
SERIA II
Nr. 7836

Proletari din toate țările, uniți-vă I
ANUL XXX

JOI
1 AUGUST

1974
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

4 PAGINI
30 BANI

IN ACEST
NUMĂR

• UN „PERIPLU
(Note de

• LA PLIMBARE
CAMION DE 12

LIRIC"
lector)

CU UN 
TONE

NEGRE"• „CUPA MĂRII 
UN TEST UTIL PENTRU BAS- 
CHETBALISTELE NOASTRE

• GENEVA - UN ORAȘ AL 
DIALOGULUI

(Pași pe Terra)

o îndoială că întregul partid și întregul popor vor întîmpina a XXX-a aniversare a„Fără nici
răsturnării dictaturii fasciste și Congresul al XI-lea cu noi și noi succese în toate domeniile de 
activitate. Avem deplina convingere că în această luptă uriașă vom obține, sub conducerea partidului, 
noi și noi succese, vom realiza prevederile actualului cincinal înainte de termen, vom asigura 

pregătirea în bune condiții a viitorului plan cincinal!“

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din cuvîntarea rostită la Plenara comună a Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României)

Succese de prestigiu 
în întrecere

• OBIECTIVE ECONOMICE INTRATE 
IN FUNCȚIUNE

Luna iulie poate fi considerată pentru colectivele de oameni 
ai muncii din sectorul industriei materialelor de construcții o 
etapă plină de satisfacții în activitatea generală de realizare a 
sarcinilor cincinalului înainte de termen. între altele, este de 
semnalat că în această perioadă au intrat in circuitul economiei 
naționale, mai devreme decît era prevăzut, întreprinderile de 
produse ceramice de la Iași, Cluj și Doicești, care furnizează 
anual economiei naționale, 400 000 mp gresie, 30 milioane bucăți 
zidărie și 18 milioane țigle. De asemenea, și-a început activita
tea Fabrica de prelucrare a marmurei de ia Vașcău — județul 
Bihor, urmind să realizeze anual 25 000 tone mozaic. Noile 
obiective sint dotate in proporție de 90 la sută cu utilaje și 
instalații realizate de uzinele de specialitate din țară, care cre
ează o serie de avantaje pentru ridicarea eficienței economice.

O privire retrospectivă pe întreaga perioadă a celor 7 luni 
care au trecut din acest an este de natură să releve rezultate 
și mai concludente în acest sector. Astfel, de la începutul anului 
și pînă în prezent, au intrat în funcțiune 32 de capacități de 
producție. Finalizarea unor astfel de investiții, conjugată cu noile 
măsuri de îmbunătățire a organizării producției și muncii a 
dus la înregistrarea unor cantități mult sporite de materiale de 
construcții. Potrivit datelor statistice, economia națională a pri
mit suplimentar 6 000 mc prefabricate din beton, 23 milioane 
bucăți de zidărie, 905 000 mp plăci din azbociment

• AU ÎNDEPLINIT SARCINILE DE PLAN 
PE PRIMII PATRU ANI Al CINCINALULUI

Un alt colectiv — cel al întreprinderii de tricotaje Sebeș, a 
raportat îndeplinirea sarcinilor de plan pe primii 4 ani ai cinci
nalului și a angajamentelor asumate in cinstea celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării patriei și a Congresului al XI-lea al 
partidului. Muncitorii, tehnicienii și inginerii întreprinderii au 
creat astfel premisele realizării in plus pină Ia finele anului a 
unei producții industriale in valoare de peste 22

Pînă Ia această dată, 10 
și-au realizat sarcinile de 
naiului.

unități industriale din 
plan pe primii patru

milioane-iei. 
județul Alba 
ani ai clnci-

Un larg și insuflețitor ecou al documentelor Plenarei comune a Comitetului Central al Partidului
Comunist Român și Consiliului

MĂSURĂ ABNEGAȚIEI 
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onsțruim, în mod conștient, o societa
te nouă. Efortul pentru făurirea acestei 
noi societăți s-a născut din aspirația 
poporului nostru către progres și civi

lizație, către o viață prosperă, către deplina a-
firmare a personalității umane. Ridicată, de că
tre partidul comunist, pe cea mai înaltă treaptă, 
aceea a acțiunii revoluționare, această nobilă 
aspirație se materializează astăzi, prin munca 
întregului popor, în remarcabile înfăptuiri și 
in programe de dezvoltare economico-socială 
fără precedent în istoria României.

Un obiectiv central al partidului, în realiza
rea acestei construcții, este crearea cadrului or
ganizatoric cel mai corespunzător pentru defini
rea conținutului și sarcinilor fiecărei etape a 
procesului revoluționar de edificare a noii so
cietăți. Congresul al X-lea a precizat — pe baza 
unei riguroase analize științifice a realităților 
economico-socîale — conținutul noii etape isto
rice în care a pășit patria noastră, a stabilit 
obiectivele fundamentale ale făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate. Partidul a 
arătat cu clarviziune științifică că România a 
intrat într-o etapă nouă, în care socialismul, 
dezvoltîndu-se pe propria sa bază, iși valorifică 
/isuțlilateral superioritatea istorică față de 
toate celelalte tipuri de societate ; că realiza
rea obiectivelor trasate de Congresul al X-lea 
va situa societatea noastră socialistă înlr-o e- 
tapă superioară, etapă a maturizării sale, a dez
voltării profunde in toate compartimentele, a 
perfecționării bazei și suprastructurii socialiste.

Făurirea societății socialiste multilateral dez
voltate cere un uriaș efort creator al generații
lor tinere și vîrstnice, al întregului nostru po
por ; cere o continuă creștere a rolului conuu- 
cător al partidului, prezența continuă a cadre-

Suprem al Dezvoltării Economice ți Sociale a României

lor de partid, â tuturor comuniștilor în întreaga 
viață economico-socială, integrarea lor în pro
cesul de construcție economică și socială, par
ticiparea activă, in cadrul colectivelor de oa
meni ai muncii, la realizarea obiectivelor edi
ficării noii societăți. O activitate de o aseme
nea anvergură implică, firește, conducerea ști
ințifică a societății, stabilirea unor obiective _ în 
consens cu necesitatea istorică, precum și găsi
rea celor mai eficiente modalități de realizare 
a acestor obiective. Pornind de la această rea
litate, la Conferința Națională a P.C.R.
19—21 iulie 1972 s-a subliniat importanța ela
borării unui program al partidului care să tra
seze obiectivele și căile de acțiune în etapa 
strategică de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Și iată, recent. Plenara 
comună a Comitetului Central al Partidului Co
munist Român și a Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale a României a 
dezbătut și adoptat proiectul programului parti
dului — un program menit să dea o perspectivă 
clară dezvoltării țării în următorii 20—25 
ani. Rezultat al muncii cadrelor de bază 
conducerii partidului și statului, a zeci și 
de mii de cadre din economie, din toate 
toarele de activitate, de la 
la conducerile ministerelor, al unor 
largi în secțiile Consiliului Suprem al Dezvoltă
rii Economice și Sociale, în organele corespun
zătoare de conducere, elaborat — așa cum 
arătat în cadrul lucrărilor plenarei — cu con- 

a tovarășului Nicolae 
programului partidului are

ADRIAN VASILESCU

tribuția remarcabilă 
Ceaușescu, proiectul
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Tinerii răspund prin fapte
f chemărilor adresate de către

ALLIBERTATII 1<>CONGRES
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LA ÎNĂLȚIMEA răspunderilor

tovarășul Nicolae Ceausescu
IERI, A FOST CONSTITUITĂ 

0 NOUA BRIGADĂ 
STUDENȚEASCĂ

DE MUNCA PATRIOTICĂ

u

„Brigada de muncă voluntar- 
patriotică Izvorul Mureșului, con
stituită din 200 de studenți va do
vedi prin fapte..."

In raportul prezentat de Ion 
Machedon, student în anul IV la 
Facultatea de silvicultură din 

■ Brașov, răzbat deopotrivă . min- 
dria de a . conduce brigadă stu
dențească a anului jubiliar ’74, 
de a reedita tradiția anului 1971, 
anul constituirii primei brigăzi 
denumită „Izvorul Mureșului", 
hotărîrea de a munci cu sîrguin- 
ță, de a răspunde, prip fapte, 
chemărilor adresate de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU pri
vind înfăptuirea mărețului pro
gram al partidului care stabilește 
linia generală de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și de înaintare pe calea 
comunismului în România.

In zorii zilei de ieri, în incinta, 
căminului studențesc' 303 trico-

lortd a fost înălțat pe catarg. Au 
fost clipe emoționante, încărcate 
cu gînduri, sentimente, opțiuni 
ale celor 200 de studenți fi stu
dente din 19 centre universitare 
care au hotărît să petreacă o 
parte a vacanței în salopete de 
brigadier. Vor lucra în patru uni
tăți aparținînd întreprinderii „7 
Noiembrie" din Capitală, Iși vor 
aduce contribuția la realizarea 
sarcinilor de plan, a angajamen
telor, vor înscrie în cartea de aur 
a studenției noi dovezi de con
știință comunistă, de dragoste și 
atașament față de partid, de 
popor.

Cornelia Cismaș, studentă în 
anul III la Facultatea de filolo
gie din cadrul Institutului peda
gogic din Baia Mare conduce în

LIDIA POPESCU

TURCENI

CETATE
A LUMINII

(Continuare în nag. a lll-a)

ÎN VIITOAREA

TURCENI — un nume care 
tn urmă cu doi ani nu spunea 
nimic. Nici măcar harta nu-i 
preciza locul. Vechea vatră de 
așezare românească iși con
suma liniștit existența, unde
va, la talpa unui deal din Sub- 
carpații Olteniei. Pentru foștii 
crescători de animale și pod
goreni nu exista nici gară.

TURCENI — un nume care 
de doi ani arată o direcție 
precisă, cunoscută. Oamenii îl 
repetă, presa îl popularizează. 
Aici, țara iși construiește cea 
mai mare cetate a luminii.

Această vară, dinamizată 
de eforturile susținute cu 
care întregul popor întîm- 
pină cea de a XXX-a ani
versare a eliberării, și Con
gresul al XI-lea al P.C.R., este 
trăită de tineretul Româ
niei la cea mai înaltă ten
siune a muncii. Un argu
ment convingător îl oferă 
și constructorii termocentra
lei Turceni - noua citadelă 
a energiei electrice.

Brigada „Scinteii tineretu
lui" prezintă în pagina a 
3-a un amplu foto-reportaj.
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întreprinderea „Hidromecani
ca" din Brașov, cunoscută și a- 
preciată pentru calitatea deoseș 
bită a produselor sale întîmpi- 
nă cele două mari eveni
mente din viața poporului 
nostru cu realizări de pres
tigiu. Astfel după primul se
mestru al anului producția 
globală a fost depășită cu 3,3 
milioane lei iar sarcinile la ex
port au fost îndeplinite în pro
porție de 112 la sută. Hotărîrea 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. cu privire la majorarea 
retribuției tarifare, ca și che
mările adresate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu privire

la înfăptuirea programului par
tidului și proiectul de directive 
privind dezvoltarea economico- 
socială a României au determi
nat recent majorarea angaja
mentului anual al întreprinderii 
cu încă 300.000 lei.

Angajamentul celor 600 de ti
neri de a realiza lunar 2 ore de' 
muncă patriotică în sprijinul 
producției se cifrează acum la o 
valoare de 400 000 lei. Un exem
plu demn de consemnat este și 
felul în care organizația U.T.C. 
nr. 10 a realizat suplimentar, 
lună de lună, bobinarea a 4 mo
toare electrice și a confecționat 
cite 2 tubuiări de comandă

pentru strungurile întreprinde- T 
rii. Și în turnătoria de fontă, 
unde tinerii dețin o pondere în
semnată, s-au înregistrat, în ca
drul acțiunii de muncă patrio- ' 
tică în sprijinul producției, re
zultate demne de consemnat : 
au fost turnate peste plan 105 
tone piese. In afara acestor ac
țiuni organizate în sprijinul ’ 
producției,; tinerii întreprinderii 
sînt hotărîți ca pînă la 23 Au
gust- să realizeze angajamentul 
anual privind cantitatea de fier 
vechi pe care s-au angajat să 
o colecteze.

ADINA VELEA

FRONTUL PÎINII...
Dintr-o carte apărută recent, „Războiul 

pîinii" de Nicolae Mateescu, desprind două 
scene semnificative pentru natura unor pro
cese prin care a trecut și trece satul de 
azi dar și, nu mai puțin, pentru finețea 
transcrierii.

Prima, întîmplată prin 1949 : oamenii se 
adunaseră în jurul muntelui de porumb din 
magazia C.A.P.-ului, întîia recoltă a muncii 
în comun. Au măsurat grămada cu privi
rile și, foarte mulțumiți de evaluarea „din 
ochi", s-au simțit cuprinși de o mare bucu
rie : „înseamnă că o să primim pentru o 
zi-muncă aproximativ atîta". însă în toiul 

?ichiuiturilor, în magazie a intrat 
tele C.A.P.-ului. A măsurat 
și el din ochi muntele de po
rumb și le-â spus că i se 
pare mai mic. Nu le-a venit 
să creadă, însă cîntarul i-a 
dat dreptate președintelui. Di
ferența nu era prea mare dar se dovedise, 
prin calcul, că muntele nu era chiar atîta 
cit toată bucuria, dorința și iluzia oame- 
njlor voise să fie. „Se uitau nemulțumiți, 
tăcuți - notează scriitorul. De parcă acolo, 
în fața lor, el ar fi luat din porumbul care li 
se cuvenea". Desigur, el le luase ceva : din 
bucuria lor adîncă și care, în afară, îm
prumutase , chipul „muntelui de porumb". 
S-ar fi putut spune că, față de iluzia năs
cută din această mare bucurie, cîntarul 
acela era o pură „invenție". A greșit cel 
care i-a silit să vadă ceea ce exista cu 
adevărat, într-o realitate mai puternică și 
decît bucuria și decît iluzia lor ? Probabil. 
Dar nici nu se putea ca în acel moment 
să nu greșească. Era dreptul sau poate 
chiar datoria lui să greșească, după cum 
era și dreptul oamenilor ca, protejîndu-și 
bucuria, să privească acel cîntar ca pe o 
„invenție" ciudată, inoportună, iar pe omul 
care-l inventase, cu o mustrare ce cu tim
pul va fi dispărut din privirea lor. Insă ade
vărul, firește nu col psihologic, e și al pre
ședintelui : euforia și dorința din care ea 
se naște nu trag la cîntar și el a înțeles

președin-

primul. că de la un fel de bucurie, 
care încarcă inutil realitatea CU O iiuxiC/ 
pînă la cea de-a doua, care se naște, ea, 
dintr-o realitate mai sigură, bine măsurată, 
este un drum ce va trebui parcurs. De-a 
lungul lui oamenii au început să gîndească 
și chiar să simtă altfel.

Cum schimbarea modului de gîndire este 
un proces dinamic, permanent, o înțelegere 
nouă scoate la iveală una veche, neștiută 
sau neluată în seamă. într-o altă scenă din 
aceeași carte a lui Nicolae Mateescu, un 
om al satului de azi polemizează, prin in
termediul 
nom care

aceea
iluzie,

C. STĂNESCU

reporterului, cu un inginer agro- 
scrie într-un articol că s-a spe- 

er- 
mă „oameni care săreau 
la volanul tractorului, de acolo 
la cîntar, de la cîntar la alt
ceva... Ca niște mașini erau I", 
zicea inginerul acela cu dis- 

r, mecanizare dar și teama că

.... un articol ca s-a spi 
riat văzînd undeva la o fe 

.oameni care

preț. Așadai, _________ ,. ____ __
ea aduce după sine automatizarea indivi
dului, pierderea omeniei etc., etc. în reali
tate, a dori să schimbi radical un mod de 
a lucra introducînd mecanizarea dar a 
crede, în același timp, că oamenii' ce vor 
lucra pe mașini vor putea rămîne aceiași 
cu oamenii de la coarnele străve- 
chiului plug, fie el și de fier, este 
o iluzie meschină, iar teama de au
tomatizare a individului, filistinism. „Ma
șinile și mecanizarea pe care le vedem în 
altă-parte nu înseamnă nimic fără oameni 
- este de părere inginerul din sat, nu cel 
din articol. Nu poți, adaugă el, să iei ma- r. V - ._. ----- -- z_i..l Jț a fj •din articol. Nu poți, adauaa el, sa iei 
șina fără să iei ceva și ain felul de _ .. 
al omului care o folosește. Cu jumătăți de 
măsură nu se poate I Chipurile, inginerul 
acela vorbea în numele omeniei. Păi în
seamnă că n-ai încredere în omenia asta 
dacă-ți închipui că un alt fel de-a munci 
îl transformă pe om în automat!... Tare 
puțină omenie trebuie să ai în tine dacă 
ți-e atît de frică să n-o pierzi I". Ceea ce 
mi se pare mai mult decît rezonabil.
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TELEGRAMĂ
r- Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUSESCU, a trimis președintelui Republicii Dahomey, loco-
* tenent-colonel MATHIEU REREKOU, următoarea telegramă :

Ziua națională a Republicii Dahomey îmi oferă plăcuta ocazie 
să adresez Excelenței Voastre călduroase felicitări împreună cu 
urări de sănătate și fericire personală, bunăstare și succes po
porului prieten dahomeyan în dezvoltarea economică și so- 

it cială a țării sale.
îmi exprim convingerea că relațiile dintre țările noastre se 

vor dezvolta multilateral spre binele celor două popoare și coo
perării internaționale.

PROTOCOL
La București au fost semnate, 

miercuri. Protocolul celei de-a 
11; doua sesiuni a Comisiei mixte 

guvernamentale româno-algerie- 
ne de cooperare economică, ști- 
ințifică și tehnică, precum și 
Acordul comercial pe perioada 
1974—1977 care prevede schim
bul unei largi game de produse 

• ■ de bază între cele două țări, 
/potrivit necesităților economii- 

........jlor lor naționale, în concordanță 
’■ <țcu planurile de dezvoltare eco- 

......Anomlcă a României și Algeriei. 
1........... ‘ Documentele au fost semnate,

,f> ■> din partea română, de Ion Pâ-
,țan, viceprim-ministru al guver- 
Snului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice 
/internaționale, iar din partea al
geriană, de Layachi Yaker, mi- 

nistrul comerțului.
în cursul după-amiezii, minis

trul algerian al comerțului a 
părăsit Capitala.

TELEGRAME

dassani, care . ne-a vizitat țara, 
a. părăsit miercuri după-amiază 
Capitala.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni. oaspetele a fost salutat de 
Ion Pățan, Viceprim-ministru a’i 
guvernului, ministrul comerțu
lui exterior și cooperării eco
nomice internaționale, Constan
tin Căruntu, ambasadorul Româ
niei în Kuweit, de alte persoane 
oficiale.

' *
Ansamblul folcloric „Horin- 

cea-Gălați" a plecat miercuri în 
Olanda pentru a participa la 
Festivalul internațional de dan
suri folclorice de la Leiden.

Ansamblul gălățean va 
zenta, în această primă 
fruntare internațională a
dansuri populare și cîntece din 
diferite zone folclorice ale țării. 
De asemenea, vor prezenta spec
tacole în orașele Delft și Rot
terdam.

RECEPȚIE

Tovarășul Nicolae Gioăan, pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste Ro
mânia, a adresat președintelui 
Camerei Consilierilor din Dieta 
Japoneză, Kenzo Kono, o tele
gramă de felicitare cu prilejul 
realegerii sale iii această func
ție.

★
Președintele Marii Adunări 

Naționale a Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Giosan. a primit cu prilejul ale
gerii sale în această funcție te
legrame de felicitare trimise de 
președintele Adunării Populare 
a Republicii Populare Albania, 
Iliais Reka, președintele Adună
rii Federale a Republicii Socia
liste Cehoslovacia, Alois Indra, 
președintele Comitetului Perma
nent al Adunării Naționale a 
Reprezentanților Populari a 
R. P. Chineze, Ciu De, președin
tele Adunării Populare Supreme 
a Republicii Populare Democrate 
Coreene, Hwang lang Yop, pre
ședintele Senatului Iranului, 
Jaafar Sharif Emami, președin
tele Knessetului statului Israel, 
Israel Yeshayahu, președintele 
Marelui Hural Popular al Repu
blicii Populare Mongole, Niamin 
Luvsanciultem, președintele Co
mitetului Permanent al Adunării 
Naționale a R. D. 
Truong Chinh.

PLECĂRI

Vietnam, 
, i

a părăsit
spre ■

Miercuri dimineața 
Capitala, indreptîndu-se 
patrie, delegația de activiști ai 
Partidului Comunist din Cuba 
condusă de Jos< Alvarez Perez, 
șef de secție la C.C. al P.C.C., 
care, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, a făcut o vizită în 
schimb de experiență în țara 
noastră.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost salutată de 
Lucian Drăguț, vicepreședinte al 
Consiliului Central de Control 
Muncitoresc al Activității Eco
nomice și Sociale, de activiști de 
partid.

A fost prezent Jesus Mendiza- 
bal, însărcinat cu afaceri a.i. al 
Republicii Cuba la București.

în timpul șederii în România, 
delegația cubaneză a avut con
vorbiri la Consiliul Central de 
Control Muncitoresc al Activită
ții Economice și Sociale, Minis
terul Transporturilor și Teleco
municațiilor! comitetele jude
țene de partid Galați și Tulcea, 
la Comitetul municipal Constan
ța al P.C.R. și a vizitat obiec
tive economice și social-cultu
ral® din Capitală și provincie.

★
Ministrul comerțului și indus

triei din Kuwait, Khalid al A-

MĂRII NEGRE

CUPA

baschetbalistele noastre

Pe șoseaua Pantelimon — ofensiva constructorilor bucureșteni continuă.
Foto: GH. CUCU

Turneul internațional de bas-. 
Cljet feminin „Cupa Mării Ne
gre" a luat sfirșit cu victoria 
echipei Bulgariei, vicecampioa- 
nă europeană. Baschetbalistele 
bulgare au demonstrat de-a 
lungul turneului o excelentă 
condiție fizică și o admirabilă 
putere de luptă, atuuri care de
altfel le-au apropiat victoria. 
Echipa României, deși ciștigă- 
toare în meciul direct cu echipa 
Bulgariei, a dovedit inconstanță 
și mai ales o îngrijorătoare im
precizie in executarea aruncă- 

libere. Aceste carențe au 
evidente in special în me- 
cu R.P. Polonă, meci în 
reprezentantele noastre nu 
regăsit. Baschetbalistele

poloneze cu o apărare extrem 
de agresivă — deseori chiar 
dură — au stopat cu regularita
te atacurile echipei noastre și 
au contraatacat cu eficacitate. 
Dacă nu ar fi existat incredibi
lele ratări ale loviturilor de 
pedeapsă, atunci, credem, vic
toria ar fi surîs echipei noas
tre. Meciul a luat sfirșit Ia un 
scor strins : 49—47 pentru R.P. 
Polonă. în ultimul meci, cel cu 
echipa R.D.G. reprezentantele 
noastre au prestat un joc bun, 
terminînd învingătoare la un 
scor care ne scutește de comen
tarii : 79—44.

SPORT •SJPOKT

Atașatul militar, aero ți naval 
al Republicii Populare Chineze 
la București, Li Iun-cî, a oferit 
miercuri un cocteil, cu prilejul 
celei de-a 47-a aniversări a Zi
lei Armatei populare .chineze 
eliberare.

Un nou ciclu

„ Ctitori 
poporului

de

la

A apărut
numărul 32 al revistei săptă- 
minale de politică externă

„LUMEA"
Revista consemnează mo

mente ale politicii românești 
publicind comentarii și de
clarații ale unor personali
tăți străine.

Rubrica „Reportaj pe glob" 
evocă imagini din Emiratele 
Arabe Unite, Praga,' Elveția.

Teatrul radiofonic

ai istoriei 
român"

In cinstea marilor evenimente 
ale anului : cea de-a XXX-a a- 
niversare a eliberării și Con
gresul al XI-lea al partidului, 
Teatrul radiofonic difuzează în
tre 28 iulie și 28 august : Luna 
dramaturgiei românești contem
porane.

Serialul „Vulturul" s de Radu 
Theodoru, difuzat in 'cadrul a- 
cestei manifestări omagiale, 
inaugurează un nou ciclu de 
scenarii : Ctitori ai istoriei po
porului român. Ciclul răspunde 
aspirației de Instruire a tineri
lor ascultători, dornici să cu
noască realitatea istorică a tre
cutului, tradițiile revoluționare 
ale poporului nostru. „

Serialul Vulturul de Radu 
Theodoru aduce în prim plan 
figura lui Mihai Viteazul, ma
rele voievod care a înfăptuit 
primul stat unitar al românilor, 
de la întemeierea căruia se vor 
împlini in curind 375 de arii. 
Rolul lui Mihai Viteazul va fi 
interpretat într-o modalitate mo
dernă de actorul Ion Marinescu.

în alte roluri amintim pe : 
Irina Răchițeanu-Șirianu, Eu-

9

Manta, 
Cornel

genia Bădulescu, Ion 
Constantin Codrescu, 
Coman, Traian Stănescu, Fory 
Etterle, Dan Nasta și alții.

Regia artistică a serialului 
este semnată de artistul emerit 
Paul Stratilat. Regia muzicală ; 
Nicolae Neagoe.

Tot în cadrul Lunii dramatur
giei românești contemporane va 
fi difuzat în premieră, luni 12 
august, scenariul Detașamentul 
eroic de Mihai Georgescu, im
presionantă evocare a luptei u- 
nui grup de partizani comuniști. 
Din distribuție : Colea Răutu, 
Matei Alexandru, Ștefan Radof, 
Costel Constantin, Ovidiu Iuliu- 
Moldovan și alții. Regia artis
tică : Dan Puican.

Simbătă 24 august. Teatrul 
radiofonic va continua suita de 
premiere originale cu scenariul: 
Lingă apa Vișeului de Nicolae 
Jianu, o autentică pagină de e- 
roism din timpul războiului an
tihitlerist. în distribuție : Mir
cea Albulescu, Tatiana Iekel, 
Constantin Codrescu, Costel 
Constantin. Regia artistică : 
Cristian Munteanu.

Ion Marinescu, Fory Etterle și regizorul Paul Stratilat, într-o 
scenă din serialul „Vulturul", de Radu Theodoru.

Peste 1 000 de pionieri 
au participat Ia taberele

cu caracter tehnico-aplicativ
i

La Săliște, județul Sibiu, Ga
lați și Poneasca, județul Caraș- 
Severin s-au închis taberele re
publicane de aerorachetomodele, 
navomodele și cea denumită 
„Vinătoare de vulpi". în cadrul 
lor, peste o mie de purtători ai 
cravatelor 
lecționați 
participat 
cursurilor 
aplicativ, 
nave,
realizate de ei in cercurile de

roșii cu tricolor, se- 
din toată țara, au 
la faza finală a con- 
cu caracter tehnico- 
folosind modelele de

aeronave și receptoare

specialitate din școli și casele 
pionierilor. Imbinînd plăcutul cu 
utilul, ei au participat, timp de 
două săptămîni, la o amplă sui
tă de activități, din programul 
căreia nu au lipsit manifestările 
culturale, sportive și recreative, 
excursiile și drumețiile. Pionie
rii au dezbătut și au stabilit tot
odată planul activităților teh- 
nico-aplicatlve pe care le vor 
desfășura în cadrul cercurilor 
de specialitate în cursul viito
rului an școlar.

Străbat împreună cu echipa
jul Direcției de circulație din 
Inspectoratul General al Miliției 
— format din locotenent-colonel 
Gheorghe Ene și locotenentul 
Matei Marius Valeriu — șoseaua 
București — Găești — Tîrgo- 
viște. E sîmbăta. E cald. înă
bușitor de cald. Traficul rutier 
nu cunoaște însă pauze. Pe șo
sea e un du-te-vino continuu. 
Radarul intră și el în acțiune. 
Sînt controlate 247 de mașini, 
se aplică 133 contravenții pen
tru exces de viteză și defecțiuni 
tehnice, sînt ridicate 2 permise 
de circulație și 26 certificate de 
înmatriculare.

verificare a mașinii'încearcă să 
ne „convingă", că... a rămas la 
portar.

CU BENZINA STATULUI
Prevederile Decretului Consi

liului de Stat cu privire la dez
voltarea bazei energetice și la 
folosirea judicioasă a combus
tibililor și energiei impun dez
voltarea spiritului gospodăresc, 
a responsabilității civice, atitu
dinii intransigente împotriva 
oricăror forme de risipă. Cind

IN AFARA LEGII

Se știe că actul care justifică 
activitatea șoferului, exploata
rea mașinii și consumul de 
benzină, este foaia de parcurs. 
Ea trebuie completată, semnată, 
parafată înainte ca mașina să 
plece din garaj de cei ce răs
pund de organizarea și dirijarea 
activității. în multe cazuri așa 
se și procedează. Sînt însă și 
situații cînd, lăsată la discreția 
unor șoferi, foaia de parcurs se 
transformă într-un petec de 
hirtie fără valoare. Ne convin
gem oprind autospeciala 
22 B 6624 (benzină nenormată) 
condusă de șoferul Florea Cap- 
alb, aparținînd Șantierului con
strucții agrozootehnice Titu — 
lot Găești. Transportă oameni. 
Foaia nu cuprinde nici un nu
me. Aflăm că el, șoferul, fără 
a avea dreptul, și-a aprobat 
plecarea în cursă, a semnat foa
ia de parcurs, a verificat sta
rea tehnțcă a mașinii. Mașina 
31 DB 1144, semnalată și de ra
dar, circulă de 'două zile „pe 
încredere". Foaia pe care ne-o 
arată Marin Vișan este veche, 
necompletată. Cit despre fișa de

Sigur, „Cupa Mării Negre" a- 
flată la a 13-a ediție nu poate 
fi socotită o competiție defini
torie pentru apropiatul campio
nat european, ce va începe la 
sfirșitul lunii august în Italia, 
ci doar un test folositor bas
chetbalistelor noastre. Dealt
fel, antrenorii români preconi
zează atingerea formei de virf 
în preajma datei de începere a 
campionatului european. Totuși 
competiția de la Constanța a 
fost utilă, deoarece din grupa 
in care a participat echipa 
României la campionatele euro
pene fac parte și echipele R.P. 
Polone și R.P. Bulgaria, antre
norii români avind astfel posi
bilitatea să le studieze punctele 
tari și slabe și, în consecință, 
să găsească cele mai bune solu
ții pentru a le contracara. După , 
acest turneu, reprezentantele 
noastre vor mai participa la o 
competiție în R.P. Bulgaria, 
după care vor evolua Ia cam
pionatele europene. Sperăm ca 
la acest campionat să obținem 
unul dintre primele 2 locuri 
grupă,- puțind astfel evolua 
întrecerea celor mai bune 8 
chipe din Europa.

în 
in 
e-

TEODOR POGOCEANU

• MIERCURI, In orașul sue
dez Haparanda au luat sfirșit 
campionatele europene de lupte 
libere pentru juniori. Un frumos 
succes au repurtat sportivii ro
mâni Petre Brandușan (52 kg) 
și Gigei Anghel (57 kg) care au 
cucerit medaliile de argint 
categoriile respective.

• Selecționatele de tenis 
României și Italiei care-și 
disputa vineri, simbătă și dumi
nică finala zonei europene 
(grupa A) din cadrul „Cupei 
Davis", se antrenează în locali
tatea Mestre din apropiere de 
Veneția, locul unde va avea loc 
acest meci. încă nu s-a stabilit 
care va fi componența echipei 
italiene. Se cunoaște că primul 
jucător va fi Adriano Panatta, 
iar cel de-al doilea urmează să

la

ale
vor

fie ales între Bertolucci și Baraz- 
zutti. Echipa României este al
cătuită din Iiie Năstase, Ion 
Tiriac. Toma Ovici și Dumitru 
Hărădău (rezervă). Tragerea la 
sorți pentru stabilirea progamu- 
lui va avea loc astăzi, joi Ca 
arbitru va funcționa englezul 
Derec Hardwich.

0 Pe arena „Voința" din Plo
iești s-a disputat meciul inter
național de box dintre o selec
ționată de tineret a României și 
reprezentativa Iranului. Întîlni- 
rea s-a încheiat la egalitate : 
14—14.

e în cadrul turneului interna
țional de tenis de la Ostrava, 
jucătorul român Victor Sotiriu 
l-a învins cu 6—2, 6—1 pe ceho
slovacul Ambroz.

mun. Autoturismul 21 MH 2072 
transportă de la Șantierul na
val din Drobeta Tr. Severin 
la Constanța, legal, ce-i drept, 
din punctul de vedere al acte
lor, două anvelope uzate, un 
polizor și trei pachete obișnui
te cu piese. Dus-întors 
1 200 km. adică 200 litri 
benzină.

bleme că deplasarea i 
prelungi cu 
plătește.

2—3 zile.

★
la punctul

vase 
Statul

de con-

circa 
de

...CA IN CODRII 
VLĂSIEI

Cind speram că s-au terminat 
surprizele ne aștepta încă una 
în Pădurea Vlăsiei. Autocamio
nul 21 AR 2935, aparținînd 
întreprinderii P.A.L. din locali
tate, în greutate de 7,5 tone,

La plimbare
cu un camion

de 12 tone
unii șoferi au „suflet mare" și 
pasagerii „bunăvoință", se poa
te călători, în condiții excelen
țe, cu benzina statului. Salvarea 

DB 1056 transportă o bolna- 
la maternitatea din Găești 

clandestini ;

31 
vă 
și... doi pasageri 
șoferul Stan Petre de pe mași
na 31 IF 1441, a cules de pe 
drum doar... opt pasageri. Nu mai 
vorbim de faptul că autoriza
ția nr. 881175, eliberată de Cen
trala transporturi auto, care 
i-ar fi permis șoferului ieșirea 
din limitele județului Ilfov, ex
pirase la data de 30 iunie !

Iată și un caz ieșit din co-

se „odihnea" gol-goluț la um
bra pomilor. Șoferul, Teodor 
Sirea, supărat că l-am sculat din 
somn ne apostrofează : „ce, 
n-am voie să dorm la cam
ping ?“ Legal, locul său de par
care era una din autobazele de 
pe traseu. A preferat să .vină 
aici. De fapt nu este singurul 
act indisciplinar comis. ~ 
acte Sirea trebuia să facă 
drum 
altul 
două 
Arad, 
să-și . .
Pipera. Nu-și făcea omul pro-

După 
L___ un

la întreprinderea Pipera, 
la „Policolor" și după 
zile să se înapoieze în 
I-au trebuit trei zile ca 

rezolve problemele la...

Am ajuns
trol Chitila citeva minute după 
semnalarea unui caz ’ oarecum 
aparte. Am notat faptele așa 
cum ni le-a relatat plutonierul 
Tudor Mirzea. Un camion de 12 
tone căruia riu-i semnaliza un 
bec a fost oprit, așa cum scrie 
în instrucțiuni. Șoferul n-avea 
asupra sa dovada de control 
tehnic, permisul nu era nici 'el 
semnat. Paradoxal, camionul 
acesta de 12 tone, transporta... 
o persoană. Dar persoana era 
un sportiv care se grăbea să a- 
jungă la antrenament. Pe foaia 
de parcurs nr. 894559 nu figura 
însă nici un nume. Am consul
tat mersul trenurilor. De la Chi
tila Ia București sînt 9 km. Deci 
9 km. cu o mașină de 12 tone. 
Oferim Conducerii întreprinderii 
de utilaj transport Chitila. că
reia ii aparține mașina 32 B. 
5158, aceste date, nu de alta, 
dar poate că se va interesa pe 
mina cui sînt lăsate, uneori, 
mașinile și va lua măsuri în 
consecință.

Pentru că astfel de fapte sînt 
determinate, în fond încuviințate 
de cei care, avînd munci de răs
pundere, șefi de garaj, autobază, 
revizori etc. nu-și fac datoria. 
Mașinile nu Sînt controlate, se 
circulă cu acte incomplete sau 
cu termene expirate, aparatele 
de înregistrarea km. nu funcțio
nează... Scăpați de sub control 
unii șoferi se dovedesc între- 
prizători, rotunjindu-și buzuna
rele chiar sub privirile îngădui
toare ale șefilor pe care-i trans
portă. Rindurile de 
și un apel la adresa 
lor U.T.C. care au 
întreprindă acțiuni

■ ducării moral-politice a tinerilor 
șoferi.

e După cum se știe, olimpia
da echipelor feminine din acest 
an se va organiza in luna sep
tembrie în Columbia, la Mede- 
lin. Antrenorul lotului feminin 
al României, S. Samarian, ur
mează să definitiveze echipa 
pentru olimpiadă. în urma cu
noașterii rezultatelor finalei 
campionatului național feminin 
din acest an.

0 La Lipețk în cel de-al 
IX-lea turneu internațional fe
minin R.S.F.S.R.. locul I a fost 
ocupat de maestra sovietică 
Kozlovskaiă care a condus de-a 
lungul tuturor rundelor. Țara 
noastră a fost reprezentată la a- 
cest turneu de către maestra in
ternațională Suzana Makkai care 
s-a clasat pe locul 3.

e în Ungaria se desfășoară 
tot în aceste zile un alt turneu 
internațional feminin de-o forță 
mijlocie. Din păcate, reprezen
tanta noastră, maestra interna
țională Elisabeta Polihroniade, 
se pare că nu-și regăsește deloc 
forma sportivă ce i-a adus con
sacrarea.

După eșecul din meciul cu e- 
chipa Iugoslaviei (16—16, dar la 
prima masă Lazarevici — Poli- 
hroniade 4—0...) și startul la 
Szentes a fost destul de slab ; 
ca urmare, Polihroniade ocupă 
în prezent locul 6. Dar în e- 
ventualitatea unor victorii în 
rundele următoare cu adversare 
ceva mai slabe reprezentanta 
noastră mai poate ciștiga citeva 
locuri în clasament.

0 Turneul internațional mas
culin de la Solinger (R.F. Ger
mania) a luat sfirșit cu victoria 
marilor maeștri L. Polugaevsk’ 
(U.R.S.S.) și L. Kavalek (S.U.M 
care au totalizat 10 pct. din 14 
posibile. Fostul campion mon
dial, B. Spâsski, care într-o 
partidă din primele runde a su
ferit o neașteptată înfrîngere de 
la finlandezul Westerinen s-a 
clasat Ia egalitate cu acesta, pe 
locurile 3—4, cu cite 8,5 pct. 
fiecare...

0 La cea de-a 20-a ediție a 
campionatului mondial universi
tar pe echipe ce se desfășoară 
în Anglia, în orașul Teeside, se 
dispută in aceste zile semifina
lele. Echipe puternice ' prezintă 
Ungaria Ga primele mese tine
rii mari maeștri Sax și Ador- 
jan), R.F.G. (lider al forma
ției este R. HfibnCr) și Anglia 
(avînd in formație pe talentații 
Miles și Stean). Marea favorită 
rămîne totuși reprezentativa 
U.R.S.S., formată din marii ma
eștri Vaganian și Balașov, mae
ștrii internaționali Beliavski șl 
Romanișin și maeștrii Kupreicik 
și Palatnik.

0 Campionatul Cehoslovaciei 
din acest an s-a încheiat cu o 
surpriză : pe primul loc cu un 
rezultat excelent — 12 pct. din 
15 — a ieșit maestrul interna
țional V. Jansa. Marele favorit 
al competiției; reputatul mare 
maestru Vi Hort a ocupat locul 
II cu 11 pct.

0 Un adevărat record de 
participare (101 Jucători) s-a 
înregistrat la campionatul Open 
al Norvegiei desfășurat după 
sistem elvețian. După consuma
rea celor 9 runde, turneul a 
fost cîștigat de islandezul Sigur- 
jonsson cu 7,5 pct. El a fost ur
mat în clasament de Kristian
sen (Norvegia), Rantanen (Fin
landa) și Raina (Ungaria), cu 
cite 7, pct, fiecare.

FLORIN GHEORGHIU

față se vor 
organizații- 
datoria să 
pe linia e-

LIDIA POPESCU

• Miercuri s-a încheiat la Pi
tești faza finală a campionatu
lui național de șah aT juniorilor.

Titlul de campion național 
de șah la juniori pe anul în 
curs a revenit lui Dominte Ma
rian de la „Medicina" Iași, caoe 
a totalizat 11 puncte din cele'.<3 
posibile, obținînd. tdtodată. și 
categoria sportivă de candidat 
maestru.

0 Turneul internațional femi
nin de șah de la Lublin s-a în
cheiat cu o frumoasă Victorie a 
maestrei românce Gertrude 
Baumstark, care a totalizat 8.5 
puncte din 11 posibile. Pe locu
rile următoare s-au clasat 
Henrika Konarkowska-Sokolov 
(Iugoslavia). Petra Feistel (R.D. 
Germană)! Brigitt Szinka (Un
garia), Graszdina Szmacinska șl 
Anna Jurczinska (ambele Polo
nia) — cu cite 6,5 puncte.

ROMÂbUA'FILM PREZINTĂ t

36 DE ORE
producție a studiouri

lor americane 1964 

regia: George Seaton 

cu: James Garner, 

Rod Taylor, Eve Ma

rie Saint.

O fantastica aventu* 

rd cu 36 de ore înain

tea operațiunii „O- 

VERLORD".

întreprinderea de turism hoteluri și restaurante
București

vă invită să participați la excursii de o zi — o zi și jumătate, 
organizate la sfirșit de săptămînă

a. — O zi cu autocarul — duminica
București — Poiana Brașov
București — Cheia
București — Rucăr — Bran — Brașov
București — Curtea de Argeș

înscrierile, reținerile de locuri și achitarea costului excursiilor 
de mai sus se fac la filialele de turism din bd. Nicolae Bălcescu 
nr. 35 și bd. Republicii nr. 68.

Din marile cartiere bucureștene j

— cart. Titan (rest. Miniș), București — Poiana Brașov
— cart. Berceni (b-dul Metalurgiei, centrala telefonică)

București — Curtea de Argeș

— cart. Drumul Taberei (cinema Favorit). București Cheia 
cu plecarea la ora 6,30

— Piața Palatului R.S.R. (rest. Cina) București — Cimpulung 
— Rucăr — Bran — Brașov
cu plecarea la ora 7,00

Costul excursiei se achită direct la autocar.

b. — cu trenul, o zi pe litoral, plecarea duminică la ora 0,50
și 1,30 cu înapoierea în aceeași zi.

— Valea Prahovei — Predeal — plecarea duminică la ora 6,55
— O zi și jumătate cu trenul la cabanele : Furnica, Piscul Cii- 

nelui, Schiori, Sinaia.

Informații și înscrieri la filialele de turism de mai sus

PITOREȘTI LOCURI 
DE POPAS IN 

JUDEȚUL CLUJ

Celor care călătoresc pe frumoasele me
leaguri clujene, cooperația de consum le 
oferă atractive locuri de popas ți recreare 
la unitățile sale turistice.

Pe șoseaua internațională E 15, în apro
pierea localității Luncani, se află Hanul 
Pescarilor, amplasat într-un cadru natural 
pitoresc, pe malul Arieșului. Unitatea dis
pune de 12 căsufe-camping și un restaurant 
care servește pe lingă alte specialități culi
nare, numeroase preparate din pește.

Pe același traseu, la km. 499 s-a dat în

folosință Terasa Căpuș, loc de popas încin- 
tător, la marginea unei păduri de stejari. 
Oaspeții găsesc aici condiții bune de ca
zare în confortabile căsuțe camping pre
cum și un restaurant cu terasă. Pentru cei 
amatori, o popicărie.

Tot pe șoseaua E 15, la km. 520, pe valea 
Crișirlui Repede, la altitudine de 680 m., o 
gazdă ospitalieră pentru o vacanță în mij
locul naturii este Tefrasa cu camping Izvorul 
Crișului. Turiștii pot petrece aici zile de 
adevărată recreare de care își vor aduce 
aminte multă vreme.
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Punctul în care soarele în- 
.ilnește pe cei mai înalți pă- 
mînteni. Locul de unde di
mineața începe mai curată, 
iar seara soarele, cînd se pre
gătește pentru o altă călăto
rie, păstrează încă raze, în 
timp ce jos, în hotarul vieții 
obișnuite, se aștern umbrele. 
De aici, privirea îmbrățișea
ză cel mai întins orizont. A- 
ici, cu viața în echilibru fra
gil, trăiesc constructorii. A- 
cești deloc legendari meșteri 
Manole, fără aripi de șindri
lă, dar cutezători și cel puțin 
la fel de pricepuți in a face. 
Acești eroi necuprinși de mit, 
tocmai pentru că ceea ce fac 
nu este singular, peste care 
să cadă decenii și secole. Dar 
și pentru că ceea ce lasă în 
urmă lor constituie minunea 
noastră de fiecare zi.

Intr-o țară împînzită de 
șantiere, mitul se retrage în
vins. Această viață însăși, în 
echilibru fragil, nu înseamnă 
nicidecum o primejdie, o va
mă care să ceară, cu orice 
preț, sacrificii. Dimpotrivă, 
un teritoriu al curajului și vo
cației, al îndrăznelii și opțiu
nii lucide. Al verificării și că- 
lirii marilor caractere.

Zici constructor — și zici 
ostașul din linia I a vertica
lei muncii.

Zici constructor — yi zici

Traian Rusu 
se recomandă

Bucecea — via Iași, lito
ral, Rogojelu — iată drumul 
afirmării tinărului șef de e- 
chipă Traian Rusu. I.a Iași 
a construit întreprinderea 
metalurgică. Pe litoral — 
șaiba de blocuri multicolore. 
La Rogojelu — termocentra
la. „de la primul, la ultimul 
ax".

Aici a sosit în septembrie, 
anul trecut. A glisat primul 
șir — A, de la sala mașini
lor. Acum lucrează la fron
tonul fix, parte componentă 
a clădirii principale. L-am 
intilnit la cota 15.5 metri, 
însoțit de sudorii, lăcătușii, 
fierar-betoniștii din echipă, 
imbinind complicate încren
gături metalice. N-are prea 
mult timp de vorbă. Se află 
in aprinsă întrecere cu echipa 
lui Ilie Vătavu. îi despart 
distanțe de ordinul centime
trilor. Dar fiecare centime
tru aici este ca in sportul de 
performanță : se ciștigă greu, 
eu trudă. Recordul lui Rusu: 
glisarea a doi metri și patru
zeci de centimetri intr-un 
schimb. Al lui Vătavu : doi

Fotografia alăturată are valoare antologică. Arhiva o poate păs
tra drept document al întîiului bloc în construcție din Turceni — 
'viitorul oraș. FI va fi gata chiar în această toamnă. Altele îi vor 
urma. Intr-o primă etapă — peste 4 000 de apartamente. In unele 
vor locui actualii constructori. In altele, cei ce vor stăpîni agre
gatele, cînd termocentrala va produce lumină. Aici, însă, își vor 
afla casă și mulți din localnici — și comunele din jur — care 
acum fac naveta ca șantieriști, iar mai tîrziu, după școli de caii-: 
ficare, vor alcătui elementul muncitoresc al orașului. 'Pentru ei se 
construiesc încă de pe acum spații comerciale, fabrică de pîine, 
creșă, grădiniță. Și, cu siguranță, orașul va avea și gară proprie, 
pe noua linie ce se va inaugura în curînd: Filiași-^-Rovinari.

Vasile Coicheri, șef de formație, Gheorghe Drăghici și Ion Ste- 
găroiu, trei din muncitorii șantierului hidro, în răspunderea căruia 
se află construcția barajului și a casei sitelor. Din acest punct se 
asigură alimentarea cu apă a cazonelor, după o tehnologie anume. 
La baraj, activitatea propriu-zisă, de turnare, n-a început încă. 
„Deocamdată — ne spune tînărul maistru Aurel Sterie — a fost 
deviat Jiul. Am realizat toate excavațiile necesare, am executat 
ecranul de piloți secanți din amonte"■

In prezent, oamenii sînt concentrați la alte lucrări. Cei trei din 
imaginea de mai sus — și alături de ei, tinerii Ion Giurcan, 
Gheorghe Bușă, Ion Șerban, Petre Furulescu, Gheorghe Rotaru, 
Ion Toma — lăcătuși, dulgheri, zidari — clădesc casa sitelor, lo
cul unde apa se purifică înainte de a deveni abur și forță în 
turbină. Printr-o bună aprovizionare cu materiale, prin judicioasa 
folosire a utilajelor, dar mai ales printr-o înaltă organizare _ a lu
crului, constructorii de la casa sitelor s-au angajat să finalizeze 
obiectivul în timp record. La această oră, ei au deja un avans 
de 14 zile.

„ ...Și-apoi este atît de profi
tabil, dascăl fiind, să uiți după 
o zi de lectură profesională șa
bloanele docte și școlărești și 
să divaghezi, pornind de la un 
text frumos..." — se confesează 
Dumitru Micu în finalul unui 
articol din recentul său Periplu 
apărut la Editura Cartea Româ
nească. Intr-adevăr. „uitîndu-și“ 
pentru un timp obligațiile' uni
versitare. dezbrăcînd toga isto
ricului literar, profesorul Dumi
tru Micu se lasă în voia diva
gațiilor, oferind cîteva libere 
Medalioane, Reflecții și atitu
dini și Lecturi și evocări demne 
de cea mai susținută atenție. 
Dumitru Micu se detașează net 
aici ca unul din cei mai avizați 
critici de poezie. Comentariile 
sale lirice constituie, dealtfel, 
și piesele cele mai rezistente ale 
acestui volum. Fie că este vorba 
de „Pastelurile" lui V. Alecsan- 
dri, de poezia lui Ion Barbu, 
Lucian Blaga sau Al. Philippide 

braț generos rotind aceeași 
planetă a izbînzii.

Zici constructor — și zici 
puterea care statornicește ce
tăți în echilibru sigur, vigu
ros.

Da, ni s-ar putea aminti 
de alpin iști. Dar asta-i cu to

metri și treizeci și cinci cen
timetri.

Nu știm cum se va termi
na disputa. Cu siguranță, in
să. că la cota finală — 32,6 
metri — cei doi lăcătuși me
canici iși vor stringe bărbă- 
tește miinile. felicitindu-se 
reciproc. Coșurile înalte de 
280 metri îi vor aștepta, apoi, 
pentru continuarea întrecerii. 
Iar acolo, sus, o nouă strin- 
gere de mină va marca iz
bind».

sau de versurile lui George Al- 
boiu și ale Gabrielei Melinescu, 
Dumitru Micu se pleacă în fața 
lor cu o aceeași, nedezmințită, 
emoție, pătrunzindu-se de vi
brația lOr lăuntrică, trăindu-le. 
apoi, atent să nu piardă nimic 

NOTE DE LECTOR „PERIPLU LIRIC")
din savoarea, sensul sau culoa
rea lor particulară. decantin- 
du-le și demontindu-le cu luci
ditate pentru a le afla sunetul 
fundamental, originalitatea sau 
dacă acestea sînt — în cazul 
textelor clasice — cunoscute, 
descoperind măcar o nuanță 
nouă, un sens aparte inedit. Va
sile Alecsandri, de pildă, este 
pentru Dumitru Micu un „artist 

tul altă poveste. Vor fi avînd 
yi ei vocația lor. In timp, în- 
să, ce alpinistul se cațără, 
constructorul se înalță. Numai 
constructorii au adevărata vo
cație a înălțimilor.

La Turceni, ateastă vocație 
se află în plină afirmare.

Au luat-o 
înaintea timpului

rafinat", care excelează deopo
trivă in „reprezentări grațioa
se". in înfățișarea unor „prive
liști invernale" prin explorarea 
cu precădere a unor „elemente" 
din „negrul mineral", în fine în 
crearea unor peisaje fantastice, 

vizionare, anunțînd deja „sele
narul eminescian". Intre poeții 
ardeleni afirmați acum două de
cenii, poeți cărora le este co
mună obsesia „anilor pierduți", 
un „virtuos al liedului", care1 
„își rotunjește cintecul ca un 
vas de preț", se impune Tiberiu 
Utan. Nicolae Labiș, poet vizio
nar din familia titanicilor, evocă 
liric lumea pădurii, tărim de 

basm, veritabil paradis. Poezia 
lui Nichita Stănescu e „filozo
fie și joc infantil", Ana Blan- 
diana „militează" cu o „candoa
re adamică", iar Marin Sorescu. 
împlătoșat cu luciditate ca un 
veritabil Don Quijote se răz

boiește cu excesul de luciditate. 
Chiar cînd scrie despre proza
tori sau critică, Dumitru Micu 
se arată interesat în primul rind 
tot de poezie, în virtutea ideii, 
exprimată undeva, că „liric»;, 
măcar în punctul de plecare și 
în cel de sosire, este nu numai 
orice operă de artă, dar orice 
înfăptuire umană". „Amintirile" 
lui Ion Creangă au, astfel, un

Precum se vede, deocamdată 
se pun temeliile. Constructorii 
toarnă betoane, montează; 
grinzi, înalță piloni. Cota zero 
a fost depășită. Cea mai mare 
termocentrală a țării urcă gră
bit pe verticală. La sala ma
șinilor se realizează structura 
primului grup. La corpul inter
mediar. de asemenea. Fundația 
cazanului nr. 1 a fost recep
ționată și predată la montaj. 
Ritmul turnărilor zilnice — 900 
metri cubi de betoane. Al 
montajului — 160 tone. Alături, 
pe Jiu, se fac amenajări în ve
derea înălțării barajului.

Termocentrala va avea opt 
grupuri, cu o putere instalată 
de 2 640 MW; opt cazane de 
1 035 tone abur pe oră, Ia o 
presiune de 195 atmosfere si 
temperatură de 540 grade. Cele 
patrii^ coșuri de fum — primul, 
deja în construcție — vor atin
ge 280 metri înălțime; unice la 
noi, printre puținele în Euro
pa. O primă etapă — patru gru
puri — va fi încheiată în anul 
1977. Din șase în șase luni 
apoi — pînă în 1980 — vor in
tra în exploatare și celelalte 
grupuri.

Valoarea acestui important 
obiectiv energetic? O singură 
comparație:' puterea instalată 
depășește de peste cinci ori pe 
cea a anului 1938.

întrec în a clădi 
mai mare palat 
Ca întotdeauna, 
viitoarei cetăți,

TURCENI - numele care 
de doi ani arată o direcție 
precisă. Două mii de con
structori se 
patriei cel 
de lumină, 
pe schelele 
forța tînără își afirmă ple
nar, vocația. Și aici, genera
ția ANULUI XXX semnează 
cu fapte in cartea de aur 
a muncii, ridicînd acest loc 
la cota recunoașterii națio
nale.

„lirism." esențial, care derivă 
din marea „dramă omenească" 
pe care o trăiește și o dezvăluie 
autorul: „Scriindu-și amintirile, 
prozatorul pornește „în căutarea 
timpului pierdut" și regăsindu-1 
se simte restituit sie însuși".

Un admirabil eseu de recu
perare morală a lumii lui Ca- 
ragiale este articolul Mitică. 
Dumitru Micu polemizează aici 
cu Eugen Ionescu și cu toți acei 
critici care au văzut in proza 
lui I'.L. Caragiale numai satiră 
și o lume de „imbecili", „idioți" 
etc. Că aceștia sînt „oameni su
ciți", da. e de acord criticul, 
dar se poate vorbi, sugerează

(Urmare din pag. I) 
la bază concepția științifică, marxist-leninistă 
a partidului nostru, aplicarea legităților uni
versal valabile Ia condițiile concrete economico- 
sociale și istorice din țara noastră.

resa de ieri a publicat cuvîntarea to- 
|W/ varășului Nicolae Ceaușescu Ia Pie
li nara comună a Comitetului Central al 

Partidului Comunist Roman și a Con
siliului Suprem al Dezvoltării Economice și So
ciale a României. Document de importanță isto
rică deosebită, cuvîntarea secretarului general 
ni partidului face o amplă prezentare a conți
nutului și trăsăturilor proiectului programului 
P.C.R. și proiectului de directive privind dez
voltarea economico-socială a României in anii 
1976—1980 și prognozele de dezvoltare în pers
pectivă a țării pină în 1990. „Aceste documente 
— subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
prefigurează in mod minunat viitorul strălucit 
al patriei noastre. înarmează partidul și poporul 
cu un program clar de acțiune in vederea fău
ririi societății socialiste multilateral dezvolta
te și inaintării României pe calea edificării co
munismului".

Din bogăția de idei cuprinse în ampla cuvîn- 
tare rostjiă de secretarul general al partidului, 
desprindem trăsăturile caracteristice ale pro
gramului și răspunderile ce ne revin tuturor 
pentru traducerea lui în viață. Obiectivele pe 
care le trasează programul P.C.R. se întemeia
ză pe analiza riguroasă a realităților vieții, a 
practicii sociale, a experienței istorice, a parti
cularităților actualei etape pe care o parcurgem, 
precum și prin prospectarea științifică a viito
rului.

Viitorul patriei este proiectat pornind de la 
datele pe care le oferă trecutul și prezentul. A- 
naliza științifică, materialist-dialectică și istori
că a dezvoltării luptelor revoluționare, sociale 
și naționale purtate de poporul nostru, care au 
constituit forța motrice a progresului patriei in 
decursul întregii sale istorii, a rolului clasei 
muncitoare, in alianță cu țărănimea, Cu intelec
tualitatea, cu toate forțele progresiste, sub condu
cerea partidului comunist, in întregul proces 
de ridicare economico-socială și de dezvoltare a 
civilizației în țara noastră, oferă un veritabil 
tezaur de experiență. Programul sintetizează 
mărețele victorii obținute de poporul român, 
sub conducerea partidului, în transformarea re
voluționară a țării, în făurirea societății socia
liste. îndeosebi după cel de-al IX-lea Con
gres, făurirea noii societăți a însemnat pentru 
partidul comunist o activitate neobosită de ela
borare a celor mai bune soluții, de găsirea celor 
mai adecvate modalități care să asigure progre
sul patriei, bunăstarea poporului. Este etapa 
în care s-a afirmat cu precădere capacitatea 
partidului de a studia cu mijloace științifice 
realitățile, de a descoperi la timp contradicții
le care apar in societate, de a se consulta cu 
masele, de a ridica deschis in fața poporului 
dificultățile ivite și cauzele acestora, de a găsi 
întotdeauna cele mai potrivite căi de depășire 
a unor rămineri în urmă, de mobilizare a tutu
ror forțelor societății pentru realizarea politicii 
sale marxist-leniniste. Atît prin structura sa 
cir și prin ceea ce realizează, prin întreaga sa 
activitate, partidul și-a intensificat puternic e- 
forturile privind dezvoltarea legăturilor cu 
masele, afirmindu-și plenar calitatea de expo
nent al întregii noastre națiuni și identificin- 
du-se pe deplin cu aspirațiile, năzuințele, gîn- 
durile înaintate ale tuturor categoriilor sociale, 
înfăptuirea rolului conducător al P.C.R. se afir
mă astfel ca un factor dinamizator al întregu
lui popor, de natură să conducă la armonizarea 
intereselor tuturor oamenilor muncii, la perfec
ționarea activității maselor largi in toate do
meniile vieții sociale, îq primul rind prin atra
gerea lor Ia Conducerea societății. Pe baza con
cluziilor desprinse din această bogată și rod
nică activitate revoluționară, precum și a date
lor oferite de prognozele pentru viitorii 20—25 
de ani, programul stabilește strategia partidului 
pentru noua etapă istorică de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate.

Aducindu-și Importante contribuții la 
îmbogățirea patrimoniului gindirii 
marxist-leniniste cu concepte și apre
cieri noi referitoare la etapele de dez

voltare a societății, la modalitățile prospective 
privind evoluția vieții sociale etc., partidul 
nostru are meritul de a fi făcut clarificări im
portante și in domeniul raporturilor dintre 
creșterea economică și dezvoltarea întregii so
cietăți. Programul ilustrează convingător viziu
nea dialectică a partidului nostru de îmbinare 
armonioasă a eforturilor pentru intensificârea

creșterii economice cu măsuri privind continua 
dezvoltare a conștiinței socialiste, lărgirea de
mocrației, asigurarea unui climat in care să se 
afirme principiile muncii și vieții comuniștilor, 
ale eticii și echității socialiste. Datele privind 
dezvoltarea, in următorii ani și in perspectivă, 
a industriei, construcțiilor, agriculturii, arată că 
România socialistă va face un nou pas hotăritor 
pe calea progresului, construindu-și o economie 
de înalt randament. Nivelul ridicat al forțelor de 
producție va asigura o înaltă eficiență a muncii 
sociale, va pune pe deplin in valoare resursele 
naturale și umane, va crea condiții materiale 
pentru structuri sociale avansate. în acest sens 
este edificator faptul că dacă pină în 1980 se 
prevede ca nici un- județ să nu aibă o producție 
industrială mai mică de 10 miliarde Iei, prog
noza pentru anul 1990 arată că în numai zece 
ani această producție se va dubla, ajungind la 
un minim de 18—20 miliarde lei în fiecare din
tre județele țării.

In conținutul programului, eforturile pentru 
depășirea intr-un timp scurt a stadiului de țară 
in curs de dezvoltare, care prevăd în primul 
rind intensificarea creșterii producției indus
triale și agrare, a eficienței intregii economii 
naționale, se conjugă cu elaborarea unor ample 
măsuri care privesc ansamblul condițiilor de 
viață ale societății. Sînt remarcabile referirile 
din program privind activitatea de formare a 
omului nou, înaintat, cu o conștiință revoluțio
nară, în stare să înțeleagă schimbările ce se 
produc în societate și să acționeze în mod con
știent pentru transformarea lumii în concordan
ță cu năzuințele de dreptate socială și națională, 
de echitate, de bunăstare, de manifestare ple
nară a personalității umane ; perspectiva mă
reață a apropierii treptate intre clase — in 
condițiile ștergerii deosebirilor esențiale dini’re 
sat și oraș. între munca fizică și munca inte
lectuală : perspectiva înfăptuirii unei societăți 
noi, a unui popor omogen al societății comu
niste, a poporului muncitor unic ; înfăptuirea 
neabătută a politicii partidului de a se asigura 
oamenilor muncii, întregului popor, condiții tot 
mai bune de muncă, o viață tot mai îmbelșu
gată.

a n cuvîntarea rostită de la tribuna pie
li narei, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
II arăta că ..nu există nici o îndoială că 
“ dezbaterea largă a acestor documente 

și adoptarea lor de către Congresul partidului 
vor deschide o perspectivă minunată pentru 
întregul partid, pentru întregul popor, exerci- 
tînd o puternică influență asupra dezvoltării 
intregii societăți, unind și mai puternic efortu
rile întregului popor în ridicarea nivelului de 
civilizație al societății noastre socialiste, creînd 
condiții tot mai bune pentru edificarea comu
nismului în patria noastră". Pentru fiecare ce
tățean al patriei, pentru fiecare iînăr trebuie 
să fie clar că sîntem chemați cu toții, munci
tori, țărani, intelectuali, elevi sau studenți, în
tregul nostru popor, să dăm viață acestei mă
rețe perspective. Programul partidului înseamnă 
pentru fiecare dintre noi ferestre largi deschise 
spre un viitor prosper, dar și un îndemn ferm 
de a-1 înfăptui prin efortul fiecăruia, al tuturor.

Pentru tinăra generație a patriei, programul 
P.C.R. va fi un permanent cadru de referință 
în întreaga activitate, în producție, în șeoală, în 
viața social-politică. Se desprinde de aici ce
rința ca și întreaga activitate a organizațiilor 
U.T.C. să fie structurată în așa fel îneît să 
răspundă pe deplin exigențelor impuse de trans
punerea în viață a acestui grandios program de 
dezvoltare economico-socială a patriei.

In acest an jubiliar, cînd aniversăm trei 
decenii de la eliberarea patriei de sub domina
ția fascistă, poporul nostru face eu mîndrie bi
lanțul mărețului drum pe care l-a parcurs, al 
importantelor realizări obținute in toate dome
niile făuririi noii societăți. Urmînd cu devota
ment nețărmurit cuvîntul și politica partidului 
comunist, întreaga națiune, tineretul patriei, 
prin eforturi uriașe, a schimbat radical chipul 
patriei. Condus de partid, poporul român a 
parcurs o întreagă epocă, de la orînduirea ba
zată pe exploatare și asuprire din trecut,, la 
orînduirea socialistă, in care, stăpini pe soartă, 
oamenii muncii din patria noastră iși făuresc 
in mod conștient propria istorie ; de la vechea 
Românie burghezo-moșierească, slab dezvolta
tă, cu o economie preponderent agrară, la 
România de astăzi, cu o economie dinamică, 
cu o industrie și agricultură în plin proces de 
dezvoltare și modernizare, cu un înalt nivel de 
viață și civilizație materială și spirituală. Toate 
acestea sînt, pentru toate generațiile, un în
demn de a munci cu abnegație și entuziasm 
pentru a înfăptui intocmai programul partidului.

0 NOUĂ BRIGADĂ 
STUDENȚEASCĂ 

DE MUNCA PATRIOTICĂ
(Urmare din pag. I)

urma organizării efectivului tabe
rei, unitatea nr. 20. „E prima 
oară cînd am o asemenea răspun
dere, dar o să fie bine". Dorin 
Popescu, oltean get-beget, e dis
pus să-ți vorbească ore in șir des
pre evoluția Craiovei. Vasile Ni- 
mară, Nicolae Ionete, Viorel 
Adam au venit de la Institutul 
de subingineri din Hunedoara, 
Pușcaș Valeriu de la institutul 
similar din Reșița. Fiecare cu do
rința de a fi cel mai bun.

li însoțesc pe studenții din u- 
nitatea nr. 19 condusă de viito
rul medic stomatolog Cornel 
Barna. Coincidență : locul lor de 
muncă pentru zilele următoare 
este secția nr. 19 Băneasa. Pe 
drum se cîntă, se ride mult, se 

domnia sa, „de o psihologie, de 
un mod existențial Mitică", ale 
cărui atribute sint ubicuitatea, 
sociabilitatea („Mitică nu poate 
trăi fără «amici», nu suportă 
singurătatea"), plăcerea conver
sației („Petrecerea e paradisul 

lor"), „arta, de a nu face nimic" 
și „cultivarea relațiilor". Mitică 
are multe defecte, dar și „o 
vioiciune, o suplețe, o inteli
gență nativă", o generozitate 
prin care își răscumpără drep
tul la uman, așa incit, conchide 
criticul, „expresii ale climatu
lui moral «balcanic» personajele 
lui Caragiale înfățișează o față 
a umanității".

Tulburător este, apoi, articolul 

fac glume. „Las’ că-i bine, zice 
Cornel, să vadă băieții cărămida 
cum se face. Zidită au văzut-o 
destul!" In unitatea sa sînt stu- 
denți și studente din Timișoara, 
Oradea, Reșița, între care Ro
man Silaghi, cel mai vesel stu
dent din anul IV medicină vete
rinară. Șeful secției a 19-a Bă
neasa, ing. Lazăr Ganea le urea
ză „bun venit". Peste cîteva cli
pe începe prima zi de muncă. Și 
primele succese pe care studen
ții le închină celor două mari 
evenimente ale patriei, Elibera
rea de sub dominația fascistă și 
cel de-al XI-lea Congres al parti
dului, succese prin care vor răs
punde noilor măsuri luate de 
partid și guvern pentru continua 
ridicare a nivelului de trai al stu
denților, al întregului popor.

Fantastic în real despre proza- 
reportaj a lui Geo Bogza. Cu 
„considerabile posibilități de vi
zualizare a unor situații", scrii
torul „participă cu frenezie" la 
spectacolele tragice din lumea 
banală a existenței, cotidiene, 
pe care le înfățișează.

Esențialmente liric devine și 
articolul despre romanul lui Fă- 
nuș Neagu, în ciuda titlului de 
sugestie umoristică : „Cumetrii 
lui Terente sau «îngerul a stri
gat»". credeam însă că in legă
tură eu o carte precum „Ce mult 
te-am iubit" a spune că ar re
prezenta o replică la Străinul 
lui Camus e numai o frumoasă 
comparație.

Periplu este expresia unei 
conștiințe critice, o înaltă „me
ditație" asupra literaturii ro
mâne.

FANUȘ baileșteanu

♦) Dumitru Micu: „Periplu", 
Editura „Cartea Românească".

A ÎNFLORIT 
„ARBORELE 

PENTRU INIMĂ *
A înflorit salcimul japonez 

— frumosul arbore ornamen
tal cu umbră bogată și răco
roasă — salcimul de un ver
de pregnant și fără spini — 
plantat in parcuri, grădini, in 
curți sau pe marginea șose
lelor. Este cunoscut sub de
numirea științifică de So- 
phora japonica, dar i-am pu
tea spune tot atît de bine 
„arborele pentru inimă" de
oarece din florile lui se ex
trag rutozizii folosiți pe sca
ră mare la refacerea elastici
tății vaselor sanguine, îmbu
nătățirea circulației singelui 
și a intregii activități a inimii. 
Plantații cu această valoroa
să plantă medicinală găsim 
Ia : Arad. Pitești, Brăila, O- 
radea. Rm. Sărat, Buzău, 
Medgidia, Plopeni. Craiova. 
Giurgiu, Tr. Măgurele.' Căr- 
piniș, Roșiori și în multe al
te localități din țară. Cior
chinii florali se culeg in 
momentul cînd bobocii s-au 
dezvoltat și se poate distin
ge bine corola albă-gălbuie. 
nedesfăcută: Culesul începe 
cind doar o parte din bobo
cii aflați pe ciorchini se a- 
fiă in stadiul de floare. Us
carea se face sub formă de 
ciorchine, după care se des
prind bobocii, se adună in 
saci de hirtie și se predau 
achizitorilor de plante medi
cinale sau cooperativelor 
apropiate.

Reamintim elevilor, tutu
ror tinerilor aflați în vacan
ță că recoltarea florilor de 
sophora este o foarte utilă 
și bănoasă ocupație pentru 
ei. Prețul de achiziție al u- 
nui kilogram de flori uscate 
este de 19 lei. Cu o bună or
ganizare a recoltării (foar
feci ascuțiți. sfări, saci de 
hirtie, echipe de culegători, 
de transport și de întins la 
uscat) se pot stringe canti
tăți apreciabile de flori 
„pentru inimă" realizindu-se 
astfel venituri de pină la 
3 000 de lei in 14 zile. Sezo
nul durează pină la 15 au
gust.

IUSTIN MORARU



Acordul tripartit in problema 
Ciprului salutat cu satisfacție 

în întreaga lume

f>l. PESTE HOTAKE „Scînteia tineretului'*
pag. 4

NICOSIA 31. — Președintele 
interimar al Ciprului, Glafkos 
Clerides. a salutat acordul rea
lizat, marți seara, la Geneva 
între reprezentanții celor 'trei 
puteri.garante ale statutului Ci
prului., In același timp, Clerides 
s-a pronunțat pentru o retragere 
totală a tuturor forțelor străine 
din Cipru, fiind menținute doar 
regimentele grec și turc prevă
zute in Acordul din 1960.

WASHINGTON — 31.' — Pur
tătorul de cuvint al Casei Albe. 
Gerald Warren, a- declarat că 
Statele 'Unite au primit cu sa
tisfacție știrea semnării acordu
lui asupra Ciprului de către mi
niștrii de externe ai Greciei, 
Turciei și Marii Britanii. „Con
siderăm acest acord ca un pas 
important spre reinstaurarea 
păcii și a unei situații stabile in 
Cipru", a spus el.

OTTAWA .31. — Canada a pri
mit cu satisfacție știrea privind 
semnarea, marți seară, la Ge
neva, ..g,, acordului tripartit asu
pra Ciprului — a declarat un 
purtător', de cuvint al Ministeru
lui de Externe canadian.

NAȚIUNILE UNITE 31. —
Secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, a transmis 
președintelui pe luna în curs al 
Consiliului de Securitate textul 
documentelor adoptate marți 
seara, la Geneva, de miniștrii 
de externe ai Greciei, Turciei 
și Marii Britanii.

Kurt Waldheim l-a rugat pe 
președintele Consiliului să su
pună aceste documente atenției 
Consiliului de Securitate, „țl- 
nind seama de dispozițiile perti
nente ale rezpluției Consiliului 
de Securitate din 20 iulie 1974“.

ATENA 31. — După semna
rea Acordului de la Geneva în 

, problema Ciprului, primul mi- 
‘ nistru al Greciei, Constantin Ca

ramanlis, a făcut. marți noaptea, 
: următoarea declarație:

„îmi exprim satisfacția pen
tru că, în primul rînd, prin acest 
acord se pune capăt ostilităților. 
Cred că el poate să constituie 
începutul unei reglementări 
juste a problemei cipriote, care 

. va asigura calmul si prosperita
tea poporului din insulă, resta
bilirea relațiilor dintre cele două 
țări vecine și va intări pacea in 
această regiune a lumii".

Șt

Situația din Grecia
i

ATENA. — După cum s-a mai
- anunțat, primul ministru grec. 

Constantin Caramanlis, a avut, 
marți, la Atena, o întrevedere 
cu reprezentantul parlamentar 
al Partidului E.D.A. (Uniunea 
Democratică de Stingă), Ilias 
Iliu. Cu acest prilej, au fost a- 
bordate probleme privind situa
ția internă din Grecia și, îndeo
sebi, perspectivele evoluțiilor 
politice care vor avea loc după 
soluționarea crizei cipriote. Pre
sa ateniană relevă că întreve
derea s-a desfășurat într-o at
mosferă prietenească.

i După întilnire, întrebat de zia
riști dacă a fost abordată pro- 

\ blema eventualei sale participări 
. la guvern, Ilias Iliu a răspuns : 

„Nu s-a discutat această ches
tiune".

întilnirea dintre Caramanlis șl 
Iliu este apreciată de observa
torii politici din Atena ca avînd 
o importantă deosebită pentru 
evoluțiile politice în curs din 
Grecia.

ANKARA 31. — Cu prilejul 
semnării acordului tripartit asu
pra Ciprului, primul ministru al 
Turciei, Biilent Ecevit, a spus : 
„Cred că am obținut un rezultat 
deosebit de pozitiv".

Ecevit și-a exprimat speranța 
că ciprioții turci și greci vor 
putea cunoaște în curînd pacea.

VIATA IN INSULĂ 
REVINE 

LA NORMAL
NICOSIA 31. — După sem

narea acordului tripartit de 
la Geneva asupra Ciprului, 
viața începe să revină la 
normal, în special în capi-, 
tala insulei. Nicosia — a- 
nunță agenția Reuter. In a- 
cest oraș, magazinele și băn
cile au început să-și redes
chidă porțile, pentru prima 
dată de la izbucnirea inci
dentelor, cu 12 zile în urmă.

Traficul rutier începe, de 
asemenea, să se învioreze. în 
ceea ce privește respectarea 
acordului de încetare a focu
lui, agenția citată mențio
nează că atmosfera este cal
mă de-a lungul liniilor de 
separare a comunităților 
greacă și turcă din Nicosia.

NICOSIA 31. — Marți a avut 
loc la Nicosia o întilnire a pre
ședintelui interimar al Ciprului, 
Glafkos Clerides, cu editorii și 
redactorii șefi ai ziarelor ci
priote. Cu acest prilej a fost ho- 
tărită reluarea apariției, înce- 
pind de joi, 1 august, a tuturor 
ziarelor tipărite în Cipru înain
tea recentelor evenimente.

Dahomey
Astăzi, poporul dahoineyan 

sărbătorește împlinirea a 14 
ani de la proclamarea inde
pendenței țării sale.

Situat pe coasta occidenta
lă a continentului african, in 
Golful Guineei, Dahomeyul 
are o suprafață de 112 000 
km.p. și o populație de a- 
proape trei milioane de locui
tori. Locuit din timpuri stră
vechi, Dahomeyul a devenit 
in 1444 posesiune portugheză, 
iar din 1894 colonie franceză. 
Actualele frontiere au în
ceput să se contureze la sfîr- 
șiiul secolului trecut, cînd. 
prin convenții ale metropolei 
franceze cu Germania și Ma
rea Britanie, au fost delimita
te frontierele cu Togo și Ni
geria. Creșterea în amploare 
a mișcării de eliberare națio
nală în cursul acestui secol și 
îndeosebi după cel de-al doi
lea război mondial a avut ca 
rezultat proclamarea Daho- 
meyului ca republică autono
mă cu drepturi limitate in 
cadrul comunității franceze la 
4 decembrie 1958. Indepen
dența deplină a fost dobindi- 
tă la 1 august 1960.

Secolele de dominație colo
nială au lăsat urme adinei. 
Economia tînărului ștat afri
can este subdezvoltată, nouă 
zecimi din populație lucrînd 
in agricultură, căreia cîmpia 
fertilă de pe coasta Atlanti
cului îi oferă condiții priel
nice. Mari suprafețe de te
ren sint plantate cu palmieri, 
arahide, bumbac, cafea, mei, 
porumb, manioc etc. Uleiul 
de palmier este principalul 
produs de export al țării, a- 
vind o pondere de 50 la sută 
din total.

Eforturile îndreptate spre 
dezvoltarea economiei prin 
valorificarea bogățiilor țării 
au dus la apariția unei serii 
de obiective — nucleul vii
toarei industrii naționale. 
Printre acestea se numără 
întreprinderi de prelucrare a 
materiilor prime agricole, fa
brici de ciment, de produse 
textile etc. Mare atenție se a- 
cordă prospectării resurselor 
subsolului — petrol, fier, aur, 
diamante, cărbuni, uraniu, 
fosfați. Progrese însemnate 
s-au înregistrat și în dome
niul învățămîntului mediu și 
superior. La Cotonou se con
struiește o universitate, in 
toate prefecturile au fost în
ființate colegii. Printre obiec
tivele noului guvern se nu
mără și acela al depășirii di
sensiunilor tribale și a dis- 
parităților provinciale care an 
cauzat instabilitatea politică 
din ultimii ani.

BAZIL ȘTEFAN

TUNURILE DIN NAVARONE : 
Patria (orele 9; 12,30; 16; 19.30) ;
Favorit (orele 9,15; 12.30; 16; 19.15); 
Casa Filmului (orele 10; 15,30; 19); 
Grădina Luceafărul (ora 20,15).

B.D. INTRA ÎN ACȚIUNE: Doi
na (orfele 11; 13.15; 15,45; 18; 20.15) 
— la ora 9.45 program de desene 
animate.

URMAREȘTE-MA: Sala Palatului 
(ora 20,15) : Scala (orele 9.15; 
11.30; 14: 16,30; 19: 21.15); Ca
pitol (orele 9,30: 11,45; 14*00; 16.15; 
18.30: 20.45), Grădina Dinamo (ora 
20.1Ș): Grădina’ Capitol (ora 20,15).

VANt)ANA; Modern (orele 9; 12; 
16; 19): București (orele 9: 12.30); 
Feroviar (orele 9; 12,30: 16: 19.30); 
Grădina Modern (ora 20.15): Gră
dina București (ora 20,15); Gră
dina Titan' (ora 20.15): Melodia 
(orefe 9; 12 30; 16: 19.30): Gloria 
(orele 9: 12.15: 15.45: 19).

CĂLĂREȚUL FĂRĂ CAP; Lu
mina (orele 9: 11,15? 13.30; 16: 18,15; 
20.30).'

CLEOPATRA : Festival (orele 
9.30: 15: 19): Grădina Festival (ora 
20).

FARSA TRAGICA: Dacia (orele 
9; 11,15; 13.30: 16; 18.15: 20,30).

duel PE AUTOSTRADA: Ex
celsior (orele 9; 11,15; 13.30: 16; 
18.15: 20,30); Flamura (orele 9: 11; 
15 45: 18; 20,15).

CONSPIRAȚIA: Flamura (orele 
13.15).

Conferința de presă a 
miniștrilor de externe ai Marii 
Britanii, Greciei și Turciei

GENEVA 31. — La încheierea primei faze a Conferinței de la 
Geneva asupra Ciprului, miniștrii de externe ai Marii Britanii, 
Greciei și Turciei au răspuns, în cadrul unor conferințe de presă, 
la întrebările ziariștilor.

Conferința tripartită și-a atins 
următoarele obiective : evitarea 
escaladării conflictului, garanta
rea unei încetări viabile a focu
lui. pregătirea terenului pentru o 
soluționare durabilă a probleme
lor politice și constituționale ale 
Ciprului — a declarat James 
Callaghan, ministrul britanic de 
externe. Rezultatele obținute 
sint un prim pas — a apreciat 
el, adăugind că ..există încă un 
drum lung și dificil pentru re
clădirea încrederii și a stabilită
ții în Cipru. In cursul discu
țiilor — a relevat el — nici una 
dintre părți nU s-a pronunțat 
pentru împărțirea Ciprului".

Răspunzind la o întrebare, 
Callaghan a menționat că schim
bul de vederi între participants 
la conferință a fost limitat la 
sfera de preocupări a statelor 
garante.

Obiectivul acestei întîlniri a 
fost foarte limitat — a spus 
Gheorghios Mavros, ministrul 
de externe grec, precizind că 
părticipanții trebuiau să discute 
căile și mijloacele pentru pu
nerea in aplicare a Rezoluției 
Consiliului de Securitate din 
20 iulie. Primul și cel mai ur
gent obiectiv — încetarea ope
rațiunilor militare și evitarea 
pierderii de noi vieți — a fost 
atins, a declarat el. S-a realizat, 
de asemenea, acordul privind în
deplinirea integrală a rezoluției 
Consiliului de Securitate. Apre
ciind că ultimele citeva zile ale 
tratativelor „au fost deosebit de 
dificile", el a continuat : „Dacă, 
însă, dincolo de acordurile con
crete realizate, această confe

rință discută calea pentru o so
luționare durabilă a problemei 
Ciprului, astfel încit locuitorii 
acestei țări să poată beneficia, 
în sfirșit, de un viitor pașnic, 
eforturile deosebite depuse, con
sultările îndelungate nu au fost 
în zadar". El a exprimat spe
ranța că relațiile greco-turce se 
vor îmbunătăți. Modul in care 
va fi guvernată in viitor Repu
blica Cipru, a subliniat el. va fi 
stabilit de către poporul acestei 
țări. în acest1 context, Mavros a 
informat că părțile au convenit 
asupra lărgirii sferei participan- 
ților la Conferință, prin invita
rea reprezentanților comunități
lor greacă și•turcă din Cipru. 
Glafkos Clerides și. respectiv. 
Rauf Denktaș. Arhiepiscopul 
Makarios este reprezentantul 
legitim al Reoublicii Cipru, a 
spus el. adăugind că problema 
activităților sale nu poate fi dis
cutată în cadrul tripartit.

Declarația elaborată — a spus, 
la rindul său. Turan Giines, mi
nistrul de externe ture — este un 
pas pozitiv, dar numai un pas, 
pe calea spre rezolvarea proble
mei cipriote. Documentul adop
tat este de o importanță primor
dială si din punct de vedere al 
relațiilor dintre Grecia și Turcia. 
El a amintit că guvernul de la 
Ankara apreciază că este absolut 
necesară și de dorit existența 
unor relații amicale și a unei 
atmosfere de cooperare între 
Grecia și Turcia. Ministrul turc 
s-a pronunțat pentru respectarea 
integrității teritoriale a Repu
blicii Cipru din punctul de ve
dere al dreptului internațional.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

R.P.D. Coreeană și 
Australia au stabilit re

lații diplomatice
• DUPĂ CUM RELATEAZA 

agenția A.C.T.C., R.P.D. Core
eană și Australia au stabilit re
lații diplomatice la nivel de am
basadă.

• PRIMUL MINISTRU AL 
MALAYEZIEI, Tun Abdul Ra
zak, a anunțat, miercuri, dizolva
rea parlamentului țării și a adu
nărilor legislative ale statelor, in 
vederea organizării de alegeri 
generale in țară. Potrivit decla
rației sale, data alegerilor gene

rale urmează să fie anunțată ul
terior.

• CAMERA REPREZENTAN
ȚILOR a Dietei japoneze a 
respins, miercuri, cu 25 de vo
turi pentru și 197 împotrivă, 
moțiunea de neîncredere in gu
vernul prezidat de Kakuei Ta
naka. prezentată de partidele de 
opoziție. Această inițiativă a 
opoziției a fost motivată de ne- 
acceptarea, de către primul mi
nistru, a cererii privind organi
zarea, in cadrul actualei sesiuni 
extraordinare a Dietei, a unor 
dezbateri asupra problemei pre
țurilor și apărării nivelului de 
trai al populației.

ITALIA: Demonstrație la Torino în cadrul acțiunilor greviste 
din ultimul timp.

0 noua era în relațiile 
Portugaliei cu Africa

Declarațiile președintelui Spinola cu privire la 
decolonizarea teritoriilor portugheze apreciate 

„drept sincere și curajoase".

MOGADISCIO 31. — Mo
hammed Siad Barre, .șeful sta
tului somalez, președintele in 
exercițiu al Organizației Unită
ții Africane, și-a exprimat satis
facția in legătură cu recentele 
declarații ale președintelui An
tonio de Spinola asupra decolo
nizării teritoriilor portugheze 
din Africa, declarații pe care 
le-a apreciat „drept sincere și 
curajoase" — relatează agenția 
FRANCE PRESSE. Acordarea 
independenței teritoriilor afri-

MANIFESTARE 
DEDICATĂ 

ANIVERSĂRII 
ELIBERĂRII 
ROMÂNIEI

în cadrul manifestărilor 
prilejuite de marcarea ce
lei de-a XXX-a aniversări 
a eliberării României . de 
sub dominația fascistă, la 
Biblioteca română din New 
York a fost - organizată o 
seară dedicată progresului 
social și material al po
porului român în cele trei 
decenii de cînd și-a luat 
soarta în propriile mîini. 
Prof. N.N. Constantfriescu, 
membru al Academiei de 
științe sociale și politice, a 
vorbit despre economia ro
mână, realități contemporane 
românești.

La conferință au participat 
reprezentanți ai Departa
mentului Comerțului al Sta
telor Unite, ai revistelor cu 
profil economic, ai întreprin
derilor industriale și ban
care. specialiști în studii ro
mânești, precum și un nu
meros public.

cane — a declarat Mohammed 
Siad Barre in cadrul unei con
ferințe de presă organizate la 
Mogadiscio — va deschide o eră 
nouă nu numai in relațiile din
tre Lisabona și teritoriile afri
cane aflate sub dominația por
tugheză. ci și între Portugalia și 
întreaga Africă.

KINSHASA 31. — Secretarul 
general al O.U.A., William Eteki 
Mboumoua, și-a exprimat satis
facția în legătură cu recenta de
clarație a președintelui Antonio 
de Spinola în problema decolo
nizării teritoriilor portugheze 
din Africa — relatează agenția 
France Presse. Mboumoua și-a 
exprimat, de asemenea, speran
ța că hotărîrea autorităților de 
la Lisabona cu privire la acor
darea independenței popoarelor 
din coloniile portugheze de pe 
teritoriul african va fi pusă. în 
curind, în aplicare.

Secretarul general al O.U.A. a 
lansat un apel mișcărilor de 
eliberare națională de a-și uni 
eforturile și rindurile în lupta 
pentru obținerea independenței 
totale.

BRAZZAVILLE 31. — „Recu
noașterea de către Portugalia a 
dreptului la independentă al 
popoarelor din Guineea-Bissau, 
Angola și Mozambic constituie 
o victorie incontestabilă a po
poarelor din aceste țări" — se 
arată într-o declarație transmi
să de postul de radio „VOCEA 
ANGOLEI LUPTĂTOARE".

Postul de radio arată că ho- 
tărirea Portugaliei constituie 
„un act curajos în problema 
decolonizării teritoriilor africa
ne. Poporul angolez, condus de 
Mișcarea Populară pentru Elibe
rarea Angolei, este gata să-și 
asume răspunderea istorică pen
tru destinele țării".

Vizita ministrului de externe
al României in R.P.D. Coreeană

Ambasadorul României 
la Bonn primit

de vicecancelarul R.F.G.
• CU OCAZIA PLECĂRII 

sale definitive din R.F. Germa
nia, ambasadorul României la 
Bonn. Constantin Oancea, a 
fost primit de HansLDietrich 
Genscher, vicecancelar și minis
trul afacerilor externe al R.F.G., 
care a oferit o masă in cinstea 
ambasadorului român.

• DEPARTAMENTUL AVIA
ȚIEI civile a S.U.A. a aprobat 
sporirea cu cinci la sută a pre
țului biletelor de avion pentru 
majoritatea curselor transatlan

tice dintre Statele Unite și Eu
ropa, in scopul compensării creș
terii din ultima vreme a costului 
carburanților folosiți de avioane.

• TINARA AUSTRALIANCA 
Jutta Tomiolla, in virstă de 21 
de ani, a născut, la bordul unui 
avion cu reacție de pasageri de 
tip „B-747 Jumbo Jet", care 
survola, la o altitudine de 10 000 
de metri, deșertul din centrul 
Australiei, indreptîndu-se spre 
Sydney. Deși așteptat abia în 
septembrie, noul născut — un 
băiețaș care s-a grăbit să se 
nască „Ia înălțime", cu ajutorul 
a doi medici de specialitate 
aflați, printr-o coincidență feri
cită. Ia bordul gigantului aerian, 
— este perfect sănătos.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

22 30 — Melodia zilei; 22,35 Vedete 
ale muzicii ușoare; 23.15 — Poe
tica. Zaharia Stancu; 23.20 — Frag
mente din opere; 23.55—24,00 — 
Ultimele știri.

MIHAI VITEAZUL: Buzeștl (o- 
rele 9; 14; 18); Grădina Buzeștl 
(ora 20).

ȘAPTE PACATE: Grlvlța (orele 
9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20.30)*.

APAȘII: Lira (orele 15.30; 18;
20.30); Floreasca (orele 15,30; 18; 
20,15): Grădina Lira (ora 20,15).

CHITTY CHITTY. BANG, BANG: 
Victoria (orele 9,15: 12.30; 16; 19.15) 
Arta (orele 12; 15.30; 19): Grădina 
Arta (ora 20,15).

DUELUL: Central (orele 9.15; 
11.30; 13.45: 16; 18,15: 20,30).

CE DRUM SA ALEGI: Bucegi 
(orele 16; 13,15); Grădina Bucegi 
(ora 20.15).

ADAM ȘI EVA TN CONFLICT: 
Ferentari (orele 15.30: lin 20,15).

ASEDIU CU SURPRIZE: Pacea 
(orele 16: 18; 20).

CONTESA WALEWSKA: Unirea 
(orele 15.45; 18): Grădina Unirea 
(ora 20,15).

ȚARA LUI SANNIKOV: Cosmos 
(orele 15,30; 18; 20.15); Flacăra 
(orele 15.30; 17.45; 20).

FIECĂRUIA CE T SE CUVINE: 
Drumul Sării (orele 15.30; 18; 20.15)

ȘAH LA REGE: Crîngași (orele 
16; 18,15).

CĂLUȚUL ROIB: Cotrocenl (o- 
rele 13,45; 16; 18,15; 20,30).

JOE LIMONADA: Giuleștl (orele 
15,30; 18; 20.15); Grădina Aurora 
(ora 20).

50 000 DE DOLARI RECOMPEN
SA: Volga (orele 9; 11.15; 13,30;
15,45; 18; 20); Miorița (orele 9; 
11,15; 13,30; 18; 20.15).

EXPLOZIA: Miorița (ora 15,45). 
PĂCALĂ: Viitorul (orele 16; 19). 
LA EST DE JAVA: Popular (o- 

rele 15.30; 18; 20,15).
UN COMISAR ACUZĂ: Moșilor 

(orele 15.30; 18; 20,15); Grădina 
Moșilor (ora 20.15),

CAT BALLOU: Vltan (orele 
15,30; 18; 20); Grădina Vitan (ora 
20.15).

DE BUNA VOIE ȘI NESILIT 
DE'NIMENI: Munca (orele 9; 11,15; 
13.30: 16; 18; 20).

INAMICUL PUBLIC NR. 1: To
mis (orele 9: 11.15; 13,30; 18; 20.15); 
Grădina Tomis (ora 20.30).

CEAȚA: Tomls (ora 15,45).
VALEA: Rahova (orele 16; 18; 

20).
FRAȚII JDERI: Progresul (orele 

15,30; 19).

Teatrul Național (Sala Mică): 
DULCEA PASĂRE A TINEREȚII 
— ora 19.30; Teatrul ,,C. Tănase“ 
(Grădina Boema): UN BĂIAT DE 
ZAHĂR... ARS — ora 20; Ansam
blul ,,Rapsodia Română": ȚARĂ 
BOGATĂ-N FRUMUSEȚI — ora

PROGRAMUL III
9,00 — Știri; 9,05 — Incognito —- 

program de varietăți muzicale; 
9,55 — Melodia zilei, ,,Cîntecul ani
lor" de F. Delmar; 10,00 — Diver- 
tis-club; 11,00 — Profil pe portativ
— Johanny Dorelli; 11,20 — Prelu
crări de Constantin Palade; 11.30
— Luna culturii muzicale româ
nești; 12.00 — Știri; 12.05 — Invi
tație în fonotecă; 12,55 — Melodia 
zilei; 13,00 — închiderea emisiunii; 
17,00 — Știrile după-amîezii; 17,05
— Alo, Radio! — muzică ușoară la 
cerere; 17,50 — Aripi de zbor ti
neresc — cîntece; 18.00 — Șapte 
zile, șapte arte. Cinema; 18.10 — 
Poem pentru vioară și pian; 18,55
— melodia zilei; 19.00 — în direct... 
din studioul 8 — formația ,,Sfinx"; 
19.30 — Știri; 19,35 — Casa de 
discuri ..Phonogram"; 20.00 — Tea
tru radiofonic. Luna dramaturgiei 
românești contemporane. „Taina 
scrisorii" de Ștefan Berciu; 21,02
— Radio-fono-rama; muzică ușoa
ră românească; 22.00 — Radiojur
nal. Buletin meteorologic. Sport;

Sosit, marți, la Phenian, mi
nistrul de externe al țării noas
tre, George Macovescu, a inceput 
convorbirile oficiale cu Hă Dam, 
vicepremier al Consiliului Ad
ministrativ și ministru de exter
ne al R.P.D. Coreene. S-a pro
cedat la un schimb de opinii cu 
privire la dezvoltarea continuă a 
relațiilor frățești, de prietenie și 
colaborare multilaterală dintre 
cele două țări, precum și asupra 
unor probleme internaționale de 
interes comun.

Seara, vicepremierul Consiliu
lui Administrativ și ministru de 
externe coreean a oferit o re
cepție în onoarea oaspeților ro
mâni.

în alocuțiunea rostită cu acest 
prilej. Hă Dam a relevat semni
ficația istorică a vizitei efectuate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în R.P.D. Coreeană, a convorbi
rilor avute cu tovarășul Kim Ir 
Sen și a înțelegerilor realizate, 
care au deschis noi și ample per
spective consolidării și extinde
rii continue a relațiilor de prie
tenie și de colaborare multilate
rală dintre cele două țări și po
poare. Aducînd un cald elogiu 
strălucitelor succese obținute de 
poporul român, strîns unit în ju
rul P.C.R., în frunte cu secreta
rul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in opera de 
edificare socialistă. în îndeplini
rea mărețelor sarcini trasate de 
cel de-al X-leâ Congres al parti
dului. precum și prestigiului in
ternațional tot mai sporit al 
României, vicepremierul și mi
nistrul de externe Hă Dam a ex
primat sincere mulțumiri parti
dului, guvernului și poporului 
român pentru sprijinul activ și 
consecvent pe care îl acordă 
luptei poporului coreean pentru 
reunificarea țării.

La rîndul său, ministrul ro
mân a evocat profundele semni
ficații ale convorbirilor dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Kim Ir Sen și a reafir
mat sprijinul hotărit al poporu
lui român pentru eforturile per
manente depuse de poporul co
reean, sub conducerea Partidu
lui Muncii din Coreea. în vede
rea îndeplinirii și depășirii sar
cinilor trasate de cel de-al cinci
lea Congres al partidului, pre
cum și pentru cauza justă a po
porului 
pașnică 
triei. .

coreean de reunificare 
și independentă a pa-

• „PARTIDUL COMUNIST 
DIN ARGENTINA va apăra 
și in viitor ordinea de drept 
constituțională și cuceririle 
democratice ale poporului", a 
declarat Arnedo Alvarez, se
cretar general al P.C. din 
Argentina. Țara — a relevat 
Alvarez — trece printr-un 
moment important al evolu
ției sale, o trăsătură caracte
ristică a acesteia constă in 
sprijinul pe care îl acordă 
masele largi populare și, în 
primul rînd, clasa muncitoa
re, programului prezentat de 
guvernul Peron. Alvarez a 
subliniat, de asemenea, im
portanța pe care o are pen
tru Argentina și pentru în
treaga Americă Latină dez
voltarea relațiilor cu țările 
socialiste.

Marea Britanie: Adoptarea
proiectului de lege privind sindicatele

și relațiile de muncă
Proiectul de lege privind sindicatele și relațiile de munci 

elaborat de guvernul laburist britanic, a fost adoptat, la 30 iulie, 
după cea de-a treia și ultima citire a sa in Camera Comunelor.

18,30; Circul București: CIRCUL 
MARE DIN MOSCOVA — ora 19,30; 
Teatrul evreiesc de stat; LOZUL 
CEL MARE — ora 19,30.

PROGRAMUL 1
16.00—17,00 Teleșcoală. 17,30 Te

lex. 17,35 Avanpremieră. 17,40 Te- 
leglob: Berna, capitala Elveției. 
17,55 Agroenciclopedia. 18,25 Aten
ție la... neatenție! 18.55 Publicitate. 
19,00 Familia la... Iași. 19.25 1001 
de seri. 19.30 Telejurnal. Cronica 
marii întreceri a anului jubiliar. 
20,00 Seară pentru tineret. Turneul 
emblemelor — itinerar patriotic 
pentru tineret. Concurs închinat 
celei de-a XXX-a aniversări a eli
berării și 4 Congresului al XI-lea 
al P.C.R? Participă echipele 
județelor Mureș și .Sibiu. Transmi
siune directă de la Arad: 20.45 De 

^oi pînă joi; 20.50 Ritmuri tinerești 
cu formații și soliști amatori; 21,00 
Tineri sub drapel. 21,40 O nouă 
emisiune muzical-distractivă cu 
Julie Andrews. 22.15 24 de ore. O 
zi din 30 de ani.

PROGRAMUL 2
20,00 Luna culturii muzicale ro

mânești — Omagiu celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării. în 
pauză: Telex; Bucureștiul necu
noscut. 21,45 Cărți și idei. 22.10 Cîn
tece ale zilelor noastre — specta
col de balet.

în actuala formă, noua lege 
suprimă dispozițiile net defa
vorabile sindicatelor conținute 
în vechiul text de lege elaborat 
de fostul guvern conservator în 
domeniul legislației muncii. 
Astfel, dispar din scenă tribu
nalul pentru relațiile 'de muncă, 
sistemul de amenzi impuse sin
dicatelor, în trecut, pentru ne- 
respectarea așa-numituiui 
gaz de gindire" înainte de 
țierea unei greve, precum

Colaborarea economică dintre
România

Miercuri, a sosit la Damasc 
delegația economică guverna
mentală română, condusă de 
Bujor Almășan, ministrul mine
lor, petrolului și geologiei, pen
tru a participa la activitățile 
prilejuite de deschiderea Tirgu- 
lui internațional din capitala 
Siriei.

La sosire, a fost prezent Mo
hammad Al Imadi, ministrul e-

„ră- 
ini-

Și

comerțului exteriorconomiei și 
al Siriei.

în cursul
Bujor Almășan a avut o întil
nire cu Gabr Al Kafry, minis
trul petrolului, energiei electrice 
și resurselor minerale, precum și 
cu Mustafa Al Hallaj, minis
trul de stat pentru problemele 
de planificare, cu care a purtat 
discuții privind relațiile de co
laborare economică dintre Ro
mânia și Siria.

zilei de miercuri,

obligația sindicatelor de a se 
înscrie într-un registru special 
al Ministerului Muncii, înscriere 
care genera, la rindul ei, alt șir 
de obligații privind respectarea 
anumitor reguli inițiate de con
servatori în sfera relațiilor de 
muncă. După cum se știe, cen
trala sindicală britanică T.U.C. 
(Trade Union Congress) nu s-a 
supus, de cele mai multe ori, 
acestor limitări impuse de gu
vernarea conservatorilor, fapt 
care, în opinia multor observa
tori politici, a și generat clima
tul de confruntare guvern — sin
dicate, caracteristic ultimelor 
luni ale fostului cabinet con- 

de Edward
luni ale fostului 
servator condus 
Heath.

Totuși, în votul 
putații laburiști 
împiedica adoptarea

de marți, de- 
nu au putut 

a cinci 
amendamente la lege ale opo
ziției — votate în prealabil de 
Camera Lorzilor. Aprobate cu 
majorități de 6—11 voturi, prin 
coalizarea deputaților conserva
tori și 
mente 
formei 
meniul 
de muncă elaborate de laburiști.

liberali, aceste amenda- 
au dus la modificarea 
inițiale a legii din do- 
sindical și al relațiilor

G
eneva - „oraș al 
libertății" se poate 
citi pe turnul din 
piața Molară. Nu 
este o simplă in
scripție în piatră, 

ci un adevăr care oferă gene- 
vezilor motive de justificată 
mîndrie. Dragostea pentru in
dependență e o trăsătură defi
nitorie a poporului de pe a- 
ceste meleaguri. Geneva nu 
și-a negociat niciodată liberta
tea. Basel are universitatea sa 
încă din 1460. Academia din 
Berna s-a întemeiat în 1535,

mentariilor" sale, după care 
încă în anul 58 î.e.n. s-au pur
tat aici tratative internaționale: 
de o parte helveții descinși din 
munți și revărsați spre pămîn- 
turile galilor, de altă parte le
giunile consulului roman trimis 
să le stăvilească înaintarea, 
între cele două tabere, un tîr- 
gușor înălțat la ieșirea Ronului 
din Lacul Leman: Geneva, cum 
a numit-o lulius Caesar. Aici 
s-au purtat - pentru întîia oară 
în istoria viitoarei metropole a 
dialogului - tratative care s-au 
terminat prin scurgerea coloa-

Geneva-un oraș 
al dialogului

nelor helvete spre strîmtorile 
Jurei și stabilirea romanilor în 
văile Alpilor.

cea din Lausanne în 1537. Aca
demia geneveză a fost înte
meiată abia în '1559 din iniția
tiva lui Calvin. Și totuși, Ge
neva ar fi putut avea o uni
versitate, prima dintre orașele 
helvete, încă din 1365. în tre
cere spre Germania, împăratul 
Carol al IV-lea i-a oferit-o. 
Punea însă o condiție: univer
sitatea să fie patronată de du
cele de Savoia. Și genevezii au 
refuzat, considerînd că un ase
menea patronaj ar prejudicia 
independența lor. Intre lăcașul 
de cultură și demnitatea națio
nală n-au ezitat. Ceea ce n-a 
împiedicat Geneva să dea 
omenirii străluciți oameni de 
știință.

Trebuie spus că între cetă
țenii Genevei și Carol IV s-au 
dus tratative îndelungate. Nu 
au fost, cum s-ar putea crede, 
cele dintîi tratative din istoria 
orașului. Pe Tour de l'lle, o 
placă de marmură poartă in
crustată însemnarea lui lulius 
Caesar din prima carte a ,.co-

T
radiția s-a menți
nut pe firul veacu
rilor. Crucea Roșie 
Internațională, ini
țiată în 1863 de 
genevezul Henri 

Dunant, străjuiește cu sediul 
său drumul ce duce spre Lau
sanne, iar Biroul Internațional 
al Muncii a depășit jumătate 
de veac de existență. Și nu pu
tem să nu remarcăm că, în 
urmă cu mai bine de un secol- 
tot la Geneva s-a desfășurat 
primul congres al Internaționa
lei muncitorilor. Vocația ora
șului pentru dialogul universal 
are - se vede - o tradiție 
seculară.

Bătrînii orașului, hotelierii, 
sînt adevărate enciclopedii, 
cînd e vorba de perioada din
tre cele două războaie mon
diale. La Hotel des Bergues, în 
salonul verde, ți se spune, „se

ratele Genevei" reuneau toî 
ceea ce Societatea Națiunilor 
avea mai strălucit: Titulescu și 
Politis, Paul Valery și Elena Vâ- 
cărescu.

Un coleg de breaslă gene- 
vez, care l-a cunoscut pe Titu
lescu, a reținut cîteva replici 
ale marelui om politic român, 
rămase în analele fostei Ligi 
a Națiunilor. Lui Briand. care 
prezenta Liga ca o „familie 
mondială", i-a atras atenția, 
încă într-o perioadă de euforie 
a instituției de la Geneva, că 
„într-o familie se întîmplă ți 
rude vitrege". Cînd Austin 
Chamberlain a declarat că 
„Societatea Națiunilor este un 
instrument de o valoare ines
timabilă", Titulescu a subliniat 
cu ironie: „Instrument în mîna 
cui?". în mai 1936, cînd se vor
bea foarte mult de așa-numitul 
„echilibru" internațional și eu
ropean, Titulescu îi spunea lui 
Barthou: „Pacea e o vorbă 
goală dacă nu este construită 
pe unicul fundament care o 
poate susține: securitatea co
lectivă".

G
eneva a adăpostit 
și continuă să 
adăpostească se
diile permanente 
ale unor institu
ții internaționale, 

mari conferințe internaționale, 
misiuni permanente pe lîngă 
O.N.U. și alte organizații mon
diale. Oraș gazdă a peste 200 
de organisme și organizații in
ternaționale, Geneva este un 
uriaș laborator. Aici se crista
lizează, în focul dialogului, 
idei generoase destinate să 
apropie popoarele, să facă 
posibilă cooperarea între oa
menii de pe toate meridianele. 
E sugestiv și simbolic că in 
orașul de pe malul Lemanului 
se desfășoară, actualmente, a 
doua fază a Conferinței gene- 
ral-europene pentru securitate 
și cooperare - cel mai larg și 
mai reprezentativ "for al dialo
gului cunoscut vreodată în is
toria bătrînului nostru conti
nent.

Vocației dialogului diploma
tic între state i se adaugă 
aceea a dialogului spiritual 
între oameni. La berăria „Ba
varia" s-au întîlnit Albert 
Einstein și Henri Bergson, Emil 
Ludwig și Anatole France, 
G.B. Show și Andră Malraux, 
doamna Curie și Thomas Mann, 
Rabindranath Tagore și Karel 
Capek. Multe opere s-au ză
mislit din scînteietoarea lor 
confruntare de idei.

...Geneva nu mai este demult 
doar o așezare. Ea a devenit 
o categorie spirituală.

P. NICOARA
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