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Privită în perspectiva celor 
2$ de ani care au trecut de la 
11 iunie 1948. naționalizarea a- 
pare ca un act fundamental al 
revoluției socialiste care a des
chis calea trecerii la dezvolta
rea planificată a economiei na
ționale. la creșterea continuă și 
rapidă a forțelor de producție, 
devenind astfel posibile toate 
marile cuceriri și prefaceri în
noitoare care au schimbat ra
dical înfățișarea țării, viața oa
menilor. Este, desigur, nn mare 
și incontestabil 
dului nostru că 
turor acestor 
centrul politicii 
eu fermitate și 
ță de largă perspectivă, necesi
tatea industrializării socialiste 
a țării, drept singura cale a 
dezvoltării susținute a întregii 
economii. întăririi independen
ței și suveranității naționale, a 
mz întări: sigure spre progres sa 
civilizație. Justețea și rodnicia 
aeesaei politie: marxist-leniniste 
an fost din plin confirmate de 
viztă. Faptul eâ in anii de la 
eliberarea tării producția gio- 
bilă a industriei naționale a 
crescut de peste 31 ori. că pon
derea industriei iu crearea ve
nitului national a ajuns in pre
zent la peste 5Î la sută, de
monstrează dar. cu o deosebită 
tonă de convingere că întreaga 
noastră clasă muncitoare, con
știentă eă o asemenea politică 
răspunde intereselor sale vitale, 
a acționat fără preget pentru 
traducerea ei neabătută in via
ță. Se poate spune. așadar, eu 
deplin temei, că toate aceste 
socresc reprezintă rodul nemij
locit al eforturilor poporului 
roman, creația sa istorică de 
care, pe bună dreptate poale fi 
mindru.

Actualul cincinal. 1S7S—l«t. 
etapa nouă, superioară rrr opera 
de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate, la 
a cărui înfăptuire am trecut de 
cîteva luni, atestă prin obiecti
vele sale că industrializarea ră
mâne in rentiuutre n^ opțiune 
fundamentată si consecventă a 
ptbtitn partidului nostru. O op- 
lâuae uimită din ițele gerea 
dară a făptuim eă m/âptuirea 

pentru a

merit al parti
de-a lungul lu- 
ani a sitazt ia 
sale economice, 

eu • coosecven-
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laterale și internaționale — de 
interes comun.

în cadrul întrevederii s-a 
evidențiat cu satisfacție faptul 
că relațiile tradiționale romăno- 
franceze înregistrează un curs 
mereu ascendent și rodnic, sub- 
lmiindu-se că un rol esențial in 
evoluția favorabilă a acestor 
raporturi de strinsă prietenie și 
colaborare l-au avut intilniriie 

convorbirile bilaterale la ni- 
inalt. A fost exprimată, in 
ași timp, dorința reciprocă 
a stimula dezvoltarea relați-

$i

a< A
îlor politice, economice, tehnico- 
st-.ințifice și culturale dintre 
cele două țări, de a promova o 
cooperare tot mai fructuoasă in 
industrie și in alte domenii de 

in ck-plin acord cu 
ambelor popoare, cu 
de pace și progres 

ale lumii de astăzi.
Președintele Nicolae Ceaușescu 

și ministrul de externe Jean 
Sauvagnargues au reafirmat 
voința României și Franței de a 
întări conlucrarea pe tărimal 
vieții internaționale, de a-și 
aduce, in spiritul ar.gajamente-

• PRIMARUL ORAȘULUI ANKARA

lor asumate in Actul final al 
Conferinței de la Helsinki, o 
contribuție activă la edificarea 
unei securități reale pe conti
nentul nostru și, in acest cadru, 
la transformarea Balcanilor in
tr-o zonă a ințelegerii și colabo
rării pașnice, la consolidarea pe 
plan mondial a cursului pozitiv 
spre destindere, pentru ca el să 
devină ireversibil, la rezolvarea 
justă și durabilă a marilor pro
bleme ale contemporaneității, 
corespunzător intereselor tutu
ror națiunilor și realităților vre
mii noastre.

Convorbirea a evidențiat aten
ția deosebită pe care România 
și Franța o acordă stabilirii unor 
relații intre state întemeiate pe 
egalitate și echitate, afirmării 
dreptului fiecărui popor de a 
decide singur asupra destinelor 
sale, instaurării noii ordini eco
nomice, care să asigure lichi
darea subdezvoltării, prosperi
tatea fiecărei națiuni și pro
gresul întregii umanități.

întrevederea a decurs intr-o 
ambianță de caldă cordialitate 
și prietenie.

tuli ar

-despre

VACANȚA

de 20 de ani

din inirtpmk 
ale orasulu 

animau d
Tinerii i 

industriale : 
curea Ciuc, ------- _
flețitoareie îndemnuri 
cretarului general >1 pai 
lui, au obținut in aresu 
noi și importante reaEzd 
înfăptuirea sarcinilor de 
ducție ale unităților la 
lucrează. Declanșind ia e 
întrecerii uteeiste. 
organizării unor zile rreocă 
producție. tinerii dia 
montaj general a Intre; 
ril pentru utilaje și p*  
schimb, au montat pese pre
vederile din plan M tăvajag: 
pentru agricultură. reaKzM « 
producție suplimentara de pes
te 55 000 let De aset 
2’4 de uteciști de la 
derea de piese auto 
re, lucrind in afara 
producție, au realizat paeae de 
schimb pentru tractoare, aar: 
de necesare in această periei 
dă de virf a campanie-, agri
cole, in valoare de circa <*«M  
lei.
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Nu departe de 
Borzești, semn p< 
lui Ștefan cel U 
din sămința imp 
mina marelui di 
vean. timpul preze 
pecetea unei izbi 
un oraș nou pe hart, 
un punct de referii 
economia ei — oraș 
ghe Gheorghiu-Dej. 
tul petrochimic Boi 
piii celor care modele 
două decenii colosul i 
al, împletind în beton ș 
drumuri pentru convș 
utilă a țițeiului sint oa 
de astăzi ai combinatului. 
Acum douăzeci de ani ve
neau să aducă merinde pă
rinților, constructori răspin- 
diți pe un șantier de propor
țiile unui mic orășel, iar unii 
precum Gheorghe Oancea iși 
legau de pe atunci aspira
țiile de „misterioasa*  con
strucție. Alții, și printre ei 
Constantin Vilcu, Ionel Gri- 
goraș, Gheorghe Aron. Pelti
că Busuioc, abia se născuse
ră, iar cei mai mulți ridicau, 
jucindu-se, colbul de pe ulița 
satelor din împrejurimi. Cei 
mai mulți, pentru că virsta 
medie a celor care lucrează 
în cele trei mari uzine ale 
combinatului abia depășește 
două decenii.

Sint cei care asigură vic
toriile simple, dar statornice 
ale acestui loc de efort, ei 
obțin parametrii competitivi 
in prelucrarea țițeiului la in- 
SOFIA SCORȚARU-PAUN

• Aproape un milion de elevi vor îmbrăca salopeta muncii patriotice • La or
dinea zilei — taberele: aproape 6 000 de elevi uteciști cu munci de răspun
dere in organizațiile U.T.C. din școli vor fi cuprinși in taberele care îmbină stu
diul și schimbul de experiență cu odihna • Peste zece mii de secretari ai co
mitetelor U.T.C. și ai birourilor pe ani de studiu, în taberele organizate pe 
plan județean • Numai la Năvodari se vor odihni peste 13 000 de elevi • E- 
diția a V-a a Sesiunii naționale științifice a elevilor într-o formulă nouă, in ta
berele pe specialități • Pe plan local, puternice cluburi de vacanță, care sâ 

patroneze activitatea educativă a elevilor și activitatea recreativă.

Vacanța va fi un autentic tri
mestru de muncă, răspuns 
prompt, entuziast, așa cum sint 
obișnuiți să răspundă elevii ță
rii îndemnului secretarului ge
neral al partidului rostit la Con
gresul spiritualității românești, 

'de a nu face nici o pauză în 
procesul educării prin muncă și 
pentru muncă pe care-1 desfă
șoară școala și organizația re
voluționară a tineretului. Fi
rește, in acest trimestru de 
vară, fără de orar și note, mun
ca are particularități specifice.

Ne gîndim. în primul rînd, la 
cele două săptămîni de practică 
productivă care încheie fiecare 
an școlar. Mai sint puține zile 
și toți elevii vor îmbrăca, zilnic, 
salopeta, uniformă pentru mun
ca in atelierele școală, în între
prinderi, pe șantiere și in agri
cultură.

Capitolul Muncă din cea mai 
mare vacanță școlară nu se e- 
puizează însă odată cu încheie
rea celor două săptămîni de 
practică ; elevii vor fi tot timpul 
„pe recepție" la chemarea mun
cii. Aproape un milion de 
elevi — constituiți în tabere

(Continuare in pag. a IlI-a)
Discuții aprinse, proiecte numeroase pornind de la cel mai actual 

subiect in aceste zile : vacanța
Foto : V. RANGA

LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare in pag. a Il-a)

TovarăRU Nicolae Ceaușescu. 
președintele Republicii 
te România. a primit. joi dimi
neața. pe Vedat Dalokai. prima
rul orașului Ankara, care, in 
fruntea ur.ei delegați: a muni
cipalității. întreprinde o vizită

A participat tovarășul Gheor
ghe Cioară, primarul general al 
Capitalei.

Oaspetele a transmis pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu sa
lutări cordiale din partea pre
ședintelui Republicii Turcia. 
Fahri Koruturk. și a primului 
ministru Suleyman DemireL

Mulțumind, președintele 
Nicolae Ceaușescu a rugat pe 
oaspete sâ adreseze, din partea 
sa. un călduros salut și cele 
mai bune urări președintelui 
Fahri Korutiîrk și premierului 
Suleyman Demirel.

Primarul Ankarei a exprimat 
șefului statului român întreaga 
gratitudine pentru întrevederea 
acordată, a relevat caracterul 
rodnic al vizitei sale, arătind că 
părăsește România cu impresii 
deosebite despre realizările ob
ținute de poporul român in ac
tivitatea consacrată progresului 
multilateral al patriei.

în cadrul convorbirii a fost

relevată cu satisfacție dezvolta
rea relațiilor de prietenie și co
laborare dintre țările și popoa
rele noastre.

Subliniind importanța stator
nicirii unor raporturi de bună 
vecinătate și strinsă conlucrare 
intre toate statele din Balcani, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
a arătat că municipalitățile ce
lor două capitale. București și 
Ankara, trebuie să contribuie și 
ele la promovarea relațiilor din
tre tarile noastre, la întărirea 
încrederii și cooperării in re
giunea balcanică.

întrevederea a decurs intr-o 
atmosferă de caldă prietenie.

• AMBASADORUL STATELOR UNITE
ambasadorul Statelor Unite ale 
Americii la București, la cere
rea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o

PATRIOTISM SI UMANISM
Al. PiruMarele discurs al secreta

rului general al Partidului 
Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. rostit la 
tribuna Congresului educa
ției politice si al culturii so
cialiste. este menit să aibă 

puternic ecou si consti- 
indiscutabil. un indrep- 
pentru orice om de cul- 
din țara noastră.
ceea ce privește litera- 
dupâ o analiză obiecti- 
stadiului actual și după 

reexaminare a raportului

tura, 
vă a 
o 
dintre tradiție și inovație, 
secretarul general al partidu
lui nostru a definit cu depli
nă claritate condițiile prezen
tului și a deschis perspective 
realiste creației viitoare. Ce 
se așteaptă de la scriitori ? 
Nimic altceva decit reprezen
tarea vie și semnificativă a 
societății contemporane, ima
ginea omului nou, făuritor al 
socialismului și in drum spre 
comunism. Desigur, 
imagine 
lipsit de 
Exigența 
simplele

această 
nu poate fi clișeu 
realitate artistică, 

cititorilor a sporit, 
vorbe stereotipe,

eroii fără legătură eu viața, 
plictisiți, fugind de proble
mele grave, evadind in som
nolență și nihilism intelec
tual nu trezesc nici un ecou, 
nu atrag pe nimeni. Litera
tura trebuie să fie in inima 
problemelor celor mai arză
toare ale prezentului, să pro
moveze noul, condamnind 
vechiul, să întrevadă socie
tatea viitoare.

Raportul secretarului gene
ral s-a referit îndeosebi Ia 
două trăsături fundamentale 
ale literaturii românești con
temporane. Una este caracte
rul patriotic care animă ope
rele celor mai buni scriitori 
de astăzi, patriotism înțeles 
ca apărare a drepturilor 
consfințite de istorie ale po
porului român, trăind laolal
tă cu naționalitățile conlo
cuitoare, fără nici o discri
minare, însuflețit de cele mai 
nobile aspirații de pace și 
progres. Sîntem animați de 
cele mai bune intenții con-

structive, voim să păstrăm 
relații pașnice cu toate po
poarele, sîntem străini de 
orice naționalism și șovinism. 
A doua trăsătură a literaturii 
noastre actuale, afirmată și 
ea in creațiile reprezentative 
ale celor mai buni scriitori, 
este umanismul, desigur nu 
oricare umanism, ci umanis
mul socialist, acela care tinde 
Ia eliberarea omului de orice 
servitute, care redă încre
derea în forțele creatoare ale 
omului și putința afirmării 
însușirilor sale 
nar.

Am primit 
mare satisfacție 
expunere rezervată rolului 
criticii în literatură. Pe lin
gă rolul de orientare și în
drumare, critica recunoaște 
și promovează valori, contri
buie la cunoașterea și popu
larizarea capodoperelor. Cri
tica, a subliniat expunerea, 
trebuie 
curaj, să 
nume, să 
afirmat, 
mediocritatea,

în mod

cu cea 
partea

ca

ple

mai 
din

să aibă mai mult 
spună lucrurilor pe 
afirme ceea ce e de 
dar și să infirme 

veleitarismul.

ALE AMERICII
convorbire care s-a desfășurat 
într-o ambianță cordială, prie
tenească.

ÎN PAGINA a 3-a
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In sistemele
de irigații

CINE
STABILEȘTE

RESPECTAREA LUI?

Intre condițiile pe care le presupunem 
cînd vorbim despre asigurarea ridicării ca
litative a întregii vieți spirituale este și exis
tența unor mari valori, reprezentative pen
tru geniul poporului nostru deoarece îi for
mulează cu o artă inegalabilă cele mai no
bile aspirații.

Nu sint adeptul tonului apologetic și, 
iată, resimt îndată ce scriu această primă 
frază o oarecare crispare, poate sub po
vara atîtor adjective : „reprezentative", 
„inegalabilă", „nobile", „mari" ! Cu toate 
acestea, cred că ele exprimă evidența în
săși, cu greu pot fi 
evitate dacă avem în 
vedere capodoperele 
creației populare 
(Miorița, Meșterul Ma- 
nole, doinele, bala
dele, basmele) precum 
și pe acelea ale 
marilor (iar I) noștri 
clasici. Îmi dau seama 
că n-am ce să fac : ele 
chiar sint reprezen
tative, inegalabile și dau 
unor nobile aspirații. Dacă mă gîndesc însă 
mai bine, crisparea de care vorbeam vine 
dintr-altă parte : nu din cauza tonului așa 
zis „apologetic" dar din bănuiala, înteme
iată pe unele observații, că sub multe con
deie sau frunți gînditoare adjectivele res
pective tind să devină vorbe fără înțeles, 
indiferente și nu expresia vie a unor atitu
dini demne, lată cîteva exemple de „atitu
dini" în care adjectivele, deși se folosesc, 
par să-și fi pierdut cu adevărat înțelesul. 
Bunăoară, cînd văd că un viguros dans 
popular precum Călușul se transformă în-

tr-un soi de grațios și efeminat balet de sa
lon în cutare concurs județean îmi spun 
că „reprezentativ" a suferit o mutație se
mantică de care n-am luat cunoștință sau 
poate că respectul însuși față de un astfel 
de caracter a evoluat și el, s-a modernizat. 
Or, cînd o doină răsună într-un microfon 
cu o veselie incredibilă sugerîndu-mi că și 
Oltul lui Goga ar putea fi introdus ca di
vertisment într-o operetă cu cînticele co
mice, îmi dau seama că interpreții au ju
decat corect spre deosebire de eroarea în 
care mă 'aflu ; ei au înțeles, desigur, că

altă operă din categoria celor de mai sus 
(vreau să spun „capodoperă reprezentativă 
și inegalabilă..,"), probabil în baza acelu
iași raționament avansat de care anacro
nismul meu nu se poate lăsa învins s-a 
bucurat de același tratament. De astă dată 
era vorba despre „Ce-ți doresc eu ție, dulce 
Românie!", pe care am ascultat-o, mărturi
sesc, cu stupefacție în varianta inedită a 
inimoșilor artiști amatori. Trebuie să recu
nosc, în spiritul adevărului, că autorii mon- 

i-au făcut poetului națio- 
păstrîndu-i neatinse cîteva 

versuri, ca un fel de 
„ramă" veche în care 
au pus o nouă, proas
pătă și vaporoasă 
acuarelă. Efectul este 
considerabil și mem
brii juriului s-au lăsat, 
pe drept cuvînt, im
presionați de atîta in
geniozitate : concu-
renții au obținut, cum 
spuneam, punctajul 

ce „aproape" ? Fiindcă 
plăcut unui membru al 
o notă (nota 9 !) de-a 
în raport cu entuzias-

tajului respectiv 
nai o concesie,

PREȚUIREA
MARILOR VALORI

C. Stănescu

glas într-adevăr devreme ce aspirațiile nobile ale doinei, 
ale Oltului și ale multor altora s-au îm
plinit, ceva trebuie sâ se schimbe și în a- 
ceste opere, nici ele nu pot sta, nu-i așa, 
pe loc. înțeleg ocest fenomen și-l deplîng 
cu atît mai mult cu cît văd că traduce o 
atitudine „nouă" pe care nu- mi-o pot în
suși. în fine, pentru că s-ar putea da mai 
multe asemenea exemple, mai citez doar 
unul : în ultima etapă a concursului, atît 
de valoros, „Drum de glorii" a primit punc
tajul aproape maxim (doar un punct i-a 
lipsit !) un montaj literar-muzical în care o

Deaproape maxim, 
nu știu ce nu i-o fi 
juriului îneît a dat 
dreptul discordantă 
mul maxim al respectivului juriu 1 Mă gîn- 
desc cu îngrijorare ce notă va mai da 
poetul cînd concurenților le va trece prin 
cap să, ne ofere propria lor variantă la 
Scrisoarea a lll-a, ținînd cont de faptul că 
bătălia de la Rovine a fost demult și defi
nitiv cîștigată iar „saltimbancii și irozii..." ?!

Și mai avem, vorba poetului, atîtea capo
dopere.
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ISTORIA-
DISCIPLINĂ DE AZĂ

In educația
TINERELOR GENERAȚII

Convorbire cu prof. dr. Gheorghe Platon,
șeful catedrei de Istoria României, Universitatea „Al. I. Cuza“-Iași

— Tovarășe profesor, cum 
apreciați prezenta Istoriei in 
actualele programe de invăță- 
mînt ?

— In momentul de față exis
tă o categorică discrepanță in
tre importanța acordată acestei 
discipline și prezența istoriei 
in programele școlare. Așezarea 
Istoriei României, în ciclul 
gimnazial în urma celor trei ani 
de studiu al Istoriei universale 
ește defectuoasă. într-o epocă 
in care educația tinerelor gene
rații constituie un obiectiv fun
damental al întregii societăți, 
istoria are menirea de a contri
bui la educația patriotică a 
acestora, la cunoașterea trecutu
lui cu care ne mîndrim, acela 
care ne arată drumul idealurilor 
și aspirațiilor pentru împlinirea 
cărora astăzi facem totul, in
tr-un climat efervescent, revolu
ționar, de muncă liberă și crea
toare. Congresul educației poli
tice și al culturii socialiste. 
Expunerea secretarului general 
al partidului au definit cu Clari
tate ceea ce avem de făcut. Va 
trebui să remediem lipsurile 
care mai sînt în aceste domenii, 
să facem ca în fiecare tip de 
școală predarea istoriei să nu 
fie neglijată. Istoria nu este 
un simplu obiect de învățămînt: 
această disciplină contribuie 
esențial la legarea tînărului de 
idealurile societății contempo
rane, contribuie la adincirea în
țelegerii fenomenelor sociale și 
politice, a unității trecutului 
patriei noastre cu prezentul

constituind cheia perspectivelor 
dezvoltării națiunii noastre.

— Știm că ați participat la 
asistențe in licee, Ia examene de 
grad. Care ar trebui să consti
tuie. după părerea dv„ cadrul 
optim de predare al istoriei ?

— Totul depinde de cadrul di
dactic. Dacă predarea is
toriei este limitată in timp, 
lecțiile sint concentrate în pilu
le, mari epoci și evenimente sint 
— prin graba cu care trebuie 
parcurse — golite de conținut. 
Este nevoie de o bună pregă
tire. de căldură, de dăruire, pen
tru transmiterea esențialului 
unei lecții în care Încărcătura 
educațională să fie eficientă. Am 
asistat la ore impecabile, prin 
numărul informațiilor, prin ca
litatea planului expus, prin vo
lumul cunoștințelor transmise 
elevilor. Dar suflul emoțional 
n-a ajuns la clasă, nu a trecut 
de catedră.

Am înregistrat insă și un fe
nomen îmbucurător, care tre
buie. in continuare, sprijinit 
prin toate mijloacele. Interesul 
elevilor și al unor profesori de 
istorie pentru arheologie, pentru 
descoperirea de' documente si 
obiecte care, aparținind trecutu
lui nostru istoric, au constituit 
deseori punctul de plecare in or
ganizarea unor puncte muzeis
tice de real interes și pentru 
specialiști.

Ar trebui, în același timp, ca 
și cadrele universitare să co
laboreze mai strins cu rolegii din 
învătămintul liceal pentru siste
matizarea acestor descoperiri 
care sint o autentică școală a 
educației patriotice pentru elevi.

— Ce părere aveți despre ca
litatea examenului de admitere 
in facultățile de istorie ?

— Examenul, la ora actuală, 
nu poate verifica obiectiv ca
pacitatea candidaților de a se 
consacra acestei discipline. Re
producerea aidoma a textului 
din manual atestă pr.matul 
memorizării și nu al capacită
ții analitice, creatoare a car.di- 
daților. Ar fi necesar ca la un 
examen de admitere să se dea 
posibilitatea testării car.dida- 
ților prin subiecte de cin tetă.

Sint mulți candidați care vin 
fie dopați de meditații, fie în
vață pe din afară manualul. Ma
nualul trebuie privit doar ca 
un îndreptar menit să orien
teze volumul de material ne
cesar studiului potrivit posibili
tăților unei anumite virste. 
Manualul este doar o succesiu
ne de lecții ce trebuie legate 
organic, prin predare, profeso
rilor revenindu-le datoria esen
țială de a transmite analiza rela
țiilor necesare înțelegerii feno
menului istoric.

— Care ar fi actualele atri
bute ale acestei discipline ?

— în perioada actuală istoria 
este disciplină dinamică, dez- 
voltindu-se in pas cu evoluția 
societății, cu perfecționarea ei 
continuă. Reevaluarea rapidă a 
unghiului de perspectivă din 
care trebuie privită disciplina, 
in lumina indicațiilor de o mare 
importanță teoretică și practică 
din Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. impune și 
un efort de autoperfectionare 
din partea tuturor cadrelor 
didactice. Istoria are un rol 
social ce depășește granițele 
disciplinei. Ea se adresează în 
egală măsură tuturor, iar inte
resul manifest al unor largi 
mase de oameni tineri sau mai 
In virstă constituie și un in
dice al gradului de dezvoltare 
a societății noastre socialiste, 
verifică ancorarea cetățenilor 
în realitatea contemporană. în 
viata pontică. Instrument de 
bază In educarea spiritului ci- 
vie. istoria sâ se im-
pună ații pr.r.tr-o programare 
mai judicioasă pe parcursul 
anilor de studiu (elevii care ur
mează ciclul obugatortu de 10 
clase in învătămintul general 
beneficiază un singur an de 
studiul Istoriei României), rit
și prir.tr-o continuitate ne
cesară pe parcursul liceului 
fund? se —istoria 2
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FIRE SI NODURI)

La Muzeul marinei din Cor.'tt-.is

Cuprinderea lumii în snorul 
unor eseuri dense și care mus
tesc de idei este, pentru Mu cea 
Malița. plăcerea unui cărturar 
de-a medita despre soarta ome
nirii de ieri, de astăzi și de ■ 
miine. Realitățile sint văzute in 
dinamica lor istorică, cu ochiul 
unui român comunist de la cota 
d*  astăzi a devenirii noastre. 
Fantezia scriitorului se împle
tește cu raționalismul matema
ticianului și cu suplețea diplo
matului intr-o deltă inedită și 
împlinită intr-un stil de o sobră 
eleganță și de o certă persona
litate. Scriitorul evită cit mai 
mult posibil exotismul. Cind il 
folosește, exotismul rămine ca 
un fel de fundal bine stilizat al 
■. nor spectacole moderne. De 
fapt, exotismul îngroșat, propriu 
unor epoci revolute tine astăzi 
de prostul gust, de uimirea se
midoctului in fața unor reali
tăți despre care nu a citit ni
mic și care, deci, nu-1 intere
sează. de epigonismul șchiop al 
unor Loty sau Pearl Buck. Spi-

între podul de fier și gara 
Lugoj distanța să tot fie de 
300—400 de metri. întreaga for
fotă care inundă centrul Lugo
jului pendulează intre cele două 
extreme amintite. în acest spa
țiu se mai află impunătoarea 
Casă de cultură a sindicatelor. 
Casa de cultură Ion Vidu a mu
nicipiului cu bătrinul ei teatru 
recent renovat. Clubul tineretu
lui. a cărui modernă amenajare 
s-a terminat zilele acestea și. 
in sfirșit. clu
bul întreprinde
rii textile. Spa
țiul disponibil 
poate găzdui si
multan cel puțin 
1 500 de partici
pant! la mani
festările cultu
rale cu cararier 
de masă, a 
pe fiecare
optulea tinăr 
care trăiește si 
muncește In 
Lugoj.

Veronica Kiss, 
secretara Com 
de Ia LIL. 
Fiorica. Emili 
drei Ann 
nescu. Euj 
tori la Fila

apare doar atsac rir.d prefe
rințele lor — *>-»  • r. muzica 
ușoară mai ales — stat satisfă
cute de p "«ramele oferite. în 
ancheta Cărată am reținut si 
citeva răsp-uas^i de excepție. 
Veronica Kiss activează in ca
drul formațiilor de brigadă si 
teatru amator De ia filatură. optDe la
fete fac parte ia ±v 
artistice ale nrarilu. 
dintre ele st ia fixai 
tru. Una este seLstâ

patru

rztcâ

INTRE DOUA INSTITUȚII CULTURALE

di că

în întreprindere este un lucru 
rit se poate de bun. Să presupu
nem acum că el ar fi fost luat 
în serios și că tinerii s-ar fi de
plasat, vineri și simbătă — 4—5 
iunie — la Casa de cultură pen
tru a participa la acțiunile în
scrise in program. Ce surprize 
:-ar fi așteptat acolo ? Vineri, 
ora 18. expunerea „Reducerea 
cb.elruielilor materiale și utili
zarea completă a capacităților 
de producție, factori de bază a 

(sic) creșterii e- 
conomice". Toa
te sălile pustii. 
De expunerea 
citată nu auzise 
nici administra
torul casei de 
cultură, tovară
șul Gheorghe 
$tef. Simbătă. 
ora 17, dezba
terea ..Tineretul 
— factor activ 
în realizarea 
obiectivelor cin
cinalului revo
luției tehnico- 

Rolul și sarcinile 
etapa actuală". Pe 

prim-secretar al Comi- 
jnicipal al U.T.C.. Ale- 

Pindei. cel care trebuia 
dezbaterea, l-am in- 

în acea zi. la ora 
Timișoara. I-am 

iul. A rămas șur- 
cunoștință de 

să conducă o

ADRIAN DUMITRESCU, Că
lărași: N-am ințeles prea bine 
dacă ești in anul I ori II la li
ceul agro-industrial, liceu care-ți 
provoacă atîta amărăciune. Dacă 
ești in anul II, lucrurile se pot 
îndrepta în privința schimbării 
profilului și deci a profesiei, 
din moment că afirmi cu atita 
hotărire câ, în nici un caz, chiar 
dacă ar fi s-o iei de la capăt, 
din anul I, nu mai urmezi liceul 
la care ești elev în prezent. Nu 
este nevoie s-o iei de la capăt, 
se poate obține de la inspecto
ratul școlar — legislația actuală 
permite acest lucru, — aproba
rea să te muți Ia un liceu de 
alt profil, economic, cum preci
zezi tu. Este necesar însă, ca, 
înaintea concursului de admite
re pentru treapta a. doua de li
ceu la economic, să susții niște 
examene de diferență la disci
plinele de profil pentru liceul 
economic și pe care tu nu le-ai 
făcut. Secretariatul liceului — 
iar după cite am înțeles liceul 
lâ care înveți are și secție eco
nomică — îți poate spune pre
cis la ce vei da diferențe. Pro
bele de concurs la profilul eco
nomic, treapta a doua, constau 
în Matematică, scris, Contabi
litate și mecanizarea lucrărilor 
de evidență și calcul, scris și 
oral, și șe susțin între 25—29 iu
nie.

ION ARHIPESCU, Nădrag, 
Timiș: Cam dificil să-ți reali
zezi visul. Cu studiile pe care le 
ai și cu virsta de 19 ani îm
pliniți nu este posibil să urmezi 
un liceu sanitar ori pedagogic. 
Din moment ce ești in cimpul 
muncii, mai normal ar fi să ur
mezi liceul la seral, să iei ba
calaureatul și, după aceea, te 
poți gindi la o școală post- 
liceală, chiar sanitară ori, dacă 
va continua să te pasioneze ca
riera didactică, te vei putea 
gîndi și la o facultate care pre
gătește profesori. Este păcat, 
credem noi, să-ți trădezi mese
ria de lăcătuș mecanic; mai 
bine ar fi să urmezi liceul se
ral cu profil mecanic și să con
tinui studiile la o facultate 
tehnică.

DAN SALMAZAN, Alba Iulia: 
Avantajul absolventului de li
ceu sanitar față de cel de la 
liceul real umanist este acela 
că Drimul termină cu o profe
sie însușită, pentru care i se 
acordă și diplomă, și poate fi 
încadrat imediat in cimpul mun
cii. în specialitate. E problema
tică însă trecerea de la real- 
umanist la sanitar. Trebuie să 
obții aprobarea inspectoratului 
școlar, și este posibil să o pri
mești, dar ce faci cu examene
le de diferență pe care trebuie 
să le dai? Nu prea vedem cmd 
te poți pregăti la materiile de 
specialitate pentru sanitar, casă 
susții aceste examene înaintea 
Concursului de admitere. In 
plus, în județul Alba nu func
ționează un liceu de profil sa
nitar și înseamnă să cauți un 
liceu dihtr-un alt județ. Mai re
flectează.

AUREL MOGA, Pădureți, Il
fov : De ce te interesează liceele 
real-umaniste din Capitală care 
au internat? în situația liceelor 
real-umaniste regula este că 
trebuie să urmezi studiile în- 
tr-un liceu din propriul județ, 
iar Ilfovul are suficiente licee 
real-umaniste care au internat. 
Orientează-te deci spre un li
ceu din apropierea localității 
tale.

LUCREȚIA LUSTIG

TRIMESTRU AL
(Urmare din pag. I) 

de muncă — vor sprijini pe plan 
local muncile agricole de cam
panie ori vor lucra pe șantiere 
locale și de interes național, in 
perioada verii organizindu-se 
aproape 3 000 șantiere și tabere 
de muncă patriotică in agricul
tură și pentru realizarea unor 
obiective de investiții și lucrări 
de imbunătățiri funciare etc.

Sfirșitul lunii iunie coincide 
cu deschiderea sezonului de ta
bere, vara oferind cadrul orga
nizării acestora intr-o paletă 
largă de profiluri. Cele două 
sedii centrale de tabără — Ho- 
morod și Izvorul Mureșului, la 
care se alătură și localitatea 
Chirui Băi — redevin, așa cum 
ne-am obișnuit, adevărate școli 
de instruire și odihnă pentru 
elevi uteciști cu munci de răs
pundere in organizațiile U.T.C. 
Astfel, vor urma cursurile de 
vară ale muncii politice — in 
•nouă tabere — responsabilii cu 
activitatea politico-ideologică și 
profesional științifică din comi
tetele U.T.C. ale școlilor profe
sionale și licee, responsabilii 
comitetelor de cămin și cantină 
din școli, secretarii și birourile 
U.T.C. din licee economice, pe
dagogice, de artă și șantiere, 
membrii Consiliului elevilor din 
cadr.ul C.C. al U.T.C. Nou in a- 
ceastâ vacanță este organizarea 
in toate județele țării și in Ca
pitală de către Consiliul elevi
lor din cadrul C.C. al U.T.C. a 
unor tabere pentru instruirea 
secretarilor organizațiilor U.T.C. 
pe ani de studiu, in ideea de a 
consolida în viitor și mai mult 
activitatea politico-ideologică la 
verigile de bază ale organiza
ției. Taberele — forumuri ale 
consiliilor județene ale elevilor 
— se vor desfășura concomitent 
cu forumurile județene ale pio
nierilor urmărindu-se și pe a- 
ceastă cale consolidarea cola

borării dintre cete dcuâ organi
zații comuniste. Cele 37 tabere 
de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei, sport si 
turism, pentru o sene de sri- 
viștî. întrunesc mai mult de 
10 000 de elevi. Litoralul va 
oferi elevilor posibilitatea să 
se reconforteze in condiții
le oferite de această mare 
stațiune estivală a țârii. Nu
mai la Năvodari vor fi cu
prinși peste 13 000 elevi, iar 
oaspeții litoralului vor avea și 
in acest an ocazia să aplaude la 
scenă deschisă, intre 25 iulie și 
8 august, pe ..ambasadorii*  .artei 
școlare — 1 500 de elevi, mem
bri ai formațiilor artistice din 
20 de județe, reuniți sub gene
ricul „Litoral “5.‘

N-au fost uitați „studioșii", 
ces care, din anii de școală 
poartă anticipat titlul de mate
maticieni. ftTwyaiM, băoiogL chi
miști etc. M. F T — in colabo-
rare cu C.C- ;al U.T.C. CN-0
societățile stiințifice ale csdLre*
lor didactice. ca si aiti factoci
— organizes.zâ tabere de 11
ri Le peniru cei rare s-au distius 
la olimpiadele școlare si ia ca
drai cercurilor si societăților 
științifice — aproape 5 000 Ia 
număr. Multe din aceste ta
bere — de matematică, fizică, 
chimie, biologie, geografie, e- 
lectrotehr.icâ. mecanică. Limba 
și literatura română, istorie și 
arte plastice — organizate in 
localități pitorești, vor găzdui și 
Sesiunea științifică națională a 
elevilor organizată anual de că
tre Consiliul elevilor din cadrul 
C.C. al U.T.C.. fiecare din ta
berele amintite constituindu-se 
și in secțiuni ale Sesiunii si in 
cadrul cărora cei mai buni elevi 
vor susține și dezbate lucrările 
selecționate.

Pe plan local, calendarul ve
rii se diversifică prin organiza
rea unor puternice cluburi de

LICEUL DE COREGRAFIE

București, str. Locotenent Lemnea nr. 9 — sectorul 1, 
anunță în zilele de 16, 17, 18, 19 și 20 iunie 1976, 

între orele 8.00—13.00 și 16.00—18.00

ORGANIZAREA

UNUI CONCURS DE SELECȚIE

pentru clasele IV și V anul școlar 1976—1977.

Probele pentru concurs:

,— aspect fizic
— aptitudini fizice
— muzicalitate

înscrierile se vor face pînă la 15 iunie a.c.
Informații suplimentare la secretariatul liceului. 
Telefon : 50 63 25 — între orele 8—16.
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numeroase ac
ts metodice si schimburi 
oer.entâ. în Eecare tabără 
Lîczează puncte de iafor-

□ârora se asigură
studierea documentelor de par
tid și a expunerilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. se vor orga
niza dlstu’.i. l.-tiuuri cu per
sonalități ale vieții tociși poli
t;ce. cu p-.rtcripa-.tc; ca Congre
sul educației poîitice si al culturii 
sooliste. la Concresol al X-lea 
al U.T.C. : vor avea loc mani- 
festârt ailtaral-edocative dedi
cate zilei de 23 AugusL Cente
narului indepc nder.ței de stat a 
României și aniversării a 70 de 
ani de Ia răscoala den 1907 ; se. .. , _ — . .
vire la activitatea n sarcinile 
actuale ale U.T.C. : vor avea 
loc acțiuni sportive. excursiL 
concursuri ; in tabere se vor de
plasa Cenaclul „Flacăra al ti
neretului revoluționar". Cenaclul 
„Amfiteatrul artelor*  și Ansam
blul artistic al U.T.C.. precum 
și formații artistice ale elevilor.

— Unif sțxia că inginerii sint 
oameni fără fantezie, deprinși să 
lucreze foarte bine cu mașinile, 
dar mai puțin bine cu oamenii, 
că au un mod de gindire clar 
si precis, mai puțin deschis spre 
nuanțe, că învață formule și 
uită sentimente. Ce este adevă
rat și ce nu din toate acestea ?

— Că avem un mod de gin
ți, re clar și precis asta, după 
părerea mea. e bine. Si în do
meniul nminirt, cultural-artis- 
tic an asemenea mod de gin- 
dire constituie cheia succesului. 
Apoi, să gindești clar și precis 
r.. Înseamnă să gindești sche
matic. ci să gindești in mod or
donat. să surprinzi ceea ce este 
esențial și stabil pentru un fe
nomen. Asta nu înseamnă în 
mei un caz să eludezi nuanțele 
ri să tragi concluzii din obser
varea lor. in loc să te mărgi- 
-:sti doar să Ie observi. Ca să 
■ . mai «pun că uneori nuanțele 
formează esențialul. Nu cred câ 
-ntem oameni fără fantezie. 
Poate că fantezia noastră este 
mai puțin aparentă, mai puțin 
afișată, mai puțin spectaculoasă. 
Nu tot ceea ce nu se vede, nu 
există. Noi visăm să facem case, 
fabrici, automobile, avioane și 
chiar facem. Dar ca să reușim 
avem nevoie să știm foarte bine 
ce e vis și nu poate trece decît 
ir. utopie. Ei. da. sîntem oame- 
r.ii cifrelor și ai formulelor șl 
trecem uneori peste sentimente. 
Să ne-ntelegem, însă, ce este a- 
cela un sentiment. în nici un 
caz. poezie ieftină, dulcegărie de 
doi bani. Nu există decît citeva 
sentimente, distincte și adevă
rate și pe acelea dacă le simți 
si le ai. n-ai nevoie să le scoți 
tot timpul, ca la paradă. în rest, 
sint surogate și peste ele poți să 
treci fără grijă.

— Văd că v-ați aprins...
— Nu. de felul meu sînt calm. 

Mai ales cind am dreptate.
De felul său. inginerul Mihai 

Popescu este un om calm. Nu 
prea înalt, masiv, cu sprincene

n-avea 
urma

nevoie să demonstrezi 
a deveni interesant 

txect cere să fie satisfă- 
ă lucruri : competentă 
ea sa și • riguroasă <x- 

■âriî presu- 
absenta loc.

preferă câ se plimbe.

rit cultivat de o mare acoperire 
a culturii, Mircea Malița se în
cadrează. cum mai spusesem, in 
elita peregrinilor români : Al. 
Rosetti, G. Călinescu. Mihail 
Ralea său Tudor Arghezi.

impresia fundamentală e a- 
ceea de cunoaștere și de min- 
drie patriotică, bizuită pe ver
bele știm și avem. Știm, vor să 
spună eseurile, că in Asia Mică, 
în Africa, in cele două Americi 
s-au întîmplat următoarele fap
te despre care poporul nostru 
este bine informat. Sau : avem 
și noi contribuția la acele capi
tole ale istoriei omenirii, avem 
și noi vestigii glorioase, figuri 
proeminente etc. în acest fel, ca 
și în celelalte două cărți de note 
de drum (de fapt, eseuri de fi- 
losofia culturii) multe din eve
nimentele și tablourile surprinse 
sînt legate, intr-un fel sau altul, 
de istoria poporului român. Fie 
că locurile și timpurile sint a- 
propiate sau îndepărtate. Astfel, 
Mircea Malița se bucură cind 
află că o legendă turcească des
pre ctitoria catedralei Sflnta So
fia. istorisită de Dimitrie Cante- 
mir, îl numește ca ctitor pe 
Iancu de Hunedoara. Ce acesta 
clădea ziua se surpa noaptea, — 
deci motiv al legendei mînăsti- 
rii de pe Argeș, nepomenit de 
Mircea Eliade în ale sale „Co
mentarii la legenda Meșterului 
Manole". Tot așa. mozaicul din 
Baptisteriul florentin îi trezește 
comparația nostalgică cu fres
cele Voronetului. La un moment 
dat. triumful artei rinascentlste 
este fixat1 in vremea „cind Ște
fan cel Mare luptă singur con
tra otomanilor căci trimișii săi, 
în căutare de alianțe, găsesc un 
Apus fărîmitat de ambiții, cer
turi si intrigi mărunte" (pag. 
36'. Cu ace»ași bucurie reținută, 
Mircea Malița, cutreierînd mu
zeele Soaniei. se bucură că una 
din nicturile lui El Greco se află 
la București. Chiar și cind e 
vorba de îndeoărtatul. în timp 
și snatiu, Babilon. după psal- 
modierea românească „La apa 
Vavilonulul șezum și plinșem" 
tentația raportării la nămîntul 
natal il face pe M. Malița să 
numească romanul ..Adafn 
Eva" de Liviu Rebreanu, în 
care, prin metempsihoză. una 
dintre eroine (mi se pare că 
Hanna) trăiește in plină epocă 
mitologică

în fosta 
«tructie a 
trezește ,---- „--------
emoția direct mărturisită a în
gemănării ei eu Ulpia Trajana 
Augusta Dacica.

Referirile la tară 
spuneam. diferite și 
totul neprevăzute. 
M. Malița iși amintește că in... 
1872. riaml „Românul" publica

si

asiriană.
Tripolitanie, o con- 
îmnăratului Traian îi 
peregrinului român

sint. cum 
uneori cu 
Pe Niluri

detaliile regăsirii exploratorului 
Livingstone iar in Etiopia, după 
ce face trimiteri românești că
tre 
așa : 
case, 
tura 
albe 
evocă arta
93). Pe aceeași linie de insolit, 
in înțelesul frumos al cuvintu- 
lui, in Senegal, lumea de flori 
și de ape, poate tocmai pentru 
a fi smulsă dintr-un exotism 
desuet, este interpretată prin 
citeva versuri solemne și reci 
de Ion Barbu. Lista raportărilor 
la realitățile istorice și geogra
fice ale țării poate fi copios lăr
gită. mă mărginesc in Încheiere 
să mai adaug că la Philadelphia 
eseistul jubilează la întîlnirea 
cu sculpturile lui Brâncuși 
cind, în cealaltă Americă, 
tină, figura de patriot a lui 
mon Bolivar este apropiată 
pașoptiști, în speță de cea a 
Bălcescu —, ba chiar un palat 
de acolo sugerează palatul fra
ților Golești.

Am parcurs întreg acest peri
plu al punerii în acord cu rea
litățile românești nu numai 
pentru a sublinia tinuta națio
nală a cărții, ci și pentru a pune 
in lumină caracterul ei infor
mativ, educativ pentru cititorii 
care vor afla în carte, odată cu 
datele inedite despre diferite 
zone ale lumii, polivalența poli
ticii și culturii românești în a- 
ceste zone.

Aparatul documentar al cărții 
,.Fire și noduri" este pe cit de 
doct, pe atît de diferit : de la 
științele și artele vechi învestite 
cu muze, pînă la cele de deu
năzi. Duce oare aceasta la o us
căciune a expunerii ? Deloc. In 
personalitatea lui Mircea Malița, 
delta se face patrulater prin lu
cida prezență a gazetarului. De
altfel „Cronica anului 2000" și 
„Pietre vii" au demonstrat a- 
ceastă întrepătrundere. Exem
ple strălucite dovedesc că în se
colul' nostru există o adevărată 
osmoză între literatură și gaze
tărie, M. Malița nu ocolește sen
zaționalul. Numai că în cartea 
lui dăm peste un alt fel de fas
cinație a senzaționalului, de or
din informatic, uneori numeric. 
Asemenea calcule i 
care scot numerii din 
sau din statistica lor 
re, și-i fac literatură 
rie pasionantă, pun 
cârtii. Mircea Malița 
senzațional, apoi, prin minuție : 
este cercetată cu lupa Iliada. 
dar antrenant, și ni se arată că 
cupa cu două toarte a lui Nestor 
a existat. — odată cu alte amă
nunte atractive. într-un stil 
fluent ce face posibilă parcurge
rea unor date uneori aglomerate, 
M. Malița știe să mediteze adine 
în istorie, substituind ecletismu- 
lui imoersonal o viziune origi
nală și contemporană a morfo
logiei culturii.

minăstlrile copte scrie 
„George Oprescu remar- 

mai demult, că atit tăie- 
cit și desenele cămășilor 

etiopiene, cu tiv brodat, 
1 „.ta românească" (pag.

matematice 
mistica lor 
plictisitoa- 

i și gazetă- 
ligamente 

știe să fie

•) Mircea Malița : Fire și no
duri.

CEA MAI MĂRE 

FERICIRE
A CONSTRUCTORULUI
stufoase și ochi negri ca tăciu
nele, ai spune câ descinde direct 
din rindurile pandurilor lui Tu
dor. N-ar fi de mirare de vreme 
ce satul Bălănești, unde s-a năs
cut acum 48 de ani, se află ri
sipit la cîțiva kilometri de 
Tg. Jiu. în Gorjul cel în
cărcat de istorie și legen
dă. Fiu de țăran, crescut 
între alți fii de țărani, cunos- 
cînd munca grea a cîmpului și 
Viața fără orizont a satului din 
acea vreme. Mihai a ințeles. ca 
aproape toți colegii săi de-o 
seamă, că singura cale de a 
reuși în viață este aceea de a 
învăța carte. „Am dat o fugă 
pînă acasă, la Bălănești. Prin
tre altele, m-am interesat și de 
colegii mei de leat. Toți sînt 
medici, profesori, ingineri, eco
nomiști. Unii chiar oameni po
litici. Nu există casă care să nu 
fi dat un intelectual. Pe timpul 
meu. tradiția era ca băieții să 
plece la oraș să învețe, iar fe
tele să rămină acasă cu părinții, 
să deprindă meșteșugul gospo
dăriei". Tradiție respectată și de 
viitorul inginer care-și ia inima 
în dinți, dă examen și reușește 
în 1940 la examenul de admi

tere în prima clasă de gimnaziu a 
Liceului ,,Tudor Vladimirescu" 
din Tg. Jiu. Avînd el tragere de 
inimă și spor la matematică și 
fizică, tatăl său, om cu bun simț 
și cu adincă înțelegere a proce
sului vremii, îl sfătuiește să în
cerce pasul cel mare la Bucu
rești. Astfel că din 1948 ur
mează cursurile Institutului de 
construcții. Facultatea de poduri 
și construcții masive, pe care le 
absolvă în 1952. „în facultate, 
am învățat să proiectez baraje, 
tunele de cale ferată, poduri — 
adevărate lucrări de artă. Și to
tuși cind am terminat, nu știam 
decit jumătate din cit trebuie să 
știe un inginer bun". Proaspăt 
stagiar, inginerul constructor 
Mihai Popescu este angajat Ia 
Institutul de proiectări de secții 
și instalații tehnologice — 
IMPROMET București. Apoi este 
trimis pe șantierul uzinei cocso- 
chimice de la Hunedoara unde 
execută două proiecte proprii : 
decaritoarele de benzen și tunel 
de răcire — ventilație frontală.
„Cea mai mare fericire pentru 
un inginer constructor este să-și 
vadă liniile de pe hîrtie trans
formate in linii de beton și că

rămidă. Și noi visăm. Dar poate, 
spre deosebire de alții, ce vi
săm se și împlinește aievea".

Se reîntoarce la București, în 
centrală. Ia parte la elaborarea 
lucrărilor pentru laminorul de 
650. In 1959 pleacă din nou la 
Hunedoara pentru asistentă 
tehnică. Se reîntoarce pentru 
„gigantul" de la Galați. Pleacă 
din nou la Hunedoara, apoi la 
Călan și Alba Iulia. Ceea ce 
prindem noi în două rînduri de 
gazetă s-a consumat în ani și 
ani de muncă și viată. Tinărul 
inginer s-a maturizat. Frecușu
rile zilnice, în contact cu oa
meni reprezeptînd cind furni
zorul, cind beneficiarul, cu oa
meni de bună credință, dar de 
diferite temperamente, viața de 
pe șantier, reclamînd spirit de 
responsabilitate și acțiune, toate 
acestea au‘ creat ceea ce nici o 
școală nu poate da ; experiența 
profesională. I-au trebuit price
pere, răbdare, competență. Și pe 
deasupra multă fantezie. Puse 
uha peste alta, 25 de ani de -ac
tivitate neîntreruptă la 
IPROMET, unde în prezent se 
ocupă de coordonarea lucrărilor 
de la Hunedoara și Călan.

— Despre ce ați vrea să dis
cutăm în continuare ?

— Despre poezie.

— Este o mai veche pasiune. 
Citesc poezie de mic copil.

— Ce poet nreferat aveți ?
— Cu riscul de a părea banal, 

Eminescu.
— Sînt momente cind origina

litatea strică. Un clasic nu poate 
fi niciodată banal. Cum rimea
ză poezia cu ingineria ?

— Nu numai că rimează, dar 
chiar se și aseamănă, adică nu 
e numai o chestiune de formă, 
dar și de fond. Dacă poezia e 
libertatea spiritului uman trans
pusă în artă, atunci ingineria 
nu e altceva decît libertatea spi
ritului uman transpusă în ști
ință.

EUGEN ȘERBANESCU

MINISTERUL CONSTRUCȚIILOR INDUSTRIALE
LICEUL DE CONSTRUCȚII NR. 4 BUCUREȘTI, POPEȘTI-LEORDENI

Str. Leordeni Nr. 94, sectorul 5, telefon : 83 79 40, Mașina 54 din Piața Sudului.
Primește înscrieri în perioada 25 V — 20 VI 

a.c.. pentru anul școlar 1976/1977 la următoarele 
tipuri de școli :

I. LICEU ANUL I (treap'a I) — 
LA SPECLALITAȚILE :

• Instalator electrician in construcții J
• Instalator tehnico-sanitare ;
• Zidar-mozaicar-faianțar ;
• Zugrav-vopsitor-tapetar ;
• Dulgher-timplar-parchetar;
• Lăcătușerie generală.

Condiții de înscriere : Se primesc băieți și fete 
din toată țara, absolvenți ai clasei a VIII-a seria 
1976 sau serii mai vechi care au virsta de ma
ximum 16 ani împliniți in anul calendaristic 1976.

n. LICEU ANUL III (treapta a II-a) — 
LA SPECIALITĂȚILE :

• Construcții civile și industriale ;
• Electromecanic utilaje de construcții ;
• Instalații pentru construcții.

Condiții de înscriere : Se primesc absolvenți 
ai primei trepte de la orice liceu din țară care 
împlinesc conform legii cel mult 19 ani in anul 
calendaristic 1976.

— Se susține examen de admitere in perioada 
25—29 iunie, la matematică și tehnologie.
Actele pentru înscrierea in anii I și II sint :

Fișă de înscriere tip. certificată de directorul 
școlii generale și respectiv liceu, adeverință 
medicală M.S. 58, copie de pe certificatele de 
naștere.

III. ȘCOALA PROFESIONALA (ucenicie) 
LA SPECIALITĂȚILE :

• Sudor ;
• Lăcătuș construcții metalice ;
• Lăcătuș mecanic in industria construcțiilor de 

mașini ;
• Instalator electrician în construcții ;
• Instalator tehnico-sanitare.

Condiții de înscriere : Se primesc băieți și fete 
din toată tara, absolvenți â 8 sau 10 clase care 
au împlinit cel puțin virsta de 16 ani pînă la 
15 VI 1976.

ACTE. Foaia matricolă sau certificatul de 8 
sau 10 clase, fișă medicală și copie după cer
tificatul de naștere.

Școala asigură burse de școlarizare, de între
prindere. cazare și masă in cadrul școlii.

LICEUL AGRO-INDUSTRIAL

Comuna Tărtășești, județul Ilfov

Primește înscrieri în :

Treapta I — Anul I Profilele :
• mecanică • agricol

Treapta II — Anul III — în specialitatea :
• prelucrători prin așchiere
• mecanică agricolă

înscrierile se primesc la secretariatul liceului pînă 
la 20 iunie a.c., pentru treapta I și între 16—23 
iunie a.c., pentru treapta a II-a.

Condițiile de admitere și actele necesare sînt publi
cate în broșura editată de M.E.I.

Liceul asigură cazare și masă, pentru băieți și fete.



„SCÎNTE1A TINERETULUI" pag. 3 VINERI 11 IUNIE 1976

VIZITA MINISTRULUI ÎN SISTEMELE DE IRIGAȚII:
TELEGRAMĂ

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis Maiestății Sale Regina ELISABETA A H-A 
următoarea telegramă :

îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, cu prilejui zilei de 
naștere a Maiestății Voastre, cele mai sincere felicitări, urări de 
sănătate și fericire personală, de progres și bunăstare poporului 
britanic prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare 
existente intre România și Marea Britanie se .or dezvolta continua, 
spre binele popoarelor român și britanic, al păcii și cooperări: in
ternaționale.

CELUI DE-AL XXV-LEA CONGRES 
AL PARTIDULUI fOMUNIST DIN AUSTRALLA

— SYDNEY —
Dragi tovarăși.
Avem plăcerea de a transmite delegaților la ce! d--al XXV-lea 

Congres al Partidului Comunist din Australia, militanților si tuturor 
membrilor partidului dumneavoastră, clasei nri.ir.Tr» austrs 
un cald salut și cele mai sincere urări de succes din partea secre
tarului general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a tuturor comuniștilor și a întregului nostru popor.

Apreciind tradițiile de luptă ale comuniștilor australieni urmă- 
rim cu simpatie activitatea partidului dumneavoastră consacrată a- 
părării intereselor vitale ale clasei muncitoare, înfăptuirii aspira
țiilor de progres social, democrație și pace ale poporului australian

Congresul partidului dumneavoastră are loc in condițiile unor 
profunde schimbări în raportul de forțe pe plan mondial in favoarea 
socialismului și a păcii, ale unui puternic avint ai luptei masc- 
lor populare pentru transformarea relațiilor de produc’)» si «ma!e 
pentru înnoirea raporturilor interstatale, pentru lichidarea stărilor 
de inechitate, pentru făurirea unei lumi mai drepte și mai bune pe 
planeta noastră. Aceasta creează largi posibilități luptat topea-»'.or 
pentru consolidarea păcii și securității internaționale, lichidarea îm
părțirii lumii în țări sărace și țări bogate, eliminarea vechii p 
imperialiste de forță și dominație, stingerea focarelor ce încordare 
și conflict. înfăptuirea dezarmării, in primul rind a dezarrr.âc.: nu
cleare, pentru triumful cauzei păcii, democrației si socialismului.

Intensificarea acțiunii maselor populare, a opiniei publice, 
rirea colaborării pe plan național și internațional a rururor forțelor 
revoluționare, democratice și progresiste, a ir.'r c l i fr—.• im
perialist. joacă un rol deosebit in lupta pentru pace. Înțelegere si 
cooperare între popoare, pentru afirmarea și respectarea dreptului 
fiecărui popor de a-și hotărî in mod liber soarta, pentru instaurarea 
unei noi ordini economice și politice internaționale

Sîntem încredințați că legăturile prietenești si solidaritatea 
ternaționalistă dintre Partidul Comunist Român si Partidul Comu
nist din Australia se vor dezvolta continuu, contribuind sdineirea 
și amplificarea relațiilor dintre popoarele noastre, la întărirea co
laborării și unității partidelor comuniste și muncitorești pe baza 
principiilor marxist-leniniste ale independentei, egalității in drep
turi, neamestecului în treburile interne, respectării dreptului fiecă
rui partid de a-și elabora politica internă și externă, strategia n 
tactica revoluționară corespunzător condițiilor istorice, naționale Si 
sociale din propria țară.

Ne exprimăm, totodată, dorința de a acționa pentru dezvoltarea 
relațiilor bune de colaborare și prietenie dintre Republica Socialistă 
România și Australia, ceea ce corespunde intereselor popoarelor 
noastre, cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

Sîntem convinși că lucrările și hotărî rile actualului Congres vor 
marca un. moment important în viata partidului, vor determina 
creșterea continuă a influenței și capacității sale de acțiune fi eâ 
urăm succes în activitatea dumneavoastră pusă in slujba clase; 
muncitoare, a întregului popor australian.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

PRIMIRE
Tovarășul Ion Pățan. vice- 

prim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale, a primit in cursul zilei de 
joi. pe Isao Masamune. pre
ședintele Băncii Industriale a 
Japoniei, care ne vizitează țara in 
fruntea unei delegații financia
re nipone.

în aceeași zi, oaspetele a fost 
primit de Florea Dumitrescu, 
ministrul finanțelor.

în cadrul intîlnirilor au fost 
abordate probleme privind dez
voltarea relațiilor economice in
tre cele două țări.

ÎNTÎLNIRE
Tovarășul Gheorghe Pană, 

președintele Consiliului Central 
al U.G.S.R., s-a întîlnit. joi di
mineața, cu Abdul Aziz, secre
tar general al Congresului De
mocratic al Muncitorilor din Sri 
Lanka, care efectuează o vizită 
de prietenie în- țara noastră.

Cu acest prilej, a avut loc un 
schimb de informații cu privire 
la activitatea desfășurată de 
cele două centrale sindicale pe 
plan intern și internațional, pre
cum și asupra dezvoltării rela
țiilor și colaborării dintre sin
dicatele din România și Sri 
Lanka.

La intîlnire. desfășurată într-o 
atmosferă caldă, prietenească, a 
participat tovarășul Gheorghe 
Petrescu, vicepreședinte al Con
siliului Central.

SOSIRE
Joi după-amiază a sosit într-o 

vizită in țara noastră președin
tele Organizației pentru promo
varea comerțului exterior a Ja
poniei, Nishimura Jumpei.

(Urmare din pag. I) 
stalațiile ultramoderne ale 
Rafinăriei, ei continuă pre
lucrarea și diversificarea 
compușilor, combinindu-i in 
uriașele retorte ale Uzinei 
chimice, ei răspund de soar
ta cauciucului românesc, ridi- 
cindu-i, In ultimii ani. Ca
litatea la cotele cele mai e- 
xigente.

Fiecare din cele patru mii 
de biografii care compun is
toria, încă nescrisă a combi
natului se raportează con
stant la el, se află in raport 
de strictă determinare cu 
viața lui. Dinu Stavăr și-a 
modificat traiectoria pe care 
și-o chîbzuise în prealabil, la 
numai citeva luni după ce, 
in urma unui pariu „de va
canță" s-a prezentat să lu
creze aici. In toamnă, tre
buia să se întoarcă in Bucu
rești, mai avea uti an pină 
la absolvire, nu s-a întors, a 
sflrșit liceul in preajma locu
lui unde cunoscuse fascina
ția Unei profesii de dată 
recentă, dar de viitor sigur : 
operator chimist. Ionel Gri- 
goraș, după ce a udat citeva 
nopți perna de internat de 
dorul celor ce rămăseseră a- 
casă în Berești, nici n-a pre
văzut ce rapid avea să îi 
usuce lacrimile inițierea în 
tainele proceselor de polime- 
rizare, miraculoasa modifi
care a substanțelor, știința 
combinării lor. Pentru Con
stantin Vilcu faptul că lu
crează la stația pilot, că are 
de-a face doar cu „premiere" 
in producerea cauciucului a 
devenit un pretext pentru in
tervenții dintre cele mai spec
taculoase.

MASĂ ROTUNDĂ
Academia Republicii Socialis

te România — Comitetul român 
de istoria și filozofia științei și 
Centrul universitar București au 
organizat. joi. in Capitală, o 
masă rotundă cu tema ..Filozo
fia și sistemul științelor* *.  în 
cadrul dezbaterilor, la care au 
luat parte un mare număr de 
cadre didactice din invățămin- 
tul superior și cercetători din 
institute bucureștene. au fost 
abordate probleme privind con
ceptul actual de știință, muta
țiile intervenite în știința con
temporană. relația societate- 
tehnică-știință. O atenție apar
te a fost acordată analizei ro
lului complex al științei, in țara 
noastră, în actuala etapă a con
strucției societății socialiste 
multilateral dezvoltate, unor as
pecte ale revoluției tehnico-fti- 
ințifice. legăturii dintre filozo
fie și viitorul uman fr. lumina 
documentelor Congresului al 
XI-lea al P.C.R.

amenajării parcurilor, spațiilor 
de recreare, bazinelor de înot, 
terenurilor sportive. Veceslav 
Popescu, prim secretar al co
mitetului municipal al U.T.C., 
relatează despre activitatea tabe
rei locale de muncă patriotică 
de la bariera lașului. Aici se 
amenajează cel mai complex 
spațiu de agrement pentru tineri 
și pionieri. In final această bază 
va cuprinde terenuri de baschet, 
mini fotbal, lac, parc cu bănci. 
Zilnic pe șantier lucrează peste 
100 de tineri, evidentiindu-se 
elevii Școlii profesionale de coo
perație, Liceului economic și 
Grupului școlar „Electrocontact". 
Numeroși tineri participă la mo
dernizarea și sistematizarea 
parcurilor „Tineretului" și „M. 
Eminescu". Uteciștii nu i-au ui
tat pe pionieri. Datorită lor, sa
tul vacanței pionierești de la 
Agafton a devenit mai frumos 
prin amenajarea unui lac.

DIN INVITAȚIILE HUNE
DOAREI vă recomandăm :
• Baza de agrement Cinciș cu 
atracția sa, lacul de acumulare : 
2 vaporașe cu 52 de locuri, 48 
de bărci, ștrand plutitor, loc pen
tru plajă, motel • Pădurea Chi
zid, gazda unui parc zoologic cu 
35 specii de animale, jocuri me
canice, teatru de vară. 12 
chioșcuri cu răcoritoare • Va
lea Seacă : 3 bazine de înot, 
teren de mini fotbal, 2 trambu

CULTURALĂ
Cu prilejul Zilei naționale a 

Marii Britanii. Asociația de 
prietenie România-Marea Br.ta- 
nie și Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinăta
tea au organizat, joi. la Casa 
de cultură a I.R.R.C.S. din Ca
pitală o seară culturală.

CRONICA U.T.C.
Ieri, a sosit in Capitală o 

delegație a Federației Uniu
nilor Socialiste ale Tineretu
lui Polonez (F.U.S.T.P.) con
dusă de tovarășul Andrzej 
Macenowicz, șef de secție la 
Consiliul Superior al 
F.U.S.T.P., care, la invitația 
C.C. al U.T.C. va efectua o 
vizită in țara noastră.

Fiecare biografie se leagă, 
dar se și modelează după 
rigorile de comportament pe 
care le presupune munca in
tr-un puternic centru munci
toresc. Neavindxtradiție in 
timp, combinatul petrochi
mic și-a construit, constru- 
indu-se, una. Este vorba de 
pasiune lucidă, de seriozita
te și pricepere, este vorba de 
asimilarea tuturor acestor 
calități in aceea de repre
zentanță a calității cauciu
cului și petrolului româ
nesc. De aceea nu iși permite 
Constantin Vilcu să rateze 
vreo șarjă de latex, de 
aceea Gheorghe Aron e cu 
ochii în patru să nu se stre
coare vreo greșeală in rețe
tele de polimerizare, de aceea 
Alecu Botezata iși reglează 
atenția și indeminareâ după 
„capriciile" poli stir enului. 
Sint. în fond, fapte obișnuite 
de muncă, dar ele exprimă 
laolaltă o dimensiune a ei : 
conștiința muncitorească. Dic
tat de ea, gestul tinărului 
care fără să țină seama 
de pericol a salvat viața 
unei instalații, din ea năs
cută ideea citotva oameni 
de a nu părăsi zile și 
nopți laboratorul căutînd o 
soluție tehnologică, de la ea 
inventivitatea valorînd mi
lioane a celor care au inter
venit îmbunătățind procesul 
de obținere a cauciucului.

Sint fapte obișnuite de 
muncă, spuneam și faptul că 
se petrec la mică distanță de 
locul unde trăiește de sute 
de ani stejarul lui Stefan 
cel Mare este o simplă, dar 
dătătoare de certitudini coin
cidență. Una din cele obiș
nuite pentru vremea pe care 
o trăim.

AFACERILOR EXTERNE
AL FRANȚEI»

Convorbiri oficiale
în cursul zilei de joi au avut 

loc. la Ministerul Afacerilor Ex
terne. convorbirile oficiale din
tre George Macovescu. ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România. »i Jean 
Sauvagnargues. ministrul «fa
cerilor externe al Franței.

Cei doi miniștri au evidențiat 
cu sat’.sfae-ae evoluția fr.mb.- 
iâ a relațiilor dintre România fi 

! Franța, relații întemeiate pe tn- 
j deiungi tradiții de prietenie, am

plifica:» ca ui mate • mt.tnm- 
>or fi comrccbinlar româco- 
fmceze la cel ma. inalt nrveL 
s: au reafirmat voința eoemnâ 
de a adinei cooperarea reciproc 
avantajoasă pe jtar. ecODcauc. 
calturaL tetirjc^-mn-:;fic. de a 
extind» contacte!» d~ceȘe 
două popoare m toate dome
niile.

S-au aborda’ trxodatl aspec
tele principale a> riets L-.ter- 
națsonaie. sctrmhxd de «p— ta 
•ceasta prii .-.M reied-rd apro-

Sfcmstral afacerier externe a! 
Frarte Jean Samracrareueș. 
cu aofca. a oferit țol m dxea 
in onoarea nurus-ruin afaceri
lor externe al Repabtm Socia
liste Rooâr-a. Georje Maceres- 
cu. fi a aofiei sa>

Au pnr-;r=at V.-<ri Te-J-- 
rescu. Tx.pmefcde ti Mr 
Adunări Xrrrîz Buțot AA 
rr-ăsan. Dx*i  t>.— —— 
niftri. geaeral-ceOoee! Ice Ce
man. prun-adr=ntt al 'rmstri- 
hă apârămi -i’trraje K ef ii 
Mareku Stat Major Co .sta-- ■ 
Fina.-. r—riasndmL Romi—ei 
la Paris, alte persoane «fir-aie.

Conferință de presă

ui 
«tXuie de

Caiendariztic. «m iaîrat re r»*ă.  «aori-.p pt care. «««ori. 
îl indică șt termometruL Loasrde ctlt «"x; csirxte î« rimpul 
liber sint bazele de «orer-ie«î. «le et eri» de zt«d:o«ne
sau păduri, bazine de hsed «s z^e: ee Despre
modul în care toate acestea sfat p-ep4:tte să *ârr»-sd«  dorințe
lor și exigențelor tinerilor, ne vertex —.x'.te ire scrisorile 
sosite la redacție.

PE MALURILE ÎNNOITE ALE 
DUNĂRII. în bilanțul activ:-*:-.-  
lor de muncă patriotică organi
zate anul acesta de Comitetul 
județean Mehedinți al U.T.C. 
cele mai multe figurează in 
dreptul bazelor de agrement. Cu 
hărnicia care-i caracterizează, ti-
nerii, elevii, pionierii s-au în
grijit să dea fiecărui loc de 
odihnă și distracție o notă dis
tinctă. Parcurile din orașe, cu
rățate și reamenajate. bazele de 
agrement Crihala. Balota. Bah
na, bazele nautice ..Viitorul" și 
„Orșova", ștrandurile din Dro- 
betă Tr. Severin și Orșova, ca si 
vestita pădure de la Ponoare 
sint locuri de popas căutate in 
ceasurile de odihnă. Sportivii au 
la dispoziție anul acesta 109 te
renuri de fotbal. 142 de volei. 90 
de handbal. 17 de baschet. 4 
piste de atletism. 17 terenuri de 
tenis. Cel mai recent succes il 
constituie Stadionul ,.Meva“ cu 
30 000 de locuri, amenajai, in cea 
mai mare parte, prin muncă 
patriotică.

AR MAI FI NEVOIE. în 
parcul și grădina zoologică din 
Bțrlâd a fost amenajat un ron- 
ddu pentru fanfară și o terasă 
de vară. „Poienița curată și 
cOchetă ar mai avea nevoie de 
cdvă ca să fie o foarte bună gaz
dă. De ce anume? Să-i ascultăm 
pe tineri : E așa de plăcut aici, 
dar ce păcat că sint așa de pu
ține bănci. (Victor Tăcu — elev); 
„Măcar să fie un chioșc de ră
coritoare sau o țonetă..." (Petri- 
că Rusu — elev) ; „Duminica, nu 
știu cum se face, dar in parc este 
o atmosferă de gară, de stație 
de autobuz. Fiecare fuge după 
un loc... la umbră" (Victor Pri- 
cop — frezor la LR.B.) ; „în 
centru, parcul e frumos. Pătrun- 

pierea punctelor de vedere k 
poziții asupra ansamblului pro
blemelor discutate

La convorbiri. desfășura»» in
tr-o atmosferă de prietenie ri 
cordialitate, au lua: parte Vasi- 
le Gliga. adjunct al ministralui 
afacerilor externe. Constaaor 
Stanciu. adjunct al mmist—Xm 
comerțului exterior s: cooperă
rii eeooemice internariocaSe. 
Constantin Fina-.. amtasaOTrai 
tării noastre la Parts. lasu Do- 
bcoiu. Dumitru Tramă Gbeor- 
the Bâdescu. directori ia M AL 
Dm part-a franceză au paruo- 
pat Raoul Delay», mbasajn] 
Frânte» la Bucnrest. Cîsmstuan 
tTAumaJe. ministru pier po«e-- 
par. directorul Direcriet eea- 
r.omice si financiar» Lints 
Delamare. ministru puemcpocen- 
par. directorul Direcție, unftr- 
sațu si presă. Jacqpes Aadrea- 
m. .—..-isțr; pirr prm~ «- *-
rec-teul Direepe; E=mpa ±n 
M.A.E.

* ' '

Un subiect 
de sezon

In pădurea Chizid, din Hunedoara

LOCURILE DE AGREMENT
deti insă in ei si a-or sâ lip
sească sur prize le neplăcute : 
gropi cu resturi menajere, mur
ii- (Adrian Darabâț — elev).

Predar.a — un fost loc de agre
ment nautic — este acum șan
tier. Distrus de inundații, se fac 
eforturi susținute pentru ca el 
să dev.aâ punct de atracție. Din 
păcate numărul ’merilor care 
participă la refacerea lui este 
mic și lucrările merg anevoie.

SUBIECTUL ESTE DELICAT. 
Ex -‘ă Ci.m.pulung Muscel 
două parcuri dotate cu bodegă 
-’ •. un chioșc
cu dulciuri sau răcoritoare. Cu 
alte cuvinte, excelentă reclamă 
pentru „consumați alcool". 
Bănci ? 10 in ambele parcuri. 
Grădina publică din centrul ora
șului are bănci si atit. Cindva au 
fost citeva locuri de joacă pen
tru copii, care s-au degradat, 
într-unul din parcuri a existat 
un loc pentru bărci care nu mai 
este alimentat cu apă. în loc să 
completeze o zonă plăcută, o de
gradează.

BOTOȘANI "76. Municipiul are 
peste 30 000 de tineri, iar media 
de virstă in întreprinderi este 
de 20 de ani. Locurile de agre
ment au devenit mai mult ca 
oricînd o necesitate de prim or
din. De aceea și multe ore din 
timpul liber tinerii lc dedică

ANCHETA
NOASTRĂ

Cine stabilește planul 
de lucru, cine răspunde 
de respectarea lui?
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Jq semnalele ziarului
„MEDITAȚIA

HAMLETIANĂ

PE MARGINEA 
UNEI GROPI..." 

CONTINUĂ I
țx ZKrxi dix 12 aprilie, a.c. 
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line • Loc de drumeții pe Valea 
Zeoștiului • Municipiul Hune
doara și-a extins zonele verzi cu 
25 ha. S-au plantat 45 000 de 
arbori și arbuști și 5 km de gard 
viu. Acum se lucrează la popică- 
ria in aer liber de la cabana 
Prislop.

L. POPESCU și coresponden
ții voluntari M. BRAESCU, 
I. FLOREA, I. VLAD, D. DU
MITRELE, A. DAIA, M. SONU

li II
• După 4 probe, în Campio

natul internațional de pentatlon 
modern al României conduce 
sportivul român Dumitru Spîr- 
lea. cu 4126 puncte, urmat de 
Atila Csâszar (Ungaria) •— 
4 052 puncte, Constantin Călina 
(România) — 4 050 puncte, Domi
nique Colladant (Franța) — 4 010 
puncte, Mușanov (Bulgaria) — 
3 982 puncte.

Proba de tir a fost cîștigată 
de Mușanov cu 1110 puncte, iar 
la înot Pe primul loc s-a clasat 
Meijel (R.S.S. Estonă), cu 1208 
puncte. Competiția se încheie 
astăzi cu proba de cros.

• Competiția feminină de vo
lei „Trofeul Tomis" a continuat 
Ieri la Sala sporturilor din Con- 

sistemele de irigații pe circa 
• a ha lucrări de o deosebită 
Însemnătate pentru unitățile be
neficiare care iți vor spori ast
fel producțiile incă din acest 
prim an al cincmalului1’.

COORDONATORUL exploa
tării sistemelor de irigații recent 
construite. LE.LLJ.F_ a luat 
toat» măsurile pentru buna 
funcționare si dirijare a apei. 
Facem această afirmație deoare
ce. in barăcile constructorilor de 
pe șantierul nr. 3 Săcele a și 
attf instalată unitatea de ex
ploatare. Șeful sistemului de iri
gații Sâcele, ir.g Mihai Nicodim. 
ne sptine : „în final vom avea 
sub supraveghere aproape 25 000 
ba pe teritoriul a 7 cooperative 
ațncole iSinoe. Istria. Nuntași. 
Sâcele. Piatra. Corbu de Sus și 
Corim de Jos) și a întreprinderii 
agneole de stat Sâcele. Dar. nu 
am așteptat acest moment, de
oarece preluăm eșalonat supra
feței». asișurind apă beneficia
rilor din prima zi a recepției. 
Lucrătorii noștri participă activ 
la montajul final al utilajelor 
s: reglarea lor la capacitățile 
proiectate, pentru a înțelege mai 
bine funcționalitatea și modul 
de exploatare. Sint utilaje de 
mare productivitate, iar cei care 
le folosesc, incepind de la sta
țiile de pompare și pină la as
persor. sint in majoritate tineri".

Ne convingem de acest lucru 
pe terenurile cooperativelor a- 
gricole Sâcele și Corbu de Sus, 
und" echipele de udători 
(virsta nu depășește 27 de ani)

— pe care nici semnalul nostru 
n-a reușit > o întrerupă. Anun
țăm. incd o dată, conducerea 
trustului că este datoare să se 
decidă asupra unei soluții con
structive, așteptată de sute de 
tineri — viitori locatari ai că
minului.

M. Z.

CINE O AJUTĂ 
PE MARA?

Cu această întrebare se în
cheia articolul „Ce-i de făcut, 
Mara ?“, publicat in 7 aprilie la 
rubrica „Să discutăm despre ti
nerețe. educație, răspunderi". O 
dată in plus, cititorii ne-au do
vedit că trăim intr-o societate 
pătrunsă de un profund uma
nism, in care nimănui nu-i poa
te rămine indiferent ce se in- 
timplă unui semen al său, chiar 
depărtat și necunoscut. Dintre 
scrisorile celor care vor s-o aju
te pe Mara (dintre cele mai in
teresante cităm pe cele ale lui 
Ion Ivanof — Galați, Nicolae 
Cureliuc — Suceava, Vasile Ni
colae — Brăila), ne-am oprit 
la cea a unui tinăr vilcean :

..Sint intrutotul de acord că 
organizația U.T.C. a Liceului de 
mecanică fină — București, pro
fesorii sint in mare măsură 
răspunzători de cele intimplate 
cu Mara și ceilalți colegi ai săi.

| SIWttT •
CANOTAJ:

ULTIMELE TESTE
Săptămina aceasta, componen- 

ții lotului republican de canotaj 
vor susține un nou test impor
tant in vederea obținerii biletu
lui de participare la Olimpiada 
de vară. Respectiv, tricolorii 
noștri vor evolua la tradiționala 
competiție internațională „Re
gata Griinau" in R. D. Germană, 
urmind să intilnească mai mulți 
concurenți valoroși, cotați prin
tre protagoniștii principali ai 
celei de-a 21-a ediții a J. O. în
trecerile sint programate in zi
lele de 12 și 13 iunie. După o 
săptămină se va desfășura Rega
ta internațională Snagov, cu- 
prinzind probele olimpice femi
nine de canotaj.

La recentele confruntări in
ternaționale, ..Regata Manheim" 
în R.F. Germania, ..Regata Pan- 
cearevo" in Bulgaria și ..Regata 
Moscova", canotorii noștri au 
arătat o formă sportivă aprecia
bilă. ocupind locuri fruntașe in 
probele prevăzute la J.O. După 
cum ne-a informat secretarul 
general al federației de specia
litate. Gh. Giurcâneanu. lotul 
republican lărgit cuprinde 54 de 
sportive și sportivi, printre care 
se numără Marlena Predescu Și 
Angelica Chertic, medaliate cu

stanța cu două partide încheiate 
cu următoarele rezultate : 
U.R.S.S. — Bulgaria 3—0 (15—5, 
15—4. 15—6) ; Cuba — România 
3—0 (15—8, 15—12, 15—7).

• Prima etapă a competiției 
cicliste internaționale „Cupa Di
namo" s-a disputat ieri pe șo
seaua București — Oltenița (102 
km) și a revenit la sprint rutie
rului român Costel Cirje, cu 
timpul de 2h 18’54” (medie orară 
peste 44 km). în același timp cu 
învingătorul au sosit in ordine 
Vasile Teodor, George Negoes- 
cu. Sorin Suditu și Ilie Valentin. 
Astăzi, se dispută etapa a 2-a, 
pe șoseaua București — Alexan
dria (120 km). 

sub supravegherea specialiști
lor. au irigat importante supra
fețe de griu. sfeclă de zahăr și 
chiar porumb pentru boabe, a 
doua cultură după masă verde.

BENEFICIARA a irigațiilor este 
și cooperativa agricolă Nuntași. 
De patru ani lipsa apei a pro
dus aici serioase neajurisuri . în 
balanța recoltelor. Iată de ce 
trecerea la irigații trebuia pre
gătită minuțios, asigurindu-se o 
temeinică organizare a muncii, 
calificarea corespunzătoare a 
cadrelor necesare pentru noile 
meserii. Din păcate insă, situa
ția existentă în prezent, dove
dește, că tocmai acest lucru e- 
sențial a lipsit din atenția con
ducerii unității. După cum ne 
spune Gh. Ilie, contabilul șef al 
cooperativei agricole Nuntași, 
„nu s-au făcut pregătiri speciale 
pentru asigurarea echipelor de 
udători, fiind în primul an de 
irigații cînd sistemul este în 
perioada probelor". Exemplul de 
responsabilitate al cooperative
lor vecine din Săcele și Corbul 
de Sus, care au trecut de în
dată la udări, era oare atît 
de greu de urmat ? Desigur, pe
rioada de probă este destinată 
încercărilor. acumulărilor de 
învățăminte, dar aceasta nu tre
buie să constituie un motiv de 
inactivitate, mai cu seamă_ că 
apa, adusă cu atîta cheltuială, se 
află la îndemîna cooperatorilor 
așteptind numai să fie distribui
tă plantelor.

ȘTEFAN DORGOȘAN

Aș vrea și eu să-i. întreb : oare 
escapadele, absențele elevilor 
și colegilor lor nu le-au dat de 
loc de gindit. ori în această 
școală domnește optica „fiecare 
pentru el In continuare aș 
vrea să adresez citeva cuvinte 
Marei : Deși am numai 21 de 
ani, cred că anii de muncă pe 
care îi număr mi-au dat des
tulă experiență de viață ca să 
pot să-ți ofer un sfat. Aș vrea 
să te fac să înțelegi că rostul 
nostru, al tinerilor, în societate 
este acela de a munci, de a con
tribui la construirea unei vieți 
noi și nicidecum de a sta deo
parte, de a privi la cei ce mun
cesc. Tu ai pătruns intr-un cerc 
de tineri care, preocupindu-se 
numai de muzică, dans, cafe
nea , se cred „cineva", cînd în 
realitate nu sint decît niște pa- 
raziți. Dacă vei avea tăria să 
te rupi de ei, să-ți scoți din cap 
„concepțiile lor de viață", da- 
că-ti vei înțelege răspunderile 
față de tine, de părinți și so
cietate, am convingerea că nu 
te vei mai înspâimînta nici de 
strung, nici de carte și vei de
păși dezorientarea în care te 
afli. Poate, o dată, viața ne va 
pune față în față ; aș vrea a- 
tunci s-o regăsesc pe adevărata 
Mara".

NICOLAE BOTORAN, 
corn. Măciuca, 

jud. Vilcâa

bronz la C.M. din 1975, Cornelia 
Neacșu și Marincla Ghiță-Alexe, 
campioane mondiale in 1974, 
Maria Nicșa, Ioana Tudoran, E- 
lisabeta Lazăr, Elena Oprea, 
Florica Petcu, Aurelia Marines
cu. Elena Giurcă, Filigonia Toi, 
maeștri emeriți ai sportului Ilie 
Oanță, Petre Ceapura, Ștefan 
Tudor, Dumitru Grumezescu, ti
nerii schifiști E. Gall, N. Si- 
mion, C. Georgescu și C. Nisto- 
roiu, medaliați cu bronz la 
„mondialele" de anul trecut și 
care candidează cu șanse la un 
loc pe podiumul de onoare la 
Montreal. întrecerile de canotaj 
din cadrul J.O. se vor desfășura 
între 18 și 25 iulie, pe lacul de 
pe insula Notre-Dame.

M. L.

Circuitul de marș P.T.T.
Pe traseul din strada Maior 

Coravu se va disputa simbătă 
și duminică cea de-a XXXI-a 
ediție a Circuitului de marș 
P.T.T. Probele se vor desfășura 
după următorul program: sîm- 
bătă, ora 16,45 — 2 km (cursă 
rezervată factorițelor poștale); 
ora 17.15 — 4 km (rezervată fac
torilor poștali); ora 17,50 — 1,8 
km (copii 10—14 ani); ora 18,00 
— 5 km (juniori categoria II și 
III); duminică, ora 7,50 — 10 
km (juniori categoria I); ora 
8,00 — 20 km (seniori).

• La Milano S-a încheiat tri
unghiularul internațional de 
atletism, la care au participat 
echipele masculine ale Poloniei, 
României și Italiei. în ultima 
zi de concurs, atletul român 
Petre Lupan a cîștigat proba de 
3 000 m obstacole, cu timpul de 
8’30”. Gh. Ghipu (800 m plat) 
și Gh. Megelea (suliță) s-au 
clasat pe locul doi cu rezulta
tele de 1’47” și, respectiv, 81,58 m.

Rezultatele finale ale „tri
unghiularului": Polonia—Italia 
128—81; Polonia—România 128,5 
—82,5; Italia—România 112—98 
puncte.



Vizita primului ministru
al Guvernului Republicii Socialiste România

în R. D. Germană

Df TOVĂRĂȘII j
Primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, 
tovarășul Manea Mănescu. aflat 
intr-o vizită oficială de priete
nie in Republica Democrată 
Germană, a fost primit, joi di
mineața, de tovarășul Erich Ho
necker. secretar general al C.C. 
al P.S.U.G.

Cu acest prilej, oaspetele a 
transmis din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovară
șei Elena Ceaușescu. un mesaj 
prietenesc de salut și urări de 
noi succese tovarășului Erich 
Honecker și soției sale, iar po
porului Republicii Democrate 
Germane — urări de prosperi
tate și noi victorii in edificarea 
societății socialiste dezvoltate.

Mulțumind cordial pentru me
saj. tovarășul Erich Honecker a 
rugat pe primul ministru român 
să transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu un cald salut tovără
șesc și cele mai bune urări de 
fericire și sănătate, impreună cu 
dorința ca poporul român să ob
țină în continuare noi succese 
remarcabile in edificarea socie
tății socialiste multilateral dez
voltate.

Primul ministru a! guvernului 
român si președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.D. Germa
ne. Horst Sindermann, prezent la 
primire, l-au informat pe secre
tarul general al C.C. al P.S.U.G. 
despre modul in care se înde
plinesc înțelegerile convenite in 
cadrul întîlnirilor dintre tovară
șii Nicolae Ceaușescu și Erich 
Honecker, au înfățișat stadiul 
actual și perspectivele de dez
voltare ale relațiilor 
rale dintre Republica 
tă România și R. D. 
precum și măsurile 
pentru extinderea acțiunilor de 
cooperare si specializare în 
producție, de colaborare econo
mică. tehnico-științifică și cul
turală.

Tovarășul 
dat o inaltă 
pozitive a 
cele două 
primat satisfacția in legătură cu 
aceasta, precum și convingerea 
că vizita actuală va contribui la 
adincirea și diversificarea aces-

multilate- 
Socialis- 

Germană, 
adoptate

Erich Honecker a 
apreciere evoluției 

relațiilor dintre 
țări și și-a ex-

HONECKER SI HULI STOPH

tora. în folosul celor două țări 
și popoare, al cauzei păcii și so
cialismului în lume.

în cadrul întrevederii au fost 
abordate unele probleme ale si
tuației internaționale actuale.

Primirea s-a desfășurat in
tr-o atmosferă de caldă priete
nie. de stimă și ințelegere re
ciprocă.

în aceeași zi. tovarășul Willi 
Stoph. președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Democra
te Germane, l-a primit pe to
varășul Manea Mânescu.

Cu acest prilej, oaspetele a 
adresat președintelui Willi 
Stoph și soției sale un cald sa
lut din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. președintele 
Republicii Socialiste România, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
precum și felicitări pentru po
porul R.D. Germane, care a ob
ținut rezultate remarcabile in 
dezvoltarea economică și socia
lă a tării.

Mulțumind, tovarășul Willi 
Stoph a rugat pe oaspete să 
transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena

Ceaușescu expresia sentimente
lor sale cordiale și prietenești 
precum și urări de succese po
porului român.

Tovarășul Willi Stoph s-a în
treținut, apoi, cu primul mi
nistru al guvernului român în 
probleme privind relațiile bila
terale. apreciind dezvoltarea lor 
intensă, precum și acțiunile con
venite de cele două părți în 
scopul extinderii și adîncirii ra
porturilor economice și tehnico- 
științifice, al intensificării 
schimburilor comerciale in in
teresul reciproc al ambelor țâri.

A avut loc. de asemenea, un 
schimb de păreri asupra unor 
aspecte actuale ale vieții inter
naționale.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă de cal
dă prietenie, au participat Horst 
Sindermann. președintele Con
siliului de Miniștri al R.D.G.. și 
Heinz Eichler, secretarul Con
siliului de Stat.

La ambele întrevederi au fost 
prezenți Constantin Niță, amba
sadorul României la Berlin, și 
Hans Voss. ambasadorul R.D. 
Germane la București.

Continuarea convorbirilor oficiale
în cursul zilei de joi au con

tinuat la Berlin convorbirile 
oficiale intre tovarășii Manea 
Mănescu. primul ministru al 
Guvernului Republicii Socia
liste România, și Horst Sinder
mann. președintele Consiliului 
de Miniștri al R. D. Germane.

în cadrul convorbirilor au fost 
analizate in mod aprofundat 
căile și mijloacele concrete 
pentru intensificarea cooperării 
și specializării pe termen lung 
in producție, îndeosebi in do
meniile :

— construcțiilor de mașini- 
unelte grele, prese mecanice,

motoare electrice, aparatură de 
măsură, control și automatizare, 
transformatoare de forță :

— producției de utilaj meta
lurgic și realizării unor capaci
tăți de fabricație a produselor 
metalurgice, in vederea satisfa
cerii cerințelor ambelor părți :

— industriei chimice, coope
rării in livrarea reciprocă de 
produse de mic tonaj și pro
duse farmaceutice;

— cooperării pe terțe piețe 
pentru realizarea in perspectivă 
de obiective industriale și a- 
gricole.

în 
părții

aceeași zi. președintele 
române in Comisia gu

vernamentală de colaborare, 
miniștrii, ceilalți membri ai de
legației au avut întilniri de lu
cru cu partenerii respectivi din 
R.D.G.. in cadrul cărora s-au 
concretizat acțiunile de coope
rare in domeniile menționate și 
s-au pregătit contractele. înțe
legerile și protocoalele cores
punzătoare care urmează a fi 
încheiate intre întreprinderi 
centrale. întreprinderi și minis
tere din Republica Socialistă 
România și Republica Democra
tă Germană.

Situația din Liban pe scurt

ia Iugoslavia
ATENA

Tovarășul Mihai Dalea. mem
bru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. 
președintele Colegiului Central 
de Partid, care participă la lu
crările Congresului _ 
Comunist din Grecia 
a avut joi, o întilnire 
ghios Rallis, secretar 
partidului Noua Democrație.

Cu acest prilej, a fost trans- 
jnis din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului, ~ 
Român, președintele 
Socialiste România, 
prietenesc președintelui partidu
lui Noua Democrație, Constantin 
Karamanlis, primul ministru al 
Greciei.

Gheorghios Rallis a rugat să 
se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, din partea președin
telui Constantin Karamanlis, 
mulțumiri călduroase pentru 
mesajul de prietenie, împreună 
cu cele mai bune urări de succe
se în activitatea importantă 
consacrată dezvoltării relațiilor 
dintre România și Grecia, pro
movării cauzei păcii și colaboră
rii în Balcani și în Europa.

Partidului 
(interior), 

cu Gheor- 
general al

Comunist 
Republicii 
un salut

Ședința Comisiei 
redacționale pentru 

pregătirea Conferinței 
partidelor comuniste 

și muncitorești 
din Europa

Joi. 10 iunie, a început la 
Berlin ședința Comisiei de re
dactare prevăzută în luna mai 
a acestui an de partidele parti
cipante la pregătirea Conferin
ței partidelor comuniste 
citorești din Europa.

Din partea Partidului 
nist Român participă o
ție condusă de tovarășul Ștefan 
Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

și mun-

Comu- 
delega-

Convorbiri româno-britanice
Tovarășul Cornel Burtică, 

membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. președintele 'Consiliului 
Național al Radioteleviziunii Ro
mâne, care, la invitația guvernu
lui britanic, efectuează o vizită 
în Anglia, a avut joi convorbiri 
cu Robin Scott și Noble Wilson, 
directori ai centrului de televi
ziune, B.B.C. („British Broadcas
ting Corporation"). De aseme
nea, a avut o întilnire cu Henry 
James, directorul general al Ofi-

ciului central de informații al 
Marii Britanii.

Au fost discutate probleme 
privitoare la extinderea și diver
sificarea" colaborării și cooperă
rii româno-britanice în dome
niile respective.

în aceeași zi, tovarășul Cornel 
Burtică a avut convorbiri cu 
conducerile firmelor „G.E.C." și 
,.Marconi".

La întilniri și convorbiri a fost 
prezent ambasadorul României 
în capitala britanică, Pretor 
Popa.

în cursul întrevederii a fost , 
exprimată dorința comună de a 
se continua contactele și schim
burile de vizite între reprezen
tanții celor două partide. în 
scopul aprofundării cunoașterii 
reciproce, al conlucrării fruc
tuoase dintre popoarele român și 
grec.

★
Tovarășul Mihai Dalea a avut 

o întilnire cu Andreas Papan- 
dreu, președintele partidului 
Mișcarea Socialistă Panelenă 
(P.A.S.O.K.), căruia i-a transmis, 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, un salut prietenesc.

Andreas Papandreu a avut cu
vinte de înaltă apreciere față de 
personalitatea proeminentă a to
varășului Nicolae Ceaușescu. ac
tivitatea sa multilaterală, pusă 
in slujba construirii societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
în România, a înaltelor idealuri 
de pace și progres ale popoare
lor. S-a subliniat, totodată, im
portanța 
elene în 
litici de 
Balcani, 
țional.

La întilniri a participat am
basadorul României la Atena, 
Ion Brad.

Președintele Consiliului 
Executiv Federal al R.S.F. 
Iugoslavia, Gemal Biedici. a 
primit joi pe Corneliu Mă- 
nescu. președintele Comisiei 
pentru politică externă și, 
cooperare economică inter
națională a Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socia
liste România.

Intr-o atmosferă de priete
nie și cordialitate, s-a efec
tuat un schimb de păreri re
feritor la dezvoltarea rela
țiilor dintre cele două țări pe 
multiple planuri, in spiritul 
celor convenite în cursul in- 
tilnirilor dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Iosip 
Broz Tito.

La întrevedere a participat 
ambasadorul României in Iu
goslavia. Virgil Cazacu.

Dezbateri privind îmbunătățirea 
structurilor sectoarelor economic

si social ale O.N.U.
7

La sediul central al Organizației Națiunilor Unite din New 
York continuă lucrările celei de-a IlI-a sesiuni a Comitetului 
special al Națiunilor Unite pentru restructurarea sectoarelor 
economic și social ale sistemului organizației.

Convocată în baza unei hotă- 
riri adoptate de comitet la se
siunea sa precedentă, dezbaterile 
sesiunii prezente se axează în 
principal asupra examinării 
unor propuneri și sugestii avan
sate de diverse țări sau gru-

colaborării româno- 
promovarea unei po- 
conlucrare și pace in 
ca și pe plan interna-

Lucrările Congresului 
P.C.

(interior)
în continuarea lucrărilor Con

gresului Partidului Comunist din 
Grecia (interior) au avut loc 
dezbateri în legătură cu rapor
tul asupra proiectului de statut 
al partidului, in cadrul cărora 
au luat cuvintul 50 de delegați.

După încheierea dezbaterilor la 
acest punct al ordinii de zi, Ha- 
ralambos Dracopoulos. secretar 
al C.C. al P.C. din Grecia (in
terior), a prezentat darea de 
seamă a Comitetului Central.

Lucrările congresului continuă.

Pentru ereșterea asistenței acordate
țărilor in curs de dezvoltare

La Roma au început joi lu
crările Conferinței 
pentru crearea Fondului 
ternațional de Dezvoltare 
gricolă (F.I.D.A.).

O.N.U.
In- 
A-

Crearea acestui Fond, care 
deveni o instituție specializată 
a O.N.U., a fost recomandată de 
către Conferința Mondială a Ali
mentației. organizată la Roma 
în noiembrie 1974. înființarea 
F.I.D.A. are drept scop să ducă 
la creșterea substanțială a asis
tenței acordate țărilor în curs 
de dezvoltare in domeniul pro
ducției aliriientare. Din partea 
țării noastre la conferință parti
cipă o delegație condusă de to
varășul Ion Stanciu, adjunct al 
ministrului agriculturii și indus
triei alimentare.

Lucrările conferinței au fost 
deschise de secretarul general al

va

O.N.U., Kurt Waldheim. După 
ce a relevat rolul hotărîtor al 
creșterii producției agricole, în 
primul rînd în țările în curs de 
dezvoltare, în soluționarea pro
blemelor alimentației, secretarul 
general al O.N.U. a subliniat im
portanța eforturilor proprii ale 
țărilor în curs de dezvoltare și 
a ajutorului care trebuie să-l, a- 
corde acestora comunitatea in
ternațională. Evidențiind că în
ființarea F.I.D.A. reprezintă o 
etapă importantă în realizarea- 
acestui obiectiv, vorbitorul a 
spus : Acest Fond a fost consi
derat ca o parte integrantă a e- 
forturilor întreprinse în întreaga 
lume pentru construirea unei noi 
ordini economice internaționale, 
în continuare, Kurt Waldheim 
a relevat că Fondul reprezintă o 
soluție constructivă și nouă sub 
numeroase aspecte ale acestei 
probleme mondiale, ca urmare
a cooperării internaționale.

puri de state, vizind îmbunătă
țirea funcționării organelor e- 
conomic și social și ridicarea pe 
un plan superior a activității a- 
cestora, pentru a putea răspunde 
eficient cerințelor contempo
rane.

In cadrul dezbaterilor o aten
ție prioritară este acordată pro
punerilor țărilor „Grupului ce
lor 77“ — între care se află și 
România. Aceste propuneri, 
după cum au menționat majori
tatea delegațiilor statelor parti
cipante, sint deosebit de con
structive. Se insistă asupra a- 
doptării unor măsuri care să 
permită organizației să încura
jeze și să elaboreze programe 
pentru o largă cooperare inter
națională, de natură să ajute ță
rile, în special pe cele în curs 
de dezvoltare, în realizarea in
tegrală a obiectivelor lor de 
dezvoltare economică și socială, 
îmbunătățirea structurilor sec
toarelor economic și social ale 
O.N.U., aducerea lor în concor
danță cu situația nouă a orga
nizației sint apreciate drept 
cerințe de mare actualitate, a 
căror realizare înseamnă, tot
odată, o contribuție adusă la 
creșterea eficienței și capacității 
de acțiune a Națiunilor Unite, la 
aprofundarea procesului instau
rării unei noi ordini economice 
internaționale.

Potrivit mandatului încredin
țat de Adunarea Generală a 
O.N.U. la cea de-a Vil-a sesiune 
extraordinară a sa, Comitetul 
special trebuie să elaboreze un 
raport în problema restructură
rii sectoarelor economic și social 
ale O.N.U., pe care să-l prezinte 
apropiatei sesiuni ordinare a 
organizației.

sa.

CAIRO. — Consiliul 
nisterial al Ligii Arabe, 
trunit miercuri noaptea 
ședință extraordinară, a hotărit 
trimiterea in Liban a unei 
forțe arabe de menținere a 
păcii, formată din trupe su
daneze. saudite. algeriene, li
biene. siriene și palestiniene — 
a declarat purtătorul de cuvânt 
al Ligii, potrivit agenției Middle 
East News. Trimiterea acestei 
forțe la o dată care nu a fost 
incă fixată se va face ..in ca
drul suveranității libaneze", a 
subliniat purtătorul de cuvint. 
Una din clauzele acordului in
tervenit precizează că 
zația pentru Eliberarea 
nei va trebui să adere 
acordurile încheiate cu

mi- 
in- 
in

Organi- 
Palesti- 
la toate 
Libanul.

declara-
privind

toate celelalte state vor manifes
ta responsabilitatea cuvenită.

CAIRO — Agenția M.E.N. re
latează că, in cadrul contacte
lor destinate formării forțelor 

menținere a păcii 
in urma hotăririi 

acest sens de 
Ministerial al Ligii,

arabe de 
în Liban, 
luate în 
Consiliul
Mahmud Riad, secretar general 
al Ligii Arabe, a avut joi o în
trevedere cu generalul Moha
med Aii Fahmi, șef de Stat Ma
jor al forțelor armate siriene, 
in calitatea acestuia de secre
tar general adjunct al Ligii A- 
rabe însărcinat cu problemele 
militare. Mahmud Riad a încre
dințat generalului Fahmi misiu
nea de a forma aceste forțe și 
de a stabili proporțiile lor.

• DELEGAȚIA Tribunalului 
Suprem al Republicii Socialiste 
România, condusă de președin
tele Tribunalului Suprem, Con
stantin Stătescu, care se află în 
vizită de schimb de experiență 
în Cehoslovacia, a fost primită 
joi de vicepreședintele Adunării 
Federale a R.S. Cehoslovace, 
Dalibor Hanes. La primire, des
fășurată într-o atmosferă cor
dială, tovărășească, au fost de 
față președintele Tribunalului 
Suprem al R.S.C., J. Ondrej, și 
insărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rîm al țării noastre la Praga, 
Simion Vlad Popa.

m găsit o Londră 
surîzind a prospeți
me în soarele unei 
după amieze calme 
de vară. Aveam să

constatăm că ceața a devenit în 
ultimii ani din ce în ce mai rară 
ți mai puțin deasă, ca urmare a 
schimbării combustibilului folosit 
la încălzirea locuințelor și a ac
țiunii legislației împotriva po
luării. în 1970, Marea Britanie a 
fost prima țară din Europa oc
cidentală care a înființat un De
partament al mediului înconju
rător, ale cărui măsuri riguroase 
obligau, printre altele, proprie
tarii să „confere un aspect es
tetic pămîntului” lor și interzi
ceau tăierea copacilor. Insoți- 

ne-au împărtășit 
autorităților locale 
aerul curat în oraș, 
fum în orice împre- 
considerată contra- 

privind 
asupra

tuar actual reprezintă un 
samblu imens care primește a- 
nual peste 56 000 de nave și în
registrează un trafic de mărfuri 
care se ridică la peste 60 000 000 
tone.

Ziua, orașul furnica de oameni, 
populația lui, practic, se triplea
ză ; spre seară, după ora 18, li
nele cartiere, co City-ul finan
ciar sau cele dominant industria
le, se golesc, și nu mai sint 
animate nici măcar de motorul 
vreunui automobil. Localitățile de

nent du-te-vino, necesită organi
zarea unui trafic foarte intens 
și cu mijloace de transport va
riate. lată de ce rețeaua de căi 
ferate londoneză, în întregime e- 
lectrificată, se întinde pe 32 km, 
de la nord la sud și pe 56 km 
de Io est la vest ; metroul par
curge 159 km, iar 6 534 de auto
buze au linii care însumează 
2 786 km. ; personalul care de
servește traficul londonez se ri
dică la 54 000 de oameni, 
care s-ar putea adăuga și

MOSCOVA. — într-o 
ție a agenției T.A.S.S. 
situația din Liban, se apreciază 
că in ultimele zile evoluția eve- 

țară

arată 
toate 
orice

Din Damasc, agenția Reuter 
transmite că un contingent de 
militari algerieni, libieni și su
danezi. care fac parte din for
țele arabe de menținere a păcii 
în Liban, au 
riul libanez.

sosit joi pe terito-

CONVORBIRI SOVIETO-INDIENE
La Kremlin a avut loc, joi, o 

întrevedere intre Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., și Indira Gandhi, pri
mul ministru al Indiei, în ca
drul căreia au fost examinate 
relațiile sovieto-indiene, precum 
și principalele probleme, inter
naționale de interes reciproc — 
informează agenția TASS.

nimentelor din această 
capătă un caracter tragic.

Uniunea Sovietică — se 
in declarație — cheamă 
statele să se abțină de la
acțiuni care sint in contradicție 
cu principiile respectării inde
pendenței, suveranității, integri
tății teritoriale, pentru ca aceste 
principii internațional îndeobște 
acceptate, să fie aplicate integral 
și față de Liban. Uniunea So
vietică așteaptă in prezent că 
părțile implicate nemijlocit in 
evenimentele din Liban, cit și

Președintele Egip- 
E1 Sadat, a confe-

CAIRO — 
tului, Anwar 
rit joi la Cairo cu Yasser Ara
fat. președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, care a 
participat, în capitala egiptea
nă, la reuniunea extraordinară 
a Consiliului Ministerial al Li
gii Arabe, consacrată examinării 
situației din Liban.

• CONSILIUL DE SECU
RITATE și-a încheiat prima 
ședință din cadrul dezbaterilor 
consacrate examinării proble
mei exercitării drepturilor ina
lienabile ale poporului palesti
nian, inclusiv a dreptului său de 
a-și crea un stat național pro
priu. Președintele în exercițiu 
al consiliului. Rashleigh Jack- 
son (Guyana), a anunțat ca data 
următoarei ședințe va ft fixată 
ulterior, după o rundă de con
sultări între statele participan
te la discuții.

torii noștri 
preocuparea 
de a păstra 
emiterea de 
jurări fiind
venție. 4 000 de ordine 
impunerea controlului 
surselor de fum au fost distri
buite pînă în 1974 și 6,2 mili
oane de locuințe și spații co
merciale din cele 40 de milioa
ne din întreaga țară au fost su
puse acestui control. Beneficiarii 
sint nu numai oamenii, dar și 
monumentele istorice și arhitec
tonice care-și scutură coaja nea
gră de fum : statuia amiralului 
Nelson din Trafalgar Square, 
Curtea de justiție, Ministerul de 
externe, în haine albite își pri
vesc cu mai multă încredere 
viitorul.

In paralel cu măsurile de cu
rățare a aerului. metropolei lon
doneze și a apelor Tamisei care 
traversează de la vest la est 
capitala, se întreprind acțiuni e- 
nergice vizînd desființarea slums- 
urilor prin demolarea sau în
chiderea a sute și mii de case 
care oferă condiții improprii de 
locuit. Deși în unele localități din 
țară procesul lichidării slums-u- 
rilor s-a încheiat, la Londra pre
cum și în alte mari orașe in
dustriale, el va mai continua 
încă mulți ani de zile. Zgomotul 
a fost și el considerabil dimi
nuat prin mutarea majorității ac
tivităților portuare din estuarul 
Tamisei, în josul fluviului, în 
docurile Tilbury. Complexul por-

Aerul Londrei

Congresul
La Tel Aviv s-au deschis lu

crările Congresului Partidului 
Unit Muncitoresc din Israel 
(M.A.P.A.M.).

La lucrările Congresului ia 
parte tovarășul Vasile Șandru, 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

Reprezentantul' P.C.R. a trans
mis Congresului salutul priete
nesc al Comitetului Central, al 
comuniștilor români, personal 
al secretarului general al Parti
dului Comunist. Român, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

în cuvintul reprezentantului 
P.C.R. au fost relevate succesele 
obținute de poporul român în 
îndeplinirea programului parti
dului, a hotărîrilor adoptate de 
Congresul al 
tidului, 
teoretic 
făuririi

K

pe coastă, de la Southampton 
înspre est, au devenit, parțial, 
reședințe ale oamenilor care lu
crează în Londra, în întreprin
deri particulare relativ mici, fie 
în uzinele mari chimice, con
structoare de mașini și avioane, 
ale industriei ușoare, sau în insti
tutele de cercetări și rafinăriile 
de petrol situate pe centura 
exterioară a Marii Londre (Grea
ter London), de-a lungul estua
relor Tamisei și Medway. In Lon
dra își au sediile peste 13 000 
de întreprinderi industriale asi- 
gurînd o pătrime din producția 
națională și în care lucrează 
1 900 000 de muncitori.

Deplasarea acestei uriașe ma
se de oameni, într-un perma-

i 15 000 șoferi de pe 10 500 ta- 
, xiuri, care-și reînnoiesc anual
■ autorizația de condus din partea 

poliției britanice, in acest an se
: prevede terminarea unor noi linii 

de metrou, printre care cea core 
, va lega aeroportul Heathrow de
■ sistemul general al traficului sub- 
: teran londonez. In acest fel, 
i Greater London, marele conglo-
■ merat de 96 de orașe, multe 

dintre ele orașe-satelit, ca Lam
beth, Wandsworth, Croydon, Ba-

I rent, Bromley și Ealing, fiecare
■ din acestea cu peste 300 000 
i locuitori, își va continua procesul 
i de sudare a arealului metro

politan.

XI-lea al par- 
fundamentează 
practic căile 

so
cialiste multilateral f dezvoltate 
și înaintării României spre co
munism. A fost evidențiată, de 
asemenea, însemnătatea Con
gresului educațidi politice și al 
culturii socialiste pentru activi
tatea educativă și culturală de 
formare a conștiinței socialiste 
a poporului, pe baza celor mai 
înalte cuceriri ale științei și cu
noașterii umane.

Referindu-se la politica ex
ternă de pace, prietenie și cola
borare cu toate popoarele, pro
movată de Partidul Comunist 
Român, vorbitorul a subliniat 
că România se pronunță cu fer
mitate pentru respectarea stric
tă în relațiile dintre state a 
principiilor independenței și su
veranității naționale, egalității 
în drepturi, neamestecului in 
treburile interne, renunțării la 
forță și la amenințarea cu for
ța, pentru instaurarea unei noi 
ordini economice și politice in
ternaționale care să asigure 
dreptul fiecărei națiuni de a 
dispune de propriile resurse și 
bogății și de a le folosi in scopul 
dezvoltării sale economico-soci- 
ale.

care
Și 
societății

Reprezentantul P.C.R. a rea
firmat poziția consecventă a 
partidului nostru, a Republicii 
Socialiste România cu privire la 
soluționarea politică a conflic
tului din Orientul Mijlociu, 
pentru instaurarea unei păci 
trainice și juste in această re
giune. El a subliniat aprecierea 
secretarului general al Parti
dului Comunist Român, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, in cu- 
vîntarea rostită la Congresul 
educației politice și al culturii 
socialiste, în care se arată că 
„în soluționarea conflictului din 
Orientul Mijlociu trebuie să se 
pornească de la retragerea tru
pelor ișraeliene din teritoriile 
arabe ocupate in urma războ
iului din 1967, de la recunoaș
terea independenței și suvera
nității tuturor statelor din zonă 
și rezolvarea problemei poporu
lui palestinian in conformitate 
cu interesele și aspirațiile sale 
legitime — 
constitui un 
pendent".

Vorbitorul 
tatea participării 
tr-un cadru democratic, a tuturor 
statelor la rezolvarea proble
melor majore ale contempora
neității, imperativul intensifică
rii acțiunii maselor populare și 
opiniei publice, al întăririi co
laborării tuturor forțelor anti- 
imperialiste, progresiste și de
mocratice pentru soluționarea 
acestor probleme în conformi
tate cu interesele tuturor po
poarelor, cu cerințele progresis
te ale vieții internaționale con
temporane.

A fost exprimată convingerea 
Partidului Comunist Român că 
dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două partide va contribui 
la dezvoltarea pozitivă a cola
borării dintre Republica Socia
listă România și Israel în inte
resul popoarelor noastre, al 
cauzei păcii și înțelegerii între 
națiuni.

inclusiv de a-și 
stat propriu, inde-

a subliniat necesi- 
active, în-

DOINA TOPOR
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CAPTIVE
16

RĂSCUMPĂRAREA : Sala 
latului (orele 17,15; 20,15).

NOI AVENTURI CU TOM 
JERRY: Doina (orele 9,30;
12.30: 14 : 15,30; 17; 18.30; 20,15). 
INSTANȚA AMINĂ PRONUNȚA
REA : Scala (orele 9,30: 11,15: 13; 
14,30; 16,15 ....... "
(orele 9.15: 
20,30; T- 
13.45; 
dina Luceafărul (ora 20,15) 
AVUT 32 DE NUME : 
(orele 9.15; 11,30: 13.45; 16: 18.15; 
20.30) : MARILE SPERANȚE : Pa
tria (orele 9: 11.45: 14.30; 17,15: 20); 
Luceafărul (orele 8.30: 11; 13,30:
18.30; 21) ; Stadionul Dinamo (ora 
20.30) ; Patinoarul „23 August4* (ora 
20.15) ; OPERAȚIUNEA „MON
STRUL" : Central (orele 9.15: 11,30; 
13,45: 16: 13.15: 20.30) : MISIUNE 
PRIMEJDIOASĂ : Lumina (orele 
9: 11.15: 13.30: 15.45: 18: 20) : PRI
MA PAGINA : Sala Palatului (ora 
2Q.15) ; Festival (orele 
13.30: 16; 18,15: 20.30) ;
(orele 9; 11,15; 13,30; 
20,45) ; Grădina Capitol (ora 20,15);

18,15: 20,15): Eforie 
?.id; 11,30; 13.45; 16; 18,15; 
Favorit (orele 9,15; ,11.30; 
16; 18.15: 20.30); Gră-

. am 
Victoria

9: 11.15:
Modern 

16: 18.30;

Grădina Modern 
STEAUA FERICIRII 
Timpuri Noi (orele 9; 12.15;
19.15) : PRIETENII MEI. ELEFAN
ȚII : “ ' ' ’
16,15: 
12,30;
9; 12,15; 16: 19.15) 
rești (ora 20,15) 
(ora 20,15) : Gloria (orele 9: 12.15; 
15,45; 19) : DOCTORUL IUDYM : 
Excelsior (orele 9; 11.15: 13.30; 16; 
18.15; 20,30) ; VÎNZĂTORUL DE 
BALOANE : Grivita (orele 9: 11,15: 
13,45: 16; 18.15; 20.15) ; Aurora 
(orele 9: 11.15; 13,30: 15,45; 18;
20.15) ; Flamura (orele 9: 11.15; 
13,30: 15.45; 18; 20) ; Grădina Au
rora (ora 20,30) ; RESPIRAȚIE 
LIBERA : Dacia (orele o ; 11.15 ; 
13,30 : 15,45 : 18 ; 20,30) ; DOI OA
MENI IN ORAȘ ; Buzești (orele 9 : 
11.15; 13.30; 1G; 18,15: 20.15) ; Volga 
(orele 9: 11,15; 13.30: 15.45; 18; 20.15);

NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR : Bu- 
cegi (orele 15: 17.45) ; Grădina Bu- 
cegi (ora 20,15) : ZORRO : Lira 
(orele 13.30; 17.45) ; Grădina Lira 
(ora 20,15) ; VIAȚA PERSONALA:

București (orele 9; 12,15; 
19.30): Feroviar (orele 9; 
16; 19.30) : Melodia (orele

" " Grădina Bucu-
Grădina Titan

Unirea (orele 16: 18) : Grădina 
Unirea (ora 20) : TIMPUL ȘTER
GE TOTUL : Drumul Sării (ore
le 15,30 ; 18 ; 20,15) : SECRETUL 
LUI BUDDHA : Ferentari

FRAȚI
(orele

(orele 
DE 

15.30: 
ARE

15,30.; 18 ; 20,15) ; 
CRUCE : Giuleștl 
17,45; 20) : FRATELE MEU 
UN FRATE FORMIDABIL : Cotro- 
ceni (orele 10; 12; 14; 16: 18; 20) ; 
Arta (orele 15,30: 17,45; 20) ; Gră
dina
ȘII : ...
(orele 15,30; 18; 20), CEL 
CEL GALBEN. CEL NEGRU 
rița (orele 9; 11,15; 13,30: 15,45. 
20.15) : Grădina Tomis (ora 20,30); 
Casa Filmului (orele 10; 12; 14; 16; 
18.15; 20,15)). MUȘCHETARUL
ROMAN: Crîngași (ora 17);

■ ÎNCEPUTUL TIMPURI- 
Popular (orele 15.30; 

20,15); CURSA: Moșilor
15,30: 18) ; Grădina Moșilor

(orele 10; 12; 14; 16: 18; 20) ;
Arta (ora 20.30) : MERE RO- 
Pacea : 16; 18; 20) ; Viitorul 

----  ' -- ---- .ALB, 
: Mio- 

18;

LA
LOR :
18;
(orele ,
(ora 20,15) TEROARE PE ULIȚA : 
Munca (orele 15,45; 18; 20) ; DE 
NICĂIERI SPRE NICĂIERI : Cos
mos (orele 15,30: 18: 20,15) ; MR. 
MAJESTYK : Floreasca (orele

15,30; 18; 20,15) ; INTILNIREA LA 
AEROPORT: Flacăra (orele 15,30; 
18; 20) ; CANTEMIR : Vitan (ore
le 15,30; 18) : Grădina Vitan (ora 
20,13) : EU ȘI DRAGELE MELE 
MATUȘ1 : Rahova (orele 16: 18; 
20); SINGURĂTATEA FLORILOR: 
Progresul (orele 15,30; 18; 20) ;
CEI TREI MUȘCHETARI : Grădi
na Festival (ora 20).

Opera Română: CARMEN -- ora 
19; Teatrul de Operetă: VĂDUVA 
VESELA — ora 19,30; Teatrul Na
țional (Sala Mare): PERIPEȚIILE 
BRAVULUI SOLDAT SVEJK — 
ora 19,30; (Sala Mică): VALIZA 
CU FLUTURI —- ora 19,30; (Sala 
Atelier): CAPUL — ora 19; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Sala Studio): AZILUL DE
NOAPTE — ora 19.30; Teatrul de 
Comedie: NOAPTEA LA MA
DRID — ora 19,30; Teatrul „C, I.

Nottara" (Sala Magheru): LADY 
X — ora 19,30: (Sala Studio):
TREI ÎNTILNIRI CU TRAGICO
MEDIA — ora 19; Teatrul „Ion 
Creangă": POVEȘTILE DE AUR
— ora 16; Teatrul Giuleștl: CO
PACII MOR 1N PICIOARE — ora 
19,30; Teatrul „Ion Vasilescu": 
NEVESTELE VESELE DIN WIND
SOR — ora 19,30; Teatrul „C. Tă- 
nase" (Sala Savoy): REVISTA CU 
PAIAȚE — ora 19,30: Studioul 
I.A.T.C.: SIMPLE COINCIDENȚE
— ora 19,30; Circul „București": 
CIRCUL PE GHEAȚA — ora 19.30; 
Ansamblul „Rapsodia Română": 
FRUMOASĂ EȘTI M1NDRĂ ȚARĂ
— ora 19,30.

Transmisiune de la Sala Sportu
rilor din Constanța. 17,00 Emisiu
ne în limba germană. 18,55 Ima
gini din Marea Britanie. 19,20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. 20.00 Re
vista economică TV. 20,30 Film 
artistic : „Ziua fiilor mei“. Pre
mieră pe țară. Producție a tele
viziunii sovietice. 21,40 Artiști 
scenei lirice 
de ore.

românești. 22,10
ai
24

PROGRAMUL II
17,05 Melodii popu- 

Sînmihăian șl

PROGRAMUL I
16,00 Trofeul ,,Tomis" la volei 

feminin : România — Cuba.

17,00 Telex, 
lare cu Lucreția 
Nelu Bălășoiu. 17,15 Reportaj T : 
„Promoția a X-a — nota 10". 17.40 
Zece minute eu Eva Kiss. 17,50 
Șah mat... în 15 minute. 18,05 Vir- 
stele peliculei. 19,05 Șlagăre. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20.00 
Treptele afirmării. 20,25 Viața eco
nomică a Capitalei. — _• •
de umor : Ce vrăji a mai făcut 
nevasta mea. 21,10
Teatru TV : „Puterea și adevărul" 
de Titus popovlci. Adaptarea pen
tru televiziune și regia artistică 
— Alexa Visarion. în distribuție : 
Victor Rebengiuc, Liviu Rozorea, 
Alex. Drăgan, Costel Constantin, 
ștefan Mihăilescu-Brălla, Ștefan 
Radoff, Alex. Georgescu.

20,45 Pagini

Telex. 21,15
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• ÎNĂLȚIMEA adolescenților americani stațio
nează? Un studiu publicat de Departamentul sănătății al 
S.U.A. indică faptul că adolescenții americani încetează, de 
cîțiva ani, să crească în înălțime. Ancheta realizată asupra 
a 20 000 de tineri de 18 ani în cursul ultimilor 15 ani arată 
că talia mijlocie a acestora nu depășește 1,75 metri. In 1776, 
înălțimea medie a americanilor de 18 ani era de 1,67 metri, 
în 1876, scăzuse la 1,64 metri, iar din 1956. cînd s-a atins ac
tualul nivel de 1,75 metri, înălțimea adolescenților americani 
staționează * ÎMPOTRIVA FRIGULUI... PALME. Doi alpiniștl 
britanici au rezolvat într-un mod original problema încălzi
tului în timpul unei ascensiuni pe Everest. Fiind obligați să 
petreacă o noapte întreagă sub cerul liber, pentru a se îm
potrivi frigului ei s-au pălmuit fără întrerupere pînă în zori, 
cînd și-au continuat ascensiunea • VULPI DOMESTICITE o 
rasă de vulpi „domesticite" a fost creată de biologii sovie
tici. Aceștia au selecționat de-a lungul mai multor generații 
de vulpi pe cele cu „caracter bun", ce se lăsau atrase de 
către om. Noile vulpi au nasul turtit, pete pe piele, și nu 
seamănă deloc cu strămoșii lor. Efectuînd o astfel de expe
riență în scopul studierii influenței unora dintre genele ce 
reglează comportamentul animal asupra celorlalte gene bio
logii sovietici au dovedit că modificarea unor semne genetice 
mal ales a unor gene de comportare, antrenează modifica
rea întregului aparat genetic a UN NOU MEDICAMENT ÎM
POTRIVA RĂULUI DE MARE. O companie americană a pus 
de curînd la punct un medicament împotriva răului de mare, 
care se aplică în spatele urechii. Este vorba de o pastilă ce 
se lipește după ureche și care eliberează scopolamină, un al- 
caloid extras din mătrăgună. Scopolamina, substanța folosită 
de obicei împotriva răului de mare, traversînd pielea, ajunge 
direct în sînge. Absorbția bucală a acestei substanțe prezenta 
incovenientul de a provoca sbmn • ACROBAȚIE CURAJOASĂ 
DAR ȘI PERICULOASA. Acrobatul francez Henri Rechatin a 
purtat pe umerii săi o fată de 20 de ani în timp ce mer
gea pe o sîrmă situată la 16 metri de sol, deasupra Casca
dei Niagara. în vîrstă de 45 de ani, Rechatin a stat timp 
de 15 zile pe un cablu lung de 18 metri pînă duminica tre
cuta, dormind pe o mică platformă făcută din trei seînduri 
suspendate pe cablu. Tînăra care a participat la cea de-a doua 
demonstrație s-a oferit voluntar, avînd deplină încredere în 
dexteritatea de mărșăluitor pe sîrmă a Iul Henri Rechatin
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