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VIBRANT ÎNDEMN LA ACȚIUNE COMUNISTA,
IZVOR FECUND DE ENERGII CREATOARE

Cu gîndul și cu 
fapta întîmpinăm

Congresul XI
Puternicul ecou pe care documentele recentei Plenare a Co

mitetului Central ai Partidului Comunist Român și Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României il are 
în conștiința întregii națiuni se amplifică cu fiecare zi ce trece. 
Această stare de spirit este rezultatul firesc al însemnătății deo
sebite a documentelor adoptate, dimensiunile ecoului pe care-1 
resimțim cu toții fiind date de substanța faptelor de muncă, de 
elanul mobilizator pe care cuvîntarea tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU l-a declanșat în rîndurile tuturor cetățenilor țării, 
bărbați și femei, tineri și vîrstnici, de hotărîrea fermă de a ne 
pune în slujba îndeplinirii obiectivelor înscrise în programul 
partidului energia și talentul creator, încrederea nestrămutată în 
viitorul comunist al patriei.

Așa cum sublinia secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușcscu, în cuvîntarea rostită la plenară „Perioada 
de pregătire a Congresului, perioada alegerii în partid a orga
nelor conducătoare și a delegaților la Congres să constituie-un 
prilej de analiză temeinică a muncii depuse de fiecare organi
zație de partid ,de fiecare membru al partidului, de fiecare or
ganism. de jos și pină la Comitetul Central al partidului. Adu
nările și conferințele de partid, dezbaterea Programului și a Di
rectivelor trebuie să ducă la ridicarea nivelului politico-ideologic, 
la întărirea organizatorică a partidului, te creșterea spiritului ' 
critic și autocritic, la dezvoltarea democrației de partid, la în
tărirea muncii si conducerii colective, la creșterea forței de ac
țiune și a rolului conducător al partidului în toate domeniile de 
activitate. Totodată, trebuie să obținem o întărire șl mai puter
nică a disciplinei de partid, a răspunderii fiecărui comunist 
în îndeplinirea sarcinilor încredințate de partid în orice dome
niu de activitate". _ ■ _

în acest context, tinerilor comuniști. întregului tineret al ța
rii, Ie revine datoria de a marca în activitatea lor specifică eta
pa care urmează prin noi creșteri valorice și calitative in ve
derea îndeplinirii in tot mai bune condițiuni a responsabilități
lor cu care sînt investiți. Cuvintele secretarului general al par
tidului ne arată ce avem (de făcut, ne indică modul in care tre
buie să acționăm. în lumina acestei poziții de principiu orga
nizațiile U.T.C. și asociațiile studențești vor depune toate efor
turile pentru mobilizarea tinerilor muncitori, țărani, elevi și 
studenți, la îndeplinirea sarcinilor de producție în unitățile în 
care lucrează. Stimularea in rîndurile tinerilor a urnii curent de 
opinie care să promoveze un climat ile ordine și disciplină, 
de responsabilitate revoluționară fată de imperativul per
fecționării efortului productiv al fiecărui tînăr în parte este în 
măsură să determine creșterile calitative decurgînd din cerința 
unei contribuții mai active din partea tuturora la obiectivul ma
jor al îndeplinirii cincinalului inainte de termen, a angajamen
telor asumate.

Militind cu maximum de eficiență în favoarea activizării ute- 
ciștilor la locurile lor de muncă, oriunde s-ar afla, organizațiile 
iși vor susține această obligație fundamentală pe terenul des
fășurării unui cit mai larg evantai de acțiuni educative, politice, 
ideologice, culturale. A face din fiecare acțiune întreprinsă, in
diferent de natura ei, un act politic și educativ, de adeziune la 
politica partidului de dezvoltare economico-socială a țării, ră- 
mine o cerință de prim ordin, cheia de boltă care decide creș
terea influenței organizației asupra tinerilor.

TRAIAN GÎNJU

(Continuare în. pag. a IlI-a)

Pe șantierul național 
al tineretului 

GIURGIU-RĂZMIREȘTI

RĂSPUNSUL CONCRET
AL MUNCII ENTUZIASTE

„Trebuie să pornim de la faptul că nu există 
îndatorire și răspundere mai mare pentru un
comunist decît aceea de a servi partidul,

Șlde a servi poporul, cauza socialismului 
comunismului în România!“

NICOLAE CEAUSESCU
(Din cuvîntarea rostită la Plenara comună a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român și Consiliului Suprem 

Dezvoltării Economice si Sociale a României)

trăiește azi cu demnitate o nouă tinerețe, tinere
țea unei așezări puternic industrializate, ai cărei 
Jocuitori se mândresc cu bulevardele vaste, cu 
verticalele îndrăznețe ale construcțiilor moderne, 
cu spațiile verzi.

Galațiul, orașul căsuțelor pitorești, greu încer
cat de distrugerile ultimului război, a renăscut 
în anii socialismului — ca atîtea alte localități 
ale patriei — din piopria-i cenușă. Portul pitoresc
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îmi este deosebit de plăcut ca, în numele 
poporului român și al meu personal, să adre
sez participanților Ia cea de-a XX-a Con
ferință internațională împotriva bombelor 
atomice și cu hidrogen — Gensuikyo — un 
cordial salut prietenesc.

Tradițională reuniune internațională, con
ferința dumneavoastră a adus, de-a lungul a 
două decenii, o contribuție de seamă la 
mobilizarea maselor populare la lupta pentru 
interzicerea completă a armelor nucleare și 
împiedicarea unui război nuclear, pentru 
instaurarea unui climat de pace trainică și 
colaborare între popoare.

Actuala conferință are loc în condițiile u- 
nui amplu proces de transformări politice, 
economice și sociale în viața internațională, 
ca rezultat al luptei neobosite a maselor 
populare, a tuturor forțelor progresiste și 
democratice, a întregii opinii publice. Se 
afirmă tot mai puternic voința popoarelor de 
a fi stăpine pe destinele lor, împotrivindu-se 
vechii politici imperialiste de dominație, ine
galitate și dictat, are loc un curs nou, de 
destindere și colaborare, pentru rezolvarea 
pe calea tratativelor a problemelor litigioase 
intre state, in spiritul respectării neabătute 
a dreptului inalienabil al fiecărui popor la 
o dezvoltare liberă, independentă și suverană, 
conform aspirațiilor sale legitime.

Potrivit părerii țării mele, pentru a conti
nua și pentru a face ireversibil acest curs 
nou, care se află abia la început, se impune 
în mod imperios să se intensifice și să fie 
înmulțite eforturile și acțiunile unite pe 
plan național și internațional, ale tuturor 
forțelor progresiste, democratice, antiimperia- 
liste pentru a zădărnici acțiunile cercurilor 
reacționare care se opun tendințelor pozitive 
din viața internațională.

Una din problemele fundamentale ale epo
cii contemporane, de care depind dezvol
tarea fiecărui popor, viața și viitorul pașnic 
al omenirii, este problema dezarmării, și in 
primul rind a dezarmării nucleare, astfel in
cit mijloacele uriașe destinate înarmării să 
fie utilizate tot mai mult in scopul dezvol
tării economico-sociale, eliberind totodată 
omenirea de amenințarea unui război nimi
citor. De aceea, cred că masele populare, 
opinia publică, toate organizațiile democrati
ce au misiunea de a acționa cu și mai multă 
vigoare, de a-și face auzite glasul și voința 
pentru a impune trecerea la măsuri practice 
șî eficiente de dezarmare. Aceasta presupune 
stoparea cursei înarmărilor, înghețarea și re
ducerea treptată a bugetelor militare, inter
zicerea folosirii armelor nucleare și a altor 
arme de distrugere în masă, încetarea pro
ducției lor și distrugerea stocurilor existente, 
lichidarea bazelor militare de pe teritoriile 
altor state și retragerea trupelor străine în 
limitele frontierelor naționale, reducerea e- 
lectivelor militare și armamentelor, crearea 
condițiilor pentru desființarea blocurilor mi
litare.

Pornind de la interesele păcii și colaborării 
între toate statele, apreciem că este necesar 
să se acționeze in mod ferm pentru încheie
rea cu succes a Conferinței general-europene, 
pentru crearea in Europa a unui sistem 
trainic de securitate și cooperare, care să 
garanteze dezvoltarea liberă și independentă 
a fiecărei țări, să asigure promovarea cola
borării economice, tehnico-științifice și cul
turale fără nici un fel de bariere, ceea ce 
ar corespunde intereselor și aspirațiilor na
țiunilor europene și ar avea o influență 
pozitivă asupra întregii vieți internaționale.

Militind consecvent pentru stingerea foca
relor de încordare și război, România și-a 
manifestat de la început preocuparea față de 
situația dc o deosebită gravitate creată în 
Cipru ca urmare a loviturii de stat organi-
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zate de forțe militare străine aflate pe teri
toriul acestei țări, a aeționat și acționează 
pentru garantarea suveranității și indepen
denței naționale a Ciprului, pentru reinstau- 
rarea guvernului legitim condus de pre
ședintele Makarios, pentru restabilirea Vacii 
și liniștii în insulă, pentru încetarea orică
rui act de forță și amestec din afară. Româ
nia se pronunță pentru aplicarea Rezoluției 
Consiliului de Securitate din 20 iulie a.c., 
pentru retragerea trupelor străine din insulă 
și consideră că Acordul tripartit convenit 
recent la Geneva in problema Ciprului să fie 
urmat de alți importanți pași pozitivi în vede
rea asigurării unei conviețuiri pașnice, rodni
ce, intre ciprioții turci și ciprioții greci, pentru 
restabilirea deplină a dreptului poporului 
cipriot de a se dezvolta în mod liber și in
dependent, fără nici un amestec din afară, 
pe calea progresului și bunăstării.

România consideră că trebuie acționat pen
tru o reglementare politică a situației din 
Orientul Apropiat care să ducă la instaurarea 
unei păci trainice și juste, ceea ce presu
pune retragerea Israelului de pe teritoriile 
arabe ocupate, asigurarea și garantarea inte
grității și suveranității fiecărui stat din 
această zonă, rezolvarea problemei poporului 
palestinian in conformitate cu năzuințele sale 
naționale legitime.

Apreciem că in ceea ce privește Indochina 
este necesar să se depună in continuare efor
turi pentru aplicarea riguroasă a acordurilor 
de la Paris, să se pună capăt oricărui ames
tec din afară pentru ca popoarele vietnamez, 
cambodgian și laoțian să-și poată rezolva 
problemele in mod independent și să-și 
consacre toate energiile dezvoltării lor pe ca
lea progresului și bunăstării.

România, care a susținut și susține cu 
consecvență lupta popoarelor pentru liberta
te și independență națională, împotriva colo
nialismului, neocolonialismului și impcrialis- 

apartheid, 
a tuturor 
intensifica 
lichidarea 

-------- și a orică- 
forme de asuprire a altor popoare, 
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mului, a rasismului și politicii de 
consideră ca o sarcină urgentă 
forțelor antiimperialiste de a-și 
eforturile unite în lupta pentru 
definitivă a dominației coloniale 
ror f ‘
pentru respectarea dreptului fiecărei 
ți uni de a fi stăpină pe bogățiile sale, 
propriul destin, de a-și făuri o viață liberă 
și prosperă.

Considerind că ește necesar ca toate țările, 
indiferent de mărimea lor, să participe la 
rezolvarea, în interesul popoarelor, a pro
blemelor vieții politice contemporane, Româ
nia se pronunță și acționează pentru afirma
rea în raporturile dintre state a unor princi
pii noi, democratice, bazate pe respectarea 
egalității, independenței și suveranității fie
cărei națiuni, a neamestecului în treburile 
interne, a nerecurgerii la forță sau la ame
nințarea eu folosirea forței, a respectului și 
avantajului reciproc, fiind convinsă că numai 
pe acest fundament se poate clădi o lume 
mai bună și mai dreaptă, de pace și cola
borare între popoare.

Vă asigur, stimați prieteni, că poporul ro
mân este hotărit ca și în viitor să facă to
tul pentru excluderea definitivă a forței și 
războiului din viața societății, pentru in
staurarea unor raporturi principiale și demne 
intre națiuni, pentru triumful securității, 
prieteniei, colaborării și înțelegerii între 
popoare.

Cu aceste ginduri, urez tuturor pariieipan- 
tiior la lucrările Conferinței dumneavoastră 
succed deplin în desfășurarea reuniunii, 
avînd convingerea că ea va constitui, ca și 
in trecut, un moment important in mobili
zarea maselor largi populare în lupta pentru 
realizarea nobilelor idealuri ale omenirii, de 
pace, dezarmare și progres.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Interviul acordat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU

Companiei japoneze de radioteleviziune N. H.K
După cum s-a anunțat, tovarășul Nieolae Ceausescu, secre

tar general al Partidului Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit la 13 iulie, în stațiunea Nep- 
tun, pe Naoki Endo, Kazutake Kamio și Mitsuyos^i Katakura, 

speciali ai Companiei japoneze de radioteleviziune 
N.H.K., acordînd un interviu pentru această companie.
trimiși i,_____
N.H.K., acordînd un interviu

Pe Sebeș a început a doua experiență a Lotrului. Panorama 
sutelor de kilometri de relief mișcător - de la Brezoi la 
Voineasa, de la Jidoaia la Petrimanu, ori de la Mănăileasa 
la Ciungei - care fascinează ochiul și celui mai inveterat tu
rist, nu este decît partea de deasupra a corăbiei - catarge și 
vele și punți de comandă ; adevărata dimensiune se află sub 
linia de plutire. Acolo, în adînc, la zeci și sute de metri sub 
povara muntelui, Lotrul deschide o altă geografie ; vastă, vi
guroasă, impresionantă. Galerii rivalizînd cu metroul marilor 
metropole călăuzesc drumurile apelor, spre a le scoate apoi 
la suprafață, scuturate de lumină. Este grandioasa operă a 

o repetă acum pe Sebeș. Au

NOPȚI ALBE
LA SEBEȘALBA

ÎNTREBARE: Domnule
președinte, cum apreciați 
perspectivele relațiilor inter
naționale dintre țările 
jac parte din cele 
blocuri?

care 
două

300 de elevi cu obrajii arși de 
soare, cu miinile pline de ur
mele proaspete ale betonului 
turnat în mii de dale, au săr
bătorit în seara zilei de 31 iu
lie pe șantierul național al tine
retului Giurgiu — Răzmirești, 
ora primului mare bilanț. O su
mă rotundă de zile s-a adunat 
in spatele unei activități fe
brile, entuziaste a 700 de tineri 
brigadieri, elevi, studenți și 
muncitori. Datorită lor, bilanțul 
primei luni de eforturi consem
nează realizarea a peste 10 000 
de dale, săparea și finisarea a 
mii de metri șanțuri pentru con
ducte, taluzarea unei părți a- 
preciabile din canalul magistral, 
ridicarea unor noi spații de ca
zare și a noii cantine din punc
tul Găujani, obținerea unui a- 
vans substanțial de producție la 
stațiile SPP-9 și SPP-10. Toate 
aceste realizări certifică din 
plin entuziasmul tinerilor șan- 
tieriști, modul în care s-au adap
tat la noile condiții de muncă și 
viață, felul în care au știut stț 
învingă numeroasele greutăți, 
obiective și subiective, apărute 
în cale. Astfel, în ciuda neritmi- 
cității în aprovizionarea cu ci
ment și alte materiale, a slabei 
calități a uneltelor, a deselor 
stagnări de mașini și utilaje, 
planul primei luni de activitate 
a șantierului a fost îndeplinit în 
bune condiții.

Printre cei remarcați la careul

de miercuri seara, pentru 
contribuția deosebită la realiza
rea sarcinilor de plan, în prima 
lună din istoria șantierului am

PAVEL PERFIL

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Lotrului, pe care constructorii
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La școala cutezanței
O NOUĂ SERIE Șl-A ÎNCEPUT ACTIVITATEA IN TABERELE 

CU PROFIL AVIATIC
(REPORTAJUL TN PAGINA A ll-A)

adus cu ei experiența unei activități de pionierat - și odată 
cu aceasta, nopțile albe ale muncii de subteran. Ceea ce in 
mod obișnuit numim ZI și NOAPTE, in adîncul galeriilor nu-și 
află rostul ; aici e numai noapte. O noapte continuă împăr
țită - pentru o necesară evidență - în „nopți" de cite 24 de 
ore. Minerii, acești temerari scafandri ai pămîntului, le lumi
nează cu efortul lor neîntrerupt, cu numeroase pilde de curaj, 
cu generoasă, caldă omenie. Pentru cei ce se dăruie în nume
le luminii, nopțile nu pot fi decît albe. Nopți albe - etalon 
al unei munci de o acuratețe morală deosebită. Nopți albe 
- proba de foc a unei voințe de piatră ; proba de foc a 
înaltei conștiințe comuniste.

k DEBUTULUI

și zi-

(Continuare în pag. a lll-a)

înno- 
celor

în fața hărții 
de pașii și truda

Iurie Druță, inginerul șef al 
Grupului de șantiere, nu-și mai 
amintește cu exactitate dacă 
era noapte sau zi cînd a venit 
aici. Cîteva nopți albe, însă, au 
urrțiat cu siguranță. Au fost 
nopțile debutului ; ale recunoaș
terii locului, ale organizării, în- 
tr-un cuvînt, ale coborîrii hărții 

a terenu- 
istovitoare de dru- 
alegere și fixare a 

nopți albite de gîn- 
chibzuință și verifi- 

și nopți, nopți

la adevărata scară 
lui. Zile 
muri, de 
reperelor, 
duri, de 
care, zile 
le, nopți.

Astăzi, 
bilate 
două mii de constructori, ingi
nerul Druță ne relatează : „A-
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RĂSPUNS : în viața interna
țională s-au produs schimbări 
mari. Există țări cu orînduiri 
sociale diferite — și viața de
monstrează că realizarea unor . 
relații noi presupune o colabo
rare largă între toate țările, 
fără deosebire de orînduire so
cială. Apreciem, deci, că evo
luția spre destindere și colabo
rare in viața internațională im
pune o largă colaborare între 
toate țările lumii, fără deose
bire de orinduire socială.

în ce privește blocurile mili
tare — dacă la acestea v-ați re
ferit — trebuie să spun că ele 
sint rezultatul unei anumite pe
rioade de încordare. După cum 
se știe, Tratatul de la Varșovia 
a fost creat ca răspuns la exis
tența Pactului militar Nord- 
At’antic. Evoluția vieții interna
ționale, cursul spre destindere 
fac tot mai puțin necesară exis
tența acestor blocuri militare. 
După părerea noastră, trebuie 
acționat pentru desființarea con
comitentă a ambelor blocuri mi
litare. Aceasta corespunde ten
dințelor noi de destindere din 
viața internațională, dorinței po
poarelor de a pune capăt con
fruntărilor militare și de a găsi 
căile unei colaborări pașnice in 
vederea dezvoltării economico- 
sociale a fiecăruia dintre ele, 
pentru o nouă ordine econo
mică, pentru o lume a păcii și 
colaborării.

ÎNTREBARE b Domnule 
președinte, care este ritmul 
de dezvoltare economică rea
lizat în România în ultimii 
ani și ce perspective de dez
voltare se întrevăd în conti
nuare în perioada următoare ?

RĂSPUNS : în acest an, po
porul român va sărbători împli
nirea a 30 de ani de la răstur
narea dictaturii fasciste și tre
cerea pe calea făuririi unei 
orînduiri noi sociale. în această 
perioadă istorică s-au obținut 
succese remarcabile în dezvol
tarea industriei, agriculturii,

științei, culturii și în ridicarea 
nivelului de trai. Voi menționa 
faptul că venitul național a 
crescut de aproape zece ori, 
producția industrială de circa 
30 de ori. Pe această bază a 
crescut, desigur, și nivelul de 
trai al poporului; s-a intensifi
cat construcția de locuințe, s-a 
dezvoltat puternic invățămîntul, 
știința, cultura.

In cincinalul 1971—1975, pro
ducția industrială va crește in
tr-un ritm de circa 14 la sută, 
iar venitul național într-un ritm 
de peste 12 la sută. Cred că 
aceste ritmuri pe ultimii cinci 
ani demonstrează preocupările 
și rezultatele bune obținute în 
dezvoltarea economiei românești.

în ce privește perspectiva, 
actualmente elaborăm noul plan 
cincinal 1976—1980. Avem in 
vedere să continuăm dezvolta
rea într-un ritm intens a eco
nomiei, ținînd seama că, deși 
este țară socialistă, România 
este încă un stat în curs de dez
voltare, din punct de vedere 
economic. Ne propunem ca în 
următorii 10—15 ani să egalăm 
nivelul de dezvoltare al țărilor 
socialiste dezvoltate, să ne apro- 

j- avansate, din
economic ale 
și în următo- 
continua dez- 
ritm de circa 

în

piem de țările 
punct de vedere 
lumii. De aceea, 
rul cincinal vom 
voltarea intr-un 
10 la sută. Avem, desigur, ... 
vedere să punem un accent mai 
mare pe ramurile moderne ale 
industriei, cum sînt electronica, 
mașinile-unelte, utilaje comple
xe.

Paralel cu aceasta vom conti
nua să acordăm o atenție deo
sebită agriculturii, realizînd U3 
vast program de irigații și îm
bunătățiri funciare, care va per
mite creșterea substanțială a 
producției agricole în ’ general, 
satisfacerea in condiții tot mai 
bune a necesităților populației 
noastre.

Putem spune, deci, că cinci
nalul următor va marca un salt 
important în făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
care va asigura din plin condi
ții mai bune de viață pentru 
întregul popor.

Totodată, vom asigura ridi
carea în continuare a nivelului 
de cultură al poporului, dez
voltarea învățămintului și știin
ței — factori primordiali ai 
progresului în condițiile revolu
ției tehnico-științifice de astăzi.

ÎNTREBARE: Cum apre- 
ciați, domnule președinte, co
laborarea, pe bază de reci-

(Continuare în pag. a 11-a)
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Interviul acordat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU 

Companiei japoneze de radioteleviziune N. H. K.

POEZIA CA DIALOG CU TIMPUL

(Urmare din pag. I)

procitate, cu țările dezvoltate, 
printre care și Japonia?

RĂSPUNS : în relațiile inter
naționale economice. România 
pornește de la necesitatea par
ticipării active la divtiziunea in
ternațională a munciii, conside- 
rind că, in condițiile revoluției 
tehnico-științifice contemporane, 
colaborarea internațională este 
indispensabilă pentru progresul 
economico-social al oricărei țări 
— deci, cu atit mai mult al țării 
noastre.

Desigur, acordăm o mare 
atenție relațiilor cu țările socia
liste. Dezvoltăm, de asemenea, 
larg colaborarea cu țările in 
curs de dezvoltare, cu statele 
care se dezvoltă independent. 
Totodată, promovăm larg relații 
de colaborare cu țările dezvol
tate. Aș menționa faptul că în 
cursul acestor cinci ani (1971— 
1975) schimburile economice ale 
României cu țările capitaliste 
dezvoltate se vor extinde de 
aproape două ori și jumătate.

în acest cadru, o dezvoltare 
puternică au cunoscut relațiile 
dintre România și Japonia: vo
lumul lor a crescut, în ultimii

TELEGRAMĂ
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul MANEA MANESCU, prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, au primit din partea primului se
cretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, EDWARD GIEREK, președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone, HENRYK JABLONSKI, președin
telui Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone, 
PIOTR JAROSZEWICZ, următoarea telegramă :

Dragi tovarăși.
Vă rugăm să primiți mulțumirile noastre cordiale pentru fe

licitările și urările trimise cu prilejul celei de-a XXX-a aniver
sări a renașterii Poloniei.

Dorim să exprimăm din nou sentimentele noastre de priete
nie frățească față de poporul român și convingerea profundă 
că legăturile de prietenie și colaborare, bazate pe principiile 
marxism-lenlnismului și ale internaționalismului socialist, exis
tente între partidele și țările noastre se vor dezvolta și adinei 
in continuare spre binele popoarelor noastre, în interesul uni
tății țărilor socialiste și al mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, pentru victoria ideilor socialismului și a păcii 
în lume. în numele poporului polonez și al nostru personal vă 
adresăm urări de noi succese, în continuare, în dezvoltarea 
Republicii Socialiste România.

PRIMIRE
Tovarășul Paul Niculescu- 

Mizil, viceprim-ministru al gu
vernului Republicii Socialiste 
România, ministrul educației și 
învățămintului, a primit joi pe 
președintele Asociației interna
ționale a educatorilor pentru pa
cea lumii, profesor doctor Ta
kashi Hanada, secretarul gene
ral al asociației, profesor doctor 
Charles Mercieca. precum și pe 
conducătorii delegațiilor parti
cipante la congresul acestei or
ganizații. desfășurat zilele aces
tea în Capitală.

în cadrul întîlnirii, oaspeții au» 
adus calde mulțumiri președin
telui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae

A doua sesiune a Comisiei mixte 
româno-algeriene

între 29 și 31 iulie a.c., a avut 
loc la București cea de-a doua 
sesiune a Comisiei mixte româ- 
no-algeriene pentru dezvoltarea 
relațiilor comerciale și cooperă
rii economice, științifice și teh
nice. Delegația română a fost 
condusă de tovarășul Ion Pățan, 
viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale, iar delegația algeriană de 
tovarășul Layachi Yaker, minis
trul- comerțului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit pe tovarășul Layachi 
Y aker.

Ministrul Layachi Yaker a 
avut, de asemenea. Întrevederi cu 
tovarășii Bujor Almășan, minis
trul minelor, petrolului și geolo
giei, și loan Avram, ministrul 
industriei .construcțiilor de ma
șini grele. în timpul Întrevede
rilor, au fost analizate posibili
tățile de cooperare între cele 
două țări în domeniul geologic, 
minier și petrolier, precum și în 
realizarea de diferite proiecte în 
industria metalurgică, chimică, a 
materialelor de construcții etc.

La lucrările sesiunii Comisiei 
mixte, cele două părți, exami- 
nind evoluția relațiilor economi
ce reciproce, au constatat cu de
plină satisfacție progresele sub
stanțiale înregistrate de schim
burile comerciale, pe baza com
plementarității celor două eco
nomii naționale. Pentru anul 
1974 se prevede că volumul glo
bal al schimburilor comerciale 
va putea depăși 150 milioane do
lari, întrecind substanțial previ
ziunile Comisiei mixte pentru 
anul 1975. Acest volum reprezin
tă o creștere de 500 la sută față 
de cel Înregistrat în anul 1972. 
Cele două părți au constatat e- 
xistența unor largi posibilități 
pentru extinderea, în continua
re, a comerțului reciproc, apre
ciind că volumul acestuia poate 
să ajungă pînă în anul 1977 la 
cel puțin 250 milioane dolari.

Pentru a asigura o creștere ac
celerată și o diversificare cores
punzătoare, în ambele sensuri, a 
comerțului dintre cele două țări, 
părțile au convenit și semnat un 
nou acord comercial pe perioada 
1974—1977.

Comisia mixtă a acordat o a- 
tenție deosebită dezvoltării co
operării economice dintre cele 
două țări, ca formă avansată a 
relațiilor lor economice. Pornind 
de la necesitățile prioritare ale 
planului pe 4 ani de dezvoltare 
a Algeriei și ale planurilor de 
dezvoltare a României, cele 

trei ani, de circa trei ori și 
există perspective ca în 1975 să 
fie de cinci ori mai mare față 
de 1970. Este adevărat că am 
pornit de la un nivel scăzut, dar 
creșterea într-un ritm rapid a 
acestor relații arată că există 
largi posibilități în această pri
vință. România dorește să ex
tindă, în următorii ani, colabo
rarea cu Japonia pe multiple 
planuri, în condiții reciproc 
avantajoase, pe bază de egali
tate și respect reciproc.

Colaborarea cu țările capita
liste dezvoltate se înscrie în ca
drul politicii generale de coexis
tență pașnică, de participare 
activă a tuturor statelor la rea
lizarea unei noi ordini econo
mice mondiale, a unei lumi mai 
drepte și mai bune, în care fie 
care națiune șă se poată dez
volta corespunzător năzuințelor 
sale, fără mici un amestec din 
afară și, totodată, să participe 
activ la soluționarea marilor 
probleme care confruntă astăzi 
omenirea.

ÎNTREBARE : Care sînt 
orientările guvernului român 
in vederea dezvoltării turis
mului internațional ?

Ceaușescu, și guvernului român 
pentru ospitalitatea de care s-au 
bucurat și condițiile bune asigu
rate desfășurării congresului, re- 
levind în același timp înaltul 
prestigiu dobîndit de România, 
pe plan internațional, datorită 
realizărilor sale, a întregii sale 
politici interne și externe.

★
între 28 și 31 iulie s-au desfă

șurat, la București, Congresul 
Asociației internaționale a edu
catorilor pentru pacea lumii 
(IAEWP).

La congres au participat de
legați din 17 țări, precum și re
prezentanți ai unor organizații 
internaționale (UNESCO, Fede
rația Mondială a Asociației pen
tru Națiunile Unite, Asociația 
Internațională a Științelor Edu- 

două părți au identificat noi și 
multiple posibilități de coopera
re reciproc avantajoasă. în 
acest sens, ele au hotărît 
să extindă în forme variate co
operarea economică în domenii
le agricol, hidroenergetic, minier 
și al hidrocarburilor, în construc
ția de mașini, telecomunicații, 
lucrări publice etc.

Cele două părți au analizat 
posibilitățile de extindere a co
operării tehnico-științifice, în do
meniile agriculturii, învățămîn- 
tului superior și cercetării știin
țifice, sănătății publice, lucrări
lor publice și construcțiilor, te
lecomunicațiilor, minelor și geo
logiei. Au fost luate hotăriri pri
vind înființarea în Algeria, in
tr-un termen scurt, a mai multor 
institute de învățămînt superior, 
științifice, tehnice și de cerce
tare, in cadrul unor proiecte in
tegrate.

In scopul stimulării dezvoltării 
cooperării economice și tehnico- 
științifice dintre cele două țări, 
părțile au decis să intensifice 
schimbul de misiuni economice 
de informare, pentru a evidenția 
posibilitățile existente. în ace
lași scop, au hotărît să elabore
ze și să încheie un acord pe ter
men lung de cooperare econo
mică, științifică și tehnică, care 
să dea o largă perspectivă cola
borării intre Republica Socialis
tă România și. Republica Alge
riană Democratică și Populară.

Cele două părți și-au exprimat 
profunda satisfacție pentru re
zultatele remarcabile ale celei 
de a doua sesiuni a Comisiei 
mixte româno-algeriene, ale că
rei lucrări s-au desfășurat in 
conformitate cu orientările și di- 
rectivele stabilite cu ocazia în- 
tilnirilor dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și președinte
le Houari Boumediene, într-un 
spirit de prietenie și deplină în
țelegere reciprocă. Lucrările Co
misiei constituie o nouă și im
portantă etapă în îndeplinirea 
programului de intensificare ra
pidă a schimburilor comerciale 
și cooperării economice,_ tehnice 
și științifice între România și 
Algeria, in interesul popoarelor 
român și algerian, al Întăririi 
solidarității dintre cele două țări, 
in lupta lor pentru dezvoltarea 
independentă, pentru întărirea 
cooperării internaționale pe baze 
echitabile și a păcii in lume, in 
spiritul principiilor și obiective
lor proclamate în Declarația 
Adunării Generale extraordina- 
re a Națiunilor Unite, convoca- 
tă la inițiativa Algeriei, privind 
instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale.

RĂSPUNS : Guvernul român 
acordă o atenție tot mai sporită 
dezvoltării turismului. De altfel, 
cred că ați putut constata in
vestițiile și construcțiile reali
zate în acest domeniu, chiar in 
această stațiune. Apreciem că 
turismul are un rol important 
nu numai din punct de vedere 
economic, dar și pentru mai 
buna cunoaștere a popoarelor • 
el poate servi la dezvoltarea 
prieteniei și colaborării intre 
popoarele noastre — deci, este 
un factor important de înțele
gere, colaborare și pace în 
lume. în acest spirit, avem in 
vedere să extindem și activita
tea turistică, inclusiv să asigu
răm crearea de condiții pentru 
a primi mai mulți turiști in 
România.

în ce privește Japonia, numă
rul turiștilor este încă mic, de 
citeva mii. dar sperăm ca, in 
concordanță cu relațiile bune 
dintre țările noastre, cu dezvol
tarea lor multilaterală, ca și in 
acest domeniu, al turismului, să 
asistăm la o creștere a circula
ției turistice.

în încheiere, aș dori să urez 
poporului japonez multă pros
peritate, bunăstare și pace.

cației, Asociația „Școala — in
strument al păcii" și Centrul In
ternațional Sonnenberg).

în cadrul congresului, care a 
avut ca temă: „Educația pentru 
înțelegere internațională", parti- 
cipanții au făcut un larg schimb 
de opinii cu privire la realiză
rile și perspectivele educației 
pentru pace.

TELEGRAME
Președintele Marii Adunări 

Naționale a Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Giosan, a primit, cu prilejul a- 
legerii sale în această .funcție, 
telegrame de felicitare trimise 
de speaker-ul Camerei Comu
nelor a Marii Britanii, Selwyn 
Lloyd, președintele Camerei Re
prezentanților din Iran, Ab
dullah Riazi, președintele Adu
nării de Stat a Republicii Popu
lare Ungare, Apro Antal, pre
ședintele Prezidiului Comitetului 
Central al Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de Sud 
și președintele Consiliului Con
sultativ al Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, Nguyen 
Euu Tho.

PLECARE
Joi după-amiază a părăsit Ca

pitala delegația Centralei Coo
perativelor Agricole de Reformă 
Agrară — Cesora — din Colum
bia, condusă de Jorge Alberto 
Villamizar Cajiao. director ge
neral, care, la invitația Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție, a făcut o vi
zită de documentare în țara 
noastră.

DECORĂRI
La Ambasada R. P. Polone 

din București, a avut loc joi 
după-amiază solemnitatea de
cernării unor distincții ale Re
publicii Populare Polone unui 
grup de oameni de cultură și 
artă din țara noastră.

înminind aceste distincții, am
basadorul R. P. Polone la Bucu
rești, Wladyslaw Wojtasik, a 
subliniat contribuția celor dis
tinși la cunoașterea și răspin- 
direa limbii, culturii și artei 
poloneze în România, la apro
pierea dintre cele două popoare 
și i-a felicitat călduros.

Mulțumind pentru distincțiile 
acordate, prof. dr. docent Ion 
Chițimia a relevat că ele cons
tituie încă o dovadă a bunelor 
relații dintre cele două țări și 
popoare.

1NTÎLNIRE
La Comarnic a avut loc o în- 

tilnire a tinerilor din localitate 
cu vechi membri de partid care 
le-au vorbit despre lupta patrio
tică de pe Valea Prahovei și din 
masivul Bucegilor, inițiată cu 
mai bine de trei decenii în urmă 
de partidul nostru pentru elibe
rarea patriei.

OMAGIU
Sub genericul „Omagii dol- 

jene la a 30-a aniversare a e- 
liberării patriei", in această par
te a țării s-au desfășurat pină 
în prezent aproape 1 000 de ex
puneri, simpozioane, dezbateri, 
spectacole, montaje literar-mu- 
zicale și alte manifestări dedi
cate zilei de 23 August și Con
gresului al XI-lea al P.C.R. De 
pildă, la Universitatea populară 
din Craiova a avut loc simpo
zionul „Succese ale medicinii 
românești în anii socialismului" 
și vernisajul expoziției de foto
grafii „Ocrotirea sănătății în 
județul Dolj". Locuitorii comu
nelor Drănic, Valea Stanciului 
și Gîngeova au luat parte la 
dezbateri, conduse de membri ai 
Biroului Comitetului județean 
Dolj al P.C.R., pe tema „Ce în
seamnă a trăi și a munci în chip 
comunist". La Casa de cultură 
din Segarcea a fost organizat 
simpozionul „Politica externă a 
României — expresie a intere
selor vitale ale poporului ro
mân", iar la Calafat a avut loc 
vernisajul expoziției de foto
grafie intitulate „Orașul nostru 
pe coordonatele socialismului 
multilateral dezvoltat".

EXPOZIȚIE
La Galeriile de artă din Ba

cău a fost vernisată expoziția 
republicană de filatelie „Româ
nia socialistă la a XXX-a ani
versare". Alături de mărcile 
emise in cele trei decenii, figu
rează, în reproducere, tablouri, 
afișe, fotografii inspirate din 
principalele evenimente social- 
politice din viața patriei, din 
trecutul său glorios de luptă 
pentru independență națională, 
libertate socială, pentru abolirea 
exploatării omului de către om.

într-una din cuvîntările sale, 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
enunța ideea că în viitor „vom 
avea nevoie de și mai multă poe
zie". Cuvîntarea nu era, în pa
sajul de care vorbim, un frag
ment de manifest poetic, ci un 
fragment de manifest politic, 
implicînd problemele culturii 
contemporane. Poezia era con
cepută ca o atitudine roman
tică, de angrenare în istorie, de 
dialog cu timpul și în special 
cu viitorul.

Fiecare epocă își are poeții 
ei, emanație structurală a unei 
concepții de viață ; cu atît mai 
mult fiecare revoluție își are 
poeții ei manifești, emanație a 
unei concepții reformatoare de
spre viață. Poezia românească 
de azi poate oferi, în cei treizeci 
de ani ce s-au scurs de Ia eli
berare, o posibilitate de sinteză 
și deci de urmărire a acestui 
dialog politic cu istoria și so
cietatea.

După eliberare poezia ro
mână continuă tradițiile lirice 
ilustrate de mari poeți ca Tudor 
Arghezi, Lucian Blaga, G. Ba- 
covia, dar se alimentează (te
matic și stilistic) din „descoperi
rile" avangardei politice a li
teraturii, găzduite de presa con
dusă direct sau influențată de 
partid. In acest dialog cu 
timpul Tudor Arghezi gîndește 
și realizează „Cîntare omului" 
sau „peisajele" dedicate răscoalei 
din 1907, Bacovia își declară cu 
elocvență mulțumirea („Mi-am 
îndeplinit toate profețiile poli
tice"), Lucian Blaga, așa cum 
reiese din postume, vrea să fie 
primul, în 1944, în august, care 
să se bucure de liniștea de după 
furtună, ca să ajungă în 1960 
șă schițeze acel Profil de epocă 
(din „Contemporanul"). Un 
dialog romantic, ca o replică 
dată „Cîntecelor de pierzanie" 
e poezia lui Mihai Beniuc. In 
acest dialog se înscriu poemele 
unor poeți militanți ca Eugen 
Jebeleanu, Cicerone Theodo- 
rescu, Maria Banuș. Cu o pauză

Astăzi la Mestre, în apropiere 
de Veneția, va începe întilnirea 
de tenis dintre echipele Italiei 
și României, finala grupei A 
(zona europeană) a „Cupei Da
vis". In urma tragerii la sorți, 
care a avut loc joi, s-a stabilit 
ca în primul joc de simplu să 
se întîlnească Ilie Năstase și 
Coorado Barazzutti după care va 
avea loc partida dintre Ion Ti
riac și Adriano Fanatta. întil

1
Ieri, și-a început activitatea seria
a doua de tineri ce se pregătesc 

pentru apărarea patriei în

Taberele cu profil aviatic
Peste o mie de tineri, dintre 

cei mai dotați și curajoși, fete 
și băieți, care se pregătesc pen
tru apărarea patriei, și-au în
ceput, ieri, activitatea în tabe
rele de instruire cu profil avia
tic în cadrul seriei a doua. Mo
mentul deschiderii activității în 
cele 10 tabere de la Cluj, Bucu
rești, Galați, Baia Mare, Tg. Mu
reș, Buzău, Iași, Craiova, Plo
iești și Brașov, profilate pentru 
zbor cu motor, parașutism și pla
norism a fost marcat de pre
zența unor reprezentanți ai C.C. 
al U.T.C., ai organelor locale. 
Cum se știe și cum am mai ară
tat și in alte materiale publicate 
în ziarul nostru, în aceste tabere 
tinerii își însușesc bogate cunoș
tințe tehnice in cele trei activi
tăți, însușindu-și în același timp, 
sub îndrumarea unor instructori 
cu multă experiență și cu o 
înaltă calificare, deopotrivă de
prinderi practice. Prima serie de 
1 050 de tineri, în urma rezulta
telor bune obținute au primit, 
deja, într-un cadru festiv, bre
vetele de parașutiști din turn, 
ca și pentru zbor cu motor și 
planor cu dublă comandă. Tot
odată, este de menționat că, 
concomitent cu desfășurarea ac
tivității în taberele cu profil 
aviatic, în tabere de alte profile, 
organizate de C.C. al U.T.C. — 
transmisiuni, autocarturi, orien
tare turistică, tir, rachetomode- 
lism etc., activități și ele in pre
mieră — se instruiesc și 
se pregătesc în cursul aces
tei vacanțe de vară cir
ca 5 000 de tineri care vor 
deveni, in noul an de pregătire 
pentru apărarea patriei, destoi
nici comandanți de grupă în 
școlile unde invață..

La inaugurarea activității de 
zbor cu motor, planorism și pa
rașutism în tabăra C.C. al U.T.C. 
de la Clinceni-București, reunind 

-223 de tineri (92 băieți și 131 
fe:e) veniți din multe județe 
ale țării, am avut prilejul .să 
consemnez opiniile, gindurile u- 
nor uteciști care-și mărturiseau 
bucuria și emoția de a participa 

V. CĂBULEA
Foto: GH. CUCU

In carlingă, maestrul emerit al sportului, Ștefan Calotă

de un deceniu și ceva își reîn
noiesc dialogul cu lumea socia
listă poeții generației „Albatros", 
în frunte cu Geo Dumitrescu, 
revin în actualitate militanți ca 
Miron Radu Paraschivescu ale 
cărui Cintice țigănești marca- 
seră o atitudine de rezistență și 
de protest într-o epocă de îm
pilare.

Era natural ca primul val de 
poezie românească să fie o ma
nifestare de angajare și de spar

gere a. unor inerții, să fie im 
dialog politic, romantic în e- 
sență, un dialog care urma să 
pregătească terenul exploziei li
rice a generației lui Nicolae 
Labiș. Generația lui Labiș va 
diversifica acest dialog, redes
coperind valorile poeziei inter
belice, sincronizîndu-se pe plan 
estetic cu poezia universală, a- 
dîncind conținutul printr-o tra
tare specifică. Cu Nîchîta Sță- 
nescu, Marin Sorescu, Gheor- 
ghe Tomozei dialogul cu lumea 
și istoria se sublimează, este 
mai puțin exterior, se încarcă de 
simboluri și semnificații estetice 
în care mesajul politic devine 
fior interior.

Dintre poeții ulteriori acestei 
secvențe temporale, Ion Gheor- 
ghe e un explorator al univer
sului rustic, al unei lumi țără
nești devenită condiție existen-' 
țială a istoriei eterne, Ioan A- 
Iexandru propune o lirică ini- 
țiatică de relevare a unui trecut 
primar — autentic, pe care se 
pot sprijini valorile lumii de 
azi, Adrian Păunescu redesco
peră poezia politică, lirica so
cială de o sinceritate directă, 
dusă pînă la capăt, o lirică a a- 
devărurilor totale, rostite de la 
tribuna istoriei contemporane.

Poezia-dialog cu timpul nu e 
o idee de disertație posibilă, pe 
care un estetician o poate trata 
consultînd ‘cărți erudite și dicțio

Astăzi, la Mestre-Veneția, in Cupa Davis

ROMÂNIA - ITALIA
nirea începe la ora 13 și va fi 
transmisă de postul nostru de 
televiziune.

Sîmbătă de la ora 15 are loc 
proba de dublu, iar duminică 
(ora 13) ultimele două probe de 
simplu: Panatta-Năstase și Ba- 
razzutti-Țiriac.

Selecționabîlii italieni l-au 
preferat în ultimul moment în 
locul lui Bertolucci „eroul" me
ciului Italia—Suedia, pe Baraz- 

timp de 45 de zile la lecțiile teo
retice și practice in urma că
rora ei vor învăța multe din 
tainele pilotării aparatelor de 
zbor cu motor și fără motor, din 
tainele parașutismului. Subli
niind importanța acestei activi
tăți in contextul general al pre
ocupărilor organizației U.T.C. 
de educare, de dezvoltare și 
pregătire multilaterală a tinere
tului nostru, activitate pe care 
U.T.C. a pus-o în practică la 
indicația pai ridului, a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, personal, 
primul secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele ti
neretului, Ion Traian Ștefănes- 
cu, a arătat că activitatea din 
taberele cu profil, în general ac
tivitatea de pregătire pentru a- 
părarea patriei se bucură de o 
mare adeziune din partea tine- 
letului. „Rostul este nu numai 
să dobindești, aici în tabără, 
niște cunoștințe — a spus în 
încheiere vorbitorul — rostul 
este ca, realmente, dintre tine
rii care se pregătesc in taberele 
cu profil organizate de C.C. al 
U.T.C., cei care dovedesc cali
tăți deosebite, să continue a- 
ceastă pregătire de specialitate 
în timpul satisfacerii stagiului 
militar, unii dintre ei cu per
spective profesionale".

In încheierea festivității tine
rii, împreună cu oaspeții, așe
zați pe iarba verde din incinta 
aeroportului Clinceni, au urmă
rit citeva demonstrații de zbor 
eu motor, evoluția spectaculoasă 
a u>ior planoare, acrobații aeri
ene care au intîntat și au trezit 
admirație, acrobații executate cu 
o mare precizie și fantezie de 
Ștefan Calotă, multiplu cam
pion al țării, maestru emerit al 
spbrtului. A fost o lecție prac
tică de măiestrie și curaj, a fost 
un îndemn spre cutezanță, ce a 
aprins speranțe în sufletele ti
nere atit de dornice să cucereas
că văzduhul.

nare de poeți, ci este o impresie 
vie de lectură, de contact cu 
poezia română contemporană, 
diversă (ca stiluri, ca modalități, 
de la descripția tematică pînă la 
metafora intelectuală), dar uni
tară ideologic. Poeții de azi nu 
scriu o poezie de cabinet 
sau de sertar, nu fac exerciții 
letriste sau nu lansează sonde 
într-un peisaj inventat. Toate 
invențiile lor sînt cuprinse sin
tetic în acest dialog fără o re
torică pedagogică.

Poezia contemporană are con
știința dialogului cu istoria. 
Chiar simpla plăcere estetică 
reprezintă pentru poetul acestui 
ev o valoare socială. Oamenii de 
azi și de mîine nu cer de la 
poeți tratate de istorie versifi" 
cate, dar se așteaptă să învețe 
istoria și din cărțile lor inefa
bile, avînd nevoie nu numai 
de invențiile tehnice, ci și de 
invențiile cuvintelor, ca de o 
taină la care omul, oricîțe ma
șini ar avea, nu poate re
nunța. Intr-o vreme în care 
epocile istorice nu se mai par
curg cu diligența, ci se trăiesc 
condensate, poezia care este 
exemplul unei ideale sublimări 
are un rol social-politic.

In istorie există popoare sau 
țări mari și mici, dar există și 
culturi mari și mici, culturi ce 
nu țin de întinderea geografică 
sau de numărul locuitorilor, ci 
de tensiunea, de dialogul cu 
lumea și cu istoria al creatori
lor.

Un mare poet fără patrie nu 
există. Acest dialog cu istoria 
patriei condiționează originalita
tea și deci aderența la universali
tate ale unei culturi. Și în a- 
cest cadru poezia — dialog cu 
istoria explică de ce în Româ
nia există o lirică scrisă cu 
majusculă, dovedindu-se că am 
avut și avem o nevoie roman
tică „de și mai multă poezie", 
demonstrîndu-se că poezia este 
o necesitate organică a socie
tății socialiste.

EMIL MÂNU

zutti care se spune că este In 
mare formă și că joacă mai bine 
cu mingile „rapide" care vor fi 
utilizate în această întîlnire. Co- 
mentînd tragerea la sorți Ion 
Țiriac a făcut următoarea de
clarație corespondentului agen
ției France Presse : „Echipa 
noastră va ciștiga cu 3—2. II- 
voi învinge pe Barazzutti".

,.(Agerpres)

Campionatul 
național de fotbal 

Divizia A
Studioul de televiziune va 

transmite următoarele me
ciuri din primele 6 etape ale 
campionatului național de 
fotbal Divizia A.

• Sîmbătă 10 august, ora 
17,00 = F.C. Galați — C.F.R. 
Cluj • simbătă 17 august, 
ora 17,00 = Steaua — Uni
versitatea Cluj • duminică 25 
august, ora 18,00 = Sportul 
Studențesc — Universitatea 
Craiova, sau Dinamo — Stea
ua (repriza a Il-a) și la ora 
20,00 Dinamo — Steaua sau 
Sportul Studențesc — Uni
versitatea Craiova (repriza a 
Il-a) • Miercuri 28 august, 
ora 17,00 - F.C. Constanța — 
U.T.A. • duminică 1 sep
tembrie ora 15,00 = Sportul 
Studențesc — Jiul Petro
șani. • sîmbătă 7 septembrie 
ora 16,00 - Steagul Roșu 
Brașov — Steaua.

Pentru meciurile care vor 
avea loc pină la 1 septem
brie s-a obținut acordul 
F.R.F.

Important
PÎNĂ LA

PENTRU dv

AUGUST 1974

?edul??nds p.'nj ,a 30°/° la confecții, tricotaje, galanterie, articole de
sport, incalfaminte și țesături de sezon, pentru adulti, adolescenți și copii.
articolele profera9”!"6 6 COmer}ului de Pen,ru a alege cu prefuri convenabile

ARTIȘTII AMATORI
J

ÎN CONCURS
Iată că, după ce timp de 

patru luni (între ianuarie și 
aprilie) s-a desfășurat etapa 
de masă, după ce, intre 1 
mai și 15 iunie, a avut loc 
etapa județeană, sîmbătă 13 
iulie, a debutat, concomitent 
in mai multe orașe din țară, 
faza finală a Concursului 
formațiilor teatrale și muzi- 
cal-coregrafice de amatori de 
la orașe și sate. Devenit o 
manifestare tradițională, 
concursul reunește , cu fie
care nouă ediție mereu mai 
multe talente, stimulînd crea
ția artistică originală, contri
buie la educarea pe multi
ple planuri a spectatorilor.

Deschis tuturor formațiilor 
de artiști amatori din între
prinderi, instituții, coopera
tive agricole de producție, 
case de cultură, cluburi, că
mine culturale, concursul re
prezintă o modalitate de e- 
vidențiere a celor care, cu 
pasiune și talent, au susținut 
o muncă culturală continuă.

Dar a evidenția nu este 
singurul și nici cel mai im
portant scop al concursului. 
Ceea ce primează este, neîn
doielnic, atmosfera de emu
lație pe care o creează el. 
Sînt de bun augur obiecti
vele pe care organizatorii 
acestei ample acțiuni le-au 
stabilit ca obligatorii încă 
de la prima sa fază. Astfel, 
în balanța aprecierii și pro
movării formațiilor pentru 
etapele județeană și finală, 
unul dintre criteriile care 
au atîrnat greu a fost acti
vitatea desfășurată de aces
tea de-a lungul timpului. Cu 
alte cuvinte, s-a urmărit mai 
insistent rolul pe care fie
care echipă l-a avut în mun
ca permanentă de educare, 
prin intermediul artei, a pu
blicului.

De asemenea, un aport 
deosebit în judecarea parti- 
cîpanților l-a avut și îl are 
repertoriul abordat. Atit cel

SPORIVSPORT
Turneul de box

„MĂNUȘA LITORALULUI"
Așteptat cu deosebit interes 

de către oamenii muncii aflați 
la odihnă și, bineînțeles, de că
tre constănțeni, turneul „Mănu
șa Litoralului" a debutat, asea
ră, în Sala sporturilor din Con
stanța. Aflat la cea de-a 3-a e- 
diție, turneul se bucură de o 
participare masivă și valoroasă. 
Alături de boxeri din R. D. Ger
mană, R. P. Bulgaria, R. F. Ger
mania. participă pugiliști de la 
cluburile bucureștene Dinamo, 
Steaua, Metalul, reprezentanți 
ai orașului Constanța și 2 bo
xeri din orașul Cimpina. In 
total au luat startul 62 de bo
xeri. Un record pentru această 
competiție care, de la an la an, 
și-a intregit prestigiul reușind 
să devină un cap de afiș al 
calendarului nostru pugilistic. 
Meciurile din prima gală au 
fost spectaculoase, combatanții 
apărîndu-și cu dîrzenie șansele. 
S-a detașat întilnirea din cadrul 
categoriei muscă, dintre boxerii 
Mihai Aurel (Constanța) și Di
nu Teodor (Dinamo). Fostul 
campion al „semimuștelor", Mi
hai Aurel, a evoluat, acum, la 
categoria muscă. El a atacat din 
primul pină în ultimul minut 
ciștigînd detașat la puncte. Ca
litățile sale de bun puncheur au 
fost puse cu prisosință în va
loare. De altfel, în repriza a 
Il-a el și-a trimis adversarul la 
podea. Un meci curajos a făcut 
și tinărul cimpinean Tirboi Pe
tre in fața bulgarului Mehme- 
dov Nuri. Boxerul român deși 
cu arcada spartă (nu înțelegem 
de ce arbitrul T. Petrișor nu a 
oprit meciul) a luptat exemplar 
ciștigînd la puncte. Dacă, în ge
neral. meciurile au fost viu dis
putate, spectaculoase, nu același 
lucru putem spune despre în

de concurs, cit și cel obiș
nuit, de zi cu zi. în ceea ce 
privește formațiile de teatru, 
de pildă, s-a întocmit un 
prospect cuprinzînd titluri 
de piese într-un act scrise 
de autori români contempo
rani, inspirate din activitatea 
poporului nostru condus de 
partid, piese care vorbesc 
despre noile relații sociale 
din țara noastră, opere pu- 
nînd probleme de educație 
moral-cetățenească, precum 
și piese inspirate din trecu
tul de luptă al poporului 
nostru pentru libertate, inde
pendență națională și drep
tate socială. La fel. forma
țiile corale și muzicale au 
avut în vedere lucrări din 
creația muzicală românească 
contemporană, aducînd in 
prim plan cîntecul de masă, 
patriotic, revoluționar, mun
citoresc. Brigăzile artistice 
de agitație au avut datoria 
să prezinte programe inspi
rate din viața și munca co
lectivelor din care fac parte, 
programe combative și 
prompte.

Credem că este demn de 
semnalat și faptul că Ia ac
tuala ediție a Concursului 
formațiilor teatrale și muzi- 
cal-coregrafice de amatori 
de la orașe și sate toate cele 
trei faze s-au desfășurat și 
se desfășoară in numeroase 
localități din țară dîndu-se 
astfel posibilitatea ca un pu
blic cit mai larg să vizio
neze programele. Este un 
cîștig ce nu trebuie neglijat.

La 4 august, după c£ vor 
fi trecute în revistă, în fie
care sîmbătă și duminică, 
formațiile selecționate pen
tru faza finală, vom cunoaște 
echipele evidențiate. Pînă 
atunci, le urăm tuturor celor 
care după orele de muncă se 
dedică trup și suflet artei, 
succes !

MIRUNA IONESCU

tilnirea dintre Ion Adam (Con
stanța) și campionul țării, 
Gheorghe Ciochină. Această 
partidă a fost sub orice critică, 
ambii boxeri abuzind de țineri 
repetate. Credem că verdictul 
juriului îl favorizează pe Adam, 
în mod normal ambii boxeri ar 
fi trebuit descalificați pentru 
„antiboxul" practicat. A ciștigat 
prin bunăvoința arbitrilor, Ion 
Adam.

Alte rezultate : Condurat Dinu 
(Steaua) b.p. Cerchia Traian 
(Constanța) ; Halbe Bernard 
(R. D. Germană) b. ab. 3 pe 
Săli Iuseim (Constanța) ; Mo- 
sescu M. (Constanța) b. p. pe 
D. Stoianov (R. P. Bulgaria).

TEODOR POGĂCEANU

VOLEI
Competiția internațională fe

minină de volei desfășurată la 
Varșovia a fost ciștigată de re
prezentativa Cubei, care de-a 
lungul acestui turneu a mani
festat o formă excele*ă.  Pe lo
cul doi s-a clasat scVcționata 
României, urmată de “echipele 
R.D. Germane și Poloniei.

In ultima zi de .întreceri s-au 
înregistrat următoarele rezulta
te: Cuba — R.D. Germană 3—1 
(15—11, 15—11, 9—15, 15—3); Po
lonia — România 3—2 (15—10, 
15—12, 2—15, 5—15; 15—6).

în turneul de consolare (locu
rile 5—8). pe primul loc s-a si
tuat Cehoslovacia, urmată de 
Ungaria, R.F. Germania și Fran
ța. Rezultate: R.F. Germania — 
Franța 3—0 (15—9, 15—4, 15—4): 
Cehoslovacia — Ungaria 3—0 
(15-8, 15—13, 15—4).



> „SClNTEIA TINERETULUI" pag. 3 VINERI 2 AUGUST 1974

NOPȚI ALBE LA SEBEȘ-ALBA
Cu gindul și cu fapta 

intimpinăm Congresul XI
(Urmare din pag. I)

menajarea hidroenergetică Sebeș 
prevede construcția a două cen
trale, fiecare cu o putere de 
150 MW. Apa reținută sus, la 
Oașa, printr-un baraj de an- 
rocamente, trece prin aduc- 
țiunea principală de 8 449 me
tri, iar de aici, prin con
ducta forțată, în centrala sub
terană Gilceag. în continuare, 
o galerie de fugă o scoate 
din nou la suprafață, în coa
da lacului Tău. Alt băraj, de 
data asta un arc de beton, o 
păstrează pentru a doua ei 
decantare în lumină, la cea
laltă centrală subterană, Șu- 
gag“. Drumul aparent simplu, 
expus de inginer, este, de 
fapt, o teribilă încleștare a 
omului cu natura. Numai ba
rajul de anrocamente, înalt de 
196 metri, va încorpora 
1 400 000 metri cubi de rocă. A- 
ducțiunile principale și cap
tările secundare — Ciban, Cu- 
gir, Dobra — străpung munții 
de-a lungul a 37 km. Cota fi
nală a efortului — anul 1979. 
Activitatea la această oră : la 
cariera Frumoasa a început 
decopertarea ; la Prigoana au 
fost atacate cele două fron
turi — aval și amonte — ale 
aducțiunii principale ; se lu
crează' la accesul in centrală, 
galeria de cable și nodul de 
presiune Gilceag ; aceleași o- 
perații, la Șugag.

„La început — conchide in
ginerul șef — eram un pumn 
de oameni, un șantier subor
donat Lotrului. La 1 ianua
rie anul acesta am devenit 
persoană independentă ; ne 
recomandăm: Grupul de șantiere 
Sebeș. Experiența Lotrului, 
însă, rămîne".

NOAPTEA ALBA 
A PIETREI SUPUSE

Da, există o asemenea noap
te. O străfulgerare de lumină, 
cind piatra se supune pașnic 
privirii. Dar pină la acest 
moment — este efortul ; tru
da nopților de încleștare, cind 
piatra te urmărește dușmănos 
din fiecare colț al galeriei, 
pîndindu-ți oboseala. Da, există 
o asemenea noapte, despre care 
nimeni nu-ți poate vorbi mai 
cuvenit decit minerii. Alecu 
Ciorsac poartă cu sine nopțile 
albe ale citorva ani de subte
ran. Cursurile de miner le-a 
făcut la școala Lotrului. Tot 
acolo a trecut și primele exa
mene. Aici, la Prigoâna-aval, 
conduce o brigadă a tinere
tului, avînd datoria să stră
pungă 4.6 km din aducțiunea 
principală. „Mepge greu — ne 
spune — înaintăm cite doi 
metri pe zi, stînca e dură, 
mai îndărătnică decit <în alte 
părți. Dar „înaintăm". Și fie
care metru smuls muntelui în
țelegem că înseamnă o victo
rie cucerită printr-o luptă 
dirză, bărbătească. O luptă 
ale cărei urme le recunoaștem 
pe chipurile tinerilor bărbați 
Constantin Cojocaru, Gheor- 
ghe Arabagiu, Constantin Dru- 
ghi, Mihai Furtună, Con
stantin Popa — mineri din 
brigada lui Ciorsac.

La castelul de echilibru Șu
gag, alți tineri titani — i-am 
numit, astfel, pe Mihai Chela- 
ru, Ion Păcuraru. Șandor Da
vid, Gheorghe Niță — pregă
tesc apelor, în inima munte
lui, loc de popas și liniștire, 
înainte de dăruirea finală. Mi
hai Spătăriuc, Constantin Rău- 
țu, loan Puia, Aurel Gheorghi- 
ță și Nicolae Aloman dizlocă 
roca în urma căreia vor roti 
turbinele.

Tînărul maistru Marin Popa 
ne călăuzește de-a lungul ga
leriilor. Drumul sculptat în 
stîncă scutură pe laturi lumi
na palidă a unor becuri elec
trice. Se înaintează normal, 
comod chiar. Dar pină la acest 
moment, cînd piatra se așter
ne supusă privirii, au fost 
nopțile albite de efort ale mi
nerilor.

NOAPTEA ALBA 
A SCHIMBULUI DE ZI 
în timp ce minerii grăbesc 

în adîncuri albe cărări de ape, 
la suprafață, pe coverta amplă 
a „navei-șantier", oamenii cu 
viața rînduită firesc în două 
părți egale — zi-noapte ; noap- 
te-zi — duc aceeași luptă de 
apropiere a izbinzii finale. Șo

feri, macaragii, buldozeriști, 
mecanici, electricieni, lăcătuși, 
o întreagă armată de construc
tori își unifică forțele, asigu- 
rind un ritm amplificat lucră
rilor exterioare. La Frumoasa, 
la cariera de anrocamente, 
muntele se împuținează vi
zibil. într-un neîntrerupt du- 
te-vino, belazuri, tatre, bascu
lante il călătoresc în baraj. Vi
teza crește, cursele se înmul
țesc. Tinerii volanului dau a- 
devăratul preț al sudorii. Pen
tru transportul utilajelor se 
trasează drumuri — cele ale 
oierilor sint neîncăpătoare — 
se construiesc poduri. Schim
bul de zi lucrează în "nu
mele aceleiași nopți albe. 
Tînărul mecanic Mihai Rusu 
pregătește un excavator pentru 
galeria de acces la centrala Șu
gag. Zamfir Gavra răspunde de 
calitatea reparațiilor. Alți ti
neri se ocupă de vagoneți. 
Electricianul Ștefan Plămadă 
asigură circuitele. Inginerul 
Laurențiu Diaconu ne spune că 
„în curînd vom avea aer pro
priu" ; o stație de compresoa- 
re va fi transportată aici, sus, 
Ia nodul de presiune. Nopțile 
schimbului de zi, deși uneori 
de odihnă, măsoară intensita
tea aceleiași trude.

NOAPTEA ALBĂ
A LUI VASILE RODINA

în sfîrșit, l-am reîntîlnit. îl 
cunoscusem cu ani în urmă pe 
Argeș, un adolescent subțire 
și blond, la nici o săptămînă de 
cind coborîse din ținutul natal 
al Sălajului. S-o spunem acum, 
plecase în vacanța întiiului an 
de liceu să-și viziteze tatăl, 
vechi șantierist, iar toamna ui
tase să se mai întoarcă acasă. 
La început a fost topometrist
— „muncitor cu pasul", poate 
și pentru că umerii încă fra
gezi aveau nevoie de creștere. 
Brațul, însă, s-a oțelit în timp. 
Concomitent, liceul seral din 
Corbeni avea încă un elev. Ba
calaureatul a coincis cu ple
carea constructorilor la Porțile 
de Fier. Pe Vasile Rodina l-au 
trimis la facultate. Vacanțele 
și le-a petrecut întotdeauna pe 
șantier, în mijlocul celor că
rora le urmase sfatul. Atunci 
l-am căutat a doua oară. „Se 
află la examenul de diplomă"
— ne-au spus oamenii. Peste 
o lună revenea, la Porți, ingi
ner. Iarna avea să-l afle pe 
Someș. L-am căutat pe Someș. 
„A plecat de puțină'vreme pe 
Sebeș" — ne-a informat co
legul său, Nicolae Toma. I-am 
văzut, insă, opera : barajul de 
la Tarnița, arc de beton, în
frățea doi munți aureolați de 
lumină. Ne-am amintit atunci 
un vis al lui, mărturisit pe

.Argeș: „îmi doresc un baraj 
ca acesta, pe care să-1 înalț eu, 
cu miinile mele". Pe Someș, 
mîinile inginerului Vasile Ro
dina împliniseră visul.

— Aici, pe Sebeș ?
— Sint la Tău. lucrez la 

baraj. O construcție ca cea de 
la Argeș și Tarnița.

Rămînem oarecum surprinși. 
O construcție ?... Visul acela 
al adolescenței, o simplă con
strucție ? Așteptam momentul 
unei explicații. N-am mai avut 
parte de ea. Un telefon il che
ma pe Vasile Rodina la dato
rie.

NOAPTEA ALBA
A DESCOPERIRII DE SINE

Șantierul nu este numai un 
loc al efortului. El este și o 
școală care modelează spirite, 
formează conștiințe, statorni
cește profesii. Ștefan Ceea din 
Girlenii Bacăului a fost dul
gher. Și nu s-ar putea sus
ține că nu știa să mînuiască 
bine rindeaua. Și nici că ar fi 
fost nemulțumit. Dar s-a în- 
tîlnit cu șantierul — și Ștefan 
Ceea și-a descoperit adevăra
ta vocație. „Mi-e greu să ex
prim în cuvinte momentul a- 
cestei hotăriri. Ceea ce simt și 
astăzi este o satisfacție deose
bită" — ne spune, din tovără
șia manetelor. excavatoristul 
în vîrstă de 22 de ani. Alte 
intilniri cu șantierul, alte des
coperiri de sine. Gheorghe 
Momete se recomandă scurt : 
„Miner. Vin de pe Lotru. Am 
străpuns galeriile de la Ho- 
teagu. Mi-au rămas acolo mulți 
prieteni. Mulți au venit cu 
mine. Mineri de nădejde". Tî
nărul Gheorghe Momete este

miner dintotdeauna. Doar car
tea de muncă mai reține, în 
memoria paginii îngălbenite, 
prima sa profesie : tapițer.

Pe buletinul de identitate al 
tînărului inginer Laurențiu Dia
conu se află și o viză de flo
tant pentru Caracal. „Am con
struit aici Fabrica de nutrețuri 
combinate". El și-a redescoperit, 
însă, adevărata. vocație de con
structor. Nu la întîlnirea cu 
șantierul. Nopți de meditație au 
precedat noaptea albă a reve
lației. Laurențiu Diaconu este 
una și aceeași persoană cu 
studentul care, în urmă cu 
șapte ani, absolvea facultatea 
cu proiectul de diplomă „A- 
menajarea hidroenergetică a 
Sebeșului". Astăzi el este șeful 
de lot al unuia dintre cele 
mai importante și dificile punc
te de lucru — nodul de presiu
ne Șugag.

NOAPTEA ALBA ' 
A PRIMELOR IZBlNZI
Primele izbînzi sînt aici, pe 

Sebeș-Alba, primii metri de 
galerie. Primii metri de galerie
— o înaintare tenace, sigură, 
decisivă. Fiecare metru — o 
răsuflare de efort și voință, 
în suprema încleștare cu mun
tele.

Deși s-a constituit ca grup 
de șantiere abia la inceputul a- 
cestui an. Sebeșul are mindria 
să raporteze realizarea ritmi
că a investițiilor, îndeplinirea
— decadă de decadă — a indi
catorilor planificați, asumarea 
și onorarea unor angajamente, 
depășiri. Practic, toate lucrările 
prevăzute pe hartș. viitoarei 
hidrocentrale — specifice ori
cărei amenajări hidroenerge
tice montane — au fost ataca
te : aducțiuni principale, gale
rii de acces, de cable și de 
fugă, noduri de presiune, ba
raje. Se muncește intens la 
devierea riului Sebeș ; galeria 
de la Oașa a înaintat cu 230 
metri. Cele două fronturi de 
la Prigoana — în aval și a- 
monte — ale aducțiunii prin
cipale însumează 1 800 de me
tri liniari. Rezultate bune 
se obțin la avansamentele în 
galeria de acces (și de cable) 
în centrala Gilceag. La aduc
țiunea Tău-Șugag a fost ter
minat un tronson de 200 me
tri. Ca urmare a dotării cu 
utilaje mai bune, înaintările în 
galerii cresc de la o lună la 
alta. Tunelul de acces în cen
trala Șugag a trecut pragul ce
lor 200 metri. Galeria de cable 
se află la 150 metri. Pe verti
cala nodului de presiune s-a 
coborît cu 60 metri. La gale
ria de fugă Nedeiu — aceeași 
ritmică înaintare. Și peste tot, 
in aceste puncte de avansare, 
brațul energic al tinerilor. Ilie 
Ban, secretarul comitetului 
U.T.C., ne vorbește de emulația 
care a cuprins, în această va
ră fierbinte. întregul tineret de 
pe Sebeș. Reținem, drept con
firmare, angajamentul utecist : 
realizarea, în acest an, a unor 
lucrări de construcții-montaj in 
valoare de .cinci milioane lei. 
Pină la această oră, ei „au de
contat" aproape patru milioa
ne — convingător • argument în 
favoarea hotăririi ca și ulti
mul milion să fie realizat pină 
la 23 August.

...Noaptea albă a primelor iz
bînzi — 210 nopți de continuă 

dăruire. Noaptea albă a prime
lor izbinzi — prefață la certi
tudinea viitoarelor victorii. Iz- 
binzile de pină acum — dovadă 
de conștiință muncitorească și 
angajare comunistă. Iată cunu
na pe care constructorii de pe 
Sebeș o aduc patriei în acest 
an jubiliar.

NOAPTEA ALBA 
A BUCURIEI

Nopțile albe sînt nopți ale 
oamenilor. Nopți înnobilate de 
muncă, iluminate de succese. 
Sînt nopți ale marilor bucurii, 
trăite intens de întreaga fa
milie a constructorilor ori 
crimpeie de cer sonor răsfrîn- 
gind bucurii personale. trăite 
discret, cu disimulată satis
facție. Bucurii simple, de fie
care zi ; o floare întîl'nită în 
drum, la ieșirea din galerie ; o 
mină caldă, părintească, pe un 
creștet de copil ; o tresărire cu 
sufletul, la foșnetul vîntului

...Șapte „nopți" de efort - o săptămînă albă ; șapte nopți 
a]be - o săptămînă de muncă și viață. Cite nopți albe, cite 
săptămini de efort va fi numărînd biografia temerarilor îm- 
blînzitori de munți !

Pe Sebeș, NOAPTEA ALBA a constructorilor poartă la zenit 
constelația impresionantă a muncii.

RĂSPUNSUL CONCRET
AL MUNCII

(Urmare din pag. I)

reîntîlnit și elevii liceelor a- 
grioole din Dragomirești-Vale 
(Ilfov) și Bechet (Dolj), purtă
tori ai drapelului de brigadă 
fruntașă, pe elevii liceelor din 
Buzău, Rm. Sărat, Călărași, Co
rabia, Calafat, pe elevii școlii 
profesionale din Cîrcea (Dolj). 
Am reîntîlnit în acea seară care 
va rămîne cu siguranță în me
moria reporterului, pe toți cei 
300 de băieți care au purtat, 
timp de o lună, cti o nedisimu
lată mindrie, cu aproape osten
tativă mîndrie, ecusonul de bri
gadier. 150 dintre ei au primit 
insignele de fruntași în munca 
patriotică. Zeci de liceeni și e- 
levl ai școlilor profesionale din 
Brănești și Cîrcea au fost citați 
și scoși în fața careurilor săp- 
tămînale pentru rezultatele de
osebite obținute în activitatea de 
producție.

Toate aceste semnificative 
imagini le-am văzut derulîn- 
du-se într-un emoționant periplu. 
Curtea sediului șantierului pă
rea mai mică, clădirile ridicate 
de brigadieri mai înalte, din 
spate se auzea distinct, vălurit, 
șuieratul frunzelor de porumb.

Căminele pentru nefamiliști 
ale întreprinderilor „Libertatea" 
și „Record" sînt, metaforic vor
bind. adevărate case de odihnă, 
cărora nu le lipsește nimic din 
ceea ce ține de confort. Aici 
poți juca șah sau ping-pong, 
poți dansa, poți activa în bri
gada artistică de agitație, poți 
participa la dezbateri pe cele 
mai diverse teme. Căminele 
s-au impus ca unități social- 
educative in care tinerii învață 
să-și organizeze viața, își însu
șesc reguli de comportare ci
vilizată. Ei nu se consideră o 
sumă de oameni care trăiesc 
sub același acoperămînt, ci o fa
milie bine închegată. Recent, 
căminiștii de la „Record" au 
sărbătorit majoratul Paulei 
Trandafir. Flori, felicitări, ca
douri, gesturi simple de adevă- 
rați prieteni. Dacă timpul este 
frumos, tinerii pleacă, în gru
puri, în excursii. Comitetul de 
cămin (președinte Teodor Bega), 
inimosul administrator, loan 
Corcoz, au găsit și mijloace de 
stimulare a fruntașilor în pro
ducție și în activitatea gospodă
rească. S-a confecționat o ga
zetă de perete, tinerii sînt feli
citați ori de cite ori merită, cei 
cu rezultate deosebite, între care 
Maria Brătoiu, Alexandra Ță- 
puș, Anton Șoș, Mircea Tatar 
sau Oswald Priester, locuiesc în 
camere cu confort sporit (scaune 
tapițate, bib.liotecă-bufet, car- 
pete-mochetă).

O atmosferă plăcută, intimă, 
recreativă întîlnești și in cămi
nele întreprinderii de construc
ții din Mediaș, „Firul roșu" (lin 
Tălmaciu etc. dovadă că acolo 
unde comitetele se dovedesc 
organisme de acțiune întreprin
zătoare, unde tinerii gindesc și 
acționează nu numai prin pris
ma „avem dreptul" și mai aleș 
„avem datoria", căminele devin 

prin arbori, în așteptarea fe
tei dragi.

Bucurii, bucurii.
O noapte albă a bucuriei va 

fi trăit, desigur, tînăra doc
toriță Maria Ban, atunci, cînd, 
trecînd munții, de pe Lotru pe 
Sebeș, va fi aflat că este cel 
dinții medic al coloniei. în 
felul său va fi trăit bucuria 
și inginerul Dimitrie Doroj- 
neac, fostul strungar al Gala- 
țiului, cînd i s-a acordat în
crederea de a înălța barajul de 
la Oașa. O noapte albă a bucu
riei a fost și cea dintîi nuntă 
pe șantier, a lui Pop Ștefan 
— „casă de piatră" încununată 
cu urările calde, prietenești, 
ale tovarășilor de muncă. Așa 
cum, un ceas de adîncă pace 
va fi liniștit noaptea apelor, 
acolo sus, la cumpăna Prigoa
nei, cind în șantier se năștea 
cel dinții copil. Simbolic, în 
amintirea evenimentului, oa
menii au botezat-o pe fiica 
constructorului Harabagiu cu 
numele locului — Prigoana.

Bucurii simple și calde, o- 
menești, luminează statornic 
viața constructorilor.

ENTUZIASTE
în față, sub drapel, un student 
în salopetă rostea cadențat, cî- 
teva gînduri așternute pentru 
băieții care se pregăteau de ple
care : „Acolo unde vă veți duce, 
veți fi de nerecunoscut. Și a- 
ceasta, nu datorită salopetelor 
decolorate de soare și transpi
rație, nu datorită asperităților 
din palmă, ci pentru faptul că 
voi ați fost cei dintîi pioni fău
ritori ai albiei unui rîu artifi
cial".

Un rîu care își desfășoară în
cet, încet, malurile rectilinii, 
malurile în unghiuri măiestrit 
trasate. Pe dalele turnate de 
elevi vor curge, irigind ogoarele 
Ilfovului și Teleormanului, mi
liarde de litri de apă. Marea lor 
majoritate vor pleca cu această 
imagine a viitorului apropiat, a 
viitorului născut și prin munca 
lor entuziastă. Ceilalți, 50 de 
liceeni din Dragomirești-Vale, 
Călărași și Brănești vor mai ră
mîne o lună. Și, nu este exclus 
ca după terminarea liceului să 
vină tot aici. în marea bătălie 
pentru apă. Brigadieri anonimi 
și brigadieri cunoscuți de colegi 
și prieteni, ei vor pregăti un 
final glorios acestui mare șan
tier.

școli de educație muncitorească.
Din păcate nu același lucru 

poate fi spus despre toate cele 
30 de cămine cite există în ju
deț. Unele dintre ele sînt mai 
degrabă locuri de tranzit, în care 
fiecare face ce vrea, un fel de 
micro-feude ale bunului plac.

Treci, de pildă, pragul cămi

Dacă administratorul
„s-a săturat ' de muncă, 

de ce nu-l ajutați să fie liber ?
Citeva concluzii privind activitatea gospodărească 

și educativă in unele cămine de tineret din județul Sibiu

nelor aparținînd întreprinderilor 
„Independența" și „Dumbrava", 
ultimul dat recent în folosință. 
Dezordine în camere, geamur, 
sparte, mobilier deteriorat, ilus- 
trind sfidarea celor mai elemen
tare norme ale bunului simț, 
desconsiderarea eforturilor care 
se fac pentru a se asigura tine
rilor de aici condiții civilizate 
de trai. O întreb pe Eugenia 
Popa, vicepreședinta comitetului 
de cămin „Dumbrava" — aici 
locuiesc numai fete — de cite 
Cri s-au organizat discuții cu

(Urmare din pag. I)

Iată de ce întemeierea și mai 
fermă a activităților pe princi
piile proiectului de norme ale 
vieții și muncii comuniștilor, ale 
eticii și echității socialiste poa
te conferi fiecărui colectiv în
scrierea preocupărilor și efortu
rilor lui în perspectiva formării 
omului nou, capabil să înțelea
gă schimbările ce se produc în 
societate și să acționeze în mod 
conștient pentru ridicarea țării 
pe culmi și mai înalte de civi
lizație șl progres, pentru con
struirea unei personalități uma
ne demne de epoca pe care o 
trăiește, gata să facă totul pen
tru bunăstarea și fericirea po
porului.

Transpunind în viață indicați
ile pe care secretarul general al

campania pîinii
IMPERATIVE PE AGENDA DE LUCRU

A AGRICULTORILOR DIN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA
Condiționată de temperaturile 

ridicate înregistrate în ultima 
săptămînă. maturarea lanurilor 
și uscarea excesivă a unor tar
lale impune realizarea unei vi
teze sporite la recoltat pe ogoa
rele județului Dîmbovița, în așa 
fel incit' fiecare kilogram de 
grîu să fie pus cît mai repede 
la adăpost. Curios lucru, dar 
totuși se manifestă un fenomen 
a cărui motivare nu este nici 
pe departe obiectivă. In vreme 
ce la Potlogi, Răcari, Vișina 
combinele lucrează din plin res- 
pectind graficele de recoltare, 
în alte unități ca Mircea 
Vodă, Românești, Gura Șuții 
organizarea muncii lasă de do
rit. Nu-i păcat oare ca rodul 
agonisit de pămînt să se piar
dă ?

Situația operativă întocmită 
la nivelul Direcției agricole ju
dețene consemna Ia 1 august 
realizarea recoltatului de ne 
circa 70 la sută din terenurile 
însămînțate; 590 combine 
CI — C3 și 131 combine „Glo
ria" din care 42 sosite în sprijin 
din județele Ilfov și Teleorman, 
înaintează în fiecare zi cu 3 000 
hectare pe frontul pîinii. în 
sprijinul lor, citeva sute de 
cooperatori recoltează manual 
2 000 hectare pe care combinele 
nu pot intra. Pînă la această 
dată aproximativ 14 unități coo
peratiste din cele 86 care cul
tivă griul, au anunțat termina
rea recoltatului. Dintre acestea 
amintim cooperativele agricole 
Bălenl Sîrbi, Ghinești. Sălcioa- 
ra, Mărcești, Cătunu, Crovu ș.a. 
Ce argumente sau scuze, aduc 
în această situație, unitățile a- 
gricole din Dărmănești. care au 
recoltat numai 120 ha din 550 
cu grîu și Crînguri, care au rea
lizat mai puțin de 50 la sută din 
suprafețe ?

Din discuția purtată cu tînă
ra ingineră Tatiana Eftimie, de 
Ia cooperativa agricolă Ulmi, a- 
flăm că, deși unitatea are o su
prafață mică de grîu, chiar din 
timpul campaniei s-a procedat 
la asigurarea necesarului de să- 
mînță pentru producția anului 
viitor. întreaga cantitate de 
grîu este selectată și depozitată 
pe cele trei soiuri, comparti
mentat, în magaziile unității, iar 
probele pentru analize au fost 
ridicate de către laboratorul 
pentru controlul semințelor. Ce
lelalte cantități de grîu au fost 
transportate la baza de recepție 
pentru achitarea obligațiilor pe 
care le au la formarea fondului 
central. Identic au procedat și 
unitățile din Hăbeni, Braniște, 
Dobra. Cu toate acestea, la acest 

CĂMINUL DE TINERI NEFAMILIȘTI - 
INSTITUȚIE DE EDUCAȚIE MUNCITOREASCĂ

căministele, ce acțiuni s-au ini
țiat pe linia educației. îmi răs
punde că a avut loc, de mult, 
o singură ședință de comitet, in 
care s-au pus la punct citeva 
probleme de natură financiară, 
în această situație nici nu-i de 
mirare că în cămin domnește o 
atmosferă apăsătoare, că se 

consumă cantități excesive de 
alcool, că lipsește opinia colec
tivă, sănătoasă. Iar pe acest 
fond, al lipsei de interes, de res
ponsabilitate pentru organizarea 
vieții căministelor, pentru edu
carea lor in spiritul moralei so
cialiste, își fac loc abuzurile, 
manifestările străine concepțiilor 
noastre de viață. Nu este oare 
elocvent faptul că locuind în a- 
celași apartament tinerele de la 
„Independența" nici nu se cu
nosc ? Cea mai des intilnită ex
presie, ilustrind mentalitatea de 

partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, le adresează perma
nent tinerilor din întreaga țară, 
organizațiilor U.T.C. le revine 
răspunderea întăririi capacității 
lor de mobilizare, atrăgînd la 
acțiunile lor pe toți tinerii, in 
așa fel incit să se asigure cu
noașterea problemelor vieții și 
muncii acestora, găsirea celor 
mai optime soluții de satisface
re a preocupărilor lor. Acționînd 
intr-o asemenea modalitate se 
va dezvolta și mai mult spiritul 
colectiv, va crește prestigiul or
ganizațiilor in rindurile uteciști- 
lor.

Perioada de pregătire a Con
gresului al XI-lea al partidului 
este caracterizată de profunda 
efervescență politică, ideologică 
și organizatorică, de educație și 
acțiune concretă, care să concu- 
re la perfecționarea contribuției 

capitol mai toate unitățile agri
cole din județul Dîmbovița sînt 
restante, în vreme ce la bazele 
de recepție se lucrează cu pau
ze mari. Ne întrebăm: ce rost 
mai au atunci acele grafice 
ferme de livrare încheiate îna
inte de campanie ? Hîrtii...

O altă problemă, o numim 
spinoasă, considerînd data la 
care ne aflăm, o constituie cul
turile succesive, operație care 
depinde nemijlocit de recoltatul 
griului. Ea se prezintă astfel; 
s-au eliberat 12 600 ha (din cele 
peste 30 000 ha recoltate, adică 
nici jumătate !), s-au arat 
11 000 ha, s-au însămînțat 9 000 
hectare. Pe structuri de culturi: 
dacă la legume din 794 ha s-au 
semănat 600 ha, la porumb boa
be din 2 000 ha s-au însămîn- 
țat numai 200 ha, deci a zecea 
parte, iar la culturi furajere 
mai sînt de completat peste

Au încheiat recoltatul
în unitățile agricole de stat și 

cooperatiste din județul Me
hedinți s-a încheiat, joi, campa
nia de recoltare a griului de 
pe întreaga suprafață culti
vată în acest an. Rod al 
acțiunilor întreprinse de or
ganizațiile de partid, de comu
niști, de lucrătorii din fermele 
de stat și stațiunile de mecani
zare a agriculturii, de țăranii 
cooperatori din toate satele ju
dețului pentru folosirea la capa
citatea optimă a mijloacelor me
canice și a timpului de lucru, 
succesul a fost înregistrat la ter
menul stabilit în angajamentul 
ce și l-au asumat lucrătorii o- 
goarelor mehedințene în întîm- 
pinarea apropiatei sărbători de 
la 23 August.

în telegrama trimisă Comite
tului Central al P.C.R., tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, 
prin care Comitetul județean 
Mehedinți al P.C.R. și Consiliul 
popular județean raportează în
cheierea secerișului se spune 
printre altele: Animați de sen
timentul înaltei responsabilități 
față de grija pe care partidul și 
statul o poartă țărănimii coope
ratiste, întregului popor, grijă 
confirmată încă o dată prin re
centele măsuri de majorare a re
tribuției oamenilor muncii, a ve
nitului garantat al membrilor co
operatori, toți lucrătorii ogoare
lor mehedințene asigură condu
cerea partidului și statului, pe 
dumneavoastră personal, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 

care aminteam mai sus, este „nu 
vreau să-mi aprind paie în cap!". 
Trăsături firești cum sînt cins
tea. omenia, exigența, sint evi
tate din discuții și dezbaterile 
se feresc de critică, înțeleasă 
aici ca o „aprindere de paie în 
cap". Sigur, ar trebui vorbit 
despre modul în care-și 

fac datoria administratorii a- 
cestor cămine, oameni in
vestiți nu numai eu gestiona
rea bunurilor, dar mai ales cu 
modelarea caracterelor. L-am 
cunoscut pe cel căruia i-au fost 
încredințate căminele întreprin
derii „Independența". Te aștepți 
ca acest tînâr bine legat, să pună 
umărul să urnească lucrurile din 
Ioc, să fie un exemplu. în Ioc 
de toate acestea, loan Mâcrea, 
administratorul, s-a erijat în
tr-un fel de vechil,un om situat 
undeva sus, intr-un turn, din 

tinerilor, a participării lor la e- 
forturile întregului popor în
dreptate spre îndeplinirea sar
cinilor decurgind din programul 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, din per
spectiva de dezvoltare a țării in 
viitorii 20—25 de ani. Aceasta 

' înseamnă, din partea întregului 
tineret, o atitudine militantă, 
revoluționară față de rolul ce îi 
revine in viața țării, un răspuns 
practic la încrederea pe care i-o 
acordă conducerea de partid și 
de stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la exigențele mo
mentului istoric pe care îl tra
versează România, așa cum sint 
ele definite în documentele a- 
doptate de plenară cu citeva zile 
in urmă.

10 000 ha. Și fiecare zi pierdută 
înseamnă minus de recoltă la 
toamnă. Cît privește porumbul 
jjentru boabe, cu greu credem 
că va mai da știulețl buni de 
recoltat la toamnă. La coopera
tivele agricole Fierbinți, Șela- 
ru, Răscăieți, Petrești, Lungu- 
lețu, prin organizarea muncii 
în „flux continuu" s-au realizat 
aproape în întregime suprafe
țele prevăzute a fi însămînțate 
cu culturi succesive, în vreme 
ce Ia Titu, Sălcuța, Picior de 
Munte și Puțul cu Salcia se 
bate pasul pe loc. Schimburi 
prelungite sau două schimburi 
la lucrările agricole în acest 
virf de campanie întirziată sînt 
noțiuni care nu par cunoscute. 
Cu un ultim efort de mobilizare 
se consideră, la nivelul direcției 
agricole, că pînă la 6 august 
campania de vară se va încheia.

ȘTEFAN DORG0ȘAN

Ceaușescu, că nici un efort nu 
va fi prea mare pentru a efec
tua și în continuare toate lucră
rile de întreținere a culturilor, 
de pregătire optimă a campaniei 
agricole de toamnă. ,

★
Antrenați în marea întrecere 

pentru întimpinarea celor două 
mari evenimente politice ale a- 
nului — a XXX-a aniversare a 
eliberării patriei și Congresul 
al XI-lea al partidului — lucră
torii din agricultura județului 
Brăila au încheiat recoltatul pe 
întreaga suprafață de 67 474 ha 
cultivată cu grîu. în prezent 
toate forțele sint mobilizate la 
executarea arăturilor, însămîn- 
țarea culturilor succesive pe 
ultimele suprafețe din cele 
52 600 ha planificate, irigatul 
culturilor prășitoare.

în telegrama adresată Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care 
se anunță aceste realizări, se 
spune printre altele : Călăuziți 
în permanență de prețioasele in
dicații date de dumneavoastră, 
Biroul Comitetului județean de 
partid și Comitetul executiv al 
Consiliului popular județean au 
luat măsuri care au asigurat re
alizarea recoltării, eliberarea te
renurilor, arăturilor și însă- 
mînțarea culturilor succesive în 
condiții mai bune, fapt ce a 
permis să fie reduse la maxi
mum pierderile.

care privește și oferă califica
tive. Două seri la rînd a ținut 
să ne facă apologia educației 
cu bita, fiindcă „numai așa" 
„vede rezolvată" problema edu
cației în cămin, tînărul adminis
trator. Un mod apropiat de gindi- 
re cu al președintelui comitetului 
de cămin care și el „s-a săturat" 
etc. etc. Ne abținem de la alte 
comentarii, din respect pentru 
marea majoritate a căminiștilor, 
comuniști și uteciști, în nădej
dea că direcția întreprinde
rii va încredința această muncă 
unui cadru cu profil moral-poli- 
tic-profesional care să ofere ga
ranții depline. Pentru că, dacă 
într-adevăr așa stau lucrurile, 
de ce nu-i ajutăm să-și ia 
cărțile de muncă și să plece in 
altă parte ? La noi, munca e 
muncă și in orice domeniu tre
buie să lucrezi. Dar de ce să 
ocupe asemenea posturi oameni 
care n-au la inimă educația 
tinerilor ? Există și tineri 
care se încadrează mai greu în 
colectiv. Ei vin din diferite 
locuri și medii și trebuie îndru
mați cu grijă, cu tact pedagogic 
cum să se comporte, să-și chib- 
zuiască venitul, să-și aleagă 
prietenii, să întemeieze familii. 
Lucruri omenești care trebuie 
să se afle în permanență în a- 
tenția comitetelor de cămine. 
Noile măsuri stabilite de partid 
pe linia creșterii nivelului de 
trai ai tinerilor, incumbă sar
cini sporite acestor organisme, 
căminul fiind un loc excelent 
de dezbatere, de acțiune gospo
dărească. Pentru că. așa cum 
spuneam la început, el nu este 
locul unde poposești citeva ore 
din zi, sau noapte, ci o școală a 
educației muncitorești, un mijloc 
de pregătire a tinerilor pentru 
viață, de influențare reciprocă.

LIDIA POPESCU
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Pentru măsuri eficiente 
de dezarmare nucleară

Evoluția situației 
din Cipru

Un purtător de cuvînt al for
țelor O.N.U. din Cipru, citat de 
agențiile Associated Press, 
France Presse, Reuter și U.P.I., 
a anunțat că vase de război și 
unități de tancuri turcești au 
bombardat miercuri, timp de 
patru ore, orașele Karavas și 
Lapithos, de pe coasta nordică 
a Ciprului, la vest de portul 
Kyrenia. Știrea a fost confir
mată și de purtătorul de cuvînt 
al guvernului de la Nicosia. 
Aceleași surse au precizat că 
garda națională cipriotă s-a re
tras din cele două orașe. Se es
timează că s-ar putea să se fi 
înregistrat numeroase victime 
în cursul bombardamentelor, 
menționează agenția Reuter.

Președintele interimar al Ci
prului, Glafkos derides, a in
trat imediat în contact cu ge
neralul Prem Chand, coman
dantul șef al forțelor Națiunilor
Unite în Cipru, precum și cu 
Luis Weckmann Munoz, repre
zentantul O.N.U. în insulă, pen
tru a discuta situația creată.

La sediul din New York al 
Națiunilor Unite a fost distribuit 
raportul secretarului general al 
O.N.U. in legătură cu situația 
din Cipru. în raport se arată, 
între altele, că, în ultimele trei 
zile, armatele Turciei au înain
tat pe noi poziții, la Vest și Sud 
de portul Kyrenia. Documentul 
menționează, de asemenea, că 
forțele O.N.U. pentru menține
rea păcii în Cipru (UNFICYP) 
au continuaț să patruleze în di
ferite regiuni ale insulei, cu ex
cepția zonelor ocupate de forțe
le, armate turcești.

După cum a anunțat un pur
tător de cuvînt al Foreign Of
fice, citat de agenția France 
Presse, Marea Britanie a între
prins demersuri urgente pe lin
gă guvernul turc în legătură cu 
actele de violare a încetării fo
cului în Cipru. Guvernul brita
nic a cerut Turciei să coopereze 
la operațiunile de demarcare a 
liniei de încetare a focului în 
Cipru — s-a precizat Ia Minis
terul de Externe britanic.

Purtătorul de cuvînt a arătat 
că președintele legal al Ciprului, 
arhiepiscopul Makarios, care se 

R.P. BULGARIA: Noua clădire a Operei din orașul Stara Zagora.

află la Londra, a fost informat 
despre acest demers.

Președintele legal al Ciprului, 
arhiepiscopul Makarios, care se 
află la Londra,, a avut, joi după- 
amiază, o întrevedere cu minis
trul afacerilor externe al Marii 
Britanii, James Callaghan. După 
cum relatează agențiile France 
Presse și United Press Interna
tional, în cadrul convorbirii au 
fost examinate ultimele eveni
mente iii legătură cu problema 
cipriotă, inclusiv acordul reali
zat la Conferința tripartită de la 
Geneva, cu privire la încetarea 
focului în Cipru.

Președintele Makarios și-a ex
primat îngrijorarea în legătură 
cu actele de încălcare a acor
dului de încetare a focului care 
s-au produs în cursul zilei 
de joi în Cipru.

Manifestări consacrate 
aniversării eliberării României

o ÎN CADRUL MANIFESTĂ
RILOR care au loc în R.P. Bul
garia în cinstea aniversării a 30 
de ani de la eliberarea Româ
niei de sub dominația fascistă, 
la Sofia a fost deschisă, joi, ex
poziția de fotografii „Imagini 
din viața cultural-artistică a 
României socialiste".

Cu acest prilej. Aram Hagiu- 
lian, directorul Uniunii de Stat 
„Fotografia Bulgară", a vorbit 
despre tradiționalele legături de 
prietenie dintre. artiștii români 
și bulgari, dintre cele două po
poare vecine.

La vernisaj au luat parte re
prezentanți ai Comitetului pen
tru prietenie și relații culturale 
cu străinătatea,, ai Uniunii ar
tiștilor bulgari,. ziariști. Au fost 
prezenți, de asemenea, șefi ai 
unor misiuni diplomatice acredi
tați la Sofia.

A fost de față ambasadorul 
României la Sofia, Trofin Sime- 
drea.

• ÎN CADRUL ACȚIUNILOR 
consacrate, în Belgia, împlinirii 
a 30 de ani de la eliberarea

S-d făcut încă prea puțin 
pentru conservarea Veneției

Declarațiile directorului general al UNESCO

La Veneția s-au 
încheiat lucrările 
Comitetului interna
țional pentru salva
rea orașului, consti
tuit, în 1970, de gu
vernul italian în co
laborare cu UNESCO. 
După încheierea lu
crărilor, în cadrul 
unei conferințe de 
presă, directorul ge
neral al UNESCO, 
Rene Maheu, a de
clarat că, pină in 
prezent, s-au reali
zat destul de puține 
lucruri pentru con
servarea orașului 
lagunelor. în ciuda 
ajutorului acordat de 
numeroase organis
me și țări. Rene 
Maheu a subliniat 
că direcția principa
lă a eforturilor tre

buie să fie limitarea 
poluării, recoman- 
dind construirea de 
noi instalații de epu
rare a apei, pentru 
ca celebrele canale 
ale orașului să nu 
devină locuri de 
depozitare a resturi
lor menajere. În 
același timp, sînt 
necesare și stații de 
epurare a aerului 
poluat de complexe
le industriale con
struite în ultimii ani 
in lagună. Cu toate 
acestea, a afirmat 
Rene Maheu, primul 
obiectiv, și cel mai 
urgent, este împiedi
carea prin toate 
mijloacele a scufun
dării lente a orașu
lui in apele mării, 
deoarece nu s-a gă

CAMBODGIA: O unitate de artilerie a forțelor patriotice în cursul unei acțiuni de luptă

României de șub dominația fas
cistă, in sala ,,Melinda" din cu
noscuta stațiune balneară Osten
de, a avut loc vernisajul unei 
expoziții de gravură, sculptură și 
grafică la care participă cu lu
crări șapte artiști români. Expo
ziția a întrunit aprecierile una
nime ale specialiștilor belgieni și 
se bucură de succes în rindurile 
publicului.
• POSTUL „RADIO NACIO- 

NAL" din Bogota a transmis cea 
de-a doua emisiune dedicată ță
rii noastre, intitulată „Romania 
de hoy“- (România de azi). Timp 
de (30 de minute au fcțst prezen
tate ascultătorilor diferite aspec
te ale vieții politice, economice 
și social-culturale din țara noas
tră, informații privind modul în 
care întimpină poporul român 
cea de-a 30-a aniversare a eli
berării României de sub domi
nația fascistă. Programul a con
tinuat cu muzică populară româ
nească.

sit pină acum nici o 
soluție practică, me
nită să rezolve sa
tisfăcător această 
problemă.

Dealtfel, comite
tul a recomandat, 
intre altele, închide
rea unor puțuri și 
elaborarea unor noi 
norme pentru con
strucțiile ce urmează 
să fie realizate în 
regiunea venețiană. 
Comitetul a preco
nizat, de asemenea, 
convocarea, sub egi
da UNESCO, a unei 
comisii de e^perți 
însărcinată să stu
dieze măsurile sus
ceptibile să combată 
deteriorarea mate
rialelor din care sînt 
construite celebrele 
monumente arhitec
tonice ale Veneției. -

• STAȚIA ȘTIINȚIFICĂ 
„Saliut-3“, plasată pe o or
bită circumterestrâ la 25 iu
nie, a efectuat, pină la 1 au 
gust, 600 de rotații în jurul 
Pămîntului. După ce s-a se
parat de nava cosmică „So- 
iuz-14“ — care a readus p» 
Pămînt cei doi cosmonaut' 
sovietici, „Saliut-3“ continuă 
să funcționeze în regim au 
tomat.

După cum relatează agen 
ția T.A.S.S., sistemele de la 
bordul stației funcționează 
normal; temperatura din 
compartiment este de plus 21 
grade Celsius, iar presiunea 
atmosferică de 846 mm.

Pași importanți 
pe calea decolonizării

Luni seara s-a anunțat 
că între Frontul de Elibe
rare din Mozambic și ar
mata portugheză a in
tervenit un acord privind 
încetarea focului în Mo
zambic. „După 11 ani 
de război, pacea în Mo
zambic a devenit o rea
litate" — se arată în co
municatul postului de 
radio Lorenco - Mar
ques.

Pe de altă parte, printr-un 
comunicat dat publicității, este 
anunțată hotărîrea Mișcării 
Populare pentru Eliberarea An- 
golei (M.P.L.A.) și, respectiv, a 
Frontului de Eliberare Națio
nală a Angolei (F.L.N.A.) de a 
crea un front comun in vede
rea deschiderii de negocieri cu 
autoritățile de la Lisabona cu 
privire ia independența Angolei. 
Aceste două fapte consemnate 
de presa de pe toate meridia
nele lumii reprezintă primii pași 
realizați spre lichidarea ultime
lor vestigii ale colonialismului 
pe pămîntul Africii, după recen
ta declarație de largă audiență 
internațională făcută de pre
ședintele Portugaliei, generalul 
Antonio de Spinola, relativ la 
apropiata acordare a indepen
denței coloniilor portugheze din 
Africa. „A sosit momentul — a 
spus în declarația sa de sim- 
bătă președintele Spinola — să 
se recunoască populațiilor din 
teritoriile portugheze de peste 
mări dreptul de a-și lua în 
mîini propriul destin. Portuga
lia abordează, din acest moment, 
toate inițiativele în vederea a- 
plicării programului de decolo
nizare, recunoscînd dreptul a- 
cestor teritorii la independență 
politică, independență care să 
fie proclamată în termeni și la 
o dată ce urmează a fi stabilite 
printr-un acord. Astfel, vom pu
tea ține capul sus in fața lu
mii".

Această declarație, primită cu 
deosebită satisfacție în Portu
galia și în întreaga lume, des
chide calea spre înfăptuirea nă
zuințelor de libertate și indepen
dență ale popoarelor din Gui- 
neea-Bissau, Insulele Capului 
Verde. Angola și Mozambic. Ma-' 
rea manifestație populară care 
a avut loc luni seara la Lisa
bona în fața Palatului preziden
țial reprezintă o expresie eloc
ventă a adeziunii poporului por
tughez față de hotărîrea gu
vernului președintelui Spinola. 
Lichidarea colonialismului, a

Vizita ministrului de externe român
în R.P.D. Coreeană

Ministrul afacerilor externe al 
României, George Macovescu, a 
continuat la Phenian, convorbi
rile oficiale cu Hă Dam, vice- 
premier al Consiliului Adminis
trativ al R.P.D. Coreene, minis
trul afacerilor externe.

în cursul convorbirii care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
prietenească, de stimă și deplină 
înțelegere reciprocă, au fost 
abordate aspecte ale dezvoltării 

acestui anacronism in flagrantă 
contradicție cu etica și princi
piile internaționale unanim pro-

GUINEEA-BISSAU
SI INSULELE CAPULUI 

VERDE
— Așezare geografică : în 

Africa occidentală, pe 
țărmul Golfului Guineei.

— Suprafața : 36100 km p
— Populația : 600 000 de 

locuitori.
— Centru administrativ: 

Bissau.
— Lupta armată în cadrul 

mișcării de eliberare 
națională este condusă 
de Partidul pentru In
dependența Guineei- 
Bissau și Insulelor 
Capului Verde (PAIGC)

— La 26 aprilie 1973, Gui
neea-Bissau s-a procla
mat stat independent 
recunoscut pină acum 
de guvernele a 8S de 
țări, printre care și 
România, una din pri
mele țări care a stabi
lit relații diplomatice cu 
noul stat independent.

ANGOLA
— Așezare geografică: în 

sud-vestul Africii, la 
nord de gurile fluviului

■ Congo.
— Suprafața: 1 200 000 km p
— Populația: 5 400000 lo

cuitori.
— Centru administrativ : 

Luanda.
— Lupta de eliberare este 

condusă de Mișcarea 
Populară pentru Elibe
rarea Angolei (M.P.L.A.) 
și Frontul de Eliberare 
Națională a Angolei 
(F.N.L.A.).

MOZAMBIC
— Așezare geografică: în 

sud-estul continentului 
african, la Oceanul In
dian.

— Suprafața : 783 000 km p
— Populația: 7 200 00Q de 

locuitori.
— Centru administrativ: 

Lorenco-Marques.
— Mișcarea de’ eliberare 

este condusă de Frontul 
de eliberare din Mo-

'■ zambic (FRELIMO).

clamate de popoarele lumii, cu 
privire Ia drepturile lor inalie
nabile la autodeterminare, la 
dezvoltare liberă și indepen

• AUTORITĂȚILE FEDE
RALE ale S.U.A. au interve
nit, miercuri, în conflictul 
de muncă dintre electricie
nii de la firma „Norfolk 
End .Western11, aflați în gre
vă, și patronat. Un-judecător 
federal din orașul Roanoke, 
statul Virginia, a pronunțat 
verdictul de interzicere pe 
termen de zece zile a grevei. 
Verdicte similare au fost 
date la Chicago, Cleveland, 
Saint Louis și în alte mari 
orașe din cele 14 state în 
care compania își are între
prinderile. (Compania „Nor
folk End Western" efectuea
ză cea mai mare parte din 
transporturile de cărbune în 
S.U.A.).

Președintele sindicatului 
electricienilor, A. Ludwig, a 
declarat că în decursul celor 
zece zile, cît durează inter
dicția, reprezentanți ai sin
dicatului vor continua trata
tivele cu administrația com
paniei, iar în cazul în care 
revendicările lor nu vor fi 
satisfăcute, acțiunea grevistă 
va fi reluată.

în continuare a relațiilor de 
prietenie și colaborare pe multi
ple planuri între România și 
R.P.D. Coreeană.

La convorbiri participă Du
mitru Popa, ambasadorul țării 
noastre la Phenian, iar din par
tea coreeană, Kim Ge Bong, ad
junct al ministrului de externe, 
și funcționari superiori din 
M.A.E. al R.P.D. Coreene.

dentă, reprezintă o necesitate 
care nu mai poate fi ignorată.

Postul de radio „Vocea An
golei luptătoare" arăta, zilele 
acestea, că hotărîrea Portugaliei 
constituie „un act curajos in 
problema decolonizării teritorii
lor africane". într-o conferință 
de presă organizată la Mogadis
cio, șeful statului somalez, Mo
hammed Siad Barre, președin
tele in exercițiu al Organizației 
Unității Africane, a declarat că 
acordarea independenței terito
riilor africane „va deschide o 
eră nouă nu numai în relațiile 
dintre Lisabona și teritoriile a- 
fricane aflate sub dominația 
portugheză, ci și între Portuga
lia și întreaga Africă".

Drumul ales de Portugalia de 
a recunoaște dreptul la indepen
dență al popoarelor din Gui- 
neea-Bissau, Insulele Capului 
Verde, Angola și Mozambic este 
singurul menit să pună capăt 
izolării Portugaliei și să înles
nească colaborarea acestei țări 
cu alte state. „Pasul pe care l-a 
făcut Portugalia — declara pre
ședintele Spinola — merge în 
sensul propriului ei interes, iar 
soluționarea problemei coloniale 
va permite ca întregul capital 
de energie care a fost cheltuit 
intr-un război lipsit de sens să 
fie consacrat sarcinilor păcii și 
progresului".

Costisitorul și singerosul 
război colonialist purtat de ve
chiul regim portughez este pe 
sfirșite. Agențiile de presă 
transmit de la cartierul general 
al armatei portugheze din Mo
zambic informații in care se 
relevă că în numeroase regiuni 
ale țării, unde inainte s-au des
fășurat acțiuni militare, au loc 
în prezent întilniri între ofițeri 
ai forțelor militare portugheze 
și comandanți ai detașamentelor 
FRELIMO, in cadrul cărora 
sînt realizate acorduri cu privire 
la încetarea ostilităților. Tot
odată, s-a trecut la deminarea 
căilor de comunicație a unor re
giuni mozambicane, a căilor fe
rate și fluviale.

Hotărîrea luată la Lisabona 
constituie doar începutul unui 
proces care nu se anunță prea 
ușor ; negocierile care vor urma 
vor duce însă, în final, la asi
gurarea independenței teritorii
lor aflate sub dominație portu
gheză. Important rămîne faptul 
că Portugalia s-a angajat in
tr-un proces ireversibil de deco
lonizare.

Poporul și tineretul român ur
măresc cu interes și se bucură 
sincer de noul curs al eveni
mentelor, exprimindu-și solida
ritatea cu popoarele din Gui
neea-Bissau, Insulele Capului 
Verde, Angola și Mozambic, ca 
și deplina satisfacție cu privire 
Ia recentele hotăriri ale Portu
galiei.

RODICA ȚEPEȘ

Cuv intui reprezentantului României
in Comitetul pentru deze mare

La Palatul Națiunilor, în continuarea lucrărilor conferinței 
Comitetului de dezarmare, in ședința de joi, a luat cuvîntul 
reprezentantul României.

Eficiența activității pe care o 
desfășurăm în acest comitet 
— a declarat, în discursul său, 
șeful delegației României, am
basadorul Constantin Ene — 
trebuie să-și găsească expresia, 
în ultimă instanță, în reduce
rea armamentelor existente în 
lume. Or, în cei peste zece ani 
de existență a Comitetului de 
dezarmare, dublat. în ultimul 
timp, și de alte forumuri de 
negocieri în același domeniu, 
cursa înarmărilor și-a urmat 
nestingherită curba ascendentă. 
El a observat că măsurile adop
tate pină în prezent, oricit de 
mare ar fi valoarea lor, au lă
sat intacte stocurile de arma
ment existente și nici nu le-a 
împiedicat săs crească în pro
porții impresionante.

Acceptind, prin tratatul de 
neproliferare, obligația de a nu 
produce și procura arme nucle
are — a relevat ambasadorul 
român — statele nenucleare au 
făcut dovada unui veritabil spi-. 
rit de cooperare internațională. 
Constituie însă nu numai un 
drept, dar și o elementară da
torie a acestor state să vegheze 
continuu ca angajamentul de 
neînarmare atomică asumat prin 
tratat să nu cauzeze diminua
rea securității lor, ci, dimpotri
vă, să reprezinte un factor de 
întărire a acesteia, în cadrul în
tăririi securității internaționale. 
Acestei preocupări cu totul fi
rești urma să-i servească una 
din prevederile-cheie ale trata
tului, angajamentul precis asu
mat de fiecare din statele par
ticipante „să continue cu bună 
credință negocierile cu privire 
la măsuri eficace de încetare a 
cursei înarmărilor nucleare și 
de dezarmare nucleară la o da
tă apropiată și la un tratat de 
dezarmare generală și totală, 
sub un control internațional 
strict și eficace". Aceluiași scop 
i-a servit cererea justă, logică 
și realistă, formulată de țările 
nenucleare ca puterile nucleare 
să-și asume obligația solem
nă, pe de o parte, de a 
nu utiliza niciodată și în 
nici o împrejurare armele nu
cleare împotriva statelor care 
nu le posedă, iar, pe de altă 
parte, de a nu amenința aceste 
state în nici un caz și în nici 
o circumstanță cu folosirea lor. 
Ambasadorul român a exprimat 
speranța ca viitoarea conferin
ță pentru examinarea îndeplini
rii tratatului de neproliferare 
din mai 1975, etapele de pregă
tire a acesteia vor oferi posibi
litatea ca, intr-un larg schimb 
de idei, să se ajungă la formu
larea unor soluții concrete, ca
re să fie luate în considerare 
de puterile nucleare.

Acceptînd Ia justa lor valoa
re măsurile parțiale negociate 
sau în curs de negociere în co
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Ambasadorul român în 
Honduras și-a prezentat 
scrisorile de acreditare
• AMBASADORUL ROMÂ

NIEI la Tegucigalpa, Constantin 
Stănescu, și-a prezentat, la 30 
iulie, scrisorile de acreditare 
generalului de brigadă Osvaldo 
Lopez Arellano, președintele 
Republicii Honduras. Cu acest 
prilej, el a transmis salutul cor
dial și urările cele mai bune ale 
președintelui Republicii Socialis
te România, Nicolae Ceaușescu, 
adresate șefului statului hondu- 
rian care, la rindui său, a trans
mis mulțumiri, adresînd aceleași 
cordiale urări și salutul său pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. A 
avut loc, apoi, o convorbire cor
dială asupra perspectivelor de 
dezvoltare a relațiilor dintre 
cele două țări.

Convorbiri Kissinger-
Allon

• LA WASHINGTON a avut 
loc miercuri o nouă întrevedere 
între Henry Kissinger, secreta
rul de stat al S.U.A., și Yigal 
Allon, ministrul de externe al 
Israelplui, aflat in vizită in 
Statele Unite.

Intr-o declarație făcută presei 
după convorbirea cu ministrul 
de externe israelian, secretarul 
de stat american a relevat că, 
în cursul discuției, au fost tre
cute în revistă probleme ale 
relațiilor dintre cele două țâri 
și a fost examinată situația din 
Orientul Apropiat.

• CONSTITUȚIA GRECIEI 
de la 1 ianuarie 1952 reintră in 
vigoare, datorită faptului că țara 
nu are, în prezent, o lege supre
mă — a anunțat, în cadrul unei 
conferințe de presă organizate 
la Atena, Dimitrios Lambdas, se
cretar de stat pentru informații 
în guvernul elen. Competențele 
șefului statului, a precizat el, 
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mitet, cum este și cea în dome
niul armelor chimice, pentru a 
căror înfăptuire România s-a 
declarat cu consecvență — a 
continuat vorbitorul — nu pu
tem să nu recunoaștem că pro
blema centrală a înarmărilor 
— și anume accelerarea cursei 
înarmărilor nucleare, garanțiile 
de securitate pe care le reclamă 
în această situație țările nenu
cleare — nu ocupă nici pe de
parte locul cuvenit în preocu
pările comitetului. Delegația ro
mână consideră necesară reali
zarea unei cotituri radicale în 
negocierile din domeniul dezar
mării, care să țină seama de 
realitatea cursei înarmărilor. 
Guvernul român susține înfăp
tuirea unor măsuri practice, pe 
de o parte, pentru oprirea 
cursei înarmărilor, iar pe de 
altă parte, atît timp cît arma
mentele se mențin, pentru acor
darea de garanții egale de secu
ritate tuturor țărilor, mari și 
mici, nucleare și nenucleare. în 
ce privește primul obiectiv, una 
din măsurile care ar putea fi 
întreprinse fără întîrziere o 
constituie înghețarea și reduce
rea treptată a bugetelor milita
re, pe baza unui program con
cret, începindu-se cu bugetele ță- 
Tilor mari, puternic înarmate. în 
cadrul celui de-al doilea obiec
tiv, de mare actualitate sînt in
terzicerea folosirii armelor nu
cleare și crearea de zone denu- 
clearizate.

Reprezentantul român a rea-./ 
firmat propunerea țării noastre * 
privind promovarea de către 
Comitetul de dezarmare a cree- 
rii de zone de pace și denu- 
clearizate în diferite regiuni 
ale lumii, însoțite de angaja
mentul solemn al statelor po
sesoare de arme nucleare de a 
nu folosi aceste arme împotriva 
statelor din asemenea zone și 
de a nu le amenința cu folosi
rea lor, precum și de a respecta 
statutul convenit între țările 
situate în regiunile respective.

• GUVERNUL BRITANIC 
apreciază că recentele „ale
geri" care au avut loc in 
Rhodesia sînt „pătate de ile
galități", se subliniază in
tr-un comunicat al Ministe
rului de Externe britanic. Pe 
de altă parte, agenția France 
Presse. care cițează acest 
comunicat, apreciază că ofi
cialitățile de la Londra con
sideră că regimul rasist al 
Iui Ian Smith trăiește acum 
intr-un adevărat „cimp de 
fortificații" pentru a se salva 
din fața evenimentelor ce au 
loc pe plan internațional și 
in rindui țărilor africane, e- 
venimente care confirmă a- 
nacroniamul acestui regim. 
Aceleași surse consideră 
că in momentul de fa
ță regimul de la Salis
bury are puține șanse dc 
organizare internă din cauza 
unor disensiuni tot mai pro
nunțate intre foștii lui spri
jinitori. Observatorii politici 
amintesc, dealtfel, in acest 
context, că premierul Harold 
Wilson a declarat in Camera 
Comunelor că actualul gu
vern laburist din Marea Bri
tanie „retrage propunerile de 
reglementare a relațiilor cu 
acest regim, făcute de prece
dentele guverne britanice".

• MINISTRUL DE EXTERNE 
JAPONEZ, Toshio Kimura, a 
declarat joi, răspunzind inter
pelărilor din Comitetul pentru 
probleme externe al Camerei 
Consilierilor, că va căuta să ob
țină ratificarea de către Japo
nia a Tratatului de neprolifera
re nucleară, în cadrul viitoarei 
sesiuni a Dietei. Japonia — a 
subliniat el — are dreptul să 
ceară interzicerea totală a ar
melor nucleare, din moment ce 
ea respectă cu strictețe princi
piul neproliferării nucleare.

Japonia a semnat tratatul de 
neproliferare în 1970. dar el nu 
a fost încă ratificat de către 
Dietă, din cauza rezervelor față 
de unele din prevederile sale.

vor fi asumate de președintele 
republicii.

• FOSTUL PRIM-MINISTRU 
al Etiopiei, Endalkatchew Ma- 
konnen, a fost arestat de către 
forțele armate, a anunțat postul 
de radio din Addis Abeba, re
luat de agenția France Presse. 
Sursa citată precizează că au 
fost arestați, de asemenea, trei 
generali și doi judecători. Nu
mărul personalităților politice 
importante arestate pină in pre
zent se ridică la 109.

Japonia a recunoscut 
Guineea-Bissau

• JAPONIA a hotărit să re
cunoască Republica Guineea- 
Bissau — a anunțat, vineri, Mi
nisterul de Externe japonez.

• ANTONIO DOMINGUES, 
fost agent al P.I.D.E. (Poliția 
politică a regimului răsturnat 
de la putere în Portugalia), a 
fost acuzat de poliția judiciară 
militară de asasinare a sculpto
rului și militantului comunist 
Jose Dias Coelho, împușcat în 
seara zilei de 19 decembrie 1961 
pe o stradă din Lisabona. Anto
nio Domingues va fi judecat de 
un tribunal militar.

Obținerea 
elementului 106

• DUPĂ CUM RELATEAZĂ 
agenția T.A.S.S., Ia Institutul 
unificat de cercetări nucleare 
de la Dubna a fost obținut ele
mentul 106 din tabelul Men
deleev. Bombardindu-se nu
cleele atomilor de plumb cu 
ioni de Crom-54 s-a descoperit 
că se formează nuclee a căror 
fisiune spontană are loc în mai 
puțin de o sutime de secundă. 
După părerea oamenilor de ști
ință, fenomenul poate fi con
diționat de fisiunea radioactivă 
a noului element cu numărul 
atomic 106. Cercetările s-au e- 
fectuat sub conducerea acad. 
Gheorghi Flerov.

^țnemo
TUNURILE DIN NAVARONE: 

Patria (orele 9; 12,80; 16: 19.80) ;
Favorit (orele 9,15; 12.30; 16; 19.15); 
Casa Filmului (orele 10; 15,30; 19); 
Grădina Luceafărul (ora 20.13).

B.D. INTRA IN ACȚIUNE: Doi
na (orele 11; 13,15: 15,45; 18; 20.15) 
— la ora 9,45 program de desene 
animate.

URMAREȘTE-MA: 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
20,15);  Grădina Capitol (ora 20,15).

VANDANA: 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 
(orele 9; 12 30; 16; 19,30); Gloria 
(orele 9; 12,13; 13,43; 19).

CĂLĂREȚUL FARA 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; 10,15; 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) .

MIHAI VITEAZUL: Buzești (O- 
rele 9; 14; 18); Grădina Buzești 
(ora 20).

ȘAPTE PĂCATE: Grivlța (orele 
9; 11.15: 13.30: 16; 18.15 : 20.30).

APAșn; Lira (orele 15.30: 18:
20.30) : Floreasca (orele !5,30: 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: Bueegl 

(orele 16; 18.15); Grădina Bucegi 
(ora 20,15).

ADAM ȘI EVA ÎN CONFLICT: 
Ferentari (orele 15.30: 18: 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 I SE CUVINE: 
Drumul Sării (orele 15.30: 18. 20.15)

ȘAH LA REGE: Crîngașl (orele 
16; 18.15).

CĂLUȚUL ROIB: Cotroceni (0- 
rele 13,45; 16; 18,15; 20,30).

JOE LIMONADA: Giulești (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).
PAC ALA: Viitorul (orele 16; 19).
LA EST DE JAVA: Popular (o- 

rele 15,30; 18; 20,15).
UN COMISAR ACUZA Moșilor 

(orele 15.30; 18; 20.15); Grădina 
Moșilor (ora 20.15).

CAT BALLOU: Vltan (orele 
15,30; 18; 20) ț 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: Tomis (ora 15,45).
Valea: Rahova (orele 16; 18; 

20).
FRAȚII JDERI: Progresul (orele 

15,30: 19).
INAMICUL PUBLIC NR. 1: în

frățirea (orele 15,30: 18; 20,15).

Teatrul Național (Sala Mică): 
PĂRINȚII TERIBILI — ora 19.30; 
Teatrul ,C. Tănase" (Grădina 
Boema): — UN BAlAT DE ZA
HAR... ARS — ora 20; Ansamblul 
..Rapsodia Română": ȚARA BO
GAT A-N FRUMUSEȚI — ora 18.30; 
Circul București: CIRCUL MARE 
DIN MOSCOVA — ora 19,30.

PROGRAMUL HI

9,00 _ Știri; 9,05 — Incognito — 
program de varietăți muzicale;
9.55 — Melodia zilei. Cîntec mine
rilor țării de Vlaicu Birna; 10,00 
— Clubul curioșilor; 11.00 — Pro
fil pe portativ — Dan Molsescu ; 
11,20 — La munte și la mare — 
clntece pionierești de tabără; 11,30 
_ Antract muzical: 12.00 — știri; 
12,05 — Din discografia lirică a 
marilor dirijori — Fausto Cleva;
12.55 — Melodia zilei; 13.00 — în
chiderea emisiunii; 17,00 — Știrile 
după-amlezil; 17,05 — Alo, Radio !

— muzică ușoară Ia cerere; 17,50
— Republică, floare de mal —
cîntece; 18.00 — Șapte zile, șapte 
arte. Arhitectura; 18,10 — Simfo
nii; 18,55 _ Melodia zilei; 19,00 — 
în direct... de la Liceul „Nicolaus 
Lenau" dih Timișoara; 19,30 —
Știri; 19.35 — Luna culturii mu
zicale românești; 20.00 — Educa
ție, răspunderi; 20,30 _ Muzică 
simfonică; 21,00 — Topul revistei 
,,Săptămtna“; 22.00 — Radiojur
nal. Buletin meteorologic. Sport ; 
22,30 — Melodia zilei; 22.35 — Ve
dete ale muzicii ușoare; 23,15 — 
Poetica. Ton Brad: _ 23.20 — în 
ritm de dans; 23,55—24.00 _ Ulti
mele știri.

PROGRAMUL 1
13,00 Tenis de cimp: Italia _ 

România (finala grupei A din 
zona europeană a Cupei Davis) — 
primele două meciuri de simplu.

Transmisiune directă de la Vene
ția — Mestre. 17.30 Emisiune in 
limba germană. 19,30 Telejurnal, 
în întimpinarea gloriosului jubi
leu. 20.00 România — anul XXX. 
Revistă soclal-politlcă TV. 20,35 Ti
nerețe ce frumoși sînt anii tăi.
20.45 Film artistic: „Neîmblînzitul" 
— după nuvela lui Muhtar Aue- 
zov. Producție a studiourilor so
vietice. 22,15 24 de ore. O zi din 
30 de ani.

PROGRAMUL 2
17,30 Telex. 17.35 Melodii popu

lare. 17.45 Film artistic: „Veșnicul 
tnttrzlat". Producție a studiourilor 
cinematografice engleze. 19.30 Te
lejurnal. In întimpinarea gloriosu
lui jubileu. 20,00 Preferințele dv. 
muzicale... sînt și preferințele 
noastre. 20,30 O viață pentru o 
idee: C. I. Parhon (I). 21,00 Tineri 
interpret!. 21.30 Bucureștiul azi.
21.45 Biblioteca pentru toți: Repe
re: Tradițiile revoluționare. de
mocratice șl patriotice ale litera
turii române: „încă un imn ție. 
țara mea mult dragă..." — film do
cumentar.
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