
Proletari din toate țările, uniți-vă I
ANUL XXX,

SERIA II,
Nr. 7861

4 PAGINI

30 BANI

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

VINERI
30 AUGUST

1974

Tovarășul Nicolae Ceausescu a primit
delegația Frontului Național Progresist 

din Republica Irak

Realizări de prestigiu 
in întrecerea socialistă
• COLECTIVELE UNITĂȚILOR INDUSTRIALE DIN JUDE

ȚUL HUNEDOARA au raportat îndeplinirea inainte de termen 
a planului de producție pe opt luni si a angajamentelor anuale 
asumate in cinstea Congresului al XI-lea al partidului. Pe an
samblul industriei județului s-au produs, de Ia începutul anului, 
peste sarcinile de plan Ia zi, mai mult de 106 milioane kWh 
energie electrică. 127 200 tone de cocs metalurgic, fontă, oțel 
și laminate, 9 000 mc prefabricate din beton, însemnate 
cantități de cărbune, minereu de lier și alte bunuri materiale. 
Peste 90 Ia sută din producția suplimentară s-a obținut pe baza 
creșterii productivității muncii. De menționat că in lunile care 
au trecut din acest an s-a realizat o producție industrială mai 
mare cu 500 milioane lei față de perioada corespunzătoare a 
anului trecut.

• OAMENII MUNCII DIN ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIA
LE ALE JUDEȚULUI CO /ASNA, hotărîți să realizeze cincina
lul inainte de termen, înscriu în întrecerea socialistă noi și 
remarcabile succese. Pînă Ia sfîrșitul acestei luni, tânăra indus
trie a județului va da, potrivit calculelor, o producție supli
mentară in valoare de 40 milioane lei. Fruntașe sînt colectivele de 
muncă de pe noua platformă industrială a orașului Tg. Secuiesc 
și din orașul de reședință Sf. Gheorghe.

• UN NUMĂR DE 20 DE UNITATI ECONOMICE ȘI ȘAN
TIERE DE CONSTRUCȚII DIN JUDEȚELE ARCES, OLT ȘI 
VÎLCEA, printre care întreprinderea de poduri metalice și pre
fabricate din beton, Fabrica de bere. Grupul șantierelor de 
construcții și instalații petroliere din Pitești, întreprinderile ju
dețene de industrie locală Argeș si Vîlcea. Inspectoratul silvic 
Oii au raportat îndeplinirea, înainte do termen, a sarcinilor de 
plan pe cei 4 ani din actualul cincinal. Calculele arată că a- 
vansul înregistrat va da posibilitate celor 20 de colective de 
muncă să consemneze în bilaniul realizărilor lor. Ia finele anu
lui în curs, o producție suplimentară în valoare de circa 1,5 
miliarde lei.

• ÎNTREPRINDEREA TEX
TILĂ „CAZANELE" din Orșova 
este prima unitate din județul 
Mehedinți care a raportat incă 
de la 1 iunie, cu un an și ju
mătate mai devreme, realizarea 
integrală a sarcinilor de plan pe 
întregul cincinal; sporul de pro
ducție preliminat la finele actu-

alei etape de dezvoltare este de
24 000 m.p. țesături.

0 inițiativă
a uteciștilor

• COLECTIVUL COMBI
NATULUI DE PRELUCRARE 
A LEMNULUI DIN DROBE- 
TA TURNU SEVERIN se pre
zintă cu un spor de producție 
de peste 2 milioane lei. Cu toa
te că timpul care s-a scurs de la 
momentul inaugural este relativ 
scurt, parametrii proiectați ai a- 
cestui important obiectiv indus
trial au fost deja dublați. Cali
tatea produselor pe care le rea
lizează combinatul a făcut, posi
bilă desfacerea acestora la ex
port în peste 25 de țări de pe 
glob.

G. MILITARU

INVESTIȚIILE
factor principal 

al dinamismului agriculturii
PERSPECTIVA 1976

• Pentru dezvoltarea agriculturii se vor 
aloca investiții din fondurile statului și coo
perativelor agricole de producție însumind 
peste 90 miliarde lei — in scopul realizării 
programului național de irigații șl îmbunătățiri 
funciare, sporirii bazei tehnico-materiale care 
să permită creșterea producției agricole la ni
velurile prevăzute.

• Ținînd seama de baza tehnîco-materială 
de care va dispune agricultura, se estimează 
o creștere importantă a recoltelor. Pentru pe
rioada 1976—1980 se prevăd recolte medii 
anuale la hectar de 3 000—3150 kg la grîu și 
secară, 3 500—3 800 kg la porumb, 2 000—2140 
kg la floarea-soarelui, 34 000—36 000 
sfecla de zahăr, 19 000—20 000 
de cimp.

kg la
kg la 
legume

1980
• in domeniul producției vegetale se va 

acorda, în continuare, o deosebită atenție ce
realelor, precum și îmbunătățirii cantitative și 
calitative a bazei fura|ere. Se va dezvolta, de 
asemenea, în concordanță cu nevoile econo
miei, cultura plantelor tehnice, care asigură o 
mai bună valorificare a terenurilor (floarea- 
soarelui, soia, sfeclă de zahăr, In, cînepă, tu
tun etc.). Legumicultura se va dezvolta pe 
cale intensivă, concomitent cu diversificarea 
produselor, cu realizarea de soiuri valoroase, 
asigurîndu-se satisfacerea deplină a cererii 
populației; se vor organiza în fiecare județ 
baze legumicole pentru nevoile proprii de con
sum. Se vor extinde plantațiile de pomi fruc
tiferi de diferite specii, precum și culturile de 
viță de vie, îndeosebi soiurile de mare produc
tivitate pentru 
perioare.

struguri de masă și vinuri su-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
președintele Frontului Unității 
Socialiste, a primit, joi, delegația 
Frontului Național Progresist 
din Republica Irak, condusă de 
Naeem Haddad, secretar general 
al Frontului, membru al Condu
cerii Regionale a Partidului So
cialist Arab Baas, care face o 
vizită de prietenie in țara noas
tră.

Din delegație fac parte Hashim 
Aqrawi, ministru de stat, Ubai- 
dullah Al-Barzani, ministru de 
stat, dr. Mahdi Al-Hafodh, 
membru al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Irakian, 
Lateef Al-Fadaam, membru al 
Partidului Socialist Arab Baas.

La primire au participat tova
rășii Paul Niculescu-Mizil, Iosif 
Uglar, Ștefan Andrei, Teodor 
Vasiliu, ministrul justiției, Con

stantin Vasiliu, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.. Cor
nel Pacoste, adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

A fost prezent Ahmad Al-Sa- 
marrai, ambasadorul Irakului la 
București.

Mulțumind pentru cinstea de 
a fi primiți de șeful statului 
român, conducătorul delegației a 
adresat felicitări poporului ro
mân pentru succesele însemnate 
dobindite în dezvoltarea rapidă 
a țării.

în timpul convorbirii, a fost 
evocată vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu în Irak, con
tribuția ei deosebită la dezvol
tarea prieteniei și colaborării în
tre cele două țări și popoare.

în acest cadru, s-a subliniat 
de comun acord că vizita dele
gației Frontului Național Pro
gresist din Irak constituie o do
vadă a intăririi relațiilor de co
laborare dintre cele două țări, a

dorinței de a dezvolta raportu
rile româno-irakiene.

De ambele părți, a fost expri
mată dorința de a extinde in 
diferite domenii relațiile de 
prietenie și colaborare româno- 
irakiene, de a intensifica schim
bul de experiență și de păreri, 
de a lărgi cooperarea dintre cele 
două state, colaborarea dintre 
organizațiile politice din Româ
nia și Irak, de a se asigura o 
conlucrare mai strinsâ și pe 
plan internațional pentru solu
ționarea în interesul popoarelor 
a unor probleme care preocupă 
omenirea, împotriva politicii im
perialismului și colonialismului, 
pentru realizarea unei noi ordini 
economice și politice internațio
nale, pentru o lume mai dreaptă 
și mai bună.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o ambianță cordială, priete
nească.

dezvoltări 
aspectul 
in an-

Asigurarea unei 
proporționale atît sub 
încadrării agriculturii 
samblul economiei naționale, cit 
și între ramurile și subramurile 
agricole, necesită — așa cum 
s-a subliniat în .repetate rînduri 
în documentele de partid — un 
vast program de investiții. 
Peste 90 miliarde lei sînt pre
văzute să se cheltuiască în a- 
cest cincinal in scopul valorifi
cării depline a potențialului 
material și uman de care dis
pune agricultura, 
crescînde a acestei

integrării 
principale

a economiei în circuitulramuri
de valori pe plan intern și ex
tern, apropierea de nivelul ță
rilor cu agricultură avansată. 
Și, acest însemnat volum de 
investiții — care reprezintă mai 
mult de o cincime din ceea ce 
este prevăzut să se cheltuiască 
pe durata cincinalului 1971— 
1975 la nivelul întregii economii 
— este orientat cu precădere 
spre dezvoltarea și perfecționa
rea bazei tehnico-materiale, a 
celor mai dinamice și eficiente 
componente ale acesteia. Prin
cipala direcție de utilizare a

fondurilor bănești (peste 50 mi
liarde lei) o constituie înfăp
tuirea celor două programe na
ționale adoptate de partid pri
vind gospodărirea rațională a 
resurselor de apă, extinderea 
lucrărilor de îmbunătățiri fun
ciare și dezvoltarea creșterii a- 
nimaleior. întinse suprafețe — 
circa patru milioane de hectare 
— au beneficiat, în anii din 
urmă, de lucrări ameliorative.

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a ll-a)

Președintele Nicolae Ceausescu
7 7

a primit pe șeful delegației economice 
guvernamentale libaneze

ploieșteni
La început a fost un parc, 

deșî poate mai aproape 
adevăr ar fi termenul

de 
_____ __ __ _______ de 
zonă verde. Adică fără do
tări deosebite, dar păstrînd 
acel minim ceva finind de 
mina omului, care să per
mită diferențierea de un 
simplu maidan. Era. deci, 
curat. Apoi au venit con
structorii, au plecat construc
torii, și locurile au rămas 
așa cum rămin de obicei 
in preajma șantierelor : cu 
gropi, moloz, cărămizi... A- 
proape 2.5 hectare de teren, 
prinse intre niște blocuri și 
niște întreprinderi, intr-un 
loc dind mai mult decit ori
care altul cartea de vizită a 
unui oraș : la poarta de in
trare a Ploieștiului dinspre 
Brașov.

lată dc 1 ce inițiativa por
nită de tinerii de la Institu
tul de proiectări tehnologice 
pentru rafinării și instalații 
petrochimice de a lua in 
grijă acest spațiu, transfor- 
mindu-1 intr-un parc verita
bil. cu alei, cu pomi, cu 
jocuri pentru copii și cu 
bănci a fost înțeleasă și con
cepută de la bun început ca 
o inițiativă adresindu-se ora
șului, locurilor în care tră
iesc și muncesc acești ti
neri. O inițiativă pentru 
acum și, mai ales, pentru 
viitor.

$i pentru că doreau ca 
această inițiativă să se ex
tindă, pentru început tinerii 
de la I.P.T.R.I.P. și-au raliat 
si organizațiile U.T.C. de la 
întreprinderea ..Cablul româ
nesc". de la întreprinderea 
,.DERO“, de la întreprinde
rea „Ceramica" și de la fi
liala Institutului de proiec
tări pentru utilaj-chimic din 
Ploiești. împreună au refă
cut aleile, au reparat și vop
sit băncile, au plantat flori 
și cODaci (numai în această 
primăvară au fost plantați 
peste 200 de arbori), au re
dat, deci, zonei aspectul ci
vilizat pe care il reclama. Șl 
cum printre tinerii acestor 
întreprinderi se află si des
tui îndrăgostiți de artă și de 
frumos, intenția lor este și 
de a ornamenta zona cu ele
mente decorative realizate 
de ei — din deșeuri și fan
tezie, materiale aflate la în
demâna oricui dorește in
tr-adevăr să realizeze ceva 
—, cu obiecte de artă monu
mentală, transformind zona 
intr-o adevărată expoziție in 
aer liber a tinerilor artiști 
amatori. Este o inițiativă pe 
care creatorii ei ar dori-o 
preluată de cit mai multe 
organizații ploieștene, susți
nută cu aceeași dragoste și 
interes de organele locale, 
„expoziția" fiind deschisă 
tuturor iubitorilor și creato
rilor de frumos.

MARIAN GRIGORE

Tinerii nu prea se descurcă44, spune secretarul U. T. C.
stînd și privind de pe margine!

..în ultima vreme, ne declară 
Ion Trif, membru al biroului Co
mitetului orășenesc din Berești, 
județul Galați, acțiunile noastre 
sint mult mai rodnice, răspund 
mai direct unor cerințe ale reali
tății. Am prășit cu tinerii 60 
hectare de vie la I.A.S. Berești, 
am taluzat malurile pîriului Chi- 
neja, in unitățile economice 
sarcinile de producție au fost 
îndeplinite în mai bune condi
ții. Pe de altă parte, formați
ile artistice de la casa de cul
tură au înregistrat plusuri calita
tive, și-au sporit numărul de 
manifestări. Asemenea îmbună
tățiri se datoresc. desigur, și 
participării alături de tineri și 
împreună cu ei a tuturor' secre
tarilor și membrilor comitetelor 
U.T.C. la acțiunile respective".

Refuzul atitudinii de spectator 

constituie ,sau trebuie să con
stituie un gest firesc pentru fie
care ales al tinerilor, indiferent 
de funcția pe care o ocupă în 
cadrul organizației. Tocmai de 
aceea nici nu vedem un merit 
deosebit intr-o asemenea parti

VIAȚA DE ORGANIZAȚIE
cipare. ci doar îndeplinirea une
ia dintre condițiile de eficaci
tate ale conducerii treburilor or
ganizației U.T.C. dintr-un loc 
sau altul. E drept insă că men
talitatea de inspectori sau de 
supraveghetor este incă destul 
de răspîndltă în rîndul unor se
cretari sau activiști U.T.C.

— Cei care stau pe margin', 
ne . spune Mihai Aurel Hamza, 
secretarul. Comitetului comunal 
U.T.C. din Suceveni, județul Ga
lați, au și rezultate foarte mo
deste in cadrul organizației lor. 
Așa este la noi, de pildă, Ion

Cucu, secretarul organizației 
U.T.C. de la ferma nr. 2 a C.A.P. 
Suceveni. Stă pe margini și pri
vește cum muncesc tinerii.

Rostind asemenea afirmații 
categorice, Mihai Aurel Hamza 
are desigur in vedere și propria 
experiență. Iată un singur e- 
xemplu din multele posibile : de

Se pregătesc
sa cucerească

văzduhul
Intre 15 iunie — 15 sep

tembrie un număr de peste 
2 000 de tineri s-au instruit 
și continuă să se instruiască 
în zborul cu motor, parașu
tism și planorism in cele 10 
tabere cu profil aviatic or
ganizate de C.C. al U.T.C. La 
acestea se adaugă un număr 
de alte tabere de specialitate 
în cadrul cărora s-au pregă
tit, de asemenea, circa 5 000 
de tineri —din toate județele 
țării — in modelism, orien
tare turistică, tir, auto-moto- 
carturi, transmisiuni etc. în
semnătatea unor asemenea 
forme de pregătire a tinere
tului pentru apărarea patriei 
este evidentă. Pasionați de 
această activitate, tinerii se 
pregătesc cu seriozitate, se 
instruiesc și se formează 
multilateral. Acum, taberele 
se pregătesc pentru a-și în
cheia activitatea pe anul în 
curs. Bilanțul este fructuos. 
Imaginea de față — înregis
trată pe peliculă in tabăra cu 
profil aviatic de la Stupini 
Brașov, — reprezintă o lecție 
de cunoaștere a materialului 
rulant, predată chiar in car
linga avionului.

Foto V. RANGA 

curînd, în comuna Suceveni ti
nerii au amenajat o frumoasă 
bază sportivă — Ia amenajarea 
ei a participat, pe tractor, și 
maistrul M. A. Hamza. șeful 
secției de mecanizare și secre
tar al comitetului comunal 
U.T.C.

— Tinerii sînt foarte seiisibili 
la manifestările de formalism, de 
birocrație, la atitudinile ipocrite, 
ne spune ing. Maria Rațu, se
cretara comitetului comunal Co- 
rod, județul Galați. Ei consideră, 
pe bună dreptate, că ne-au ales 
pentru a fi în fruntea lor, pen
tru a fi cei mai buni în toate 
acțiunile, așa cum am fost și

ION CHIRIC

(Continuare în pag. a ll-a)

Președintele Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
a primit, in cursul zilei de joi, pe 
Nazih Al Bizri, ministrul econo
miei și comerțului al Libanului, 
șeful delegației economice gu
vernamentale libaneze, care în
treprinde o vizită in țara noas
tră la invitația Ministerului Co
merțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale.

La întrevedere a participat 
Ion Pățan, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului 
exterior si cooperării economice 
internaționale.

Mulțumind pentru întreve
derea acordată, ministrul libanez 
a transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu un salut cordial din 
partea președintelui Libanului, 
Suleiman Frangieh, urări de noi 
succese poporului român în dez
voltarea multilaterală a patriei.

Președintele Republicii Socia
liste România a rugat pe oaspete 
să transmită președintelui Re
publicii Liban un salut priete
nesc, însoțit de cele mai bune 
urări de progres și bunăstare 
poporului libanez.

Schimbul de păreri care a 
avut loc apoi a permis o tre
cere in revistă a stadiului rela
țiilor româno-libalieze, apreciin- 

k

ȚINUTA
Am avut, odată, un necaz cu mașina. 

Cineva mi-a recomandat să consult și un 
meșter cu mai mare experiență, acum pen
sionar. Cînd l-am văzut venind spre mine 
am crezut însă că ori m-arn înșelat, ori am 
fost înșelat: după mers, după îmbrăcămin
te, mi s-a părut mai curînd un doctor decît 
un mecanic. Nu m-am sfiit și i-am spus-o. 
Nici el n-a avut ezitări și mi-a dat răspun
sul pe ioc. „Meseria am învățat-o ia niște 
ateliere „Ford", pe ’ care dumneavoastră, 
cei mai tineri, nu le-ați mai apucat. Acolo 
era un responsabil — român — • ------ :
can -, care nu admitea să in
tri pe poarta întreprinderii de
cît cu cămașă albă, cu pa
pion și în nici un caz cu 
pantalonii necălcați, cu ghete
le nelustruite sau, doamne 
ferește, netuns sau nebărbierit. Stabilise 
regulamentul acesta și era strașnic dacă îl 
încălca cineva. Stătea la poartă și fără ți
nuta corespunzătoare nu intrai la lucru. Și 
iată că m-am învățat așa, E rău?...".

întrebarea mi s-a părut ușor ironică. Rău? 
E bine. Povestea cu respectarea unei ținute 
într-o întreprindere, unde prin excelență se 
lucrează cu fiare șî cu uleiuri, mi se păruse 
însă, oarecum exagerată, pînă cînd, nu de 
mult, la Atelierele Ciclop din București am 
dat de un al doilea produs al aceluiași om 
și al aceluiași regulament. Scos de la cutie, 
cum se zice, mi-a dat aceeași explicație 
privind exigențele ținutei și efectele lor.

Desigur, nu se poate spune că în trecut 
regula întreprinderilor capitaliste era a- 
ceasfa. Dimpotrivă. O știm cu toții. Dar

nu ameri-

sîntem în 
de viațâ 
ar merita

du-se, de ambele părți, evoluția 
pozitivă a acestor relații, in 
conformitate cu acordurile și 
înțelegerile realizate cu prilejul 
vizitei in Liban a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, care au 
deschis largi perspective colabo
rării dintre cele două țări și po
poare, în interesul lor reciproc, 
al cauzei înțelegerii și păcii in 
lume.

• Președintele Franței a primit 
pe ambasadorul României 

la Paris

• MANIFESTĂRI CONSACRATE ȚARII NOASTRE

• Schimb de păreri pri
vind evoluția relațiilor eco
nomice româno-americane

• Evoluția situației din 
Cipru

tocmai fiindcă 
fiindcă nivelul 
mi se pare că _ _______ __ ...
un profil mai ales al comportamentului celor 
ce lucrează în diferite întreprinderi și in
stituții ale statului. în armată, în școală, în 
unele unități comerciale, în aviația civilă 
avem asemenea regulamente. Ele au la 
bază principiul uniformei. Am văzut și ori
ginalele șepci ale ucenicelor de la ARO- 
Cîmpulung, care produc o adevărată îneîn- 
tare. Dar eu mă refer aici nu atît la uni
forma de lucru, cît la ținuta pe care înca

dratul o are la intrarea, ieși- 
_______ rea și mai ales în afara in- 

Cl ir'CM El rtDCCri istituției în care muncește sau 
tUUtlN rLL/KEoUU ;nvaț5 Să nu se înțeleagă că 

sînt împotriva formulelor mo
derne, dacă nu este vorba de 

schimonoseli și aiureli dintre acelea care 
fac din individ un „original" caraghios. Ți
nuta la care mă refer înseamnă în primul 
rînd curățenie, îngrijire, înseamnă săpun, 
deodorant, sau lamă de bărbierit. înseamnă 
scrobeală, mașină de călcat, cremă și pe
rie de ghete. Mai înseamnă și vorba fru
moasă, un limbaj început cu învățarea cu
vintelor „poftiți" și „mulțumesc", respectul 
față de femei, față de părinți, superiori sau 
vîrstnici. înseamnă alungarea grosolăniei și, 
în general, a tot ceea ce ține de golănie 
- forma ordinară a neglijenței față de tine 
și față de ceilalți.

...Să deranjeze, oare, regulile unei ase
menea ținute libertatea sau personalitatea 
cuiva?

Totodată, au fost examinate o 
serie de posibilități privind ex
tinderea și diversificarea co
laborării economice româno-li- 
baneze, a legăturilor pe tărim 
tehnico-științific.

Au fost abordate, de aseme
nea, unele aspecte ale actualită
ții internaționale.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

• Încheierea lucrărilor Con
ferinței asupra dreptului mării

• Alte știri, note și infor
mații din actualitatea interna
țională
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socialism, tocmai 
este cu totul altul 
să medităm azi la
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Cronica teatrală T

INVESTIȚIILE
factor principal al

dinamismului agriculturii
(Urmare din pag. I)

Au fost realizate sistemele de 
irigații din Bărăgan, Dobrogea 
si Oltenia, din Moldova și Cim- 
pia de vest, însumînd peste 1.3 
milioane de hectare, precum și 
incintele 
Dunării și 
oare, care 
gulatorul
ale țării. Totodată, circa jumă
tate din cantitățile de carne și 
de lapte se produc în complexe 
de tip industrial. Sintetic, in
vestițiile acordate zootehniei în 
prezentul cincinal 
zează, în ultimă 
sporirea producției 
31—50 la sută față 
1966—1970, ceea ce corespunde 
unui ritm mediu anual de 15 la 
sută, comparabil ca mărime cu 
al ramurilor industriale cele 
mai dinamice. Totodată, politi
ca realistă de investiții con
cepută și înfăptuită de partidul 
și statul nostru a determinat o 
apropiere considerabilă de ceea 
ce inseamnă optimizarea dotă
rii cu mașini agricole. îngrășă
minte. soiuri, hibrizi și rase de 
animale, cadre pregătite etc. 
cu nevoile, cu sarcinile fixate 
agriculturii noastre socialiste. 
Așa se și explică faptul că as
tăzi, un hectar de pămint pro
duce — oriunde în țară — cît

îndiguite în Lunca 
a unor rîuri interi- 
constituie acum re
producțiilor agricole

se concreti- 
instantă, în 

animale cu 
de perioada

două hectare semănate în 1938. 
Agricultura, nu numai că aco
peră toate nevoile consumului 
intern, dar asigură ■— intr-o 
creștere și diversificare conti
nuă — cantități pentru export, 
permite dezvoltarea unei foar
te puternice industrii.

Aceasta este situația acum ; 
ce va fi pînă în 1980 ne prefi
gurează cu claritate Proiectul 
de Directive ale Congresului al 
XI-lea al partidului. 90 mi
liarde de lei — fără a socoti 
ceea ce se investește în dezvol
tarea industriei participantă la 
dotarea agriculturii cu mașini 
agricole. îngrășăminte etc., în 
dezvoltarea învățămîntului de 
toate gradele cu profil agricol 
— se vor cheltui pentru inten
sificarea producției agricole. Ca 
urmare, un milion de hectare 
vor fi amenajate pentru irigații ; 
1,1 milioane de hectare vor fi 
îndiguite și desecate ; aproape 
100 
vor 
de
propulsate, semănători și 
Sini agricole. într-o gamă 
de tipuri, vor lucra pe ogoare... 
Aproape patru mii de unități 
agricole ale tării vor beneficia 
în perioada 1976—1980 de lu
crări ce vizează creșterea ferti
lității pămintului. Vor fi înche-

pe 
în 
Și 
în

mul de cercetare pentru cele 64 
de institute, stațiuni și stații 
pilot, de cercetare. La rindul ei, 
zootehnia va primi în conti
nuare fonduri noi de investiții 
din partea statului. Ca urmare 
ea va ajunge să asigure circa 
50 la sută din totalul producției 
agricole,
localitate a țării în care, 
cincinalul următor, să 
deschidă un șantier.

înfăptuirea acestui 
de investiții, care 
cheltuirea unor sume
decît dublul investițiilor reali- 

întreaga economie, în 
primului cincinal 

va permite creșterea 
globale agricole în- 

. de 4,6—6 la sută ; la 
România

complexe zootehnice
30 000 
auto- 

ma- 
largă

de
fi realizate ; alte 

tractoare, combine

EXK

Cînd răcoritoarele
sînt tratate
cu ■ ■ ■ răceală

— Un pahar cu apă minera
lă, vă rog...

— Nu avem.
— Dar un sifon ?
— Nu este !
— Nici citro ?
— Suc de roșii dacă doriți...
— Rece ?
— Pretențios ești matale ! Suc 

rece pe căldura asta ?
— Atunci mă opresc la o în

ghețată...
— Nu funcționează aparatul ! 
Dialogul de mai sus, în di

feritele lui variante, poate fi 
auzit zilnic în orașele județu
lui Hunedoara. Răcoritoarele 
lipsesc din numeroase unități 
de alimentație publică. Tocmai 
acum in plin sezon cind sint 
extrem de solicitate. Vitrinele 
chioșcului din autogara Hațeg 
sînt ticsite cu o mare varietate 
de băuturi alcoolice, lipsind în 
schimb, cu desăvirșire, apa mi
nerală, sucurile. Vinzătoarea ră- 
mine surprinsă că i se solicită 
astfel de produse la un chioșc 
de răcoritoare..., convinsă fiind 
că țuica face mai bine cu 
ochiul șoferilor, taxatorilor și 
pasagerilor. La unitatea de răco
ritoare nr. 75 din Hunedoara, 
locul apei minerale și al citri
cului l-au luat, de asemenea, sti
clele cu coniac, rom și vodcă 
îneît consumatorul înghite o 
dușcă pentru a se „răcori" după 
care umblă năuc ziua întreagă. 
Vînzătoarele de la cofetăria 
„Garofița" din același oraș nici 
nu știu cît costă un pahar de 
«Dă minerală, ceea ce dovedeș
te că și aici produsul amintit se 
vinde arareori.

Exemplele ar putea continua. 
Zeci de excursioniști care in zi
lele de repaus s-au deplasat la 
cabana „Căprioara" din apro
pierea Devei au fost nevoiți să 
facă cale întoarsă deoarece n-au 
avut de unde bea un pahar cu 
apă ! Cabanierul n-a putut să 
le ofere decit spirtoase ! 
crurile se petrec aidoma la 
taurantul „Transilvania" 
reședința de județ. Dacă 
vești masa trebuie să-ți astîm- 
peri setea neapărat cu vinul 
casei, deoarece berea se vinde 
numai seara la terasă, iar răco
ritoarele lipsesc. E drept că os
pătarul îți recomandă o citro
nadă „specială" produsă pe loc, 
dar conținutul ei este atît de 
dubios și neigienic, iar prețul 
atit de piperat — 5—6 lei pa
harul — încit te lași păgubaș. 
Dealtfel obiceiul e larg răs- 
pîndit. Numeroase cofetării 
produc o așa zisă citronadă în 
„laboratoarele" proprii, dar ea 
este cu mult inferioară calita
tiv celei tradiționale. Nestin- 
gheriti de nimeni, „producătorii" 
își văd cu perseverență de_ trea
bă întrucit ocupația este, înain
te de toate, rentabilă.

Chiar cind există, răcoritoare
le se servesc, deseori, 
La restaurantul „Bachus' 
Deva, berea se desface 
din lăzile depozitate in 
soarelui, iar la „Perla"

ba de niște accidente întîmplă- 
toare, ci de un obicei înrădă
cinat. Răcoritoarele sint tratate 
cu o... răceală condamnabilă, in 
majoritatea unităților comer
ciale manifestindu-se lipsă 
de interes pentru buna servire 
a consumatorilor.

Să nu se creadă că produsele 
amintite n-ar exista în depozi
te. în ziua de 15 august — zi 
toridă de vară — Fabrica de 
gheață și răcoritoare din Deva 
avea în stoc 4 000 kg de gheață 
și 3 500 sticle de răcoritoare 
care-și așteptau consumatorii, 
în acea zi insă — ca și în 
altele — întreprinderea co
mercială de stat pentru alimen
tația publică și Oficiul ju
dețean de turism — principalii 
beneficiari — nu ridicaseră de
cit 1 000 kg de gheață din cele 
peste 8 000 contractate, situație 
care s-a repetat întocmai și la 
răcoritoare. în același timp, 
vînzătoarele și ospătarii de la 
cofetăria „Zori de zi" din car
tierul Gojdu, restaurantele 
Bachus și Sarmis ridicau ne
putincioși din umeri cînd cine
va le solicita un suc sau o li- 
monadă rece. Răspunsul era 
invariabil „Nu avem și pace !“. 
Din diverse rațiuni responsabi
lii de unități evită să se apro
vizioneze cu răcoritoare, prefe
rind spirtoasele cu care se face 
mai ușor planul.

Este de datoria Direcției co
merciale județene și Oficiului 
județean de turism să stirpeas- 
că o asemenea mentalitate, să 
arate deschis și clar lucrăto
rilor din comerț că planul nu 
poate fi realizat oricum, ci nu- 

cerințele 
acesta 

se oferă 
nevoie, 

îndepli-

Lu- 
res- 
din. 

ser-

calde. 
i“ din 

direct 
bătaia 

soarelui, îai i« „rcua consu
matorii își răcoresc sticlele la 
robinetul din apropiere ! Ghea
ța adusă dimineața se topește 
înainte de a se deschide gră
dinile. Șefii celor două unități 
nu-și fac însă probleme, știind 
că berea trece și așa deoarece 
n-o poți găsi în tot locul.

Am înșirat atîtea exemple pen
tru a demonstra că nu este vor-

iate lucrările în perimetrul sis
temelor de irigații Mostiștea- 
Nordul Dobrogei, Giurgiu-Răz- 
mirești din sud-vestul Olteniei, 
precum și a celor din sudul 
Moldovei. Totodată, vor fi reali
zate noi sisteme de irigații 
cursul mijlociu al Argeșului, 
nordul județului Teleorman 
în mijlocul județului Olt.
Lunca fertilă a Călmățuiului, 
din zonele aval ale marilor con
strucții hidrotehnice Cema- 
Tismana-Motru, Siriu și altele. 
De pe aceleași suprafețe pro
ducția globală legumicolă va fi 
dublată în 1980 ca urmare a 
investițiilor (aproape 10 la sută 
din total) aferente acestui sec
tor al agriculturii. Vor fi me; 
canizate importante lucrări ; 
mai mult de jumătate din ope
rațiile ce se execută acum ma
nual vor fi preluate de mașină. 
Cercetarea va beneficia de a- 
proape 10 miliarde lei, 
importante constituind

150 teme 
progra-

sumelor 
perioada

Prin investirea 
prevăzute pentru 
1976—1980 se vor realiza :

• amenajarea pentru iri
gații a un milion de hec
tare :

• creșterea suprafeței a- 
rabile utilizată efectiv cu 
125 mii hectare :

Practic nu va exista
in

nu se

program 
prevede 

mai mult

zate în i 
perioada 
1951—1955, 
producției 
tr-un ritm 
sfirșitul anului 1980, 
plasindu-se pe unul din locurile 
fruntașe în ierarhia țărilor eu
ropene în domeniul producțiilor 
medii obținute.

Ieri, 29 august, s-a desfășurat 
la Ateneul Tineretului sesiunea 
de comunicări științifice cu te
ma „Promovarea exportului — 
factor de creștere a eficienței 
economice". Sesiunea desfășura
tă în cinstea celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român a fost organizată la ini
țiativa Comitetului U.T.C. al 
Ministerului Comerțului Exterior 
și Cooperării Internaționale, de 
către Comitetul municipal Bucu
rești al U.T.C., în colaborare 
cu Asociația Română de Mar
keting. La această manifestare 
științifică au participat peste 
120 de tineri specialiști din ca
drul ministerului de resort, In
stitutului pentru studiul con
juncturii internaționale, Came
rei de comerț și industrie și 
din întreprinderile de comerț 
exterior.

Din cadrul celor 16 lucrări 
prezentate, care au tratat pro
bleme de stringentă actualitate 
cu care se confruntă economia 
noastră în sfera schimburilor 
internaționale, au reținut în 
mod deosebit atenția studiile 
privitoare la : Lesing-ul formă 
de promovare a exporturilor ; 
Piața mondială a materialelor 
de construcții. Evoluția prețuri
lor element de promovare a 
exporturilor ; Statutul interna
țional și formele de constituire 
a întreprinderilor multinațio
nale ; Sistemul marketingului 
de export în economia socialistă 
etc.

ADRIAN POPESCU

• dotarea agriculturii cu 
30 000 tractoare și peste 10 000 
combine autopropulsate ;

• folosirea a 250—280 kg 
îngrășăminte (substanță ac
tivă) la hectar ;

• construirea a circa o 
sută de complexe zootehni
ce de tip industrial.

Succese 
ale constructorilor piteșteni

Muncitorii, inginerii și tehni
cienii Grupului șantierelor de 
construcții și instalații petro
liere de la Pitești, care își des
fășoară activitatea în 18 județe 
ale țării, au pus în funcțiune, 
de la începutul anului pînă a- 
cum, 20 de noi obiective, cu 
30—90 zile în avans față de 
grafice, precum și peste 50 de 
capacități de producție la ter
menul stabilit.

Aceste succese se datorează, 
în principal, bunei organizări a 
muncii pe șantiere, aprovizio
nării ritmice cu materiale, de
pășirii indicelui planificat la 
productivitatea muncii. Acordul 
global a fost extins la peste 
85 la sută din lucrările execu
tate.

„PASĂREA SHAKESPEARE"
La Teatrul Național din Cluj

MECANIZARE 
CHIMIZARE

30-35

PREA

REPARTIZAREA 
INVESTIȚIILOR 
PE SECTOARE 
DE ACTIVITATE 
(în procente)

ZOOTEHNIE

(Urmare din pag. 1)

pînă la alegere. Or, unii soco
tesc, după actul alegerii, că mi
siunea lor se rezumă la a dicta: 
tu faci asta, tu ai grijă de asta 
etc.

— Problema participării efec
tive a cadrelor alese și a acti
viștilor U.T.C la îndeplinirea

LEGUMICUL
TURA

5-10

LUCRĂRI DE 
Îmbunătă
țiri FUN
CIARE

30

CERCETARE

1015

DESCURCĂ"
sarcinilor, este de părere tov. 
Emil Ciuntu, prim secretar al 
Comitetului județean Galați al 
U.T.C., trebuie privită și sub alte 
aspecte. Cei care lucrează me
reu alături de tineri și împreună 
cu ei le cunosc mai bine fră- 
mintările, bucuriile și necazurile, 
sentimentele și ideile și intră ca 
atare in posesia celor mai bune

soluții pentru îmbunătățirea 
muncii.

Aceștia, adăugăm noi. nu vor 
fi niciodată în contratimp, vor 
fi operativi și dinamici în toate 
intervențiile lor. Se vor bucura, 
cu alte cuvinte, și de aprecierea 
tinerilor. Așa cum se cuvine să 
se bucure mereu aleșii tinerilor.

Deși Dumitru Radu Popescu 
este cunoscut, judecat și apre
ciat in genere prin prisma ac
tivității sale de romancier, pie
sele sale de teatru nu sînt mai 
puțin importante și valoroase. 
O atestă atit mai vechea pie
să Acești îngeri triști, cît și 
Piticul din grădina de vară 
(montată cu citva timp in 
urmă, intr-un excelent spec
tacol la televiziune) — și Pa
sărea Shakespeare, publicată în 
aprilie în revista „Teatru" și 
pusă în scenă la Teatrul Na
țional din Cluj. Curioasă la 
prima vedere, avînd datele u- 
nei stranii farse tragice, aceas
tă piesă este o dezbatere pro
fundă despre responsabilitatea 
individului față de propriile 
sale acte și decizii despre 
calitatea etică și morală a ar
tistului creator. Mai mult, par
că, decît toate celelalte drame 
ale autorului, Pasărea Shakes
peare este o altă posibilă ra
diografie în universul — atît de 
rotund și personal — pe care 
D.R. Popescu l-a configurat în 
romanele sale. Un univers în 
care personajele iși definesc 
existența prin intermediul fap
telor pe care le-au să- 
vîrșit. încă de la primele re
plici dramaturgul își explică 
titlul și esența piesei. Realiza
torul de filme Sergiu, un perso
naj cinic, dorea, cîndva, să toar
ne un film despre ideea de li
bertate. Că a trăit sau nu cine
va cu numele de Shakespeare, 
spune el, contează mai puțin. 
Dar odată sărvirșite, faptele sa
le, operele sale au o viață pro
prie, ele revenind mereu in me
moria celorlalți, transmițîndu-se 
și fiind judecate de fiecare dată 
de cei care le rememorează. 
Dar acest moment al realizării 
unei opere adevărate rămine 
pentru Sergiu un vis și o ob
sesie. Prin ceea ce face, gîn- 
dește ori spune, personajul 
este incompatibil cu tema ca
re-1 obsedase, pe care o vi
sase :el nu-și realizează „visul" 
pentru că acela ar pretinde o 
operă plină de adevăr cită
vreme autorul s-a obișnuit cu 
minciuna, mințindu-i pe alții
dar și pe sine. Acest personaj 
este pus de autorul piesei să 
asiste — și într-un fel să retră
iască prin intermediul altora — 
la drama care se naște in casa 
tînărului său prieten, Cezar : 
Irina, întruchipare a purității și 
dorinței de adevăr, încearcă să 
se sinucidă după experiența, 
tragică pentru ea, a relațiilor cu 
Cezar. Prima parte a piesei re
prezintă astfel tragerea vălului 
de minciună de pe fețele celor 
prezenți. Cezar 
în stare să 
orice pentru a-și vedea , 
lul“ împlinit : să ajungă 
mare fotbalist. Mama 
Ecaterina, e perpetuu dispusă 
la tranzacții bănești. Oliviu, pe 
care-1 credea prieten devotat, 
este amantul acesteia ; Mlrcea, 
singurul pe care Irina îl vede 
pur și neștiutor, o minte și el, 
nevrînd să-i dezvăluie adevărul 
din teamă. Nichifor, tatăl lui 
Cezar, nebunul, clovnul, știe, 
totodată, adevărul despre toți, 
se ascunde sub lozincile fotba
listice pe care le debitează. 
Dar o nouă încercare de sinu
cidere a Irinei reușește. A 
doua parte a piesei, strîns ten
sionată, îl transformă pe Ser
giu din ironic spectator în ju
decător. El vrea să afle vino
vatul : cine răspunde de moar
tea Irinei. Dar fiecare pas pe 
care-1 face pe calea adevărului 
este încă unul care-1 condam
nă pe el însuși. Nichifor îi va 
da să înțeleagă marele ade
văr : Ingeborg. iubita sa din ti
nerețe. părăsită și sacrificată 
în vederea realizării ambițiilor 
sale a fost o altă Irină. Do
rind să afle 
alții, Sergiu 
de adevărul 
cest moment

te autoînșela : nu este decît un 
ratat, un mort moralicește.

Sigur, „Pasărea Shakespeare' 
comportă multe discuții 
marginea ei și mai ales, 
cum autorul însuși o 
in final, multe 
Dar aceasta este 
care i-a dat-o, serios și aplicat, 
regizorul Alexandru Tatos în 
spectacolul montat pe scena 
Naționalului clujean. Marea ca
litate a spectacolului este aceea 
de a fi făcut dintr-o piesă de 
dezbatere teoretică, dintr-o pie
să mai mult destinată lecturii 
decît scenei, una încărcată de 
seva vieții, una în care persona
jele trăiesc, sînt făcute din car
ne și oase, nu doar din idei. Ne
îndoielnic, la această certă rea
lizare și-au spus cuvintul cî- 
teva talente actoricești de pri
mă mină. Tinărul Anton Tauf. 
dă o viață incredibil de reală

pe 
așa 

afirmă 
interpretări, 
lectura pe

unui Cezar bun și rău, cinstit 
și mincinos, pentru care expe
riența trăită poate însemna 
răscrucea ce-1 va duce spre a- 
devărul vieții. Fără nici o cli
pă de respiro, el a avut de dat 
replica altor doi excelenți ac
tori : lui Gheorghe Nuțescu (Ni- 
chifor) și Melaniei Ursu (o E- 
caterină care trece neînchipuit 
de firesc peste toate dificultăți
le pe care le presupunea per
sonajul). Sigur, lor li se ală
tură, păstrînd aceeași notă înal
tă a spectacolului : Constantin 
Adamovicl, Eugen Nagy, Car
men Galin, Gelu Bogdan Ivaș- 
cu, Maria Blănaru.

Trebuie amintită scenografia 
lui T. Th. Ciupe care servește 
excelent ideea de spațiu închis, 
de dezbatere în conștiință a pie
sei.

MIRUNA IONESCU

„Un băiat
de zahăr... ars“

La Teatrul satiric-muzical
„Constantin Tănase“

este tinărul 
treacă peste 

„idea- 
i un 
Irinei,

adevărul despre 
devine conștient 
despre el. Din a- 
el nu se mai poa

Ceea ce la grădina Boema se 
prezintă cu mare frecvență a 
spectacolul semnat de Harry Ne- 
grin, Puiu Călinescu (scenariu), 
Petre MihăeseU. (muzica) și Bițu 
Fălticineanu (regia) — pe care-i 
vom numi, mai jos, autorii. Și 
asta pentru simplul motiv că în 
spectacolul revuistic (asemeni 
filmului) interdependenta auto
rilor e mult mai profundă, im
plicarea fiecăruia fiind totală și 
e mult mai greu, deci, pentru 
cronicar de a stabili cu precizie 
unde începe șl unde se termină 
contribuția (sau... vina) fiecă
ruia ; căci text și muzică trăiesc 
numai prin acel spectacol, al 
acelui regizor (că unele scenete 
se reiau și cu alte ocazii sau că 
unele melodii se intîmplă să de
vină șlagăre asta-i altceva decit 
o altă versiune scenică a scriitu
rii și partiturii respectivului 
spectacol).

începînd să analizezi ce și 
cum este Un băiat de zahăr... 
ars, te vezi obligat să remarci, 
de la bun început, că-i lipsește 
caracterul de spectacol, adică 
integrarea secvențelor care-1 
compun într-un tot unitar ; de 
la un moment dat regizorul re
nunță chiar și la acele legături 
pur formale plasate între nu
mere. Și după această constatare 
nici nu mai poți face altceva 
decit să renunți la a mai căuta 
vreo idee de bază (sau chiar 
pretext).

La temelia întregului spectacol 
stau momentele de proză — 
scenete, monologuri, cuplete — 
avindu-i principali protagoniști 
pe Puiu Călinescu și H. Nicolai- 
de, a căror principală preocu
pare e să transmită veselie. 
Există un optimist cuplet (Ne 
place frumosul), sint prezente 
clteva scenete cu temă (combă- 
tînd chiulul, misticismul, distru
gerea fondului locativ, abuzul de 
funcție etc.), după cum de cite- 
va ori autorii vor să-i oblige pe 
spectatori să rîdă absolut 
geaba — voind probabil 
anihileze penuria ideatică 
șarje de dragul șarjelor, 
cuvinte și exprimări cu 
înțelesuri, printr-un exces 
agitație a interpreților ;

de- 
să 

prin 
prin 
două 

de 
splen-

dide inutilități sint, în această 
ordine de idei, scheciurile cu 
vizita Ia spital, cel cu pungașul, 
cel cu distratul. El, umorul, e 
cumplit de neiertător, fiindcă 
vrea neapărat să folosească la 
ceva, să exprime ceva, să în
semne adică o atitudine ; și da- 
că-1 forțezi să fie altul, atunci 
rîsul pe care-1 provoacă începe 
să devină obositor — prin lipsa 
lui de sens. în primul rind. De 
asemenea, nimeni nu cere unor 
autori de umor revuistic să aibă 
profunzimea și încărcătura unui 
Caragiale sau a unui Gogol : dar 
există și o limită a superficia
lității. Sînt, spuneam, abordate 
niște teme, dar de cele mai 
multe ori tratarea lor se face in 
fugă, la nivelul unei minime re
zistente și folosind niște unelte 
artistice nu dintre' 
evoluate și nici de cel mai bun 
gust.

De remarcat sînt. însă, cele 
două mini-show-uri, susținute de 
Cristian Popescu și Jean Pău- 
nescu (acesta din urmă ar trebui 
însă să învețe că e mai util 
să-ti dobindești o personalitate 
artistică proprie decît una con
struită din imitații), precum și 
prezentele actoricești ale lui Al. 
Arșinel și, în special, N. Dinică. 
Jeanina Matei „cintă pentru 
prima oară" (N.A. în acest loc, 
probabil) și cu toate strădaniile 
nu reușește să convingă absolut 
deloc.

Baletul și scenografia sînt fără 
pretenții : așa că a mai rămas 
doar muzica (interesantă și vie) 
și ea reușește să fie antre
nantă.

Spectacolul e lung și în mod 
evident continuă mult după ce 
autorii lui au terminat tot ce 
aveau de spus (sau ceea ce in
tenționau să spună). O selecție 
mai riguroasă a materialului 
considerăm că era menită, din 
capul locului, să elimine din 
balast și să ușureze sarcina au
torilor de a închega ceea ce se 
cheamă, îndeobște, un spectacol 
de revistă — gen necesar, util 
și, în același timp, foarte pre
tențios, in primul rind prin au
diența lui.

RADU BADILA

cele mai

mai respectîndu-se 
consumatorilor. Dacă 
este bine servit, dacă i 
produsele de care are 
sarcinile de plan se 
nesc de la sine. Direcția co
mercială este chemată apoi să 
schimbe impresia — total fal
să — lansată chiar de lucrătorii 
din comerț că ar exista o lipsă 
generală a răcoritoarelor. în rea
litate lipsesc strădania, preo
cuparea lor de a le prelua de 
la furnizor și a le desface, ceea 
ce este cu totul altceva.

AL. BĂLGRĂDEAN

P.S, Un prieten care mi-a po
vestit toate necazurile prin care 
a trecut ca să bea o sticlă de 
citro rece s-a jurat că o să-și 
cumpere frigider, pentru a nu 
mai fi la cheremul unui vînză- 
tor sau altul. A doua zi s-a 
dus la magazinul specializat 
din Deva, dar responsabilul l-a 
privit cu compătimire. „Frigide
re n-avem din luna martie !“ i-a 
răspuns el scurt, sfătuindu-1 
să încerce în altă parte. S-a 
dus omul la Hunedoara, de a- 
colo la Orăștie, apoi la Hațeg 
și Ilia, dar peste tot a fost 
mtîmpinat cu refuz. Pe tot 
cuprinsul județului au lipsit in 
această vară frigiderele. La ce 
sînt bune ele vara și-a zis 
probabil Direcția comercială ju
dețeană, atunci cînd a hotărît 
să le adune de prin depozite și 
să le trimită spre vinzare în 
București. Am stat strimb și am 
chibzuit drept, cum spune po
vestitorul, dar măsura 
n-am înțeles-o în ruptul 
lui. Și nici nu cred c-o 
înțelege cineva deoarece 
mult decit absurdă ! Să 
oare și ea parte din stilul de 
muncă al instituției amintite ?

asta 
capu- 
poate 

e mai
facă

A. B.

fac înscrieri de 
zi, pentru anul

ÎNLOCUITORI î 
ȘI VOIAJ DIN

RECRUTEAZĂ

ȘI

Grupul școlar I. T. B

RECRUTEAZĂ
categoria

se 
de

Tineri obsolvenți de 8 și 10 clase, vîrsta între 16-18 ani 
pentru școlarizare prin ucenicie la locul de muncă, pentru 
meseriile:
• mecanic auto
• lăcătuș I.C.M.

RECRUTEAZĂ

categoria 
stagiul militar satisfăcut,

Zidari
mecanici compresoriști 
electricieni automatizări 
instalatori gaze, sanitari, termici 
muncitori necalificațt (bărbați) cu 
pentru calificare la locul de muncă.
Pentru cel din provincie Întreprinderea le asigură cazarea și' 

masa contra cost.
Informații suplimentare la sediul Întreprinderii sau telefon 

31.75.64 interior 108 sau 138.

• tinichigiu auto
• electrician întreținere și 

reparații.

Durata de școlarizare este de 3 ani. Pe timpul școlari
zării elevii primesc bursă potrivit reglementărilor in vigoare, 
permis de călătorie pe vehiculele I.T.B., echipament, rechi
zite.

Pentru toate relațiile suplimentare se poate adresa la Grupul 
Școlar I.T.B. — str. Dr. Grozovici nr. 4, telefon 12.19 30/186.

prin toate unitățile sale tineri din toată țara în vederea 
calificării prin cursuri de scurtă durată gr. I pentru meseriile:

• lăcătuș montator agre
gate energetice și de trans
port.
• electrician montare și

ÎNTREPRINDEREA DE MATERIALE DE CONSTRUCȚII 
„CESAROM"-BUCUREȘTI 

cu sediul in B-dul Preciziei nr. 1, sector 7 
Tramvai 13, 25, mașina 74, stația „CESAROM

reparații linii electrice ae
riene.

• strungar
• sudor electric
• tinichigiu carosier

Perioada de școlarizare este de 8 luni.
Se primesc absolvenți ai școlii generale în vîrstă de cel 

puțin 18 ani.
Se acordă o retribuție de 1050 lei, legitimații călătorie 

pe mijloacele de transport în comun, masă la cantină con
tra cost la prețuri convenabile, cazare pentru nefamiliști în 
limita disponibilităților.

Relații suplimentare la Biroul lnvățămint I.T.B. din str. Dr. 
Grozovici nr. 4, tel. 12.24.14 fi 12.19.30/187.

LICEUL DE TEXTILE Șl CONFECȚII Nr. 2 „DÎMBOVIȚA 
București, Str. Poet Cerna Nr. 1 - Verzițori Nr. 18-20 Sect. 5

Se aduce la cunoștința celor interesați că 
candidați pentru școala profesională, curs 
școlar 1974—1975, pentru următoarele meserii :
• CONFECȚII ÎNCĂLȚĂMINTE DIN PIELE
• CONFECȚII ARTICOLE DE MAROCHINARIE

PIELE ȘI ÎNLOCUITORI ;
• TABACARI ;
• PRELUCRĂTOR CAUCIUC ȘI CONFECTIONER ARTICOLE 

DIN CAUCIUC ;
• OPERATOR LA PRELUCRAREA MASELOR PLASTICE ;
• STICLARI ;

CONDIȚIILE CE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE CANDIDAȚI 
SlNT :

Să fie absolvent a 10 clase (sau 8 clase din promoții anterioare). 
Să aibă virsta intre ÎS—ÎS ani ;
Recrutarea candidaților se face din municipiul București și de 

pe o rază de 50 Km — pentru următoarele meserii : „Confecții 
încălțăminte din piele și înlocuitori", „Confecții articole de maro- 
chinărie", ..Operator Ia prelucrarea maselor plastice" și „Sticlari" 
— iar pentru meseriile : „Tăbăcari", „Prelucrător cauciuc și con
fectioner articole din cauciuc" — se primesc candidați din toată 
țara.

Înscrierile se fac In perioada 20—31 august 1974.
Informații suplimentare se dau la secretariatul școlii telefon 

22.50.31.
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TELEGRAME 
DE FELICITARE

Inaugurarea Centrului 
demografic 0. N. U. -România

Cu prilejul celei de a 
XXX-a aniversări a eliberă
rii României de sub domi
nația fascistă, pe adresa Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre

Sosirea tovarășului Knud Jespersen 
președintele P. C. din Danemarca

Joi după-amiază, a sosit, în 
Capitală, tovarășul Knud Jes
persen, președintele Partidului 
Comunist din Danemarca, care, 
la invitația C.C. al P.C.R., face 
o vizită de prietenie în țara 
noastră.

La sosire, pe aeroportul Oto-

Plecarea unor delegații 
participante la sărbătorirea 

Zilei de 23 August
Delegația Partidului Elvețian 

al Muncii, formată din tovarășii 
Hansjorg Hofer, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. 
al P.E.M., și Andre Hediger, 
membru al Biroului Politic al 
P.E.M., care a participat la ma
nifestările prilejuite de sărbă
torirea zilei de 23 August și a 
făcut o vizită în țara noastră, 
a părăsit joi după-amiază Capi
tala.

Pe aeroportul Otopeni, oaspe
ții au fost salutați de tovarășii 
Gheorghe Cioară, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului Municipal București al 
P.C.R.. Ghizela Vass. membru 
al C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

Delegația Partidului Comunist 
din Guadelupa, condusă de Guy 
Daninthe, secretar general al 
partidului, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., a făcut o vizită 
în țara noastră și a participat 
la festivitățile de la 23 August, 
a părăsit joi Capitala.

Delegația a fost salutată de 
Florian Dănălache, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass, membru al 
C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

Joi, la amiază, a părăsit Ca
pitala doamna Nusrat Bhutto, 
soția primului ministru al Re
publicii Islamice Pakistan, Zul- 
fikar Aii Bhutto, adjuncta șe
fului delegației guvernamentale 
a Republicii Islamice Pakistan, 
care a participat la festivitățile 
organizate cu prilejul celei de-a 
30-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația fas-

SOSIRE

Joi după-amiază a sosit, la 
București, Joseph Hartfart Gra
ham, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Liberia in Republica Socialistă 
România.

CONVENȚIE

CONSULARĂ
Joi după-amiază a avut 10c, la 

Ministerul Afacerilor Externe, 
schimbul instrumentelor de ra
tificare a Convenției consulare 
româno-elene. semnată la Atena 
la 22 mai 1972.

Adunare festivă consacrată 
aniversării insurecției naționale 

slovace
Sub egida Institutului de stu

dii istorice și social-politice de 
pe lingă C.C. al P.C.R.. joi 
după-amiază, a avut loc la Mu
zeul de istorie a Partidului Co
munist Român, a mișcării revo
luționare și democratice din 
România, o adunare festivă cu 
prilejul împlinirii a 30 de am 
de la insurecția națională 
slovacă.

La adunare au participat 
membri ai C.C. al P.C.R., ac
tiviști de partid și de stat, ve
terani din războiul antifascist, 
cercetători în domeniul istoriei. 
Au fost prezenți membri ai am
basadei R.S. Cehoslovace.

Despre însemnătatea insu
recției naționale slovace a vor
bit tovarășul Ion Popescu Pu
țuri. directorul Institutului de 
studii istorice și social-politice 
de pe lingă C.C. al P.C.R. Vor
bitorul a arătat că insurecția 
slovacă a fost cea mai impor
tantă acțiune de luptă a mișcă
rii de rezistență cehoslovace, 
îmbinindu-se in chip fericit cu 
insurecția națională antifascis
tă din țara noastră, a spus vor
bitorul, ambele s-au înscris ca 
momente însemnate în istoria 
relațiilor prietenești româno- 
cehoslovace. în continuare, vor
bitorul s-a referit la principa
lele momente ale mișcării de 
rezistentă antihitleristă. ale in
surecției, la sprijinul poporului 
nostru, subliniind că opinia pu
blică din țara noastră a luat 
cunoștință cu satisfacție și a- 
dîncă bucurie de faptul că po
porul slovac s-a ridicat cu ar
ma în mină împotriva agreso
rului comun, ocupanții hitleriști.

Astăzi, a spus apoi vorbitorul, 
după trei decenii de la înfăp
tuirea eroicelor insurecții na
ționale din 1944. cele două țări 
prietene. în care socialismul a 
învins definitiv, obțin succese 
deosebite în construcția econo

ședintele Republicii Socialiste 
România, au sosit telegrame 
de felicitare din partea Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist din Grecia și 
din partea Comandantului 
Marien N’Gouabi, președin
tele Republicii Populare 
Congo.

peni. oaspetele a fost salutat de 
tovarășii Gheorghe Cioară, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului Municipal 
București al P.C.R., și Ghizela 
Vass, membru al C.C. al P.C.R.

cistă și Ia lucrările Conferinței 
Mondiale a Populației.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, oaspetele pakistanez a 
fost condus de Theodor Bur
ghele, ministrul sănătății, Ion 
St. Ion, secretar general al gu
vernului, Tamara Dobrin, vice
președinte al Frontului Unității 
Socialiste.

A fost de față S.A.D. Bukhari, 
ambasadorul Republicii Isla
mice Pakistan la București.

în cursul dimineții de joi a 
părăsit Capitala, delegația de 
partid și guvernamentală din 
Republica Populară Congo, con
dusă de Paka Antoinette, mem
bră a C.C. al Partidului Conge
lez al Muncii și a Comisiei cen
trale de control a P.C.M., care 
a asistat la festivitățile organi
zate cu prilejul celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
patriei noastre.

Din delegație au făcut parte 
Alphonse Claude Empana, mi
nistrul sănătății, J. Gampouo, 
secretar al Confederației sindi
catelor congoleze, Gabriel Go
ma, profesor universitar, Cris- 
tophe Laban, însărcinatul cu 
afaceri al R. P. Congo la Bucu
rești.

La plecare, oaspeții au fost 
conduși de Simion Bughici, 
membru al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Colegiului Central 
de Partid, de activiști de partid 
și de stat.

EREN 74— Oaspeți de peste hotare 
își împărtășesc impresiile

Expoziția Realizărilor Econo
miei Naționale — EREN ’74 — 
a fost vizitată, in cele 12 zile 
care au trecut de la deschidere, 
de peste 80 de delegații de par
tid, guvernamentale și de stat.

Redăm mai jos cîteva opinii 
ale oaspeților :

Mainza Chona, primul-ministru 
al Republicii Zambia : „Am fost 
foarte impresionați de ceea ce 
am văzut vizitind Expoziția 
Realizărilor Economiei Naționale 
a României. Ne întoarcem în 

mică, politică și socială, în lupta 
pentru consolidarea păcii și 
prieteniei între popoare. In pro
cesul transformărilor socialis
te în țările noastre, legăturile 
tradiționale de prietenie ro- 
mâno-cehoslovacă s-au ridicat 
pe un plan superior. Un rol de 
cea mai înaltă semnificație în 
adincirea relațiilor dintre Româ
nia și Cehoslovacia l-au avut 
întilnirile rodnice dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu. secre
tarul general al P.C.R., și Gus
tav Husak. secretarul general 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia.

A luat apoi cuvîntul. Miros
lav Sulek, ambasadorul R. S. 
Cehoslovace la București, care 
a relevat importanța insurecției 
naționale slovace. Vorbitorul a 
subliniat faptul că insurecția din 
1944 a constituit expresia luptei 
comune a popoarelor slovac și 
ceh împotriva asupritorilor fas
ciști, a exprimat țelurile lor co
mune în luptele pentru obține
rea drepturilor oamenilor mun
cii, pentru reînnoirea Ceho
slovaciei pe baza principiilor 
unei conviețuiri armonioase in
tre cele două popoare. Tot
odată, ea a reprezentat, a ară
tat vorbitorul, o importantă 
contribuție la lupta forțelor 
progresiste mondiale împotri
va fascismului, bucurîndu-se de 
sprijinul frățesc al popoarelor 
Uniunii Sovietice.

Ambasadorul R.S. Cehoslovace 
a menționat că printre cei care 
au acordat sprijin insurecției 
naționale slovace au fost și ce
tățeni români. Vorbitorul s-a re
ferit apoi la transformările re
voluționare din Slovacia în cei 
30 de ani de la insurecția din 
august, la succesele obținute în 
diferite domenii de activitate.

în încheiere, au fost prezen
tate filme documentare, produc
ții ale studiourilor cehoslovace.

(Agerpres)

Joi, după-amiază, a avut loc 
în Capitală, ceremonia inaugu
rării Centrului demografic 
O.N.U—România (C.E.D.O.R.), 
înființat în baza unui acord în
tre Guvernul Republicii Socia
liste România și Organizația 
Națiunilor Unite.

La ceremonie a participat 
primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
Manea Mănescu.

Au fost prezenți Antonio Ca
rillo Flores, secretarul general 
al Conferinței Mondiale a 
Populației, Rafael Salas, di
rectorul executiv al Fondului 
Națiunilor Unite pentru activi
tățile populației, Helvi Sipila, 
asistent al secretarului general, 
Leon Tabah, directorul Diviziei 
populației din Secretariatul 
O.N.U., secretar general adjunct 
al Conferinței, William Powell, 
directorul Centrului de presă al 
Conferinței, Bhagirathan De- 
varajan. reprezentantul în Ro
mânia al Programului Națiuni
lor Unite pentru dezvoltare, 
Sayed Abbas Chedid, directo
rul Centrului de Informare al 
O.N.U. la București, Ferdinand 
Rath, directorul Centrului de
mografic O.N.U.—România, înalți 
funcționari ai O.N.U.

Au luat parte, de asemenea, 
prof. dr. Theodor Burghele, 
ministrul sănătății, președintele 
Comisiei naționale de demogra
fie, vicepreședinte al Comite
tului național român pentru 
organizarea Conferinței Mon
diale a Populației. Mircea Ma-

TRIBUNA POPULAȚIEI
Tribuna populației consem

nează, în aceste zile, un dialog 
amplu — care înscrie printre 
obiectivele sale de bază iden
tificarea căilor și modalități
lor menite să favorizeze solu
ționarea problemelor comple
xe de ordin demografic.

Dezbaterile au relevat, din 
nou, importanța principiului 
suveranității, a respectării drep
tului fiecărei națiuni de a 
hotărî asupra dezvoltării sale 
social-economice, inclusiv în 
problemele populației. Nume
roși vorbitori, printre care Mi
los Macura (Iugoslavia), Nazli 
Chouri (S.U.A.), Yvon Madore 
(Canada), Dumitru Mazilu, Ed
win Glaser (România), pronun- 
țindu-se pentru abordarea as
pectelor majore de natură de
mografică. au subliniat valoa
rea acțiunilor organizate sub 
auspiciile O.N.U.. însemnătatea 
aplicării rezoluțiilor și docu
mentelor Națiunilor Unite cu 
privire la populație. Un rol 
important a fost atribuit coo
perării și colaborării între na
țiuni, instaurării unor relații 
care să permită accesul tu
turor statelor la realizările 
științei și tehnicii contempora
ne pentru împlinirea aspirații
lor de progres ale popoarelor.

țară cu puternice impresii des
pre succesele obținute de po
porul dv., sub conducerea Parti
dului Comunist Român".

„Delegația de partid și guver
namentală din R.P.D. Coreeană 
a vizitat cu mare interes 
EREN ’74 — a declarat Kim 
Iăng Ju, membru al Comitetului 
Politic al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, vicepremier 
al Consiliului Administrativ al 
R.P.D. Coreene. Exponatele pre
zentate reflectă, de altfel, în 
mod sintetic, istoria și realiză
rile strălucite obținute de Româ
nia, care, în cei 30 de ani, s-a 
transformat într-un stat socialist 
cu o industrie modernă și agri
cultură dezvoltată, cu o cultu
ră, știință și tehnică înflori
toare".

Nazih Al-Bizri, ministrul eco
nomiei și comerțului al Libanu
lui :„Mă bucur să văd progre-

SPORT • SPORT „CUPA 
TINERETULUI**

„VOINICII SATELOR"

Ieri am prezentat cititori
lor campionii la atletism. 
Astăzi, vă prezentăm „voini
cii satelor", cum au fost de
numiți luptătorii participanți 
la finala „Cupei tineretului". 
Iată-i. de la stingă la dreap
ta, in ordinea categorii
lor : DUMITRESCU HORIA 
(Vrancea) — categ. 55 kg ; 
FIȚA GHEORGHE (Dolj) - 
categ. 61 kg. ; BIDILICA 
ION (Prahova) — categ. 68 
kgiBUCEVSCHI CONSTAN
TIN (Suceava) — categ. 76 
kg ; RUS ION (Maramureș) 
categ. 84 kg ; PANAIT MI
HAI (Prahova) — categ. 
+81 kg. 

lița, ministru secretar de stat, 
secretar general al Comitetului 
Național Român pentru organi
zarea Conferinței, Mihnea 
Gheorghiu, președintele Acade
miei de științe sociale și po
litice, funcționari superiori din 
M.A.E., membri ai Comisiei na
ționale de demografie.

Panglica inaugurală a fost 
tăiată de primul ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste 
România, Manea Mănescu, care 
a spus :

îmi este deosebit de plăcut ca, 
în numele președintelui Repu
blicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, al guvernu
lui și al meu personal, să vă 
adresez călduroase felicitări cu 
prilejul deschiderii în Bucu
rești a Centrului demografic, 
rod al colaborării dintre Româ
nia și Organizația Națiunilor 
Unite.

Familia instituțiilor speciali
zate ale Națiunilor Unite se îm
bogățește astăzi cu o nouă u- 
nitate — Centrul de studii și 
cercetări demografice, de do
cumentare și formare a cadre
lor, căruia ii revine o misiune 
de mare responsabilitate în 
studierea calității vieții uma
ne, a intercondiționării dintre 
populație și dezvoltarea eco- 
nomico-socială.

Această nobilă preocupare 
este prevăzută în rezoluția 
„pentru o lume mai dreaptă", 
adoptată în unanimitate de Con
ferința mondială de la Bucu

rești, în care se arată că :

Analizîndu-se tendințele de
mografice din următorii arii, 
luările de cuvint au fost una
nime în aprecierea caracteru
lui complex al condițiilor care 
concură la evoluția populației, a 
importanței factorilor sociali, e- 
conomici și culturali, precizin- 
du-se, totodată, dreptul fiecă
rei țări de a asigura prin pro
grame naționale cadrul favora
bil desfășurării pozitive a fe
nomenelor și proceselor demo
grafice.

în epoca actuală în care toate 
națiunile tind spre ridicarea ni
velului de trai și civilizație, 
problemele pe care le pune ur
banizarea implică, după cum s-a 
menționat în referatele și în 
numeroasele intervenții ale ex- 
perților prezenți la reuniune, 
o atenție deosebită, un studiu 
multilateral al tuturor aspec
telor ce condiționează desfășu
rarea acestui proces. Expunîn- 
du-și punctele de vedere, repre
zentanții Academiei de științe 
sociale și politice s-au oprit a- 
supra raportului dintre dezvol
tarea social-economică a orașe
lor și cea a întregului teritoriu 
național și au înfățișat, în acest 
sens, preocupările și realizările 
țării noastre, bazate pe princi
piul dezvoltării armonioase a 

sele înregistrate de economia ro
mânească, deoarece aceasta de
monstrează că țara dv. face pași 
repezi spre nivelul țărilor avan
sate. Sint sigur că succesele 
obținute de industria dv. vor fi 
însoțite de altele care, toate, vor 
servi intereselor României, po
porului ei, progresului și păcii 
în lume".

„Această expoziție reprezintă 
un splendid corolar al marilor 
realizări ale poporului român în 
ultimii 30 de ani, constituind, în 
același timp, pentru țările în 
curs de dezvoltare, un exemplu 
a ceea ce poate realiza poporul 
unui stat suveran, liber și inde
pendent, în direcția creării și 
dezvoltării unei industrii proprii, 
a ridicării bunăstării și civiliza
ției sale" — a remarcat Meega- 
ma Ananda, ministru adjunct al 
planului și afacerilor economice 
din Republica Sri Lanka.

Dintre acești tineri, care 
au îndrăgit trinta, cițiva au 
demonstrat reale calități, re
marcate dealtfel și de se
cretarul general al Federației 
române de lupte, prezent la 
întreceri. Este vorba de tî- 
nărul Mihai Panait, in virstă 
de 18 ani, de suceveanul C. 
Bucevschi și de olteanul 
Gheorghe Fița. în ansamblu, 
întrecerile de trîntă au fost 
extrem de disputate. Men
ținem, astfel, o tradiție moș
tenită din moși-strămoși și 
aici mi se pare că este prin
cipalul ciștig al competiției. 
Dacă la aceasta mai adău
găm faptul că dintre concu- 
renți unii vor fi promovați 

„omul constituie suprema va
loare a lumii, iar populația te
zaurul cel mai de preț al fie
cărei țări".

Vă putem asigura, domnilor, 
că guvernul român va acorda 
tot sprijinul pentru desfășura
rea în condițiuni cit mai bune 
a activității Centrului demogra
fic.

Vă rog să-mi permiteți, să 
urez conducerii Centrului suc
ces deplin in activitatea sa.

In alocuțiunea sa, Theodor 
Burghele a subliniat importan
ța deschiderii Centrului, rele- 
vînd că acesta constituie una 
din dovezile concrete ale cola
borării fructuoase dintre gu
vernul român și Organizația Na
țiunilor Unite.

La rindul său, Rafael Salas 
a adresat mulțumiri guvernului 
român pentru interesul dovedit 
față de această acțiune, expri- 
mindu-și totodată, convingerea 
că speranțele puse în acest o- 
biectiv se vor realiza pe de
plin.

In cuvîntul său, Leon Tabah 
și-a exprimat satisfacția pentru 
colaborarea rodnică dintre Ro
mânia și O.N.U. și încrederea 
că mulți tineri și tinere din ță
rile în curs de dezvoltare vor 
găsi aici un cadru potrivit pen
tru a-și perfecționa cunoștințe
le în domeniul demografiei, 
ceea ce le va permite să des
fășoare o utilă activitate crea
toare la reîntoarcerea în țările 
lor.

(Agerpres)

tuturor zonelor, a repartizării 
judicioase a forțelor de produc
ție și punerii în valoare a po
tențialului uman și economic. O 
serie de participanți străini, 
din rindul cărora menționăm pe 
Ramiro Cardona, director al 
Centrului regional al populației 
din Bogota (Columbia), a apre
ciat că „experiența românească 
este deosebit de interesantă în 
acest domeniu, puțind Ii luată 
ca model".

în continuare, lucrările Tri
bunei populației s-au desfășu
rat pe grupuri de specialitate, 
reunind personalități cu profe
siuni și interese comune : edu
catori, juriști, sociologi, polito
logi, biologi, ziariști etc.

Reflectind interesul manifestat 
de mișcarea sindicală din toate 
țările lumii, reprezentanții Fe
derației Sindicale Mondiale, 
Confederației Sindicatelor Con
goleze, Consiliului Central al 
Sindicatelor din Polonia, Con
federației Sindicatelor din 
Haiti au subliniat necesitatea 
soluționării problemelor demo
grafice in strînsă legătură cu 
dezvoltarea social-economică, 
asocierii sindicatelor la activi
tățile O.N.U. și ale instituțiilor 
specializate, apreciind, în ace
lași timp, inițiativa Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din Ro
mânia de a facilita participa
rea la lucrările Conferinței și 
ale Tribunei populației a re
prezentanților sindicali, care 
astfel au avut posibilitatea să-și 
exprime. într-un mod deschis, 
concepțiile și opiniile lor in 
acest domeniu de importanță 
acută pentru omenire.

în cuvîntul său, Larisa Muri- 
teanu, din partea U.G.S.R., a 
subliniat importanța dezvoltării 
cooperării sindicale interna
ționale pentru soluționarea ma
rilor probleme care interesează 
pe oamenii muncii, lichidarea 
subdezvoltării, în întărirea păcii, 
promovarea progresului social, 
crearea unei lumi mai bune și 
drepte. O serie de vorbitori din 
Italia. S.U.A., Polonia, India, 
Franța, Liban, Costa Rica, și 
alții au relevat, în intervențiile 
lor, faptul că problema popu
lației și planificarea familiei 
prezintă o indisolubilă legătură 
cu situația din fiecare țară, iar 
diferitele organizații internațio
nale nu au rolul de a se sub
stitui guvernelor in rezolvarea 
lor, ci de a colabora cu acestea 
pentru sprijinirea înfăptuirii po
liticii demografice naționale. Au 
mai fost discutate, de asemenea, 
rolul medicilor, cadrelor didac
tice, presei, politologilor, juriș
tilor în educarea și informarea 
populației asupra obiectivelor 
politicii demografice.

Lucrările Tribunei populației 
vor fi reluate, în plen, vineri.

în cluburile de performanță, 
împrospătind loturile echipe
lor divizionare, avem imagi
nea reală a importanței pe 
care o prezintă turneul de 
trîntă găzduit de Cupa tine
retului. Sperăm că, nu peste 
mult timp, tinerii luptători 
de la sate, remarcați la Cra
iova, vor face obiectul rin- 
durilor noastre despre com
petițiile internaționale. Ei au 
toate șansele să progreseze, 
dacă vor nimeri pe miinile 
pricepuților antrenori pe ca- 
re-i are sportul luptelor in 
țara noastră.

TEODOR POGOCEANU 
Foto : VASILE RANGA

LUCRĂRILE CONFERINȚEI 
MONDIALE A POPULAȚIEI

In penultima sa ședință, ple
nul forumului internațional de 
la București a început exami
narea raportului grupului de 
lucru pentru Planul mondial de 
acțiune in domeniul populației.

în fața plenarei au fost adu
se apoi două proiecte de rezo
luție. Primul dintre acestea, ini
țiat de Sudan și prezentat în 
numele tuturor țărilor africa
ne prezente la lucrările confe
rinței, se referă la decoloniza
re. Rezoluția consemnează cu 
satisfacție cursul pozitiv al pro
cesului de decolonizare, accep
tarea de către Portugalia a re
zoluțiilor O.N.U. in această 
privință. Subliniind că pînă în 
prezent colonialismul a îm
piedicat dezvoltarea economico- 
socială a teritoriilor de sub 
dominația portugheză și a dus 
Ia depopularea acestora, rezo
luția relevă că nu există nici 
un fel de date demografice pre
cise pentru această zonă și ara
tă necesitatea imperioasă de 
accelerare a procesului de de
colonizare. în acest sens, rezo
luția cere Portugaliei să gră
bească acordarea independen
ței depline tuturor teritoriilor 
de sub dominația sa. Cere, de 
asemenea, secretarului general 
al O.N.U., tuturor organismelor 
O.N.U. să ia măsurile cuvenite 
pentru a se asigura culegerea 
informațiilor demografice nece
sare din aceste teritorii și să 
pregătească un plan de acțiune 
grabnică pentru sprijinirea a- 
cestor popoare în procesul lor 
de dezvoltare economică și so
cială.

Cel de-al doilea proiect de 
rezoluție a fost prezentat, de 
asemenea, în numele tuturor ță
rilor africane participante la 
conferință și se referă la poli
tica de apartheid. Amintind re

„Un document
de înalt spirit umanist"
Participanți la Conferința Mondială a Populației despre 

rezoluția „Pentru o lume mai dreaptă" inițiată de România

Documentul prezentat de 
România în cadrul Conferin
ței Mondiale a Populației, 
intitulat „Pentru o lume mai 
dreaptă", la care s-au raliat 
in calitate de coautori repre
zentanți a 7 țări — Algeria, 
Columbia. Ecuador, Guineea, 
Mexic, Filipine și Sudan — 
este larg comentat. Am no
tat citeva opinii ale unor 
specialiști din diverse țări, 
oaspeți în aceste zile ai ță
rii noastre.

„Un document pătruns de 
înalt spirit umanist" ; „una 
din cele mai importante re
zoluții care au fost adoptate 
de Conferință" ; „un viguros 
și foarte clar indemn la ac
țiune, la cooperare interna
țională, justiție și pace" ; „o 
nouă expresie a politicii ro
mânești constructive, pro- 
movînd solidaritatea umană" ; 
„o cartă a dreptului tu
turor popoarelor la libertate, 
suveranitate și independen
ță" — iată citeva din cali
ficativele folosite atunci cind 
se vorbește despre rezoluția 
inițiată de România.

„Făurirea unei lumi mai 
drepte și mai bune, este un 
țel intr-adevăr inalt, la care 
trebuie să aspire fiecare din
tre noi <— ne-a declarat și 
Marsoedi Sudjak, cercetător 
la Institutul pentru studiul 
populației, din Yogyakarta, 
Indonezia. Consider, că noi. 
tinerii, putem aduce o con
tribuție însemnată la acest 
proces, cu atît mai mult, cu 
cit lumea mai bună și mai 
dreaptă pentru care milităm 
este o lume a viitorului. în 
care va trăi tinăra generație. 
Acesta este, cred, un motiv 
suficient de puternic pentru 
a ne determina să acționăm 
cu hotărire în vederea strin
ger» legăturilor intre state, 
în vederea prieteniei și a 
păcii, in vederea cooperării 
și întrajutorării pe cit mai 
multe planuri. Exemplul pe

„Mondialele" de box înaintea finalelor
Pe ringul Palatului sporturilor 

din Havana, în prezenta unui 
numeros public, S-a desfășurat 
penultimul act al campionatelor 
mondiale de box amator — 
gala semifinalelor, în cadrul că
reia doi pugiliști români, Simion 
Cuțov și Alee Năstac, au reușit 
performanța de a se califica 
pentru finale. în limitele cate
goriei semiușoară, Simion Cuțov 
l-a învins net la puncte (decizie 
de 5—0) pe portoricanul Juan 
Vellon. Prima repriză a fost 
marcată de faze confuze, dar în 
rundul al doilea Cuțov a forțat 
ritmul, a punctat eficace, pen
tru ca în ultima repriză să-și 
domine clar adversarul prin stil 
și tehnică. In finală, Simion 
Cuțov îl va întilni pe Vasill 
Solomin (U.R.S.S.). învingător 
la puncte în meciul susținut cu 
Luis Echaide (Cuba).

La categoria mijlocie, românul 
Alee Năstac l-a întrecut la

A ÎNCEPUT TURNEUL DE LA FOREST HILLS
A început turneul interna

țional de tenis de la Forest 
Hills, care reunește la actua
la ediție pe cei mai buni ju
cători din lume. în primul 
tur, Românul Ilie Năstase l-a 
învins cu 6—2, 6—4, abandon, 
pe australianul Kim War
wick. Alte rezultate : New
combe (Australia) — Bena

zoluțiile Organizației interna
ționale în această privință, in
stituirea deceniului de acțiune 
în vederea combaterii rasismu
lui și discriminării rasiale, do
cumentul subliniază că politica 
de apartheid și orice fel de ma
nifestare rasistă sînt în flagran
tă contradicție cu scopurile și 
principiile Cartei O.N.U., cu o- 
biectivele Conferinței Mondiale 
a Populației. De asemenea, re
zoluția arată că politica de a- 
partheid din Africa de Sud, Na
mibia și Rhodesia de Sud im
pietează grav asupra vieții 
populației din aceste zone, con
stituie o crimă împotriva uma
nității și o amenințare perma
nentă la adresa păcii și securi
tății in lume. Rezoluția con
damnă, de asemenea, regimuri
le minoritare din Africa de Sud, 
Namibia și Rhodesia de Sud 
pentru repetate acte de agresi
une. de inumanitate împotriva 
popoarelor din aceste țări și 
consideră legitimă lupta lor 
care necesită sprijinul comu
nității internaționale. Ea cere, 
în final, secretarului general 
al O.N.U., tuturor organismelor 
O.N.U. să-și intensifice efortu
rile în lupta împotriva discri
minării rasiale și apartheidului, 
cere Fondului Națiunilor Uni
te pentru activități in dome
niul populației (U.N.F.P.A.) să 
întreprindă studii cu privire la 
efectele apartheidului asupra 
populației din zonele amintite 
și să prezinte un raport în acest 
sens Comitetului Special al 
O.N.U. pentru Apartheid. Rezo
luția cheamă totodată statele să 
contribuie la izolarea politică, 
militară și economică a regi
murilor minoritare din Africa 
de Sud, Namibia și Rhodesia de 
Sud.

După consultări ambele rezo

care ni-1 oferă în acest sens 
România, prin întreaga sa 
politică internațională, este 
un exemplu care ar putea fi 
urmat de multe state. Iată 
deci motivul pentru care sa
lut, încă o dată, ideea expri
mată atît de clar de repre
zentantul țării dumneavoas
tră în legătură cu necesita
tea atingerii acestui țel: o 
lume mai dreaptă, mai bună, 
o lume a fericirii, justiției și 
păcii".

La rindul său, Ramiro Car
dona, de la Centrul regional 
al populației, din Bogota. 
Columbia, este de părere că 
„propunerea Ia care s-a ra
liat și țara sa, este de fapt 
dorința întregii umanități, o 
lume mai dreaptă presupu- 
nind eliminarea din viața in
ternațională a asupririi unei 
națiuni de către alta, indife
rent sub ce forme se mani
festă ea, presupunind coo
perarea intre state pe poziții 
de deplină egalitate și, de 
asemenea, o luciditate spo
rită în eforturile pentru pre
gătirea viitorului omenirii, 
care trebuie să fie ferită de 
pericolele războiului, foamei 
și lipsei de cultură. Desigur, 
condițiile în care se dez
voltă națiunile sint diferite 
din punct de vedere politic, 
economic și social. Există 
deosebiri mai mici și mai 
mari in acest sens, dar ape
lul rezoluției românești la o 
lume mai dreaptă este in in
teresul tuturor popoarelor. 
Căile prin care se va atin
ge acest țel nobil, firește, 
pot fi diferite, în funcție de 
condițiile specifice. Faptul 
că România, țară prietenă 
a inițiat o asemenea rezo
luție, este de natură să 
consolideze respectul de ca
re se bucură în lume politica 
sa înțeleaptă de pace, prie
tenie și cooperare între po
poare, o dovadă în acest

puncte pe iugoslavul D. Vujko- 
vici. Pugilistul român, care fu
sese învins de iugoslav în Balca
niada din acest an, și-a luat o 
binemeritată revanșă. El s-a a- 
părat foarte bine și a lovit cu 
precizie, deși iugoslavul a evi
tat lupta de la semidistanță. 
In, repriza a treia, Năstac l-a 
surprins pe Vujkovici cu lovi
turi puternice Ia figură, și ter- 
minînd partida in atac și-a ad
judecat victoria. In finală. Năs
tac va boxa cu Rufat Riskiev 
(U.R.S.S.), care l-a învins prin 
K.O., in prima repriză, pe Wit- 
temburg (R.D.G.).

în limitele categoriei muscă, 
Alfredo Perez (Venezuela) l-a 
întrecut la puncte cu o decizie 
de 3—2, pe Constantin Gruiescu. 
Pugilistul român a dominat me
ciul și a etalat o tehnică supe
rioară, dar în ultima repriză, a 
fost numărat în urma unei lovi
turi recepționate la bărbie.

vides (Bolivia) 6—2, 6—0,
6—1 ; Alexander (Australia) 
— Caujolle (Franța) 6—1, 
6—2, .6—0 ; Goven (Fran
ța) — Pinto Bravo (Chile)
6— 1, 6—2, 6—1 : Metreveli 
(U.R.S.S.)—Chanfreau (Fran
ța) 6—3, 6—2, 6—2 ; Gorman 
(S.U.A.) — Hardie (S.U.A.)
7— 6, 6—4, 6—-2. 

luții au fost adoptate de că
tre Conferința Mondială a Popu
lației.

Conferința a adoptat, de ase
menea, o rezoluție prin care 
se solicită Organizației Națiu
nilor Unite suportarea cheltuie
lilor privind transportul repre
zentanților mișcărilor de elibe
rare națională care au partici
pat la lucrările reuniunii de la 
București.

Plenara a examinat apoi ra
portul Comitetului de verifica
re a împuternicirilor. în ra
port se subliniază că în cursul 
dezbaterilor, o serie de partici
pant au ridicat problema repre
zentării la lucrările Conferinței 
Mondiale a Populației a Guver
nului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud 
și cea a restabilirii drepturi
lor Guvernului Regal de Uni
tate Națională a Cambodgiei 
condus de prințul Norodom 
Sianuk.

în partea finală a lucrărilor 
ședinței s-a supus atenției par- 
ticipanților dezbaterea acelor 
părți din proiectul de raport 
al Conferinței care sintetizează 
opiniile vorbitorilor privind 
contextul general al probleme
lor populației, situația demogra
fică mondială actuală, expe
riența diverselor țări în do
meniul politicii demografice, 
perspectivele evoluției popu
lației mondiale, politicile și 
programele adoptate de către 
state în acest domeniu, spriji
nul acordat de către O.N.U. ță
rilor membre in rezolvarea di
verselor probleme privind 
populația.

Documentul a fost adoptat în 
unanimitate.

(Agerpres)

pătruns

sens constituind-o adoptarea 
în unanimitate a documentu
lui de către Conferința Mon
dială a Populației".

„Noi, cei sosiți din țările 
aflate în curs de dezvoltare, 
sintem foarte fericiți că am 
avut prilejul și la această 
importantă întrunire interna
țională să constatăm efi
ciența eforturilor României 
pentru instaurarea în lume a 
unui climat care s-o poată 
face mai bună și mai dreap
tă — ne-a declarat tinărul 
profesor de sociologie Sail 
Boubou, de la Universitatea 
din Bamako, Republica Mali. 
Pentru țările „lumii a treia", 
dar și pentru toate statele 
care tind să asigure popoare
lor lor condiții pentru o viață 
mai bună, pentru o dezvol
tare liberă și independentă, 
poziția României în arena 
internațională este deirvir. de 
cel mai profund respect — a 
continuat interlocutorul nos
tru. Țară prietenă, care deși 
se află ea însăși in curs de 
dezvoltare nu pregetă să 
ajute numeroase țări încă 
handicapate din punct de ve
dere economic, România și-a 
cucerit dreptul la stima po
porului meu și, sînt convins, 
a multor altor popoare, care 
văd în țara dumneavoastră, 
in dinamismul și clarviziu
nea președintelui ei, Nicolae 
Ceaușescu, o pildă cit se 
poate de grăitoare. Deși mă 
aflu de puține zile în Româ
nia, mi-am putut da seama 
de uriașele realizări ale po
porului dumneavoastră, atît 
în domeniul economic, cit și 
în cel social. M-a impresio
nat cu deosebire grija con
secventă pentru tinăra ge
nerație, pentru instruirea ei, 
pentru asigurarea upor con
diții optime de afirmare, de 
participare la viața econo
mică, politică și socială".

DRAGOMIR HOROMNEA

Pentru stilul său, Gruiescu 
ar fi meritat victoria. In finala 
acestei categorii, Perez il va 
intilni pe cubanezul Rodriguez, 
care l-a învins la puncte pe 
Zasipko (U.R.S.S.).

Finalele se vor desfășura vi
neri seara.

Succese ale 
canotoarelor românce

Primul campionat mondial fe
minin de canotaj academic a 
început ieri la Lucerna, pe 
pistele de apă de la Rotsee, cu 
participarea a peste 80 de echi
paje din 36 de țări, printre care 
și România, prezentă la compe
tiție cu 4 echipaje (doi fără cir- 
maci, 4 plus 1 visle, 4 plus 1 
rame și 8 plus 1). Echipajul de 2 
fără cirmaci alcătuit din Corne
lia Neacșu și Mariîena Ghiță, 
s-a calificat direct in finală ciș- 
tigind seria a doua cu timpul 
de 3’41”06/100. In proba de 4 plus 
1 cu visle, echipajul României 
a ciștigat seria a 2-a in 
3’19”ll/100, califieîndu-se pentru 
semifinale.

In seriile probei de 4 plus 1 
rame, echipa României a ocupat 
locul 2 in urma echipajului 
francez și va participa la re
calificări. La 8 plus 1, in seria 
a 2-a. pe locul întii s-a clasat 
echipajul U.R.S.S. — 3’03”98/100. 
urmat de România — 3’07”21/100. 
Schifisteie sovietice se califică 
direct în finală, iar echipajul 
României va participa la recali
ficări.
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EVOLUȚIA SITUAȚIEI 
DIN CIPRU

Manifestări

• Remaniere la Nicosia • Declarația lui Miloș 
Minici • Raportul lui Kurt Waldheim

NICOSIA. — Nikos Koshis a 
fost numit, miercuri, ministru 
de interne și a‘l apărării al Ci
prului. Glafkoc Clerides. preșe
dintele iinitelrimar al Ciprului, 
care este in același timp și 
prim-ministru, a renunțat la a- 
ceste două portofolii pe care le 
deținea de la formarea guver
nului, la începutul lunii august.

Cu același prilej, s-a anunțat 
că Ioanniș Christophides și-a 
reluat postul de ministru de 
externe, deținut in guvernul 
prezidat de arhiepiscopul Ma
karios. Succesorul său in acest 
nost. Dimis Dimitriou. numit 
după lovitura de stat de la 15 
iulie; demisionase cu cîtva timp 
in urmă.

„în. celelalte probleme. a spus 
el. punctele de ve'dere ale păr
ților vin în. contradicție și sint 
foarte îndepărtate unele de al
tele".

consacrate
României

A
PREȘEDINTELE FRANȚEI
PRIMII PE

ROMÂNIEI
AMBASADORUL
LA PARIS

BELGRAD.__Miloș Minici,
vicepreședinte al Consiliului! E- 
xecutiv Federal si secretar fe
deral iugoslav pentru afacerile 
externe, s-a înapoiat la Bel
grad, venind din Ciiptiu.

La sosirea în capitala iugo
slavă. Milnici a declarat că „șe
fii de stat grec si turc, toti con
ducătorii din Republica Cipru, 
ne-au, asigurat că doresc să se 
ajungă, pe calea înțelegerii, la 
soluționarea politică a crizei, 
fiind de acord că aceasta este 
posibilă numai: în condițiile 
menținerii independentei, su
veranității. integrității terito
riale și nealinierii Republicii 
Cipru și, în acest context, că 
relațiile dintre comunitățile na
ționale greacă și turcă trebuia 
să fie reglementate pe baza 
principiului egalității naționale 
in orepturi".

NAȚIUNILE UNITE. — Situa
ția din Cipru este diferită in 
prezent de aceea din 1964, cind 
a fost definit mandatul forțelor 
O.N.U. din insulă (Unficyp) și 
este evident că funcțiile acestor 
forțe vor trebui să facă obiec
tul unei noi definiri — se spune 
intr-un raport dat publicității și 
adresat Consiliului de Securitate 
de secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim. După turneul 
pe care l-a efectuat în urmă cu 
cîteva zile la Nicosia, Atena și 
Ankara, Waldheim a subliniat 
în raportul său că „nu există un 
acord deplin între părți asupra 
rolului, metodelor și obiectivelor" 
Unficyp, și și-a exprimat speran
ța că va putea fi realizată în 
curind o reglementare negociată 
asupra acestei chestiuni, care a 
constituit, de altfel, unul dintre 
obiectivele vizitelor sale în cele 
trei capitale.

Subliniind, în raportul mențio
nat, că in Cipru situația „rămi- 
ne profund îngrijorătoare" pen
tru pacea și securitatea interna
țională și că „este absolut ne
cesar să se facă progrese veri
tabile pe calea unei soluții ne
gociate, pentru a se evita re
luarea luptelor", Kurt Waldheim 
a menționat 
în realizarea 
se îl poate 
Securitate.

BERLIN. — La Berlin 
s-au deschis joi „Zilele cul
turii Republicii Socialiste 
România", suită de manifes
tări cultural-artistice de
dicate celei de-a XXX-a ani
versări a eliberării Româ
niei. Cu acest prilej a avut 
loc o conferință de presă în 
cadrul căreia Wildfried Ma
ass. adjunct al ministrului 
culturii al R.D. Germane, a 
prezentat 
mente ale acestor 
manifestări.
subliniat faptul că schimbu
rile culturale dintre cele 
două țări constituie deja o 
bună tradiție, ele fiind în 
același timp o expresie a re
lațiilor de prietenie 
România și R.D.G. 
apoi, cuvîntul Ion 
vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socia
liste, care a vorbit despre 
succesele obținute în dome
niul artei și culturii în anii 
care au trecut de la elibe
rarea României.

principalele mo- 
ample 

Totodată, el a

dintre 
A luat,

Jinga.

că un rol însemnat 
obiectivelor propu- 
avea Consiliul de

încheierea lucrărilor ConferințeiA

asupra dreptului mării

TIRANA. — Ansamblul fol
cloric „Alunelul", care timp 
de două săptămini a prezen
tat spectacole in numeroase 
orașe din Albania in cadrul 
manifestărilor consacrate ce
lei de a 30-a aniversări a 
eliberării țării noastre de 
sub dominația fascistă și-a 
încheiat turneul.

în ultimele zile, ansamblul 
românesc a evoluat in capi
tala țării — Tirana. La spec
tacole au participat oficiali
tăți albaneze, șefi ai misiu
nilor diplomatice și membrii 
corpului diplomatic din Al
bania.

29 — Corespondentul 
Paul Diaconescu, 

: Joi după-amiază, 
Republicii Fran-

PARIS 
Agerpres, 
transmite 
președintele 
ceze, Valery Giscard d’Estaing 
a primit, la Palatul Elisee, pe 
ambasadorul României la Paris, 
Constantin Flitan.

Cu acest prilej, ambasadorul 
român a transmis urările prie
tenești adresate de președintele 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu președintelui 
Valery Giscard d’Estaing și 
doamnei Anne-Aymone Giscard 
d’Estaing.

Evocind cu deosebită satis
facție convorbirile pe care le-a 
avut cu șeful statului român in 
timpul vizitelor întreprinse an
terior în țara noastră și mul
țumind pentru mesaj, președin
tele Valery Giscard d’Estaing a

adresat, la rindul său, un salut 
cordial împreună cu cele mai 
bune urări președintelui Nicolae 
Ceaușescu și respectuoase oma
gii tovarășei Elena Ceaușescu.

în continuare, a avut loc o 
convorbire in cursul căreia s-a 
reliefat însemnătatea întîlnirilor 
și contactelor la nivel înalt pen- 

' tru promovarea relațiilor bila
terale, pe multiple planuri, și 
s-a subliniat hotărîrea celor 
două părți de a continua astfel 
de contacte. în acest sens 
a fost evocată importanța
lucrărilor celei de-a șasea se
siuni a Comisiei mixte guverna
mentale româno-franceze 
se vor desfășura la 
în ultima decadă a
tembrie.

întrevederea s-a
într-o atmosferă prietenească.

Siria este o pagină 
de istorie străveche. 
Un paradis pentru ar
heologi în căutare de 
dovezi concrete ale 
unor îndepărtate civi
lizații prospere și ves
tite. Cetăți, temple, 
teatre, moschei, arcuri 
monumentale sint 
componente ale peisa
jului sirian. Generații 
în șir au trăit în um
bra lor, contemplîn- 
du-le cu respect și 
năzuind la noi împli
niri umane.

Lupta cu deșertul 
s-a exprimat in crea
rea unor centre urba
ne amalgamate, dar a- 
devârate oaze înflori
toare, unde simțul ar
moniei șl echilibrului 
este dominant. Da
masc, Alep, Latakia, 
Tartus poartă însem
nele modernizatoare a 
succesive 
prezentul 
este rodul 
stăruitoare
re. Hotărirea poporu
lui sirian de a dura 
temeinic pilonii noii 
sale prosperități stă la 
izvoarele progresului.

Deșertul ostil a fost 
biruit și în numai doi 
ani, un oraș mare, 
Tabqa a început să 
pulseze de viață. Ti
nerii muncitori, tehni
cieni și ingineri dețin 
aici procentul cei mai 
mare. Tabqa a fost 
baza de lansare a celui 
mai îndrăzneț proiect 
al unui monument di
namic, necesar vieții

întregii națiuni. Eufra
tul, cuptor de aur 
pentru milioane de 
oameni, obiect de con
templație și reverie 
pentru poeți, iși îm
bogățește destinul cu 
o nouă dimensiune. La 
nord de deșertul Pal- 
mirei, o construcție

de la Homs. Generația 
prezentului se instru
iește în școli și insti
tute de tot felul, in
tr-un cuvînt, se pre
gătește pentru a puiie 
în valoare bogățiile 
pe care le va elibera 
fluviul (Dealtfel, Si
ria ocupă unul din

Siria pe
traiectoria

care 
București 
lunii sep-

desfășurat

SCHIMB DE PĂRERI 
PRIVIND REIATIIIE ECONOMICE

ROMÂNO-AMERICANE

generații, 
promițător 
eforturilor 
de innoi-

Capitala venezueleană a găzduit reuniunea finală din cadrul 
lucrărilor celei de-a III-a Conferințe a Națiunilor Unite asupra 
dreptului mării, care a întrunit peste 5 000 de delegați repre
zentând circa 150 de țări.

Pe parcursul a 10 săptămini, 
participanții la lucrări au exa
minat — în ședințe plenare și 
în cele trei comisii de lucru — 
o serie de proiecte de convenții 
avansate de diverse țări în le
gătură cu principalele puncte 
înscrise pe ordinea de zi.

Se apreciază că, în pofida 
faptului că nu s-a ajuns la for
mularea unei noi legislații in
ternaționale privind mările și 
oceanele lumii, a fost realizată 
o înmagazinare de concepte, pro
puneri și hotăriri ce vor furni
za baza discuțiilor cu prilejul 
următoarei conferințe de resort, 
programată să aibă loc anul 
viitor la Geneva, începind de ia 
17 martie. în acest sens, dele
gații au aprobat textul scrisori 
adresate secretarului general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, de pre
ședintele actualei 
Hamilton 
Lanka), .
cută cunoscută hotărîrea de a 
se continua dezbaterile pe prin
cipalele probleme rămase in sus
pensie. ca și faptul că mișcările 
de eliberare națională vor fi 
invitate să participe la viitoa
rele lucrări, cu statut de obser
vator.

Conferințe,
Amerasinghe (Sri 

prin care este fă-

în urma examinării propune
rilor privind elaborarea unei 
definiri juridice precise a limi
telor mării teritoriale și a zo
nei economice plasate sub con
trolul statelor riverane s-a ajuns 
la conturarea unei soluții. Ast
fel in formularea conceptului de 
„zonă economică" se precizează 
că apele teritoriale ale statelor 
sint cuprinse în perimetrul a 
12 mile marine, drepturile su
verane asupra resurselor mării 
fiind in schimb exercitate de 
acestea într-o zonă de 200 de 
mile. De asemenea, în ceea ce 
privește problema :■., platoului 
continental" a fost reținută 
ideea prelungirii sub apă a te
ritoriului terestru și necesitatea 
degajării unor principii și nor
me juridice capabile să asigure 
soluții echitabile pentru toate 
țările. Rezultatele obținute de 
cea de-a treia comisie de lucru 
— consacrată dezbaterii proble
melor legate de poluarea cres- 
cindă a mediului marin — sint 
considerate ca cele mai remar
cabile pe ansamblu, concluziile 
desprinse în timpul lucrărilor 
bucurîndu-se de un larg sprijin 
în rindul participanților.

CIUDAD DE MEXICO. — 
In capitala mexicană a fost 
organizat în auditoriul Mi
nisterului Relațiilor Externe 
o gală a filmului românesc 
în cadrul căreia au fost 
prezentate „Mînăstiri din 
Moldova" și „Balada" — ma
nifestare care se înscrie în 
acțiunile dedicate celei de-a 
30-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația 
fascistă.

A fost prezent Jose Gal- 
lastequi. adjunct al ministru
lui relațiilor externe al Me
xicului.

Au participat personalități 
ale vieții publice, șefi de 
misiuni diplomatice și alți 
membri ai corpului diplo
matic, oameni de cultură și 
artă, ziariști.

Au fost prezenți ambasado
rul României în Mexic, Du
mitru Mihail, și membri ai 
ambasadei române.

Filmele prezentate s-au 
bucurat de o frumoasă pri
mire șl apreciere din partea 
asistenței.

WASHINGTON 29. — Cores
pondentul Agerpres, C. Alexan- 
droaie, transmite : Vasile Pun- 
gan, consilier al președintelui 
Republicii Socialiste România, 
a avut, miercuri, o întrevedere 
cu ministrul comerțului al Sta
telor Unite, Frederick Dent, 
președintele părții americane în 
Comisia economică guverna
mentală mixtă româno-ameri- 
cană.

Cu acest prilej, s-a procedat 
la un schimb de păreri asupra 
evoluției pozitive, din ultimii 
ani, a relațiilor economice și 
comerciale dintre Statele Uni
te și România, s-a făcut o tre
cere în revistă a modului cum 
se îndeplinesc prevederile pro
tocolului primei sesiuni a Co
misiei economice guvernamen
tale mixte româno-americane, 
și s-au analizat posibilitățile e- 
xistente pentru extinderea în

continuare a schimburilor co
merciale și a cooperării econo
mice dintre cele două țări, în 
condiții de deplină egalitate și 
avantaj reciproc.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă de cor
dialitate, au participat 
sadorul României în
Unite, Corneliu Bogdan, direc
tori ai unor departamente din 
Ministerul Comerțului al S.U.A.

amba- 
Statele

■)!
• Secretarul de stat al State

lor Unite, Henry Kissinger, a 
confirmat, miercuri seară, in
tenția de a efectua un nou tur
neu diplomatic în țările Orien
tului Apropiat, in cursul lunii 
octombrie. El va vizita, cu acest 
prilej, Republica Arabă Egipt, 
Siria și Arabia Saudită.

Corăbii care dispar în largul oceanului. Vase 
ale navigatorilor pentru care împărăția apelor 
reprezintă refugiul vacanței, ca și nave pescărești 
de dimensiuni diferite n-au mai revenit în locurile 
unde ar fi trebuit să-și încheie călătoriile. Simple 
naufragii? Desigur, unele vase au fost, poate, 
înghițite de mînia apelor. Dar anchete întreprin
se de autoritățile din S.U.A. au dus la 
toarea descoperire a existenței în zilele 
a unor pirați.

tulbură- 
noastre

progresului
de proporții gigantice 
stăvilește apele Eu
fratului, devenit 
al sistemului 
energetic al 
Pentru sirieni, I 
tul va produce 
de care au nevoie in
dustria, întreaga eco
nomie. Eufratul va a- 
sigura 
întregii 
a peste 
hectare, 
unor complexe indus
triale de tipul celui

t nod 
hidro- 

țării. 
Eufra- 
hrana

electrificarea 
țări, irigarea 

un milion de 
alimentarea

primele locuri în lu
me în ceea ce priveș
te numărul studenți
lor in raport cu popu
lația). Dezvoltării eco
nomice i s-au deschis 
porțile în 1946, cind 
Siria cucerea indepen
dența de sub domina
ția colonială. Măsuri
le de trecere în pa
trimoniul național a 
resurselor mineraliere 
au creat o bază 
solidă multor progra
me de dezvoltare eco
nomică. In acest con-

text trebuie subliniată 
atenția acordată ex
ploatării, prelucrării și 
comercializării petro
lului recent descope
rit. Nu cu mulți ani 
în urmă, cantitatea 
petrolului pe care Si
ria ar fi putut să-l 
producă era subapre
ciată chiar de cele 
mai optimiste esti
mări. Cele 8 milioane 
tone petrol obținute în 
1972 au înscris pro
ducția de ramură pe 
o traiectorie ascen
dentă. Intrucît specia
liștii petroliști se for
mează in ani îndelun
gați de muncă, expe
riența României în a- 
cest domeniu a fost 
folosită cu succes in 
cadrul mai larg al 
cooperării reciproc a- 
vantajoase pe multi
ple planuri. Au fost 
abordate in comun, cu 
rezultate fructuoase, 
proiecte de exploatare 
a fosfaților, de ame
najare și fertilizare a 
văii Eufratului.

înscrise ferm pe ca
lea progresului, Româ
nia și Siria au dez
voltat în ultimii ani 
direcții noi de coope
rare economică și 
culturală, mărturie a 
bunelor relații exis
tente intre cele două 
țări.

DOINA TOPOR

• CEL DE-AL XIV-LEA 
CONGRES internațional de 
istorie a științei și tehnicii, 
la care au participat aproxi
mativ 500 de oameni de 
știință din 30 de țări, și-a 
desfășurat lucrările intre 19 
și 20 august la Tokio și 
Kyoto. Un viu interes în ca
drul lucrărilor l-au suscitat 
referatele și comunicările in 
probleme teoretice generale 
ale dezvoltării științei, rela
țiilor dintre știință și socie
tate, precum și cele referi
toare la unele aspecte meto
dologice ale istoriei, științei 
in general și științelor parti
culare.

Congresele internaționale 
de istorie a științei și tehni
cii se organizează o dată la 
trei ani, începind din 1929.

PE SCURT® PE SCURT® PE SCURT® PE SCURT® PE SCURT

• CU OCAZIA plecării sale 
definitive din Republica Fede
rală Germania, ambasadorul ro
mân Ia Bonn, Constantin Oan- 
cea, a fost primit de Jurgen 
Wischnewski, membru al Pre
zidiului Partidului Social De
mocrat, ministru secretar de 
stat la Ministerul Afacerilor 
Externe al R.F.G. Cu acest pri
lej, a fost subliniata evoluția 
pozitivă a raporturilor dintre 
România Si R.F.G., dintre 
P.C.R. și P.S.D., precum și do
rința reciprocă de a extinde co
laborarea pe multiple planuri.

Cu același prilej, ambasado
rul român a făcut o vizită de 
rămas bun președintelui U.C.D., 
primul ministru al landului1 Re- 
nania'—Palatinat, dr. Helmut 
Kohl. în cursul convorbirii au 
fost apreciate pozitiv dialogul 
statornicit intre cele două țări 
și contactele politice ce aiu avut 
loc între reprezentanții celor 
două state.

• ÎN BAZA unui acord rea
lizat între reprezentanții Fron
tului de Eliberare din Mozam- 
bic (F.R.E.L.I.M.O.) și ai co
mandamentului militar portu
ghez, un număr de patru baze 
militare portugheze din nordul 
Mozambicului au fost evacuate 
și predate forțelor de eliberare 
— anunță agențiile TASS și 
France Presse. Acest acord a 
intervenit în urma recentelor 
convorbiri, care au avut loc iii 
districtul Cabo Delgado, între 
autoritățile portugheze și repre
zentanții F.R.E.L.I.M.O.

• UN FESTIVAL internațio
nal al filmului de amatori pe 
tema luptei pentru pace va fi 
organizat, în luna august 1975, 
la Hiroșima.

La Hiroșima a fost creat un 
comitet special, însărcinat cu 
pregătirea acestui festival, a că
rui primă ediție va avea loc la 
împlinirea a 30 de ani de la 
lansarea atacului nuclear asupra 
celor două orașe nipone.

• Reuniune a F.M.I.

Mitingul consacrat aniversării
insurecției naționale slovace

Un mare miting, care a avut loc joi dimineața la Banska 
Bystrica, a încheiat șirul manifestărilor consacrate împlinirii a 
trei decenii de la declanșarea insurecției naționale slovace.

In tribuna oficială au luat loc 
secretarul general al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, Gustav Husak, 
alți conducători ai partidului co
munist și statului cehoslovac. 
Printre invitați se aflau Ștefan 
Boboș, membru al Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste, conducătorul delega
ției Consiliului Național al 
F.U.S., ambasadorul României 
la Praga, Teodor Haș, și consu
lul general al țării noastre la 
Bratislava, Carol Cozma.

In cuvîntarea rostită la mi
ting, Gustav Husak a evocat 
evenimentele de acum 30 de ani. 
în urmă cu 30 de ani, aici, în 
Slovacia centrală, poporul și for
țele lui armate au creat primul 
teritoriu eliberat al Cehoslova
ciei, a spus el.

Reamintind largul sprijin și 
simpatia internațională de care 
s-a bucurat insurecția, și mulțu
mind poporului sovietic și arma
tei sale pentru sprijinul multi-

lateral în eliberarea Cehoslova
ciei de sub ocupația fascistă, 
Gustav Husak a spus : „Mulțu
mirile noastre aparțin și polo
nezilor, bulgarilor, românilor, 
slovenilor, francezilor, nemților, 
ungurilor și celorlalți antifasciști 
care, împreună cu cehii și slova
cii, au luptat cu noi pentru în- 
frîngerea fascismului, pentru 
eliberarea noastră și a lor".

După ce a evidențiat faptul că 
insurecția națională slovacă, 
condusă de partidul comunist, a 
însemnat începutul revoluției 
naționale și democratice în 
Cehoslovacia, începutul construi
rii unei noi orînduiri sociale, 
vorbitorul a trecut în revistă 
principalele etape ale luptei duse 
de masele populare pentru 
cucerirea deplină a puterii poli
tice și economice, pentru rezol
varea pe baze noi a problemei 
naționale, pentru edificarea so
cietății socialiste.

• Act constituțional la 
Atena

• Naționalizări în Por
tugalia

• GUVERNUL portughez a 
anunțat naționalizarea a trei din 
principalele instituții bancare 
ale țârii. Este vorba de „Banco 
de Portugal", „Banco de Ango
la" și „Banco Nacional Ultra- 
marino", care, prin decretul dat 
publicității la Lisabona, au fost 
trecute sub controlul statului.

• GUVERNUL grec a emis 
un nou act constituțional desti
nat — potrivit unui comunicat 
oficial — desființării legislației 
antisindicale introduse dc regi
mul militar după 21 aprilie 1967 
și începerii procedurilor de nor
malizare a vieții sindicale și de 
adaptare a reglementărilor în 
materie la convențiile interna
ționale ratificate de Grecia.

• CONSILIUL de conducere 
al Fondului Monetar Internațio
nal se va întruni în luna sep
tembrie, la Washington, pentru 
a reexamina viitorul rol al au
rului în cadrul sistemului finan
ciar mondial. Agenția Reuter, 
care transmite știrea, amintește 
că prețul oficial al aurului este 
stabilit la 42,22 dolari uncia, in. 
timp ce pe piața liberă prețul 
unciei de metal galben a depă
șit 150 de dolari.

• Unitatea stingii fran 
ceze

„Soiuz-15“ și-a încheiat
misiunea

Miercuri, la ora 22,10, după 
realizarea manevrelor co
respunzătoare, nava cosmi
că sovietică „Soiuz-15“ a a- 
terizat lin pe teritoriul U- 
niunii Sovietice, la 48 km 
sud-vest de orașul Țelino- 
grad.

S-ar putea crede eă este vor
ba de o acumulare de intimplări 
născute dintr-o fantezie de sce
narist. întîmplările acestea e- 
vocate in ultimele zile la Wa
shington și New York sint însă 
produse ale realității și nicide
cum secvențe ale unui serial de 
aventuri destinat micului ecran. 
Sint intimplări tragice, care au 
costat vieți omenești și care de
monstrează că pirateria a su
praviețuit chiar in acest secol 
al navelor cosmice. O piraterie 
care s-a adaptat secolului...

Cifrele privind disparițiile de 
nave sint diferite. Paza de coas
tă a S.U.A. se referă la 
cazuri. Alte oficialități 
deră numărul cazurilor 
mai mare. Un lucru este 
n-au dispărut niște coji 
nucă, ambarcațiuni ușoare, 
vase dotate cu perfecționate in
strumente de navigație. capa
bile să parcurgă distanțe apre
ciabile. Ancheta desfășurată de 
un subcomitet al Camerei Re
prezentanților a permis să se 
stabilească faptul că o serie de 
traficanți de droguri care nu 
pot să mai străpungă frontiera 
americano--mexicană, datorită 
măsurilor de supraveghere, re
curg Ia acest mijloc. Amiralul 
Owen Silver semnala că trafi
canții caută nu numai vase, ci 
și o „acoperire". în fapt, yach- 
turile care străbat oceanele nu 
au un traseu foarte precis. în
târzieri de citeva zile nu alar
mează deobicei. Or, tocmai a- 
ceste „cîteva zile" (două-trei) 
sint suficiente piraților pentru 
a transporta drogurile și a șterge 
urmele operațiunii, scufundind 
nava. Cind alarma este dată de 
către familie și cunoscuți, nu 
te mai poato descoperi nimic.

Au fost, de-Sau aproape nimic.
sigur, și excepții. Un tînăr din- 
tr-o bogată familie newyorkeză, 
a cărei identitate n-a fost dez
văluită, a dispărut în ianuarie. 
Proprietarul yachtului „Imaniou" 
a părăsit atunci New Yorkui 
pierind spre Panama. Vasul n-a

• Pirații moderni
din golful Mexicului

30 de 
consi- 
mult 
cert : 

de 
ci

pe yachtul
„lmamou“ ?

Martorii asasi
nați pe coasta

Floridei

ajuns, insă. Ja destinație. Poli
ția americană a descoperit, după 
opt luni, că „Imamou" se află 
la Pointe-a-Pitre. La bordul 
său — doar doi francezi. Care 
sint ei ? Lucrurile s-au clarifi
cat. In cursul escalei columbiene 
au fost angajați doi marinari. Cei 
doi francezi. Ei au înlăturat pe 
proprietar și pe alți marinari și 
au efectuat o călătorie avînd 
drept obiect traficul de mari-

juana, hașiș și cocaină. Dealtfel, 
cei doi au caziere încărcate : li
nul — traficant notoriu de stu
pefiante, celălalt — urmărit pen
tru numeroase crime, 
proprietarului yachtului a 
mis de 
ticular 
facerii.
scump 
mesteca 
a fost ucis imediat după sosirea 
sa în America de sud. Bogata 
familie newyorkeză a primit o 
scrisoare anonimă in care se co
munica că detectivul a fost li
chidat de către o rețea de con
trabandiști de droguri.

In relatarea agenției FRANCE 
PRESSE se menționa un caz pe
trecut pe coasta Floridei, in luna 
trecută. Două surori și trei băr
bați și-au pierdut viața deoarece 
fuseseră martori ai unei trans
bordau de stupefiante. după 
furtul unui vas. Focuri de armă 
au curmat firul vieții lor. Cu 
singe rece, pirații i-au ucis. Nu 
trebuiau să existe martori.

O „lovitură" dată in golful 
Mexicului a avut un alt epilog. 
Doi americani, înarmați, au pus 
stăpînire pe un vas, indreptîn- 
du-1 spre America centrală. 
Unul dintre răpitori a avut 
însă o criză cardiacă și piratul 
nr. 2 a apelat la... paza coastei. 
Aventura s-a încheiat la New 
Orleans, intr-o celulă a F.B.I.

Peste 200 de americani au fost 
asasinați în largul mării — a- 
firmă John Murphy, membru al 
Camerei Reprezentanților. Po
trivit parlamentarului, in ulti
mii trei ani 100 de yachturi au 
cunoscut dramatica soartă. Zona 
în care pirații și-au făcut apa
riția este sud-estul Atlanticu
lui, golful Mexicului, coasta Pa
cificului și Hawai. Traficanții 
de marijuana și hașiș urmăresc 
să-și transporte „marfa" in 
sud-estul S.U.A. Paza coastei 
S.U.A. a dat publicității un a- 
vertisment în care relevă că 
„numărul crescînd de yachturi 
dispărute în apele occidentale 
și meridionale (Pacific și golful 
Mexicului) in cursul ultimilor 
trei ani a devenit o sursă de 
preocupare". Proprietarii nave
lor au fost îndemnați să veri
fice mai atent identitatea celor 
pe care îi aduc la bord. O pri
vire mai atentă prin acte va fi 
suficientă ? Chiar polițiștii nu-și 
ascund scepticismul.

Unchiul 
tri- 

urgență un detectiv par- 
spre a descurca firele a- 

Detectivul a plătit 
imprudența de a se a- 

în tenebroasa răpire :

• LIGA Societăților de Cruce 
Roșie, cu sediul la Geneva, a 
dat publicității un raport djn 
care reiese că aproximativ 37 
milioane persoane sint afectate 
de catastrofalele inundații care 
s-au produs recent în Bangla
desh, Birmania, India, Nepal și 
Filipine.

• Orientul Apropiat
• SIRIA dorește ca lucrările 

conferinței de la Geneva pentru 
pace în Orientul Apropiat să fie 
reluate cît mai curînd posibil, a 
declarat, la Beirut, cu prilejul 
unei escale, vicepremierul și 
ministrul afacerilor externe ăi 
acestei țări, Abdel Halim Khad- 
dam. „Acest lucru nu depinde 
însă numai de noi", a spus vice
premierul sirian. Conferința de 
la Geneva va trebui să asigure 
aplicarea Rezoluției Consiliului 
de Securitate nr. 338 in vederea 
realizării unei păci juste și du
rabile in zonă. De asemenea, 
el a precizat că „operațiunile 
de dezangajare reprezintă o u- 
nitate și trebuie aplicate în în
tregime".

• EXPERȚII Comisiei eco
nomice a Organizației țărilor 
exportatoare de petrol 
(O.P.E.C.), s-au întrunit, joi, 
la Viena, pentru a pregăti 
viitoarea conferință ministe
rială a organizației, ce ur
mează să se deschidă la 12 
septembrie, tot în capitala 
Austriei.

Pe agenda de lucru a reu
niunii figurează probleme
le ce vor 1'i dezbătute la con
ferință — statutul unui fond 
de ajutorare a țărilor in curs 
de dezvoltare, constituit pe 
baza veniturilor petroliere 
ale țărilor O.P.E.C., prețurile 
afișate pe ultimul trimestru 
al anului 1974 și elaborarea 
unei politici comune în do
meniul producției.

că

• ZIARUL „L’Humanite" 
relatează despre conferința de 
presă organizată de Georges 
Marchais, secretar general al 
P.C.F., și de alți membri ai Bi
roului Politic al P.C.F.

Referindu-se la faptul
Partidul Comunist Francez, pre
cum și celelalte formațiuni po
litice ale stingii au înregistrat 
în ultimele luni un progres im
portant și constant, Georges 
Marchais a spus : „întreținem 
relații excelente, iar consultări
le parțiale, sondajele, contacte
le pe care le avem arată că 
francezii care s-au pronunțat 
pentru uniunea stingii, in luna 
mai, anul acesta, sint convinși, 
mai mult ca oricînd, de juste
țea alegerii lor".

Cei doi cosmonaut! Ghennadi 
Sairafanov și Lev Demin se 
simt bine. Timp de două zile, 
ei au realizat experiențe tehni
ce și științifice legate de ma
nevrarea navei în spațiul extra
terestru și apropierea de stația 
cosmică orbitală sovietică .,Sa- 
liut-3“. Au fost experimentate, 
de asemenea, metode si rnijloa-

ce de căutare a cosmonauților 
aterizați și de evacuare a na
vei cosmice în. condițiile ateri
zării pe timp de noa,pte>.

în co'ndiții meteorologice 
complexe, echipa de recuperare 
a asigu-fat descoperirea rapidă 
a capsulei de coborire la locul 
aterizării și scoaterea rapidă a 
cosmonautiloir din această 
capsulă.

Datele obținute în timpul 
zborului navei cosmice „So- 
iuz-15" silit în curs de prelu
crare.

Stația cosmică automată „Sa- 
liut-3" iși continuă zborul în re
gim automat, potrivit progra
mului.

M. RAMURA

• Succes al economiei R.P.D. Coreene
Intr-un viitor apropiat, R.P.D. Coreeană va produce anual 

aproximativ un milion de tone de metale neferoase si va trece, 
in acest fel, in rindul țărilor cu cea mai mare producție de 
metale neferoase pe locuitor — relatează agenția A.C.T.C.

Realizarea cantității de un 
roase reprezintă unul din cele 
strucției economiei socialiste 
Coreea.

R.P.D. Coreeană dispune de

milion de tone de metale nefe- 
zece obiective prioritare ale con- 
stabilite de Partidul Muncii din

R.P.D. Coreeană dispune de importante zăcăminte de aur, ar
gint, cupru, plumb, zinc, wolfram, molibden și altele. De aceea, 
în prezent se desfășoară ample lucrări de prospectare și valo
rificare a acestor zăcăminte. De asemenea, se construiesc și se 
modernizează întreprinderile pentru extragerea metalelor nefe
roase din minereuri.

ITALIA. - Imagine de la o demonstrație revendicativă a mun
citorilor din Torino.PE SCURT®PE SCURT® PE SCURT®PE SCURT®PE SCURT

STEJAR-EXTREMA URGENȚA : 
Patria (orele 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 
19 ; 21,15) ; București (orele 9 ; 
11,15 ; 13.30 : 16.15 ; 18.30 : 20.45) ; 
Grădina Luceafărul (ora 20) ; Gră
dina București (ora 19,45). 
POLIȚIA SUB ACUZAȚIE 
(orele 9,30 ; 12,30 ; 15,30
21) : Favorit (orele 9,15 ; 12 ; 15 : 
17.45; 20.30); Grădina Dinamo (ora
19.45) .
PLANETA SĂLBATICA : Central 
(orele 9,15: 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30).
REPRESALII LA ROMA : Capitol 
(orele 9; 11.15; 13.30; 16; 18.30;
20.45) ; Grădina Capitol (ora 19.45).
ÎN NUMELE POPORULUI ITA
LIAN : Festival (orele 9,15: 11,30; 
13,45; 16; 18,30; 20.45); Grădina
Festival (ora 19.45).
FLUTURII : Unirea (orele 16; 18); 
Grădina Unirea (ora 20).
URMĂREȘTE-MĂ : Victoria (orele 
9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).
DE BUNĂ VOIE ȘI NESILIT DE

Scala
18.15 :

NIMENI: Progresul (orele 15.30; 
18; 20,15).
FĂRĂ UN ADIO : Excelsior (ore
le 9 : 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20.30); 
Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20.30); Modern (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20.30); Grădina To
mis (ora 19,30); Grădina Modern 
(ora 19.30).
CENUȘA : Viitorul
19,30).
36 DE ORE : Feroviar 
11,15; 13.30; 16; 18.30;
ria (orele 8,45; 11,15; . .
18,15); Flamura (orele 8,45; 
13,15: 15.45; 18; 20,15); Grădina Ti
tan (ora 19,45).
O PICĂTURA ÎN MARE : Flacăra 
(orele 16; )8; 20).
TUNURILE DE LA NAVARONE : 
Grivița (orele 9;
Volga (orele 9; xx.ia; io, ,
Arta (orele 15,30; 19); Grădina Ar
ta (orele 19,30).
CEL MAI BUN
CUNOSC : Ferentari (orele 
18: 20.15).
CHITTY-CHITTY, BANG-BANG :

(orele 16;

(orele 8,45; 
20,45) ; Glo- 
13.30; 15,45!

ii;

12,30; 16; 19,30);
12,15; 16; 19,15);

OM PE CARE-L
15.30;

Lumina (orele 9: 12,30; 16; 19,30); 
Dacia (orele 9; 32,30: 16; 19,30).
ROMAN VESEL î Rahova (orele 
16; 18; 20).
CONTESA WALEWSKA : Doina 
(orele 11.15; 13.30; 15.45; 18; 20,15); 
— la orele 9,45 program pentru 
copii ; — Moșilor (orele 15,30; 18); 
Grădina Moșilor (ora 20).
JOE LIMONADA : Crîngași (orele 
16; 18,15).
VANDANA : Buzești (orele 9; 
12,30; 16; 19); Bucegi (orele 16; 
19,45); Grădina Buzești (ora 19,30); 
Grădina Bucegi (ora 19.30); Gra
dina Aurora (ora 19,30).
CRONICA VERII FIERBINȚI : 
Munca (orele 9; 13; 16; 19).
ȘAPTE PĂCATE : Lira (orele 
15,30; 18): Grădina Lira (ora 20). 
LADY CAROLINE : Drumul Sării 
(orele 15,30; 18; 20.15).
50 000 DE DOLARI RECOMPEN
SA : Giulești (orele 15.30; 18: 20.Ț5) 
CEAȚA : Cotroceni (orele 16).

CLEOPATRA : Melodia (orele 
8,30; 12; 15,45; 19.30).

FIECĂRUIA CE I SE CUVINE : 
Cotroceni (orele 14: 18; 20).
PLIMBARE IN PLOAIA DE PRI
MĂVARĂ : Pacea (orele 15,30; 18; 
20,15).
APARTAMENTUL : Miorița (orele 
9; 12,30; 15; 17,30; 20).
ASEDIU CU SURPRIZE : Cosmos 
(orele 15,30; 18; 20 15).
LUMINILE ORAȘULUI : Popular 
(orele 15,30; 18: 20.15).
DUEL PE AUTOSTRADĂ : Flo- 
reasca (orele 15.30; 18; 20,15).
LA EST DE JAVA : Vitan (orele 
15.30; 18); Grădina Vitan (ora

LEGENDA LUI RUSTAM : 
frățlrea (orele 15.30; 18; 20.15).

gistrate de la Havana. 17,25 Publi
citate. 17,30 Emisiune în limba 
germană. 19,10 Om, oameni, ome
nire. Emisiune dedicată Conferin
ței Mondiale a Populației. 19.20 1001 
de seri. 19.30 Telejurnal. 20,00 
România de astăzi, România de 
mîine. Revistă social-politică TV. 
Emisiune dedicată drumului de 
fier românesc. 20.40 Muzică ușoară 
cu Ruxandra Ghlață și Cristian 
Popescu. 20,55 Film artistic : „Ca 
musca în lapte". Producție a stu
diourilor franceze. Cu : 
Funes. Regia Maurice 
22,15 24 de ore.

PROGRAMUL II

19). 
In-

Louis de 
Reganay.

17,30 Telex. 17.35 Film 
alergătorului

redacția $1 ADMINISTRAȚIA i București Plata „sclntell*. Tel t 17 6» 10. 17 So 20. Abonamentele se fao la oficiile poștale «I dlfuzorll din întreprinderi șl tnstltutll 
Cititorii din străinătate pot tace abonamente prin „HOMPRESFILATELIA* _ Serviciul Import Export Presă — București — Calea Grivllei or. 64—66 P.O.B. - 2001.

VINERI, 30 AUGUST 1974 
PROGRAMUL I

16,00 Campionatele Mondiale 
box (semifinale). Selecțiuni inre-

de

artistic : 
..Singurătatea alergătorului de 
cursă lungă". Producție a studiou
rilor engleze. Cu : Tom Courtenay. 
Regia : Tony Richardson. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20.00 
Film serial : ,,Un August în flă
cări". Reluarea episodului 10 — 
,.Dimineața". 20,50 O viață 
o idee — Elie Radu. 21,15 
distractivă cu formația Sile 
21.30 Bucureștiul azi. 21,45 
teca pentru toți — Alexandru 
Sahia.

pentru 
Muzică 
Dinicu. 
Biblio-

Tiparul l Combinatul poUgratio „Casa Sctnteli*. 40 362


