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MĂSURA
EFORTULUI CREATOR

Spui Ploiești și toponimul iți 
evocă reflexiv industria . com
plexă a petrolului. Unități pre
lucrătoare, producătoare de 
utilaj, de întreținere, de studiu 
și cercetare- domină viața eco
nomică a orașului. O viață 
prin, ea însăși trepidantă și 
conectată la permanența înnoi
rilor. Fără a le căuta cu tot 
dinadinsul, aceste înnoiri se 
relevă pretutindeni. Se relevă 
în munca de fiecare zi a -lucră
torilor ploieșteni, a tinerilor ei 
înșiși, o prezență covîrșitoare și 
dinamică în lumea petroliști
lor. Realizările înregistrate de 
întreaga industrie prahoveană 
pe primul semestru al cinci
nalului revoluției. tehnico-știin- 
țifice este măsura efortului 
creator al oamenilor de aici.

această unitate economică le 
obține.

UZINA - O SCOALĂ DE 
FERFECȚIONARE

întreprinderea de utilaj pe
trolier și reparații este singura 
cu acest profil in țară (Mai 
repară motoare și tractoare 
I.R.T.M.G. Poiana 
Și tot ea deține mc . 
bricării pompelor de benzină 
a magneților pentru instrutnen 
tație și a altor multor repere 
în ultima perioadă întreprinde 
rea a suportat un larg proce; 
de modernizare. S-au comple 
tat capa 
turnă 
..uzim

Cimpina)

. s-
lei inci

O TRADIȚIE A REZULTATELOR 
BUNE

îndeplinit cu 5 zile mai de
vreme, primul semestru al 
anului și al actualului cincinal 
înregistrează la Combinatul 
petrochimic Teleajen un plus 
de 21 milioane lei la produc
ția marfă și de 16 milioane lei 
la producția globală, un spor 
la productivitatea muncii de 
peste 4 500 lei pe lucrător. Aceas
ta inseamnă prelucrarea a mii și 
zeci de mii de tone de țiței, 
benzină, petrol, motorină și 
uleiuri peste sarcinile stabilite. 
„Și mai înseamnă, ne spune 
maistrul mecanic Petre Barbu, 
secretarul coțrritetului U.T.C., 
că instalațiile lucrează lâ para
metrii proiectați, că există o 
bună organizare a muncii, că 
cei peste 600 tineri și-au înde
plinit de fiecare dată norma 
zilnică44. Ceea ce nu spun, cifre
le. completează, pentru înțele
gerea mai exactă a semnifica
ției lor> tinărul inginer Florian 
Dumitrescu. ..Preocuparea noas
tră primordială a fost să îm
bunătățim calitatea tuturor pro
duselor. La laboratorul C.T.C. 
s-a constituit 'în acest an un 
colectiv care și-a propus stu
diul metodelor de.analiză în 
scopul îmbunătățirii lor. De 
curind inginerul. Victor Cigolea 
a luat inițiativă' sporirii randa
mentelor unor instalații. A în
ceput deja un studiu asupra ca
lității materiilor prime, al efica
cității schimburilor de căldură.

Existența în. combinat a unei 
secții a institutului de cercetări 
a menținuf opinia că noi tre
buie să ne ocupăm mai puțin 
de această activitate. Dar mun
ca de zi cu zi presupune și 
cercetare. Ne-am îndreptat ast
fel atenția asupra consumurilor 
specifice. Efectul s-a. văzut în 
diminuarea consumurilor de 
energie calorică, aburi, chi
micale etc“. Continuînd dia
logul. aflu că in urma unei 
comunicări la o recentă se
siune științifică, tinerii pe- 
trochimiști de aici au început 
un studiu de marketing indus
trial. ..Investigăm mereu cum 
se comportă produsul. îmi spune 
interlocutorul. Nu așteptăm să 
primim reclamați! și apoi să 
acționăm. Vrem să fim cu un 
pas înaintea cerințelor pieții, 
pentru că producția este o ce
rință socială".

Un pas pe care tinerii com
binatului se străduiesc să-1 
facă consecvent, cu responsa
bilitatea profesiei lor. cu min- 
dria de a continua și a se 
simți continuatorii tradiției re
zultatelor tot mai bune pe care

urgent și la para 

comparativ cu ar
Un asemenea li 
mutații valorice 
pregătirii cadrelor

La inițiativa
U.T.C. de la sec;

ime

orga:
u-

VASILE RÂVESCU
(Continuare în pag. a ll-a)

CONSILIULUI DE STAT
Sub președinția tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste 
România, a avut loc ședința Consiliului de 
Stat.

Au participat, ca invitați, viceprim-miniștri 
ai guvernului, miniștri, alți conducători de 
organe centrale, precum și președinți ai unor 
comisii permanente ale Marii Adunări Națio
nale.

In cadrul ședinței. Consiliul , de Stat a 
dezbătut și adoptat următoarele decrete: De
cretul privind răspunderea materială a mili
tarilor: Decretul privind evaluarea pagube- 

vutului obștesc prin lipsuri sau 
bunuri: Decretul pentru aproba- 

oentului operațiilor de casă ale
unităților socialiste.

Consiliul de Stat a ratificat: Acordul pe 
termen lung de colaborare economică și coo
perare industrială și tehnică între Republica 
Socialistă România și Republica Elenă. 
Acordul comercial pe termen lung 
între guvernul Republicii Socialiste Româ
nia și guvernul Republicii Elene si 
Acordul de plăți între guvernul Re
publicii Socialiste România și guvernul Re
publicii Elene, semnate la Atena, la 29 martie 
1976: Acordul de cooperare economică, teh
nică și industrială, pe termen lung, și Proto
colul cu privire Ia unele acțiuni de coope
rare economică întie Republica Socialistă 
România și Republica Guineea-Bissau, înche
iate la București, la 9 aprilie 1976; Acordul 
de cooperare economică, tehnică și științifică

ire

și Protocolul privind dezvoltarea cooperării 
economice și tehnice între Republica Socia
listă România și Republica Senegal, încheiate 
la București, la 24 aprilie 1976; Convenția în
tre Republica Socialistă România și Japonia 
pentru evitarea dublei impuneri, cu privire 
la impozitele pe venit, semnată la Tokio, la 
12 februarie 1976; Protocolul dintre guvernul 
Republicii Socialiste România și guvernul Re
publicii Arabe Egipt, privind adoptarea sis
temului de decontări în devize liber conver
tibile. încheiat la București la 25 aprilie 1976; 
Acordul dintre guvernul Republicii Socialiste 
România și guvernul Regatului Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord, privind promo
varea și garantarea reciprocă a investițiilor 
de capital, încheiat la Londra la 19 martie 
1976; Al V-lea Acord internațional asupra co
sitorului, adoptat la Geneva la 21 iunie 1975; 
Acordul dintre guvernul Republicii Socialiste 
România și guvernul Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, pentru colaborarea în 
domeniul asistenței medicale a asiguraților, 
semnat la București, la 20 martie 1976: Acor
dul dintre guvernul Republicii Socialiste 
România și guvernul Republicii Singapore, 
privind înființarea Comisiei mixte intergu- 
vemamentale româno-singaporeză pentru 
cooperare economică, încheiat la București, 
la 20 mai 1976.

Toate decretele menționate au fost, în prea
labil, avizate favorabil de comisiile perma
nente de specialitate ale Marii Adunări Na
ționale, precum și de Consiliul Legislativ.

pe ogoare Maximă concentrare de forțe
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SERIA II,

Ministrul afacerilor externe din Jamaica

Primiri la tovarășul

Ministrul turismului

mi-
un

mi- 
din 
ofi-

Luni. 5 iulie, președintele Re
publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a 
primit, in stațiunea Neptun, pe 
Dudley Joseph Thompson, 
nistrul afacerilor externe 
Jamaica, care face o vizită 

ală in țara noastră.
La primire a Darticipat George 

Jacovescu, ministrul afacerilor 
eterne. ' .
Mulțumind pentru întrevederea 

acordată, oaspetele a înfățișat
Ie preocupări actuale ale 
imului din Jamaica pentru 
urarea dezvoltării suverane 
irii. pentru lichidarea sub- 
oltării și întărirea indepen

denței sale economice, pentru 
promovarea unor relații echita- 

a colaborării bazate pe 
e in drepturi cu țările, 
cu toate țările lumii.

'ășul Nicolae Ceaușescu 
nțiat înțelegerea și spri

jinul de care se bucură în 
România eforturile țărilor în 
curs de dezvoltare pentru depă
șirea decalajelor economice. facerilor externe din Jamaica

pentru, consolidarea suveranită
ții de stat,, subliniind în ai^est 
context importanța întăririi; co
laborării. și solidarității tuturor 
forțelor progresiste in lupta 
pentru stabilirea unor relații 
noi. pentrufăurirea unei lumi 
mai drepte și'’ mai bune.

Șeful statului român și 
nistrul jamaican au avut
schimb de păreri în probleme 
privind relațiile- dintre cele două 
țări. Convorbirea a evidențiat 
interesul comun pentru promo
varea unei colaborări strînse pe 
plan politic, economic, tehnico- 
științific, cultural, pentru ini
țierea unor acțiuni concrete în 
acest sens. S-a apreciat că sta
tornicirea unei conlucrări mul
tilaterale intre statele noastre 
este in folosul progresului lor 
economic și social, spre binele 
ambelor popoare, al cauzei în
țelegerii și cooperării interna
ționale. A fost exprimată con
vingerea că vizita ministrului a-

va contribui la stabilirea 
rodnice colaborări bilaterale. 

. In cadrul convorbirii, s-a. re
levat faptul că rezolvarea mari
lor probleme ce preocupă ome
nirea contemporană, între care 
și lichidarea fenomenului sub
dezvoltării, imp-ine participarea 
activă a tuturor statelor, a țări
lor mici și mijlocii, a țărilor îr 
curs de dezvoltare. întărirea co
laborării și solidarității lor.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și ministrul, Dudley Joseph 
Thompson au reafirmat voința 
celor două țări de a contribui 
la realizarea destinderii, secu
rității și cooperării internațio
nale. la instaurarea noii ordini 
economice mondiale, la stator
nicirea unqr relații cu adevărat 
democratice intre state, care să 
asigure pacea, independența, 
dezvoltarea liberă a fiecărei na
țiuni. dreptul de a fi stăpinâ pe 
bogățiile naționale, pe destinele 
sale.

întrevederea a decurs intr-o 
ambianță cordială, prietenească.

și antichităților al Iordaniei

la efectuarea lucrărilor de sezon
Republicii So- 

România. tovarășul 
Ceaușescu. a primit. 

” . ‘ Pe 
ministrul tu-

Au fost abordate, do aseme
nea, unele aspecte ale actuali
tății internaționale, îndeosebi 
probleme legate de situația din' 
Orientul Mijlociu, subliniindu-se 
necesitatea continuării eforturi
lor pentru soluționarea pe cale 
politică a situației din. această 
zonă, care să ducă la retragerea 
Israelului din teritoriile arabe 
ocupate, la restabilirea dreptu
rilor legitime ale poporului pa
lestinian, inclusiv crearea unui 
stat palestinian independent, la 
instaurarea unei păci juste și 
trainice. In acest context, a fost 
relevată și necesitatea de a se 
acționa ferm pentru încetarea 
cit mai grabnică a conflictului 
din Liban pe calea tratativelor, 
fără ingerințe străine și fără să 
se recurgă la confruntări ar
mate. in .vederea restabilirii 
păcii și respectării independen
ței. suveranității și integrității 
acestei țări.

Președintele 
cialiste ~ 
Nicolae - 
luni. în stațiunea Neptun, 
Ghaleb Barakat,, 
rismului și antichităților al Re
gatului Hașemit al Iordaniei, 
care efectuează o vizită în țara 
noastră.

La primire a participat Ion 
Cosma, ministrul turismului.

A fost de față Hani Khasaw- 
neh. ambasadorul Iordaniei la 
București.

Oaspetele . a exprimat șefului 
statului român întreaga sa gra
titudine pentru onoarea de a fi 
primit și a transmis președinte
lui Nicolae Ceaușescu un salut 
călduros și cele mai bune urări 
din partea regelui Hussein Ibn 
Talal. a prințului moștenitor 
Hassan și a primului ministru 
al guvernului iordanian, Zeid el 
Rifai.

al motopompelor

«tivul

IN PAGINA A 3-A

DECRET
PREZIDENȚIAL

privind grațierea unor pedepse (In pagina a 2-a)

ale Daciei

(Continuare în pag. a U-a)

Hotăriți să reprezinte cu cin
ste culorile patriei in noua 
ediție a Jocurilor Olimpice

întrevederii a fost 
satisfacție evoluția 

relațiilor dintre 
Iordania, avind la

Cele mai strălucite orașe

Orarul de lucru

CEEA CE
AR TRE3UI

SA FACA
ION CHIRICFIECARE COPIL

GALIȘ MARIA

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

Dr. DORIN CLOCOTICI 
judecător — Tribunalul 

județean Constanța

Mă numesc Galiș Maria, am 
19 ani și lucrez la secția cusut 
fețe încălțăminte din Așchileu- 
Mare, județul

24 DE ORE 
DIN 24!

Deși secerișul orzului, insă- 
mințarea culturilor duble și lu
crările de întreținere au atins 
in aceste zile in județul Brăila 
cote deosebite, irigarea culturi
lor constituie

Mulțumind pentru mesajele 
adresate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se trans
mită regelui Hussein, prințului 
moștenitor și primului ministru 
cele mai bune urări, iar poporu
lui iordanian bunăstare și pro
speritate.

în cursul 
relevată cu 
pozitivă a 
România și
bază acordurile și înțelegerile 
convenite cu ocazia dialogului la 
nivel înalt româno-iordanian. A 
fost reafirmată. totodată, do
rința comună de a se acționa 
in continuare pentru intensifi
carea și diversificarea acestor 
raporturi. pentru promovarea 
unei largi cooperări in econo
mie, în domeniul turismului și 
in alte sectoare de activitate, în 
interesul ambelor țâri și po
poare, al cauzei’ păcii și înțele
gerii intre națiuni.
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Consider că pentru a fi utilă 

și convingătoare, dezba—

— — complexul de situații care, in u- 
nele cazuri — din păcate incâ

iș

multe 
ale n 
ti vital 
integrantă a

’ti Irvitân w
$ V^x.

laiul griului- De asemene», 
ia lanurile de porumb eeminuâ 
eu intensitate prisituL Imaei- 
nile surprinse de fotoreporte
rul nostru VASILE RANGA 
atestă preocupările gospoda
rilor de pe ogoarele județului 
Teleorman pentru realizarea 

nor recolte sporite in acest an.

ru obținerea 
mari in ju- 

mii și mii 
meatul ju- 
lură a luat 

printre care 
a unui nu- 

muncitori din 
na aju'.orul unităților 

cole. Peste 200 de muncitori 
nkăpiu lucrează acum în 
ur: alături de motopom- 
elevi și personal TESA 
luarea udărilor.

are. in ultima săp- 
Dune ing. Ion Cio- 
:or adjunct al Di- 
le județene, am 
ăm 38 000 hectare 

36 000 cit aveam pro- 
Se lucrează zi și noap- 

cele 41 de stații sint 
sub presiune. toate agre- 
de pompare funcționează 

uu.
oprim la sistemul de iri- 

: Cazasu. care asigură apa 
11 C.A.P.-uri și 4 

iri. în ultima săptămînă, 
irmează inginer Alexan- 
gu. șc-ful sistemului, s-a 
aici realizarea cea mai 

in ultimii șapte ani : sta- 
•topompele sistemului 
pe conducte și canale 
iră irigării a 7 100 ha. 
?'ta a devenit posibil 
îndeosebi ajutorului 
or din întreprinderile 
are asigură schimbul

La C.A.P. Cazasu. Ing. Nico-

(Continuare în paq. a U-a)

Geografia în antichitate s-a 
bucurat de multă atenție și a 
avut reprezentanți de seamă.'Cel 
mai ilustru dintre aceștia a fost, 
fără îndoială, Claudiu Ptolemeu, 
astronom și geograf grec origi
nar din Ptolemais (Egipt). El a 
trăit la mijlocul . secolului al 
2-lea era noastră la Alexandria 
fără să mai știm astăzi prea 
multe amănunte în legătură cu 
viața lui.

îndrepiarul geografic în 8 cărți 
al lui Ptolemeu a reprezentat 
un mare progres pentru geogra
fia vremii ' ' ■
general, 
măsură la 
științifice 
elaborarea
Ptolemeu a 
material documentar începînd'cu 
datele vechilor geografi ionieni,

Sportivii români 
pleacă astăzi 
la Montreal

și pentru știință în 
contribuind în largă 

sporirea autorității 
a autorului. Pentru 

îndreptarului său 
folosit un imens

Ion Horațiu Crișan
ale celor elenistici ori pe cșle ale 
geografilor din vremea lui. Izvo
rul de bază l-a constituit însă 
harta geografului Marinus . din 
Tyr, care a trăit aproximativ 
pe la anul 120 î.e.n., ia care i-a 
adus îmbunătățiri pe baza cer
cetărilor sale astronomice.

Greșelile lui Ptolemeu în fi
xarea coordonatelor diferitelor 
localități își au originea în ci
fra cu mult prea mică calculată 
de el pentru circomferința pă- 
mîntului și de aceea distanțele 
între pozițiile de longitudine sau 
de latitudine sint greșite. La

acestea se mai cuvine adăugat 
și faptul inerent că nu toate mă
surătorile indicate de Ptolemeu 
constituie rezultatul propriilor 
lui observații astronomice.

îndreptarul lui Ptolemeu cu
prinde și regiunile noastre și de 
aceea constituie un izvor impor
tant pentru istoria Daciei, dato
rită faptului că se referă la o 
vreme imediat următoare cuce
ririi romane. Așa se face că 
multe dintre orașele romane bi
necunoscute lipsesc din lucrarea 
geografului, in schimb apar nu
meroase orașe dacice, acele dava 
pe care nu le vom mai găsi 
menționate în itinerariile roma
ne iar altele se vor transforma 
în înfloritoare orașe romane. La 
toate acestea se mai adaugă și

îmi iau permisiunea să scriu 
și eu citeva rinduri. incercind să 
răspund imparțial la intre’oările 
cititoarei din Brașov. în primul 
ririd vreau să 
mă prezint. Mâ 
numesc > Suciu 
Ion și am 24 de 
ani. în prezent 
sint militar in 
termen la o uni
tate de geniu. 
Citind zilnic zi
arul Scinteia ti
neretului am ci
tit și articolul la 
care răspund. 
Am citit de mai
multe ori cele scrise, incercind 
să mă substitui ambelor persoa
ne și punindu-mă în situația co
respondentei. La prima afirma
ție, ca și la toate de altfel, co
respondenta pare să aibă drep
tate. Privind insă mai în pro
funzime nu este tocmai așa. Am 
și eu 24 de ani și știu cum e.

— are un caracter complex și 
se înfăptuiește printr-o multitu
dine de mijloace. în cadrul cu- 
vintării rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Congresul 
educației politice și al culturii 
socialiste, ca și in Rezoluția a- 
doptată la acest Congres, au fost

Cu stimă, 
ȘUCIU ION

Cluj. Vă mărturi
sesc că citesc 
zilnic ziarul 
Scinteia tine
retului și aș a- 
vea și eu cîteva 
cuvinte de spus 
în legătură cu 
Scrisoarea des
chisă din ziarul 
din data de 8 
iunie 1976.

1. Cred c 
oricare părint 
are dreptul de a 

ști in orice moment unde se gă
sește fiica sa (fiul său), cores
pondenta deci nu greșește, nu 
poate greși din acest punct de 
vedere.

2. O asemenea pretenție, poți 
s-o ai și de la un prieten sau 
rudă, nu de la propriul dum
neavoastră copil, deci pretenții
le dumneavoastră ar trebui, ar Dm amfiteati ul răcoros al munților Orăștiei. în aerul fierbinte al Cimpiei Dunării —• manifestările cultural-educative reunite sub genericul , LA TRECUTU-TI MARE 

MARE VIITOR!“ și dedicate centenarului Independenței de stat a României au evidențiat aceeași impresionantă capacitate a virstel tinere de a recepta șl trâl cu ' profundă emoție și înflăcărată simțire momentele a căror fundamentală dimensiune este patriotismul. . ’ 1 1 cu prorunaa
_____ ’ ____________•________________________ .____________ . / .. ._____ (în pagina a IlI-a, noi imagini din filmul manifestării desfășurate la Călărași)(Continuare in pag. a lll-a)
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EXEMPLE CARE IMPULSIONEAZĂ

RITMUL MUNCII
în

sint
Zile
tei: jua dușiuveiu. airiuuiuimc,
Cîrța, Dănești, Mădăraș, lucrări 
prioritare sint întreținerea cul
turilor și recoltatul furajelor.

județul Harghita treburile 
multe, pentru că în aceste 
se -hotărăște soarta recol- 
La Boșloveni. Sindominic,

24 DE ORE
DiN 24!

(Urmare din pag. I)

lae Harabulă, președintele uni
tății. n? declară : ..Benefi
ciem de ajutorul a 21 de tineri 
muncitori de la I.U.G. Progresul 
Brăila. Datorită lor am reușit să 
dublăm viteza de lucru la iri
gat. Toate cele 36 motopompe 
lucrează acum fără întreru
pere. Acordăm, totodată, o aten
ție deosebită calității. Ne stră
duim să nu rămînă nici un cen
timetru de ogor neudat". în 
cîmp. stăm de vorbă cu tinărul 
muncitor Nicu Mihalcea. lăcătuș 
la I.U.G. Progresul Brăila, care 
de pe 15 iunie a devenit moto- 
pomoist la C.A.P. Cazasu. „Mă 
uit la plantele udate de mine, 
ne spune dumnealui. Cresc vă- 
zînd cu ochii. Și sufletul mi se 
umple de bucurie. Măsura luată 
de comandamentul județean este 
bună. Participarea la 
bătălie pentru recoltă 
misiune pe care noi, 
muncitori, am primit-o 
simt de răspundere", 
noul său loc de muncă, tinărul 
muncitor a venit cu trusa de 
scule de la uzină. Cind acare o 
defecțiune la motopompă. nu 
mai așteaptă echipa de inter
venție. Ba. își ajută și colegul 
din celălalt schimb, motopom- 
pist și cooperator. îl învață cum 
să-și repare singur utilajele. 
Spiritul de întrajutorare acțio
nează cu toate sensurile și 
semnificațiile sale. ,

La C.A.P. ,,Tudor Vladimi- 
rescu". Movila Miresei, Chiș- . 
câni. Tichii ești etc. detașamen
tele de tineri muncitori și elevi 
muncesc, de asemenea, cu multă 
dăruire. în ordine și disciplină, 
adueîndu-și o contribuție im
portantă la irigarea culturilor. 
Peste tot cuvinte de laudă la 
adresa lor, toți își fac datoria 
ca adevărați uteciști cărora li 
s-a încredințat o misiune de 
seamă în bătălia pentru recolta 
acestui an.

Gospodarii de aici sint recu- 
noscuți ca buni crescători de 
vite și mari cultivatori de car
tofi. Cositul și depozitatul finu
lui, prășitu.1, tratarea cartofilor 
contra bolilor și dăunătorilor 
concentrează zilnic importante 
forțe. Tineri și virstnici. băr
bați și femei, se străduiesc din 
zori și pină în seară să mode
leze pămintul după vrerea lor.

— Zorim încheierea prașilei 
la cartofi și sfeclă de zahăr, ne 
declară tinărul Martin Zsok, 
inginerul șef al cooperativei 
agricole din Cîrța. Lucrarea se 
va termina în 2—3 zile. E și 
necesar acest lucru deoarece 
am început recoltatul furajelor 
și fînețelor naturale, care de
pășesc suprafața de 1 000 ha.

Cooperatorilor U se alătură 
în aceste zile elevi, navetiști. 
Minerii Mihai Gidro. Ștefan 
Both, muncitorii forestieri Ion 
Lukacs, Andrei Peter și alții 
s-au angajat să lucreze 
fețe în acord global.

— Zilnic pe ogoarele 
nei Dănești lucrează __T„ _
500—600 oameni, ne informează 
tovarășul Karol Both, vice
președinte al consiliului popu
lar. înțelegem prin aceasta in

afară de cooperatori și încadra- 
ții unităților din raza comunei, 

în parcela „Kdd“ lucrează 
elevii și cadrele didactice de 

. la liceul din localitate. Tinerii 
profesori Dezideriu Albert, 
Maria și Sofia Matyas, Ștefan 
Szabo, Elisabeta Matyas, inves
tiți cu responsabilitatea de șefi 
de echipă, impulsionează, prin 
exemplul lor. ritmul muncii.

— Angajarea unor parcele în 
cadrul cooperativei agricole, ne 
declara tovarășul Wilhelm 
Gydrgycze. directorul școlii, a 
devenit la noi o tradiție. în 
anul acesta ingrijm și suprafața 
de 50 ha semănate cu cartofi.

Ceva mai încolo, alt grup de 
tineri și virstnici. Sint munci
torii ceramiști ai secției din lo
calitate a cooperativei meșteșu
gărești. Era prezent la muncă 
în cimp schimbul care va intra 
în producție după masă. 60 la 
număr. Discutăm cu Dezideriu 
Tanko. Irina Szentes. Irina Be- 
neș. Rozalia Csaki și alții. Aflăm 
că sarcina lor și a colegilor este 
efectuarea tuturor lucrărilor de 
întreținere și recoltat, la toam
nă, pe 17 ha. Prașila a doua se 
va încheia în această zi.
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Revista revistelor școlare
de Radu Cosașuîndrăznesc a începe a- 

ceastă „revistă a revistelor 
din licee", mărturisind câ 
împlinesc anul acesta 28 de 
ani de ciad am debutat în 
prima „Revistă a elevilor" 
din Republica Populară Ro
mână. Nu obișnuiesc a mă 
uita in oglindă, nu-mi plac 
melancoliile premature. Con
fesiunea mea nu are alt scop 
decit acela de a mă declara 
și azi un redactor al „Revis
tei elevilor". Sper să nu-mi 
pierd această calitate cit 
timp voi tine un condei intre 
degetele 1-2-3. Viața de re
dactor la „Revista elevilor" 
m-a însemnat pe viață. O 
consider și azi o perioadă 
ferice și nu găsesc in mine 
nici un motiv de a o privi 
cu condescendență. A-mi 
pierde naivitățile și entuzi
asmul cu care am lucrat a- 
colo — pretextind necesara 
maturitate, încruntata matu
ritate, severa maturitate — 
mi s-ar părea o pierdere mai 
mare decit ciștigul. Nici o 
maturizare nu e adevărată și 
nu are sens, dacă ea se bi- 
zuie pe refuzarea elanurilor 
din tinerețe. A opune ro
mantismului de adolescent 
realismul vieții de adult mi-a 
sunat întotdeauna ca o ope
rație dubioasă a spiritelor

morocănoase, mohorîte, me
diocre. Criteriul superior al 
seriozității în maturizare 
este forța cu care izbutești 
să-ți păstrezi avînturile ini
țiale. O maturitate fără de 
vibrație romantică devine o 
imbătrînire urită î. m-am ui
tat întotdeauna urît la cei 
care, tare maturi, rideau su
perior sau povesteau deza- 
buzați și reci de primul a- 
mor. de prima emoție a unui 
salariu, de prima poezie. De
tectam lesne în ei o simțire 
puțină, fie ea nimbată cu 
lumina prestigioasă a lucidi
tății. Luciditatea — spune un 
eminent umanist chîar în 
secolul 20 ! — e de multe ori 
lumina încăperilor reci, a 
palatelor pustii. îl cred. Și 
contest maturitatea celor 
care susțin sus și tare, cu 
glas mare, că nu mai vor să 
fie naivi ca la 20 de ani, e- 
motivi ca la 18... Pur și sim
plu oamenii aceia atit de se
rioși nu mi se par deloc ma
turi.

Am deschis și am citit c!

comu-
iqtre

supra-

UN EVENIMENT DISCOGRAFIC

CUVINTUL NOSTRU 
DE ONOARE

SPORT
elevilor" 
— cu e- 
din ’48. 
place și 

, m-am

teva „reviste ale < 
din România lui ’76 - 
moția redactorului 
pașoptist, cum îmi 
azi să mă numesc, _
simțit imediat al lor, uitind 
de rubricile „adulte" Ia care 
trag de ani și ani printre 
oameni mari, gata de zbor cu 
ei in ăcea stare de grație — 
niciodată reîntâlnită — în 
care am plecat la Rîmnicu- 
Sărat, pentru primul meu 
reportaj, avînd ca temă ga
zetele de peret'fe ale elevilor 
din localitate... Căci n-am 
debutat nici cu poezie, nici 
cu proză, ci cu această pro
zaică lucrare, de „specific", 
refăcută de vreo trei-patru 
ori, fiindcă exigența în re
dacția noastră nu era o vor
bă goală. Fac această preci
zare nu din cochetărie auto
biografică, doar pentru a ex
plica de ce însemnările 
mele asupra revistelor de azi 
nu vor începe — cum mulți 
ar putea crede — cu litera
tura lor ci cu citeva aspecte 
mult mai prozaice care, 
chiar dacă nu vor fi tratate 
exhaustiv și cu convingerea 
dreptății absolute in fiecare 
apreciere, poartă în ele spe
ranța tainică a unei înțele
geri, a unui dialog confra-

Hotăriți să reprezinte cu cinste culorile patriei

La cea de a XXI-a ediție a 
Jocurilor Olimpice de vară de 
la Montreal (17 iulie—1 august), 
țara noastră va fi reprezentată 
de un lot de 166 de sportive și 
sportivi care vor participa la 
întrecerile din cadrul a 11 dis
cipline : atletism. box. caiac- 
canoe. canotaj, gimnastică, hal
tere. handbal, lupte greco-roma- 
ne și libere, polo, scrimă și tir.

în cursul zilei de ieri a avut 
Ioc o adunare a lotului olimpic, 
într-o atmosferă entuziastă, ti
nerească. sportivii Nadia Co- 
măneci. Dan Grecu, Cristian 
Gațu. Doina Cojocaru. Calistrat 
Cuțov, Gheorghe Berceanu, Ivan 
Patzaichin. Marilena Predescu, 
Cornel Rusu și Dan Irimiciuc

Biografia unei profesii ■

Scafandru autonom

au exprimat recunoștința lor 
conducerii de partid și de stat, 
personal
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intilniri de 

discuri Elec- 
și dirijorul 

prezentat un

în cadrul unei 
lucru la casa de 
trecord directorul 
Theodor Carțiș a . 
scurt bilanț al realizărilor de 
prestigiu ale instituției noastre 
discafilice, dar mai ales a in
sistat asupra planurilor de per
spectivă al căror prim fruct 
s-a materializat in apariția pri
mului disc (din suita celor 
aproape 25) a colecției reali
zate de muzicologul Dr. Vasile 
Tomescu sub titlul Cultura 
muzicală în România de la ori- 
fini pină în zilele noastre.

ste o încercare ambițioasă, 
prestigioasă pentru arta și 
știința noastră contemporană a 
Cărei finalitate nu ne îndoim 
Câ va marea un eveniment de 
răsunet mondial. In sfirșit, 
casa Electrecord a început să 
înțeleagă că toată producția 
comercială (in special de mu
zică ușoară) trebuie susținută 
in primul rind de edificiul so
lid al înfăptuirilor majore pe 
care orice întreprindere de ni
vel național nu le poate ocoli 
de dragul beneficiilor mate
riale. Și, in acest sens, valorifi
carea moștenirii muzicale se
culare a poporului român con
stituie o datorie de onoare.

Muzicologul Vasile Tomescu 
și-a asumat o grea și spinoasă 
răspundere științifică prin actul 
de investigație ce-l realizează 
cu concursul casei Electrecord. 
Intr-Un moment cind multe 
„pete albe" mai persistă în is
toria veche și medievală a mu
zicii românești, dar mai ales in 
absența documentelor sonore 
edificatoare pentru trecutul 
nostru artistic, refacerea peisa
jului artistic de odinioară con
stituie un act de curaj, un 
exemplu de dragoste patriotică, 
de răspundere morală și mai 
ales, de probitate profesională 
pe care Vasile Tomescu și l-a 
impus de la primul pas. Iată 
de ce debutul discografic al 
colecției Cultura muzicală în 
România merită a fi salutat și 
apreciat la valoarea și dimen
siunea reală a evenimentelor 
de excepție.

Primul disc (de fapt o volu
minoasă mapă, cu un studiu 
introductiv amplu, tradus in 
limbile franceză, engleză și 
rusă) acoperă prin cercetare 
„Cultura muzicală pe teritoriul 
României din antichitate pină 
în Evul mediu". Desigur că nu 
puțini ar putea rămine sur
prinși la gindul descoperirii 
unor documente sonore atit de 
îndepărtate. Totuși, Vasile To
mescu ne convinge cu o risipă 
de izvoare antice și contem
porane că folcfyrul a păstrat 
(pe calea bocetelor, colindelor, 
călușarilor, baladelor) suficiente 
argumente sonore asupra fon
dului muzical al strămoșilor 
noștri. Este adevărat că apelul 
la folclorul străvechi solicita 
autorului atit alegerea unor 
piese autentice (bocetul din 
nai al lui Gheorghe Zamfir, de 
pildă, poartă „amprenta" crea
toare a virtuozului), 
ales recurgerea Iz ......
populari (nu am înțeles 
o cintăroață de operă
dează melosul popular 
nesc, răpindu-i farmecul 
nar).

Excepționale ca valoare 
mentară și interpretare _ ,
apărut piesele de muzică bi
zantină din secolul al XIII-lea 
(tălmăcite cu o rară dicțiune și 
autenticitate de Grigore Panți- 
ru), precum și melodia din Evan
gheliarul lui Nicolaus Olahus. 
Mai puțin ne-a convins Con- 
dacul nașterii din oratoriul lui 
Paul Constantinescu care nu

Opinii de Viorel Cosma ■-’■.or repr 
de pe do

cit mai 
la interpreți 

s de ce 
abor- 
țără- 
origi-

docu-
ne-au

își avea locul in acest disc (nu 
mai amintim faptul că frag
mentul este interpretat de „ar
mata" sonoră — cor ș: orche
stră simfonică — a Filarmonicti 
George Enescu). Cu aceasta 
supunem dezbaterii o problemă 
deschisă pe plan internațional: 
pot oare creațiile contemporane 
să înlocuiască muzica autentică 
din trecut? Din respect față de 
partitura originală, nimeni nu 
mai acceptă astăzi „interven
țiile" compozitorilor sau „com
pletările" știmelor de către 
muzicologi. Este un fapt de 
care trebuie să se țină seama 
la discurile viitoare.

Ceea ce apreciem fără re
zerve in efortul de investigație 
istorică depus de Vasile To
mescu rămine studiul compara
tiv al muzicii românești cu iz
voarele altor popoare fie ve
cine, fie din aceeași ramură la
tină. Astfel, . repertoriul nostru 
de cintece se îmbogățește atit 
cu melodii înrudite, cit mai 
ales cu documente din secolele 
al Xl-XIV-lea ce amintesc de 
poporul român. Păcat, insă, de 
unele libertăți artistice greu de 
acceptat științific: celebrul 
Chanson de Roland din secolele 
al Xl-XIl-lea folosește ca ar-

gumenî sonor o bc’.edi de Ma- 
chault (secolul al XTV-lea), iar 
fragmentul din Histona regum 
francorum de Ph. Mousket 
(1215—1223) se recită pe muzică 
de ttahanul (*) Giovansu di Flo
rentin (secolul al XIV-leaj.

In cercetările pnriad reflexe 
ale istoriei și cultun; romăaeșu 
in creația unire rials, discul
Electrecorcului ne oferă o piâ- 
cutâ surpriză: duetul dm opera 
Traian in Dacia de G. Nicoimi 
(1207). Subiectul luptelor dintre 
roman: și daci a pasionat pe 

ritori străiiu și 
Caudella, Gustav

ordu] 
pnz:

oria

?ss. Star

Roma 
coline 
Dealtfel.

se ama :b mior perun 
unitatea discurilor.

Refiectind la ' dificultățile și 
îmbogățirea acestei ample isto
rii sonore a muzicii românești 
socotim că la viitoarele edițși 
re impun, -pentru o mai com
pletă realizare, următoarele:

idiului introductiv 
trmanâ; adăugarea 
cen și facsimile 
tente; eliminarea 

tuturor pieselor din muzica
uznersalâ folosite ca exemple 
comparative, valori ficindu-se 
sub forma citatelor muzicale in 
introducere și atunci, prin por
tative paralele; folosirea titlu
rilor lucrărilor și a extraselor 
literare in limba originală, 
spre a nu crea confuzii la tra
duceri (se apelează la Descrip
ție Moldavian de* pildă, renun- 
țtudu-se la originalul latin al 
lui D. Cantemir); textele cinte- 
celor populare să fie extrase 
separat la sfirșitul studiului 
introductiv, pentru a nu în
greuna lectura și pentru a 
o<eri auditorilor urmărirea ope
rativă a înregistrărilor sonore.

Desigur că aceste observații 
personale nu afectează cu nimic 
valoarea acestui debut disco- 
graf:c al casei Electrecord, re
marcabilă operă de pionerat in 
cultura muzicală românească. 

n drum deschis cu suc- 
eare timpul il poate 
na intr-un eveniment 
cu certe rezonanțe in 
artei universale. Suita 

discografică Cultura muzicală 
din România se înscrie din- 
tru-nceput ca o convingătoare 
pledoarie pentru vechimea, 
conttnuiiaiea și originalitatea 
muzicii noastre.

Sint trei. Fac parte din gru
pul scafandrilor autonomi din 
portul Constanța. Ion Bică are 
30 de ani și, din aceștia, 10 t-ă 
dedicat profesiunii de scafandru. 
Sute de ore petrecute sub apă. 
sute de ore in care a înfruntat 
situații dificile și in care, întot
deauna, a ieșit învingător. E 
acum șef al grupului de sca
fandrii autonomi din portul Con
stanța. Il rog să-mi vorbească 
despre intimplările deosebite ale 
muncii lui. Mă avertizează insă 
să nii mă aștept la ceva 
ieșit din comun, deoarece nu va 
fi vorba decit de munca lor obiș
nuită, de zi cu zi, „Muncă 
obișnuită". Iată o intimplare 
care s-a petrecut tocmai la ca
pătul celălalt al țării unde fu
seseră chemați speciali ei, sca
fandrii din Constanța. ,,Eu și 
prietenul meu Nicolae Radu. 
Dacă cineva mi-ar fi spus cu 
citeva zile înainte că am să 
ajung la Baia Mare, aș fi cre
zut că ascult cea mai bună glu
mă. Am sosit in Baia Mare și 
abia aici ni s-a spus ce avem de 
făcut: la barajul Firiza trebuie 
să etanșăm vanele de închidere, 
pentru a se putea schimba robi
netele care era» deteriorate. 
Etanșarea se făcea prin inter
mediul a trei batardouri in greu
tate de trei tone flecare. Am în
trebat ce adincime este. Ni s-a 
sptn câ sint X metri. Erau insă 
37 metri. Noi ne-em dat seama 
încă de la prim* eipborire că lu
crurile nu stau așa simplu cum 
se credea la suprafață. Vanele 
erau ieșite afară... Ele scăpau și 
apărea pericolul să fim smrit* 
de grătar. Așa câ am cerut sâ 
se închidă vanele pentru opere- 

celor 3 
etanșât

A fost cel mai 
• Vizibili- 

extrem de redusă, 
că in 
mare 

un fel de

angajament in acest sens : să 
scurtăm la jumătate timpul de 
efectuare a unor reparații sub 
apă. Ne respectăm angaja
mentul !"

Ceilalți doi scafandri din gru
pul condus de Ion Bică sint in 
„faza de pregătire". Paul Hlusin 
are 22 de ani. îmi spune : 
„M-a atras această meserie ca 
un magnet. Era o atracție față 
de nou, de necunoscut. Eram 
conștient că meseria de scafan
dru cere curaj, o bună condiție 
fizică, experiență și istețime. 
Acum mă antrenez, sub condu
cerea lui Ion Bică, pentru a mă 
obișnui cu costumul „Narguile" 
Mă acomodez și cu condițiile din 
port : vizibilitate redusă, curen- 
ții din. gura portului care sint 
mai puternici, datorită digului. 
De două luni mă antrenez. Am. 
participat pină in prezent la de
pistarea balizelor luminoase. Este 
o misiune grea. Orientarea sub 
apă, prin ghidarea de la supra
față, aterizarea la punct fix și 
cite și mai cite. Astăzi, cînd va 
vorbesc, împreună cu Ion Bică, 
voi participa la prima mare mi
siune : voi face un control la 
„opera vie" (cirmă și elice) a 
unei nave românești. Este „bo
tezul" meu !“ Celălalt scafandru, 
cel de al treilea, este mai tăcut..

Îmi zice că el nu are încă ce 
povesti. Să vin peste doi ani și 
atunci o să aibă ce să-mi spună. 
Aflu pină la urmă că in familia 
Munteanu, sint trei frați și toți 
trei sint oameni ai mării. Petre 
este ofițer mecanic 3 pe vasul 
„Olănești", Ton este marinar pe 
macaraua „Titan" și el, Gheor
ghe Munteanu, este scafandru. 
„Am executat, pină in prezent, 
controlul operei vii la un petro
lier grecesc de 80 000 tdw. „A- 
lexandros" se numea. 30 de mi
nute a durat controlul și s-a des
fășurat sub supravegherea tova
rășului Bică. Fac zilnic antrena
mente, două ore pe zi. Lansări 
lingă barcă. Ieri am trăit și eu 

■ un eveniment de seamă : am fă
cut, singur, controlul operei vii 
la o navă indiană. Cit a durat ? 
Nu știu, nu m-am uitat- la ceas, 
dar cind am revenit la suprafa
ță, după ce am tras prima gură 
de aer curat in piept, i-am 
strins mina lui Ion Bică „pro
fesorul" nostru și i-am mulțu
mit pentru tot ce ne-a învățat..." 

Trei tineri, trei argumente 
pentru o profesie făcută, la pro
priu și la figurat, intr-o perma
nentă profunzime.

personal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, pentru grijă dedăebită 
ce le-a fost purtată, pentru con
dițiile de pregătire asigurate. 
Sportivii au arătat că vor face 
totul pentru ca în competițiile 
olimpice de la Montreal să re
prezinte cu demnitate și cinste 
culorile României socialiste.

în încheierea adunării a luat 
cuvîntul tovarășul Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. care, în numele condu
cerii de partid, personal a to
varășului Nicolae Ceaușescu. a 
transmis sportivilor și tehnicie
nilor din loturile olimpice urări 
de succes în obținerea unor re
zultate cit mai bune în marea 
întrecere sportivă, îndemnul de 
a reprezenta cu cinste sportul 
românesc și culorile țării noastre 
la Jocurile Olimpice de la Mon
treal.

în numele delegației olimpice 
a exprimat călduroase mulțumiri 
tovarășul g-ral. lt. Marin Drag- 
nea. președinte al Consiliului 
Național pentru Educație Fizică 
și Sport și al Comitetului O- 
limpic Român; conducătorul lo
tului de sportivi care va pleca 
astăzi la Jocurile Olimpice de 
la Montreal.

MERIDIAN

TEODOR POGOCEANU

Astăzi, la ora 13 (ora Bucu
rești), va avea loc la Zurich tra
gerea la sorți pentru stabilirea 
primelor jocuri ale noii ediții a 
competițiilor europene de fotbal 
„Cupa campionilor europeni", 
„Cupa cupelor" și „Cupa U.E.F.A.". 
32 de echipe și-au anunțat parti
ciparea la „C.C.E.", și 33 de for
mații în „Cupa cupelor". La startul 
„Cupei U.E.F.A." sint prezente 64 
îe echipe reprezentînd 31 de 
țări.
• CEA DE-A 10-A ETAPA ă 

Turului ciclist al Franței, dis
putată luni între Bourg d’Oisans 
și Montgenevre, de-a lungul a 
166 km, a fost cîștigată de olan
dezul Joop Zoetemelk cu timpul 
de 5h 02’20”. Pe locurile următoare 
s-au clasat în ordine Bernard The- 
venet (Franța) și Van Impe (Bel
gia) la 1”. In clasamentul general 
individual continuă să conducă 
belgianul Lucien van Impe, ur
mat la 7” de Zoetemelk, și la 
1’36” de francezul Poulidor. The- 
venet, ciștigătorul de anul trecut 
al Turului Franței, se află pe locul 
4, la 1’48”.

VIAJA BATE LA UȘĂ Cele mai
strălucite

A NU FI SINGUR
La televizor, doi nu e totdeau

na mai mult decit unu. Ba. 
uneori, și nu rar. e mai puțin. 
Un fapt semnificativ înfățișat cu 
limpezime și comentat in mod 
convingător înseamnă enorm. 
Zece evenimente, eventual tot 
atit de semnificative — dar nu 
mai intern siguri, pentru că le 
urmărim in fugă — pot să nu fie 
altceva decit timp pierdut. Se 
întimplă aceasta îndeosebi in 
domeniul problemelor complexe 
ale eticii, domeniu in care pre
zentările „fulger", „tunet" sau 
„trăznet" nu stirnesc fulgere, 
tunete sau trăznete, ci numai 
acea ușoară plictiseală care e 
fiica palidă a superficialității. 
Mai multe cazuri asemănătoare 
înlocuiesc cu greu unul singur, 
înfățișat in toată complexitatea 
lui. Dealtfel ..asemănătoare" 
sint numai faptele privite 
fugă. Cind ne uităm mai 
deaproape, nici nu găsim 
viața oamenilor f ‘ 
nătoare : fiecare e fericit 
necăjit in felul lui.

A prezenta o intimplare com
plet —• asta dorim, nu ne place 
să lipsească datele esențiale — 
înseamnă uneori să ocupi spa
țiul unei emisiuni întregi. Al
teori e nevoie numai de cinci’ 
minute sau de și mai puțin (e- 
xemple strălucite de prezentare 
lapidară a unor împrejurări care 
cer o asemenea prezentare ne 
oferă mai ales Revista econo
mică T.V.). Nu contează în cit 
timp se spune tot ce e impor
tant ; contează doar să nu uiți 
nimic.

Iată, de pildă, ancheta Eu, noi 
de Ion Dumitrașcu. E r'"1*" 
despre cei care simt cit 
mult ii datorează societății 
care trăiesc și înțeleg să 
comporte demn. E vorba, de a- 
semenea, despre egoiști. Intr-o 
uzină metalurgică e necesar să 
fie mutat un cuptor, operație 
de un grad înalt de dificultate. 
Ar trebui chemați specialiști 
din alte părți, dar s-ar intirzia

mult. Totul se realizează de 
către un grup de oameni en
tuziaști (și de înaltă calificare) 
din uzina respectivă. Nu aflăm 
prea multe despre ei. dar pu
ținele declarații pe care le ur
mărim sună convingător. La un 
șantier naval, o brigadă primește, 
de asemenea, o sarcină excepțio
nală și o realizează. Cum ? Nu 
ni se dau amănunte, pentru câ nu 
e timp. La cea de-a treia între
prindere lucrează un strungar 
calificat, „bun meseriaș", după 
părerea colegilor, dar care in- 
tirzie de la muncă. Nu participă 
la unele acțiuni obștești. Verdic
tul: „Cere mult de la societate

CRONICA T.V.
in 

în- 
în 

fapte asemă- 
sau

vorba 
de 
in 
se

de Florin Mugur
și dă prea puțin". Așa să He? 
Probabil, dar cele citeva lucruri 
pe care le-am aflat de la el nu 
ne-au ajutat să ne formăm o 
părere. Ne aflăm apoi la o coo
perativă agricolă de producție- 

'■Un membru al gospodăriei nu 
vine la treabă; afirmă că e bol
nav și că muncile de acasă le 
face soția. Nu prea ne vine să-l 
credem, dar dacă spune adevă
rul ? Vrem dovezi, iar dovezile 
nu apar, pentru că reporterul — 
un reporter, dealtfel, cu eviden
te calități — se grăbește. Apare 
repede povestea unui președinte 
de cooperativă scos din funcție 
pentru abuzuri. Apoi un dispen
sar din care lipsesc — pare-se 
nemotivat — trei medici. Dar 
lipseau intr-adevăr nemotivat ? 
Ei ce spun? Nu avem timp sa-i 
ascultăm. In sfirșit, un moment 
admirabil: o femeie bătrină a 
fost uitată de fiul ei mai mare 
și ni se destăinuiește: „Cu nimic 
nu m-ajută, cu nimic. Nu mai 
știe de mă-sa. Ce, mai sint eu 
mă-sa lui? Mă duceam pe jos 
la Rimnic, să-i iau doctorți, să-l 
fac bine. L-am făcut bine și nici

nu se mai gindește la mine. M-a 
uitat... M-a uitat...". Excelent este 
momentul pe care reporterul, cu 
discemâmint, îl așează in final. 
Un muncitor din Comarnic a su
ferit arsuri grave și a fost in
ternat in spiîaL Se oferă să-i 
doneze singe nu mai puțin de 
două sute de tovarăși de mun
că. E nevoie să i se facă grefe 
de piele. Apar și de data asta 
oameni de inimă. Nu e singur. 
Reporterul discută cu cițira din
tre ei și spune la un moment 
dat: frDe ce ați luat această ho- 
târire? Pe dumneavoastră nu vă 
întreb, că-i sinteți frate...". Cel 
căruia i se adresează rămine o 
clipă mirat și-exclamă apoi — 
însuflețit de o indignare cu a- 
devărat sfintă, de o indignare 
superbă: „Dar eu nu v-am spus 
că-i sint prieten?". Intr-adevăr, 
ce poate fi mai firesc pentru un 
prieten decit să-i dăruiască ce
luilalt o bucată din pielea lui?

$i ne întrebăm ce nevoie era, 
pe lingă cele citeva momente 
reușite, de celelalte. Ca să fie 
mai multe? Dar a ciștigat ceva 
emisiunea, prin adăugarea de 
nelămuriri pe care nu avea ni
meni vreme să le împrăștie? 
După părerea noastră, dimpo
trivă.

...Drum de glorii, emisiune cu 
un inalt mesaj patriotic, pregă
tită cu grijă și prezentată com
petent, a ajuns la a șaisprezecea 
ediție. Succes! Duminică, pio
niera din „echipaj" ne-a impre
sionat nu numai prin excelenta 
ei pregătire la toate capitolele, 
ci și printr-o „prezență scenică" 
de un farmec și de o naturalețe 
pe care mulți i-ar putea-o invi
dia. Emoționantă a fost și ima
ginea „Mesei tăcerii" la care se 
așezară cuminți și stăteau așa, 
așteptind parcă darurile verii 
binecuvântate, un grup de copii. 
Copiii la „Masa tăcerii" — șl 
era locul lor acolo, și un soare 
rotund al copiilor risipea lumi
nă pretutindeni...

țiunea de etanșare a 
guri de scurgere. Am 
cele 3 conducte cu precizie 
milimetru. “ ‘
greu punct al misl 
tatea era 
N-am știut de la începui 
riuri de o adincime mai 
apare o „suspensie- 
ceață care acoperii totul in jur. 
Am decis să lucrăm ctfproiectoc- 
re agățate deasupra bntardouri- 
lor — singurul toc unde puteau 
fi puse —, dar la'37 metri, in 
partea de jos. tot nu se redea 
nimic. Am reușit. Directorul de 
acolo a și trimis niște scrisori 
de mulțumire aici, in Constanța, 
dar nu la asta am vrut să ajung, 
deși ne-au făcut plăcere rindu- 
rile primite de la Baia Mare. La 
timp am vrut să ajung: monta
rea a durat 3 zile. Era iarnă. 
S-au făcut copci in gheață pen
tru noi, ca să ne putem scufun
da. Timpul de lucru posibil era 
de 30 minute, ca să fie respec
tată securitatea vieții. Pe urmi 
erau palierele de compresie 
treptele pe care le parcurgeam 
la revenirea la suprafață, adică 
staționarea la diferite adtncimi 
pentru dizolvarea azotului din 
singe. In total treaba a durat 
timp de 3 zile. Este de ajuns să 
vă amintesc că transportatul 
batardourilor se făcuse in 15 zile 
și nimeni nu se aștepta să lu
crăm atit de repede. Nu știau 
cei de la Firiza că noi, scafan
drii, sîntem într-o permanentă 
bătălie cu timpul, că in meseria 
noastră de o zecime de secundă, 
uneori, depinde chiar și viața. 
Scafandrii prețuiesc mai mult 
decit orice timpul.- Avem și un

Corina Mihai, com. Dioști. 
Dolj: Nu prea ne dăm seama 
cum vei reuși să mai participi 
la concuDsu] de admitere la A- 
gronomie intrucit înscrierile șe 
desfășoară pină la data de 9 
iulie a.c. Totuși. îți răspundem. 
Nu la Sibiu există Institut agro
nomic. ei mult mai aproape. în 
județul tău. la Craiova, in cadru] 
Universității, unde funcționează 
Facultatea de agronomie — str. 
Libertății nr. 15 Disciplinele de 
concurs sint : Agrofitotehnia. 
oral și scris. Botanica sau Biolo
gia generală, scris. Chiar dacă 
nu mai izbutești in acest an sâ 
concurezi, pregăteșîe-te pentru 
anul viitor. Pentru tine nu e o 
problemă, fiind absolventă de 
liceu agricol, poți lucra un an 
in agricultură unde ești, bă
nuim. deja repartizată.

Tudor Pană, Tecuci. Galați : 
Pentru intrarea in treapta a 
doua la sera! se organizează 
concurs de admitere (in condi
țiile celui de la zi), numai în 
s-tuatia in care la liceul la care 
te vei înscrie vor fi mai mulți 
candidați decit numărul de 
locuri. Situația care va fi n-o 
poți afla decit la fața locului, in 
funcție de liceul solicitat de tine 
și de numărul celor ce s-au în
scris aici.

Daniel Roman. București : 
Trebuie să aștepți terminarea 
stagiului militar și apoi vei pu
tea. fără nici o problemă. sâ 
urmezi treapta intii de liceu, la 
sera! sau fără frecvență.

F. D, Roșiorii de Vede: Poți 
concura la școala de speciali

MĂSURA
(Urmare din pag. 1)

crătoare. au fost programate 
'sub conducerea maiștrilor 
muncitorilor cu • experiență 
cursuri zilnice de pregătire in 
uzină. Două-trei ore după pro
gram tinerii muncitori și chiar 
ingineri stagiari, care nu aveau 
noțiuni bine stabilite și prac
tica necesară, au luat cunoș
tință cu noile tehnologii, cu 
metodele de- muncă .solicitate 
de dotația modernă. 373 mun
citori au fost incluși în acest 
program de perfecționare a 
cadrelor pe anul în curs. Pen
tru noile capacități de produc
ție și utilaje au fost organizate 
cursuri de calificare la locul 
de muncă, astfel incit a fos*. 
evitat de la bun început deca
lajul intre termenul de intrare 
in producție și pregătirea co
respunzătoare a oamenilor. In 
acest proces s-au integrat cu 
multă dăruire tinerele care au 
deprins meseriile de strungar, 
rectificator, frezor. modelor. 
Mioara și Luminița Geangu, 
Lenuța Mihăilă, Maria Păun, 
Elena Ilie sint meseriași care 
se încadrează consecvent in 
rîndul celor evidențiați. „Dar, 
confirmă subinginerul Nicolae 
Popescu, responsabil cu pro
blemele de resbrt, tinerii din 
întreprindere nu s-au oprit 
aici. Ei frecventează, într-o 
emulativă competiție, cursurile 
liceului industrial de profil «i

EFORTULUI
alte fora» nt“. Tot
tinărul su eiatează
despre o a intre-
prinderii. un fapt inedit. .J5 de 
ingineri trebuiau să meargă la 
București, la perfecționare. Asta 
însemna scoatere din produc
ție, cheltuieli suplimentare. De 
comun acord cu C.E.P.E.C.A. 
s-a convenit ea acest curs sâ 
se desfășoare fii întreprindere. 
N-au participat numai cei 25 
ingineri, ci majoritatea ingine
rilor. subinginerilor și econo
miștilor". Că rezultatele cursan- 
ților au fost cele scontate, re
iese din înseși proiectele rea
lizate de ei. in colective res- 
trinse. cu aplicabilitate in ac
tivitatea imediată a uzinei. 
Iată, de pildă, la ora actuală, in 
secția scule foraj, se montează 
un dispozitiv de vopsit prezen
tat în proiect de inginerul Lu
cian Pop. Secția montaj s-a 
reorganizat după proiectul in
ginerilor Constantin Radu și 
Traian Apostol.

ibi

itate

„INVESTIȚIILE DE INTELIGENȚA, 
EFORT $1 SPERANȚA-

— A trebuit să facem în așa 
fel îneît să obținem niște ma
teriale care sint deficitare eco
nomiei naționale, să elaborăm 
tehnologii noi pentru produce
rea lor.

Ceea ce spune atit de degajat 
acum tinărul inginer Constan
tia Venete constituie investi-

zare postliceală din moment ce 
ești absolventă cu examen de 
bacalaureat. O școală postliceală 
cu profil de industrie ușoară 
găsești in București, str. Lucre- 
țiu Pătrășcanu. N-ai nevoie de 
recomandarea întreprinderii.

Spinu S., Vrancea : Dacă e 
vorba de facultate, nu mai ai 
ce face, intrucit peste puț’ne 
zile începe concursul de admi
tere. iar dacă e vorba de o școa
lă postliceală, n-ai cum să-ți 
realizezi dorința atit de expres 
formulată de a deveni geneti
cian. o asemenea specializare 
neexistînd în sistemul învăță- 
mintuiui postliceal. Ți-am su
gera să revii cu o scrisoare in 
care sâ detaliezi care iți sint 
înclinațiile, ce materii ți-au 

. plăcut in liceu pentru ca, în 
funcție de aceasta și tde boala 
pe care spui că o ai, să-ți pu
tem indica o școală postliceală 
potrivită ori o facultate pentru 
viitoarea ediție a concursului.

Aurel Puiu, București: Te poți 
- înscrie in anul II la seral, dacă 

ai făcut deja un an de liceu.

Marin Dâscălescu, București: 
în treapta intii de liceu la se
ral. ca și la zi, nu se intră prin 
concurs de admitere; te poți în
scrie pe baza adeverinței că ai 
absolvit opt clase. Ar fi prefe
rabil să urmezi un liceu cu pro
fil mecanic din moment ce lu
crezi într-o meserie cu acest 
profil.

LUCREȚIA LUSTIG

CREATOR
ție de inteligență, efort, răb
dare. speranță. Unindu-le, in
ginerul Gheorghe Stan a rea
lizat ceea ce se cerea : un ma
terial refractar rezistent 
temperaturi foarte înalte și 
timp îndelungat. Acum, 
forjă, ușile de la cuptoare 
mesele rulante pentru alimen
tarea lor cu piese sînt confec
ționate din acest material ob
ținut de inginerul Stan. Se eco
nomisește metal, se reduce tim
pul de stagnare, se obțin su
plimentar noi produse. „S-a 
elaborat un nou tip de oțel pe 
care-1 primeam în cantități 
mici, ne spune rectificatorul 
Constantin Anastase. Scule 
antiscintei, foarte folosite în. 
rafinării, ni le producem sin
guri." „Nu există loc de muncă, 
conchide tovarășul Florea Ma
rin. secretarul comitetului de 
partid, care să nu fie sensibi
lizat de gindirea tinerilor. Se
riozitatea cu care privesc a- 
ceste probleme, sarcinile zilni
ce de producție, interesul pen
tru ridicarea pregătirii profe
sionale și generale au creat un 
climat de muncă cu adevărat 
stimulator, capabil să dezvolte 
preocupările tuturor tinerilor 
și ambiția lor de afirmare. 
Este un fapt evidențiat preg
nant în acest prim semestru 
ăl cincinalului revoluției teh- 
nico-știihțîfice în întreprinde
rea noastră".

la 
în 
în 
și

orașe 
ale Daciei

(Urinare din pag. 1)

faptul că hotarele Daciei în 
opera lui Ptolemeu ^depășesc cu 
mult pe cele ale Daciei romane 
sau chiar ale regatului lui De- 
cebal, fiind însă cu mult mai re
duse decit au fost pe vremea 
lui Burebista. Este situația care 
se întîlnea, probabil, în hărțile 
lui Marinus din Tyr căreia Pto
lemeu i-a făcut anumite modi
ficări.

Dovada limpede a faptului că 
Ptolemeu ne prezintă și orașe 
dacice premergătoare cuceririi 
o constituie menționarea Sarmi- 
zegetusei regia, capitala lui De- 
cebal. în total, lista lui Ptoie- 
meu cuprinde 44 de orașe („cele 
mai strălucite") grupate pe lon
gitudini de la nord la sud și 
de la vest la est. în cele ce ur
mează le vom enumera doar pe 
cele dacice care nu s-au dez
voltat ulterior în orașe romane 
cum au fost de exemplu Poro- 
lissum, Napoca, Potaisa, Apu- 
lum, Dierna și altele. Va trebui 
însă spus că aeeste așezări pe 
care geto-dacii le numesc în 
limba lor-dave. sint denumite 
de către geograful alexandrin 
orașe, ba mai mult, sint califi
cate drept „cele mai strălucite". 
Fără a avea aspectul urbanis- 
tic-edilitar al orașelor romane, 
davele daco-getice erau centre 
de producere a mărfurilor, de 
desfacere a lor. Descoperirile 
arheologice și numismatice fă
cute în asemenea așezări dove
desc cu prisosință cele spuse. 
Peste tot s-au găsit bogate ves
tigii ale unor topitorii de fier, 
ateliere pentru prelucrarea bron
zului ori a fierului, de dulghe- 
rie, de ceramică, de prelucrarea 
argintului și a aurului, a piei
lor și multe altele. în unele din
tre ele se băteau monede. Pe 
lingă produsele locale în ase
menea centre se vindeau di
verse mărfuri străine venite din 
lumea greco-romană ori din altă 
parte. Asemenea centre existau 
cel puțin din sec. I î.e.n.

Multe^ dintre dave erau forti
ficate, în cea mai mare parte 
natural. în opera lui Ptolemeu 
sînt menționate, păstrind îm
părțirea lui. localități ca: Doci- 
dava localizată probabil în Slo
vacia apoi Petrodava (Piatra 
Neamț), Utidava (Tg. Ocna), Zi- 
ridava (Pecica, jud. Arad). Cu- 
midava (Rîsnov, jud. Brașov). 
Ramidava (Drajna de Sus. jud. 
Prahova), Argidava (Popești, 
jud. Ilfov). Tot de la Ptolem?u 
aflăm că pe malul stîng al Și
retului se găseau Zarsidava 
(Brad, jud. Bacău), apoi Tama- 
sidava (Răcătău de Jos, jud. 
Bacău) și Piroboridava. identifi
cata cu marea așezare daco- 
getică de la Poiana (corn. Nico- 
resti, jud. Galați).

în încheiere se cuvine sub
liniat caracterul ipotetic al iden
tificărilor făcute de învătații 
moderni și în același timp fap
tul că aceste „strălucite orașe" 
fac dovada limpede a stadiului 
avansat pe care l-a atins socie
tatea dâco-getică în momentul 
integrării ei in lumea romapâ.
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DECRET 
PREZIDENȚIAL 

privind grațierea unor pedepse
;-meiul art. 75 pet. 7 din Constituție,

Frrsedintele Republicii Socialiste România 
decretează:

Vi. 1. — Se grațiază în între-

i pedepsele cu închisoare 
la 2 ani inclusiv;

: pedepsele cu închisoare în- 
tr» * 5 ani inclusiv, aplicate 
r - - :--re '.a data adoptării pre- 
r decret au împlinit vît-
•ti 60 d? ani, femeilor gra- 
t-jî-- sau care au unul sau mai 
r . copii pînă. la 5 ani inclu-
S.—. precum și celor care au să-

- infracțiunea în perioada

Art. 2. — Se grațiază în parte, 
- pedepsele cu închisoare 
*'re 2 și 5 ani inclusiv și cu 

pedepsele cu închisoare în- 
r? 5 și 8 ani inclusiv.

Atu 3. — Nu beneficiază de 
f «pczi'iite prezentului decret 

condamnați pentru infrac- 
t.-. săvirșite în stare de reci- 
z â. precum și cei care sînt re- 
r ;. -$:i prin condamnări ante-

Art. 4. — în cauzele în care 
rr-ărirea penală nu a început, 
precum și in cele aflate în curs 
6e urmărire sau de judecată, 
r~%resu! penal se va porni sau, 
i_pĂ caz, va continua, iar după 
?---.unțarea pedepsei se va face 
aplicarea dispozițiilor prezentu
lui decret.

Art. 5. — Sancțiunile cu în

»

NICOLAE CEAUSESCU 
președintele Republicii Socialiste România

AGFAfMTELEGRAME
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEXt ȘESCU. a trimis președintelui pe viat» al Republicii Malawi, 
HASTINGS KAMUZU BANDA, următoarea telegramă:

Sărbătoarea națională a Republicii Malawi imi oferă plăcutul 
pr de a vă adresa călduroase felicitări, impreună cu sincerele 
-,;e urări de fericire personală, de progres si prosperitate poporu
lui malawian.

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bul
garia. STANKO TODOROV, a trimis tovarășului MANEA 
MANESCU, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste 
România, următoarea telegramă :

Stimate tovarășe Mănescu. . . ..
Primiți sincerele mele mulțumiri pentru felicitările 51 urările 

transmise cu prilejul realegerii mele in funcția de președinte al 
Consiliului de Miniștri al Republicii populare Bulgaria.

La rindul meu. vă doresc multă sănătate și noi succese in edifi
carea socialismului in patria dumneavoastră.

Sir.t convins Că colaborarea dintre țările noastre va continua 
5ă se extindă și adipcească spre binele celor două popoare frățești, 
in interesul consolidării pe mai departe a unității și coeziunii comu- 
mtâui socialiste, pentru triumful socialismului și păcii in lume.

PRIMIRI
Lupi dimineața. Gheorghe O- 

•. iceprim-ministru al gu
vernului. a primit pe membrii 
delegației japoneze, condusă de 
Masatada Tachibana, directorul 
general al biroului pentru afa
cerile cu Europa și Oceania din 
Ministerul Afacerilor. Externe, 
președintele părții japoneze în 
Comisia mixtă guvernamentală 
româno-japoheză de colaborare 
economică, industrială și teh
nică. care se află in țara noas
tă cu prilejul primei sesiuni a 
ăcesîet comisii. î

Luni dimineața. George Ma- 
covescu. ministrul afacerilor ex
terne. a primit pe Maurice 
Yocko. noul ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al Re
publicii Gaboneze in Republica 
Socialistă România, ta legătură 
cu apropiata prezentare a scri
sorilor sale de acreditare.

SOSIRE
Luni la amiază a sosit în Ca- 

p.:ală ministrul afacerilor ex
terne al Jamaicăi. Dudley Jo
seph Thompson, care, la invita
ția ministrului afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu. 
face o vizită oficială în țara 
noastră. 

chisoare pentru contravențiile 
săvirșite pînă la data adoptă
rii prezentului decret nu se mai 
aplică, iar in cazul cînd au fost 
aplicate nu se mai execută.

Art. 6. — Dispozițiile prezen
tului decret nu se aplică celor 
care nu au început executarea 
pedepsei sau a sancțiunii închi
sorii contravenționale, deoarece 
s-au sustras, de la aceasta.

Art. 7. — Beneficiază de dis
pozițiile prezentului decret și cei 
care execută pedeapsa închiso
rii prin muncă corecțională.

Art. 8. — Cei grațiați. care în 
curs de 3 ani vor săvirși vreo 
infracțiune intenționată. vor 
executa, pe lingă pedeapsa sta
bilită pentru acea infracțiune, și 
pedeapsa neexecutată ca urma
re a aplicării prevederilor pre
zentului decret.

Art. 9. —« Comitetele sau bi
rourile executive ale consiliilor 
populare, direcțiile pentru pro
bleme de muncă și ocrotiri so
ciale și conducerea unităților so
cialiste vor asigura încadrarea în 
muncă a persoanelor care be
neficiază de prevederile prezen
tului decret.

Art. 10. — Dispozițiile prezen
tului decret se aplică numai cu 
privire la faptele săvirșite pînă 
la data adoptării lui.

PLECĂRI
Luni dimineață a plecat la 

Praga delegația de activiști ai 
P.C.R.. condusă de tovarășul 
Ion Stănescu. membru al C.C. 
al P.C.R., prlm-secretar al Co
mitetului județean Dîmbovița al 
P.C.R.. care, la invitația C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, va face'o- 
vizită de schimb de experiență 
în R. S. Cehoslovacă.

Luni, a părăsit Capitala dele
gația Consiliului Național al 
Frontului Național din R. D. 
Germană. condusă de Klausș 
Lehk. membru al Prezidiului și 
Secretariatului, care a făcut o 
vizită pentru schimb de expe
riență în țara noastră, la invita
ția Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste.

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

delegație de cercetători și 
activiști pe probleme de ti
neret din R.F.G., care va e- 
feetua o vizită in Ura noas
tră și va participa la un 
seminar bilateral cu Centrul 
de cercetări pentru proble
mele tineretului.

„Ne aflăm aici; in județul 
natal ăl lui Mihai Viteazul. 
Cea mai ilustră figură pe 
care o evocăm din istoria a- 
cestor locuri este a aceluia 
care a realizat pentru prima 
dată unirea tuturor români
lor intr-un stat care a luptat 
pentru a-și păstra ființa na
țională, independența veacuri 
in șir..." (din prologul pre
zentat de prof. dr. Va- 
sile Net ea).

A doua manifestare din ciclul de evocări istorice „l_A TRECUTU-ȚI MARE, MARE VIITOR!" 
dedicate Centenarului Independenței de stat a României

PATRIEI, ÎNFLĂCĂRAT OMAGIU
Așa cum am mai anunțat, duminică, la Călărași, a avut Ioc, intr-un cadru 

tineresc și entuziast, cea <je-a doua ițianifcstare din seria de evocări istorice 
sub genericul „La trecutu-ți mare, mare viitor", dedicate aniversării Cente
narului Independenței de Stat a României. Evocarea-spectacol, care a durât 
mai bine de trei ore, a atras în tribunele stadionului municipal peste 8 000 
de participanți. Soarele torid a învăpăiat tribunele, dar căldura și înalta 
simțire patriotică a celor care, timp de trei ore au rememorat, împreună cu 
întreaga asistență, istoria vetrelor ialomițene, au pus in valoare, din nou, 
bogatul tezaur de muzică și poezie românească de o profundă vibrație, s-au 
dovedit mult mai puternice și generoase. Miile de spectatori, tineri și mai 
virstnici, au răsplătit cu sincere și fierbinți aplauze pe actorii, poeții, inter-

preții și formațiile artistice care le-au înlesnit această întîlnire cu istoria 
și prezentul socialist, evocate în cîntec și poezie patriotică revoluționară. 
Prin întregul său conținut, emoționanta întîlnire din orașul de pe Borcea<a 
fost o simbolică demonstrație a profundelor sentimente de dragoste față de 
glia străbună, față de partid. Amintind, încă o dată, că impresionanta mani
festare n-ar fi fost posibilă fără sprijinul organelor de partid locale, fără 
efortul susținut depus de activiștii Comitetului județean Ialomița al U.T.C., 
ai Comitetului municipal Călărași al U.T.C,, socotim de datoria noaștră să 
exprimăm vii mulțumiri tuturor celor care au contribuit la reușita acestei 
ample acțiuni educativ-patriotiee.

Reușita îmbinare a 
tradițiilor artistice și 
a celor mai noi forme 
de expresie prin care 
arta interpretului și in
spirația poetului Tudor 
Gheorghe se constituie 
Intr-un vibrant mesaj 
umanist, omagiind omul 
și faptele lui, istoria 
țării și tradițiile po
porului, a făcut din pro
gramul prezentat la Că
lărași —- între care 
fragmentul din poemul- 
baladă „Acolo unde-s 
nalți stejarii" (... „Acolo 
este țara mea și neamul 
meu cel românesc4') — 
un recital de cea mai a- 
leasă ținută.

'.te-Impresionanta evocare istorică, sărbătoare a poeziei ți r: 
eului de la Călărași, a fost onorată și de prezența grupul 
reputați interpreți de muzică folk Anda Călugâreanu fi Mnvea 
Vintilă, cărora li s-a alăturat cu recitări actorul Dan Tafara. 
Un țnou, cu o carte de vizită prestigioasă, primit, pe 
de entuziastul public ialomițean.

Actorul Mircea Diaconii a apărut intr-o ipostază mai puțin cunoscută — 
cea de interpret al muzicii populare. Zoia Alecu și Adrian Antonescu au făcut, da

torită virtuților artistice și talentului demonstrate, o bună propagandă pentru 
muzica tinără, de inspirație folclorică.

J

Emanoil Petruț a re
citat, așa cum numai un ta
lent ca al său putea s-o facă, 
versuri nemuritoare din liri
ca patriotică românească : 
„Ce-ți doresc eu ție dulce 
Românie" de Mihai Emi- 
nescu și „Cea din urmă 
noapte a lui Mihai Viteazul" 
de Dimitrie Bolintineanu.

■ -.........- ----- ---------------------------------------- ------------------- --------------- ---- - -----------------

Invitați ai tinerilor din municipiul Călărași
Poezia n-a fost prezentă, aici, 

doar prin texte ori prin recită
rile actorilor, ci și prin partici
parea însăși a tinerilor poeți. 
Au citit din creațiile lor oma
giind demna istorie a poporului 
român, pămîntul străbun pe care 
astăzi generațiile României so

cialiste edifică prezentul măreț 
și viitorul comunist al patriei, 
poeții : Niculae Stoian — „Spre 
voi", Mircea Florin Șandru — 
,,In țara noastră44, Dan Verona 
— ..Istorie44, Dorin Tudoran — 
..Lumina patriei44 și Mircea Di- 
nescu — „Griu păzit de maci44. 

Pentru interesul publicului că- 
lărășean, in ceea, ce privește 
literatura, vom mai menționa 
aici un amănunt nu lipsit de 
semnificație : gazdele au avut 
inițiativa deschiderii unui stand 
de carte în incinta parcului 
unde s-a desfășurat manifesta

rea noastră. Rapiditatea cu care 
miile de. tineri prezenți au epui
zat stocul volumelor oferite Jor 
— cele mai recente apariții edi
toriale — aduce explicații su
plimentare la vibrația profundă 
cu care ,cej prezenți au partici
pat la recitalul de poezie patrio
tică.

Benone Ginulescu și-a 
dovedit și de astă dată 
măiestria și farmecul. 
Pentru succesele sale 
care l-au consacrat ca 
pe un solist din prima 
linie a muzicii noastre 
populare — „Cînd erarr. 
în satul meu", „Măi 
Buzău, rîu înspumat", 
„Din leagăn măicuța 
mea", ca și pentru cîn- 
tecele sale de voie bună, 
spectatorii călărășeni 
l-au aplaudat cu căldu
ră și insistență.

Formația compusă din Cristian Madolcr- 
solist vocal, Gabriel Litvin — chitară so.o. 
Silviu Olaru — chitară bas, Florin Dum - 1 
tru. — baterie și Teodor Donciu — flaut cu 
piesele lor, atit de originale, imprimate re
cent pe un LP intitulat „Zece pași", au do
vedit că in muzică poți exista și „fără nume~ • 
cînd ai... renume.

SĂ DISCUTAM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

„ Uneori greșim noi, tinerii, 
alteori greșesc părinții"
(Urmare din pag. I)

De multe ori noi. tinerii, dorim 
si fim singuri sau dimpotrivă 
să cu cineva care să nu fie 
r-: diacul părinților. Uneori gre- 
« rr. r.oi. uneori părinții. De mul- 
•.. părinții se bazează pe pri-
— a. impresie de obicei vizuală 
liră să cunoască îndeaproape 
aersaana respectivă. Apoi încep 
5T*Sîur.iie ca să nu mai ai relații 
ăx prietenie cu acea persoană 
-•_*ir.du-te să procedezi astfel. 
De multe ori aceasta este doar

avocat de părinți ca 
*□01 să înceapă veșnicele cicâ-
- (Iar ai fost nu ți ram spus

*■ așa mai departe). Dacă
• *că și e așteptată e normal 
n să anunțe printr-un mijloc 
cerarare că întirzie. Problema

e un lucru spinos și greu 
a ârs-cutat- Eu personal nu am 

n.riodatâ mai mult decit 
-zz-~ Participam efectiv la 

care se făceau în pri-
• •--a .elilor. Probabil dacă 
«r fi «■■not de mult ar fi știut 
a era j cheltuiască. Eu perso- 
aaft taeram in vacanțe pentru a 
ae eere baui de buzunar părinți-

t 7 munca prestată în
t «onca* părerea mea. A-
oti cm* fio muncește acasă 
«afi «fi au amnceate nici la lo- 
—i mii ~ sau dacă o 
taea. • taee wperficial din obli- 
c»~- > arest lucru.
Z* t tcai . i « fost obișnuită
• neam • firev «â se schimbe. 
*m«as aa «Ke perfect, dar o 
fiurfita «a taae cu tact și fără 
fii amfi tfMn». B firesc ca in-

*Bs9r al fie armonie și 
sa OMfififer tfi ae cuvine neapă- r ... -yfe-a un pro-
«m» Ja jfieaa ace. Aceasta ar

_ fxTat și ar- 
. -re-s eâ- mulțumi 

—. - - păru. Aceste lucruri 

ar trebui să fie urmarea firească 
a sentimentelor care le nutresc 
părinții și copiii. O armonie. 
Dacă nu ai bani să cumperi flori 
sau nu crezi că e necesar atunci 
dovedești lipsă de respect față 
de părințj. Asta este destul de 
grav căci aici se văd urmările 
educației primite. Despre per
soanele cărdra le facem confi
dențe e greu de discutat. Unele 
persoane au darul de a te face 
să le faci confidențe. Dacă o fac 
cu scopuri meschine, atunci nu 
sînt prieteni. Dacă însă sînt prie
teni adevărați. atunci nu văd ni
mic rău in acest lucru. De multe 
ori simți nevoia șă faci confi
dențe. Nu văd ce secrete ar pu
tea deține o persoană de 24 de 
ani ca să nu poată să le spună 
cuiva. Nu sînt de părere că ci
neva are dreptul să dea ceva 
din casă, dacă acel obiect nu a 
fost cumpărat exclusiv din banii 
acelei persoane. Probabil că la 
24 de ani ești destul de mare 
ca să-ți dai seama că trebuie 
să-ți ridici nivelul profesional. 
Credeți că dacă cineva vrea să 
învețe cu adevărat are nevoie 
să i se aranjeze program de stu
diu acasă ? Eu cred că o per
soană chiar dacă are o cameră 
poate dispune de o cameră sau 
apartament separat. Câr: Ia 24 
de ani ești matur, poți forma o 
familie. Poți realiza ceva si de- 
obicei' singur fără să ai sn-ij.r.vl 
cuiva. De multe ori unele per
soane nu se pot afirma deoa-ece 
sînt sub influenta părintf.or. 
A.lții dimpotrivă își pierd busola 
încă din primele momente in 
care sînt lăsați fără supraveghe
re. Toată răspunderea o poarrâ 
însă părinții. Dacă am primit o 
educație sănătoasă, am fost în- 
vățați cu munca, cu viața cin
stită, nu au părinții de ce «e- 
teme. Nu văd nimic rău că un 

băiat sau o față se mută de la 
părinți înainte de căsătorie. A- 
ceasta ajută să fie de sine stătă
tor. să se conducă și să se gos
podărească singur, să lupte cu 
greutățile vieții, să învețe din 
prbpria experiență ca azi-miine 
cind întemeiază o familie să fie 
pregătit pentru înfruntarea cu 
viața. De obicei tinerii care erau 
sub aripă părintească și au in-

Dragostea
QJrmare. din pag. I) 

subliniate succesele obținute și 
au fost stabilite sarcinile care 
revin în continuare activității 
ideologice, politice și cultural- 
educative. în cadrul realizării a» 
cestor sarcini, dezbaterea propu
să de redacția ziarului trebuie să 
reliefeze cauzele sociale, datorită 
cărora există încă situații fami
liale conflictuale, cu consecințe 
negative în comportamentul etic 
șl tineretului.

Poate nu este lipsită de impor
tanță sublinierea pe care o fa
cem în sensul că părinții ai că
ror copii se află în prezent la 
vîrsta tinereții și a maturității 
au fost participant activi la re
zolvarea problemelor social-poli- 
tice și economice specifice pe
rioadei care a urmat cuceririi 
puterii politice. Dorința firească 
a acestor părinți, de a le asigura 
copiilor o viață mai bună, se 
înscrie in cadrul efortului gene
ral al colectivității de a crea cele 
mai favorabile condiții de afir
mare a personalității umane 
Din păcate, această grijă părin- 
tească, uneori greșit înțeleasă, 
mai are încă efecte dăunătoare, 
ir.irucit copiii nur-și pot da sea
ma câ. :n raport cu cerințele 
reale ale vîrstei lor, primesc bu- 
rrxri materiale care le prisosesc, 
ie rare in mod firesc nu ar avea 

*- condiții, copi
ta! es$e determinat să creadă că 
tot ceea ce primește i se cuvine, 
ta temeiul unor obligații pe care 
ifiilatl! tiebuiesă le tadeplineas- 
â matur, fos-

temeta: familii *u ajuns euriad 
la neînțelegeri, certun și in fi
nal la despărțire. Asta da.oeriă 
lipsei de experiență și a faproiui 
ca primesc totul de-a gata de La 
părinți.

Sper să nu fi supărat pe ni
meni in scrisoarea mea și ea rin- 
durile mele să ajute la eiuc.da
rea acestui caz.

părintească
tul copil trăiește falsa impre
sie că aceste ’..obligații" ale pă
rinților sînt transferate societă
ții, pretinzind colectivității, de a-

ceastă dată, respectarea lor. O 
asemenea concepție poate gene
ra săvîrșirea de fapte antisocia
le, care pornesc de la încălcarea 
normelor eticii, ale raporturilor 
de familie și ajung pînă la acte 
prin care se încalcă legea pe
nală.

Dezbaterea inițiată, prin pu
blicarea în ziarul din 8 iunie 
1976. a, scrisorii semnate de Ro
mana Negură, pornită de la fap
te concrete, cred că este utilă în 
măsura în care ajută la formu
larea unor concluzii cu caracter 
general. în acest sens, față și de 
constatările rezultate din prac
ticarea profesiei de judecător, 
formulez următoarele opinii :

Afecțiunea, întrajutorarea, sti
ma reciprocă sînt elemente fără 
de care raporturile dintre părinți 
și copii (iridiferent de vîrstă, de 
faptul că locuiesc ori nu în ace
eași casă) nu pot fi cele nor
male, firești. Interesele materia

le. ori de altă natură, lipsite de 
justificarea etică corespunzătoa
re. stat factori care pot deteriora 
aceste relații. In cazul cind aces* 
te relații firești sînt păstrate in 
coordonatele lor normale, nu 
cred că părintele ori copilul poa
te gindi că sfatul celuilalt nu 
i-ar fi de folos, nu cred că ar 
ascunde omului celui mai apro
piat — căruia i-a dat ori de la 
care a primit viața — frâmin- 
tănle. necazurile, speranțele, du
rerea ori bucuria- în mod firesc, 
cea mai mare încredere in buna 
credință reciprocă există intre 
părinți și copii. Desigur, toate 
acestea își au limite de aseme
nea firești, determinate de fao- 
tul că in mod necesar diferența 

de vîrstă. cu toate avantajele și 
dezavantajele care le implică, 
fac să existe și deosebiri intre 
generații, in ceea ce privește în
țelegerea unora din problemele 
vieții. De aceea, tinărul preferă 
uneori să facă unele confidențe, 
să ceară unele sfaturi de la per
soane apropiate lui ca vîrstă ; în 
măsura in care acest lucru nu-i 
dăunează, ci, din contra. îl aju
tă. cred că nu procedează gre
șit. Este un motiv în plus de a 
susține că sfatul părintesc nu 
trebuie impus și. ca orice act de 
gîndire omenească — susceptibil 
de erori — nu trebuie considerat 
de către părinți că ar reprezenta 
cea mai pură expresie a adevă
rului. Tînărul trebuie astfel pre
gătit pentru viată, încă din co- 
pilărie. încît să fie convins, prin 
fapte, de utilitatea respectării 
sfaturilor părintești.

Din păcate, uneori dragostea 
părintească îmbracă formș ne

adecvate vîrstei copilului, toc
mai fiindcă se manifestă sub 
forma unei tutele care nesoco
tește personalitatea tinărului. De 
aceea, nu cred că se procedează 
bine cind tinărul matur (chiar 
dacă este o absolventă necăsă
torită). este controlat nejustificat 
de sever, asupra orelor de sosire 
acasă, asupra anturajului (dacă 
există totuși suficiente date în 
sensul că a fost bine ales), ori 
cind mutarea intr-o locuință se
parată. înainte de căsătorie, este 
considerată ca un fapt alarmant. 
Se pare că o asemenea separare 
de domiciliu ar putea să-I facă 
pe tinărul matur, cu ajutorul 
discret și prudent al părinților, 
nu doar să învețe a se gospodări 
singur, a prețui mai bine valoa
rea muncii pe care o desfășoară 
ii a remunerației pe care o pri
mește. ci să înțeleagă necesita
tea de a-și întemeia o familie. 
Altfel^ există pericolul — de
monstrat de realitățile vieții — 
ca celibatul. în cazul cind este 
asigurat un menaj corespunzător 
din partea părinților, sâ fie pre
ferat căsătoriei.

Este dificil a se scrie rețete, 
în special cu privire Ia desfășu
rarea vieții de familie. Este si
gur însă că numai o educație 
bazată pe principiile sănătoase, 
ale eticii comuniste, exemplul 
personal bun al părinților, con
stituie garanția comportării co
piilor în concordantă cu cerin
țele epocii noastre.

Viața demonstrează — din pă
cate, că și în materie educațio
nală se înregistrează rebuturi și 
— cu attî mai trist este faptul 
că. un asemenea rebut, este un 
om. Tendințe de a exploata pă
rinții, de a intra mai curînd în 
posesia drepturilor de moștenire, 
lipsa de afecțiune, dezinteresul 
moral și material față de părinți, 
sînt numai parte din comportă
rile determinate de carențele e- 
ducaționale. Desigur, orice om 
poafe fi recuperat, fiind însă ne
cesar pentru aceasta o coordo
nare eficientă a eforturilor din 
partea mai multor factori, anu
me : familia, prieteni, colectivul 
de muncă, prgane de stat. Tre

buie să nu uităm însă că ceea ce 
este caracteristic societății noas
tre, sub aspectul pe care-1 discu
tăm, este faptul, că in marea lui 
majoritate tineretul își îndepli
nește cu demnitate obligațiile 
sociale, ceea ce constituie o con
firmare a faptului că părinții, 
școala, colectivele de munca își 
fac pe deplin datoria de educa
tori ai tinerei generații.

în cadrul dezbaterii organiza-

Ceea ce ar trebui 
să facă fiecare copil

(Urmare din pag. I)

fi trebuit să fie mult mai mari.
3. Și eu lucrez, am o remu

nerație de care sînt mulțumită 
și cu care pot să-mi satisfac 
nevoile mele materiale, ba mai 
mult să-mi ajut și părinții care 
sînt țărani cooperatori. Nu în
țeleg pe unii tineri cărora nu le 
ajung banii pe care și-i cîștigă, 
ei avind pretenții și de la pă
rinți. Oare ce o să facă după ce 
vor avea familie? Dumneavoas
tră i-ați pus vreodată întrebarea 
asta fiicei dumneavoastră ?

4. Ceea ce i-ați propus nu este 
o cruzime, dimpotrivă asta ar 
trebui să facă fiecare copil pen
tru că este o datorie de a-ți 
ajuta părinții.

5. Chiar dacă am crescut mari 
și am ajuns la virsta cînd pu
tem să judecăm singuri, un sfat 
sau o observație din partea pă
rinților este bine venit și nu ar 
trebui să-i jignim nici măcar cu 
privirea, nu eu vorbe necuviin
cioase.

6. Un părinte pentru un copil 
nu trebuie să aibă vîrstă și dacă 
fiica dumneavoastră a fost in 
stare să rostească asemenea lu
cruri „că sînteți bătrîni și plic
tisitori", atunci înseamnă că ea 
nu a înțeles și nu va înțelege 

te, cred că trebuie să-și spună 
cuvintul cu curaj părinți și co
pii, ceilalți factori cu atribuți: 
educaționale, pentru a se con
tribui și in acest mod la inlătu- 
rarea cauzelor manifestărilor ne
gative existente, evidențiindu-se 
totodată contribuția de mare în
semnătate pe care o are activi
tatea tineretului în cadrul edifi
cării societății socialiste multila
teral dezvoltate în patria noastră.

niciodată ce înseamnă cu ede- 
vărat un părinte.

7. E normal că dacă nu are 
timp să vă ajute măcar o jumă
tate de ceas la treburile cas- 
atunci cum o să aibă timp «s 
vă mai cumpere și flori, de alt
fel s-ar jigni să vă ceară ban
ca să vă cumpere flori oca:, 
la un an.

9. Vorba aia, „Prietenul it; 
mănîncă capul*4: chiar dacă •-* 
fi luate acele lucruri pe bar., 
ei, totuși ar trebui să fie nuâ 
neîndurătoare și mai îndurat ca
re acolo unde trebuie, adică unu: 
prieten pot să-i dau și cămașa 
de pe mine și mîine să-mi de a 
în cap, iar părinților care ar t 
în stare sa-și jertfească viața 
pentru .mine să nu le fiu recu
noscătoare nici măcar cu un bu
chet de flori la aniversare ! ?

10. Eu vă spun sincer: aceie 
fapte și vorbe nu sînt compa
tibile cu un tînăr de azi.

11. Eu mi-aș dori din tot su
fletul să pot sta împreună ca 
părinții mei, însă nu am av_- 
această fericire, iar alții o a_ 
și dau cu piciorul în ea. Proba
bil, pînă la urmă această fa"ă 
o să vă ceară imposibilul fărâ 
a vă fi recunoscătoare.

Acestea au. fost unele .lucrur 
și păreri ale mele asupra între
bărilor corespondentei corespon
dentei noastre.
----------------------------------------------/



SESIUNEA E.C.O.S.O.C

Necesitatea făuririi unei noi
ordini economice internaționale

In cadrul lucrărilor celei de-a 61-a sesiuni a Consiliului Eco
nomic și Social al O.N.U. (ECOSOC), luni s-a făcut o exami
nare largă asupra actualei politici economice și sociale inter
naționale.

Șefii delegațiilor din Ceho
slovacia. Malayezia. Iordania, 
R.D.P. a Yemenului. Portugalia, 
Togo. Norvegia. Peru. Brazilia. 
Liberia au pus un accent deo
sebi: pe creșterea rolului
E.C.O.S.O.C. — unul dintre 
cele șase organisme principale 
ale O.N.U. — in direcția făuririi 
noii ordini economice interna
ționale. în acest context marea 
majoritate a vorbitorilor au re
leva: necesitatea promovării
principiilor și înfăptuirii măsu
rilor cuprinse in „Declarația" și 
..Programul de acțiune" de la 
Manila, care trasează liniile 
fundamentale și măsurile con
crete pentru statornicirea unor 
raporturi noi intre popoare, 
bazate pe dreptate, echitate și 
justiție. Vorbitorii au subliniat 
că. E.C.O.S.O.C. poate să-și 
aducă o contribuție mai eficien
tă in direcția aplicării concrete 
și mai rapide a unor măsuri 
menite să acorde țărilor în curs 
de dezvoltare un tratament mai 
favorabil in relațiile comerciale, 
în direcția eliminării practicilor 
resti....................
țului 
voi tării 
rămase 
vedere 
turarea 
lajelor __ __ w—---
cele sărace. în lupta pentru in-

ictive in domeniul comer- 
. pentru favorizarea dez- 

cit mai rapide a țărilor 
in urmă din punct de 
economic, pentru inlă- 
cit mai rapidă a deca- 
dintre țările bogate și

staurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale, numeroși 
vorbitori au subliniat că țările 
în curs de dezvoltare trebuie 
sâ consolideze continuu solida
ritatea și colaborarea între ele, 
exprimind, totodată, opinia cu 
privire la necesitatea reorgani^- 
zării pieței internaționale, ca o 
condiție esențială pentru crea
rea bazei noii ordini economice.

Actualele dezbateri in plen 
ale reuniunii E.C.O.S.O.C. de 
la Abidjan pun în evidență do
rința unanimă a țărilor in curs 
de dezvoltare de a-și asigura o 
participare mai echitabilă la 
utilizarea resurselor mondiale. 
Reamintind unele direcții în 
care țările în curs de dezvol
tare trebuie să-și axeze 
tia. o 
relevat 
gram 
glementeze 
selor de bază. transferuri
le de tehnologie, reforma 
sistemului monetar internațio
nal. lărgirea asistenței tehnice 
acordate țărilor celor mai puțin 
dezvoltate. întărirea cooperării 
economice intre țările în curs 
de dezvoltare, ca și între 
acestea și celelalte țări i ale 
lumii. . \ -

Lucrările sesiunii E.C.O.S.O.C. 
continuă.

aten- 
serie de delegați au 
necesitatea unui pro- 

global care să re
exporturile produ- 
bază.

tehnologie.

Sărbătorirea bicentenarului S.U.A
La 4 iulie, in toate cele 50 de 

state ale S.U.A. au avut loc de
monstrații, parâzi, manifestări 
culturale, artistice și sportive, 
dedicate sărbătoririi bicentena
rului Statelor Unite.

La Philadelphia — cea de-a 
doua capitală a țării, unde cu 
două veacuri in urmă a fost ela
borată și semnată Declarația de 
independență — a avut loc :cea 
mai mare demonstrație din în
treaga țară, 
centenară a 
ale S.U.A.". 
cinci imense 
cu coviltir.
statele țării și care au parcurs 
circa 20 mii de kilometri, evo- 
cind migrarea pionierilor căre au 
făurit națiunea americană, au 
străbătut cimpia Vally Forge, 
din apropierea orașului, pe care 
cu 200 de ani in urmă a ier
nat armata lui George Washing
ton înaintea asaltării orașului.

Unul dintre evenimentele ma
jore ale bicentenarului a fost 
..operațiunea navigația" — para
dă navală care a avut, loc pe 
fluviul Huston, ce desparte New 
Yorkul de New Jersey. Au luat 
parte 16 veliere din 15 țări ale 
lumii, intre care și nava româ
nească bricul ..Mircea", 200 de 
nave militare, inclusiv două 
port-avioane și circa 10 000 alte 
ambarcațiuni. Flota internațio
nală condusă de cele 16 nave cu 
vele a adus poporului american,

..Demonstrația bi- 
celor 50' de state 

în același timp, 
coloane de căruțe 
pornite din toate

de ziua independenței sale, sa
lutul popoarelor lumii.

Președintele S.U.A., Gerald 
Ford, membrii Cabinetului au 
primit parada de la bordul port-' 
avionului „Forestal". Printre 
invitați se aflau ambasadorii 
acreditați la Washington și Na
țiunile Unite,. între care și am
basadorul României în. Statele 
Unite, Nicolae M. Nicolae. și 
reprezentantul permanent al 
țării noastre pe lingă ON.U., 
ambasadorul Ion Datcu.

Rezultatele
alegerilor din Mexic

Vizita premierului 
britanic

în Irlanda de Nord

Peste 18 000 000 de alegători 
s-au prezentat, duminică. în 
fața urnelor pentru a-și expri
ma opțiunea în legătură cu de
semnarea. pentru următorul 
mandat de șase ani. a șefului 
statului mexican, precum și a 
membrilor Parlamentului națio
nal și ai adunărilor provincia
le.

Deși rezultatele oficiale nu au 
fost încă anunțate, alegerea în. 
funcția supremă a statului a 
reprezentantului Partidului Re
voluționar Instituțional, de. gu- 
vernămint. in Mexic. Jose Lopez 
Portillo, este apreciată drept 
sigură, mai ales că el a fost 
singurul care a reușit să întru
nească plenar 
zute prin lege 
înscris oficial 
rale. In plus, 
fost susținută . 
partide avind o pondere impor
tantă in viața politică a țării.

condițiile prevă- 
pentru a putea fi 
pe listele electo- 
candidatura sa a 
și de alte două

oamenilor muncii

la nivel înalt a O.U.Aperuani

Organizației Unității Africane 
— capitala Insulei Mauritius — 
și de guvern sau a reprezentan- 
seara, lucrările.

Conferința la nivel înalt a 
(O.U.A.), reunită la Port Louis 
în prezența a 48 de șeii de stat 
ților acestora și-a încheiat, luni

Chemare adresată

Frontul de apărare a Re
voluției Peruane a dat pu
blicității o chemare adresață. 
oamenilor muncii, tuturor or
ganizațiilor progresiste pen
tru stringerea rîndurilor în; 
jurul revoluției și respin
gerea acțiunilor contrarevo
luționare.

Documentul cere oameni
lor muncii să dejoace ma
nevrele contrarevoluției în- 
demnind la accelerarea con
stituirii Frontului. în toate 
districtele și cartierele, cu 
următoarele obiective fun
damentale : „Contribuția la 
menținerea și creșterea pro
ducției, pentru o aprovizio
nare normală cu articole de 
primă necesitate : sprijinirea 
cu hotărire a forțelor armate 
și de ordine în toate acțiu
nile menite să asigure ordi
nea publică ; realizarea unei 
activități de lămurire asupra 
situației politice și economice 
actuale.

Hotărire a Consiliului de
Miniștri al R. P. Ungare

După cum
M.T.I.. incepind cu data de 5 
iulie. în baza hotărîrii Consiliu
lui de Miniștri, in R.P. Ungară 
au fost majorate prețurile la 
carne și produsele din carne în 
medie cu 30 la sută, concomi
tent cu acordarea unor indem
nizații neimpozabile la. salarii, 
pensii și burse în valoare de 60 
de forinți. Alocațiile — preci
zează agenția citată — pot fi 
atribuite și lucrătorilor din co
operativele agricole de produc
ție, în baza hotărârilor adunări
lor generale ale cooperativelor.

anunță agenția

încheierea lucrărilor Conferinței

Delegațiile prezente la lucrări 
au acordat o atenție deosebii ă 
problemelor decolonizării totale 
a continentului . african, subli
niind ne.ceșitatea intensificării 
ajutorului, material acordat de 
țările membre ale O.U.A. luptei 
de eliberare națională -din Rho
desia, Namibia și Republica 
Sud-Africana în vederea cu
ceririi independenței națio
nale, a lichidării definitive . a 
rasismului, politicii de apart
heid, a regimurilor rasiste a co
lonialismului. neocolonialismu- 
lui .și imperialismului din Afri
ca. Examinînd situația din Afri
ca australă. Conferința a de
nunțat represiunile singeroase 
puse la cale de autoritățile de 
la Pretoria împotriva partici- 
panților la manifestațiile anti- 

‘ apartheid de la Soweto și din

alte centre urbane locuite de a- 
fricani, represiuni in timpul că
rora au fost ucise 147 de per
soane.

în timpul dezbaterilor, repre
zentanții celor 48 de state afri
cane independente au examinat, 
de asemenea, principalele pro
bleme referitoare la intensifi
carea luptei împotriva domina
ției companiilor transnaționale 
in economiile statelor africane, 
consolidarea și extinderea soli
darității și colaborării dintre 
țările membre ale O.U.A. în do
meniile economic, cultural, teh- 
nico-științific și in alte sfere de 
activitate, aspectele majore ale 
cooperării dintre statele afri
cane și arabe, coordonarea efor
turilor in lupta pentru lichida
rea fenomenelor de subdezvol-

Eveniment istoric
în viața poporului vietnamez

Comitetul Executiv 
P. C. din Spania a dat 
publicității o declarație in 
care își exprimă dezapro
barea față de desemna
rea lui Adolfo Suarez 
Gonzales în funcția de șef 
al guvernului spaniol.

Ca și fostul prim-ministru, 
Adolfo Suarez Gonzales repre
zintă interesele Mișcării Națio-

Noul Parlament italian
Noul Parlament italian, ales.în 

scrutinul de la 20 și 21 iunie, 
s-a reunit luni după-amiază. in 
prima sa ședință. Camera Depu
taților și Senatul celei de-a 7-a 
legislaturi și-au ales, în ședințe 
separate, noii președinți. îp 
funcția de președinte al Came
rei Deputaților a fost ales depu
tatul Pietro Ingrao. membru al 
Direcțiunii P.C.I., cunoscut mi
litant al mișcării muncitorești 
din Italia. El a întrunit 488 de 
voturi, din cele 630 ale Camer 
rei Deputaților. în funcția de 
președinte al Senatului a fost 
ales un reprezentant al Parti
dului Democrat-Creștm, senato
rul Amintore Fănfani. președin
tele Consiliului Național al 
P.D.C., cu 270 voturi din 315. 
Modul de asigurare a conduce
rii celor dbuă Camere a fost 
convenit, după cum se știe, cu

prilejul reuniunii colegiale a 
partidelor din arcul constituțio
nal, căre a avut loc simbăta 
trecută, Faptul că pentru prima’ 
dată după 30 de ani s-au reunit 
la aceeași masă toate partidele 
demodr'atice. inclusiv Partidul 
Comunist, reprezintă un rezul
tat direct al mutațiilor profun
de înregistrate in iară odată cu 
alegerile de la 20—21 iunie, care 
au determinat o creștere im
presionantă a voturilor acorda
te conîuniștilor. Alegerea unui 
reprezentant al P.C.I. in func
ția de^_ președinte al Camerei 
Deputaților reprezintă, in opinia 
observatorilor de la Roma, o 
recunoaștere a prestigiului în 
continuă creștere al Partidului 
Comunist, a politicii sale des
chise de alianțe, a audienței 
largi de care se bucură progra
mul și propunerile sale.

nale (unicul partid politic le
gal sub regimul franchist) și este 
îndoielnic că el va putea rezol
va problemele cu care e con
fruntată țara — relevă decla
rația. Totodată, documentul sub
liniază că demisia, lui Carlos 
Arias Navarro, a cărui politică 
antinațională a împins țara în 
pragul catastrofei, oferea spe
ranțe că în Spania va începe 
o perioadă nouă, caracterizată 
in primul rind prin deschiderea 
unui dialog intre guvern și opo
ziția democratică. Dar. după cit 
se vede, acest lucru nu se va 
produce — menționează decla
rația.

Partidul Comunist din Spania 
— se arată, in continuare, in 
declarație — cere să se acorde 
o amnistie totală și generală 
deținuților politici, să fie recu
noscute toate partidele politice, 
fără excepție, să fie restabilite 
integral drepturile democratice 
ale cetățenilor spanioli.

I
storia fiecărui po
por consemnează 
momente memora
bile. care rămîn, 
pentru totdeauna, 
înscrise cu litere 

de aur în cronicile naționale și 
internaționale. Un astfel de ever- 
niment a fost înscris, recent, în 
istoria multimilenară a națiunii 
vietnameze : proclamarea rcuni- 
ficării Vietnamului și a Repu
blicii Socialiste Vietnam de către 
înaltul forum reprezentativ al 
întregului peper vietnamez — 
Adunarea Națională. S-a con
sfințit astfel dorința nestrămu
tată a poporului vietnamez de 
a fi unit, liber și independent și, 
în același timp, s-au pus bazele 
unei noi etape a revoluției viet
nameze, s-au trasat direcțiile 
edificării socialismului în întrea
ga țară sub conducerea Partidu
lui Celor ce Muncesc din Viet
nam. Eveniment de răscruce in 
istoria poporului vietnamez, 
care depășește prin importanța 
sa granițele naționale, „reunifi
carea Vietnamului sub steagul 
socialismului — se spune în te
legrama adresată de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, .1 
Mănescu, prim-ministru al Gu
vernului . L-l."
România — reprezintă corolarul 
străfucit al luptei îndelungate, 
plină de abnegație și eroism 
dusă, de poporul vietnamez care, 
sub conducerea Partidului Celor 
ce Muncesc din Vietnam, și-a 
realizat aspirația sa nestrămu
tată sg>re libertate, independență 
și progres social. Se desăvirșeșie 
astfel cadrul instituțional firesc 
al fiecărei națiuni — statul uni
tar, caire, în mod neîndoios, va 
favoriza valorificarea plenară a 
potențialului material și spiri
tual al înzestratei națiuni viet
nameze, în conformitate cu pro- 
priile-i năzuințe".

Istoria \ poporului vietnamez, a 
acestui popor eroic, plin de dem
nitate, aspirînd fierbinte, din 
toată ființa sa, la libertate, con
semnează, în ultimii 30 de ani, 
lupta grea, plină de jertfe, des
fășurată continuu, cu abnegație, 
pe plan poEitic, militar și diplo
matic împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonialis- 
mului, a intervenției străine și 
a reacțiunii interne. Declanșa
rea Revoluției din August 1945,

' și Manea

Republicii Socialiste

crearea Republicii Democrate 
Vietnam — primul stat indepen
dent și suveran al muncitorilor 
și țăranilor din sud-estul Asiei, 
marea victorie a operațiunii „Ho 
Și Min" finalizată, la 30 aprilie 
1975, prin capitularea rămășițe
lor reacțiunii și izgonirea agre
sorilor imperialiști, sînt momen
te din istoria contemporană viet
nameză care demonstrează cu 
strălucire că nu există forță ca
pabilă să îngenuncheze un po
por hotărît să-și apere, cu pre
țul oricăror sacrificii, libertatea, 
independența, demnitatea și 
ființa națională, dreptul său 
sacru de a-și orîndui viața așa 
cum dorește, potrivit intereselor 
sale proprii, a intereselor pro
gresului și păcii în lume. Actul 
consfințit, recent, de Adunarea 
Națională a Vietnamului, care 
se adaugă acestor evenimente, 
este o expresie convingătoare a 
afirmării viguroase a voinței po
poarelor — caracteristică majo
ră a lumii contemporane — de 
a-și hotărî destinele, fără nici 
un amestec din afară, de a fo
losi în interes propriu bogățiile 
lor naționale, de a promova re
lații internaționale noi. bazate pe 
încredere și respect, pe egalitate 
și avantaj reciproc.

Măreața sărbătoare a reunifi- 
cării patriei și proclamării Re
publicii Socialiste Vietnam a 
avut loc intr-un moment cînd 
pe plan internațional se produc 
uriașe transformări revoluționa
re, cînd în raportul mondial de 
forțe au loc adinei schimbări. In 
acest context, proclamarea Re
publicii Socialiste Vietnam, stat 
unit și independent, constituie o 
contribuție de seamă la lupta 
desfășurată de forțele înaintate 
ale omenirii împotriva politicii 
imperialiste, colonialiste și neo- 
colonialiste, pentru eliminarea 
practicilor agresive, pentru res
pectul legalității internaționale 
și statornicirea unei noi ordini 
politice și economice în lume, 
bazate pe afirmarea dreptului 
fiecărui popor de a fi săpîn pe 
soarta sa și resursele sale, de a 
colabora în pace și înțelegere cu 
celelalte popoare.

Poporul român, care s-a aflat 
alături de poporul vietnamez 
în lupta sa eroică și i-a 
acordat întregul său sprijin 
material, politic și diplomatic, 
salută cu căldură și vie satisfac
ție reunificarea Vietnamului, ca 
o încununare a victoriei poporu-

lui vietnamez in lupta pentru 
triumful cauzei sale drepte, ca 
o împlinire a năzuințelor sale 
cele mai fierbinți de unitate na
țională și progres. Acționînd în 
spiritul politicii internaționaliste, 
de solidaritate militantă cu lupta 
popoarelor pentru libertate și 
independență națională, România 
socialistă a acordat Vietnamului 
eroic, din primul moment, și pe 
toată durata războiului, sprijinul 
său larg, neprecupețit, iar Parti
dul Comunist Român, guvernul 
țării noastre s-au situat în mod 
ferm și in permanență alături de 
Vietnamul luptător, pronunțîn- 
du-se cu tărie pentru încetarea 
intervenției străine, recunoaște
rea dreptului acestui popor de 
a se dezvolta liber si indepen
dent, potrivit propriei voințe, de 
a-și redobindi unitatea națională.

Militînd consecvent pentru so
luționarea reală a problemei 
vietnameze pe baza recunoașterii 
drepturilor imprescriptibile ale 
poporului vietnamez, ale intere
selor generale ale păcii și lega
lității internaționale, România 
socialistă, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au acționat 
cu perseverență, clarviziune și 
principialitate pentru încetarea 
războiului din Vietnam, pentru 
rezolvarea conflictului pe cale 
pașnică, prin tratative.

Astăzi, cînd pentru poporul și 
tineretul 
condiții 
pașnică a 
dificarea 
cuprinsul 
Vietnam, 
român, L______
reafirmă solidaritatea militantă 
cu poporul și tineretul vietna
mez, hotărîrea sa de a dezvolta 
și adinei în continuare colabo
rarea dintre partidele, organiza
țiile de tineret, statele și popoa
rele noastre, de a ridica pe un 
plan superior conlucrarea româ- 
no-vietnameză, spre binele co
mun al cauzei generale a socia
lismului, libertății și a păcii în 
lume.

La marea sărbătoare a unității 
și libertății poporului și tinere
tului vietnamez prieten, 
porul și tineretul 
urează din toată 
ces deplin 
edificare a ___
tria sa reunificată, Republica 
Socialistă Vietnam.

vietnamez s-au creat 
pentru reconstrucția 
patriei sale, pentru e- 
noii orînduiri pe tot 
Republicii Socialiste 

, poporul și tineretul 
România socialistă își

în 
viefii

po-
român îi 

inima suc- 
munca de 
noi, în pa-

GH. SPRINȚEROIU

Deturnarea unui avion

Expoziție românească 
in Egipt

Primul ministru al Regatu
lui Unit al Marii Brjtanii și 
Irlandei de Nord. .James Cal
laghan. a făcut luni o vizită 
in Irlanda de Nord. Cu acest 
prilej el a dat asigurări lo
cuitorilor provinciei că ..Ir
landa de Nord constituie o 
preocupare permanentă" 
pentru guvernul de la Lon
dra. James Callaghan a pre
cizat că ..trupele britanice 
vor rămine in Irlanda de 
Nord atita timp cit va fi ne
voie". Totodată, premierul 
britanic a declarat că guver
nul șău va face tot ce este 
posibil pentru dezvoltarea 
economică a provinciei și 
pentru diminuarea nivelului 
șomajului din Irlanda de 
Nord.

Premierul britanic, care a 
fost însoțit de secretarul de 
stat pentru Irlanda de Nord. 
Merlyn Rees, a încercat să 
încurajeze acele forțe nord- 
irlandeze care se pronunță 
pentru soluționarea pe cale 
pașnică a conflictului. în ul
timele două luni, in ciuda 
faptului că incidentele singe
roase au continuat cu inten
sitate, s-au înregistrat nego
cieri directe intre reprezen
tanți ai Partidului unionist 
protestant și cei ai Partidu
lui social-democratic și la
burist (catolic), in vedStea 
găsirii unei noi formule de 
guvernare a provinciei (in lo
zul Convenției constituționale, 
care a eșuat), bazată pe îm
părțirea puterii și a respon
sabilităților intre cele două 
comunități.

„ZIUA ROMÂNIEI- LA 
„AGRA 76“

• LA EXPOZIȚIA pentru a- 
gricultură. utilaj pentru meca
nizarea agriculturii și de indus
trie alimentară „Agra 76“, la 
care participă și țara noastră 
cu un pavilion, a fost marcată 
„Ziua Republicii Socialiste 
România". Cu acest prilej a fost 
organizată o conferință de pre
să, in cadrul căreia au fost pre
zentate realizările și preocupă
rile din acest domeniu în țara 
noastră.

aparținînd companiei „Air France"
’ Un avion de tip „Airbus—300 
B4", aparținînd companiei „Air 
France", care transporta 257 
pasageri pe ruta Tel Aviv — 
Atena — Paris, a fost deturnat 
de un comando. aterizînd. in 
final, după mai multe escale, 
pe aeroportul Entebbe din apro
pierea capitalei Ugandei. 
cadrul negocierilor 
mat. conduse de
Idi Amin, o parte 
tau fost eliberați,

105 ostatici, în ma- 
israelieni, inclusiv 
avionului, în schim-

țflnenw
MARȚI. 6 IULIE

(orele 
20,45).

CIRC ÎN CIRC : Scala (orele 10; 
13; 16,15: 19.15), Grădina Luceafă
rul (ora 20.30).

PORUMBELUL : Capitol 
9.30: 11.45: 14: 16.15: 18.30; 
Grădina Capitol (ora 20,15)

PAPILLON : Patria (orele 9; 
12; 15; 18; 21). Favorit (orele 8.30; 
11,30: 14.30; 17.30; 20.30). București 
(orele 8.30; 11,30: 14.15: 17.30 : 20.30), 
Grădina București (ora 20.15). 
Grădina Dinamo (ora 20.15).

INSTANȚA AMINA PRONUN
ȚAREA : Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45: 18: 20). Cotroceni <o- 
rele 10; 12.30; 15; 17.30; 20). Gră
dina Aurora (ora 20.15).

CONTELE DE MONTE CRISTO : 
Luceafărul (orele 9; 11.15; 13.30: 16; 
18,15: 20.30). Festival (orele 9; 11.15; 
13,30; 16; 18,30: 21). Modern (orele 
9; 11.15: 13.30; 16: 18.15: 20.45),
Grădina Festival (ora 20.15). Gră
dina Modern (ora 20.15). Patinoa
rul „23 August" (ora 20.15).

AVENTURILE CELOR TREI 
MUZICANȚI : Victoria (orele 9.30; 
11,30; 14; 16,30; 18.30; 20.30), Bu-

In 
care au ur- 
președintele 

din. pasageri 
comandoul

Canicula în Europa Occidentală
Autoritățile elve- subminate de efec- 

țione consideră po- tele căldurii, 
sibilă o creștere a 
numărului acciden
telor montane in a- 
ceste zile in care 
canicula din vestul 
Europei se face sim
țită și în ținuturile 
alpine. Temerile sînt 
îndreptățite, deoare
ce actualul val de 
căldură a făcut 
mercurul termome
trelor să urce uneori 
pînă la 32 de grade 
Celsius chiar și în 
unele zone in care 
există ghețari. Sub 
razele fierbinți ale 
soarelui, aceștia cu
nosc in prezent un 
proces 
mult mai rapid 
mai accentuat decit 
în alte veri, iar une
ori părți considera
bile1 din masivele de 
gheață se prăbușesc.

de topire
si

Belgia continuă să 
fie puternic afecta
tă de secetă, situa
ția fiind calificată 
in cercurile fermie
rilor drept catastro
fală. Se apreciază că 
recolta de cereale 
este compromisă in 
proporție de 50 la 
sută, în timp ce la 
alte culturi pierde
rile depășesc 25 la 
sută. Ca urmare a 
situației de ansam
blu din agricultură, 
prețurile produselor 
alimentare au sporit 
vertiginos în ultime
le săptămini. Situa
ția este deja irever
sibilă. ceea ce în
seamnă că și în ca
zul în care ar începe 
să plouă din abun-

dență. pagubele nu 
vor mai putea fi 
eyitate.

La sfirșitul săp- 
tăminii trecute, tem
peratura a continuat 
să fie deosebit de 
ridicată pe ansam
blul teritoriului R.F. 
Germania. In zonele 
orașelor Bonn și 
Koln, temperatura 
din timpul zilei a 
fost vreme de două 
săptămini de peste 
30 de grade Celsius, 
ceea ce reprezintă 
un record de durată 
a caniculei în res
pectivele regiuni 
pentru ultima sută 
de ani. în. zona ora
șului Frankfurt pe 
Main a plouat du
minică pentru prima 
oară după 33 de zile 
de vreme deosebit 
de secetoasă.

reținînd 
joritate 
echipajul __ , __________
bul cărora a cerut eliberarea a 
52 deținuți palestinieni sau 
propalestinieni aflați in închi
sorile din Israel, Franța, R.F.G., 
Elveția și Kenya.

în noaptea de 3—4 iulie, o 
unitate de comando israeliană a 
aterizat, la bordul a trei avioa
ne de Țip ..Hercules", pe aero
portul Entebbe, eliberînd prin 

. folosirea forței pe ostaticii re
ținuți în clădirea aerogării. In 
timpul asaltului au fost uciși 
trei ostatici și un ofițer israe
lian. un număr de ostatici fiind 
răniți au fost omorîți, de ase
menea. 7 membri ai comandoului 
care a răpit avionul și 20 de 
militări ugandezi. Potrivit rela
tărilor ^agențiilor internaționale 
de presă f '
avioane ale 
ugandeze aflate

Președintele 
Amin Dada, a 
rinței la nivel 
un mesaj 
atacul 
portului 
nunțind. 
convocarea 
urgență a Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. pentru discuta
rea ..invaziei comandoului is
raelian" împotriva teritoriului 
Ugandei.

Agenția France Presse anunță 
că secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, a calificat rai
dul israelian drept o violare a 
suveranității naționale a Ugan-

Noul șef al 
guvernului spaniol

Adolfo Suarez Gonzalez, se
cretar general al Mișcării Na
ționale (unicul partid politic 
legal sub regimul franchist), a 
depus, luni, in fața regelui Juan 
Carlos, jurămintul in calitatea 
de șef al guvernului spaniol.

In perioada următoare. noul 
premier urmează sâ înceapă 
consultările pentru alcătuirea 
viitorului guvern. După cum re
latează agențiile de presă, citind 
surse oficiale de la Madrid, mai 
mulți miniștri din vechiul cabi
net condus de Arias Navarro, 
printre care Manuel Fraga Iri- 
barne, vicepremier și^ ministru 
de interne, Jose Maria de Areil- 
za, ministru de externe, Antonio 
Garrigues, ministrul justiției, au 
refuzat să facă parte din gur 
vernul pe care il va forma A- 
dolfa Suarez.

• DUMINICA SEARA. în 
Complexul cultural-sportiv 
Zamalek, din guvernoratul 
Guiza, s-a deschis expoziția 
de fotografii „Aspecte din 
România". Expoziția a fost 
inaugurată de Abdel Fattah 
Azzam. prim-secretar al Co
mitetului guvernoratului 
Guiza al Uniunii Socialiste 
Arabe. Au fost de fața Sa
yed Zaki. secretar al C.C. al 
U.S.A., președintele Asocia
ției de prietenie egipteano- 
române. Dumitru Dediu. în
sărcinat cu afaceri a.i. al 
tării- noastre in Egipt, cadre 
din conducerea guvemoralu
lui Guiza. oameni de cultură 
și artă, un numeros public.

Relațiile Vietnamului unificat 
cu țările din Asia de sud-est

INTERVIU AL VICEPREMIERULUI SI MINISTRULUI DE EXTERNE AL 
REPUBLICII SOCIALISTE VIETNAM, NGUVEN DUV TRINH

Nguyen Duy Trinh, 
vicepremier și ministru 
al afacerilor externe al 
Republicii Socialiste Viet
nam. a acordat un in
terviu agenției V.N.A.. in 
care a expus principiile 
relațiilor Vietnamului 
unificat eu țările 
Asia de sud-est.

i. pen- 
upelor

• LA MAPUTO A ÎNCEPUT 
să fie editată prima revistă me
dicală mozambicană. Primul nu
măr al acestei publicații patro
nate de Ministerul Sănătății este 
consacrat problemelor organi
zării asistenței medicale in tina- 
rul stat african,. pentru 

și edificării 
tare și feri- 

promovarea unor 
enie și coope-

au fost incendiate 
; forțelor aeriene 

la sol.
Ugandei. 
adresat confe- 
înalt a O.U.A. 

în care condamnă 
israelian asupra aero- 

ugandez Entebbe, a- 
totodată, că a cerut 

unei reuniuni de

Idi

• LUNI A SOSIT LA BUDA
PESTA tovarășul Petre Lupu, 
ministrul muncii al Republicii 
Socialiste România, care face o 
vizită în R.P. Ungară.

La sosire, ministrul român a 
fost întimpinat de Laslo Kara- 
kas, ministrul muncii al R. P. 
Ungare, și de alte persoane ofi
ciale, precum și de membri ai 
Ambasadei române la Budapes
ta.

Brazilia, R.D. Germană.
Germania. Pakistan, S.U.A. 
și Zambia, care iau parte la 
lucrările reuniunii E.C.O.S.O.C.

ACTIVITATEA DELEGAȚIEI 
ROMANE LA ABIDJAN

• CONSTANTIN OANCEA, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe. șeful delegației 
României la lucrările celei de-a 
61-a sesiuni a Consiliului Eco
nomic și Social al O.N.U. 
(E.C.O.S.O.C.). ce se desfășoară 
în aceste zile la Abidjan, a a- 
vut o întrevedere cu ministrul 
interimar al afacerilor externe 
din Coasta de Fildeș. Auguste 
Denise. Au fost abordate aspec
te ale relațiilor dintre România 
și Coasta de Fildeș, precum și 
unele probleme de interes co
mun- ale actualei situații inter
naționale.

De asemenea, șeful delegației 
române a avut convorbiri 
Simeon Ake. președintele 
exercițiu al E.C.O.S.O.C.. |

cu 
t în 
pre

cum și cu șefii delegațiilor din

zești (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20.15).

FRATELE MEU ARE UN FRATE 
FORMIDABIL : Doina (orele 15,30; 
17.45; 20).

PISICA JUNGLEI : Doina (orele 
9,30; 11.15; 13,15).

PRIMA PAGINA : Volga (orele 
9; 11.15: 13.30; 15.45; 18: 20,15).

CERUL E CU NOI : Dacia (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

CORUPȚIE PE AUTOSTRADA : 
Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30: 16; 
18,15; 20,30), Flamura (orele 9.30; 
11.30; 13.30; 15.45; 18: 20,15), Gră
dina Tomis (ora 20,30).

TOM ȘI JERRY : Tomis (orele 
8.15: 10,15: 12,15; 14,15; 16,15; 18,15; 
20.15).

ROMANȚA DESPRE ÎNDRĂ
GOSTIT! : Viitorul (orele 15,30; 
18; 20).

STEAUA FERICIRII CAPTIVE : 
Arta (orele 15,30; 19), Grădina 
Arta (ora 20,30).

MR. MAJESTYK : Cosmos (ore
le 15.30; 18: 20,15).

CASA DE LA MIEZUL NOP-

Central (orele 9,1a;
16; 18,15; 2G.30).

ZTDUL : Drumul Sării (orele 
,39; 18; 20).
PRIETENII MET, ELEFANȚII : 

Feroviar (orele 9: 12.30; 16; 19), 
Miorița (orele 9; 12.15; 16: 19.15).

B. D. INTRĂ ÎN ACȚIUNE : 
Ferentari (orele 15,30; 18; 20,15).

RĂSCUMPĂRAREA : Gloria (o- 
rele 8,45; 11; 13,15; 15.30; 17,45; 
20). Grivița (orele 9; 11,15; 13,45; 
16; 18,15: 20,15). Melodia (orele 9; 
11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30). Gră
dina Titan (ora 21).

ÎNTOARCEREA LUI MAGE
LLAN : Moșilor (orele 15,30; 18; 
20).

ASTA-SEARA DANSAM ÎN FA
MILIE : Timpuri Noi (orele 9; 
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

COMEDIE FANTASTICĂ : Popu
lar (orele 16,30; 18,30; 20,15).

CAVALERII TEUTONI I Rahova 
(orele 15,30; 18,30).

CURSA GREA : Floreasca (ore
le 13.30; 15,45; 18; 20,15)..

PRIN CENUȘA IMPERIULUI :

Lira (orele 15,30; 18), Grădina Lira 
(ora 20,15).

TIMPUL ȘTERGE TOTUL : 
Cringași (ora 17).

OPERAȚIUNEA „MONSTRUL" : 
Munca (orele lp.30; 18: 20).

F.U Șl DRAGELE MELE MA- 
TUȘI : Pacea (orele 16; 18; 20).

NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR : 
Giulești (orele 16; 19).

O ZI DE NEUITAT : Flacăra 
(orele 15.30; 18; 20).

MISIUNE PRIMEJDIOASA : Bu- 
cegi (ora 18,45), Grădina Bucegi 
(ora 20,30).

FAMILIILE PATRIOȚILOR CA- 
ZUȚI : Lumina (orele 9; 11,15;
13.30; 16; 18,15; 20,30).

VIAȚA PERSONALA : Progresul 
(orele 15,30; 16.45; 20).

MAGNOLIA ÎNFLOREȘTE DIN 
NOU : Vitan (orele 15,30; 18).

ZORRO : Unirea (orele 15; 17.45), 
Grădina Unirea (ora 20,30).

CONVERSAȚIA : Eforie (orele 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21).

TRANDAFIRUL ALB : Grădina 
Vitan (ora 20,30).

A.R.I.A. (la Sala Palatului): CU 
CĂRȚILE PE FAȚA — spectacol- 
concurs) — ora 20: Teatrul Giu- 
lești (la Parcul Herăstrău): PA
HARUL CU APA — ora 20.

Ansamblul ..Rapsodia Română“: 
FRUMOASA EȘTI. MÎNDRA ȚARĂ
— ora 13,30; Teatrul Mic (Rotonda 
scriitorilor — Cișmigiu) : SUFLET 
DIN SUFLETUL NEAMULUI MEU
— spectacol de sunet și lumină — 
ora 20,30.

PROGRAMUL 1

9.00 Teleșcoală. 10.00 „Sînt năs
cut în Bărăgan1'. Cîntece și dan
suri în interpretarea ansamblului

CONVORBIRI FRANCO-VEST- 
GERMANE

• LA HAMBURG, au început 
luni după-amiază convorbirile 
dintre președintele Franței, Va
lery Giscard d’Estaing, și can
celarul R. F. Germania, Helmut 
Schmidt.

Agenda dialogului franco- 
vest-german cuprinde probleme 
ale relațiilor bilaterale în do
meniile economic, financiar și 
comercial.

cire. pe 
relații de pri 
rare intre țările din regiune. 
Situația actuală, a menționat 
el, este deosebit de favorabilă 
ca țările din această zonă șă 
devină intr-adevăr independen
te, pașnice și neutre.

Guvernul Republicii Socialis
te Vietnam — a spus Nguyen

Duy Trinh — este gata sâ sta
bilească și să extindă relațiile 
de prietenie și cooperare mul
tilaterală cu celelalte țări din 
Asia de sud-est pe baza res
pectării independenței, suvera- 

integrității teritoriale, 
iunii, neimixtiunii in 

interne, egalității, 
reciproc, a coexis- 

:e. De asemenea, nu 
e permită nici unei 
sâ se servească de 
estor state ca baze 

jresiune și ingerințe directe 
indirecte in treburile altor 

țări din zonă. Instaurarea unor 
relații de bunâvecinătate, într- 
un spirit de prietenie, cooperare 
economică, schimburi culturale 
pe baza egalității și avantajului 
reciproc, rezolvarea diferende
lor dintre țările din regiune 
pe calea negocierilor, pe baza 
egalității, înțelegerii și respec
tului mutual, cooperarea în ve
derea asigurării prosperității 
fiecărui po-por, potrivit condi
țiilor proprii din fiecare țară 
în interesul independenței, păcii 
și unei adevărate neutralități în 
sud-estul asiatic — constituie 
baze solide pentru asigurarea 
unei păci durabile în regiune 
și in întreaga lume.

• UN PURTĂTOR DE CU- 
VÎNT al Scotland Yard-ului a 
anunțat că aproape un milion 
din cele 2 117 000 lire sterline 
care au fost furate la 28 iunie 
de către o bandă de răufăcători 
din casieria aeroportului „Heat
hrow" din Londra, a fost recu
perat. El a precizat că o jumă
tate de milion de lire sterline 
au fost recuperate de, la unul 
din membrii bandei, la Dublin, 
de către poliția irlandeză, iar 
alte 167 000 lire au fost confis
cate de poliția elvețiană, care 
l-a arestat, la Zurich; pe princi
palul suspect în acest caz, Step
hen Raymond.

folcloric „Ialomița" din Slobozia. 
10,20 Film artistic: „Haita" — pro
ducție a studiourilor bulgare. 11,50 
Telex. 11,55 închiderea programu
lui. 16,00 Matineu de vacanță: Noi 
întîlniri cu ursulețul Yogi și cu 
prietenii lui. 16.30 Curs de limbă 
franceză. 17,00 Telex. 17,05 Pen
tru sănătatea dv.: Primul ajutor 
în caz de accidente (V). 17.20 
Scena. Emisiune de actualitate și 
critică teatrală. 17,40 Lecții TV 
pentru lucrătorii din agricultură.
13.10 Vetre folclorice — satul Alu- 
niș, județul Sălaj. 18,35 Teleglob. 
Canton, Șanhai, Pekin. 18,55 
Amfiteatrul cărților. 19.20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20.00 Muzică 
ușoară cu Gigi Marga și Eva 
Kiss. 20,15 Ancheta T: „De la ele
vii... problemă, la clasa pre
miantă". 20,50 Teatru liric TV pre
zintă: „Pană Lesnea Rusalim" — 
operă de Paul Constantinescu.
22.10 24 de ore. 22,30 închiderea 
programului.

PROGRAMUL 2

20.00 Dialog în timp. Spectacol 
de balet contemporan pe muzică 
de Dumitru Bughici. 20,20 Film 
serial: „Olga Sergheevna". Pro
ducție a studiourilor de televiziu
ne sovietice. Episodul I. 21,40 Re
portaj pe glob: Cucerirea Hima- 
layei. 22,30 închiderea progra
mului.

• NOI MEDICAMENTE PENTRU COMBATEREA CANCERU
LUI. După cum se anunță din St. Petersburg (Florida), medi
cii americani cred că au ’ obținut un succes de seamă în com
baterea cancerului. După .cît se pare, boli considerate pînă în 
prezent ca incurabile, cum ar fi leucemia la copii și boala lui 
Hodgkins (cancerul ganglionilor limfatici), vor putea fi vin
decate cu medicamente. Pînă în prezent, peste jumătate din 
copiii suferind de o formă gravă de leucemie, care au fost 
supuși cu titlu de experiență unui tratament medicamentos, sînt 
încă în viață și se simt bine după cinci ani — la unii nici 
măcar după zece ani nu s-a constatat o recidivă a bolii. Unii 
medici consideră acești copii ca vindecați, alții șovăie însă deo
camdată să folosească acest termen • NAVELE CISTERNA 
VOR TRANSPORTA... APĂ CALDA. în Suedia căldura rezi
duală de la termocentrale este folosită pentru încălzirea locuin
țelor din cadrul unor orașe sau cartiere întregi. Apa caldă este 
pompată în conducte și tunele către clădirile conectate la re
țea. Specialiștii au ajuns la concluzia că o modalitate mai bună 
de a transporta căldura pe distanțe mari ar constitui-o... na
vele cisternă. în prezent, ei discută folosirea „navelor cisternă 
cu apă caldă" pentru aprovizionarea orașului Malmo, din su
dul Suediei, cu căldură reziduală provenită de la centrala nu
cleară Barsebăck situată la 25 km distanță. In același fel ar 
putea fi aprovizionată capitala țării cu căldură de la centrala 
nucleară Forsmark aflată la 100 km nord de oraș. In acest 
caz volumul de apă caldă ce urmează să fie transportat în 
timpul iernii ar fi de circa 400 000 mc pe zi • MAȘINA DE 
POMPIERI CU PERFORMANȚE DE AUTOMOBIL DE CURSE. 
Secundele pierdute în lupta ’ cu incendiul unui avion pe ae
roport pot fi fatale pentru pasagerii blocați în interiorul fu- 
selajului. Din această cauză noua mașină britanică de pom
pieri — The Spearhead — posedă caracteristicile de viteză și 
accelerație specifice automobilelor de curse. Cu un echipaj de 
4 oameni, 9 000 litri de spumă extinctoare și întreg echipa
mentul de salvare, vehiculul poate accelera de la 0 la 80 
km/oră în 17 secunde și poate atinge viteza maximă de 130 km/ 
oră. Dotată cu un motor de 7.2 litri — similar cu cel folosit Ia 
automobilul sportiv Jenson — mașina Spearhead poate ajunge 
la locul incendiului înaintea mașinilor mai grele cîștigînd se
cunde prețioase în lupta cu focul • UN NOU TIP DE MOTOR. 
Un grup de tineri ingineri din Moscova a realizat un motor de 
autoturism care folosește energia unei roți volante căreia i se 
imprimă pînă la 300 000 turații pe minut. Automobilul poate 
dezvolta viteza de 90 km/h și are o autonomie de 300 km. Vo
lantul este confecționat dintr-o stieiâ deosebi: de rezistentă și 
este amplasat, impreun 
nele din față. Greutate 
este de 200—25T ’ 
autoturism ob.! 
mobile de 
transportul 
în marile < 
ce urmăreț 
tivă a fost 
pentru o p 
realizat in 
timp insă 
deopotrivă, 
lizăni unei 
fără a se r

sub

•P

:a a unui 
lui. auto- 
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• O EXPEKIENrÂ COLECTIVA. O experiență 
’Ocrirea recordului mondial de hipnoză colec- 
d ia Nisa, unde zece voluntari au fost adormiți 
54. de aproximativ 200 de ore. Recordul actual. 
;I martie, este de 156 de ore. In același
esrrreieazâ că această experiență îsi propune, 

hipnoza, demonstrind posibilitatea rea
rs somn — necesară in anumite maladii —,

te.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: București Piața „Sclntell* Tel; 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac Ia oficiile poștale șl difuzorii din tntreprinderi și instituții — Tiparul 3 Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii*. 
Cititorii din străinătate se pot abona prin ILEXIM — Serviciul export-import presă, Calea Grlviței nr. 64—66, p.O.B, 2001 telex 011226, București.


