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STUDENTUL, ARTA Șl CUL TURA

CONDUSA DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
Joî dimineața a părăsit Capi

tala, plecînd la Praga, delegația 
de partid și de stat română con
dusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, care 
va face o vizită în Republica So
cialistă Cehoslovacă, la invitația 
președintelui Republicii Socialis
te Cehoslovace și a Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia.

Cu acest prilej, va fi semnat 
noul Tratat de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Socialistă Cehoslovacă.

Din delegație fao parte tova
rășii Ion Gheorghe Maurer, 

^membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliu
lui de Miniștri, Gheorghe Apos
tol, membru al Comitetului E- 
xecutiv , al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., preșe
dintele Consiliului Central al U- 

Generale a Sindicate- 
Emil Bodnaraș,_ mem-

Prezidiului Permanent al 
al P.C.R., vicepreședinte

niunii 
lor, _
bru al Comitetului Executiv, 
al 
C.C.
al Consiliului de Stat, Virgil Tro- 
fin, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Gheor
ghe Stoica, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., membru al Consiliului 
de Stat, Comeliu Mănescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., ministrul 
afacerilor externe, Ion Obradovici, 
ambasadorul României în Ceho

slovacia.
• La plecare, pe aeroportul Bă- 
"asa, delegația a fost salutată 
de tovarășii Alexandru Bîrlădea- 
nu, Chivu Stoica, Paul Nicules- 
cu-Mizil, Ilie Verdeț, de membri 
și membri supleanți ai Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretari ai C.C. al P.C.R., vice
președinți ai Consiliului de Stat 
și ai Consiliului de Miniștri, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, 
conducători ai instituțiilor cen
trale și organizațiilor obștești, ge
nerali, ziariști români și cores
pondenți ai presei străine.

Au fost de față șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București, precum și Karel Ko- 
marek, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al R. S. Cehoslovace la 
București, și membri ai ambasa
dei.

La plecare, membrii delegației 
au fost salutați călduros de un 
mare număr de cetățeni ai Ca
pitalei. Pionieri le-au oferit flori.

★

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, și Ion Gheorghe Mau
rer, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, au adresat de la bordul 
avionului tovarășilor Janos Ka- 
dar, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, Losonczi Pal, 
președintele Consiliului Prezi
dențial al Republicii Populare 
Ungare, Jeno Fock, președintele 
Guvernului Revoluționar Munci
toresc Țărănesc Ungar, următoa
rea telegramă :

Zburînd deasupra teritoriului
Republicii Populare Ungare, în cii Socialiste România condusă

Locuitorii Fragii îfi manifestă călduros simpatia față de tnalții oaspeți Telefoto AGERPRES

Ieri, în Capitală au continuat 
lucrările Seminarului european 
„Studentul, arta și cultura". In 
sala Bibliotecii Facultății de fi- 

A lozofie domnește o ambianță 
plăcută, dominată de spiritul 

• prietenesc și respectul reciproc 
prin care se caracterizează reu- 
niunea de la București. Este de 

0 remarcat că s-a creat aici acel 
cadru prielnic unor dezbateri u- 
tile, unui schimb de păreri rea- 0 list.

Ședința de dimineață a fost 
a prezidată de AUREL GHIBU-

ȚIU, reprezentantul U.A.S.R. la 
Uniunea Internațională a Stu- 

0 denților. Participanții la seminar
au prezentat expuneri pe margi- 

0 nea intervenției delegației ro
mâne în cadrul temei „Tineretul 

A universitar și viața cultural-artis- 
W tică".
—Luînd cuvîntul, Leo Damen, 
" reprezentant al Uniunii Națio-

nale a Studenților din Olanda 
și-a manifestat satisfacția față 
de organizarea unei întâlniri e- 
uropene care pune în dezbatere 
problemele politicii culturale 
din lumea universitară. Această 
reuniune — a arătat vorbitorul 
— este cu atât mai importantă 
cu cît numărul discuțiilor care 
s-au purtat pe marginea temei 
respective sînt foarte puțin nu
meroase. Referindu-se la relația 
studentului cu arta și cultura, re
prezentantul olandez și-a expri
mat părerea că activitatea cul
turală a studenților prezintă (sau 
trebuie să prezinte) cîteva trăsă
turi distincte ; această activitate 
nu poate să se rezume Ia con
sumul valorilor culturale, ea 
trebuie să tindă către rea
lizarea de bunuri cultura
le, către munca
creație. Ea trebuie să prileju-

Iască schimburi de păreri, do 
opinii. Dar, mai ales, această 
activitate culturală a studenților 
trebuie să fie încurajată do 
către stat prin acordarea de sub
venții. în încheierea cuvîntulul 
său.Leo Damen a abordat pro
blema rolului artei studențești 
în viața socială. Politica cultu
rală —■ a spus vorbitorul — tre
buie luată în considerație ca o 
pajje integrantă a politicii gene
rale. Ea trebuie deci hotărîtă Ia 
toate nivelurile societății. Stu-t 
denții discută și iau hotărîri la 
nivelul lor, desfășoară o activi
tate culturală la nivelul lor. Prin 
acțiunile pe care le întreprind 
influențează însă viața culturală 
a societății, impunînd un prag 
foarte înalt al exigenței.

de ADRIAN VASILESCU

(Continuare în pag. a III-a) ,

dram spre Republica Socialistă 
Cehoslovacă, vă transmitem dv. 
personal și poporului frate ungar 
cordiale salutări și urări de noi

succese în opera de construire a 
socialismului în patria dumnea
voastră.

(Agerpres)

Sosirea la Praga

Tractorul ro

mânesc pe schelele

PRAGA 15. — Trimișii spe
ciali Agerpres, Romulus Că- 
plescu și Eugen Ionescu, trans
mit : Praga, capitala Ceho
slovaciei frățești, a întîmpinat 
joi, în mod sărbătoresc, cu 
deosebit entuziasm oaspeți 
dragi — delegația de partid și

de stat a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al G.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de 
Stat, care, la invitația preșe
dintelui Republicii Socialiste 
Cehoslovace, și a Comitetului

Central al P.C. din Cehoslo
vacia, face o vizită în această 
țară.

Cu mult înaintea sosirii 
înalților oaspeți, pe magistra
la care unește centrul orașului 
cu aeroportul, precum și pe 
străzile învecinate, pavoazate 
în mod festiv cu drapelele de 
stat ale celor două țări, zeci 
și zeci de mii de cetățeni s-au 
adunat pentru a-și exprima 
bucuria de a avea în mijlocul 
lor pe solii poporului frate ro
mân, a căror vizită adaugă o 
nouă piatră la edificiul traini
cei prietenii româno-cehoslova- 
ce. O atmosferă sărbătorească

domnește șl pe aeroportul Ru- © 
zyne, pe a cărui platformă mii 
de praghezi, cu stegulețe trico- A 
lore românești și cehoslovace, “ 
așteaptă cu nerăbdare să adre- —. 
seze din inimă tradiționala u- © 
rare de bun venit. Pe frontis
piciul aerogării sînt arborate © 
drapelele de stat ale celor 
două țări, lozinci, în limbile a 
română și cehă în cinstea " 
prieteniei dintre cele două țări. a

In întâmpinarea delegației 
române au sosit: președintele A 
Ludvik Svoboda, Alexander

cincinalului UGUST'
1544 'ișeâ

(Continuare în pag. a III-a)

Cuvintarea tovarășului

Ludvik Svoboda
Scumpe tovarășe Ceaușescu, 
Scumpe tovarășe Maurer, 
Dragi prieteni români,

Vă urez un sincer și cordial 
bun venit în capitala republi
cii noastre.

Sîntem bucuroși că ați venit 
la noi în perioada actuală, cînd 
întreaga noastră țară clocotește 
de o mișcare activă și opti
mistă. Popoarele ceh și slovac 
se străduiesc în mod sincer și 
mai hotărîte decît oricînd să 
ducă orînduirea lor socialistă 
spre deplina afirmare a prin
cipiilor democrației și umanis
mului. Această cale de renaș
tere a societății noastre socia

liste — inspirată și condusă de 
Partidul comunist — este un 
răspuns vital necesar față de 
cerințele actuale ale țării 
noastre, este o continuare isto
rică a tradițiilor democratice 
ale popoarelor noastre. Scopul 
eforturilor noastre este de a 
asigura oamenilor bucurie și 
satisfacție deplină în viață și 
de pe urma roadelor muncii 
lor.

Sîntem ferm convinși că pro
cesul de renaștere este în de
plină concordanță cu principii
le internaționalismului socia
list și este strîns legat de ho-

(Continuare în pag. a III-a)

Cuvintarea tovarășului

Nicolae
Stimate tovarășe Svoboda, 
Stimate tovarășe Dubcek, 
Stimate tovarășe Cemik, 
Dragi tovarăși, prieteni,

în numele delegației române 
de partid și de stat, doresc să 
vă mulțumesc în modul cel 
mai cordial pentru invitația de 
a vizita Republica Socialistă 
Cehoslovacă, pentru calda os
pitalitate cu care ne-ați întîm- 
pinat, pentru frumoasele cu
vinte rostite aici Ia adresa Ro
mâniei socialiste, a prieteniei 
de nezdruncinat care leagă 
partidele, statele și popoarele 
noastre.

Ceaușescu ,
Sosind pe pămîntul ospita- 

lier al țării dumneavoastră, a- 0 
ducem cu noi mesajul senti
mentelor de profundă prie
tenie, stimă și solidaritate ce 
le nutresc comuniștii și între- 0 
gul popor român față de po
poarele ceh și slovac, față de 
partidul lor comunist, precum ” 
și urarea frățească, pornită din 
adîncul inimii, ca transformă- a 
rile înnoitoare și vasta activi- " 
tate politică ce se desfășoară 
in prezent în Cehoslovacia să 0 
ducă la noi succese în opera de 
edificare a societății socialiste.

De 20 de ani uzina se află 
in construcție. De 20 de ani zi
darii urcă și coboară neîncetat 
schelele sale și uzina nu se 
mai termină. Se bat temelii de 
beton armat, se înalță ziduri, 
se împletesc armonii din oțel, 
se aprind luminile pe bolțile 
halelor (25 000 de lumini ard 
sub bolțile uzinei) apoi ei, te
merarii înălțimilor, se retrag. 
Se retrag înaintînd. La un pas 
mai departe schelele se mon
tează din nou și zidarii încep 
cu tenacitate totul de la ca
păt, cu sentimentul că scriu o 
istorie. Istoria lor de-abia în
trece 20 de ani, vărsîndu-se in 
istoria de aceeași vîrstă a in
dustriei noastre socialiste. Alți 
constructori, cei care însufle
țesc metalul in inima tractoa
relor vin în urma lor și îi gră
besc mereu, cer spații noi, 
front nou pentru desfășurare 
(pe 110 hectare se întinde în

prezent uzina) pentru că la 
rîndul lor sînt necontenit hăr- 
țuiți. Bărăganul și Cîmpia Du
nării, luncile Transilvaniei și 
ale Prutului cer tractoare tot 
mai multe, cer cu insistența 
cu care invocă norii să se re
verse pe arșiță. Prin firele te
lefonice, prin telegraf și prin 
poșta cotidiană sosesc apoi co
menzile externe, de pe o zi pe 
alta mai numeroase (55 de țări 
își brăzdează ogoarele cu trac
toare românești) și constructo
rii brașoveni le onorează cu 
cinste. „Universalul" fabricat 
de ei, denumire aici cu sensul 
de varietate a lucrărilor pe 
care le execută, a devenit un 
universal în sensul răspîndirii 
lui pe meridianele agriculturii 
mondiale. Iar în perspectiva

ROMULUS LAL

(Continuare în pag. a^II-a)
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Președintele Republicii So
cialiste Cehoslovace, Ludvik 
Svoboda, a oferit seara în sa
loanele Hradului din Praga o 
recepție în cinstea delegației 
de partid și de stat a Republi-

de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
La recepție au participat con
ducători de partid și de stat 
cehoslovaci, în frunte cu tova
rășul Alexander Dubcek.

Recepția s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, cordială.

începerea convorbirilor 
oficiale

timpul convorbirilor oficiale Telefoto AGERPRES

PRAGA 15 (Agerpres). — La 
Hradul din Praga au început 
joi la ora 11,00 convorbirile 
oficiale dintre delegațiile de 
partid și de stat ale Republicii 
Socialiste România și Republi
cii Socialiste Cehoslovace.

La convorbiri din partea ro
mână participă tovarășii : 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Ion Gheorghe Maurer, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Consi
liului de Miniștri, Gheorghe

Apostol, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului a 
Permanent al C.C. al P.C.R.," 
președintele Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sin- 0 
dicatelor, Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Exe- £ 
cutiv, al Prezidiului Perma- w 
nent al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de 
Stat, Virgil Trcfin, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Gheorghe

(Continuare în pag. a III-a)

Azi, 16 august, în jurul orei 14,15, posturile noastre 
de radio și televiziune vor transmite de la Uzinele Avia 
din Praga, mitingul organizat cu prilejul vizitei în R. S. 
Cehoslovacă a delegației de partid și de stat a Repu
blicii Socialiste România, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar genera! al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România. De asemenea, în 
jurul orei 18,30 va fi transmisă de la Praga conferința 
de presă organizată cu acest prilej.

La „Unio" Satu Mare 
noi succese in producție

Pe graficile de producție 
ale uzinei Unio din Satu 
Mare constructorii de ma
șini de aici înscriu în aceste 
zile noi succese. Un bilanț 
al realizărilor obținute evi
dențiază prin valoarea ci
frelor, rezultatele bune în 
producție cu care sătmărenii 
întîmpină ziua de 23 August. 
De la începutul anului și 
pînă în prezent cunoscuta u- 
zină din orașul de pe Someș 
a expediat Combinatului si
derurgic de la Galați peste 
17 000 metri liniari transpor
toare, utilaje și produse me
talurgice. Totodată în peri
oada care a trecut din acest 
an la indicele prețului de 
cost s-a înregistrat o econo
mie de 5 200 000 lei iar be
neficiile totalizează 2 500 000 
lei.

V. MOINEAGU

RESPONSABILITATEA GENERAȚIEI TINERE ■

Detașament de bază și activ în viața socială, tineretul patriei 
noastre își face simțită prezența prin noi realizări în producție, 
prin cutezanța cu care își aduce contribuția la înfăptuirea obiec
tivelor luminoase stabilite de Congresul al IX-Iea și Conferința 
Națională a Partidului Comunist RGmân pentru propășirea și în
florirea României socialiste. înarmați cu o 
știință despre menirea omului în societatea 
nerii își consacră toate forțele efortului

înaltă con- 
noastră, ti- 
colectiv al

poporului în construirea societății socialiste în patria noastră.
în cadrul dezbaterii inițiate de ziarul nostru, dăm astăzi cuvîn- 

tul tovarășului inginer CICERONE GORUNESCU, director ge
neral al Uzinelor „23 August**.

Ing. Cicerone 
Gorunescu 

director general al Uzinelor
„23 August"

Factor activ în multitudinea 
acțiunilor majore pe care le 
întreprindem, tineretul se mani
festă în plenitudinea forțelor 
sale în toate compartimentele 
de activitate socială cu 
tate și izbînzi decisive 
bunăstarea poporului 
Animat de înalte idealuri, pur
tător al celor mai profunde tra
diții și aspirații, tineretul pa
triei noastre participă activ, 
dovadă a maturității sale de 
gindire, a atașamentului său 

• față de politica partidului, a 
potențelor sale nebănuite la 
elaborarea și transpunerea în 0 faptă a sarcinilor ce-i revin în 
construirea societății socialiste.

•
 Inventiv, preocupat de depășirea 
sarcinilor propuse, indiferent de

•
 locul de muncă, tineretul pa
triei noastre a făcut și face do
vadă cu strălucire încrederii a- 
cordate de întregul popor, gri- 0 jii cu care este crescut, posibi
lităților nelimitate ce i-au fost 

• create pentru realizarea și îm
plinirea năzuințelor sale.

Bilanțul realizărilor obținute 
0 de uzina noastră se datorează, 

firesc, în mare măsură, tineri- 
lor muncitori, tehnicieni, ingi- 

0 neri pe care-i caracterizează

rezul- 
pentru 
nostru.

dăruirea totală în tot ce între
prind, înaltă ținută profesională, 
acestea desfășurate pe fundalul 
unei exemplare conștiinciozități. 
Subliniind, responsabilitatea ti
nerilor din uzină își verifică a- 
devărata măsură în seriozita-

tea cu care aceștia abordează 
sarcinile de producție, înțeleg 
și realizează cifrele de plan, 
prin calitatea pieselor și lucră
rilor executate, prin maturita-

(Continuare în pag. a Il-a)
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Adunarea festivă
cu prilejul Zilei
presei romane

Cu prilejul Zilei presei româ
ne, în sala de marmoră a Casei 
Scînteii a avut loc joi o aduna
re festivă la care au participat 
redactori șefi ai ziarelor centra
le și publicațiilor de specialitate, 
redactori, colaboratori, cores
pondenți, publiciști cu îndelun
gat stagiu în presă și alți lucră
tori din domeniul presei.

Erau prezenți corespondenți 
ai presei străine acreditați la 
București.

Au luat parte membri ai C.C. 
al P.C.R, reprezentanți ai con
ducerii Ministerului Afacerilor 
Externe, Institutului român pen
tru relațiile culturale cu străinăta
tea, ai altor instituții centrale.

Despre ziua presei române a 
vorbit tovarășul Nestor Ignat, 
președintele Uniunii Ziariști
lor din Republica Socialistă Ro
mânia.

Participant» la adunare au a- 
dresat Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, to- 

ovarășului Nicolae Ceaușescu, 
telegramă în care se spune:

Sărbătorind astăzi Ziua presei 
române, ziariștii din România 
transmit sentimentele lor de sti
mă și dragoste, de adîncă recu
noștință Comitetului Central, 
dumneavoastră personal, pentru 
grija și atenția acordate presei 
din țara noastră, radioului și te
leviziunii, pentru sprijinul dat 
slujitorilor lor în îndeplinirea mi
siunii de onoare încredințată de 
partid.

Evocînd tradițiile presei comu
niste și* democratice din Româ
nia, ilustrată de înflăcărații slu
jitori ai ideilor de dreptate și pro
gres social, ziariștii subliniază 
acum, ca și în trecut, ca princi
piul fundamental al activității lor, 
chezășia succeselor rezidă în 
conducerea de către partid.

în continuare, în telegrama 
ziariștilor se spune : însuflețiți de 
spiritul profund inovator al ho- 
tărîrilor Congresului al IX-lea, 
al Conferinței Naționale, al ple
narelor Comitetului Central, ne 
străduim a contribui, cu scrisul 
nostru, la traducerea consecventă 
în viață a acestor hotărîr^ la mo
bilizarea întregului popor în lup
ta pentru dezvoltarea economiei 
naționale, pentru triumful noului

grija și atenția acordate 
din țara noastră, radiouli

asupra a tot ceea ce este înve
chit, pentru perfecționarea rela
țiilor socialiste și a întregii munci 
de partid și de stat, adîncirea de
mocrației, întărirea legalității șj 
echității sociale, pentru desăvîrși- 
rea construcției socialiste în pa
tria noastră. Corespunzător spi
ritului de înaltă exigență și cute
zanță creatoare pe care partidul 
îl promovează în toate sectoarele 
de activitate, avînd drept înalt 
model și stimulent documentelo 
de partid, presa română nu-și 
va precupeți eforturile pentru a 
îndepărta toate rămășițele do 
rutină din activitatea sa, a pune 
întreaga forță a mijloacelor mo
deme de informare în slujba ri
dicării continue a conștiinței ce
tățenești, a transformărilor înnoi
toare din patria noastră socialistă.

Pronunțîndu-ne pentru con
fruntarea liberă a părerilor, vom 
combate cu toată vigoarea idei
le retrograde, concepțiile străine 
ideologiei noastre, vom milita ac
tiv pentru afirmarea principiilor 
filozofice și politice marxist-leni- 
niste ale partidului nostru.

Aplicînd cu fermitate indica
țiile date de conducerea partidu
lui, — se menționează în tele
gramă — presa, radioul, televi
ziunea vor informa, și de acum 
înainte, în mod obiectiv și con
structiv opinia publică asupra e- 
venimentelor internaționale, în 
spiritul apropierii și întăririi re
lațiilor de solidaritate eu țările 
socialiste, cu partidele frățești, cu 
toate forțele democratice și pro
gresiste, în lupta pentru înfăptui
rea aspirațiilor înaintate ale ome
nirii contemporane.

Asigurăm conducerea partidu
lui, pe dumneavoastră personal, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
ziariștii din România nu vor pre
cupeți nici un efort pentru a fi 
în toate împrejurările la înălțimea 
rolului ce le revine în lupta parti
dului, a întregului popor pentru 
ridicarea patriei noastre pe cul
mile progresului și civilizației so
cialiste, pentru cauza comunis
mului și a păcii.

în încheierea adunării, un grup 
de artiști bucureșteni a sus
ținut un recital muzical-literar.

(Agerpres)

ROATA VIEȚII
rulează la Patria (orele 10; 
12.45 , 16,15 ; 18,43 ; 21,15) ; Sala 
Palatului îd zilele de 13. 14.
15 august.

TARZAN, OMUL-MAIMUTĂ 
rulează la Republica (orele 
8,30 : 10.30 ; 12,30 ; 14.30 ; 16,45; 
19 ; 21,15) ; Dacia (orele 8,30—
16 în continuare • 18.30 ; 21).
Festival (orele 8,30 ; 11,30 ;
13 30 ; 16 : 18,30 ; 21). Feroviar 
(orele 9—13,30 în continuare ; 
16 ; 18,30 ; 21) ; Flamura (orele 
9—16 în continuare ; 18,15 ;

11 30 : 13,45 ; 16 ; 18,39 ; 20,45).
ALEGERE DE ASASINI 

rulează la 
16,30 tn

20.45):
DA laba 

rulează la . . .
13 45 , ÎS ; 18,15 : 20,30).

CEHOSLOVACIA PAMÎNT NE
CUNOSCUT ; ÎN ANUL 2001

Lumina orele 9— 
continuare. 18.45;

PRIETENE
Doina (orele 11,30 ;

20,30).
ȘAPTE OAMENI DE AUR 

rulează ’ ”
le 8.45 ;
17,45 ; L
le 9,30 ;
18 15 ; 21)

VIVA MARIA
rulează la Luceafărul
8,30 ; 10.45 . 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 

20.45) • Capitol (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21); 
Circul de stat (orele 10 : 13 ; 
15,30 ; 18 ; 20.30).

O FATĂ CIUDATA
rulează la Victoria (orele 9,15 •

la Excelsior 
; 11 : 13.15;
20); Modern 

11,45 ; 14 ;

(ore-
15.30 ;
(ore-

16.30 ;

(orele

Poarta aeriană a litoralului (Aeroportul internațional M. Kogălniceanu)

PĂUN-PINCIOION
Volumul „ Versuri și proză", 

antologie a operei lui Ion Păun 
Pincio, apărea în 1896, adică la 
mai bine de un an după ce au
torul său nu mai era. Tînăr, 
provincial și sărac (s-a născut 
la 17 august 1868 în tîrgul Mi- 
hăileni din județul Dorohoi în
tr-o familie de condiție socială 
modestă) încercînd să pătrundă 
— după multe tribulații care 
și-au pus o pecete aparte peste 
lirica sa — în ziaristica bucu- 
reșteană. A devenit colaborator 
la Contemporanul, Adevărul li
terar și apoi redactor la Lu
mea nouă — organ al socialiș
tilor români.

Poeziile lui de revoltă socială 
amintesc stilul lui Coșbuc, dar 
nu celebra „Noi vrem' \pămînt“, 
ci mai degrabă versificația „ba
ladelor și idilelor" și asta pen
tru că nu au aceea discursivi
tate patetică a răsculatului 
coșbucian. în erotică nu are o 
viață personală, prelungind în 
epoca ecouri din Alecsandri, 
Eminescu. E predominantă ~ în 
poezia sa — mai ales fiindcă e 
și mai realizată artistic — acea 
poezie a toamnelor lîncede, 
galbene ori cu ierni străbătute 
de corbi, cu liceeni exilați în 
internate insalubre, teme
nu-i vor fi străine nici lui Ba- 
covia.

Pincio e un poet al sfîrșitu- 
lui de veac și dominantă e. în 
ciuda tuturor influențelor, sen
sibilitatea lui simbolistă. El 
seamănă în cele mai autentice

$1

ce

din versurile lui cu Tradem . 
cu Ștefan Petică. Peisajele lui 
sînt (acuarele în galben, al
teori în vînăt. cenușiu ori de 
un alb somnoros) pur și simplu 
schițe în peniță. Este primul 
care „a gîndit" galbenul baco- 
vian

în versuri este deosebit de 
sensibil la momentele incerte 
ale zilei : zori, amurguri... De
corurile lui cu „sarbădă lumi
nă" sînt străbătute de cîte-o 
„apă sură". Peisajul șters, fra
gil al lui Pincio e violentat 
cîteodată de un roșu care, tre
cut prin folclor, îl conduce iar

spre Coșbuc. Nu-i lipsesc unele 
mici scene de sat care-1 pre
figurează pe Goga („Albăs
trele", „în cîșlegi"). Pincio a 
cîntat. înainte de Goga, dispa
riția lăutarului : „Păcat că 
moartea ni l-a strîns / Că drag 
le-a fost el tuturora / Și cîn- 
tecele lui s-au stins...

Proza lui e modernă, adică 
fără „intrigă", neanecdotică, 
fără_ personaje și fără desno- 
dămînt și are aspectul spontan 
al unor note dintr-un jurnal 
intim.

Paseismul lui, atît cît este, 
nu e pitoresc și etnografic, ci 
melancolic, înfiorat și estet. O 
notă^ de critică socială e pre
zentă mai întotdeauna.

„S-au irosit de mult colibele 
de trestii, laolaltă cu anii ti
neri, cu basmele uitate. Trec 
și-acum cocoarele pe deasupra 
satului, cu livezi în jurul căsu
țelor, cu streșini de paie, îm
prăștiate, albe și vesele, cînd 
le privești de departe... dar nu 
mai au farmec. Mizeria și ne
curmatele dureri, pe toate le-au 
năruit.

Iar noaptea, pustiul tăcut și 
albit de lună se lasă ca un 
giulgiu imens peste satul cu
fundat în somn adine. Se pare 
un uriaș sicriu, la capătul că
ruia plînge încet, în tremurul 
tăcerii, melancolia poveștilor 
de odinioară".

ADRIANA ILIESCU

I
5
i

§

I
I

O emisiune excelentă
care putea fi mai bună

Sînt anumite emisiuni foarte 
bune pe care studioul nostru nu 
știe să le „vîndă" sau nu le „spe
culează" cum se cuvine. Cuvin
tele acestea între ghilimele pot 
apare urîte, de pe altă lume, da
că nu vă plac treceți peste ele 
dar nu înainte de a le mai arun
ca o privire. Uitați-vă la ele, tre
ceți mai departe dar nu le uitați. 
Ele au sîmbur^le lor rațional. Iar 
dintr-un sîmbure rațional poate 
ieși un fruct rațional.

Iată această emisiune exce
lentă : „Ce ați vrea să revedeți?" 
Emisiune fără responsabil numit, 
fără aparat complicat, nu știm a 
cui — £pre diferență de atîtea 
„varietăți despre care știm prea 
bine și prea multe. E, probabil, 
a unui colectiv cu gust și mai a- 
les cu un ochi sigur și format. 
S-ar putea ca într-adevăr să a- 
parțină telespectatorilor, zecilor 
de scrisori care cer să revadă asta 
și asta și asta — iar de aici să 
se degajeze o majoritate care im
pune, în săptămîna respectivă, o 
anume emisiune. Personal, sînt 
sceptic. Sînt sceptic spre binele 
studioului. Eu cred că aici gu
vernează un ochi foarte bun, din 
studio, care se întîlnește din cînd 
în cînd cu cerințele cele mai e- 
voluate ale unui public evoluat. 
Eu cred că acest fenomen e un 
fenomen luminos, un bun cap de 
pod pentru cucerirea unei cote 
estetice în gust și gîndire. Dar 
de pe acest cap de pod ar trebui 
să se treacă la o ofensivă mai 
largă, folosindu-se tocmai aceas
tă emisiune de calitate și — 
din aceeași familie de spirit — 
acel „Bis pe 16 mm“ programat, 
cu o bună intuiție, sîmbătă sea
ră, într-o alternativă bine venită 
la „Răzbunătorii" și „Campio
nii". Deocamdată, avem un titlu 
de emisiune, un anunț scurt și

cîteva proiecții, fără greutate în 
program. Ce-ar fi dacă aceste 
reluări anunțate atît de vag „la 
cererea publicului" — expresie 
foarte atrăgătoare — ar deveni 
și un dialog cu publicul ? Cum ? 
Odată, punîndu-se la plebiscit se
rialele polițiste, s-au numărat 
vreo 14 000 de scrisori în favoa
rea „Vengerșilor". Dacă a existat 
răbdare pentru o asemenea nu-

CRONICA

TELE
VIZIUNII
de Radu Cosațu

mărătoare, nu prea utilă, de ce 
nu s-ar găsi și pentru trierea ce
lor care vor să revadă Picasso, 
Mc. Larren, Takarazuka sau La- 
zarov ? Cifrele acestea 
dacă nu sînt impozante), ar 
bui anunțate și s-ar ajunge 
mici clasamente

(chiar 
tre- 

la 
de gust, de 

informare semnificativă — care 
ar da într-adevăr telespectatori
lor senzația că votează la o e- 
misiune a lor. (Mai ales că oa
menii au patima propriilor pre
ferințe și clasamente). în multe 
țări, un asemenea plebiscit urmă
rit cu regularitate și seriozitate 
dă naștere la emisiuni extrem de 
populare numite „hit — parade",

parăzi ale vedetelor alese prin 
vot de ascultători. Ele se reali
zează mai ales în domeniul mu
zicii ușoare — dar de ce televi
ziunea noastră nu le-ar extinde 
mecanismul la propriile ei emi
siuni ? Martor mi-e Olimpul că 
nu-mi plac clasamentele (nici 
măcar la fotbal). Dar aici — cu 
încredere reală și nu demagogică 
în public — s-ar realiza o pre
siune a gustului, a inteligenței, o 
operație reală de discernămînt, 
un test social din care studioul 
ar trage numai foloase. Firește, 
n-ar trebui să se rămînă la clasa
mente ; s-ar putea trece la mici 
discuții — deși la T.V. mi-e tea
mă de acest cuvînt I — care să 
justifice alegerea, la prezentări 
dibace ale calităților peliculei 
programate, învățîndu-i rapid pe 
oameni cum să privească la tele
vizor. S-ar naște obiecții, desigur 
— dar, fără spaimă, acestor o- 
biecții li s-ar putea răspunde cu 
cap, cu har, chiar cu humor, ca 
să nu mai spun că din aceste o- 
biecții ar putea apare alți sîm- 
buri raționali. Ar fi nevoie de un 
animator special, de un om care 
să știe să întrețină un dialog, să 
citească o scrisoare, să comente
ze o opinie, să susțină o idee și 
o alegere. înțeleg — ar fi ceva 
mai multă bătaie de cap cu o e- 
misiune care acum merge bine, 
de la sine, dar care — prelu
crată inspirat, mult mai inspirat 
decît o văd eu — ar face concu
rență „Teleenciclopediei" imba
tabile și ar deveni o teletecă ori
ginală. Sigur că înțeleg ezitarea 
dramatică : de ce să facem mai 
bine ceea ce acum facem bine și 
ușor ? Dacă o stricăm ?

Să n-o stricăm dar nici să nu 
stăm pe gînduri 100 de ani — 
pînă se va degrada, tot singură.

STUDIU DESPRE FEMEI 
rulează la Buzești (orele 15,30; 
18).

MOȘTENIREA LUI ACHILE 
rulează Ia Gri vița (orele 9 ; 
11,15 ; 13 30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30) ;

DUELUL LUNG 
rulează la Floreasca

11,15 ; 13,30 ;

rulează Ia Progresul (orele 
15,30 ; 18 ; 20,15).

TAFFI ȘI VÎNĂTORUL
rulează la Giulești (orele 15 30: 
18 ; 20.30) ; Miorița (orele 9 ; 
11.15 , 13.30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30).

AVENTURIERII
rulează la Rahova (orele 15.30; 

18 ; 20,15) • Volga (orele 9.30

MAȘINILE VOR FACE TOTUL 
SINGURE : ÎN VIZITA LA CA
RACATIȚE : STÎNCA NARCIS 

rulează la Timpuri noi 
9—21 în continuare.

BELA 
rulează la Union (orele 
20 30) .Desene animate 
le 18.

mesteacănul 
rulează la Gloria orele 9; 
11,15 ; 13.30 : 16 ; 18.15 ; 20.30).

ÎNTRE NOI 
rulează la înfrățirea (orele 10 » 
16 , 18 ; 20).

(orele

15,30;
ore-

18,15 ; 20,30) ; Arta (orele
9—15,45 în continuare • 18;
20,30).

PIRAMIDA ZEULUI SOARE 
rulează la Bucegi (orele 9; 
11 15 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21) ;
Tomis (orele- 9—15.45 în con
tinuare ; 18,15) ; Aurora (orele 
9,30 ; 12 ; 14,30 ; 17.15 ; 20).

PRIN KURDISTANUL SĂLBA
TIC

rulează la Unirea (orele 15,30 ;
18).

RĂZBUNAREA HAIDUCILOR

continuare 18,15; 
20,30) ; Lira (orele 15.30 : 18). 

VICONTELE PLĂTEȘTE PO
LIȚA

rulează la Drumul sării (orele 
15 ; 17.30 ; 20).

JENIA, JENICICA ȘI KATIUȘA 
rulează la Cotroceni (orele 
15,30 , 18 ; 20,30).

FALSA LIRA DE AUR
rulează la Melodia (orele 9 ; 
11,45 ; 14,30 ; 17.15 ; 20,15).

UN DOLAR GĂURIT 
rulează la Viitorul (orele 
15,30 ; 18 ; 20,30).

INTÎLNIRE ÎN xMUNȚI

rulează la Moșilor (orele 15 ;
17.30 ; 20) ; Flacăra r *
15.30 ; 18 , 20,30).

ÎMPUȘCĂTURA
rulează la Popular i 
15,30 : 18 ; 20,30).

FREDDY LOVEȘTE TU ? 
rulează la Munca (orele 
18 ; 20).

CE NOAPTE BĂIEȚI 
rulează la Ferentari i 
15,30 ; 18 ; 20,30).

JUDECATA
rulează la Vitan (orele 
18 ; 20.30).

OSCAR
rulează la Crîngași i
15.30 ; 18 . 20,15).

SFÎRȘITUL AGENTULUI W 4 C 
rulează la Cosmos (orele 15,30, 
18 ; 20,15).

VALEA
rulează Ia Central

8,30 ; 10,30 ; 12,30 ;
16.30 ; 18,45 ; 21).

CIMARON
rulează la Cinemateca (marți, 
miercuri, joi, vineri, sîm
bătă. duminică orele 10 ; 12 ;
14 ; 16 30 ; 18,45 t 21 ; cu bi
lete la casă)

(orele

(orele

ÎNTÎI
i 16;

(orele

15 30 ;

(orele

(orele
14,30 :

TRACTORUL ROMÂNESC
PE SCHELELE
CINCINALULUI

(Urmare din pag. I)

anilor, comenzile se vor am
plifica neîncetat. De aceea, zi~ 
darii intirzie pe schele pentru 
că oamenii se vreau in aceeași 
cooperație lărgită, in același 
ritm modernizat în dinamica 
dezvoltării sale, actualuldezvoltării sale, actualul cin
cinal reprezintă etapa cea mai 
încărcată de fapt, cea mai 
costisitoare, (investițiile alo
cate de stat în această perioa
dă ar fi suficiente pentru con
struirea unul oraș de dimen
siunile Devei) dar și cea mai 
înfloritoare din istoria uzinei. 
Pînă acum, în prima jumătate 
ă cincinalului s-a construit o 
sculărie nouă, o secție de tra
tament, o centrală termică cu 
capacitatea de a încălzi nu nu
mai propria uzină ci și cea de 
rulmenți șt institutul de pro
iectări • automobile și tractoa
re, s-a extins secția de trac
toare grele, cea de reparații 
mecanice și forja se află in 
construcție, atelierul de încer
cări, adaptări și modificări de 
tractoare, o magazie de piese 
de schimb pentru export ?i 
alte obiective- de valoare mai 

mică. Iar pentru timpul care

încărcată de fapt, cea 
costisitoare, (investițiile

a mai rămas pînă la finele 
cincinalului planul mai preve
de sistematizarea secției șasiu 
pentru noile tractoare, dezvol
tarea turnătoriei de fontă, 
construirea unui laborator 
central, o hală de vopsitorie și 
sudură, spații social-culturale. 
Principalul obiectiv al acestor 
uriașe investiții este creșterea 
și modernizarea producției ac
tualelor tipuri de tractoare 
„U 650". 651 și S 130. punerea 
în fabricație de serie a celor 
pe șenile de 65 CP și diversi
ficarea producției prin asimi
larea a încă 5 tipuri noi, de 40 
CP. care constituie în acest 
august obiectul principal al a- 
tenției constructorilor de trac
toare brașoveni. Principalul 
obiectiv, cu alte cuvinte, 
este menținerea și creșterea 
prestigiului cîștigat de mar- 

acerba 
mon-

ca brașoveană in 
competiție a tehnicii 
diale (circa 1 000 de firme 
concură în această competiție) 
și de aceea constructorii de 
uzine din Brașov tntîrzie ală
turi de constructorii de mașini 
pe schelele permanente și me
reu mai înalte ale tractorului 
românesc.

1

(Urmare din pag. I)

tea cu care privesc acumularea 
de noi cunoștințe imperios ne
cesare în dezvoltarea rapidă a 
procesului de producție.

Legat de cele spuse mai sus 
găsesc necesar să schițez. în li
nii generale, perspectivele Uzi
nelor .,23 August". Pivot al in
dustriei noastre grele, uzina i?i 
va spori producția pînă la sfîr- 
șitul anului 1970 cu aproxima
tiv 75 la sută comparativ cu 
primul an al cincinalului Ast
fel o amplă dezvoltare va cu
noaște Fabrica de locomotive 
Diesel hidraulice a cărei pro
ducție pînă în anul 1969 va re
prezenta 45 la sută din întreaga 
producție a uzinei. Fabrica de 
motoare, pornind de la capaci
tatea do 500 motoare echivalen
te pe anul 1967 va ajunge la 
sfîrșitul cincinalului la o, pro
ducție de 900 motoare echiva
lente. O creștere substanțială a 
producției cunoaște Fabrica de 
echipamente de frînă care va 
asigura cerințele pentru mate
rialul rulant, din țara noastră. 
Cu capacități sporite funcțio
nează fabrica de produse com
plexe unde se produc utilaje 
pentru marile obiective meta
lurgice. chimice și fabrici de 
ciment din țară.

Sarcini d-> mare răspundere 
cetățenească în realizarea și 
depășirea tuturor parametrilor 
proiectați revin colectivului 
uzinei,

___ _  colectivului 
uzinei, sarcini din care decurg 
nemijlocit un înalt arad dn teh
nicitate în executarea produse
lor, un indice cantitativ și. cali
tativ mereu sporit care să satis
facă nevoile si exigențele in
dustriei noastre exportul. A- 
cest lucru l-an înțeles toți cei 
peste 3 000 tineri din uzină 
care-și . îmbogățesc substanțial 
bagajul d^ cunoștințe teoretice 
și practice îsi perfecționează 
stilul de muncă.

Diversitatea și complexitatea 
procesului de woducție. proble
mei» deosebite ve care le ridi
că fiecare piesă sau agregat nou 
pe car" le realizăm, reutilarea 
fabricilor cu mașini și instalații 
moderne au ridicat nenumărate

probleme, nu de puține ori di
ficile, pe care a trebuit șă le 
soluționăm imediat și eficace, 
în această permanentă schim
bare. impusă firesc de cerințele 
industriei noastre, tineretul din 
uzină a fost in primele rînduri, 
faptic cît și prin inițiative lău
dabile pe care le-a materiali
zat după o profundă și matură 
chibzuință. Conștiinciozitatea, 
promovarea noului, căutarea 
celor mai eficace soluții în de
pășirea pianului de producție A.x , _ ——.xm preo- 

uzina
constituie o permanentă 
cupare a tinerilor din 
noastră.

Seriozitatea cu care 
sarcinile de producție 
și în faptul că ei participă în 
masă la întreaga rețea a siste-

privesc 
constă
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8 19,30

20,00I 20,20
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14,15 — Transmisiune în di
rect de la Praga. Mi
tingul organizat cu 
prilejul vizitei în Re
publica Socialistă 
Cehoslovacă a dele
gației de partid și de 
stat a Republicii So
cialiste România sn 
frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

17.30 — Pentru școlari : Ex-
Terra ’68.

18,00 — Drumuri și popasuri 
emisiune turistică. 
Valea Putnei.

18,20 — Buletinul circulației 
rutiere.

18.30 — Curs de limba spa
niolă (reluarea lec
ției a 5-a).

19,00 — T.V. pentru elevi. 
Consultații la limba 
română (clasa a 
VUI-a).

— Telejurnalul de sea
ră.

— Actualitatea în agri
cultură.

— Studioul muzical. în
ceputurile muzicii 
culte românești.

20,40 - Varietăți... 
mare. Cu participa
rea lui T__ L.
Furdui și Dem. Savu.

— Reflector.
— Film artistic : „Hi

perboloidul ingine
rului Garin". Pro
ducție a studiourilor 
sovietice.

— Telejurnalul de noap
te.

de la
Dumitru

21,00
21,15

22,50

• •••••••••••
scriși pînă în prezent pentru a- 
nul școlar 1968-1969 urmează 
cursurile serale ale Liceului, în- 
țelegînd că formația lor profe
sională și intelectuală va avea 
de cîștigct in „greutate'1. Orga
nizarea de conferințe ' ' ' . 
bilunar a concursurilor și olim
piadelor pe meserii, 
monstrațiilor la locul de mun
că. a concursului prieten al căr
ții tehnice contribuie. în mare 
măsură la. inmagazinarea și fi
xarea de noi cunoștințe. Un a- 
port deosebit în finalizarea tu
turor acestor forme de cali i- 
care. în finalizarea tuturor de- 

4 zideratelor de care am amintit, 
* îl aduce organizația de tineret

din uzină care se ocupă nemij
locit, ca o acțiune continuă și

tehnice,

ale de-

0 temeinică pregătire

profesională

mului de ridicare a calificării 
și specializare ce funcționează 
în uzină permanent și cu re
zultate practice deosebite. Cîte
va cifre sînt de natură să cer
tifice inter esztl cu care ei pri
vesc perfecționarea profesio
nală : în anul 1967 au funcțio
nat 84 cursuri de ridicare a 
calificării la diferite nivele, la 
care au participat 2 400 tineri. 
Anul acesta pînă în luna apri
lie au participat 650 cursanți, o 
altă serie. mai mare, urmînd 
să înceapă aceste cursuri peste 
puțin timp Acestora li se a- 
daugă 100 maiștri, 120 norma- 
tori. 90 ingineri cuprinși în di
ferite forme de specializare, 67 
de muncitori la școli tehnice. 17 
la școli de maiștri și circa 500 
tineri calificați la locul 
muncă. Un număr mare de ti
neri : 480 în anul 1968, 350 în-

de

la mare cinste, de ridicarea ni
velului profesional al tuturor 
tinerilor. Există o permanentă 
preocupare de autodepășire, de 
a fi mereu la curent cu tot ce 
este nou în ramura respectivă 
pe plan mondial, un flux con
tinuu de atenție și interes iz- 
vorîte din conștiința că fiecare 
la locul său de muncă trebuie 
să dea totul, să-și concentreze 
și canalizeze întregul bagaj de 
cunoștințe, toată energia pen
tru a-si realiza ceea ce-i revi
ne îîi termenul cel mai scurt și 
numai în favoarea calității.

Am putea enumera multe ac
țiuni pornite din inițiativa ti
nerilor și a căror consecințe au 
dus la creșterea indicelui de 
productivitate al vzinei. Perma
nent în căutare de noi soluții 
care să sporească 
producție. tinerii

ritmul de 
muncitori,

tehnicieni, ingineri au prezen
tat și prezintă nenumărate in
venții și inovații care aduc be
neficii însemnate uzinei. Co
lectivul de conducere al uzinei, 
organizația de partid, sindica
tul, organizația de tineret spri
jină prompt și cu multă înțele
gere orice propunere venită 
din rîndul tinerilor, creează con
diții optime de valorificare a 
tuturor ideilor utile procesului 
de producție în ansamblu. 
Parcurgerea, si din fugă, a lis
telor de inovații și raționalizări 
ilustrează din plin cele afirmaie. 
Demn de relevat este faptul că 
tinerii, foarte mulți la număr, 
care vin cu asemenea propuneri 
dovedesc o temeinică cunoaște
re a procesului de producție, 
argumentează solid lucrările, 
privesc aceste îmbunătățiri în 
contextul general de producție 
dovadă o seriozității pregătirii 
lor multilaterale si de speciali
tate. Generoși în elanuri, ei nu 
se opresc la jumătatea drumu
lui caracterizîndu-i perseveren
ța și voința de a realiza mate
rial gînduri îndrăznețe, reali- 
zîndu-se plenar ei înșiși. Tre
buie să amintesc, de asemenea, 
spiritul de echitate, de compe- 

' tiție în sensul exact al cuvîn- 
tului. care-l animă ajutorul to
vărășesc pe care și-l acordă 
vîrstele tinere, dacă am face o 
asemenea împărțire. între ele. 
Desigur, aceasta se datorește în 
cea mai mare măsură educației 
cetățenești primite de tineri, cît 
și exemplului demn pe care-l o- 
feră generația mai vîrstnică din 
uzină, grijii si dragostei cu care 
aceștia i-au călăuzit pe tineri 
în primii nași „făcuți" în uzină. 
Cum la fel trebuie relevat sim
țul răspunderii pe care tinerii, 
în majoritate covîrșitoare. îl au 
față de. obligațiile de muncă, 
curajul cu care abordează cele 
mai complicate probleme de or
din tehnic rezolvînd-le.

Rezumînd, 
mîndrie 
noastră. _____ __
nostru tineret, se definesc prin- 
tr-un înalt arad de înțelegere 
a responsabilității sociale ce le 
revine în construirea societății 
socialiste în patria noastră.

putem spune cu 
că tinerii din uzina 
alături de întregul

SUBREDACTIILE
NOASTRE JUDE
TENE TRANSMIT

1) La Frabrlca de conductori Izolați 
din Tg. Mureș a Început producția 
în serie, pentru prima dată în țară, 

a cordonului telefonic extensibil și a cordonului prelungitor cu 
fișe și prize injectate din mase plastice cu contact de protecție.

la

MUREȘ

uz 
de

Ambele produse au o durabilitate mai mare și se realizează 
un preț de cost scăzut.

2) Noua expoziție deschisă în oraș, găzduiește produse de 
casnic și gospodăresc, materiale noi de construcție, articole
artizanat realizate din paie, papură, răchită și lemn, țesături 
cu motive populare, vase din ceramică neagră și zmălțuită. 
Exponatele sînt rodul fanteziei și măiestriei lucrătorilor din In- 

K dustria locală județeană.
IOAN VULCAN

Creatorii de Ia „8 Mai" Mediaș au 
realizat peste 100 noi modele de în
călțăminte. Iarna nu bate încă la ușă, 

dar aici se pregătește sezonul rece : cizmulițe din combinație ve
lur și piele, căptușite cu blană artificială. Pentru ultimul trimestru 
ai acestui an și primul din anul viitor se pregătesc 185 modele, 
cele mai multe pentru femei. Dacă-i vorba

SIBIU

de sexul frumos !

PAUL IVANCEA

meserii" a unit Ia 
secții peste 500 de ti-

„Olimpiada pe
DÎMBOVIȚA startul fazei pe

neH din schelele petroliere ale jude- 
evidențiat în mod deosebit activitatea 
la schelele Tîrgoviște, Gura Ocniței și

{ului. Cele trei faze au 
organizațiilor U.T.C. de 
Moreni care au transformat concursul într-o acțiune de masă. 
Pe primele locuri s-au clasat tinerii Vasile Răducu, Victor Achim 
de la schela Tîrgoviște, și Ion Bucur — schela Gura Ocniței. Co
mitetul județean al U.T.C. a acordat pentru locul I o excursie 
și premii în bani pentru primele trei locuri.

IORDACHE GHEORGHE

B RAI LA
de pe malul 
cămin (5 dor-» 

cu mo

Constructorii orașului 
Dunării au primit un 
mitoare spațioase) înzestrat 

bilierul și cazarmamentul necesar. 310 constructori ai Grupului
II șantiere au la dispoziție un club. Emisiunile televiziunii au 
cîștigat numeroși locatari. Dar sînt destui amatori de ping-pong, 
sau lectură. Condițiile nu lipsesc.

ION V. MARIN

Bilanțul muncii patriotice a tinerilor 
din județul Dolj consemnează : 1759 
tone de fier vechi; împădurirea su

prafeței de 20 ha în păduri de stat și 55 ha în păduri comunale 
evidențiindu-se cei din comunele Malu Mare, Apele Vii, Mirșani. 
Rezultate bune s-au obținut și în activitatea desfășurată pe șan
tierele de irigații. Din cele 607 ha cea mai mare suprafață a fost 
realizată de tinerii din organizațiile U.T.C. Calafat, Băilești, 
Rast, Poiana Mare, Măceșul de Sus și Giurgița. Cuvîntul „pre
zent" a fost rostit la lucrările de îngrijire a pășunilor, înfrumu
sețarea orașelor, recoltarea păioaselor etc. Valoarea economiilor 
realizate pînă acum întrece suma de 200 000 lei.

DOLJ

SABINA MANOLESCU

Bogat este și palmaresul acțiunilor vo- 
luntar-patriotice a tinerilor din Cîm- 
pina : 6 200 tone fier vechi, 5 000 pu- 

ieți și pomi ornamentali, amenajare de baze sportive simple etc. 
Comitetul orășenesc Cimpina al U.T.C. a încredințat pentru ame
najare și întreținere Muzeul Doftana, casele memoriale N. Gri- 
gorescu, B. P. Hașdeu, unor organizații U.T.C. (Grupul școlar 
energie electrică, Liceul nr. 1 „N. Grigorescu" și Liceul nr. 2 
„Iile Pintilie“).

PRAHOVA

NICOLAE BENGEA

S3
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VIZITA IN R. S. CEHOSLOVACA A DELEGAȚIEI 
DE PARTID SI DE STAT ROMANE,

CONDUSA DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU

MERIDIAN SPORTIV
ST. ETIENNE — SEL. DIVIZIONARĂ 3-2

Joi, pe stadionul municipal din Vichy, echipa de fotbal 
St. Etienne, campioana Franței, a tntîlnit în meci amical 
selecționata divizionară din România. Fotbaliștii francezi 
au obținut victoria cu scorul de 3—2.

Jocul a fost urmărit de peste 10 000 de spectatori. Fotba
liștii români au condus la pauză cu 2—1 prin punctele mar
cate de Dinu (min. 31) și Voinea (min. 40). Pentru francezi a 
Înscris Revelli (min. 19). După pauză francezii au mai mar
cat două puncte prin Revelli (min. 47) și Keita, cu 3 minute 
înaintea fluerului final.

(Urmare din pag. 1)

Dubcek, prim-secretar al Co
mitetului Central al P.C. din 
Cehoslovacia, Oldrich Cernik, 
președintele guvernului ceho
slovac, Frantisek Kriegel, pre
ședintele Comitetului Central 
al Frontului Național. Josef 
Smrkovsky, președintele Adu
nării Naționale Cehoslovace, 
membrii și membrii supleanți 
ai Prezidiului C.C. al P.C.C., 
Cestmir Cisar, secretar al C.C. 
al P.C.C., președintele Consi
liului Național ceh. și Ondrei 
Klokocz, președintele Consiliu
lui național slovac, vicepreșe
dinții guvernului, Peter Colot- 
ka, Frantisek Hamouz, Gustav 
Husak, ministrul afacerilor ex
terne, Jiri Hajek, ministrul a- 
părării naționale, Martin Dzur, 
și alți membri ai guvernului.

Sînt prezenți Bohuslav Ku
cera, președintele Partidului 
Socialist Cehoslovac, Antonin 
Pospisil, președintele Partidu
lui popular din Cehoslovacia, 
conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, 
generali și ofițeri superiori ai 
armatei cehoslovace, personali
tăți ale vieții publice.

Se află, de asemenea, de față 
Jon Obradovici, ambasadorul 
României la Praga, și membri 
ai ambasadei, precum și șefi 
ai misiunilor diplomatice acre
ditați la Praga.

Tribuna presei a devenit ne- 
încăpătoare pentru numeroșii 
ziariști cehoslovaci și străini, 
corespondenți și trimiși spe
ciali ai celor mai importante 
agenții de presă, posturi de ra
dio și rețele de televiziune, 
ziare și reviste de pe glob — 
dovadă a interesului deosebit 
manifestat față de această vi
zită.

Văzduhul este săgetat de 
reactoare ale forțelor militare 
aeriene cehoslovace, care au 
escortat avionul special al de
legației române din momentul 
trecerii frontierei de*fetat a 
R. S. Cehoslovace.

Este ora 9,20 (ora locală). Pe 
pista aeroportului aterizează 
nava aeriană cu care călăto
rește delegația.

Din avion coboară tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor- 
ghe Maurer și ceilalți membri 
ai delegației.

Ei sînt salutați cu cordiali
tate de conducătorii de partid 
și de stat cehoslovaci. Tovară
șii Nicolae Ceaușescu și Ion 
Gheorghe Maurer string căl
duros mîinile, se îmbrăți
șează cu Ludvik Svoboda, A- 
lexander Dubcek și Oldrich 
Cernik, cu ceilalți conducători 
de partid și de stat cehoslovaci.

Fanfara militară intonează 
mnurile de stat ale Republicii 

socialiste România și Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, 
în semn de salut, sînt trase 21 
de salve de artilerie.

Comandantul gărzii de onoa
re prezintă raportul. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, însoțit de 
Ludvik Svoboda și Alexander 
Dubcek, trec apoi în revistă 
garda de onoare.

Un grup de pionieri oferă 
oaspeților buchete de flori.

Sînt prezentați apoi membri 
ai conducerii de partid și de 
stat din Cehoslovacia, celelalte 
persoane oficiale, precum și 
membrii corpului diplomatic.

„Prietenie cu tradiții
îndelungate"

PRAGA 15 — Trimișii spe
ciali Agerpres la Praga, trans
mit : Presa cehoslovacă a pu
blicat astăzi numeroase arti
cole referitoare la prietenia 
dintre Cehoslovacia și Româ
nia, urări de bun venit la a- 
dresa delegației de partid și 
de stat a țării noastre în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al 
C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România.

Ziarul „Rude Pravo" scrie 
în articolul consacrat acestei 
vizite : „Astăzi îi întîmpinăm 
pe pămîntul patriei noastre pe 
reprezentanții de frunte ai 
poporului român și ai Parti
dului său revoluționar, în 
frunte cu președintele Con
siliului de Stat și secretarul 
general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, Nicolae Ceaușescu.

Există o serie de motive 
pentru ca să întîmpinăm ne 
distinșii oaspeți români sin
cer și din toată inima. între 
acestea sînt motive din tre
cut. tradiționale, și motive 
noi, actuale. Acestea din ur
mă nici nu trebuie să fie 
amintite, chiar dacă o scurtă 
prezentare a punctelor de ve
dere și a ideilor care au * erv 
racterizat atitudinea României 
fa^ă de noi tocmai în săptâ- 
mînile și lunile trecute ar fi 
desigur cea mai bună intro
ducere a vizitei care începe 
astăzi. însă aceste puncte de 
vedere și idei pe care le sus

Miile de praghezi prezenți 
pe aeroport fac o caldă mani
festare de simpatie solilor po
porului român și conducători
lor cehoslovaci. O mare de ste- 
gulețe flutură deasupra cape
telor mulțimii. Se strigă: 
„Trăiască Ceaușescu", „Tră
iască Dubcek", „Trăiască Svo
boda", „Trăiască România 
Socialistă". Conducătorii de 
partid și de stat ai ce
lor două țări răspund cordial, 
fac semne prietenești, string 
mîinile întinse.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Ludvik Svoboda se apropie 
de microfoane. Șeful statului 
cehoslovac rostește un călduros 
cuvînt de bun sosit.

Răspunde tovarășul Nicolae 
Ceausescu.

Cele două cuvîntări sînt sa
lutate cu aplauze și ovații. 
Răsună lozinci în cinstea tra
diționalei prietenii româno- 
cehoslovace.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ludvik Svoboda și Alexander 
Dubcek primesc defilarea găr
zii de onoare.

în drum spre ieșirea din ae
roport înalții oaspeți și gazde
le lor cehoslovace sînt întîm- 
pinați de un grup de veterani 
din primul război mondial, cu 
piepturile încărcate de deco
rații. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le strînge mîna, se

Cuvîntarea 
Ludvik 

(Urmare din pag. I) 

tărîrea noastră de a întări și 
pe mai departe legăturile de 
prietenie, alianță și colaborare 
cu țările comunității socialiste, 
în acest spirit vrem să dezvol
tăm și relațiile dintre K.S.C. și 
K. S. România.

Aș vrea să vă asigur, stima
te tovarășe Ceaușescu, că pre
țuim în mod sincer încrede
rea și simpatia manifestate în 
ultima perioadă față de noi de 
către P.C.R., guvernul R. S. 
România și de către întregul 
popor român.

Prietenia noastră are rădă
cini adinei. Poporul nostru nu 
uită că împreună cu armata 
sovietică și cu armata noastră 
au luptat pentru eliberarea 
patriei noastre și ostașii ro
mâni, dintre care mulți și-au 
jertfit viața pe pămîntul Ceho
slovaciei.

Am dori ca în cursul vizitei 
dumneavoastră să discutăm 
tovărășește despre tot ceea ce 
vă interesează pe dumneavoas
tră și pe noi, să facem un 
schimb de experiență privind 
construcția socialismului și un 
schimb de păreri asupra celor 
mai importante probleme in
ternaționale, precum și asupra 
sarcinilor noastre comune, care 
ne revin, în lupta pentru pace, 
progres și socialism.

Stimați tovarăși,

în perioada vizitei dumnea
voastră vom discuta și semna 
noul tratat de prietenie, co

țin tovarășii pe care astăzi îi 
întîmpinăm la noi sînt foarte 
bine cunoscute fiecărui cehos
lovac, s-au întipărit adînc în 
conștiința lor politică și au de
venit un nou factor puternic 
și important în relațiile de 
prietenie cehoslovaco-române, 

Aceste relații de prietenie 
a două țări, astăzi socialiste, 
au rădăcini vechi și tradiții 
îndelungate. Nici la noi, nici 
în România timpul n-a reușit 
să șteargă din memoria oa
menilor perioada în care fas
cismul a început să amenințe 
Europa și cînd relațiile reci
proce ale celor două țări ale 
noastre au fost un punct de 
sprijin pentru popoarele lor. 
De 20 de ani Cehoslovacia și 
România pășesc spre un țel 
comun, spre o societate justa, 
liberă și umanitară, spre so
cialism. în ciuda tuturor deo
sebirilor, întoarcerilor și gre
utăților pe care le poartă cu 
sine desfășurarea istoriei u- 
mane, această realitate este un 
lucru fundamental și princi
pal, creează în primul rînd 
acea prietenie care unește ce
le două țări ale noastre, po
poarele și partidele lor re
voluționare".

Subliniind că este un lucru 
bine cunoscut că România și 
Partidul Comunist Român au 
acordat în ultimul timp poli
ticii cehoslovace un sprijin 
moral eficient, ziarul „Prace“ 
scrie : Și sentimentele noastre 
de prietenie față de poporul 
român, decurgînd din tradiția 
bogată a relațiilor și colaboră

in treține cu ei în mod priete
nesc.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ludvik Svoboda și Alexander 
Dubcek în aclamațiile celor 
prezenți, iau loc în mașină. Co
loana de mașini, escortată de 
motocicliști, se îndreaptă spre 
străvechiul Hrad, cetatea de 
piatră din inima Pragâi, reșe
dința oaspeților.

în ciuda vîntului pătrunză
tor, a vremii înnourate, pe în
tregul traseu se află masați 
locuitori ai capitalei pe fețele 
cărora citești entuziasmul cu 
care întreaga Pragă întîmpină 
vizita unor prieteni dragi. Ei 
flutură batiste și eșarfe, arun
că flori, își manifestă bucuria 
sinceră, spontană, nestăvilită. 
La căldura inimilor pragheze 
parcă și natura se pleacă: 
norii încep să se destrame.

In fața intrării principale a 
Hradului, deasupra căruia flu
tură tricolorul românesc, în 
așteptarea distinșilor oaspeți, 
s-a strîns o mare mulțime de 
oameni. Apariția cortegiului 
oficial produce o izbucnire 
spontană de urale și ovații.

în prima curte a Hradului 
se află aliniată t> companie de 
onoare a gărzii prezidențiale. 
Răsună acordurile imnului de 
stat al Republicii Socialiste 
România. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, însoțit de Ludvik 
Svoboda și Alexander Dubcek, 
trec în revistă compania do 

tovarășului
Svoboda

laborare și asistență mutuală 
dintre țările noastre. Acest do
cument însemnat va constitui 
un nou moment crucial în ca
drul prieteniei tradiționale 
dintre popoarele ambelor noas
tre țări. Cu acest tratat înlo
cuim tratatul de alianță ante
rior dintre Cehoslovacia și Ro
mânia, semnat la București 
acum 20 de ani, care a ajutat 
în stabilirea unor relații de tip 
nou între popoarele țări
lor noastre și a pus ba
zele solide ale dezvoltării 
postbelice a colaborării în 
domeniile politic, economic, 
tehnico-științific și cultural. 
Această colaborare a consoli
dat prietenia noastră, fiind în 
avantajul ambelor țări. Sîn- 
tem convinși că noul tratat de 
alianță va exprima mai pe de
plin gradul de dezvoltare la 
care au ajuns țările noastre, 
cît și relațiile dintre ele, va 
reflecta schimbările care au 
avut loc în Europa și în lume, 
în perioada care a trecut. Tra
tatul va deveni o bază impor
tantă pentru aprofundarea în 
continuare a relațiilor noastre, 
pentru lărgirea colaborării din
tre R.S.C. și R.S.R., va contri
bui la întărirea unității țări
lor socialiste și asigurarea 
păcii.

Sîntem bucuroși, scumpi to
varăși, că ați acceptat invita
ția de a face o vizită priete
nească în țara noastră.

încă o dată vă urez un cor
dial bun venit pe teritoriul 
Cehoslovaciei și vă doresc să 
vă simțiți Ia noi ca între prie
tenii dumneavoastră buni.

rii, întărite de respectul față 
de atitudinea hotărîtă a re
prezentanților României în 
problemele internaționalismu
lui proletar, socialismului și 
respectării suveranității de 
stat și de partid, sînt bine cu
noscute.

„Astăzi este din nou o zi 
bună, care se înscrie în cro
nica emoționantă a anului 
1968 și în contemporaneitatea 
noastră", scrie ziarul „Svobod- 
ne Slovo". „Sosesc prietenii pe 
care am dorit să-i primim 
între noi, pe care am dorit 
să-i avem alături de noi cînd 
s-a discutat despre noi. Aceas
ta, pentru că am știut că ei 
fac parte din familia acelora 
cărora principiile înalte ale 
respectului reciproc pentru in
teresele naționale, suveranita
tea și independența le sînt e- 
sența concepției de viață... 
Prietenii români au manifes
tat solidaritate cu noi în mo
mente critice, solidaritate de 
care am avut nevoie, ajutor 
moral cu o semnificație atît 
de concretă, îneît este egală 
cu fapta”.

Sub titluri ca „Bine ați ve
nit, prieteni dragi din Româ
nia”, „Fiți bineveniți în Ceho
slovacia, prieteni români", 
toate celelalte ziare apărute 
joi în Cehoslovacia au publi
cat pe prima pagină la loc de 
frunte biografia tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, însoțită de 
fotografii, precum și saluturi 
adresate delegației de partid 
și de stat a Republicii Socia
liste România.

onoare. Apoi, oaspeții urcă 
treptele care duc la reședința 
oficială Minute în șir, praghe- 
zii, aflați în fața Hradului, 
scandează numele conducăto
rilor celor două țări. Un grup 
de cetățeni poartă o pancartă 
pe care sînt scrise în limba 
română cuvintele „Prietenul 
la nevoie se cunoaște**.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
61 Ion Gheorghe Maurer ies la 
fereastra reședinței, care le-a 
fost rezervată, și răspund aces
tor manifestări de caldă și fră
țească simpatie. Șeful delega
ției române transmite praghe- 
rilor salutul locuitorilor capi
talei României și al poporului 
român. Sîntem convinși, a spus 
el. că sub conducerea Partidu
lui Comunist poporul ceho
slovac va duce la bun sfîrșit 
procesele de perfecționare ale 
societății în vederea desăvîrși- 
rii construcției socialiste. Apoi 
a urat locuitorilor Pragăi suc
cese în activitatea pe care o 
depun.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
împreună cu tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol. Emil Bodnaraș, Virgil 
Trofin și Gheorghe Stoica au 
făcut apoi o vizită protocolară 
la Hrad, în sala Brozik, tova
rășului Ludvik Svoboda. Au 
fost de față tovarășul Alexan
der Dubcek și alte persoane 
oficiale cehoslovace.

Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)

Partidul nostru și întregul 
popor român au urmărit și ur
măresc cu caldă simpatie efor
turile Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, preocuparea sa 
intensă pentru perfecționarea 
vieții sociale și de stat, pentru 
dezvoltarea democrației socia
liste corespunzător cu năzuin
țele și aspirațiile popoarelor 
țării dumneavoastră. Ne ex
primăm și cu această ocazie 
deplina încredere că, sub con
ducerea partidului comunist, 
popoarele ceh și slovac vor 
consolida și duce mai departe 
cuceririle revoluționare dobîn- 
dite, în interesul propășirii pa
triei lor, al întăririi forțelor 
socialismului și păcii.

Poporul nostru acordă o 
înaltă prețuire prieteniei ro
mâno-cehoslovace — clădită pe 
baza trainică a îndelungatelor 
tradiții de luptă comună pen
tru libertate și progres, a co
munității de țeluri și de orîn- 
duire, a încrederii tovărășești 
și respectului reciproc. Sîntem 
încredințați că înflorirea mul
tilaterală a acestei prietenii 
servește pe deplin intereselor 
fundamentale ale țărilor și po
poarelor noastre, cauzei gene
rale a socialismului.

Venim la dumneavoastră, 
stimați tovarăși, cu ferma con

începerea convorbirilor 
oficiale

(Urmare din pag. I)

Stoica, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., membru al Consiliu
lui de Stat, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe. 
Ion Obradovici, ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
la Praga.

Din partea cehoslovacă la 
convorbiri participă tovarășii î 
Ludvik Svoboda, președintele 
Republicii Socialiste Cehoslo
vace, Alexander Dubcek, prim- 
secretar al C.C. al P.C.C., Ol
drich Cernik, membru al Pre
zidiului C.C. al P.C.C. și pre
ședintele guvernului cehoslo
vac, Frantisek Kriegel, mem-

Depunerea unei
Membrii delegației de partid 

și de stat a Republicii Socia
liste România, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de 
Stat, au adus un omagiu eroi
lor căzuți pentru libertatea și 
independența Cehoslovaciei.

După-amiază, membrii dele
gației române sosesc la monu
mentul național de pe colina 
Vitkov, care domină capitala 
Cehoslovaciei.

Pe Hemiciclul din fața mo
numentului era aliniată o gar
dă militară de onoare. Pe pa
vilioane fluturau drapelele de 
stat ale României și Ceho
slovaciei.

Delegația română a fost în
soțită de Frantisek Kriegel, 

Conducătorii de partid și de 
stat români și cehoslovaci s-au 
întreținut într-o atmosferă de 
caldă prietenie.

Apoi ei au ieșit în balconul 
din curtea interioară a Hradu
lui unde erau adunați' nume
roși cetățeni care aclamau în
delung fluturînd stegulețe ro
mâne și cehoslovace. Se auzeau 
lozinci în cinstea prieteniei 
româno-cehoslovace. Se striga 
din nou „Trăiască Ceaușescu", 
„Trăiască Svoboda", „Trăiască 
Dubcek", „Trăiască România". 
Conducătorii de partid și de 
stat români și cehoslovaci au 
salutat la rîndul lor mulțimea 
strîngîndu-și cu putere mîinile 
unul altuia deasupra capete
lor în semn de indestructibilă 
prietenie frățească.

Entuziasta primire pe care 
Praga a făcut-o conducători
lor de partid și de stat români 
a constituit o expresie vie, 
emoționantă a simțămintelor 
profundei prietenii nutrită de 
poporul cehoslovac față de 
România socialistă, față de 
poporul frate român, față de 
conducătorii săi, a dorinței 
împărtășită de ambele popoare 
de a da un conținut tot mai 
bogat relațiilor de prietenie și 
colaborare multilaterală, do
rință ce își găsește întruchipa
rea în noul Tratat de prietenie, 
colaborare și asistență mutua
lă, care va fi semnat în cursul 
actualei vizite.

vingere că vizita pe care o fa
cem, convorbirile dintre dele
gațiile partidelor și statelor 
noastre, vor marca un moment 
de seamă în evoluția legături
lor frățești româno-cehoslova
ce. împărtășim întrutotul a- 
precierea că noul Tratat de 
prietenie, colaborare și asis
tență mutuală intre Republica 
Socialistă România și Republi
ca Socialistă Cehoslovacă, pc 
care îl vom semna în cursul 
acestei vizite, va crea premise 
favorabile pentru intensifica
rea relațiilor bilaterale în do
meniul politic, economic, teh
nico-științific, cultural, pentru 
extinderea conlucrării noastre 
pe toate planurile.

întîlnirile și schimburile de 
vederi pe care le vom avea în 
aceste zile vor constitui un 
nou prilej pentru a afirma do
rința comună a partidelor și 
popoarelor noastre de a 
ne aduce și în viitor toată con
tribuția Ia unitatea țărilor so
cialiste. Ia creșterea influenței 
socialismului în lume, Ia înfăp
tuirea securității internaționale 
și apărarea păcii.

Cu aceste sentimente pășim 
pe pămîntul Cehoslovaciei so
cialiste, prietene.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și-a încheiat cuvîntarea rostind 
în limba cehă urarea : Trăias
că prietenia și solidaritatea 
frățească româno-cehoslovacă !

bru al Prezidiului C.C. al 
P.C.C. și președintele C.C. al 
Frontului național, Ondrei 
Klokocz, membru al C.C. al 
P.C.C,, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C. din Slovacia și 
președintele Consiliului Națio
nal Slovac, Cestmir Cisar, se
cretar al C.C. al P.C.C. și pre
ședintele Consiliului Național 
Ceh, Jiri Hajek, ministrul afa
cerilor externe, și Karel Kur- 
ka, ambasadorul Cehoslovaciei 
la București. Convorbirile au 
continuat și în cursul după- 
amiezii.

Convorbirile s-au 'desfășurat 
într-o atmosferă de cordiali
tate, prietenie și înțelegere 
reciprocă.

coroane de flori
Cestmir Cisar, Jiri Hajek și 
Karel Kurka. La monument, 
delegația era așteptată de 
Martin Dzur, ministrul apără
rii naționale, Jossef Pavel, mi
nistrul de interne, Ludvik 
Cerny, primarul orașului Pra
ga, și de alte personalități.

Garda militară a prezentat 
onorul. Au fost intonate imnu
rile de stat ale celor două țări.

în sunetele unui marș so
lemn, membrii delegației ro
mâne au depus o coroană la 
monumentul eroului necunos
cut cehoslovac, străjuit de sta
tuia ecvestră a eroului națio
nal Jan Zizka.

Numeroșii cetățeni care au 
asistat la solemnitate au făcut 
o caldă manifestație de sim
patie delegației române. I

INFORMAȚII
• LA 14 AUGUST a sosit în 

țara noastră, pentru o scurtă vi
zită, senatorul american Mike 
Mansfield, liderul majorității de
mocrat© din Senatul S.U.A.

în cursul zilei de joi, senatorul 
american a fost primit de către 
președintele Marii Adunări Na
ționale, Ștefan Voitec.

In aceeași zi, el a fost primit, 
la Ministerul Afacerilor Externe, 
de către George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului.

La cele două întrevederi a 
participat și Richard H. Davis 
ambasadorul S.U.A. în România.

• CU PRILEJUL apropiatei 
deschideri a ediției de toamnă 
a Tîrgului de lă Leipzig, consi
lierul comercial al ambasadei 
R. D. Germane la București, 
Giinther Schreiter, a oferit joi, 
în saloanele ambasadei, un coc
teil.

Printre persoanele oficiale pre
zente se aflau Gheorghe Cioară, 
ministrul comerțului exterior, și 
Karl Kormes, însărcinat cu afa
ceri ad interim al R. D. Germa
ne la București.

(Agerpres)

Unul din performerii „Cupei tineretului la sate": Viorel Bucur — 5,51 m la lungime
Foto: VIOREL RABA

SEMINARUL EUROPEAN

STUDENTUL, ARTA
Șl CULTURA

(Urmare din pag. I)

căPornind de la observația 
studențimea constituie o forță 
intelectuală care caută și găsește 
forme dintre cele mai utile de 
a se exprima pe sine, reprezen
tantul iugoslav, Iosif Tanevscki 
a subliniat eforturile pe care le 
face tineretul universitar din 
țara sa pentru a contribui la o 
rapidă dezvoltare a vieții cultu
rale a întregului popor. Activita
tea culturală a studenților iugos
lavi cuprinde toate ramurile ar
tei și toate formele suprastruc
turii sociale. în rîndurile acestei 
categorii sociale se manifestă 
puternic dorința de afirmare na
țională prin afirmarea individua
lă în viața culturală. Universita
tea — a arătat vorbitorul — tre
buie să depună eforturi mari 
pentru a-i activiza pe studenții 
care se complac în postura de 
simpli consumatori pasivi. Dez
voltarea industrială, mijloacele 
moderne de circulație permit un 
schimb substanțial de bunuri 
spirituale între ponoare, între 
națiuni. Acest fapt face ca fie
care om să se simtă cetățean al 
lumii, să se bucure de realizările 
umanității. Realizările națiunilor 
devin azi tot mai mult bunuri 
culturale comune ale omenirii. 
Fiecare națiune se simte azi tot 
mai mult datoare să contribue 
la îmbogățirea culturii univer
sale. Iar în cadrul fiecărei na
țiuni, studentimii îi revine un 
rol de seamă în creația culturală. 
Aceasta înseamnă încredere, a- 
ceasta înseamnă responsabilitate, 
în cadrul rolului său social de 
promotor al culturii, universita
tea este chemată să destrame 
climatul de pseudo-cultură, să 
evite tendințele de comerciali
zare a culturii, de vulgarizare și 
dezumanizare a acesteia. Iată de 
ce cred — a încheiat reprezen
tantul Iugoslaviei — că în ca
drul activității culturale studen
țești trebuie să luptăm pentru 
umanizarea culturii. Iar umană 
nu este decît acea cultură care 
deschide noi perspective omeni
rii ; numai această cultură este 
nemuritoare.

în atmosfera și condițiile crea
te în cadrul seminarului la care 
participăm — a arătat Andics 
Jeno, membru al delegației stu
dențești din R.P. Ungară — 
putem deveni buni prieteni. Iar 
prietenia este cea mai puternică 
bază a cooperării. Ascultînd in
tervenția prezentată de delegația 
română, luînd cunoștință de
succesele colegilor români în ac
tivitatea cultural-artistică am
simțit cît de apropiate sînt preo
cupările studenților din cele
două țări ale noastre. Aceste a-
propieri — a spus vorbitorul — 
nu sînt întîmplătoare. Ele au la 
bază existenta unei trăsături co
mune : atitudinea pozitivă a 
studenților față de cultură, față 
de artă. După ce a prezentat o- 
biectivele activității cultural-ar- 
tistice ale studenților din R.P. 
Ungară — printre care se numă
ră formarea unor specialiști mul
tilateral pregătiți, organizarea 
unor acțiuni pline de conținut 
în orele libere, asigurarea unui 
echilibru între cultura generală 
și cultura de specialitate, afir
marea culturii studențești în via
ța socială — Andics Jeno s-a re
ferit la cîteva dintre cele mai va-

© DUPĂ 10 runde, în turneul 
Internațional de șah de la De
brețin, sovieticul Liberson se 
menține lider cu 7,5 puncte, ur
mat la un punct de românul 
Ghițescu șl bulgarul Rodulov. 
în runda a 10-a Ghițescu (ju- 
cînd cu piesele negre) a remi
zat cu Liberson.
• JOI în prima zi a turneului 

internațional masculin de volei 
de la Brașov echipa României 
a învins cu scorul de 3—1 (15—8, 
15—8, 12—15, 15—11), echipa Un
gariei. Polonia a întrecut cu 
3—2 (13—15, 15—17, 15—4, 18—16, 
15—9) echipa Iugoslaviei.

• JUCĂTORUL român Sever 
Dron a obținut a treia victorie 

loroase inițiative ale organiza
țiilor studențești din țara sa. 
Printre aceste inițiative se nu
mără organizarea cluburilor de 
discuții, unde studenții iau parte 
la dezbateri aprinse în legătură 
cu problemele culturii și ale 
ideologiei. Asemenea discuții li
bere prilejuiesc un schimb de 
opinii folositor formării intelec
tuale a viitorilor specialiști. Apoi 
a făcut cîteva considerații cu 
privire la rolul studenților în 
răspîndirea cuceririlor culturii, 
nu numai în lumea universitară 
ci și în rîndul altor categorii de 
tineri : muncitori, țărani, elevi. 
Este privită cu simpatie — a în
cheiat vorbitorul — activitatea 
acelor brigăzi studențești care 
merg la sate pentru a ține con
ferințe și prezenta spectacole, a- 
jutînd astfel la ridicarea cultu
rală a poporului.

Consider necesar să încep prin 
a mă referi la esența socială a 
artei — a spus Bjorldund Cris
tian, membru al delegației stu
denților finlandezi. După păre
rea mea, ideea potrivit căreia 
arta, este o formă a conștiinței 
sociale a fost uneori sursa unor 
interpretări greșite. Ea a condus 
uneori la schematizări, la supra- 
simplificări. Cred însă că o 
operă de artă are valoare socială 
numai dacă reușește să deschidă 
noi perspective în gîndire. Vor
bitorul a arătat că dezvoltarea 
științei și tehnicii prezintă peri
colul transformării societății con
temporane într-o societate teh
nocrată. De aceea, mai mult 
ca oricînd lumea are nevoie de 
noi orizonturi și arta poate des
chide asemenea noi orizonturi. 
Studenții, foarte apropiați dome
niului în care ființează procesele 
tehnocrației — a spus reprezen
tantul finlandez — sînt chemați 
și ei să găsească mijloace care 
să echilibreze dezvoltarea ome
nirii. Ei au însă datoria să se 
desprindă din rețeaua măsurilor 
administrative care nu promo
vează în rîndul studenților o ac
tivitate cultural-artistică crea
toare.

A luat apoi cuvîntul Woscilc 
Jerzy, reprezentant al studenților 
polonezi, care a arătat că uni
versitatea este o colectivitate al
cătuită din tineri proveniți din 
medii sociale diferite, din orașe 
sau de la sate, din familii de 
intelectuali, de muncitori sau de 
țărani, dar care tind spre un țel 
comun : să devină specialiști cu 
o înaltă pregătire profesională, 
dar și cu un vast orizont de cul
tură generală. Universitatea în
curajează această tendință în pri
mul rînd prin faptul că le des
chide toate căile către cultură. 
S-au organizat oficii pentru dis
tribuirea de bilete studențești cu 
preț redus. Aproape toate tea
trele dau posibilitatea studenților 
să vadă spectacole gratuite. An 
luat ființă cluburi de admiratori 
ai teatrelor, cluburi de discutarea 
filmelor, unde rulează filme la 
cerere — producții reprezentînd 
diferite țări, diferite curente si 
școli cinematografice. Mișcarea 
„pro-muzica”, menită să promo
veze muzica de bună calitate în 
rîndurile tineretului universitar, 
organizarea expozițiilor de artă 
plastică și întîlnirile studenților 
cu pictori și sculptori contribuie 
la o mai bună înțelegere a artei 

In turneul internațional de te
nis de la Moscova. El l-a învins 
cu 6—4, 6—3, 6—2 pe sovieticul 
Tarpișcev și s-a calificat în 
sferturile de finală.

• ORAȘUL american Colum
bus (Ohio) s-a oferit să organi
zeze Jocurile Olimpice din anul 
1992 cind se vor împlini 500 de 
ani de la descoperirea Americil 
de către Cristofor Columb.

• AU început întrecerile in
dividuale ale competiției Inter
naționale de tenis de masă 
„Criteriul european", rezervat 
juniorilor. în proba masculină, 
Kaplan (U.R.S.S.) l-a învins cu 
23—21, 23—21 pe Naftali (Româ
nia).

contemporane. în institute, în fa
cultăți, îp cămine există cluburi 
culturale studențești. S-a făcut 
sublinierea că mișcarea artistică 
studențească este determinată de 
creația artistică a întregii socie
tăți. La rîndul său — aceasta 
contribuie la dezvoltarea culturii 
naționale. Faptul că teatrele stu
dențești sînt pline pînă la refuz 
este o dovadă că publicul larg 
acceptă pe deplin activitatea cul- 
tural-artistică a studenților. lata 
factorul care sporește răspunde
rea acestei mișcări, cu adînci im
plicații sociale.

Asistăm la o dezbatere deosebit 
de interesantă și deosebit de im
portantă, observă Frank Hornick, 
membru al delegației studențești 
din R. D. Germană. Problemele 
culturii și artei sînt esențiale pen
tru studenti. Vorbitorul s-a refe- 

■ rit la rolul societății socialiste în 
dezvoltarea activității cultural- 
artistice studențești, la relația 
dintre problemele politice și pro* 
blemele culturale, la faptul că fe
nomenul cultural se află în strîn - 
să interdependență cu toate as
pectele vieții și activității stu
denților. In socialism — a în
cheiat Frank Homick — cultura 
constituie o cale de dezvoltare 
a popoarelor, o cale de antrena
re a studenților la viața socială, 
cultura este unul dintre cele mai 
eficiente 
demîna 
tare.

mijloace ce stau la în- 
educației extra universi-

★ _
Dezbaterile în cadrul prfmet 

teme a seminarului — „Tineretul 
universitar și viața cultural-artis- 
tică“ — vor continua în cursul 
dimineții de azi. Ieri după-amia
ză participanții Ia seminarul eu
ropean „Studentul, arta și cultu
ra” au făcut o vizită la Comite
tul de Stat pentru Cultură și 
Artă, unde au fost primiți do 
către tovarășul vicepreședinte 
ALEXANDRU BĂLĂCI. Au fost 
de față NICOLAE MUNTEANU. 
director al Direcției teatrelor, 
RADU FLORESCU, director ol

monumen- 
director al 
Tovarășul

director _al _Direcției

Direcției muzeelor și 
telor și ION GOIA, 
Direcției muzicale.
ALEXANDRU BĂLĂCI a făcut 
o amplă prezentare a vieții cul- 
tural-artistice românești, a vorbit 
despre relațiile care s-au stabilit 
între creatorii și consumatorii de 
cultură, despre activitatea uniu
nilor de creație, despre realiză
rile marilor personalități cultura
le ale României, a înfățișat ta
bloul instituțiilor artistice. D-sa 
și ceilalți reprezentanți ai Comi
tetului de Stat pentru cultură și 
artă au răspuns apoi la întrebări 
în legătură cu activitatea teatre
lor în Capitală și în orașele de 
provincie, mișcarea artistică a 
amatorilor, folclorul românesc, 
caracterul festivalurilor de artă, 
repertoriul teatrelor etc. etc.

Seara, participanții la seminar 
au petrecut cîteva ore plăcute 
în ambianța Teatrului studențesc 
„Podul" — colectiv dramatic al 
centrului universitar București. 
Reprezentațiile studentilor-ac- 
tori (este vorba despre spectaco
lul cu piesa „Vorbește-mi ca 
ploaia și lasă-mă să te ascult" 
și un spectacol studențesc de 
pantomimă) s-au bucurat de un 
deosebit succes. Oaspeții de peste 
hotare i-au aplaudat cu căldură 
pe colegii lor români, au apre
ciat arta lor.



Ambasadorul
României la Berna 

și-a prezentat 
scrisorile 

de acreditare

Conferința internațională Contacte utile
pentru planificarea educației
Laborioasa activitate a delegației române

La 14 august au luat sfîrșit la Paris lucrările Conferinței in
ternaționale pentru planificarea educației, deschisă la 6 august, sub 
egida UNESCO și la care au participat peste 300 delegați re- 
prezentînid 83 de țări membre ale UNESCO și numeroși observa
tori ai unor organizații internaționale.

Interviul nostru cu conf. univ. 
Ovidiu Bădina

O ceașcă de lapte pentru 
micuții biafrezi aflați în 
ghiarele foamei! Puțini, 
foarte puțini sînt copiii din 
Biafra care se pot bucura 
de rația de alimente sal
vatoare. Tone de lapte 
praf așteaptă în stația de 
tranzit din insula Fernan
do Po. Va fi făcut rapid, 
cel puțin acel pas umani
tar care să deschidă dru
mul ajutoarelor în hrană 
pentru cei condamnați alt
minteri să moară de foa
me ? Va fi deschis „cori
dorul carității" spre zonele 

morții din Biafra ?

Sumbru orizont

nigerian

In
Comitetul 
celor 18

GENEVA 15. — Corespon
dentul Agerpres, H. Liman, trans
mite : în ședința de joi a Co
mitetului celor 18 pentru dezar
mare, a Juat cuvîntul reprezen
tantul Poloniei, H. Jaroszek, 
care a subliniat că soluționarea 
problemei dezarmării nucleare 
ar constitui cheia dezarmării ge
nerale și totale.

Reprezentantul R.A.U., Hussein 
Khallaf, a precizat, la rîndul 
său, că țara sa se pronunță pen
tru încheierea unei asemenea 
convenții cu condiția ca puterile 
nucleare să adere la ea și să o 
sprijine.

Delegatul bulgar, K. Hristov, 
și-a consacrat cuvîntarea proble
mei interzicerii mijloacelor chi
mice și bacteriologice de ducere 
a războiului.

A. Roscin, reprezentantul 
U.R.S.S., a sprijinit propunerea 
Poloniei privind întocmirea unui 
raport referitor la urmările unei 
posibile folosiri a armelor chi
mice și bacteriologice. Raportul 
ar urma să fie trimis Adunării 
Generale a O.N.U., Consiliului 
de Securitate și Comitetului ce
lor 18.

Comitetul a adoptat apoi în 
unanimitate următoarea ordine 
de zi: noi măsuri referitoare la 
încetarea „la o dată apropiată" 
a cursei înarmărilor nucleare și 
la problema dezarmării nuclea
re ; măsuri privind dezarmarea 
nenucleară, inclusiv problemele 
armelor chimice și bacteriologice, 
alte măsuri parțiale ca, de pildă, 
interzicerea utilizării fundului 
mărilor .în scopuri militare ; de
zarmarea generală și totală sub 
control internațional, strict și e- 
ficient.

Respingînd planul de pace 
propus de Biafra, în cadrul 
negocierilor de la Addis Abeba, 
guvernul federal nigerian re
lansează zilele acestea în pro
porții și mai mari, ofensiva în
dreptată împotriva ultimelor 
bastioane de rezistență ale ar
matei biafreze. Operațiile mili
tare inițiate de forțele milita
re federale ar avea drept scop 
cucerirea orașelor Aba, Ower- 
ri și Umishia. Riposta biafrezi 
lor se face simțită în acele sec
toare în care s-au retras nu
meroși refugiați, mai ales în a- 
propierea orașului Ikot Ekpe- 
ne. ocupat de forțele federale.

Convorbirile de la Addis 
Abeba bat pasul pe loc fără a 
6e putea ajunge nici măcar la 
o înțelegere preliminară, în- 
trucît prima condiție pusă de 
guvernul nigerian, cea a re
nunțării de către Biafra la se
cesiune a fost în mod hotărît 
respinsă de aceasta.

Si astfel, războiul continuă 
In ciuda suferințelor de neima
ginat pe care o bună parte 
din populația Biafrei le plă
tește tribut de 13 luni. Ajutoa
rele medicale și alimentare aș
teptate de populația civilă 
printr-un dorit „coridor al 
carității" nu mai sosesc. Nu 
s-a căzut de acord nici a- 
supra aeroporturilor în care 
să aterizeze avioanele. Pro
punerea părții nigeriene de 
a se neutraliza și a se plasa 
sub controlul Crucii Roșii In
ternaționale aeroportul din 
Enugu (capitala Biafrei care 
se găsește acum sub controlul 
forțelor federale) a fost respin
să de biafrezi. Un apel urgent 
la înțelegere a fost adresat 
Nigeriei și Biafrei de către gu
vernele Danemarcei, Norvegiei, 
Finlandei și Suediei, țări care 
cer să se asigure securitatea a- 
vioanelor lor pentru a trans
porta alimente și medicamente 
miilor de oameni sortiți să 
moară de inaniție și maladii în 
junglă. La fel de disperată e 
și situația biafrezilor refugiați 
in orașe. Astfel, orășelul Umu- 
ahia, cu o populație de 17 000 
de locuitori, devenit capitala 
politică a Biafrei, după pier
derea Enugu-ului, găzduiește 
de șapte ori mai mulți oameni. 
Dacă ei și-au putut găsi un a- 
dăpost în școli, birouri, curți 
hrana le lipsește aproape cu 
desăvîrșire.

între timp se depun eforturi 
pentru asigurarea unui curs

pozitiv al convorbirilor de 
pace. Astfel, împăratul Etio
piei, Haile Selassie I, președin
tele Comitetului Consultativ 
al Organizației Unității A- 
fricane, i-a invitat pe mem
brii acestuia Camerun, Con
go (Kinshasa), Ghana, Libe
ria și Niger să se consulte cu 
Yakubu Gowon, șeful statu
lui federal nigerian și Odume- 
gwu Ojukwu, liderul provin
ciei disidente în cadrul unor 
noi tratative de pace. Aceasta 
ar însemna o nouă încercare 
in extremis. Părțile angajate 
în conflict, prin tăcerea pe care 
o păstrează actualmente, par 
să confirme versiunea conform 
căreia armele vor fi acelea care 
vor soluționa conflictul, în- 
tr-un mod tragic și brutal, de
sigur.

BERNA — Coresponden
tul Agerpres Horia Liman, 
transmite : Joi dimineața, am
basadorul extraordinar și ple
nipotențiar al României la 
Berna, Ion Georgescu, a pre
zentat scrisorile de acredita
re președintelui Confederați
ei elvețiene, Willy Spuehler. 
La ceremonie au participat 
consilierul federal, Roger 
Bonvin, șeful departamentului 
transporturi și comunicații, 
cancelarul federal, Otto 
Huber și șeful protocolului 
Departamentului politic, mi
nistrul Charles Albert Wetter- 
wald. După ceremonie, pre
ședintele Confederației elve
țiene și ambasadorul român 
au avut o convorbire cordia
lă. Președintele Willy Spu
ehler a transmis un salut căl
duros președintelui Consiliu
lui de Stat al României 
Nicolae Ceaușescu, exprimîn- 
du-și convingerea ca relațiile 
amicale dintre cele două țări 
se vor dezvolta și mai mult, 
în interesul ambelor țări.

Scopul acestei conferințe a 
fost examinarea problemelor ca
re se pun în materie de plani
ficare a educației și stabilirea 
strategiei mondiale a educației 
pentru următorii zece ani.

în legătură cu aceste proble
me, conferința a formulat reco
mandări privind marile linii alo 
programului UNESCO în vede
rea pregătirii celui de-al doilea 
deceniu de dezvoltare a educa
ției (1971-1980), al cărui pro
gram este în curs de elaborare 
la Organizația Națiunilor Unite. 
Recomandările conferinței se 
referă, de asemenea, la hotărâ
rea O.N.U. do a proclama anul 
1970 ca Anul internațional al 
educației. Alte recomandări ale 
conferinței adresate statelor 
membre ale UNESCO, privesc 
problemele planificării educați
ei pe termen lung și prioritățile 
necesare dezvoltării educației, 
considerat ca factor indispensa-

bil al progresului social și eco
nomic al tuturor popoarelor.

Delegația română, din care au 
făcut parte ambasadorul Valen
tin Lipatti, delegat permanent al 
României la UNESCO și prof. 
Petre Urloiu, director adjunct în 
Comitetul de Stat al Planificării, 
a contribuit activ la buna desfă
șurare a lucrărilor conferinței, 
prezentând mai multe propuneri 
care au fost adoptate în unanimi
tate, printre care propunerile în 
ce privește punerea în valoare a 
resurselor umane, rolul planifică
rii educației în planificarea ge
nerală a dezvoltării economice și 
sociale, principiile și criteriile 
planificării educației, cît și sar
cinile care revin UNESCO-ulul 
în acest domeniu.

GEORGES DASCĂL 
corespondentul Agerpres 

la Paris

laîn întreaga zonă eliberată a Vietnamului de sud — de 
paralela 17 pînă în regiunile cele mai sudice — se desfășoa
ră de cîtva timp alegerile pentru comitetele revoluționare, 
organe ale noii puteri instaurate în urma victoriilor forțelor 
patriotice.

DOINA TOPOR

Afacerea avionului „Boeing 707"

Declarația M. A £ 
al Algeriei

Afacerea avionului „Boeing 707", aparținînd companiei 
îsraeliene „El Al", al cărui echipaj a fost constrîns să ateri
zeze pe aeroportul de la Alger, cunoaște acum o nouă evo
luție.

Stabilite la date diferite, In ra
port cu situația fiecărei regiuni 
sau localități în parte, alegerile 
polarizează atenția întregii popu
lații, care s-a opus în repetate 
rînduri înscenărilor electorale ale 
regimului saigonez.

Alegerile pentru comitetele re
voluționare constituie în același 
timp înda o dovadă concludentă 
că administrația saigoneză nu re
prezintă de fapt pe nimeni, fiind 
practic ca și inexistentă pe aproxi
mativ 60 la sută din teritoriul 
sud-vietnamez. In regiunile unde 
s-au terminat alegerile, noile or
gane ale puterii sirțt instalate în 
cadrul unor mitinguri unde can-

O delegație română a vizitat 
recent Italia, la invitația Se
cretariatului Național al Tine
retului din această țară. Ne-am 
adresat tovarășului conferențiar 
universitar Ovidiu Bădina, con
silier al ministrului pentru pro
blemele tineretului, conducăto
rul delegației, solicitîndu-i a- 
mănunte despre vizita efectuată.

Prima întrebare s-a referit, 
firesc, la caracterul și atribuții
le Secretariatului Național al 
Tineretului din Italia.

— Secretariatul Național al 
Tineretului Italian — ne-a 
spus interlocutorul nostru — 
este un organism național în
ființat în decembrie 1948, la ini
țiativa unui grup de conducă
tori ai unor organizații de tine
ret și a obținut recunoașterea 
de persoană juridică din partea 
Președintelui Republicii în anul 
1949. Potrivii statutului, Secre
tariatul Național al Tineretului 
este o asociație care-și propu
ne să dezvolte o amplă activi
tate legată de poblemele și in
teresele tineretului italian. Se
cretariatul urmărește să su
pună studiului și atenției în
tregii țări în formele cele 
mai potrivite, chestiuni referi
toare la ținuta morală, la în- 
vățămînt, la problemele legate 
de muncă, sănătate, asistență 
socială, sport în rîndurile ti
neretului și, în consecință pe 
această bază, să fie stimulate 
inițiativele care să se materia
lizeze cu sprijinul organelor de 
stat, al instituțiilor parastatale 
sau al altor instituții și orga
nisme publice sau particulare 
care urmăresc realizarea unor 
scopuri similare.

Secretariatul Național al Ti
neretului își desfășoară activi
tatea în diferite sectoare, 
regiunile slab dezvoltate 
sectorul rural urmăreștedidații propuși de organizațiile 

democratice și progresiste care 
alcătuiesc Frontul de Eliberare 
prezintă alegătorilor programul 
de acțiune.

Primele sarcini ale comitetelor 
revoluționare, așa cum au fost 
definite în cursul alegerilor, sînt • tru tineret", Secretariatul Na- 
în principal organizarea luptei 
populare pe o bază superioară, 
pe principiul concentrării tuturor 
resurselor umane și materiale în 
sprijinul ofensivei forțelor patrio
tice și asigurarea condițiilor pen
tru desfășurarea unei vieți nor
male și dezvoltarea producției a- 
gricole și industriale în spatele 
frontului.

în 
din 
să 

coordoneze o activitate aptă de
a promova Inițiativa referitoa
re la toate sectoarele de viață 
ale comunității sătești, 
efectuarea unui studiu al 
diului social respectiv. în 
șe, prin „Centrele sociale

după 
me- 
ora- 
pen-

țional contribuie la formarea 
viitoarelor cadre ale vieții cultu
rale și economice.

Secretariatul Național al Ti
neretului întreprinde cercetări 
științifice, inițiază acțiuni social- 
culturale, discuții științifice pe 
diferite probleme, are revistă 
proprie, editează lucrări, buleti
ne și alte materiale de specia
litate, cu ajutorul cărora ajută

la informarea și într-o anumită 
măsură, la influențarea opiniei 
publice.

Din discuțiile purtate cu re
prezentanți ai săi, a reie
șit faptul că, în ultimii ani, 
Secretariatul a pus accent pe 
activitatea de studiere și docu
mentare în problemele tinere
tului italian. în prezent Secre
tariatul întreprinde cercetări a- 
supra tineretului rural, concen- 
trîndu-și activitatea asupra pro
blemelor existente în regiunile 
slab dezvoltate și, în special, 
asupra zonelor din sudul țării.

— Cum s-a desfășurat vizita 
și care au fost momentele ei 
mai relevabile ?

în urma hotărîrii Asociației in
ternaționale a piloților de linie 
de a boicota aeroportul de la 
Alger, Ministerul Afacerilor Ex
terne al Algeriei a dat miercuri 
noaptea o declarație în care pre
cizează poziția Algeriei.

Animat de grija de a respecta 
cu scrupulozitate angajamentele 
sale internaționale, se arată în 
declarație, guvernul algerian a 
luat deja din proprie inițiativă o 
serie de măsuri menite să ducă 
la o reglementare a acestei pro
bleme și la găsirea unei soluții 
satisfăcătoare unei probleme ale 
cărei aspecte sînt multiple și 
deosebit de complexe, atît din 
punct de vedere juridic cît și po
litic. Prima inițiativă a constat 
în autorizarea aterizării aparatu
lui israelian pe teritoriul algerian. 
Dacă nu am fi făcut acest lucru 
— se arată în declarația Ministe
rului Afacerilor Externe al Alge
riei —. ținînd seama de condițiile 
politice existente, avionul israe
lian împreună cu echipajul și pa
sagerii aflați la bord, ar fi avut, 
poate, un sfîrșit tragic. O aseme
nea măsură a fost imediat urma
tă de eliberarea pasagerilor re-

sortisanți ai Austriei, Camerunu
lui, Canadei, Columbiei, Dane
marcei. Statelor Unite» Franței. 
Italiei și Libiei și, de asemenea, 
femeilor și copiilor indiferent de 
naționalitate. în urma acestor 
măsuri ancheta care va duce la 
elucidarea tuturor aspectelor a- 
cestei probleme continuă. Am so
licitat chiar și colaborarea unoi 
servicii de securitate din țările 
prietene. Algeria, care nu a fost 
implicată în nici un fel de ope
rațiune de aterizare forțată a a- 
vionului, a adoptat o atitudine 
conform convențiilor și regula
mentelor internaționale.

Dar, în contextul discuțiilor 
asupra acestei probleme se aud 
de asemenea și declarații belicoa
se și amenințări cu represalii la 
adresa Algeriei, acțiuni care nu 
sînt de natură să ușureze luarea 
unei hotărîri. în ciuda acestei a- 
titudini inutil provocatoare, Alge 
ria își va intensifica eforturile și 
cu concursul organizațiilor inter
naționale și al guvernelor priete
ne care și-au oferit bunele lor 
oficii, va găsi în cel mai scurt 
timp o soluție echitabilă în aceas
tă chestiune. FILIPINE. Imagine de la catastrofa seismică din Manilla

— în programul oferit au 
fost incluse diferite întâlniri cu 
experți pe problemele tineretu
lui, precum și vizitarea unor 
instituții de interes social, a 
căror activitate este strîns le
gată de tineret. Discuțiile pur
tate au urmărit examinarea 
unor probleme ale școlii italie
ne, rolul statului în pro
blemele tineretului, probleme 
ale formării profesionale, Ini
țiative în formarea tineretului 
agricol, etc.

Gazdele s-au străduit ca în 
timpul scurt pe care l-am pe
trecut la Roma, să putem cu
noaște cît mai multe din preo
cupările lor. 
multiple și 
foarte variate 
cîte s-au putut cunoaște la un 
prim contact.

în timpul șederii în Italia, 
delegația română a avut posi
bilitatea să se întâlnească cu 
autoritățile locale și reprezen
tanți ai tineretului din Comuna 
Latina și a vizitat Centrul pe
dagogic de asistență a orfani
lor muncitorilor italieni, unde a 
primit explicații cu privire la 
modul de ajutorare și educare a 
acestor tineri. Centrul posedă o 
bază materială cuprinzătoare șl 
modernă, un colectiv de cadre 
cu înaltă calificare selecționat^ 
prin concurs, o revistă de spe
cialitate precum și diferite bu-ț 
letine și materiale de ' 
tare și propagandă.

A fost vizitat de 
Institutul profesional 
pentru agricultură, 
1961. Institutul își propune 
formeze agricultori specializați 
și, în acest scop, se bucură de 
o modernă bază materială : săli 
de cursuri, laboratoare și ate
liere spațioase și bine utilate, 
cămine confortabile. Școala per
mite ca circa 3 000 de elevi, să 
urmeze cursurile, beneficiind de 
condiții materiale avantajoase, 
în paralel cu aceste cursuri de 
bază sînt predate și cursuri de 
specializare pentru instructori 
agricoli, învățători din mediul 
rural, cărora, de asemenea, Ii 
se asigură condiții materiale a- 
vantajoase.

în timpul vizitei, delega
ția română a fost întâmpinată 
cu multă atenție și solicitudine, 
a fost primită de către subse
cretarul Președinției Consiliu, 
lui de Miniștri, L. Galii, de că' 
tre subsecretarul M.A.E., Gior 
gio Oliva, — întâlnire la care a 
participat și ambasadorul Repu
blicii Socialiste România Ia 
Roma, precum și la primăria 
orașului Roma.

Impresiile sînt 
vizează domenii 

— evident, atîtea

documen-

asemenea, 
de 
creat

stat 
în 
să

— Care sînt perspectivele dez
voltării contactelor dintre orga
nismele române și italiene, care 
se ocupă cu problemele tinere
tului ?

— în cadrul discuțiilor finale, 
reprezentanții Secretariatului 
Național al Tineretului Italian 
și-au manifestat dorința pentru 
lărgirea contactelor cu organis
mele române care se ocupă cu 
problemele tineretului, s-au ară
tat interesați în realizarea de 
schimburi de informații și pu- . în puWica_ 

rezultatelor 
interes co-

• ............................. III

Candidați și dolari
Cea mai costisitoare campanie 
electorală din istoria S. U. A.

Presa americană prevede că în anul acesta campania electorală va 
fi cea mai costisitoare din istoria Statelor Unite. Potrivit aprecieriloi 
făcute de revista „U. S. NEWS AND WORLD REPORT" cheltuieli
le pentru obținerea candidaturii Ia președinție și vicepreședinție și apoi 
alegerile propriu-zise vor atinge 50 de milioane dolari. Aceasta este 
doar o parte din cheltuielile generale. Se presupune că în cadrul 
campaniei de alegeri pentru Senat și Camera Reprezentanților, pentru 
Adunările legislative ale statelor, alegerile de guvernatori și a orga
nelor locale va fi necesară o sumă de 180 de milioane dolari.

Ocuparea unui loc în Senat va costa aproximativ 1 milion de dolari. 
Un post de guvernator este socotit și mai scump. în campania pentru 
alegerea unui membru al Camerei Reprezentanților sînt necesari 
50 000 de dolari.

Toate serviciile necesare unui candidat în alegeri, scrie „U. S. 
NEWS AND WORLD REPORT", costă mult mai scump decît în 
precedentele campanii electorale. Au sporit cheltuielile pentru expe
dierea literaturii prin poștă, pentru însemne și anunțuri, pentru son
dajele de opinie publică, pentru închirierea de mașini și pentru efec
tuarea de turnee electorale prin țară. Cele mai scumpe sînt însă apari
țiile la televiziune. Un minut acordat de principala companie de tele
viziune din Los Angeles costă 2 300 de dolari. O emisiune de 60 de 
secunde transmisă de întreaga rețea națională de televiziune ajunge 
pînă la 55 000 de dolari.

Pentru a-și desfășura campania, încheie „U. S. NEWS AND 
WORLD REPORT" fiecare candidat republican și democrat preten
dent la postul de președinte apelează la ajutorul bancherilor.

Șansele lui Humphrey
Vicepreședintele S.U.A. 

Hubert Humphrey, dis
pune deja de peste 800 
de voturi din cele 1312 
necesare pentru obține
rea învestiturii Partidu
lui democrat la alegeri
le prezidențiale din no
iembrie, indică o statis
tică a agenției Associa
ted Press.

Aproximativ 50 de delegați, 
s-au alăturat vicepreședintelui în 
ultimele 10 zile.

Potrivit aceleiași statistici, se
natorul Eugene McCarthy poate 
conta pe 436 voturi, în timp ce 
ultimul dintre pretendenții la 
candidatura democrată. George 
McGovern, nu dispune pentru 
moment decît de 28 de voturi, 
dintre care 26 sînt membrii dele
gației din Dakota de sud, stat 
reprezentat de el în Senat.

Aproape 800 de delegați sînt 
nedeciși sau legați de hotărîrea 
ce va fi adoptată de conducătorul 
delegației din care fac parte. 
Senatorul Eugene McCarthy a 
recunoscut într-o cuvîntare ros
tită la Saint Louis, statul Missou
ri, că vicepreședintele are șanse 
considerabile de a fi desemnat 
candidat al democraților, chiar 
din primul tur de scrutin al con
venției, care va începe la 26 au
gust Ia Chicago.

Intre 14 și 23 august pos
tul de radio Moscova organi
zează Decada artei muzicale ro
mânești. în această perioadă 
vor fi transcrise zilnic concerte, 
cuprinzînd muzică românească 
simfonică, de operă, populară si 
de estradă. Vor fi transmise, de 
asemenea, concerte și recitaluri 
■susținute de cunoscuți inter
pret români ca Dan Iordăches- 
cu și Maria Fotino.

„Zilele culturii 
românești" in Polonia

• UN BOGAT SPECTACOL, 
prezentat de un grup de artiști 
ai scenelor bucureștene, a inau
gurat Zilele culturii românești 
în R. P. Polonă. Publicul prezent 
la spectacol, Ia Teatrul de vară 
din parcul Sowinski, a răsplătit 
cu vii aplauze pe solii artei ro
mânești — formația de muzică 
ușoară „Sincron", cu soliștii ei 
Cornel Fugara și Anda Călugă- 
reanu, pe soliștii de muzică 
populară Maria Pietraru și Ion 
Lăceanu, precum și grupul de 
dansatori din ansamblul „Peri- 
nița".

• ÎN INCINTA MUZEULUI 
de artă modernă din Rio de 
Janeiro a fost inaugurată la 13 
august o expoziție de tapiserie 
românească contemporană, cu
prinzînd lucrări a 32 de artiști. 
La inaugurare au participat Da
vid Silveira da Motta, secretar 
general adjunct în ministerul de 
externe brazilian, și alți funcțio
nari superiori ai acestui minis
ter.

fășoară în legătură cu atentatul 
împotriva primului ministru 
Papadopoulos a dezvăluit 
fapt cu totul senzațional, 
tr-un comunicat oficial al

Noi demonstrații

studențești
in Brazilia

SECRETARUL GENERAL 
al Ligii Arabiei de Sud (organi
zație ostilă guvernului de la 
Aden), Seikhan El Habași, care 
se află <în prezent la Beirut, a 
dezmințit știrile de provenien
ță guvernamentală privind înă
bușirea mișcării dizidente, de
clanșată în urmă cu trei săp
tămîni în regiunea de nord-vest 
a Republicii Populare a Yeme
nului de. sud. El a arătat că în 
momentul de față continuă să 
se desfășoare lupte în zona o- 
rașului Saeed și că acesta, con
trar afirmațiilor guvernului 
sud-yemenit, se află încă sub 
controlul elementelor dizidente.

un 
în— 

------ ----------------- _ gu
vernului s-a anunțat că autorul 
atentatului nu este fostul ofi
țer Gheorghios Panagoulis, ci 
fratele acestuia Aleksos Pana
goulis, care a dezertat, din ar
mată anul trecut în timp ce-și 
efectua stagiul. Observatorii din 
capitala Greciei consideră că 
această dezvăluire a autorită
ților grecești urmărește să a- 
rate opiniei publice că încerca
rea nereușită de a-1 asasina pe 
premierul grec nu este opera 
unor militari de carieră, ne
mulțumiți de actualul regim, 
instaurat în această țară în 
aorilie 1967.

IN TIMP CE în cursul zilei 
de miercuri poliția greacă a 
continuat arestările șl perche
zițiile în h-îndul personalităților 
politice, ancheta care se des-

UN NUMĂR DE 21 DE PER
SOANE. majoritatea copii, șj- 
au pierdut viața miercuri după- 
amiază în urma unui accident 
de aviație. Elicopterul care 
făcea ruta Los Angeles — Dis
neyland s-a prăbușit într-un 
parc din Compton, localitate 
situată la 15 km de Los Ange
les. Aparatul ce se îndrepta 
spre celebrul parc de atracții, 
construit de Walt Disney, a 
luat foc în zbor si s-a prăbu
șit.

în mai multe localități din 
Brazilia au avut loc noi ma
nifestații ale studenților în 
semn de solidaritate cu lide
rul lor Vladimir Palmeira, a- 
restat de autorități în urmă 
cu cîteva săptămîni. Studen
ții cer eliberarea acestuia și 
anularea hotărîrii autorități* 
lor de a-1 reține sub stare de 
arest încă 30 de zile. La Sao 
Paolo, studenții au manifestat 
împotriva violenței poliție
nești și pentru eliberarea stu
denților arestați în urma ul
timelor incidente cu poliția. 
Ei și-au declarat totodată 
sprijinul cu diferite categorii 
de lucrători care revendică 
sporirea salariilor. în loca
litatea Salvador, capitala sta
tului Bahia din nondul Brazi
liei, 2 000 de studenți au 
ridicat baricade pe străzile 
cartierului Sao Gaetano și au 
aruncat cu pietre în vehicu
lele militare. La Aracaju, ca
pitala statului Sergipe, stu
denții au manifestat împotri
va măsurilor represive.

blicații, precum și 
rea reciprocă a 
unor cercetări de 
muu.

Partenerii noștri 
și-au manifestat ____
cunoască diferite probleme ale 
politicii noastre privind tinere
tul, în special cele referitoare 
Ia asocierea tineretului, ale șco
lii și formării profesionale, pro
bleme ale tineretului rural, 
probleme generale ale agricul
turii și ale procesului de pre
gătire a tineretului din acest 
sector. Evident, că ne vom stră
dui să le arătăm colegilor 
noștri italieni tot ceea ce i-ar 
putea ajuta să-și formeze o 
imagine asupra vieții și muncii 
tineretului român, a eforturilor 
sale constructive, o imagine cît 
mai corectă asupra condițiilor 
în care se dezvoltă, instruiește 
și muncește, asupra politicii pli
nă de grijă pe care conducerea 
noastră de partid și de stat o 
promovează pentru creșterea
unui tineret harnic si demn.
Aceasta Ie va da posibilitatea 
să ne cunoască mai bine, să în
țeleagă drumul pe care l-a par
curs România socialistă și în 
acest domeniu, stadiul în care 
ne aflăm, țelurile pe care Ie ur
mărim.

de discuții 
dorința să

Grevă generală 
in Uruguay

Zeci de mii de locuitori ai 
capitalei Uruguaycne au par
ticipat, joi, Ia funerariile stu
dentului Liber Arce, ucis în 
cursul ciocnirilor cu poliția, 
ce au avut loc miercuri Ia 
Montevideo. în același timp, 
în întreaga țară a fost decla
rată o grevă generală de pro
test împotriva represiunilor 
polițienești.
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