor, s-au prezentat peste o 
sută de mii de elevi din toate 
școlile. O selecție, așadar, cit 
se poate de riguroasă — o ga
ranție in plus că participanții la 
această ediție o olimpiadelor in
ternaționale vor onora frumoasa 
tradiție statornicită de colegii 
lor in anii trecuți.

DE
• CE

PUTERNICE
SPUK METEOROLOGII ?
neobișnuită pentru în*

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

U n ultim,, minut 91“ I I
Vreme neobișnuită pentru în

ceputul lunii iulie ! In zilele de 
1 și 2 au căzut ploi abundente 
în partea centrală și vestică a 
Munteniei, în Carpații Meri
dionali și in sud-estul Transil
vaniei, unde precipitațiile au 
totalizat, pe alocuri 75—118 li
tri pe m.p. Cea mai mare can
titate — 118 1. pe mp — a fost 
înregistrată miercuri dimineața 
la București ; reprezentînd circa 
o cincime din precipitațiile ce cad, 
în medie, pe an. In sudul Tran
silvaniei în cea mai mare parte 
a Olteniei, in Banat și local in 
Munții Apuseni, precipitațiile 
au totalizat pină miercuri Ia 
prinz 30—60 litri pe mp, iar in 
restul teritoriului intre 2—18 
litri. Ploile au avut un caracter 
torențial și. pe alocuri, au fost 
însoțite de grindină. Doar Bă
răganul și Dobrogea au fost fe
rite de aceste ploi neobișnuit de 
puternice.
, Interesîndu-ne la Institutul 
Meteorologic despre cauzele a- 
cestui fenomen ieșit din comun, 
am aflat că ele se datorează 
unei perturbații atmosferice 
care a luat naștere in centrul 
Mării Mediterane și s-a depla
sat spre est ajungind în zona 
Mării Marmara. Depresiunea 
care s-a format astfel intr-un 
aer tropical, bogat in umiditate 
a declanșat ploi abundente în 
partea de nord a Peninsulei 
Balcanice, cuprinzind și cea mai 
mare parte a teritoriului țării 
noastre.

în spatele acestui front at
mosferic a pătruns un aer mai 
rece care a determinat scăderea 
temperaturii in cea mai mare 
parte a țării. în ziua de 2 iulie, 
la amiază, se înregistrau 12 gra
de la Oravița și Petroșeni, în 
timp ce la Tulcea și Hîrșova 
termometrele indicau 30 grade.

Potrivit prognozei meteorolo
gilor, in zilele următoare vre
mea va intra intr-un proces de 
ameliorare.

(Agerpres)

• TROFEUL DE CAMPIOA-
ANA POPOSEȘTE PENTRU 

31-A OARA ÎN CAPITALĂ.
Au trecut 66 de ani de 

inaugurarea primului Campionat 
național de fotbal — 1909. care 
a fost cîștigat de formația O- 
limpia București. în această pe
rioadă, trofeul 
poposit de 31 
tală, de 10 ori 
6 ori la Arad, 
iești și cite o 
Brașov, Reșița, Pitești și Cra
iova. Cele mai multe victorii au 
obținut formațiile Venus și Di
namo București — au cucerit 
de cite 8 ori titlul suprem — 
urmate de Steaua cu 7 victorii 
și Chinezul Timișoara cu 
victorii consecutive intre 
1921—1927.

Za

de campioană a 
de ori in Copi
la Timișoara, de 
de 5 ori la Plo- 
dată la Oradea,

șase 
anii

• 19 990 DE GOLURI.
în cele 57 de ediții ale 

ziei A de fotbal s-au 
19 990 de goluri. în ultima edi
ție, încheiată duminică, s-au 
marcat 769 de goluri ; 577 de 
formațiile gazdă și 192 de echi
pele în deplasare.

divi- 
inscris

. . • OBLEMENCO ÎN URMĂ
RIREA „RECORDULUI" LUI 
OZON.

Maestrul emerit al sportului 
Ion Oblemenco, căpitanul Uni
versității Craiova, și clujeanul 
Mihai Adam se află în cursa de 
urmărire a „recordului" golge- 
terilor campionatului pe care îl 
deține fostul internațional Titus 
Ozon, cu 157 goluri marcate. 
Notăm, Ion Oblemenco a înscris, 
duminică, al 153-lea gol, iar A- 
dam are la activ 151 de goluri.

trei ani, Steagul roșu 
reușește să obțină două 
in fața echipei Dinamo.

FUNERALIILE

• VICTORIE DE... CONSO
LARE.

După
Brașov 
puncte
Respectiv, amintim că in primă
vara anului 1972, brașovenii au 
cîștigat, pe teren propriu, cu 
2—1. Duminică, in ultima „run
dă" a diviziei A, ei au reeditat 
victoria din ediția a 54-a, cîș- 
tigind tot cu 2—1. Dar a fost o 
victorie de... consolare, intrucît, 
se știe, stegarii au retrogradat în 
categoria. B.

ACAD. MIRON NICOLESCU
Cetățenii Capitalei și-au luat, 

miercuri, rămas bun de la a- 
cademicianul Mifon Nicolescu. 
membru al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Academiei Repu
blicii Socialiste România.

La catafalc, in holul Marii A- 
dunări Naționale, au adus un 
ultim omagiu numeroși bucu- 
reșteni, 
publice, 
de flori 
general 
Român, 
cii Socialiste 
rășul Nicolae.
Comitetului Central al P.C.R., 
Marii Adunări . Naționale, 
Consiliului Național al F.U.S., 
Consiliului Național. pentru 
Știință și Tehnologie, Mi
nisterului Educației și învă- 
țămintului, Academiei Republi
cii Socialiste România. Comi
tetului municipal București al 
P.C.R.. a unor instituții științi
fice și de invățămint.

Din ultima gardă, la cata
falc. au făcut parte tovarășii 
Ștefan Voitec. membru al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Nicolae Gio- 
san. membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv ai 
C.C. al »P.C.R.. președintele 
Marii Adunări Naționale, pre
ședintele 
ințe 
loan 
ant

personalități ale vieții 
Au fost depuse coroane 
din partea secretarului 

al Partidului Comunist 
președintele Republi- 

Romănia, tova- 
Ceaușeșcu,_ _ a 

Central
Adunări

Academiei
Agricole și 
Ursu, membru 

al Comitetului

de Ști-
Silvice, 
suple- 
Politic

Executiv al C.C. al P.C.R.. pre
ședintele Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, 
Mihnea Gheorghiu, președintele 
Academiei de Științe Sociale și 
Politice, Constantin Mano- 
lescu, adjunct al . ministru
lui Educației și învățămintului, 
Cristofor Simionescu, vicepre-

ședințe al Academiei Republicii 
Socialiste România, rectorul In
stitutului politehnic din Iași, 
Virgil Teodorescu, președintele 
Uniunii Scriitorilor, Aurel Mo- 
ga, președintele Academiei de 
Științe Medicale, Șerban Țițeica, 
vicepreședinte al Academiei 
Republicii Socialiste România, 
George Ciucu, secretar general 
al Academiei, rectorul Univer
sității din București, Ștefan Mil- 
cu, Nicolae Teodorescu, acade
micieni.

Se prezintă familiei îndoliate 
condoleanțe din partea conduce
rii de partid și de stat.

La ora 11.00 are loc mitingul 
de doliu, la care iau parte aca
demicieni, cadre didactice, cer
cetători, studenți, oameni ai 
muncii din întreprinderile și in
stituțiile Capitalei.

Tovarășul Ioan Ursu a evocat 
personalitatea celui care a fost 
acad. Miron Nicolescu. sublini
ind meritele sale științifice, u- 
manismul său, activitatea didac
tică și obștească. ,.Cei care am 
avut prilejul să-l cunoaștem în
deaproape, să-l avem tovarăș 
de muncă, am apreciat și admi
rat întotdeauna inteligența sa 
vie, capacitatea de muncă, pa
siunea pentru rezolvarea pro
blemelor învățămintului și ale 
cercetării, conștiinciozitatea in 
îndeplinirea numeroaselor sale 
îndatoriri — a arătat vorbito
rul. în felul acesta, personali
tatea sa a întîlnit intr-un mod 
cit se poate de armonios tră
săturile intelectualului comunist 
— patriot de larg și complex o- 
rizont. Academicianul Miron Ni
colescu lasă în urma sa pilda 
unei munci fără preget în apli
carea 
rîmul 
că ce 
titluri
originale și monografii'

politicii partidului pe tă- 
științei. o operă științifi- 
întrunește aproape 200 de 
de comunicări științifice

în cuvintul său, Virgil Teodo
rescu a spus : „în personalitatea 
academicianului Miron Nicoles
cu, omul de știință și cultură a 
fost dublat de activistul dăruit 
pe tărim social 
Marele savant. a 
cu întreaga sa 
creatoare la izbîndirea idealuri
lor partidului și poporului nos
tru, in frontul cărora a luptat 
incâ din tinerețe cu neprecupe
țită abnegație".

Academicianul Șerban Țițeica 
a arătat la rîndul său, că in 
personalitatea complexă a Ilus
trului dispărut pe primul pian 
s-a situat activitatea sa de crea
ție științifică și de formare a 
tinerelor cadre de matemati
cieni. „Personalitatea general 
umană a fostului nostru pre
ședinte a fost tot atit de re
marcabilă ca și personalitatea 
sa științifică. Avem convinge
rea că opera sa științifică 
mine in patrimoniul 
universale".

„încetarea din viață 
Miron Nicolescu este 
Universitatea din București, pe 
care a slujit-o in mod strălucit, 
ca distins profesor și savant, o 
grea pierdere — a spus tovară
șul George Ciucu. Prin ținuta 
științifică și pedagogică exem
plară a prelegerilor sale, prin per
manenta sa grijă de a cultiva 
in conștiința tinerilor matema
ticieni pasiunea pentru muncă, 
pentru creația științifică, profe
sorul Miron Nicolescu se înscrie 
printre 
căli ai 
nești.

După 
gardă 
norul. In acordurile 
funebru, cortegiul funerar 
îndreptat spre cimitirul 
unde a avut loc înhumarea.

și politic, 
participat 
capacitate

ră- 
științei

a acad, 
pentru

I

I î

cei mai de seamă das- 
școlii superioare romă-

mitingul de doliu o 
militară a prezentat o- 

marșului 
s-a 

Belu,

3—0 cu Jiul, 2—1 cu U.T.A.. 
3—1 cu F.C. Galați). Formația 
din „regie" avea șanse să ocupe 
chiar un loc pe podiumul de 
onoare, însă, ea a cedat 3 puncte 
pe teren propriu (3—3 cu F.C. 
Argeș și 1—2 cu Poli Timi
șoara).

• DEBUT ANTI LA CAMPIO
NATUL BALCANIC

Săptămîna trecută, doi ju
niori din pepiniera clubului F.C. 
Argeș au debutat într-o impor
tantă competiție internațională. 
Este vorba de tinărul fundaș 
Bărbulescu (18 ani) și portarul 
Cristian (18 ani), selecționați în 
formația de tineret a țării noas
tre, care a participat la Campio
natul Balcanic de fotbal.

• PERFORMANTA LUI DUDU 
GEORGESCU

După ce in sezonul trecut a 
ocupat locul 2 in clasamentul 
aolgeterilor, cu 21 de puncte, 
Dudu Georgescu a marcat o 
frumoasă ascensiune în ierarhia 
celor mai valoroși atacanți din 
țară și de peste hotare. El a 
devenit lider autoritar în clasa
mentul golgeterilor, fiind in a- 
celași timp și cel mai productiv 
jucător din campionatele națio
nale de pe continent. Reamin
tim că a înscris 33 de goluri, 
dintre care 20 în retur și 13 in 
sezonul de toamnă. E1 este ur
mat in clasament de A. lordă- 
nescu cu 19 goluri (9 înscrise in 
tur), I. Oblemenco cu 
(9 în tur), I. Mureșan 
(10 în tur), Dănilă cu 
(9 în tur), Broșovschi 
(8 in tur). (M. L.).

19
19
16
15

goluri 
goluri 
goluri 
goluri

Giulești 
contînd 

campionatul cat. B. la 
Rapid a învins cu 2—1

• Ieri pe stadionul 
intr-un meci restanță 
pentru 
fotbal,
(0—0) pe Metrom Brașov. Au 
marcat Bădițoiu (autogol), Flo
rin Marin și Ferencz. Jocul a 
fost urmărit de peste 5 000 de 
spectatori.

• Revista „Săptămîna" îm
preună cu clubul Rapid Bucu
rești organizează, sîmbătă. 5 iu
lie, pe stadionul Giulești din Ca
pitală, un festival fotbalistic. Cu 
acest prilej se vor disputa două 
interesante partide. In primul 
meci, de la ora 16,30, se vor în- 
tilni selecționatele actorilor și 
ziariștilor din București. în con
tinuare, de la ora 18, echipa Ra
pid. eiștigătoarea campionatului 
național in anul 1967, va primi 
replica unei selecționate bucu- 
reștene alcătuite din foste ve
dete ale fotbalului nostru. în 
aceste două echipe vor evolua, 
printre alții. Titus Ozon, Con
stantin, Frățilă, . Cornel Popa, 
Datcu, Sorin Avram, Mateianu, 
Oaidă. Nicușor, Nunweiller III, 
Răducanu. Ion Ionescu, Dumi- 
triu II, Năsturescu, C. Dan și 
Motroc.

• în zilele de 4 și 5 iulie va 
avea loc la Budapesta cu prile
jul 'sărbătoririi semicentenarului 
boxului maghiar o reimiune in
ternațională. La această reuniu
ne vor participa și boxerii ro
mâni Al. Dobăeș (cocoș) și Pavel 
Nedelcea (pană).

• 11 LOCURI CÎSTIGATE IN 
RETUR

Avind o evoluție superioară 
față de colegele sale din Timi
șoara. Iași și Cluj-Napoca, Spor
tul studențesc a făcut un salt 
spectaculos în clasament. La în
cheierea turului, studenții bucu- 
reșteni se aflau in zona „fier
binte", ocupînd locul 15. cu... 15 
puncte, iar la finalul campiona
tului s-au clasat pe locul 4, cu 
36 de puncte. De notat că. in 
retur, „elevii" lui Angelo Nicu- 
lescu au obținut patru victorii in 
deplasare (1—0 cu Steagul roșu,

• NUMEROȘI JUCĂTORI 
PROMOVAT! IN PRIMA DI
VIZIE

în stagiunea fotbalistică 1974— 
1975 și-au făcut debutul in pri
ma divizie un număr de 33 de 
jucători, rodați în loturile de 
tineret-speranțe. Dintre aceștia 
au avut o evoluție promițătoare: 
Cimpeanu II („U“ Cluj-Na
poca), selecționat in lotul repu
blican de juniori, Bărbulescu 
(F.C. Argeș), selecționat in lotul 
republican de tineret, Ionel Au
gustin, Vrînceanu, Ion Marin 
(Dinamo), selecționați în lotul 
republican de tineret, Mircea 
Marian (Dinamo, transferat la 
F. C. Galați), Reveț („U“ Cluj- ' 
Napoca), Popescu (F. C. Galați). 
De asemenea, au fost promovați 
in divizia A 46 de jucători pro- 
veniți din categoriile inferioare 
(B, C și campionatele județene), 
dintre care menționăm pe : Că- 
mătaru (18 ani), la Univ. Cra
iova, Hațieganu (la Olimpia), 
Hergane (la F.C.M. Reșița), Fii- 
diroiu (la Jiul), Cotec (la Poli. 
Timișoara), Doru Ionescu (Poli. 
Iași), Peniu (la F.C. Constanța), 
autor a unui număr însemnat de 
goluri în returul campionatului.

• Trei jucători americani: 
Jimmy Connors, Arthur Ashe, 
Roscoe Tanner și australianul 
Tony Roche își vor disputa se
mifinalele turneului internațio
nal de tenis de la Wimbledon. 
Calificarea in semifinale a lui 
Connors, Ashe și Roche era pre
vizibilă, în schimb performanța 
realizată de Roscoe Tanner este 
demnă de subliniat, mai ales că 
in „sferturi" el l-a eliminat pe 
argentinianul Guillermo Vilas, 
unul dintre favoriții concursu
lui.

în semifinale, Connors îl va 
întilni pe Tanner, iar Ashe va 
juca împotriva ' lui Roche.

• Peste 50 000 de spectatori 
au urmărit la Asuncion (Para
guay) cel de-al treilea meci 
dintre echipa Independiente Bu
enos Aires și formația chiliană 
..Union Espanola", contînd pen
tru finala „Cupei Libertadores".

Fotbaliștii argentinieni au ob
ținut victoria cu scorul de 2—0 
(1—0), prin golurile înscrise de 
Moreno (min. 30) și Bertoni 
(min. 65). Este pentru a șasea 
oară cind formația Independien
te Buenos Aires termină învin
gătoare în această competiție 
rezervată echipelor campioane 
din America de Sud.

In cele două ..manșe" ale fi
nalei, echipele și-au împărțit 
victoriile. în primul joc, dispu
tat la Santiago de Chile, „Union 
Espanola" a cîștigat cu 1—0. iar 
în cel de-al doilea meci, desfă-. 
șurat la Buenos Aires, scorul a 
fost favorabil cu 3—1 fotbaliș
tilor de la Independiente.

ȘCOALA PROFESIONALĂ DE CHIMIE BUCUREȘTI, 
de pe lingă Uzina de anvelope „DANUBIANA", 

cu sediul în Șos. Olteniței nr. 181 sectorul 5 telefon 
83 41 40/154 (capătul mașinei 44), primește înscrieri de can
didați în anul școlar 1975-1976, pentru următoarele meserii:

• lăcătuș mecanic 
instalatori tehnico-sanitari 
electricieni 
strungari 
frezori, rabotori, mortezori 

confecționer articole din cauciuc și mase plastice 
operator in industria chimică organică

Categoriile de elevi ce pot fi primiți, sînt:
• absolvenți cu 10 clase
• promovații clasei a Vlll-a promoția 1975 care au împli

nit vîrsta de 16 ani pînă la 15 iunie 1975.
Se primesc candidați din toate județele țării.
Școala asigură elevilor pe timpul școlarizării cazare și 

masă gratuit.
Actele necesare pentru înscriere sînt:
• adeverință de 8 clase sau 10 clase
• copie de pe certificatul de naștere (și original)
• fișa medicală
• analizele (waserman și micro)

UNIVERSfTATEÂ
POPULARĂ

CASA DE 
CULTURĂ 

SECTOR 6
Calea Rahovei 151 
anunțâ deschiderea 

următoarelor cursuri :
DACTILOGRAFIE - 

15 zile, o lună și 2 luni 
(încep la data înscri
erii).

Limbi străine: EN
GLEZA, FRANCEZA, 
GERMANA.

înscrieri zilnic între 
orele 9-21 telefon 
23 66 61.

• Luind în discuție contesta
ția echipei Leeds United, comi
sia de disciplină a U.E.F.A. a 
hotărît să reducă suspendarea 
formației engleze la 6 ediție (în 
loc de două) a competițiilor con
tinentale de fotbal. După cum 
se știe. Leeds United a fost sus
pendată in urma incidentelor 
provocate de suporteri la finala 
„Cupei campionilor europeni", 
disputată în luna mai la Paris, 
cu Bayern Miinchen. Instanța 
de recurs a U.E.F.A. a reafirmat 
că un club de fotbal angajat in 
competițiile europene este răs
punzător pentru comportarea 
suporterilor săi.
• Cîștigind în stil de mare 

campion cea de-a 6-a etapă 
contracronometrului : Saint Hi
laire du Riez — Sain Jean de 
Monts (16 km), ciclistul belgian 
Eddy Merckx a trecut in frun
tea clasamentului Turului Fran
ței. Merckx a parcurs această 
distanță in 19’33”38 100. fiind ur
mat de Yves Hezard (Franța) — 
20’00”23 100 și de Knud Knudsen 
(Norvegia) — 20’03”25 100 ; Mo
ser (Italia) fostul lider a ocupat 
locul 4 CU 20’06”48,100.

• în ultima zi a concursului 
internațional desfășurat pe sta
dionul olimpic din Stockholm, 
atletul suedez Anders Găerde- 
rund a stabilit un nou și valotbs

■ record mondial în proba de 
3 000 m obstacole, cu timpul de 
8’09”7/lO. Vechiul record era de 
8’10”4,10 și fusese stabilit 
tămina trecută la Oslo de 
lași atlet.

• Campionul mondial de 
marele maestru sovietic Anatoli 
Karpov, a susținut la Belgrad 
două simultane, la 50 de mese, 
cîștigind 39 de partide, pierzind 
una, restul partidelor inchein- 
du-se remiză.

într-o declarație făcută cu a- 
cest prilej corespondentului a- 
genției ..TASS", Anatoli Karpov 
a declarat că recentul turneu 
„Memorialul Vidmar" i-a per
mis să-și aprecieze forța de joc 
în compania unor reputați mari 
maeștri, cum sint iugoslavii Gli- 
gorici și Liubojevici. maghiarul 
Lajos Portisch și 
Vlastimil Hort.

Anul acesta, a 
pov, voi participa 
echipe din cadrul 
popoarelor din 
turneu internațional programat 
la Milano precum și la finala 
campionatului unional.

săp- 
ace-

șah,

cehoslovacul

adăugat Kar
la turneul pe 
Spartachiadei 

U.R.S.S., la un

• Cu prilejul campionatelor 
de haltere ale Bulgariei, compe
tiție care se desfășoară Ta Iam- 
bol, Hristo Placi kov a stabilit 
un nou record mondial Ia cate
goria supergrea — stiliil ..smuls" 
—, cu performanța de 192.500 kg. 
Vechiul record era de 187. 500 kg 
și aparținea, din anul 1974, cele
brului campion sovietic Vasili 
Alekseev.

La totalul celor două 
Hristo Placikov a 
422,500 kg, recordul
fiind deținut de Vasili Alekseev, 
cu 425 kg.

stiluri, 
realizat 
mondîăl

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

Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.30; 20,45).

TATA 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; 
13; 20,15); Grădina Aurora (ora 20).

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

RECOMPENSA PENTRU SETOT: 
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; 11,13; 
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: Giulești 
(orele 15.30: 18: 20,15).

COMEDIE FANTASTICĂ: 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: 
Cringași (orele 16; 18.15).

MAREA CURSĂ: Floreasea (ore
le 15.30; 19).

HYPERION: Viitorul (orele
15.30: 18: 20).

ULTIMA ZĂPADA DE PRIMĂ
VARĂ; 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 SĂLBATICII: 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 
Vltan (ora 20,30).

UN OM IN SĂLBĂTICIE: Gră
dina Uni rea 20.15).

PROGRAMUL 1

16,00 Teleșcoală. 16,30 Curs de 
limbă germană (recapitulare). 17,00 
Telex. 17.05 Publicitate. 17,10 Ca
binet juridic. 17,30 Din țările so
cialiste. R.P.D. Coreeană: Actua
litatea în industrie. 17,40 Parada 
șlagărelor. 17,55 Enciclopedia pen
tru tineret. 18.20 Publicitate. 18.25 
Muzica — emisiune de actualitate 
muzicală. 18,45 Universitatea TV. 
19.20 tool de seri: Intîmplări cu 
Balthazar. 19,30 Telejurnal. 20,00 
Revista literar-artistică TV. 20.40 
Reflector. 21.00 Publicitate. 21.05 
Festivalul comediei cinematogra
fice la TV. 22.10 24 de ore. 22.30 
închiderea programului.

PROGRAMUL 2

20.00 Concertul orchestrei simfo
nice a Radioteleviziunil. 21,40 Te- 
lerama. ..Prin junglă, la vînătoare 
de... imagini". 22,10 închiderea 
programului.

Teatrul de Comedie (la Teatrul 
de vară ..Herăstrău"): NOAPTEA 
LA MADRID '— ora 20,30; Teatrul 
„C. TănaSe" (Sala Savoy); CER 
CUVINTUL LA... DIVERSE - ora 
19,30.

3
TBAGEREA 
EXCEPȚIONALĂ

PRONOEXPRES
CÎȘTIGURI ÎN

BANI
AUTOTURISME 
Șl EXCURSII

AUTOTURISME, EXCURSII PESTE HOTARE 
Șl 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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La Belgrad a avut loc schimbul
-> instrumentelor de ratificare a acordului

Lucrările Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa 
au înregistrat, spre satisfacția tuturor participanților, o realizare 
importantă pe calea definirii documentelor finale pentru înche
ierea cu succes a acestei faze și ținerea, cit mai curind, a fazei 
a treia, la nivel înalt, la Helsinki.

româno-iugoslav de colaborare
După trei ani de la lansarea 

ideii românești vizînd măsuri 
care să facă efectivă nerecurge
rea Ia forță și Ia amenințarea cu 
forța — in cadrul primei faze a 
conferinței — in organul special 
de lucru a fost adoptat preambu
lul care consacră caracterul uni
tar ai celor șapte măsuri menițe 
să asigure excluderea forței din 
toată gama relațiilor dintre state 
în Europa : juridice, politice, 
militare, economice și culturale. 
Prin eforturi tenace, pline 
răspundere față de soarta 
poarelor 
întreaga 
cipante 
potrivit 
tornicirea 
politice și economice 
suficientă numai proclamarea 
noilor principii, dar este necesar 
să se adopte și măsuri concrete 
care să d-ea garanția că fiecare 
popor se poate dezvolta liber, la 
adăpost de orice amenințare cu 
forța sau cu folosirea forței.

Potrivit documentului româ
nesc, consacrat de conferință, se 
afirmă tocmai această doctrină 
nouă. Prin textele convenite, 
statele participante reafirmă o- 
bligația lor de a respecta și de 
a da efect nerecurgerii la forță 
și la amenințarea cu forța. In 
același timp, ele exprimă con
vingerea că este necesar să facă 
din nerecurgerea la forță și Ia 
amenințarea cu forța o normă 
efectivă a vieții internaționale.

Pornind de la aceste consi
derente, statele participante de
clară că sint hotărite să respec
te și să pună în aplicare, în re
lațiile fiecăruia cu celălalt, pre
vederile și măsurile adoptate. 
Este vorba de angajamentul de 
a se abține de la orice folosire

continentului și 
lume, 

afirmă 
căreia 

unei

statele 
poziția 
pentru 
noi

de 
po- 
din 

parti- 
nouă, 

sta- 
ordini 

nu este

a forțelor armate împotriva altui 
stat participant și, în special, de. 
la invazia sau atacul teritoriului 
său. de a se abține de la orice 
manifestare de forță ca și de la 
orice act de constrîngere econo
mică îndreptate împotriva suve
ranității altui stat. S-a convenit 
in același timp ca statele parti
cipante să dea expresie și efect, 
prin toate căile și formele, obli
gației de a nu recurge la folosi
rea forței sau a amenințării cu 
forța, de a depune toate efortu
rile pentru a reglementa dife
rendele dintre ele in mod ex
clusiv prin mijloace pașnice, de

■ a-și. intensifica eforturile pentru 
a adopta măsuri efective de 
dezarmare, de a promova un cli
mat de încredere și respect de 
natură să excludă propaganda 
de război sau de folosire a for
ței împotriva altui stat.

Cu prilejul consacrării oficia
le a documentului românesc de 
măsuri, care să facă efectivă 
nerecurgerea la forță și la ame
nințarea cu forța, delegația ță
rii noastre a exprimat satisfacția 
pentru faptul că această iniția
tivă importantă a României a 
găsit înțelegerea celorlalte state 
pe tot parcursul negocierilor lor, 
iar acum iși găsește aprobarea 
și în însușirea de către toți prin 
consens.

. La Secretariatul Federal 
pentru Afacerile Externe al 
R.S.F.I. a avut loc miercuri 
schimbul instrumentelor de 
ratificare a Acordului dintre 
Guvernul Republicii Socia
liste România și Guvernul 
Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia privind cola
borarea economică, tehnică \ 
și științifică, precum și coo
perarea și specializarea 
producție pe 
semnat la 11 
București.

Schimbul 
de ratificare

in 
termen lung, 
iulie 1974, la

instrumentelor 
a fost efectuat

de ambasadorul României la 
Belgrad. Virgil Cazacu, și 
Nikola Milicevici, adjunct al 
secretarului federal pentru 
afacerile externe. în alocu
țiunile rostite cu acest prilej, 
a fost relevată importanța a- 
cestui acord, fiind subliniată 
în mod deosebit dezvoltarea 
pe o linie mereu ascendentă 
a legăturilor pe multiple pla
nuri dintre România și Iugo
slavia, în spiritul întîlnirilor 
și convorbirilor fructuoa
se dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Titc.

După cinci zile de ploi persis
tente, apele Dunării au depășit 
miercuri in mai multe zone ale 
Austriei nivelurile considerate 
critice, reyărsîndu-se. La Viena 
fluviul atinsese nivelul de 7.20 
m, inunînd instalațiile portuare 
și strada Handelskai, paralelă 
cursului. La Schwechat, district 
situat în partea de est a capita
lei, un dig s-a prăbușit, perico
lul inundării locuințelor deve-

iminent. Ca urmare, popu- 
din această zonă a fost 
în stare de alarmă, fiind

State membre ale
O.E.C.D. se pronunță 

pentru instaurarea 
unei noi ordini

economice mondiale

Majoritatea statelor membre 
ale Comitetului de ajutor pen
tru dezvoltare (C.A.D.) din ca
drul Organizației pentru Coope
rare Economică și Dezvoltare 
(O.E.C.D.) s-au pronunțat in fa
voarea instaurării unei noi or
dini economice mondiale, ceru
tă de țările in curs de dezvol
tare — a declarat, intr-o confe
rință de presă, Egon Bahr, mi
nistrul vest-german al coope
rării.

Această declarație a fost fă
cută la incheierea reuniunii a- 
nuale la nivel înalt a C.A.D., 
■desfășurată la Paris. Reuniunea 
a fost consacrată, in esență, pre
gătirii sesiunii speciale a Or
ganizației Națiunilor Unite, con
sacrată materiilor prime și pro
blemelor economice, care va 
avea loc in luna septembrie.

La rindul său, reprezentantul 
Franței, Jean-Yves Haberer, a 
declarat că din dezbateri s-a 
degajat un larg consens în le
gătură cu necesitatea sporirii 
ajutorului ce va trebui acordat 
țărilor celor mai sărace.

Cosmonauții de» pe „Saliut-4“
și-au încheiat programul de cercetări
complexe asupra scoarței terestre
Cosmonauții sovietici Piotr 

Klimuk și Vitali Sevastianov, a- 
flați la bordul stației orbitale 
științifice „Saliut-4", și-au în
cheiat marți programul de cer
cetări complexe ale scoarței te
restre, informează agenția TASS. 
Ei au fotografiat, în alb-negru 
și color, întinse regiuni ale 
Uniunii Sovietice — Ucraina, 
regiunea Volgăi, Kazahstanul și 
Extremul Orient.

La 1 iulie, echipajul stației 
„Saliut-4“ a cercetat fenomene
le de polarizare a luminii so
lare, reflectată de suprafața Pă- 
mîntului și atmosferă, precum 
și unele caracteristici ale radia
țiilor solare și ale razelor cos
mice galactice.

O nouă zi de lucru 
stației a început, in 
spre sfirșitul zilei de 
s-a încheiat miercuri,

Bucureștiului). 
programului de 

Klimuk și Vitali 
făcut observații

bilirea consumului de energie al 
organismului in condițiile unui 
zbor cosmic îndelungat.

Sistemele de bord ale stației 
funcționează normal. Piotr Kli- 
muk și Vitali Sevastianov se 
simt bine. Programul de zbor al 
stației orbitale sovietice „Saliut- 
4“ se desfășoară cu succes, in
formează TASS.

lația 
pusă __ ___ _______ ,
invitată de autorități sg se pre
gătească pentru evacuare. In 
cursul după-amiezii situația de
venise gravă și în localitățile 
Albern și Kaiserbersdorf. situa
te la est de Viena, unde două 
dintre digurile de protecție au 
cedat forței apelor.

Apele fluviului depășiseră ni
velul critic local (7,02 m) și Ia 
Linz, drumul principal care lea
gă orașul de localitatea Maut
hausen fiind scos din uz.

Comandamentul „de criză" 
format la Viena apreciază că 
situația in capitală este de na
tură să se deterioreze într-o 
măsură chiar mai mare.

în restul teritoriului austriac 
ploile au încetat, ceea ce a avut 
ca efect o ameliorare a situației, 
în aceste zone, situate in’ special 
în sudul și vestul țării, echipele 
de salvare, întărite cu unități 
ale armatei, depuneau miercuri 
după-amiază eforturi intense 
pentru deblocarea căilor rutiere.

Bilanțul oficial al calamităților 
se cifrează în prezent la nouă 
morți și pagube materiale de 
circa 175 milioane șilingi (10,9 
milioane dolari).

la bordul
Cosmos,

1 iulie și
2 iulie, la

ora 11,00 (ora
La începutul 

miercuri, Piotr 
Sevastianov au 
și au fotografiat „norii de ar
gint" — fenomen fizic rar al 
atmosferei superioare terestre, 
care prezintă un deosebit inte
res pentru oamenii de știință.

Comandantul navei și ingine
rul de bord al stației au trecut 
apoi la noi cercetări cu ajutorul 
telescopului Roentgen. S-au 
măsilrat caracteristicile radiații
lor Roentgen ale unui pulsar 
din constelația Lebedei. Paralel, 
s-au efectuat și de pe Pămint 
observații asupra acestei surse 
de iradiații, cu ajutorul aparatu
rii optice a Institutului astro
nomic din Moscova.

în programul medical a intrat 
cercetarea aerisirii plăminilor 
prin dozarea eforturilor fizice. 
Experiența are drept scop sta-

încheierea pregătirilor pentru
zborul comun Soiuz—Apollo

Aflate la o distan
ță de aproximativ 
16 000 kilometri unul 
de altul, echipajele 
sovietic și american 
care vor participa la 
experimentul în co
mun „Soiuz-Apollo", 
prevăzut pentru 15 
iulie, și-au încheiat 
antrenamentele fina
le — a anunțat un 
purtător de cuvînt al 
Administrației Națio
nale pentru Proble
mele Aeronauticii și 
Cercetarea Spațiului 
Cosmic (N.A.S.A.).

Pregătirile, care au 
început simultan, la

29 iunie, la Houston 
și în „Orășelul stele
lor" din Uniunea So
vietică, au constituit 
o recapitulare a pro
gramului de zbor in 
comun, a joncțiunii 
în Cosmos a celor 
două nave și a altor 
viitoare 
comune, 
tantul 
precizat 
echipaje au dovedit 
că se înțeleg exce
lent unul pe celălalt, 
fiecare folosind lim
ba partenerilor. Oda
tă cu cosmonauții 
și-au încheiat pregă-

experiențe
Reprezen-

N.A.S.A. a 
că ambele

defirile și centrele 
dirijare a zborului 
de la Houston și din 
apropierea Moscovei.

Miercuri, astronau- 
ții americani ■ Tho
mas Stafford, Donald 
Slayton și Vance 
Brand au plecat de 
la Houston spre Cape 
Canaveral, la centrul 
spațial ..John Ken
nedy", unde vor mai 
efectua o repetiție 
separată in vederea 
zborului de la 15 iu
lie. împreună cu ei 
a plecat și echipajul 
american de rezervă.

î

*
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• O NOUA GALAXIE. Profesorul Hyron Spinrad, de la Uni
versitatea californiană Berkeley, a confirmat existența unei noi 
gglaxii, cțe 5—ia ori mai mare decit Calea Lactee — din care 
face parte și sistemul nostru' solar. Denumită in limbajul as
tronomic „3C—123“ după lungimea de undă radio emisă, uriașa 
galaxie s-ar fi format cu aproximativ 8 miliarde de ani în 
urmă. „Aceasta înseamnă că lumina care ne -* parvine in pre
zent a călătorit prin spațiul interplanetar cu o viteză de 6 
trilioane de mile pe an, timp de 8 miliarde de ani" — a decla
rat Ray Colvic, purtătorul de cuvint al 
Associated Press menționează că undele 
supusa — pe atunci — galaxie au fost 
ani de astronomii Universității britanice 
mele fotografii ale galaxiei au putut fi 
2 ani de experțil observatorului situat pe 
lifornia), dotat cu cel mai puternic telescop din lume. Hyron 
Spinrad a declarat că „3C—123“ se depărtează de planeta noas
tră cu viteza de 2,7 trilioane de mile pe an, ea avînd o inten
sitate luminoasă de un milion de ori mal mică decit a unui 
obiect vizibil pe cer cu ochiul liber • SCUMPELE BALERINE 
ALE LUI DEGAS. O pinză semnată de pictorul impresionist 
Degas a fost vindută, marți, pentru suma de 94 500 de lire 
sterline, la celebra galerie de artă ..Christie’s" din Londra. Ta
bloul. de dimensiuni mici, este intitulat „Scenă de balet" și 
a fost achiziționat de un colecționar din New York • DUPĂ 
INAUGURARE — DEMOLAREA! Un număr de 40 de vile și un 
institut religios, situate la periferia Romei, vor fi demolate 
deoarece proprietarii lor nu posedă autorizațiile legale pentru 
construirea clădirilor respective. O hotărire în acest sens a 
fost adoptată marți de organele judiciare din Roma, in cadrul 
unor măsuri mai largi pentru pedepsirea și prevenirea abate
rilor de la legislația in vigoare în materie de lucrări edili
tare in capitala italiană • STELELE AU ATMOSFERA. Cerce
tătorul sovietic. Grigori Gurzadian a relevat că oamenii de 
știință din U.R.S.S. au constatat că stelele, ca și Soarele, au 
un strat propriu de atmosferă, denumit cronosferă. La aceste 
concluzii a ajuns un grup de astrofizicieni din R.S.S. Arme
nia, in urma cercetării spectrelor ultraviolete 'ale unui număr 
de aproximativ 3 0C0 de corpuri cerești, cu ajutorul instalației 
„Orion-2“. aflată la bordul navei cosmice sovietice „Soiuz-13“. 
Pină acum nu au putut fi efectuate asemenea studii, deoarece 
atmosfera terestră nu permite trecerea spre Pămint a radia
țiilor ultraviolete • SALVAȚI DE O VEDETA RAPIDA. Cunos- 
cuții cintăreți Johnny Hallyday și Richard Anthony au fost 
victimele unui accident care s-ar fi putut solda cu urmări 
dintre cele mai grave. Plecați într-o scurtă plimbare de agre
ment, la bordul unei mici ambarcațiuni cu pinze, in zona 
localității corsicane Callaroșa, ei s-au trezit în voia valurilor 
unei mări deosebit de agitate, in urma unei grave defecțiuni 
produse la bord. Și deși cei doi cintăreți știau să înoate, ei 
și-au datorat salvarea intervenției binevenite a unei vedete ra
pide a pazei de coastă, care i-a adus epuizați la țărm. Și. ast
fel. o vedetă modestă a salvat două vedete celebre... • TELE
FON PENTRU... SURZI. Specialiștii Institutului de defectologie 
din Moscova au realizat un „telefon" pentru... surzi. Aparatul 
seamănă cu un televizor portativ și se cuplează la o rețea te
lefonică obișnuită. „Telefonul" pentru surzi este construit în 
așa fel, incit, aidoma telefoanelor obișnuite, servește atît ca re
ceptor. cit și ca emițător, numai că persoanele care îl utilizează 
Își scriu mesajele pe care vor să le transmită pe ecran cu un 
„stilou" electronic special. La capățul celălalt al firului, pe ecran 
apar instantaneu mesajele respective, care rămin vizibile timp 
de 10 secunde.

Universității. Agenția 
radio emise de pre- 

detectate acum 20 de
Cambridge. Dar pri- 

realizate numai acum 
muntele-Palomar (Ca-
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• pe scurt * pe scurt * pe scurt •
TRATATIVELE S.A.L.T. 

AU FOST RELUATE
• LA GENEVA au fost re

luate, la 2 iulie, tratativele so- 
vieto-americane privind limita
rea armamentelor strategice o- 
fensive, anunță agenția TASS.

CONVORBIRI 
BULGARO-ELENE

• TODOR JIVKOV, președin
tele Consiliului de Stat al R. P. 
Bulgaria, a avut o convorbire 
cu primul ministru al Greciei, 
Constantin Karamanlis, care se 
află intr-o vizită oficială la So
fia. La convorbire a participat 
și Stanko Todorov, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria.

• PREȘEDINTELE GERALD 
FORD s-a situat în frunte, de
tașat, intr-un sondaj al Institu
tului Louis Harris asupra pre
ferințelor electoratului republi
can față de 
ai partidului 
dențiale ce 
S.U.A. anul 
persoanelor

posibilii candidați 
la alegerile prezi- 
vor avea loc in 
ditor. Din totalul 
chestionate, 40 Ia

sută s-au pronunțat pentru Ge
rald Ford, cel de-al doilea cla
sat, Ronald Reagan, guvernato
rul statului California, fiind 
preferat de 17 la sută dintre 
par.ticipanții la consultare. Res
tul eventualilor candidați repu
blicani, între care au figurat in 
sondaj vicepreședintele Nelson 
Rockefeller și senatorii Charles 
Percy și Howard Baker, au în
trunit fiecare adeziunea a sub 
8 la sută din totalul alegătorilor 
chestionați.
TAILANDA A SISTAT RELAȚIILE 

CU TAIWANUL
• GUVERNUL TAILANDEZ 

a dat, marți, publicității o de
clarație in care se arată că, in 
virtutea comunicatului comun 
privind stabilirea relațiilor di
plomatice între Tailanda și R.P. 
Chineză, „guvernul Tailandei 
pune capăt tuturor relațiilor o- 
ficiale existente între Tailanda 
și Taiwan. Guvernul tailandez 
consideră, de asemenea, expira
te toate acordurile oficiale în
cheiate intre Tailanda și Taiwan. 
Tuturor reprezentanțelor ofi-

ciale ale Taiwanului din Tailaa- 
da li s-a cerut să se retragă in 
interval 
semnării 
dintre 
neză“.

de o lună de la data 
comunicatului comun 
Tailanda și R.P. Chi-

După cum relatează agen
ția TASS. la Institutul de 
fizică atomică ..Kurceatov" 
din Moscova s-a încheiat 
montajul unei instalații ter
monucleare, destinată încăl
zirii hidrogenului pină la 
temperaturi de ordinul a 
zeci de milioane de grade și 
pentru menținerea substan
ței obținute in stare încălzită 
timp îndelungat. Instalația a 
și intrat în funcțiune. In ga
zul incălzit. pină la tempera
turile menționate și care se 
compune din izotopi de hi
drogen incepg reacția termo
nucleară care'este însoțită de’ 
eliberarea unei cantități u- 
riașe de energie.

Instalația se numește „To- 
kamak-10“ și este ultima in
stalație termonucleară ex
perimentală care . încoronea
ză programul pe termen lung 
de cercetări din cadrul in
stitutului menționat.

• LA MOSCOVA s-a anunțat 
oficial că Andrei Gromiko, mi
nistrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., va avea întrevederi, la 
Geneva, cu secretarul de stat al 
S.U.A., Henry Kissinger, la 10— 
11 iulie. Cu acest prilej, va avea 
loc un schimb de păreri in pro
bleme de interes reciproc pentru 
cele două țări.

WILLY BRANDT LA MOSCOVA

• MIERCURI a sosit la Mos
cova Willy Brandt, președintele 
Partidului Social-Democrat din 
R.F. Germania, anunță agenția 
TASS.

• LA MOSCOVA s-au înche
iat convorbirile oficiale dintre 
delegația Senatului S.U.A. și de
legația Sovietului Suprem ai 
U.R.S.S. După cum informează 
agenția TÂSS, cele două dele
gații parlamentare au discutat 
perspectivele relațiilor bilate
rale, posibilitățile extinderii 
schimburilor culturale dintre 
Uniunea Sovietică: »i S.U.A.,

Moderna clădire a parlamentului

La sediul O.N.U. au fost date publicității

Propunerile României
pentru programul de dezarmare
la punctul „Dezarmarea generală și totală" 
de pe agenda viitoarei sesiuni a Adunării

Generale a organizației mondiale

La sediul Națiunilor Unite, din New York, au fost publicate 
la punctul „Dezarmarea generală și totală" aflat pe agenda celei 
de-a XXX-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., propunerile 
României pentru programul de dezarmare.

Deschiderea 
sesiunii
ECOSOC

Făcind o caracterizare a situa
ției internaționale și a pericole
lor grave pe care le prezintă, 
pentru întreaga omenire, cursa 
înarmărilor și în special cea a 
înarmărilor nucleare, documen
tul relevă direcțiile principale 
ale poziției partidului și statului 
nostru, expusă la cel de-al XI- 
lea Congres al P.C.R. Documen
tul subliniază, între altele, că în 
cadrul programului dezarmării 
trebuie să se aibă în vedere în
ghețarea și reducerea treptată a 
bugetelor militare, interzicerea 
folosirii armelor nucleare și 
termonucleare, obligația statelor 
care posedă astfel de arme de 
a sista fabricarea lor și a trece 
la distrugerea acestora, crearea 
de zone denuclearizate, desfiin
țarea bazelor militare de pe te
ritoriile altor țări, reducerea 
forțelor armate, retragerea tutu
ror trupelor in interiorul grani
țelor naționale.

Pe linia creșterii încrederii și 
dezvoltării cooperării între state 
se propun crearea de condiții 
pentru suprimarea blocurilor 
militare antagoniste. încetarea 
propagandei de război, desfășu
rarea negocierilor de dezarmare 
pe o bază larg democratică, cu 
participarea tuturor statelor in
teresate.

In încheierea documentului 
citat, se propune ca opinia pu
blică mondială să fie periodic 
informată asupra activității deș-

fășurate pentru realizarea scopu
lui final — dezarmarea generală 
și totală.

Documentul a fost remis mi-, 
siunilor tuturor statelor membre 
ale organizației.

• PRIMUL MINISTRU 
RHODESIAN, Ian Smith, a 
făcut cunoscut, miercuri, că 
și-a dat acordul pentru ca o 
delegație a Congresului Nați
onal African (A.N.C.) —
principala organizație repre- 
zentind populația de culoare 
din Rhodesia — să efectueze 
o vizită in capitala zambiană, 
Lusaka. După cum s-a pre
cizat, reprezentanții A.N.C. 
vor purta cu oficialitățile 
zambiene convorbiri al căror 
obiectiv este convocarea unei 
conferințe in problema con
stituțională rhodesiană.

Această hotărire, comuni
cată de Secretariatul primu
lui ministru, este apreciată 
de agenția France Presse ca 
o consecință directă a discu
țiilor purtate de Ian Smith 
cu adjunctul ministrului de 
externe britanic, David En- 
nals, care a întreprins zilele 
trecute o vizită oficială Ia 
Salisbury.

La Palatul Națiunilor din Ge
neva s-a deschis a 59-a sesiune 
a Consiliului Economic și Social 
al O.N.U. (E.C.O.S.O.C.). la lu
crările căreia participă delegații 
ale celor 54 de state membre ale 
consiliului. Delegația României 
este condusă de Mircea Petrescu, 
ministru consilier la misiunea 
permanentă a țării noastre pe 
lingă Oficiul Națiunilor Unite de 
la Geneva.

Atenția participanților este 
concentrată, in mod prioritar, a- 
supra problematicii dezvoltării 
în lumina evoluțiilor celor mai 
recente survenite în situația in
ternațională. In cadrul dezbate- 

.rilor vor fi examinate modul de 
îndeplinire a obiectivelor celui 
de-al doilea deceniu al dezvoltă
rii (1971—1980), adoptarea de noi 
măsuri în vederea asigurării rea
lizării acestor obiective în con
formitate cu imperativele creării 
noii ordini economice internațio
nale și probleme referitoare la 
pregătirea celei de-a VlI-a sesi
uni extraordinare a Adunării 
Generale a O.N.U. asupra dez
voltării și cooperării economice 
internaționale.

Evocînd, în discursul inaugu
ral, problemele economice acute 
care confruntă in prezent comu
nitatea internațională, secretarul 
general al O.N.U., Kurt Wald
heim, a subliniat că „eliminarea 
dificultăților existente depinde 
în primul rînd de voința politică 
a guvernelor". Realizarea de 
progrese — a spus el — reclamă 
din partea statelor voința de a 
se consulta, de a discuta între 
ele și de a elabora modalități 
de acțiune intr-un climat de res
pect reciproc, de preocupare față 
de ceilalți și de încredere mu
tuală". El s-a pronunțat pentru 
adoptarea de măsuri concrete 
și practice de natură să ducă la 
făurirea unei economii mondi
ale echitabile. Lucrările acestei 
sesiuni — a apreciat Waldheim 
— pot și trebuie să contribuie 
în mod apreciabil la atingerea 
acestui scop.

din țările socialiste

Pe mâlul Volgăi,
lâ Iuroslâv...

ORIENTUL
APROPIAT

CAIRO. — Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei (O.E.P.), 
a adresat conducătorilor egip
teni un mesaj în 
cită convocarea 
cvadripartite, la 
niștri de externe ai . Egiptului, 
Siriei, Iordaniei și O.E.P. Reu
niunea urma să aibă loc, așa 
după cum s-a stabilit inițial, la 
sfirșitul lunii iunie, dar a fost 
amînată datorită vizitei în Sta
tele Unite a lui Abdel Halim 
Khaddam, vicepremier și minis
trul afacerilor externe al Siriei.

Potrivit relatărilor presei e- 
giptene, ministrul de externe al 
R. A. Egipt, Ismail Fahmi, care 
a conferit cu reprezentanți ai 
O.E.P., a salutat ■ inițiativa pa
lestiniană și a propus ca lucră
rile conferinței șă-se deșfășoare 
la Cairo, transmite agenția Fran
ce Presse.

care soli- 
coriîerinței 

nivel de mi-

eci de kilometri 
pe ploaie. O ploa
ie care lovește 
zdravăn geamurile 
autobuzului adu- 
cînd o răcoare de

toamnă tîrzie. Pădure și iarăși 
pădure : mestecenii au o tris
tețe nebănuită. Printre catar
gele copacilor se ivesc satiple 
înșiruite în apropierea pangli
cii asfaltate a șoselei care urcă 
și coboară. Panouri semnali
zează așezări ale căror nume 
sînt înscrise în istoria acestui 
pămînt : Zagorsk, Rostov Ve
liki, laroslav.

De Moscova ne despart 238 
kilometri. Prin fereastra auto
buzului zărim un cartier de 
blocuri noi. Privirea aleargă 
pe verticalele către care s-a 
coborît cerul plumburiu. Apoi 
remarcăm revărsarea de ver
deață - o abundență de co
paci ce-și împletesc ramurile 
peste străzile orașului. In sfîr- 
șit, laroslavul istoriei : mănăs
tiri și 
aurite 
saltul

biserici ale căror turle 
au darul să impulsioneze 
imaginației în secolele

cește, o secure. Insigna a des
chis porțile legendei. Pe la în
ceputul secolului al Xl-lea, prin 
aceste ținuturi de lîngă Volga, 
ar fi poposit cneazul laroslav 
cel înțelept. Aparent, nimic ie
șit din comun. Numai că un ursșit din comun 
puternic — pe care naiva cre
dință a localnicilor îl transfor
mase într-un animal sfînt - 
l-a atacat pe laroslav. 
Cneazul s-a înfruntat cu ursul 
și după o aprigă luptă l-a ră
pus cu securea. învingătorul a 
decis să înalțe o așezare acolo 
unde a dobîndit victoria, 
tunci s-ar fi scris „actul 
naștere" al laroslavului - pre
tinde legenda. Ursul și securea 
s-au regăsit, firește, pe stema 
orașului.

A- 
de

îngă pereții de că
rămidă roșie cu 
fruntea plecată 
spre strada spă
lată de rafalele 
ploii, lingă zidu

rile atinse de rugina vremii, 
simți nevoia să asociezi ima
ginea uzinelor orașului, laro-

ran
precum și unele aspecte ale si
tuației internaționale actuale.

Delegația de senatori ameri
cani a fost primită de L. I. 
Brejriev.
• TREZORERIA S.U.A. a a- 

nunțat rezultatele licitației des
fășurate la Washington luni, in 
cadrul căreia, au fost oferite 
spre vinzare 500 000 uncii de aur. 
Din totalul de 758 oferte au fost 
acceptate 70, acoperind un total 
de 499 500 uncii, la prețul de 
165.05 dolari. Prețurile avansate 
au variat între 32.50 și 182 do
lari. dar, potrivit sistemului uti
lizat, toți amatorii ale căror ce
reri au tost reținute 
ciat de un preț unic.
INDIA : AVERILE 
BANDIȘTILOR VOR 

w FISCATE

au benefi-

CONTRA
RI CON-

.... ■ , ■■
• PRIN DECRET prezidențial, 

in India a -fost hotărită confis
carea averilor contrabandiștilor. 
Decretul constituie o completară 
la o reglementare din anul 1974 

< menită-să contribuie, la curma
rea contrabandei,și apărarea- re
zervelor valutare ale țării.

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •
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îndepărtate, clădiri cu un etaj slavul se cere contemplat 
împreunarea tablourilor, 
tru că și aici pe malul Volgăi 
secolele s-au suprapus și gra
nițele dintre veacuri nu sînt 
totdeauna descifrabile. Mo
dernul reprezintă, bineînțeles, 
zona industrială cu uzineie ei 
care realizează peste 1 200 
produse, de la motoare și hîr- 
tie fotografică la țesături și 
vopsele. Tovarășul Antonov 
ne-a prezentat, în convorbirea 
de la sediul Comsomolului, 
principalele întreprinderi ale a- 
cestei regiuni — peste 100 —
în care s-a realizat'primul tro
leibuz sovietic și prima bascu
lantă sovietică - pe primul loc

sau fără, apăsate de greutatea 
vîrstei, exemplare remarcabile 
ale vechii arhitecturi rusești cu 
liniile sale caracteristice. De
sigur, timpul a șters multe din 
urmele așezării întemeiate în 
jurul anului 1010 aproape de 
izvoarele Volgăi. (Valeri Ale- 
xandrovici Antonov, primul se
cretar al comitetului regional 
Jaroslav al Comsomolului, sub
linia, pe bună dreptate, „vîrsta 

.orașelor" din această parte a 
Rusiei).

' O insignă, prinsă de reverul 
hainei îndată după sosirea la 
laroslav, ne surprinde : un urs 
purtînd pe umărul său, voini-

Tiparul > Combinatul pollgrafio „Casa ScInteU**.

se află motoarele Diesel, după 
care urmează vibratoare pen
tru condensarea amestecului 
de beton (80 la sută din pro
ducția națională), ceasuri de 
mînă (50 la sută din export), 
mașini tipografice, anvelope 
(peste 100 milioane de anve
lope s-au realizat pînă a- 
cum la laroslav), prelucrarea 
petrolului (rafinăria are o ca
pacitate de peste 1 000 000 
tone), lacuri și vopsele (o trei
me din producția U.R.S.S.), uti
laj chimic etc. Dar în aceeași 
categorie a modernului aș pla
sa și casa din centru, împodo
bită cu o placă de marmură 
care amintește că între zidurile 
acelea modeste s-a născut Va
lentina Tereșkova, prima femeie 
care a pășit pe drumurile im
previzibile ale Cosmosului.

Edilii acestui oraș născut la 
început de mileniu se gîndesc 
la... anul 2000. Există proiecte 
de amenajări urbanistice care 
să armonizeze moștenirea tre
cutului cu exigențele unui pu
ternic centru economic (a că
rui populație este actualmente 
de aproape 600 000 locuitori). 
Gazdele ne conduc pe una din 
arterele din centru : pe o par
te a străzii, clădirile sînt înal
te, solide, pe cealaltă - căsu
țele își dezvăluie bătrînețea 
incurabilă. Căsuțele acestea au 
rămas din laroslavul secolului 
trecut pe care Maiakovski îl 
denumise „orașul fabricanților 
de unt și de textile". Curînd, 
ele vor deveni o amintire con
servată în fotografii și poate 
pe peliculă cinematografică, 
pentru că planurile de sistema
tizare a orașului prevăd dis
pariția lor.

m văzut pe „măi
cuța Volga" în sud, 
orașul în care 
s-a născut Lenin- 
Ulianovsk, am că
lătorit pe fluviul

peste care plutesc nostalgice 
melodii pînă la Kazan. în nord, 
l-am reîntîlnit parcă mai calm, 
ostenit, încărcat de ambarca
țiuni. Plouă și fluviul își poartă 
apele mai departe fără grabă. 
Pe esplanadă, acolo unde în- 
drăgostiții încetinesc pașii, pe 
sub teii și plopii generoși, băn
cile au rămas pustii. Ploaia a 
risipit răutăcioasă șoaptele de 
dragoste. Doar constructorii u- 
nei gări fluviale - prezenți la 
lucru pe șantier - se arată im
perturbabili față de capriciile 
naturii.
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