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In întâmpinarea Congresului al XI-lea al partidului

Susținute eforturi creatoare
Brigada „Scînteii tineretului" transmite 

o cronică a întrecerii uteciste din județul Suceava 

COTE INDUSTRIALE IN CETATEA DE SCAUN
RELATAREA ÎN PAGINA A III-A

O anchetă în trei întreprinderi din 
sectorul 8 al Capitalei

CE FACTORI DETERMINA
AVANSUL FATA DE GRAFIC

întreprinderile din raza sec
torului 8 au raportat îndepli
nirea planului pe patru ani. 
Pentru a ilustra concret modul 
in care s-a ajuns la realizarea 
acestor cifre de plan, repor
terii noștri au vizitat citeva în
treprinderi din sector.

I.M.M.R. ,,Grivita Rosie":
PERMANENTA SPIRITU
LUI GOSPODĂRESC

Sîntem la I.M.M.R, „Grivița 
Roșie". Aici lucrează un colec
tiv închegat, cu tradiție, care

adaugă cu fiecare zi noi succe
se la bogatul palmares.

— Care este cheia succesu
lui ?

— în primul rînd o mai ju
dicioasă folosire a materialelor 
și utilajelor, ne spune Ștefan 
Dogaru, locțiitorul secretarului 
comitetului U.T.C. al întreprin
derii. Pentru completarea e- 
fectivului de muncitori 
câți aui fost organizate 
de calificare la locul de 
cu durata de 8 luni, iar 
punerea lor la curent 
mai noi metode de 
cursuri
în meseriile 
electrician,SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCftȚIE, RĂSPUNDERI

„Spală-te pe ochi, să vezi 
mai bine lucrurile!“

califi- 
tursurl 
muncă, 
pentru 

cu cele 
muncă,

de ridicarea calificării 
lăcătuș-montator, 
tîmplar, tapițer, 

strungar. Au urmii apoi con
cursurile profesionale, alte ac-

țiuni educative și instructive 
pentru antrenarea tinerilor în 
perfecționarea profesională, la 
care au participat peste 300 de 
tineri. Dintre ei. Ion Cioc este 
cîștigătorul fazei municipale a 
Olimpiadei strungarilor. Conse
cințele acestei bune însușiri a 
meseriei au fost ilustrate prin 
diverse îmbunătățiri tehnologi
ce. Astfel. Ion Constantin, ma- 
trițer, a adus, numai printr-o 
modificare la procesul tehnolo
gic de forjare, o economie de 
424 419 lei, iar prin punerea la 
punct a unui nou procedeu de 
confecționat pană de ghidare 
pentru tampon, alți 143 000 de 
lei.

O altă metodă de reducere a 
cheltuielilor de producție a fost

(Continuare in pag. a IlI-a)

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

• Tovarășul Knud Jespersen, președintele Partidului Comunist 
din Danemarca

• Tovarășul Giancarlo Pajetta

In cursul zilei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit pe trimisul 
special al Radioteleviziunii italiene — R.A.I. — T.V.

RELATAREA ÎNTREVEDERILOR ÎN PAGINA A V-A

IMNURILE PĂDURII ROMÂNE
Nu îmi propun să fac din 

Costică Cloșcă, un tînăr din co
muna Ianca, județul Brăila, por
tretul unui brigadier fruntaș, 
pentru că el însuși nu se consi
deră un brigadier fruntaș. Nu 
îmi propun să fac din el pretex
tul unei însemnări publicistice, 
plină de tîlc academic. Este lu
crul care l-ar irita cel mai mult. 
Și, dat fiind faptul că mă în- 
tîlnesc aproape zilnic cu el, 
n-aș mai avea tăria morală ■să-l 
privesc în ochi.

în cele patruzeci și cinci de 
zile, de cînd ne cunoaștem, cel 
puțin cincizeci de ore am stat 
împreună și am discutat despre 
toți și despre toate. Știu cum a 
ajuns pe acest șantier și ce pă
rere are despre acest șantier 
după o lună și jumătate de lu
cru. Privit astfel, am certitudi
nea că acest tînăr de 21 de ani, 
înalt, osos, cu o față prelungă 
este exponentul fidel al unei 
anumite categorii de tineri. Al 
acelora care nu au, deocamdată, 
nici o calificare, al acelora care 
sapă șanțuri și descarcă ciment, 
care îndoaie fier-beton și așteap
tă să devină fierar-betoniști; al 
acelora care, după 10—12 ore de 
efort continuu, dau pe git un 
sfert de rom la primul bufet în- 
tilnit în cale. Al acelora care 
n-au mai citit o carte de doi 
ani de zile, dar au văzut, în 
schimb, ..King-kong evadează" 
de cel puțin trei ori. Al acelora 
care păstrează în portofel, moto
tolită, plină de transpirație, poza 
Săritei Montiel. Al acelora care, 
cu o ingenuă naturalețe, încălțați 
în cizme cu urme de beton și 
var, intră în hora din satul cel 
mai apropiat. Al acelora care nu 
au istețimea mercantilă și 
fanfaronada poliglotă a șmeche
rilor de cafenea. Al acelora care 
intră cu o neprefăeută sfiiciune 
în biroul șefului de șantier și-l 
anunță că s-a stricat o betonie
ră sau că nu mai sînt cuie ..de 
12“ pentru cofraje. Al acelora 
care — vorba lui Costică Cloșcă 
— „simt că pierd trenul" și vin 
pe șantier să se califice. Unii au 
25—30 de ani, alții au cite doi- 
trei copii și o soție căreia îi tri
mit scrisori de îmbărbătare. 
Scrisori care, invariabil, încep 
cam așa : „S-a deschis cursul de 
calificare. M-au trecut primu’ pe 
listă c-au zis că-s mai bătrin și 
mai serios...". Nimic din ceea ce 
scrie nu este adevărat, pentru că 
acel curs de sudori, sau fierari- 
betoniști, sau lăcătuși se va des
chide abia peste două sau trei 
luni.

Dar oamenii lucrează, lucrea
ză, lucrează... Știu că în marele 
spectacol al muncii și ei au ro
lul de prim-soliști.

Costică Cloșcă a absolvit, cu 
doi ani în urmă, Școala profe
sională de petrol-chimie Cimpi- 
na. A fost repartizat la Drobeta- 
Turnu Severin ca electrician pe 
șantierul 14. N-a stat decît 3

Corespondență de pe 
Șantierul național al ti
neretului Giurgiu-Răz- 
mirești.

luni acolo și a venit la S.M.A. 
Siliștea, județul Brăila. N-a stat 
decît 3 luni pentru că dormea 
într-o baracă metalică în care te 
scăldai „in zece sudori vara și 
în zece șube iarna". Timp de trei 
luni a dormit sub un acoperiș

care, la orice adiere de vînt sau 
la orice ploaie scotea niște su
nete insuportabile. La Siliștea i 
s-a propus să meargă pe șantie
rul Giurgiu-Răzmirești. A accep
tat cu plăcere propunerea, gîn- 
dindu-se că va găsi aici un loc 
de muncă pe măsura calificării 
sale. Lui și celorlalți 23 de brăi- 
leni li s-au pus la dispoziție un 
autocar și hrană rece pentru 
două zile. Li se spusese că la 
Găujani vor găsi camere cu pa
tru paturi, apă caldă, posibilita
tea de a 'lucra in meseria în 
care s-au pregătit, certitudinea 
că într-o lună își vor putea 
aduce aici și soțiile, certitudinea 
că se vor putea califica în scurt

PAVEL PERFIL

(Continuare în pag. a IlI-a)

Am fost totdeauna îndră
gostit de dealurile fi munții 
noștri, care poartă la subți
ori palatele de lemn din 
milioane de copaci și de ar
bori, pajiști la prispa poale
lor sau în mîndrele vîrfuri 
ca niște săruturi date albăs- 
trimilor tăriei celeste. Născut 
fiind într-o zonă de dealuri 
și munți este și firesc să laud 
și să cînt oamenii munților 
și ai colinelor, dreapta și 
înțeleaptă lor alcătuire, aspra 
lor muncă, tradițiile și amin
tirile lor de luptă în anii 
cînd românul a trebuit să-și 
apere casele, copiii, idealuri
le, viitorul.

Totdeauna românul a iu
bit arborii și munții, dulcile 
așezări în care de veacuri

și-a crescut norocul și a 
tinjit după o viață aleasă și 
pe măsura demnității tradi
țiilor. Țara Argeșului, leagăn 
și scaun domnesc, vatră de 
spirit și de cugetări, m-a pri-

pentru mărirea și gloriile vi
itorului. Drumurile Argeșu
lui au fost deseori drumuri 
ale bătăliilor rămase în is
toria țării. Eram elev și 
mergeam în zilele înaltelor

DUMITRU M. ION

mit ca pe orice născut în aerul 
nobil al lumii noastre. M-am 
născut într-un timp co
munist, un timp al creșterii 
vertiginoase, al saltului în
drăzneț, mirific aș spune, 
al României socialiste. Copil 
fiind, îmi amintesc acum 
mai multe clipe de viață ca
re au sădit în mine sămînța 
sănătoasă a cinstirii celor 
care s-au jertfit pentru neam,

sărbători ale biruințelor să 
așezăm coroane de flori la 
monumentele și la morminte
le eroilor Eliberării.

Țineam acel pios minut de 
reculegere lingă pietrele cu 
însemnele eroilor și la pri
ma oră de curs și în mine 
simțeam un tremur. Mulți 
dintre cei care căzuseră erau 
oameni, vecini ai celor pe 
care-i cunoșteam prin satele

și orașele dinspre munți. 
Mulți dintre profesorii și oa
menii cu care vorbeam lup
taseră acolo sau departe îm
potriva fascismului, împo
triva negurilor absurde. Am 
simțit cum timpul trece și 
cum noi ne împlîntam mai 
adine, cu toate fibrele vieții 
noastre, într-un timp comu
nist, într-un timp al spe
ranțelor și al împlinirilor. 
Creșteam odată cu vremea 
noastră, într-o copilărie dem
nă și în bucuria alesei în
vățături de care mulți dintre 
eroii neamului se bucura
seră doar printre fărîme 
de vreme. Și-mi mai amin-

(Continuare în pag. a 11-a)

Turismul pentru tineret — 
factor de educație patriotică

FORME ALE MUNCII
POLITICO-EDUCATIVE

Preocuparea Biroului de tu
rism pentru tineret pentru a 
asigura un conținut adecvat ac
țiunilor turistice se materiali
zează în organizarea unor 
excursii cu o tematică menită să 
rețină atenția prin bagajul de 
cunoștințe transmise, prin va
lențele instructiv-educative in
discutabile pe care le implică. 
O suită de acțiuni turistice, in
cluse în cadrul amplului ciclu 
de activități „Tineri — să ne 
cunoaștem patria socialistă", 
vine să ateste atenția acordată 
turismului de instruire ca mo
dalitate prioritară de a face 
educație, accentul ce se pune pe 
folosirea acestei pîrghii specifice 
de intervenție a organizațiilor 
U.T.C. Procedîndu-se astfel se 
răspunde, totodată, dorinței 
crescînde de cunoaștere și in
struire, interesului permanent al 
tinerilor de a pătrunde în taine
le istoriei, culturii, realității so- 
cial-economice a patriei noastre 
socialiste.

între aceste activități un loc 
important îl ocupă acțiunile tu
ristice sugestiv intitulate „Pe 
urmele insurecției", acțiuni or

ganizate în cinstea celor două 
mari evenimente pe care le în- 
timpină în acest an poporul 
nostru : a XXX-a aniversare a 
eliberării patriei și Congresul al 
XI-lea al P.C.R. Citeva cifre și 
date vor fi de natură, credem, 

) să releve ecoul pe care-1 are a- 
ceastă inițiativă în rîndul tine
rilor, eficiența educativă a ac
țiunii. în primele șase luni ale 
acestui an, Capitala a fost vizi
tată de circa 84 de mii de tineri 
elevi, studenți, muncitori, țărani 
cooperatori, din toate colțurile 
țării. Iată, de pildă, din județul 
Brașov la această acțiune au 
participat 3 600 tineri, din Te
leorman — 3100, din Argeș — 
2 400, din Brăila — 2 250, din 
Ilfov — 1 250, din Iași — 1 800, 
din Timiș — 1 200 etc. Faptul că 
aproape 34 de mii dintre aceștia 
au participat la acțiune în ca
drul unor trenuri speciale sau 
caravane auto este, de aseme
nea, de reținut. în programul 
acțiunii turistice „Pe urmele

AL. DOBRE
(Continuare In pag. a V-a)

MODELUL MIINII
Am citit undeva, într-o pu

blicație științifică-magazin 
că, după părerea multor 
analiști de sisteme, modelul 
funcțional al mîinilor omu
lui este poate cel mai per
fecționat din cite există. 
Construit prin milenii de ex
periență lucrativă și bazat 
pe autonomia de mișcare a 
brațului, acest sistem ope
rează, în fond, prin combi
națiile de sensuri funcționale 
ale celor 10 degete. Numai 
10 degete, care coparticipă ja 
crearea tuturor (dar absolut 
tuturor) minunilor ridicate la 
rang de valori reale de că
tre geniul uman. Prin miș
carea mîinilor sale, omul în
făptuiește acel optimum de 
echilibru între centrii guver- 
nori și cei executori, pe care 
nu o dată l-au căutat și îl 
caută specialiștii dincolo, in 
sfera vieții sociale, pentru 
a-1 plasa in modele dinami
ce, operaționale și durabile.

Nu vroiesc a face, in a- 
ceste rinduri, o meritată 
laudă a miinii. îmi amintesc, 
și îmi este suficient, cit de 
frumos a construit-o Arghezi 
in a sa Cintare pentru om :

de ACULIN CAZACU

„Ia uită-te acuma la mina 
lui, făcută 

Pe flaut, pe cimpoi și alăută. 
E-o floare. Vîră-ți fața în ea 

și ai să hei 
Mireasmă, amintire și vis din 

palma ei..." 
Dar, trecînd peste vers și 

imagine, mina omului îmi 
sugerează putința de a face 
o translație de planuri spre 
cosmosul socialului. Echili
brul funcțional al miinii se 
cheamă, aici, acțiune fonda
tă pe o concepție unitară. Se 
cheamă convergență în ro
luri și armonie în decizii. Se 
cheamă coparticipare la acte, 
pe trunchiul comun al stării 
de democrație. Se cheamă 
conducere și efort progra
matic, ordonare și canalizare 
a forțelor umane pe directi
ve cu tragere lungă în timp.

Toate acestea înseamnă a 
face astfel incit să elimini 
starea de disonanță în care 
— cum se spune în vorbirea 
obișnuită — mina stingă nu 
știe ce face mina dreaptă.

Angrenarea noastră, a tu-
(Continuare în pag. a ll-a)

Seri, în Capitală, au 
luat sfîrșit lucrările 
Conferinței Mondi

ale a Populației.
Forumul internațio
nal a adoptat cu ova
ții o rezoluție in 
care își exprimă pro
funda apreciere față 
de președintele 
Nicolae Ceaușescu, 
față de guvernul și 
poporul român pen
tru generoasa lor 
ospitalitate, pentru 
contribuția adusă la 
încheierea cu succes 
a lucrărilor conferin

ței.
in pagina a 4 a
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CULTURĂIntri exigentă profesională
DILETANTISM

SONET
Timp copt, timp pur. Și se prelinge clipa 
peste ceasornice, ca in risipa, 
a boabelor de grîu, din spice pline 
Oră solemnă izvorînd lumine,

Mui/i tineri își amintesc, de
sigur, că într-una din săptămâ
nile trecute — prin inter
mediul micului ecran dl te
leviziunii — ne-am reîntâlnit cu 
Aura Urzioeanu intr-un remar
cabil show de muzică ușoară 
românească. Cintăreață comple
tă, interpretă de excepție a ge
nului, Aura Urzioeanu a de
monstrat virtuți artistice exem
plare : muzicalitate, voce amplă, 
tehnică impecabilă, inteligență 
scenică, mișcare fără reproș, re
pertoriu larg și de o rară varie
tate (de la romanță și cîntec de 
pahar, pînă la piese de muzică 
ușoară și de jazz), dar mai pre
sus de toate, stil personal de in
terpretare. Cu această peliculă, 
Televiziunea Română se poate 
mîndri și confrunta aricind pe 
plan mondial, obținînd girul ce*  
lor mai exigenți critici, producă
tori de filme și telespectatori. 
Recitalul Aurei Urzioeanu rămî- 
ne un exemplu de profesionalism 
pentru muzica noastră ușoară.

Tot pe aceleași ecrane am sur
prins în urmă cu cîteva luni un 
semnificativ reportaj printre par
ticipanta la concursurile de mu
zică ușoară din provincie, ce se 
visau... vedete1 Nu aveau talent, 
ureche, voce, nu cunoșteau nici 
măcar notele, dar aspirau cu 
fermitate la gloria imediată a ge
nului ușor. Din păcate, ușile 
larg deschise tineretului nostru 
de azi la cluburi și case de cul
tură devin uneori — printr-o in
terpretare neadecvată a condi
țiilor de promovare artistică — și 
trambuline de lansare a diletan- 
ților fără vocație muzicală.

Am pornit de la aceste două 
exemple tocmai spre a dezvălui 
cele două fețe opuse ale muzicii 
ușoare românești (creație muzi
cală, literară și interpretativă): 
diletantismul și profesionalismul.

Mai întâi să definim termenii 
tehnici ai genului. In mod impro
priu — sub genericul de „inuzi-

de Viorel Cosma

că ușoară se includ și muzica 
pop, folk și iazzul. Fiecare, însă, 
este altceva / Nu ne propunem 
acum definiții, delimitări etc., 
dar confuzia generează inevita
bil falsuri stridente în tălmăci
rea pieselor specifice fiecărui 
gen.

Uneori, abdicarea de la cele 
mai generale și elementare nor
me creatoare, tinde să se impu
nă gustului artistic ca „nou",

CONFRUNTĂRI

MUZICALE

„inovație" ș.a. Furia chitarelor 
electrice, a forței sonore excesive, 
a urletului vocal (denumit de 
unii „stil"), reprezintă numai re
cuzita comercială, periferia mu
zicii ușoare. Uneori virtuozitatea 
unor chitariști înșeală buna cre
dință a maselor de ascultători, 
fiindcă formula ritmico-melodică 
este banală, obsedantă, pastișată 
după modele străine. în muzica 
folk erorile profesionale apar și 
mai grave: melodia populară 
românească sau in stil popular, 
solicită o armonizare modală, 
proprie cîntecului nostru popu
lar, nu io haină „clasică", tonală, 
caracteristică muzicii occidentale.

De asemenea, unii compozi
tori de „muzică folk" ar trebui 
să țină seama de un alt element 
specific folclorului românesc : 
legătura indestructibilă dintre 
vers și melodie. Or, în „genul 
ușor" contemporan se apelează 
la versul și melodia autentică, 
împrumutîndu-i-se în schimb 
melosului un ritm de dans me

Un miniaturist*)
Aparent reținut, silindu-se să 

comunice emoții simple, directe 
și rapide, Constantin Vișan re
curge la însemnarea lapidară și 
la tiparele severe ale miniaturii, 
în care izbutește uneori să con
centreze, așa cum procedează nu 
numai poeții, ci și eseiștii, vizi
uni, forme ale vieții, reflecții și 
mărturii. El se înscrie într-o tra
diție a prozei poetice românești.

Uneori, Vișan ne pune în față 
mici mozaicuri, alteori dezvoltă 
momente epice sau descripții 
care iau înfățișarea unor trans
parente acuarele. Pe fundalul is
toriei, Vișan înscrie date ale pre
zentului și oțjciază, exaltând sen
timentul venerației și cultivînd cu 
prudență ceea ce constituie fala 
culturii noastre de ieri și de azi. 
Printre metafore, apar nume de 
voievozi șl artiști, iar claviatura 
lor este solicitată nu pentru e- 
fectele sonore, ci ca o manieră de 
a sublima și esențializa o reali
tate cu șarjă emotivă. El înșiruie 
uneori inventare poetice sau ga
me de sentimente, nume de loca
lități evocatoare și obiecte, adu- 
cînd laudă lucrurilor și atrăgînd 
luarea aminte asupra frumuseții. 
Un impuls, o sugestie sau mă
car un punct de suspensie se dis
ting în mai toate poemele-repor- 
taj care, în ansamblul cărții al
cătuiesc un scenariu al vieții in
terioare și un fragment din jur
nalul autorului.

Obsesia culturii și povara adu
cerilor aminte nu pun plumb în 
aripile textului și nu modifică li
nia discursului pe marginea so
cietății actuale. Revin motivele 
mării, ale pămîntului dobrogean, 
jocurile de ape. Autorul e un gos
podar care își rînduiește curtea, 
vede nu numai ceea ce e bun, 
ci și ceea ce e rău făcut, ceea ce 
ar trebui făcut. Știind să doje
nească și să incite, să răsplăteas
că și să stimuleze, dovedind ca
pacitatea de a extrage din dife-

rite fapte sensuri morale, el dis
creditează anumite atitudini 
printr-o undă de umor malițios. 
Fără să se teamă de sentimente 
pe nedrept defăimate de cei ce 
se vor prea lucizi și prea reci, 
Vișan se oprește cu gingășie și 
delicatețe asupra făpturilor mici, 
asupra florilor sau a detaliilor 
ce nu se trădează lesne și se păs
trează în umbra discretă a timi
dității și modestiei. El însuși pre
feră miniatura.

Făcut pentru microfon, textul 
cîștigă atunci cînd este așezat 
sub lentila microscopului și cînd, 
prin lectură, i se adaugă nuanțe 
noi, i se pun accente și culoare 
muzicală. Imaginat ca un dialog 
cu publicul larg. Dorul zăpezii 
comunică un debit de informații 
bine echilibrat și evocă din vre
me în vreme monumente celebre. 
Domul din Milano, palatele din 
Veneția, coloșii din Șanhai sau 
Izvorul Dragonului dau întreaga 
măsură a acestui călător preocu
pat de varietatea manifestărilor 
omenești și capabil să vibreze cu 
toate simțurile în fața orașelor 
necunoscute și a peisajului exotic. 
Capodoperele pe care autorul nu 
le-a văzut, dar le-a căutat și le-a 
dorit, sînt menționate în corpul 
unor figuri de stil, punînd și 
mai bine în lumină mesajul po
litic al autorului, încrederea lui 
în măreția și frumusețea lumii 
contemporane.

Uneori, sentimentul lui de pie
tate față de meșterii creațiilor 
tehnice și artistice naște senza
ția unui complex de sfială care, 
cel puțin în cazul de față, și pen
tru libertatea deplină a unei ex
presii originale, nu-și află în
dreptățirea.

TRAIAN FILIP

*) Constantin Vișan — „Dorul 
zăpezii", Editura „Cartea româ
nească"

deml Asemenea oontrafaceri a- 
bundă în ultima vreme.

Legătura dintre vers și melo
die în muzica ușoară nu poate 
fi abandonată de dragul unei 
pretinse „inovații", al unui glis- 
sando pe sunet, al unui efect. 
Ascultați-o pe Dida Drăgan, de 
pildă, în recent-premiatul cîntec 
Doar pacea de Marius Țeicu : re
frenul își schimbă accentul sila- 
bic pe parcursul piesei, cuvîntul 
pacea devenind paced (adică — 
după Dicționarul limbii române 
— „mîncare făcută din picioare 
de vițel, de pasăre, cu ouă și o- 
țet"!).

Apelul tot mai frecvent — 
mai ales în muzica pop — la 
versurile marilor poeți clasici ro
mâni, a înnobilat, fără îndoială, 
conținutul genului ușor, dar lip
sa de măiestrie și de inspirație a 
unor compozitori, a deservit une
ori numele poeților. Riscul de
monetizării textelor clasice este 
prea mare, dacă ne gîndim că pe 
lingă simplismul creatorului se 
adaugă nu o dată și „contribuția" 
interpretului.

Sigur că în muzica ușoară lip
sa vocii interpretului se com
pensează adeseori cu salvatorul 
microfon. Muzicalitatea, auzul, 
calitatea glasului însă, nu le 
poate apăra bietul amplificator. 
Aici este „cheia" multor insuc
cese ale cîntăreților noștri în 
confruntările internaționale : s-au 
promovat prea multe voci și ta
lente mediocre, s-a confundat a- 
matorul cu profesionistul. în 
lipsa vocii, unii cîntăreți încear
că să-și cîștige publicul prin 
false patetisme (joc exagerat al 
mîinilor, strigăte și urlete, bătăi 
din picioare și din palme).

Interpretarea continuă să ră- 
mînă, după opinia noastră, cu 
mult în urma creației de mu
zică ușoară și fiindcă nu puțini 
cîntăreți și instrumentiști încear
că să imite vedetele străine. 
Adeseori, citim în presă carac
terizări biografice ale principali
lor soliști și formații românești, 
unde se identifică sursele străine 
de inspirație, lăudîndu-se meri
tele în copierea originalelor.

Există aci o veche și păgubi
toare carență a criticii muzicale: 
amatorismul cronicarilor. La mu
zica ușoară s-a acreditat ideea 
că se pricepe oricine, indiferent 
de pregătirea profesională.

Festivalul de la Mamaia — 
unica manifestare artistică de 
prestigiu republican — nu s-a 
bucurat de un ecou pe măsură 
în presa noastră, unele publicații 
limitîndu-se la simple comuni
cate ale Agerpresului, altele 
apelînd la „forțe interne" ce 
aveau aerul că trimit ilustrate 
muzicale de vacanță de pe lito
ral.

Există oare soluții pentru stă
vilirea diletantismului în muzica 
ușoară românească? Desigur ci 
un mai riguros control de cali
tate al manifestărilor artistice, al 
spectacolelor ARlA-ei, al clubu
rilor și caselor de cultură, al ra
dioului și Electrecordului ar 
sluji imediat la înlăturarea fal
selor vedete, a lucrărilor de du
zină, a „făcăturilor" muzicale. 
Apoi, recrutarea unor talente vo
cale din conservatoare și licee 
de muzică, dar mai ales atrage
rea cîntăreților cu certă pregă
tire profesională. Poate că ac
tivitatea unor instructori de spe
cialitate (profesori la Conserva
tor și licee de muzică, membri 
ai Uniunii compozitorilor) pe 
lingă principalele case de cultură 
și cluburi ale tineretului, ar sti
mula talentele reale. Concursu
rile — adesea radio sau televi
zate — ar impune exigență spo
rită din partea juriilor (alcătuite 
preponderent din specialiști cu 
înaltă calificare profesională). 
Dezbaterea problemelor de crea
ție și interpretare — sub egida 
organizațiilor de tineret — ar 
putea contribui la spulbera
rea confuziilor tuturor părților. 
Muzica ușoară românească tre
buie să răspundă înaltei chemări 
de educație a tineretului promo- 
vînd arta adevărată.

Faci chipul Țării să trăiască-n mine, 
îl scrii cu foc, cu litere depline, 
cu liniștea ce nu cunoaște pripa 
a pasare! ce-și lunecă aripa.

de GHEORGHE TOMOZEI

Trăiesc un timp de rod și germinații, 
de împliniri de vise și nesații 
în care viitoru-n azi se mută, 

și-n care-adolescente generații 
numele scump, contur de alăută, 
sunet cu sunet, Țară, ți-l sărută...

LUMINA

Deplină, împlinirea e-un mare rîu de flori, 
îl mărginim în aer cu Inima, cu gîndul, 
de roade și lumină să-mbogățim pămîntul - 
hidrocentrale calme în vastitatea lor.

înalt, străpuns de caste, străvechi aurării, 
temeinicului suflet nu-i grea nici o povară, 
mai galben crește griul amiezelor de vară 
în ei cînd bate valul cîmpiilor tîrzii.

ROMÂNUVFILM PREZINTĂ

CAZUL ASTRID

producție a studiourilor din R.D.G,
cu : PETER BORGELT, S1GRID GOHLER, HORST DRINDA 
Regia : MANFRED MOSBLECH

de GRIGORE HAGIU

Lumină cit mai multă în orice anotimp, 
Lumină cit mai multă, gîndește truditorul 
luminilor din stemă, învăpăindu-și dorul 
cu aripi ce planează înfăptuitul timp.

Lumină cit mai multă in lume tuturor, 
ne cere și iși cere, izvor de conștiință, 
fantasticei renașteri ce ia, adine, ființă 

o dată la un secol în trunchiu-unui popor.

NESFÎRȘITA CALE 
A RODIRILOR

de GEORGE CHIR1LĂ

Laudă acestor mîini harnice și tinere 
care duc în faptă 
cutezanța viselor întraripate, 
laudă frunților agere 
deschise mereu lingă vulturi.
Patria mea socialistă se recunoaște pe sine 
în cele ce sînt, în tot ce 
prinde aici temelie trainică 
sub zări cutreerate de păsări albe.
Ci, iată, Cimpia română se deschide în 
semințe,
semințele dau spic de aur, 
laudă piinii
și celora ce prin puterea brațelor 
înconjură plinea cu trandafiri...
Ci, iată, în grădinile uzinelor falnice 
înalții meșteri-fauri, în lupta cu clipa, 
alcătuind după chipul și firea lor 
vizionară 
chipul de mîine al țării.

Nimic nu rămîne al umbrei, 
totul se rotunjește in lumina clară a zorilor, 
ca o nesfîrșită cale a rodirilor, 
ca o planetă atît de apropiată ochilor noștri 
inimilor noastre, roșia planetă - 
în care demnitatea este ridicată la rang 
de politică de stat.

PREGĂTIRI PENTRU DESCHIDEREA 
NOULUI AN ȘCOLAR

COLABORAREA
CU UNITĂȚILE PRODUCTIVE

In ultima săptămână a lunii 
august, secția de propagandă a 
Comitetului județean de partid 
Galați a organizat o ședință cu 
directorii de școli (licee și clase 
afiliate), cu membrii inspecto
ratului școlar și cadre din con
ducerea întreprinderilor care 
subvenționează unități școlare și 
unde s-au discutat o serie de 
probleme legate de generaliza
rea primei trepte de liceu și 
măsurile concrete ce se impun 
a fi luate pentru ca noul an 
școlar să înceapă în cele mai 
bune condiții. Au fost constitui
te colective repartizate în co
munele unde nu sint cuprinși 
toți elevii și acolo unde sint 
clase afiliate, pentru a urmări 
cuprinderea tuturor elevilor in 
prima treaptă de liceu, asigura
rea cu ajutorul întreprinderilor 
patronatoare a unei baze mate
riale adecvate, precum și înca
drarea școlilor cu personal di
dactic corespunzător în special 
pentru disciplinele de specialita
te, măsurile care au fost luate 
sau urmează a fi luate de către 
organele locale pentru asigura
rea unor condiții bune de caza
re șt transport a elevilor, acolo 
unde este cazul.

în județul Galați, acest eveni
ment de semnificație majoră în 
viața școlii va însemna : aproa
pe 8 000 de elevi în anul I. mal 
precis 147 de clase la bază cu 
5 506 elevi și 72 de clase afilia
te cu 2 594 elevi, din care peste 
76 la sută în cele 17 licee de 
specialitate (industrial, agricol, 
economic, sanitar, pedago
gic, de artă etc). La liceele 
real-umaniste din mediul rural 
s-a redus planul de școlarizare 
cu 6 clase din lipsă de opțiuni, 
ele fiind astfel transferate licee
lor de specialitate.

Tovarășul inspector școlar ge
neral adjunct, Tiberiu Stegă- 
rescu, ne spune : „Referitor la 
pregătirile făcute de noi pentru 
generalizarea primei trepte de 
liceu, putem aminti de consti
tuirea comisiei județene de ori
entare școlară și profesională, 
cit și a acelora de la nivelul 
școlilor, prelucrarea normelor de 
înscriere în treapta I cu direc
torii școlilor și cu diriginții cla
selor a VIII-a, cu absolvenții și 
cu părinții acestora, realizarea 
unor prospecte de popularizare 
a școlilor, precum și a filmului 
„Alfabetul meseriilor", care a 
fost vizionat de toți absolvenții 
clasei a VIII-a“.

Au fost alocate fonduri în va
loare de 3 200 000 lei pentru ma
terial didactic șj 2 828 000 pentru 
mobilier. Fiecare unitate cu cla
se afiliate trebuie să aibă cel 
puțin un atelier școlar pentru 
instruirea practică a elevilor și 
cite 3—4 laboratoare, mai ales 
în mediul rural.

„La Liceul mecanic nr. 1 Ga
lați. patronat de Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini 
Grele, avem treapta I in bază și 
clase afiliate în Galați și în co
munele Pechea, Cuca și Grivița 
— ne spune tovarășa directoare 
Elena Vîlsan — și, datorită popu
larității de care se bucură liceul 
nostru, la noi problema a fost 
de a orienta elevii mai ales 
spre meseriile mai puțin căuta
te și insuficient cunoscute. 
Acum lucrăm împreună cu uzi
nele care subvenționează aceste 
clase la utilarea atelierelor lor, 
apoi sprijinul nostru va conti
nua de la aplicarea planului d« 
învățământ pînă la asigurarea 
cu cadre de specialitate (malștri- 
instructori și ingineri) a asisten
ței tehnice la orele de cultură 
tehnică și atelier".

ION MIHALACHE

MANUALELE
Despre manualele viitorului 

an ne-a vorbit tov. Ion Stan- 
ciu, directorul Editurii didactice 
și pedagogice:

— Pentru anul acesta am 
editat 776 manuale școlare, din
tre care 102 sînt manuale noi 
și 149 revizuite. De fapt mai 
toate manualele le revedem de 
la an la an, le aducem îmbu
nătățiri. Am ținut seama de 
indicațiile cuprinse în Hotărâ
rea Plenarei C.C. al P.C.R. din 
iunie 1973, conform cărora ma
nualele școlare trebuie să doze
ze riguros cunoștințele, să le 
sistematizeze în vederea unei 
mai mari accesibilități, să lege 
cunoștințele teoretice de acti
vitatea practică.

Am redus considerabil numă
rul manualelor ce depășeau ca 
număr de pagini orele afec
tate materiei respective săptă- 
mînal. Pentru o disciplină cu 
2 ore pe săptămână erau ma
nuale și cu 400 de pagini. Am 
redus într-o asemenea măsură 
numărul de pagini ca pentru o 
oră manualul să aibă 2—3 pa
gini pentru gimnaziu și cel mult 
4 pagini pentru liceu. Mai sînt 
totuși și cîteva care au un vo
lum mal mare, dar acestea sînt 
cele pentru liceele de speciali
tate care sînt folosite și în șco
lile profesionale și în cele de 
maiștri. -Am continuat îmbună
tățirea conținutului manualelor 
de Limba română pentru clasa 
a Vl-a, a Chimiei de clasa 
a Vil-a, care are unele elemente 
noi și în forma în care e pre

Absolvenții anului 1974 la locurile de muncă

„Am putea spune că am pășit cu dreptul"
La o lună după repartizarea 

lor in producție, ne-am propus 
să-i cunoaștem, pe cel mal ti
neri specialiști la locurile de 
muncă. Am pornit spre Vllcea, 
județ care și-a adăugat in anii 
socialismului valențele dezvol
tării industriale moderne prin 
coloanele de sinteză de la Go
vora, prin cetatea luminii de pe 
Lotru. Ne-am oprit la două în
treprinderi reprezentative pen
tru noul profil al acestor me
leaguri ale țării : Centrala in
dustrială de produse anorganice 
de la Govora, care a primit 
anul acesta 32 de absolvenți — 
ingineri, economiști și chlmiști 
— și la Combinatul de indus
trializare a lemnului din Rîm- 
nieu-Vîlcea. Spre lauda lor, ma
joritatea celor pe care îi căutam 
se prezentaseră de la 1 august 
Ia posturi. Cu cițiva am șl dis-

cutat. Ne-au mărturisit că veni
seră in Întreprinderile respecti
ve cu dorința de a se apuca de 
treabă, dar și cu întrebări ine
rente pentru niște tineri aflați 
la început de drum in viață și 
in muncă : unde vor locui, cum 
se vor acomoda cu oamenii, cu 
locurile, cu munca... A fost îm
bucurător să constatăm că a- 
ceeași grijă care i-a înconjurat 
în timpul anilor de studii, cînd 
li s-au asigurat toate condițiile 
pentru a se pregăti, i-a întim- 
pinat și aici, așa Incit încă din 
primele zile ei au avut asigura
te locuințe, s-au putut simți, 
intr-un cuvint, ca acasă. „Am 
putea spune că am pășit cu 
dreptul" — remarca Stana Onea, 
absolventă a Facultății de chi
mie din Iași, pe care am In- 
tîlnit-o aici.

Totuși, pentru unii dintre ei,

Imnurile pădurii
(Urmare din pag. I)

țese cum între cinstirea ce
lor care își aduseseră pri
nos națiunii singele lor să
deam copaci și arbori pe 
văile și dealurile, pe poalele 
munților noștri. Începusem să 
înțeleg cum înainte de a 
mă naște păduri întregi fu
seseră frînte lacom și luaseră 
drumul risipei. Trebuiau în
locuite jertfele de arbori, ar
borii trebuiau să crească o 
dată cu noi, copacii aveau 
să rodească în cițiva ani în- 
tr-un clocot de pîrguri, in
tr-un miraj al curatelor noas
tre gînduri. Săpam și pu
neam puieți, pe ploi, pe vin- 
turi, prin noroaie, urcam, co
boram, număram tot ce prin
sese viață șt se înălța. Și 
iată acum, cînd mă întorc 
pe vechile drumuri ale Ar
geșului, mă îmbrac de 
foșnet și mă simt mai mult 
ca aricind al colinelor, al 
munților mei. Orice freamăt 
de creangă e un cîntec al 
anilor miracolului românesc, 
al vieții celor trei ferestre

ale casei noului veac al țării. 
In aceste zile țin pe masa de 
lucru ziarele, freamătele ar
borilor de acasă transformați 
în hîrtie care ține pe fruntea 
ei știri despre viitorul țării: 
Proiectul de Directive ale 
Congresului al XI-lea al 
Partidului Comunist Român. 
Și iată aud cu toate simțulile 
mele aceste înalte cuvinte a- 
dresate de gînditorii țării vie
ții pădurilor și a înaltelor pa
late cu orgi de lemn și de 
flori și de fructe miraculoa
se cum este și timpul pe ca- 
re-l trăim și-l visăm. „In 
domeniul silviculturii se va 
urmări conservarea și dez
voltarea fondului forestier, 
respectarea normelor de ex
ploatare impuse de gospodări
rea judicioasă a pădurilor — 
important patrimoniu națio
nal". Ca o expresie vie a 
conștiinței comuniste, arbo
rii strămoșilor, arborii sădiți 
de noi în copilăria noastră 
se vor umple de imnuri și 
vor fi ocrotiți de noi în 
dorința unanimă de cîntec și 
de pace a țării.

ce e drept puțini, stăruie și o 
oarecare nemulțumire, îndrep
tățită am zice, dacă ne gîndim 
la dorința firească a acestor ti
neri, de a-și demonstra prin 
fapte utilitatea ca specialiști. 
Or, în privința aceasta, mai sint 
încă unele lucruri de pus la 
punct. Așa, de pildă, în afara 
Stanei Onea, la serviciul C.T.C. 
al Centralei industriale de pro
duse anorganice mai lucrează 
încă două chimiste sosite de a- 
semenea pe data de 1 august : 
Vasilica Ion și Carmen Făgără- 
șan. Nici una din ele nu putea 
vorbi prea pe larg despre mun
ca lor, despre ceea ce făcuseră 
de la data prezentării și pînă 
in ziua vizitei noastre. Pentru 
că, după îndeplinirea tuturor 
formelor legale de încadrare — 
vizite medicale, instructaje de 
protecția muncii etc., li s-a spus 
că „încă nu este nevoie de chi
miste noi în laboratoare", că 
vor trece mai Intii prin toate 
laboratoarele, pentru a se obiș
nui cu munca etc., ca să afle, 
pînă la urmă, că, de fapt, ele 
fuseseră încadrate pentru noile 
capacități de producție ce vor fi 
date, ce e drept, curând în folo
sință.

O situație aproape asemănă
toare am întîlnit și la Combina
tul de industrializare a lemnu
lui, unde pe cei doi absolvenți 
repartizați anul acesta aici — 
inginerii Gheorghe Stănciulescu 
și Mariana Bertea — i-am găsit, 
pe primul supraveghind curățe
nia efectuată în secție de către 
ucenici, iar pe a doua întoc
mind niște situații. „Singurul lu
cru care mi-a fost cerut pînă 
acum a fost să întocmesc situa
țiile zilnice ale aprovizionării 
cu materiale a secției „placaj" 
în care lucrez și să țin niște ore 
la cursurile de recalificare — 
imi spunea Mariana Bertea. La 
fel și colegul meu. Sigur, e 
normal să mi se lase un răgaz 
pentru a intra in ritmul celor
lalți, totuși eu cred că putem 
face, de pe acum, mai mult 
pentru a ne folosi cunoștințele, 
mai ales că, în ceea ce mă pri
vește, lucrarea de stat am 
avut-o tocmai în domeniul teh
nologiei de fabricație a placa
jului..."

Aceasta le era nemulțumirea ; 
o nemulțumire lăudabilă în ceea 
ce îi privește, legată de faptul 
că nu au avut deocamdată oca
zia să-și folosească din plin cu
noștințele tehnico-științifice de 
specialitate acumulate în anii 
de studii. Este adevărat, timpul

care a trecut de la încadrarea 
lor este scurt. Este iarăși ade
vărat că, în nerăbdarea lor de 
a fi cît mai curînd utili, tinerii 
specialiști nu țin totdeauna 
seama că le lipsește încă expe
riența, că informația teoretică 
nu este suficientă pentru a face 
față fără dificultăți exigențelor 
muncii practice. în acest sens 
este și normal să II se lase o 
perioadă de acomodare, pentru 
a cunoaște utilajele, tehnologii
le. Trecerea lor prin toate sec
țiile și laboratoarele este, așa
dar, de înțeles, ea urmărind 
crearea unei viziuni de ansam
blu asupra întregului proces de 
producție.

Totuși, nu trebuie uitat nici 
faptul că tinerii specialiști au 
beneficiat în facultate de cele 
mai moderne laboratoare, au e- 
fectuat luni de practică în în
treprinderi și au studiat concret 
procesele de producție In unită
țile în care și-au făcut docu
mentarea în vederea elaborării 
lucrărilor de diDlomă. Astfel In
cit, în fața producției, ei nu sînt 
complet nepregătit!, rolul peri
oadei de acomodare amintite 
trebuind să fie, de aceea, doar 
cel de a-1 obișnui cu specificul 
Întreprinderilor în care au fost 
repartizați. Fapt mult mai ușor 
realizabil prin antrenarea lor 
directă in muncă, prin reparti
zarea de responsabilități și 
sarcini concrete, pe măsura pre
gătirii lor, decît prin situația de 
simpli spectatori la ce fac alții, 
în care sînt lăsati.

Ne îngăduim, de aceea, să su
gerăm factorilor de răspundere 
din cele două întreprinderi să 
găsească soluții pentru compri
marea etapei de vacanță în care 
se găsesc acum absolvenții ce 
le-au fost repartizați, de a în
credința tinerilor specialiști răs
punderi tehnico-economice pre
cise, chiar dacă pentru început 
de mai mică importanță, dar 
care să constituie un punct de 
plecare pentru altele din ce în 
ce mai largi. într-o creștere 
progresivă, astfel îneît la sfîrși- 
tul perioadei de stagiatură să 
se poată vorbi desore ei ca des
pre niște specialiști deplin for
mați la locurile de muncă în 
care activează. Ne sprijinim a- 
ceastă ooinie atît pe dorința ti
nerilor înșiși de a fi cît mai 
curînd utili, cit și pe interesele 
producției, în permanentă dez
voltare, cerînd un număr tot 
mai mare de cadre cu pregătire 
superioară.

MARIAN GRIGORE

zentat conținutul și în modul 
în care sint stimulați elevii spre 
o activitate independentă, ca 
și manualul nou de Zoologie 
în culori pentru clasa a VII-a 
pe care îl considerăm foarte 
bun.

— Referitor la manualele 
pentru liceele de specialitate și 
școli profesionale ce ne puteți 
spune ?

— Vor apare 201 manuale, 
pentru toate domeniile științi
fice și tehnice. Cu alte cuvinte 
pentru toate specialitățile înce- 
pînd de la lucrările necesare 
liceelor de informatică și pînă 
la cele necesare școlilor profe
sionale de ospătari. La elabora
rea lor, pentru a asigura elevi
lor atît o pregătire teoretică cît 
și capacitatea lor de a o lega 
de procesul de producție am or
ganizat colective formate atît 
din specialiști din producție cît 
și oameni care au lucrat sau 
lucrează în învățămînt.

— Pentru învățământul supe
rior am prevăzut 100 de titluri 
pentru acest an și cam jumă
tate din ele au și apărut. Pla
nul a fost mai mare dar unită
țile de învățămînt superior nu 
ne-au dat toate titlurile, iar 
altele nu au întrunit tirajul co
respunzător. Noi am încercat să 
acoperim în general toate disci
plinele, cu o pondere mai mare 
pentru cele din învătămîntul 
tehnic. O bună parte din ele 
fiind litografiate pe plan local, 
considerăm că le-am selecționat 
pe cele mal bune din diverse 
specialități. Totuși și aici se 
observă tendința ca unii autori 
să le conceapă mult prea volu
minoase ca pe niște adevărate 
tratate, ■ lucru ce nu se justifică 
întotdeauna. Pentru viitor pre
conizăm ca la elaborarea unui 
manual pentru o anume spe
cialitate sfi obținem colaborarea 
specialiștilor din mai multe 
centre universitare.

Ținuta grafică și estetică a 
manualelor va fi mult Îmbună
tățită în comparație cu anii pre
cedent!. în acest eens s-a pre
văzut și o tehnoredactare deo
sebită ca și tipărirea în două 
culori a multora dintre ele, 
avîndu-se in vedere șl o așezare 
în pagină mai economică. To
tuși la unele din ele ne-am asi
gurat un echlibru între cerin
țele de a economisi hîrtia și 
cerințele igienice și pedagogice 
ele manualelor școlare.

M. ION

Modelul
(Urmare din pag. I) 

furor, acum și aici, în fapta 
de judecată a viitorului, mi 
se dezvăluie ca o imensă mînă 
pusă pe treabă serioasă și 
întinsă cu vibrație de facere 
peste orizonturi de pămint 
românesc. încercăm, fie-mi 
permisă aserțiunea, o larg 
respirată operație de trans
plantare a modelului func
țional al mîinii — care este 
în esența lui cel al muncit — 
în spațiile treburilor societă
ții.

Nu-I deloc o treabă ușoară, 
dar așa cum miinile omului 
n-au pregetat vreodată să 
mizeze pe sensibilitatea sim
țurilor tactile pentru a de
păși momente de cumpănă 
ce păreau insurmontabile, tot 
astfel vroîm și putem noi a- 
cum, la niveluj acumulato
rului de energie cu peste 
douăzeci de milioane de e- 
lemente, să ne diriguim tre
burile cu o clară și meticu
los închegată perspectivă a- 
supra obiectivelor.

A întrona o concepție uni
tară intr-un univers cu mii 
de parametri și cu o mulțime 
deschisă de factori aleatori 
mi se pare o întreprindere 
de mare cutezanță istorică. 
Succesul ei stă, întîi și-ntii, 
în premisele pînă acum do- 
bîndite. Și aceste premise ; 
există. Nu pot, ca atare, să 
nu mărturisesc fiorul de 
mindrie lăuntrică pe care îl 
simt ureînd în mine, la gîn
dul că in fecunda sinteză 
programatică a partidului, 
traiectoriile de destin ale 
Țării îmi apar ca o altă față, 
infinit mai expresivă, a mo
delului lucrativ al mîinii.
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COTE INDUSTRIALE
IN CETATEA DE SCAUN

ION ANOREITÂ, V.RÂVESCU, O. MARIAN

„Palatul de sticlă" 
al legumicultorilor 

din Bucov

r

• 124 obiective industriale, din
tre care : întreprinderea de utilaj și 
piese de schimb, Combinatul de ce
luloză și hîrtie, Fabrica de tricotaje 
„Zimbru", întreprinderea mecanică, 
Combinatul de prelucrare a lemnu
lui.

• Față de 1948, cînd economia 
județului avea un pronunțat carac

ter agrar, în 1973 industria realiza 
peste 72 la sută din produsul global 
și peste 83 la sută din totalul bene
ficiilor.

• Peste 70 de produse industriale 
— aproape 22 la sută din producția 
marfă — se exportă în 35 de țări ale 
lumii.

De cîțiva ani, pe lingă Casa de cultură din Suceava își des
fășoară activitatea un cineclub. Tinerii cineaști și-au făcut o 
profesiune de credință din a înregistra pe peliculă, în succesiu
ne temporală, secvențe din munca și viața concetățenilor lor, 
fiind prezenți cu aparatul de filmat la mai toate evenimentele 
trăite de oraș, de județ. O retrospectivă, dar mai ales o imagine 
la zi se constituie intr-o pildă de efort și dăruire a oamenilor 
din acest colț străbun de pămînt românesc, cuprinși în ampla 
întrecere de-a intimpina cel de-al XI-lea Congres al partidului 
cu elocvente fapte de muncă.

îi însoțim pe colegii cineaști în această ultimă călătorie de 
documentare. Așadar, motor !

COTA ZERO — PE DRUMUL 
DESCĂLECĂRII

Cel dinții stop-cadru — pasul 
Prislopului. Un moment de is
torie, o necesară înturnare cu 
spiritul spre trecutul eroic. 
Venind dinspre Maramureș, ți 
se deschide minunată mîndra 
Țară a Bucovinei. înfrunți cul
mea Mestecănișului și iată-te 
la cele Trei Movile strâjuind 
intrarea Văii Bourului. Undeva, 
în stingă, domină întinderile 
vestita Piatră a Zimbrului. încă 
o „bătaie" bună de... microbuz 
și inserarea te prinde, popas, 
drumul Descălecătorului de ța
ră, Dragoș Vodă, De aici începe 
— după cum conchide cronica
rul — Țara Moldovei, cu ves
tita ei capitală — Suceava, a- 
testată documentar din anul 
1388. Cel puțin două momente 
de cumpănă rămîn încrustate 
cu litere de foc aici, pe răbo
jul istoriei : 1) înapoierea, fără 
izbindă, de sub zidurile cetății 
a unuia dintre cei mai mari cu
ceritori ai lumii feudale, Maho
med al II-lea ; 2) aici, la Ce
tatea Sucevei, s-a rostit solemn, 
în anul 1600, jurămîntul de cre
dință în fața lui Mihai Vitea- 
zu, ca voievod al Țării Româ
nești, Ardealului și Moldovei.

Mutarea capitalei la Iași, în 
1564 — și nu numai aceasta — 
a însemnat pentru Suceava 
începutul unei perioade de de
clin. Cetatea, care pe vremea 
lui Ștefan cel Mare număra a- 
proximativ o sută de mii de 
suflete, ajunsese, în timpul din 
urmă, într-o aproape totală 
părăsire. Și, cu ușoare intermi
tențe, așa va rămîne pină la 
23 August 1944. De altfel, în
tr-o enciclopedie a României, 
editată în 1938, se consemnează : 
„Suceava este un fel de tirg 
de interes mai mult local, care 
păstrează din trecut numai bi
sericile și ruinele cetății (...) ; 
a rămas într-o situație materia
lă destul de mediocră și nici 
din punct de vedere urbanistic 
nu a avut o situație mai bună".

Profesional vorbind, colegii 
cinefili au rămas puțin nemul
țumiți, pelicula a reținut mai 
mult codri, munți și izvoare, 
poteci ascunse ochiului și filă 
îngălbenită de cronică. Altă co
mandă „Motor !“ — alt stop- 
cadru:
C.P.L. — LA COTA MAXIMEI 

EXIGENȚE

Un prim tur de manivelă a- 
supra inscripțiilor din noile 

„cronici" ale avîntului muncito
resc. Notăm de pe panourile — 
o sugestivă agitație vizuală — 
care ne intimpina în fiecare 
secție a Combinatului de pre
lucrare a lemnului :

„Prin reducerea consumului 
cu 1 la sută la lacurile poli- 
esterice în producția de mobilă 
se poate obține o economie a- 
nuală de 4 000 kg. în valoare de 
460 000 lei".

„Pe mașina mea, nici un re
but !“

„Eu produc, eu controlez !“
„O garnitură pe lună, din 

material economisit !“
Sînt chemări mobilizatoare, 

care antrenează în aceste zi
le fierbinți de producție pe toți 
cei 2 300 de lucrători ai unității. 
Ei și-au făcut din exigență un 
principiu de viață, de muncă. 
„Nu numai pentru că peste 60 
la sută din produsele noastre 
merg la export ne preocupăm 
în mod exigent de calitate — 
ne spune inginerul Ion 'bres- 
cu, secretarul co; . .etului 
U.T.C. —- ci pentru că tot ceea 
ce iese din mina noastră tre
buie să fie trainic, de calitate. 
Este o morală a muncii pe care 
ne-am însușit-o fiecare, dar și o 
morală intimă, care' ține de 
natura,, de formația spirituală 
a fiecăruia dintre noi". Reți
nem, concomitent, și replica tî- 
nărului muncitor Constantin 
Grigore : „N-aș avea odihnă 
dacă aș ști că la sfîrșitul 
schimbului mi s-ar semnala o 
piesă rebutată. Pentru aceasta 
n-am nevoie de controlori pe 
urma mea. Mă supraveghez sin
gur, sînt exigent cu mine în-

De cîțiva ani, pe lingă Casa de cultură din Suceava își desfășoară activitatea un cineclub...

surni". Autoexigenți sfnt nu
meroși tineri din combinat. 
Cînd amintim numele lui Aurel 
Chițan, Gheorghe Aiftodoaie, 
Petru Irimescu, loan Panțîru, 
Constantin Melinte — subliniem 
nume de tineri comuniști, frun
tași în producție, exemplu de 
conștiință în întreaga lor viață. 
Prin munca lor neobosită, com
binatul livrează anual o pro
ducție în valoare de circa 650 
milioane lei, care la sfîrșitul 
lui 1980 va atinge miliardul. 
Planul pe primii 4 ani ai cinci
nalului a fost realizat încă din 
august. în cinstea Congresului 
angajamentele au fost supli
mentate. Ritmul în care se 
lucrează, însă, asigură totdeau
na aici — la cota maximei e- 
xigențe — un singur, edificator 
răspuns : REALIZAT.

„ZIMBRUL" — LA COTA 
SUCCESELOR

Aici — ne spun „colegii" ci
neaști — cu cîțiva ani în urmă 
era o imagine rurală, pe care 
socialismul a convertit-o în 
promontoriu industrial. Poposim 
pe acest promontoriu, Ia Fa
brica de tricotaje „Zimbrul". 
Aici sîntem martori la o ne
întreruptă ștafetă a succeselor. 
Ea pornește din cea dinții sec
ție — tricotaj. Elisabeta Boca 
lucrează de la înființare, adică 
din urmă cu cinci ani. Stăpî- 
nește patru mașini. Planul zil
nic — 102 kg. de fire tricotate. 
Raportul ei, tot zilnic — 120— 
130 kg. Peste 100 de uteciști 
raportează zilnic substanțiale 
depășiri de plan. De la Elisa
beta Boca tricotul trece în sec
ția finisaj, și odată cu el și 
ștafeta succeselor. O primește 
tînărul ajutor de maistru loan 
Curie cu cei 22 de „ortaci", în
tre care Vasile Beraru, Dumi
tru Rău. Dumitru Băiețan. Ei 
metamorfozează materia pînă 
la cota maximei calități. Iar la 

sfîrșitul fiecărei zile, al fiecă
rei luni și tinerii de aici 
transcriu, cu literele hărniciei, 
bunele lor realizări pe răbojul 
faptei. în sfîrșit, secția a III-a 
confecții. Aurica Popescu, Cor
nelia Neamțu, Aspazia Zaha- 
ria, Tania Hudișteanu, Viorica 
Popescu, Stela Lazăr, toate cele 
640 de uteciste transformă tri
cotul proaspăt colorat în cămăși, 
bluze, treninguri și alte sorti
mente etalate cochet în vitri
nele magazinelor. în ceea ce 
privește vrednicia, amintim că 
angajamentul lor a fost deja 
realizat. Reținem — la îndem
nul Vioricăi Ciobanu, secretara 
comitetului U.T.C. — și faptul 
că aici lucrează. „în puncte de 
răspundere și decizie ale pro
ducției". multe absolvente de 
liceu calificate la locul de 
muncă. Una din ele. Mariana 
Cloroianu, deja ajutoare de 
maistru, ne asigură că au în
vățat temeinic nu numai me
serie, ci șl să gîndească și să 
acționeze ca adevărate munci
toare.
ÎNTREPRINDEREA mecani
ca — LA COTA ÎNALTELOR 

PREMIERE

Tinerii cinefili încearcă un 
moment de regret : la secvența 
povestită de inginerul Horia 
Botezan, ei n-au fost martori, 
pelicula n-a putut înregistra, 
întimplarea, însă, merita cu 
prisosință. O povestim. deci. 
Anul trecut, la un tirg inter
național, tînărul inginer Horia 
Botezan însoțea o premieră a 
întreprinderii — mașina de as
cuțit burghie. Produs nou. Un 
vizitator necunoscut se intere
sează de calitățile ei tehnice, 

Ne luăm rămas bun de la colegii cineaști. Aparatul lor de 
filmat s-a îmbogățit, în această zi de efort sucevean, cu zeci, 
sute de metri de peliculă. Carnetul de reporter, de asemenea. Și 
în timp ce ei se îndreaptă spre laboratorul de developare, noi, 
membrii brigăzii de reportaj, solicităm legătura telefonică pen
tru a transmite cele consemnate.

înclintnd a neîncredere. A 
doua zi se prezintă cu o 
servietă plină de burghie fo
losite. în cîteva minute, Bo
tezan i le ascute la această 
mașină. Necunoscutul comandă 
pe loc firmei românești 30 de 
bucăți ; era director de între
prindere.

Faptul are, incontestabil, 
semnificația lui, ilustrînd o da
tă in plus prestigiul de care 
se bucură produsele industriei 
noastre. El este cu atît mai 
valoros, cu cit la Suceava, lo
cul în care a fost produs, în 
urmă cu șase ani, fierul con
stituia un „material auxiliar" și 
nu o industrie. „în acest inter
val de timp — subliniază Va
sile Pavel, directorul între
prinderii mecanice — la noi a 
avut loc un veritabil șir de 
premiere. Profilați pe construc
ții de mașini unelte, am asi
milat pînă acum 14 tipuri noi. 
Unele din ele — mașina de 
găurit cu masă magnetică și 
ferăstrăul cu disc abraziv — 
se confecționează pentru prima 
oară în țară". Este, de aceea, o 
dovadă de mîndrie și măies
trie profesională pentru cei 
800 de lucrători — marea ma
joritate tineri — că lor Ie-a 
fost încredințată o asemenea 
răspundere, de care se achită la 
un înalt nivel de conștiință 
muncitorească. Petru Ciubo- 
taru, Li viu Ujeniuc, Petru Sîr- 
ghie, Toma Luchian, Petru Tâ
râș — rectificatori, strungari, lă
cătuși, maiștri și ingineri — 
sînt cîțiva din semnatarii înal
telor premiere industriale care 
au avut loc aici.

Pe undeva, apa Teleajenului, 
încărcată și obosită de reziduuri 
industriale. Aerul rămîne însă — 
ca o sfidare — curat, pentru că 
aici, la Bucov, verdeața te inun
dă „pe toate etajele". Păduri 
și grădină... „Sînt grădinari din 
tată în fiu, chiar și tovarășul 
Mișcă, președintele cooperativei 
agricole" — asta am aflat la în
ceput. Deci este vorba despre 
tradiție ? Un sat de legumicultori, 
așezat cu tot dichisul publicității 
între fruntașii grădinăritului. De 
trei ori Ordinul Muncii clasa I; 
puzderie de diplome în care se 
menționează cu litere de-o 
șchioapă, aurii: ..fruntaș în cul
tura legumelor"...

Tovarășul Toma Radu, secre
tarul U.T.C. pe cooperativă, ne-a 
fost prezentat ca un băiat ener
gic. Se ocupă de contabilitatea 
producției. A intrat în acest an 
la Facultatea de economie a a- 
griculturii, la fără frecvență. 
„Responsabilitatea este mare jt 
tot timpul trebuie să fiu cu o- 
chii-în-patru. Trebuie să mă pre
gătesc și să fiu la curent cu toa
te. De ce? Pentru că pe 8 la 
sută din suprafața de teren a 
cooperativei se realizează 37—40 
la sută din valoarea totală a pro
ducției; țineți cont, producție pe
risabilă care se poate degrada 
de la oră la oră și eu răspund 
de munca oamenilor". Adică a 
celor peste 150 de cooperatori, 
din care aproape jumătate sînt 
tineri, iuți la muncă și ascultă
tori la sfaturi. „La noi munca 
este o cinste, iar la legume nu 
lucrează decît cei care sînt cu 
adevărat vrednici". Vrednici și 
sensibili, pentru că legumele sînt 
delicate, precum fetele care mi
gălesc toată ziulica brazdele și 
plantele. Programul de lucru de
pășește cu mult granița celor 10 
ore statuate pentru munca în a- 
gricultură. „Se lucrează cu ființe 
vii!“. Iar ziua de duminică, nor
mal. Plus nopțile, cînd se udă. 
Tot timpul este cineva prezent 
în grădină. Răgazul scurt al a- 
notimpurilor „bune pentru le
gume" impune această prezen
ță. Perioadele se mai extind: prin 
sere, răsadnițe, solarii. Și chiar 
cu rogojini. Legumele proaspete 
de la revelion sau din luna mai 
străbat acest „drum forțat" con
struit de mina omului peste vu- 
terea astrului tutelar.

Forțat și totuși normal. I a 
început cooperativa agricolă Bu
cov avea 25 hectare de legume, 
cu o producție medie de 16—17 
mii kilograme; acum s-a aiuns 
la 80 hectare cu 42 000 kg. Spi
ritul tehnic al tovarășului inginer 
Alexandru Apostol nu ne iartă 
de explicațiile de specialitate, fă
ră de care nu se poate: „soiuri 
de înaltă productivitate, specia
lizarea și concentrarea producției, 

agrotehnica avansată sînt factorii 
care au determinat creșterea 
spectaculoasă a producției". În
drăznim să depășim „limita teh
nică", dar nu sfîrșim întreba
rea :

— Oricum...
— Aveți dreptate, oamenii. Cu 

toate că sînt legumicultori din 
tată în fiu, tradiția simplă, moș
tenită, nu ar fi fost suficientă. 
Să vă dau un singur exemplu : 
aplicăm 12 tratamente cu 4—5 
substanțe insectofungicide. Se 
cere precizie de doză, timp, 
stadiu de vegetație. De aceea se 
învață permanent, odată cu mun
ca. Avem un cerc legumicol, un 
laborator agrotehnic cu apara
tură necesară și mai ales oameni 
dornici de a cunoaște tot ce e 
nou.

La Bucov, noul a pătruns însă 
cu discemămînt. Socoteală bc- 
trînească, „să nu crezi pină nu 
vezi", dar oricum sănătoasă. Mai 
ales povestea cu sera. Cînd to
varășul președinte Mișcă a pro
pus adunării generale construc
ția unui „palat de sticlă", așa 
cum au vecinii de la Ploiești, eu 
început discuțiile. „Acolo sînt 
aproape 200 hectare"... După v.n 
an, cînd în loc de 100 tone au 
scos 200 tone, adică dublu, au 
zis că e bine. Acum se scot pe 
hectarul de seră și 280 tone to
mate. Chiar dacă pentru a salva 
firavele răsaduri de îngheț se 
transformă nopțile de somn în 
nopți de veghe, iar cînd viatu
rile năprasnice sparg carcasa de 
sticlă, sacii de nisip sau panou
rile sînt sprijinite cu mâinile. Și 
asta în afara celor 175 de ore 
lunar de muncă patriotică ale ti
nerilor din cooperativa agricolă 
numai pentru sectorul legumicol.

Nopțile de vară sînt frumoase 
la irigat. Se dă pămtntului de 
15-20 ori mai multă apă decît 
din ploaie ; prin brazde, din fo
raje. Apa trebuie să fie limpede 
si curată cînd ajunge la plante. 
Si tot pămîntul, pentru spornicul 
fertilității, primește, de zece ori 
mai multe îngrășăminte decît e- 
cum 8—9 ani în urmă. Tinerii 
grădinari Aurel Cojocaru, Nicolaa 
Șuruparu, Rita Anton, Maria Ghi- 
ță, Ioana Stănescu, Constanta 
Bălan au învățat din cărți și de 
la cei cu mai multă experiență- să 
dirijeze apa și substanțele chi
mice. Fără supărare la observa
țiile „de amănunt", uneori prea 
„de amănunt". Dar tinerii sînt 
receptivi pentru că au de preluat 
din mers o ștafetă,' ridicată n» 
culmi foarte înalte, ale unei me
serii delicate și pline de satis
facții. Iar barometrul muncii (în 
medie un tînăr lucrează 250-300 
zile pe an) atestă faptul că tradi
ția a intrat ne mtini buna

ȘTEFAN DORGOȘAN

FAPTE DIN CRONICA ÎNTRECERII
Scurtarea termenelor de 
execuție

Pe șantierele energetice din 
Gorj constructorii și mentorii 
înscriu noi succese în întrecerea 
al cărei obiectiv de bază îl con
stituie scurtarea termenelor de 
execuție. La lucrările de infra-- 
structură ale turnurilor de ră
cire nr. 4 și 5 de Ia termocen
trala Rovinari—Rogojelu, de
exemplu, constructorii au cîști- 
gat un avans de 100 zile față 
de prevederile din grafice. Pe 
același șantier au fost scurtate 
cu 15—60 de zile termenele la 
construcția coșului de fum nr. 
3, sălii mașinilor și stației de 
pompe. Constructorii termocen
tralei Turceni, unitate unde se 
fac deja 
fectuării 
lucrările 
care va 
metri. Rezultate frumoase se în
registrează și în cadrul Comple
xului hidrotehnic și energetic 
Cerna — Motru — Tismana, un
de s-au realizat, peste plan, de 
la începutul anului, diferite, 
lucrări in valoare de 600 000 lei.

pregătiri în vederea e- 
montajelor, au început 
Ia primul coș de fum 
avea înălțimea de 220

Extinderea serviciului te 
lefonic automatizat

în orașul chimiștilor, Victoria, 
a fost dată în funcțiune, la în
treaga capacitate, noua centrală 
telefonică. Aceasta este a șaptea 
localitate din județ care bene
ficiază de serviciu telefonic au
tomatizat. Centrala telefonică 
automată a municipiului Brașov 
a fost, de asemenea, lărgită con
siderabil. în curînd aici vor fi 
date în exploatare încă 5 000 
linii telefonice.

Siderurgiștii gălățeni la 
a 70-a mie tonă de oțel

Antrenați în entuziasta între
cere pentru îndeplinirea cincina
lului înainte de termen, oțelarii 
Combinatului siderurgic de 
Galați raportează 
lei de-a 70 000-a 
peste sarcinile de 
ceputul anului.

Succesul oțelarilor gălățeni se 
datorește măsurilor luate pentru 
exploatarea intensivă a agrega
telor, mărirea greutății șarjelor 
și a numărului acestora, redu
cerea pierderilor de oțel.

Ia 
elaborarea ce
tonă de oțel 
plan de la în-

Angajamentele asumate 
au fost depășite

Colectivul întreprinderii de 
materiale de construcții Bîrcea, 
care a înregistrat pînă acum un 
avans de 6 luni în realizarea 
înainte de termen a cincinalului, 
a îndeplinit și depășit angaja
mentele asumate în cinstea Con
gresului al XI-lea al partidului. 
Muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii acestei unități au livrat în 
plus șantierelor de construcții 
din țară peste 1 400 000 cărămizi 
dialit pentru izolații termice, 
6 200 mc diverse prefabricate din 
beton, 20 000 cahle de teracotă 
și însemnate cantități de alte 
produse.

SĂ VEZI MAI BINE LUCRURILE
(Urmare din pag. 1)

timp într-una din meseriile ne
cesare șantierului.

în acest sens, greșeala a fost 
și din partea acelora care i-au 
trimis, promițîndu-le marea cu 
sarea, dar — fapt deloc negli
jabil — a fost și greșeala lor, a 
acelora care au venit aici. Nici 
un șantier nu a început și nu va 
începe cu apartamente elegante 
și apă caldă la discreție. Orice 
început conține în sine o mare 
doză de dramatism, de încrînce- 
nare, de luptă consecventă cu 
greutățile.

„într-o seară mi-ai spus că 
știai toate acestea. Că bănuiai, 
încă de atunci, de la Brăila, 
greutățile începutului. Că ai ve
nit aici — tot tu mi-ai spus-o — 
să ajuți la eliminarea acestor 
greutăți. Mi-ai mai spus atunci 
că mulți dintre colegii tăi au 
plecat. Voiau să se califice din 
prima lună dar au fost puși să 
sape șanțuri și să descarce ci
ment in gară. Li s-a răspuns că 
abia în noiembrie se vor deschi
de primele cursuri de calificare. 
Li s-a explicat și de ce există o 
atît de mare întîrziere : vor în
cepe ploile, iar munca în cîmp 
va fi anevoioasă. Pînă atunci 
însă, șantierul are nevoie de pro
ducție, căci singura rațiune a 
existenței sale este producția.

Calificarea, brice om din lumea 
șantierelor o știe, vine abia 
după o anumită experiență de 
producție. Celor care au plecat 
spune-le că nu au ieșit încă din 
cercul vicios. Au plecat din slă
biciune, din teamă în fața greu
tăților, din lașitate. (Nu, nici a- 
cesta nu este un cuvînt șocant).

Creșterea eficienței eco
nomice

• Acțiunile întreprinse în di
recția creșterii eficienței econo
mice s-au concretizat în cadrul 
Schelei de foraj Craiova în ob
ținerea peste plan a 1 300 000 lei 
economii și a unui volum de 
beneficii de 930 000 lei, sume ce 
întrec prevederile din angaja
mentul anual. Au fost forate în 
avans față de prevederile din 
grafice patru sonde de adîncime 
medie, s-a depășit cu 6 la sută 
planul la productivitatea mun
cii și a fost sporită viteza de 
foraj cu 8,5 la sută, diminuin- 
du-se cu 27 lei cheltuielie sta
bilite pe metru forat.

Atît voi, cel cinci-șase brăileni, 
cît și ceilalți, care au ascultat de 
primul și cel mai slab impuls al 
voinței, ați trăit aceeași expe
riență. Numai că voi aveți tăria 
morală s-o duceți pînă la’ capăt. 
Ceilalți, nu“.

— Găsești o explicație la toată 
această întîmplare ?, te-am în
trebat atunci.

— Da, una singură, care ar 
suna cam așa : „De ce au ple
cat ?“, mi-ai răspuns.

— N-am rezolvat nimic cu 
asta, ți-am spus cu gîndul de a 
te întărită.

— Știu, dar un răspuns uni
versal valabil, ca să zic așa, nu 
l-ar putea da nimeni.

— Atunci un răspuns care să 
fie valabil numai pentru ei...

— Să vină aici ! mi-ai răspuns 
pe un ton irevocabil. Să se în
toarcă pentru că șantierul este o 
lume, iar ei țin de această 
lume.

— Ești sigur că vor reveni ?
— Aproape. Dacă nu toți, mă

car trei sferturi tot se întorc. în 
septembrie, în octombrie sau în 
noiembrie tot au să vină. Atunci 
am să-l iau pe fiecare și am 
să-l întreb : „Pe unde ai umblat 
pină acum ? Ai plecat exact cînd 
era mai greu și vii acum, cind 
toți citesc, cu spatele lipit de 
calorifer, „Manualul mecanicului 
de utilaj".

Asta a fost în penultima seară, 
la cantină, cînd ni s-a servit o 
tocană de cartofi cu „jumate 
carne — jumate slană". Ne-am 
revăzut apoi peste o săptămînă. 
El a venit să mă caute. Ținea o 
salopetă nou-nouță în mină.

— Ce v-am zis eu ? încep s*  
vină băieții. Primul a sosit asea-

ÎN GALERIILE PRAIDULUI
Cobor in mină însoțit de Geza 

Kali, secretarul Comitetului 
U.T.C. al salinei Praid. La 176 
metri sub pămînt se lucrează. 
Trecem pe sub boite gri-alburii 
prin camerele 632, 609, 623. Ne 
îndreptăm spre camera 618. O 
lampă roșie ridicată la înălți
mea capului ne avertizează că 
se pregătește o împușcare. Ne 
adăpostim împreună cu ortacii 
lui Martin Szasz și Ferencz 
Kacso.

— Luna trecută ne-am depășit 
sarcinile de plan cu 2,5 la sută, 
ne informează Adalbert Lukacs. 
în fiecare schimb brigada noas
tră dă cel puțin un vagonet 
peste sarcinile planificate.

Două tone peste prevederilp. 
pe schimb, s-a angajat și își 
onorează angajamentul și briga

ră. „Cloșcă, tot tu ?“, m-a luat 
el repede. „Tot eu. Ce, crezi că 
mă las cu una cu două ?“ 
„Dă-mi o salopetă să rămin și 
eu". „îți dau — i-am spus —, 
dar stai așa o clipă. După ușă, o 
căldare. Ia-ți în căușul palmei 
nițică apă din ea și spală-te pe 
ochi să vezî mai bine lucrurile". 
N-a mai scos un cuvînt după 
asta. Azi dimineață, la prima 
oră, a venit cu mine la treabă. MIRCEA BORDA

I.M.U.C. „Grivița Roșie" — Secția Cazangerie.

da în care lucrează utecistul, 
ajutor de miner Dezideriu Ko
vacs.

O detunătură. Tone de bul
gări se desprind din trupul 
muntelui. Zgomotul, lovindu-se 
din perete în perete se destra
mă. Minerii își încep munca.

Numai folosind din plin tim
pul de lucru, continuă Kovacs, 
vom putea face din deviza în
trecerii noastre — tineretul fac
tor activ în îndeplinirea cinci
nalului înainte de termen — o 
realitate.Avansul nostru de pes
te 9 000 tone sare peste preve
derile planului, depășirea sarci
nilor la export cu peste 21000 
lei valută în primele șapte luni 
ale anului sînt dovezi ale ho- 
tărîrii cu care acționăm în a- 
ceastă direcție.

La ieșirea din mină discut 
cu inginerul Mihai Sebeștyen, 
directorul ei.

— Am venit la Praid din Va
lea Jiului. Nu vreau să fac o 
comparație între minerii Văii 
Jiului și cei de la Praid. Vreau 
să remarc doar că și aici am 
găsit oameni entuziaști, dăruiți 
profesiei. Activitatea organiza
ției de tineret aș evidenția-o 
cu cîteva cuvinte — hărnicie și 
disciplină. întotdeauna cînd a 
fost nevoie de efortul lor, tine
rii au răspuns cu matură res
ponsabilitate atît la rezolvarea 
unor probleme legate direct de 
producție, cit și atunci cînd 
erau solicitați la rezolvarea al
tor probleme de interes obștesc.

CE DETERMINĂ AVANSUL
(Urmare din pag. I) 

asimilarea produselor de im
port și recondiționarea unor 
piese vechi. Astfel, valoarea 
economiilor de materii prime, 
materiale, combustibil și ener
gie realizate exclusiv de tineri 
numai în trimestrul II al aces
tui an se ridică la 119 000 de 
lei. Este o cifră care cuprinde 
muncă, disciplină, seriozitate și 
dăruire. Iată cîteva exemple 
concrete care întruchipează pro
filul tînărului muncitor comu
nist : matrițera Eloriana Bu- 
nea, lăcătușul Dinu Florea, a- 
justorul Ion Pavelescu, sînt 
tineri care se înscriu lună de 
lună între evidențiații întrece
rii.

I.R.A. „Grivița Roșie": 
FOLOSIREA INTENSI
VĂ A UTILAJELOR

întreprinderea de reparații 
auto „Grivița Roșie". începînd 
cu acest an, aici au intrat in fa
bricație boghiul pentru tramvai 
silențios și noul autobuz T.V. 
pentru transportul rural. La nu
mai cîteva luni de la montarea 
primului boghiu (1 mai 1974), 
au și apărut inovațiile și îm
bunătățirile, acestea presupu- 
nînd o perfectă cunoaștere a 
tehnologiei de fabricație. Ast

fel, Gheorghe Ionel a con
ceput un dispozitiv pentru 
frezarea pieselor ce se prelu
crează pe borwere ; este un 
produs nou, de o mare comple
xitate și cu un randament spo
rit, care a și fost introdus în 
benzile de lucru.

Alte economii s-au realizat 
prin autoutilare, procedeu care 
conduce la reducerea cheltuie
lilor de producție. S-au mon
tat în acest fel gabarite pen
tru confecționarea autobuze
lor, presa de 100 de atmosfere 
pentru fixat roțile pe osii la 
boghiurile de tramvaie, dis
pozitive pentru rectificarea se- 
micuplelor, matrițe, unele dintre 
ele înlocuind chiar piesele 
importate. Am enumerat nu
mai cîteva produse care ilus
trează permanenta preocupare 
a tînărului colectiv de la 
I.R.A. pentru o producție 
de cailtate care să necesite 
cheltuieli cit mai reduse. Tot 
pe această linie se înscrie și 
reducerea consumurilor speci
fice de tablă, țeava rectan
gulară și piese de schimb pen
tru autobaze, traduse printr-o 
economie de 5 milioane de lei 
numai pe primele 7 luni ale 
acestui an.

— Principala noastră preocu
pare, ne spune Aurel Dobre, 
secretarul comitetului U.T.C., 
a fost ridicarea coeficientului 
de utilizare a utilajelor la 87.5 
la sută, față de 85 la sută, cit 
ne propusesem. Acest coeficient 
ne situează printre primele între
prinderi din municipiu și a 
contribuit, împreună cu cei
lalți factori (scurtarea timpilor 
de imobilizare a automobilelor 
în RK cu o zi, folosirea fondu
lui de timp în proporție de 95,5 
la sută, întrebuințarea judici
oasă a energiei electrice și 
combustibililor, a spațiilor de 
producție), la obținerea unei 
depășiri de 13 milioane lei la 
producția marfă, iar productivi
tatea muncii in primele șapte 
luni se ridică la 143 608 lei pe 
muncitor.

MIHAELA COMAN ALBU 

întreprinderea de utilaj 
chimic ,.Grivița Rosie" : 
PREGĂTIRE EXIGENTĂ 
Șl DISCIPLINĂ RIGU
ROASĂ

Inginerul Virgil Muștuc, loc
țiitorul secretarului U.T.C. pe 
întreprinderea de utilaj chi
mic „Grivița Roșie", ne-a măr
turisit că nu cu multe săptă- 
mîni în urmă colectivul lor a 
sărbătorit deja „revelionul". •

— Cum așa ? l-am întrebat 
mirat.

— Simplu. Pe 27 iulie ne-am 
îndeplinit planul pe primii 4 
ani ai cincinalului. Acum lu
crăm în contul lunii februarie 
1975. După calculele noastre, în 
iunie anul viitor vom realiza 
întregul cincinal așa cum ne-am 
propus, în patru ani și șase luni.

Autorii acestei performanțe ? 
Muncitorii, inginerii și tehni
cienii de aici, dintre care a- 
proape două mii sînt uteciști.

Ce înseamnă practic aceas
ta ? Realizarea unei producții 
suplimentare materializată în 
peste 1 300 de tone de utilaj 
tehnologic. Zeci de reactoare 
cu cazane, recuperatoare pen
tru gaze nitroase. coloane de 
sinteză de gabarite foarte mari, 
oferite în avans beneficiarilor. 
O performanță care, constituie 
pentru mulți dintre tinerii 
„Griviței Roșii" consfințirea ab
solvirii cu brio a examenului 
de maturitate în muncă. I-am 
cunoscut pe mulți dintre ei în 
intimitatea muncii lor. Sudorul. 
Sabin Constantin a incrustat în 
buza tablei de oțel mii de metri 
de cordon. Dacă s-ar pune 
cap la cap metru cu metru 
dantela încrustată de el cu 
aparatul de sudură, s-ar obține 
un brîu care să înconjoare 
Bucureștiul. Utecistul Vasile 
Calică n-are un stagiu prea 
mare in minuirea aparatului de 
sudură, dar execută cu finețe 
și eleganță complicatele cusă
turi în metal.

— La început metalul este 
rece, ostil — îmi mărturisește 
cazangiul Florian Lupu. De aici 
începe bătălia. Fiecare utilaj 
presupune multă migală. Dacă 
pe o porțiune de cîțiva centime
tri chiar, dorința noastră nu este 
transmisă metalului, totul e de 
prisos, munca întregii echipe 
s-a irosit în zadar.

Pe tînărul și apreciatul ca
zangiu Ion Bîdea nu l-am 
putut reține decît citeva minu
te. era preocupat să facă o 
ultimă verificare citorva . uti
laje.. Coloana de absorbție de 
175 de tone și cele două coloa
ne cu talele de cite 111 tone, 
vor fi livrate cu o lună și ju
mătate în avans Combinatului 
chimic Craiova.

— Știți, mîine vor fi supu
se unui control sever cu ra
ze „X", le mai fac o ultimă 
verificare, așa ca să am inima 
împăcată — mi-a spus.

Se lucrează in avans, adică 
se oferă industriei chimice u- 
tilajele de care are nevoie, i 
se oferă mai repede și mai 
multe. Acesta este mobilul 
strategiei condensării timpului 
in marile retorte de metal.

ADRIAN POPESCU
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O anchetă internațională de CAROL ROMAN

AURELIO 
PECCEI

Fondator și președinte al 
renumitului club din Roma, 
Aurelio Peccei și-a consa
crat o mare parte a vieții 
studiind problemele epocii 
noastre tehnologice și a 
schimbărilor fundamentale 
din societate. Activitățile 
sale actuale se înscriu în 
preocuparea pentru a găsi 
soluții la marile probleme 
socio-economice cu care este 
confruntată omenirea.

Om de știință de renume 
internațional, este fondator 
al Institutului Internațional 
pentru analiza sistemelor 
aplicate (Viena) și a Institu
tului internațional pentru ad
ministrația tehnologiei (Mi
lano), membru al Federației 
internaționale a institutelor 
pentru studii ecologice (Stoc
kholm) și al Institutului 
populației (Washington). Este 
autor al unor cărți ce au 
stîrnit vii discuții în întrea
ga lume.

CUM INTIMPINĂM 
MILENIUL AL TREILEA...

de AURELIO PECCEI

„Everestul" omului tînăr trebuie să conste, după părerea mea, 
In încercarea permanentă de a ține seama de coordonatele vii
torului înscrise deja in viața societății de azi, deși destul de 
palid încă, totuși, major ca conștiință a acestei necesități. Și 
nu este suficient doar să înveți ori să lucrezi conștiincios, ci tre
buie să te pregătești necontenit pentru deceniile ce vor veni, 
trăind astăzi cu gindul la mîiine, încereînd să scrutezi viitorul 
care, la fel de mult, iți aparține ție ca și copiilor și nepoților 
tăi.

îmi exprim apoi credința că numai prin efort conjugat între 
națiuni și generații, între țări și continente, intre deținători de 
tehnologie și cei ce privesc cu ochi ațintiți spre ea, „Everestul" 
omenirii va putea fi atins ca o realitate pămînteascâ și nu ca 
un vis pustiu, ascet.

Am mai spus adesea că ' generațiile actuale de oameni au 
luat cunoștință cu probleme mari, cruciale pentru existența 
umană, pe care nu le-au cunoscut înaintașii. Printre factorii 
care au modificat esențial ceea ce obișnuim să denumim a 
fi Istoria noastră, aș aminti : a) creșterea populației în fiecare 
deceniu cu un miliard de oameni ; b) transformarea precipita
tă a suprafeței pămîntului din nevoia de a găsi noi resurse de 
hrană ; c) dezvoltarea „ca o rachetă" a volumului de cuno
ștințe omenești, ceea ce dă o putere mai mare omului ; d) ră- 
mînerea în urmă a capacităților omului de a rezolva probleme 
majore cum sînt șomajul, subnutriția, analfabetismul, alienarea,
— datorită unei evoluții sociale sinuoase. Această tematică 
implică — atît ca zonă de interes cit și ca sferă de acționare — 
mai mult ca oricare altă categorie socială, tineretul, acești 
oameni dispuși să producă schimbarea, să asculte „chemarea 
de sirenă" a deceniilor următoare.

De ce spun că secolul nostru, această filă din agenda isto
riei omenirii are înscrisă pe ea o tematică ce nu a mai fost 
consemnată nicicînd ? In ultimele decenii, mai cu seamă, s-au 
ridicat o serie de probleme cu mult mai complicate decît sim
pla luptă de adaptare Ia realitățile naturale. Acum ne propu
nem să influențăm adaptarea omului la însuși mediul creat de 
el. Se cunoaște că pe măsură ce am înaintat pe linia progre
sului socio-industrial — fără de care lumea nu poate exista — 
ne-am cufundat în hățișul unor probleme contradictorii. Decind?

în acest context îmi voi permite o referire la cercetători care 
transpun vîrsta omenirii, de aproximativ 600 000 de ani, într-un 
drum — în cazul nostru putem să ne imaginăm urcușul spre 
„Everest" — cu o lungime de 60 de kilometri. Cea mai mare 
parte a acestui drum al omenirii s-a desfășurat prin păduri vir
gine, în lumea fabuloasă a copacilor, și despre care aproape 
că nu știm nimic, cu certitudine. Și se face că abia după 58—59 
de kilometri din cei 60 întîlnim armele primitive, desenele din 
peșteri. înscriși în kilometrul 60 al urcușului găsim primele 
vestigii ale agriculturii. La 200 metri înainte de capăt ne aflăm 
în preajma castrelor romane. Cînd mai avem o sută de metri 
Întîlnim un tîrg medieval, iar înainte cu 50 de metri aflăm 
rugul lui Giordano Bruno, Lumina electrică nu va apărea decît 
pe ultimii cinci metri, după care intră tumultuos în istorie
— locomotivele, avioanele, turboreactoarele, televizoarele. 
Constat deci că pe ultimii 5 metri din cursa de 60 de kilo
metri ai istoriei sale, omul s-a trezit înconjurat de mediul 
artificial creat de el și pe care cu greu izbutește să-1 stăpi- 
nească.

Aceasta ne face să spunem că s-au schimbat datele funda
mentale de existență a oamenilor. Nu trebuie insă să dis
perăm... Se cuvine ca încă din zilele noastre să contracarăm 
efectele negative apărute prin împăcarea nevoilor tehnologiei 
și industrializării cu protecția echilibrului elementar, odată 
cu creșterea responsabilității comunității internaționale p’entru 
conservarea sănătății fizice și morale. Aceasta înseamnă a 
descoperi soluțiile de optimizare a relațiilor omului cu mediul 
său actual, o prognoză științifică multilaterală, o nouă mora
litate bazată pe dreptul tuturor popoarelor de a trăi libere și 
egale, bucurîndu-se de toate bogățiile pămîntului ceea ce în
seamnă elaborarea unei noi strategii pe plan planetar. Cu alte 
cuvinte, trebuie încă de pe acum să ne făurim un „Everest" 
care aparține, mai cu seamă, oamenilor tineri.

Poate fi pregătit încă de pe acum omul mileniului III 7 
Aceasta este una din întrebările la care am reflectat adesea. 
Poate ! — voi afirma, după ce am încercat să adîncim acest 
subiect în cadrul unor discuții organizate de Clubul din Roma. 
Se întîmplă să găsim în reviste articole in care ne sînt pre
zentate chiar și cele mai mici amănunte despre costumul băr
bătesc ori rochia de damă, despre tot ceea ce vom minca și 
vom bea, ori cum se vor distra oamenii care vor trăi in anul 
2030, de pildă. Drept să fiu nu mă încred în asemenea viziuni, 
poate binevoitoare speciei umane, bazate însă' mai mult pe o 
imaginație fecundă. Eu cred că nu ne putem permite de a 
dispune acum, în prezent, de o imagine a civilizației viitorului. 
Cel mult putem vedea traseul, greutățile drumului, anturajul 
tehnic și social al oamenilor din mileniul viitor. Ceea ce noi 
putem face sigur este de a-î pregăti prin învățămînt și educa
ție pe tineri — nu cu niște șabloane despre viitor confecționate 
in mileniul II — să deprindă a organiza prezentul prin pro
iecția viitorului.

Ar fi absurd ca noi să le dăm tipare sau generațiile vîrst- 
nice să-i oblige pe oamenii din mileniul trei să trăiască așa 
cum doresc înaintașii lor. în schimb va trebui să determinăm 
o dezvoltare armonioasă a oamenilor tineri, să-i facem capabili 
să înțeleagă tendințele fundamentale ale istoriei, să-i influen
țăm și să-i învățăm să se organizeze, să vadă, să judece și să 
înțeleagă marile probleme ale omenirii în concordanță cu ce
rințele reale ale „Everestului" anului 2000.

în acest context îmi amintesc de o celebră scrisoare a lui 
Kafka în care acesta se ridică împotriva paternalismului limitat, 
obtuz și sicîitor al tatălui său care vroia să-i domine și cel din 
urmă gest : „Din fotoliul tău dirijai lumea. Părerea ta era 
justă și oricare alta, nebunie, patetism, enormitate... Ai devenit 
misterios pentru mine, ca orice tiran ce-și întemeiază drep
turile pe persoana sa, și nu pe raționalitate". Evident, nu îmi 
propun să-i condamn pe părinți în numele copiilor. Vreau să 
menționez, numai, că în procesul educativ, după ce i-am in
fluențat și i-am crescut pe tineri pînă ce au ajuns oameni 
mari, trebuie să-i sprijinim pe acești noi creatori ai istoriei 
pentru ca să se împlinească potrivit cerințelor epocii lor.

Apare deci limpede că tineretul este principalul beneficiar 
al progresului, al viitorului, el fiind chemat să contribuie prin 
creația sa la realizarea acelei lumi mai bune spre care cu toții 
năzuim.

Și o remarcă : așezînd tineretul doar în datoria zilei de 
•zi, neacordîndu-i suficientă atenție in ceea ce privește înăl
țarea pe aripile aspirației înspre viitor — motivația permanentă 
a participării sale la creația viitorului — înseamnă a descon
sidera marea sa capacitate de a intui și de a lucra in numele 
viitorului. Cit mai multă imaginație, cit mal multă dorință de 
a cuceri „Everestul", cit mai multe posibilități de a zburda liber, 
de a învăța — sînt necesare mai mult ca oricînd, din partea 
lumii tinere. Toate acestea nu sînt cuvinte generale din vocabula
rul uman; pentru că interesul față de viitor nu derivă doar 
dintr-un gînd bun, generos, dintr-o ficțiune utopică, ori din 
vreo credință vană în „moralitatea umană universală", ci din
tr-o necesitate de ordin istoric, cu care încă de pe acum sîntem 
confruntați. „Ultimii 5 metri" din cei 60 de kilometri amintiți, 
sînt concludenți în acest sens.

Și nu cred că exagerez dacă voi conchide că va trebui să 
ne angajăm plenar și responsabil în viitoarea cursă de „60 ki
lometri" pe care o vor avea de parcurs urmașii noștri, intrați 
însă cu acești ultimi metri din „măsurătoarea noastră", în iti
nerarul „lor" calitativ deosebit de cel pe care noi l-am parcurs.

„Everestul" este acea chemare înspre eternitate, înspre per
fecțiune, înspre visare, înspre OM.

Profundă apreciere față de președintele 
Nicolae Ceausescu, fată de guvernul și poporul român 

exprimată de Conferința Mondială a Populației
Rezoluție adoptată cu ovații de forumul internațional

„Conferința Mondială a Popu
lației,

Recunoscînd importanța acti
vităților internaționale din ca
drul Organizației Națiunilor 
Unite destinate a rezolva pro
blemele demografice presante

încheierea lucrărilor 
Conferinței

Vineri, 30 august 1974, a luat 
sfîrșit Conferința Mondială a 
Populației, una din cele mai 
ample reuniuni internaționale 
inițiată de Organizația Națiu
nilor Unite, ale cărei lucrări 
s-au desfășurat în capitala Re
publicii Socialiste România.

Reuniunea internațională de 
la București s-a desfășurat timp 
de 12 zile sub semnul celui mai 
larg interes ilustrat de partici
parea la acest forum a delega
țiilor guvernamentale din a- 
proape 140 de țări, conduse de 
reprezentanți personali ai șefilor 
de state, vicepreședinți de gu
verne, miniștri, precum și a 
unor mișcări de eliberare națio
nală, a delegaților a 21 de or
ganisme ale Națiunilor Unite și 
agenții specializate, a unui 
mare număr de organizații in- 
terguyernamentale și neguver
namentale.

Dezbaterile sale în cadrul a 
17 ședințe în plen și a nume
roase reuniuni ale comitetelor 
si grupelor de lucru s-au fina
lizat în elaborarea și adnotarea 
prin consens a 27 de impor
tante documente, care reliefează 
atmosfera constructivă ce a do
minat această conferință, ani
mată de dorința sinceră de a 
contribui la promovarea înțele
gerii și colaborării internațio
nale. între acestea, la loc de 
frunte, se situează ^rezoluția 
„Pentru o lume mai dreaptă", 
inițiată de România și adoptată 
în unanimitate. Planul mondial 
de acțiune în domeniul popu
lației a încununat șirul acestui 
impresionant număr de docu
mente ce reflectă voința de coo
perare internațională în vede
rea soluționării problemelor ce 
confruntă omenirea. în folosul 
progresului economic și social, 
al cauzei păcii.

Se poate spune pe deplin te
mei că lucrările Conferinței 
Mondiale a Populației s-au des
fășurat sub semnul urărilor de 
deplin succes adresate de pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în cuvîntarea adre
sată participanților la inaugu
rarea reuniunii internaționale 
de la București, al marilor res
ponsabilități, relevate de șeful 
statului român, pe care le are 
acest forum chemat să-și aducă 
contribuția la promovarea unei 
noi ordini economice, a unei 
politici noi de pace și colabo
rare în viața internațională, la 
edificarea unei lumi mai bune, 
mai drepte, în care toate popoa

PROGRAMUL T.V.
SIMBATA, 31 AUGUST 1974

PROGRAMUL I

9.00 De la Alfa la Omega — en
ciclopedie pentru școlari. 9,30 
Film serial pentru tineret : ,,C1- 
reșaril" (episodul 3). 10,10 Bucu- 
reștlul necunoscut. 10,25 Telecine
mateca. 12,10 Album coral. 17,00 
Telex. 17,05 Campionatele mon
diale de box — finale. 18.45 Pe 
scenă, tinerețea. 19,30 Telejurnal. 
20 05 Teleenclclopedla. 20,45 Publi
citate. 20,50 Film serial : „Un Au
gust în flăcări". Episodul 11 : 
, Orașul in primejdie". 21,35 Tele
jurnal. 22.00 întîlnlrea de la 
ora 10...
DUMINICA, 1 SEPTEMBRIE 1974

PROGRAMUL I

8,30 Gimnastica pentru toți. 8,40 
Cravatele roșii. 9.35 Film serial : 
DAKTARI. 10.00 viata satului.
11,15 Contemporanele noastre. 
1145 Bucuriile muzicii. 12,30 De 
strajă patriei. 13,00 Album dumi
nical. 14,30 Fotbal : Sportul stu
dențesc — Jiul Petroșani (Divizia 
A) ; 15,30 Fotbal : Repriza a II-a 
meciul Sportul studențesc — Jiul 
Petroșani. 16,35 Drumuri în isto
rie : SUPREMA DATORIE. Valea 
Trotușului. 16.55 Publicitate. 17,00 
Imagini din Siria contemporană. 
17,08 Film serial pentru tineret : 
CIREȘARII. Episodul IV. Clreșarll 
intră în acțiune. 17,50 Cel mal 
bun... continuă : concurs de cul
tură generală șl pregătire multi
laterală. 19,00 Lumea copiilor. 19.30 
Telejurnal. Săptămtna politică 
internă și internațională în ima
gini. 20,00 Reporter ’74. 20,25 Film 
artistic : CAVALERII MESEI RO
TUNDE. Premieră pe țară. 22,15 
Telejurnal. Sport.

PROGRAMUL II

10.00—11.45 Matineu simfonie. 
Concert susținut de orchestra Fi
larmonicii de Stat „George Enes- 
cu“. 20,00 Film serial pentru 
copii : NĂZDRĂVANUL DENNIS. 
20,25 Melodii lăutărești. 20,45 Publi
citate. 20,50 Teatru de poezie (re
luare). cînd Însuși glasul 
GlNDURILOR... 21.20 Opera în 
concert : TITUS de W. A. Mozart 
(partea a n-a). 

ale lumii și a găsi soluții adec
vate pentru aceasta,

Convinsă de faptul că actuala 
Conferință Mondială a Popu
lației, care a avut loc la Bucu
rești intre 19 și 30 august 1974, 
reprezintă o contribuție majoră 

rele să conlucreze rodnic, să se 
bucure de binefacerile progresu
lui și civilizației.

Aducînd omagiul său, Confe
rința Mondială a Populației a 
adoptat cu ovații o rezoluție în 
care exprimă o inaltă apreciere 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
guvernului și poporului român.

în încheierea lucrărilor a 
luat cuvîntul Antonio Carrillo 
Klores, secretarul general al 
Conferinței Mondiale a Popu
lației, care a subliniat contri
buția deosebită pe care pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
guvernul român au adus-o la 
reușita reuniunii internaționale 
de la București.

După ce a mulțumit tuturor 
participanților pentru contri
buția activă din cadrul dezba
terilor de aproape două săp- 
tămîni ale Conferinței, eviden
țiind atmosfera constructivă din 
cursul acestora, secretarul ge
neral a'l Conferinței Mondiale 
a Populației a subliniat im
portanța istorică a primei reu
niuni de acest fel la nivel gu
vernamental, exprimdindu-și 
speranța că va fi perpetuat și 
pe mai departe ceea ce se poa
te numi „spiritul de la Bucu
rești" — dorința sinceră de 
cooperare internațională pentru 
rezolvarea problemelor majo
re ale contemporaneității. Se
cretarul general al Conferinței 
a arătat că Planul mondial de 
acțiune în domeniul populați
ei este primul document de 
acest fel în care sînt integrate 
în mod armonios o mare varie
tate de opinii și poziții bare 
permit adoptarea unei politici 
demografice eficiente și flexi
bile în deplin acord cu aspira
țiile naționale ale fiecărui po
por. Conferința — a subliniat 
domnia sa — a evidențiat prin
cipiul că omul este valoarea 
cea mai de preț și, în acest 
context, necesitatea înfăptuirii 
unei lumi mai drepte, mai echi
tabile. Acest forum, a arătat 
vorbitorul, a acordat o atenție 
deosebită afirmării tineretului, 
femeilor, în viața politică, eco
nomică și socială.

Ecoul Conferinței se va face 
auzit mult timp după încheierea 
lucrărilor, documentele adoptate 
constituind instrumente valo
roase pentru promovarea înțe
legerii și cooperării între state. 
Conferința Mondială și-a dez
văluit caracterul profund uma
nist prin adoptarea unor re
zoluții care condamnă politica 
de apartheid, de discriminare

LUNI, 2 SEPTEMBRIE 1974
PROGRAMUL I

16.30 Emisiune în limba maghia
ră. 19.00 Avanpremieră. 19,05 Re
publica Democrată Vietnam : Hoa 
Blnh. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 REPORTAJ TV. 
OMUL NU POATE FI CORODAT. 
20.20 Roman foileton : JURNA
LUL DOCTORULUI FINLAY. 
Episodul — Arheologie. 21,10 Ce 
poate fi mai frumos : elntece de 
ieri șl de azi. 21.35 Revista lite- 
rar-artistică TV. 22,15 24 de ore.

PROGRAMUL II

17,30 Telex. 17.35 Cîntece patrio
tice șl prelucrări folclorice. 17.50 
Film artistic : NOAPTE CU CEA
TA. 19.15 Publicitate. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Film 

SĂPTĂMÎNA
31 AUGUST —7 SEPTEMBRIE

serial pentru copii : DAKTARI. 
20 25 Viața economică a Capitalei. 
20 45 Pagini de umor : CE VRĂJI 
a' mai făcut nevasta mea. 
21.10 Muzica românească în con
temporaneitate. 21,40 Drumuri in 
Istorie (reluare) : SUPREMA DA
TORIE. 22.00 Muzica ușoară în 
lume. Selecțlunl din Festivalul in
ternațional de la Sopot (R. P. 
Polonă).

MARȚI, 3 SEPTEMBRIE 1974

PROGRAMUL I
9,00 Teleșcoală. 10,00 Poemul 

focului — documentar artistic.
10,15 La izvoarele cînteculul. Reci
talul naistului Gh. Zamfir. 10.45 
Film artistic : CAMERA OBSCU
RA. 12 05 Pagini din Albumul 
duminical. 16.00—17,00 Matineu de 
vacanță. Film serial : Verișorii de 
pe vasul Constanța. Ultimul epi
sod. 17,30 Telex. 17,35 Vtrstele pe
liculei : ediție specială. 18,20 Re
publica San-Marino. 18,30 Legile 
țării — legile noastre ! 18,40 Lec
ții TV. pentru lucrătorii din agri
cultură. 19.25 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. 20,00 Revista economi
că TV. 20.30 Publicitate. 20,35 
Seară de teatru. Ciclul „Oameni 
ai zilelor noastre" : LA PORȚILE 
SEVERINULUI. 21,55 Parada soliș
tilor de muzică ușoară. 22,15 24 
de ore. 

la eforturile comunității interna
ționale de a găsi rezolvări adec
vate problemelor populației, 

își exprimă profunda apreciere 
față de președintele Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, față de guvernul și 

rasială, orice forme de colonia
lism și neocolonialism, afir- 
mînd principiile sacre ale 
dreptului omului, ale libertă
ții și suveranității naționale.

Numele orașului București — 
a spus Antonio Carrillo Flores
— va rămîne astfel legat de 
una din cele mai nobile acțiuni 
ale Organizației Națiunilor 
Unite.

A luat apoi cuvîntul președin
tele Conferinței Mondiale ă 
Populației, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe al 
României.

Prezența președintelui Nicolae 
Ceaușescu, vibrantul său discurs 
adresat participanților la des
chiderea forumului internațional 
de la București, primirea căl
duroasă făcută de poporul ro
mân participanților la Con
ferință — a relevat vorbitorul
— constituie expresia atașa
mentului constant al României 
la nobilele scopuri și principii 
ale Cartei Națiunilor Unite, sub
liniază voința sa de a contri
bui activ și constructiv la ac
țiunea de cooperare internațio
nală, reflectă convingerea sa 
profundă că problemele com
plexe ce confruntă lumea astăzi 
nu-și pot găsi o rezolvare adec
vată decît prin participarea tu
turor statelor, mari sau mici, la 
adoptarea hotărîrilor esențiale 
care privesc destinele omenirii.

Cu toată diversitatea puncte
lor de vedere în complexele 
probleme demografice examina
te, dialogul internațional de la 
București a arătat în primul 
rînd posibilitatea găsirii unui 
limbaj comun — acela al coope
rării internaționale. Conferința a 
permis clarificarea unor poziții, 
a prilejuit un schimb de vederi 
deschis și constructiv în ve
derea identificării unor căi și 
mijloace de acțiune eficiente în 
domeniul demografic. Acest fo
rum a sancționat, de asemenea, 
din nou principiul suveranității 
și a evidențiat multitudinea de 
soluții posibile, stabilind locul 
strategiei demografice în cadrul 
larg al politicii generale a dez
voltării, importanța cooperării 
internaționale.

Faptul că toate hotărîrile 
Conferinței au fost luate prin 
consens — a arătat președintele 
reuniunii internaționale — de
monstrează că respectul pentru 
voința celorlalte state nu este 
un obstacol, ci însăși condiția 
înțelegerii și progresului în viața 
internațională. Pentru transpu
nerea în practică a concluziilor 
Conferinței, pentru rezolvarea 
problemelor complexe ale popu
lației mai este nevoie de efor
turi concertate în vederea creă
rii condițiilor necesare realizării 
aspirațiilor de civilizație și bună
stare ale umanității, într-o lu

PROGRAMUL II
20.00 Film serial : VIAȚA MEA. 

Producție a studiourilor de televi
ziune sovietice. 21.30 Telex. 21,35 
Muzică distractivă cu formația 
Cornel Popescu. 21,45 Roman foile
ton (reluare) : JURNALUL DOC
TORULUI FINLAY.

MIERCURI, 4 SEPTEMBRIE 1974 
PROGRAMUL I r

9,00 Teleșcoală. 10,00 Film artis
tic : CURAJOȘII. 11,30 Legile țării 
_  legile noastre ! 11,40 Biblioteca 
pentru toți (reluare). 16.00—17,00 
Matineu de vacanță. Film artistic 
pentru copii : NERO — producție 
a studiourilor cehoslovace. 17.30 
Telex. 17,35 Jurnal de bord. 17.55 
Muzica. Emisiune de actualitate 
muzicală. 18,15 La volan. Emisiune 

pentru conducătorii auto. 18,30 
Film serial pentru copii : NĂZ
DRĂVANUL DENNIS (reluare).
18.55 Tragerea pronoexpres. 19,05 
Tribuna TV. 19,25 1601 de seri. 19.30 
Telejurnal. 20.00 COLOCVIU DES
PRE VIITOR. In dezbaterea opi
niei publice, proiectul de Direc
tive ale Congresului al XI-lea al 
P.C.R. 20,15 Telecinemateca. Ci
clul DOSARELE ECRANULUI. 
MĂRTURISIRILE UNUI COMISAR 
DE POLIȚIE FĂCUTE PROCURO
RULUI REPUBLICII cu Franco 
Nero, Martin Balsam, Marilu Tolo 
șl alții. 22,00 Cîntecele verii. 32,15 
24 de ore.
PROGRAMUL II

20.00 Telerama — Incursiune ci
nematografică în universul orni
tologic. 20,30 Reporter '74 (re
luare). 20.55 Armonii intime. Poe
mele luminii. 21.20 Telex. 21,25 
Muzee șl expoziții. 21,45 Antena 
TV. vă aparține.

JOI, 5 SEPTEMBRIE 1974 
PROGRAMUL I

16,00—17,00 Teleșcoală. 17,30 Te
lex. 17,35 Teleglob : Itinerar slovac.
17.55 Agroenciclopedia. 18.25 Uni
versitatea TV. 19.00 Familia. 19,25 
1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 20 00 
SEARĂ PENTRU TINERET. Viito
rul comunist al țării, vocația ge
nerației noastre. 21,30 Mal aveți o 

poporul Republicii Socialiste 
România pentru că a oferit po
sibilitatea de a se organiza a- 
ceastă conferință Ia București, 
pentru generoasa lor ospitalitate 
și pentru contribuția adusă la 
încheierea cu succes a lucrărilor 
conferinței".

me a echității și justiției so
ciale, a cooperării pașnice.

★
Conferința Mondială a Popu

lației a adoptat în plen, prin 
consens, în ultima sa ședință de 
vineri, Planul mondial de acțiu
ne în domeniul populației, do
cument esențial al acestui isto
ric forum internațional.

Planul de acțiune formulează 
mai întii principiul fundamen
tal al deplinei suveranități na
ționale in soluționarea proble
melor demografice, evidențiind 
marea diversitate de situații de 
la o țară la alta, complexitatea 
aspectelor referitoare la popu
lație. Relevînd faptul că strate
gia demografică este parte inte
grantă a politicii de dezvoltare 
economică și socială a fiecărei 
țări, documentul afirmă necesi
tatea deplinei independențe na
ționale, a libertății, subliniind că 
dominația și ocupația străină, 
războaiele de agresiune, discri
minarea rasială, apartheidul, 
neocolonialismul sub toate for
mele sale continuă să constituie 
cele mai mari piedici în calea 
emancipării și progresului în 
țările în curs de dezvoltare. 
Pentru dezvoltarea economică și 
soluționarea problemelor demo
grafice ale statelor este necesa
ră o largă cooperare internațio
nală. în acest sens, Planul mon
dial de acțiune trebuie conside
rat drept un element important 
al ansamblului strategiei mon
diale, un instrument al comuni
tății internaționale în vederea 
promovării dezvoltării econo
mice, ridicării standardului de 
viață, afirmării drepturilor și 
libertăților fundamentale ale 
omului.

Pomindu-se de la aceste prin
cipii, documentul precizează că 
menirea sa de bază este aceea 
de a sprijini națiunile in efor
turile lor de a soluționa pro
blemele demografice prin sti
mularea pe plan internațional a 
cercetărilor, schimbului de in
formații și a altor activități în 
acest domeniu. în acest scop, 
Planul de acțiune și-a stabilit 
drept obiectiv promovarea unei 
înțelegeri mai profunde a pro
blemelor demografice și a fac
torilor socio-economici pe plan 
național și internațional, spriji
nirea măsurilor și programelor 
destinate a influența pozitiv 
creșterea populației, întărirea 
familiei, reducerea morbidității 
și mortalității, distribuirea echi
librată a populației, afirmarea 
femeii, dezvoltarea învățămîn- 
tului, a cercetării etc. Planul de 
acțiune reliefează, totodată, re
lațiile complexe dintre proble
mele demografice, cele ale dez
voltării resurselor și mediului.

întrebare 7 Monumente ale natu
rii, pe teritoriul patriei noastre.
22,15 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 COMANCn — film artistic 
în premieră pe țară. 21.35 Telex. 
21,40 Ilustrate muzicale de va
canță semnate de tineri interprețl. 
22.00 Cărți și idei. Cartea social- 
politlcă. 1 ’

VINERI, 6 SEPTEMBRIE 1974 

PROGRAMUL I
16,00—17,00 Teleșcoală. 17,30 Emi

siune în limba germană. 18,10 Tra
gerea loto. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 România de astăzi. 
România de milne. Revistă soclal- 
politică TV. 20.35 Cîntec nou în 
țară nouă. 20,50 Film artistic : 
BRILIANTELE — premieră pe 
țară. 22,15 24 de ore.
PROGRAMUL II

17.30 Telex. 17,35 Avanpremieră. 
17,45 Film artistic : CĂLDURA 
MIINILOR TALE — premieră TV. 
19.00 Publicitate. 19.05 Intîlnire 
muzicală cu formația Iosif 
Hastreiter. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Film serial : UN 
AUGUST ÎN FLĂCĂRI. Reluarea 
episodului XI — „Orașul în pri
mejdie". 20.50 O viață pentru o 
idee : Traian Lalescu. 21,20 Porta
tiv '74. 21.50 Bucureștiul azi. 22.05 
Pagini muzicale de mare popu
laritate.

SÎMBATA. 7 SEPTEMBRIE 1974 
PROGRAMUL I

9,00 O viață pentru o Idee : Tra
ian Lalescu. 9,30 Film serial pen
tru tineret (reluare) : CIREȘARII. 
Episodul IV : CIREȘARII INTRĂ 
IN ACȚIUNE. 10,10 Teatru scurt : 
OMUL DE CATIFEA de A. Mun- 
țiu. 11,15 Telecinemateca (reluare). 
16,00 Fotbal : Steagul Roșu — 
Steaua (Divizia A). Transmisiune 
directă de la Brașov. 17,45 Telex. 
17.50 Caleidoscop cultural-artistic. 
18.10 Crișule. Mureșule. Cîntece și 
jocuri populare din zona Aradu
lui. 18,35 Din țările socialiste. 18.45 
Jurnal de festival (H). 19,15 Pu
blicitate. 19,20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. 20,00 Avanpremieră. 
20.05 Teleenctclopedia. 20.45 Publi
citate. 20 50 Film serial : UN AU
GUST ÎN FLĂCĂRI. Episodul 
XII : „Fuga". 21,40 Telejurnal. 21.50 
Sățrtămîna sportivă. 22,00 tntîl- 
nlrea de la ora 10... emisiune 
muzical-distractlvă.

Cu privire la aspectele sale 
de bază, Planul de acțiune 
face o serie de recomandări im
portante reliefînd rolul guver
nului fiecărei țări, al cooperării 
internaționale în adoptarea stra
tegiei demografice adecvate.

Planul mondial de acțiune, 
îmbogățit substantial în idei 
față de varianta inițială, în 
cursul unor vii dezbateri la care 
și-au adus contribuția delega
țiile prezente la lucrări, a fost 
adoptat prin consensul Confe
rinței Mondiale a Populației.

în cadrul ședinței a fost, de 
asemenea, aprobat în unanimi
tate Raportul Conferinței, cu- 
prinzîrid sinteza dezbaterilor 
din cele trei comitete de lu
cru — „Populația și dezvolta
rea economico-socială", „Popu
lația, resursele și mediul încon
jurător", „Populația și familia", 
precum și a deliberărilor ple
nului reuniunii asupra rapoar
telor comitetelor, grupului de 
lucru pentru Planul mondial de 
acțiune al populației și Comisiei 
de verificare a împuternicirilor.

Au luat cuvîntul și au formu
lat opinii în legătură cu docu
mentele adoptate reprezentanții 
Indiei, Canadei, Japoniei, Repu
blicii Populare Chineze, Sta
telor Unite ale Americii, 
Algeriei, Vaticanului, Suediei, 
R. S. Cehoslovace, Albaniei, 
R.S.F. Iugoslavia, Mexicului, 
Marocului, Perului, Tunisiei, 
Franței, Pakistanului, Republi-

Tribuna
Vineri au luat sfîrșit lucrările 

Tribunei Populației, amplă ma
nifestare cu caracter neguver
namental, organizată sub aus
piciile unui Comitet internațio
nal și ale Academiei de științe 
sociale și politice, care a reunit 
în capitala României reprezen
tanți din peste 130 de țări, oa
meni de știință, specialiști, zia
riști.

în cadrul ședinței de închidere 
prof. dr. doc. Mihnea Gheor
ghiu, președintele Academiei de 
științe sociale și politice, a re
levat, printre altele, că schim
bul liber de opinii, care a avut 
loc sub egida Tribunei Popu
lației, a demonstrat, o dată în 
plus, eficiența dialogului sincef 
între oameni de bună credință, 
între oameni profund interesați 
în instaurarea unei păci și echi
tăți în viața internațională, în 
colaborarea și prietenia dintre 
toate națiunile. Sutele de voci 
care s-au făcut auzite aici — a 
subliniat vorbitorul — au avut 
un ecou favorabil în inimii» 
participanților ; ele au avut me
nirea să sublinieze, o dată în 
plus, urgența cu care trebui» 
soluționate problemele imperi
oase ale actualității, ale edifi
cării unei lumi mai juste, a 
unei societăți mai bune, asigu ■ 
rării unui viitor in plină dez
voltare și bunăstare pentru toate 
popoarele lumii.

în cuvîntul său, doamna Ro
salind W. Harris, președinta 
Comitetului internațional pentru 
pregătirea Tribunei Populației, 
• mulțumit guvernului român, 
Academiei de științe sociale și 
politice, pentru sprijinul acordat 
și condițiile create desfășurării 
acestui forum internațional da 
dezbateri. Subliniind semnifica
ția reuniunii de la București, 
domnia sa a relevat necesitatea 
continuării dialogului care a în-

PENTRU TIMPUL DV. LIBER
[Srnemu

STEJAR-EXTREMA URGENȚA : 
Patria (orele 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 
19 ; 21,15) ; București (orele 9 ;
11,15 ; ]3,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45) ; 
Grădina Luceafărul (ora 20) ; Gră
dina București (ora 19,45).
POLIȚIA SUB ACUZAȚIE-: Scala 
(orele 9,30 ; 12,30 ; 15,30 ; 18,15 ;
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-MA : Victoria (orele 
9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).
DE BUNA VOIE ȘI NESILIT DE 
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 (orele 16;
19.30) .
36 DE ORE : Feroviar (orele 8,45; 
11,15; 13.30: 16; 18.30; 20,45); Glo
ria (orele 8,45; 11,15; 13.30; 15,45; 
18,15); Flamura (orele 8,45; 11;
13,15; 15,45; 18; 20,15); Grădina Ti
tan (ora 19,45).
O PICĂTURĂ ÎN MARE : Flacăra 
(orele 16; 18; 20).
TUNURILE DE LA NAVARONE : 
Grivița (orele 9: 12,30; 16; 19,30); 
Volga (orele 9: 12,15; 16; 19.15); 
Arta (orele 15,30; 19); Grădina Ar
ta (orele 19.30).
CEL MAI BUN OM PE CARE-L 
CUNOSC1 Ferentari (orele 15 30; 
18; 20.15).
CHITTY-CHITTY. BANG-BANG : 
Lumina (orele 9; 12,30; 16; 19,30); 
Dacia (orele 9: 12.30: 16; 19.30).
ROMAN VESEL • Rahova (orele 
16: 18: 20).
CONTESA WALEWSKA : Doina 

cii Arabe Siria. Irlandei, Marii 
Britanii, Australiei, Senegalului, 
în numele statelor africane pre
zentate la Conferință, Birma- 
niei. Uniunii Sovietice și Ecua
dorului, în numele țărilor la- 
tino-americane.

Vorbitorii și-au exprimat de
plina satisfacție în legătură cu 
spiritul constructiv în care s-au 
desfășurat lucrările Conferinței 
Mondiale a Populației, precum 
și convingerea că aplicarea în 
practică a recomandărilor cu
prinse în documentele adoptate 
va contribui la rezolvarea opti
mă a problemelor cu care este 
confruntată comunitatea umană 
în acest domeniu.

Au fost adresate călduroase 
mulțumiri președintelui Româ
niei. Nicolae Ceaușescu, și gu
vernului român pentru sprijinul 
deosebit de prețios acordat pre
gătirii și bunei desfășurări a 
lucrărilor acestei reuniuni poli
tice de o amploare fără prece
dent în istoria Națiunilor Unite, 
pentru ospitalitatea de care 
s-au bucurat participanții la 
Conferința Mondială a Popu
lației.

Cuvinte de mulțumire și apre
ciere privind activitatea desfă
șurată și modul cum au fost 
conduse lucrările conferinței au 
fost adresate președintelui Con
ferinței Mondiale a Populației, 
George Macovescu, și secretaru
lui general al Conferinței, An
tonio Carrillo Flores.

populației
scris în obiectivul său probleme 
de o pregnantă actualitate pen
tru omenire.

Comitetul internațional Dentrn 
pregătirea Tribunei Populației a 
oferit Centrului demografic al 
O.N.U., recent înființat la Bucu
rești, un important fond de 
cărți și documente în probleme 
de specialitate.

★

Ultima ședință plenară, la 
care au luat cuvîntul Mircea 
Malița, ministru secretar de 
stat, secretarul general al Comi
tetului Național român pentru 
pregătirea Conferinței Mondiale 
a Populației, Erland Hofsten 
(Suedia), Satterah Farman 
(Iran), Jaropolk Guzeva tyi 
(U.R.S.S.), Querublna Henriguez 
de Paredes (Salvador), Maria 
Groza, Ștefan Milcu (România), 
a avut ca obiect trecerea în re
vistă a discuțiilor purtate pe 
parcursul a două săptămîni, în 
cadrul diferitelor forme de lu
cru și reliefarea principalelor 
probleme ce s-au situat în cen
trul atenției participanților. Au 
fost evidențiate, în acest con
text, ideile, tezele și pozițiile 
exprimate, grupate în principal 
în jurul unor teme majore, din
tre care desprindem: perspecti
vele proceselor demografice; 
tratarea ansamblului de aspecte 
de ordin demografic ca parte 
integrantă, inseparabilă a dez
voltării economice și sociale în 
condițiile sublinierii dreptului 
fiecărui stat de a-și elabora sin-y 
gur politica populației; proble
matica planificării familiei ca 
parte a politicii demografice a 
fiecărui stat; raporturile com
plexe de interferență reciprocă 
dintre populație, resurse și me
diul înconjurător; statutul și ro
lul femeii in societate; orientări 
și tendințe in cercetarea feno
menelor demografice.

(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); Gră
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: 20.15) 
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 ÎN PLOAIA DE PRI
MĂVARĂ : Pacea (orele 15,30; 18; 
20,15).
APARTAMENTUL : Miorița (orele 
9;^12,30; 15; 17,30; 20).

PROGRAMUL III
9,00 — știri ; 9,05 — incognito — 
program de varietăți muzicale ;
9,55 — Melodia zilei. Treizeci de 
primăveri de Temistocle Popa ; 
10.00 — Turist-club ; 11.00 — Pro
fil pe portativ — Vasile Popovici ;
11.30 — Din fonoteca Institutului 
de etnografie și folclor ; 11.50 — 
Vesel cîntecul răsună — melodii 
pionierești ; 12,00 — Știri ; 12.05 — 
Invitație în fonotecă. Muzică ușoa
ră : 12,55 — Melodia zilei ; 13,00 — 
închiderea emisiunii : 17.00 _ Ști
rile după-amiezii ; 17,05 — Alo. Ra
dio ! — muzică ușoară la cerere ; 
17.50 — Cîntece de Corneliu Ma- 
reș ; 18.00 — Șapte zile, șapte arte 
— muzică ; 18,10 — Muzică simfo
nică la cerere ; 18,55 — Melodia
zilei ; 19.00 — Ascensor pentru... 
umor : 21.00 _ Ton-ul revistei 
Flacăra : 21,30 — Sîmbătă seara, 
dans ! : 22.00 — Radiojurnal. Bu
letin meteorologic. Sport : 22.30 — 
Melodia zilei : 22.35 •- Vedeta ale 
muzicii ușoare ; 23.15 — Poetica. 
Cîntecele muncii : 23.20 — Concert 
din operete ; 23,55—24.00 — Ultime
le știri.
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

@ Tovarășul Knud Jespersen președintele 
Partidului Comunist din Danemarca

BĂRBĂȚIE Șl CURAJ

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, s-a întîlnit, 
vineri dimineața, cu tovarășul 
Knud Jespersen, președintele 
Partidului Comunist din Dane
marca, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., face o vizită de prietenie 
in țara noastră.

La întrevedere a participat 
tovarășul Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul 
Knud Jespersen a transmis to
varășului Nicolae Ceaușescu un 
călduros salut din partea C.C. 
al P. C. din Danemarca, împre
ună cu cordiale felicitări pen
tru succesele dobîndite de po
porul român, sub conducerea 
P.C.R., în dezvoltarea socialistă 
a țării, în cei 30 de ani de viață 
liberă.

La rfndul său, secretarul ge
neral al P.C.R. a adresat comu
niștilor danezi un salut tovără
șesc, precum și urări de noi

@ Tovarășul Giancarlo Pajetta
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, a primit, vi
neri, pe Giancarlo Pajetta, 
membru al Direcțiunii, al Bi
roului Politic și al Secretaria
tului Partidului Comunist Ita
lian, care a participat la festi
vitățile prilejuite de sărbăto
rirea zilei de 23 August și face 
o vizită în țara noastră.

La primire a participat tova
rășul Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Oaspetele a transmis tovară
șului Nicolae Ceaușescu un cald 
salut frățesc din partea tovară
șilor Luigi Longo, președintele 
P.C. Italian, Enrico Berlinguer, 
secretar general al partidului, și 
a celorlalți tovarăși din condu
cerea P.C. Italian, împreună cu 
urări de succes comuniștilor 
români, tuturor oamenilor mun
cii din țara noastră, în făurirea

© Trimisul special al Radioteleviziunii
italiene — R. A. I.-TV

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit, vineri dimineața, pe tri

Mesaje și telegrame de felicitare
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit o telegra
mă de felicitare cu ocazia celei 
de-a XXX-a aniversări a eli
berării patriei de sub domina
ția fascistă din partea primului 
ministru al Republicii Guyana,

PRIMIRI
Primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, 
Manea Mănescu, a primit, vi
neri dimineața, pe generalul 
Enrique Falconi Mejia, secretar 
general al Președinției Consiliu
lui de Miniștri, reprezentantul 
Guvernului Republicii Peru la 
sărbătorirea zilei de 23 August.

Oaspetele a rugat să se 
transmită președintelui Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, din partea președin
telui Republicii Peru, general de 
divizie Juan Velasco Alvarado, 
un călduros salut și sincere fe
licitări cu prilejul celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația fas
cistă.

Generalul Falconi a transmis, 
totodată, primului ministru al 
guvernului roman, salutări prie
tenești din partea primului mi
nistru al guvernului revoluțio
nar din Peru, generalul Edgardo 
Mercado Jarrin.

In cadrul întrevederii" au fost 
abordate unele aspecte referi
toare la dezvoltarea în conti
nuare a relațiilor prietenești 
de colaborare româno-peruane 
în domeniul politic, economic, 
tehnico-științifie și cultural.

La primire, desfășurată într-o 
ambianță de cordialitate, a par
ticipat Ion Șt. Ion, secretar ge
neral al guvernului.

în cursul zilei de vineri, pri
mul ministru al guvernului, Ma
nea Mănescu, a primit pe 
D. C. Jelicich, membru în par
lament, șefa delegației Noii Ze- 
elande la Conferința Mondială 
a Populației.

în timpul convorbirii, desfășu
rată într-o atmosferă cordială, 
au fost discutate unele probleme 
referitoare la extinderea schim
burilor comerciale și a cooperă
rii în domeniul industriei și a- 
griculturii dintre România și 
Noua Zeelandă.

La primire a participat Ion 
Șt. Ion, secretar general al gu
vernului.

★
Vineri după-amiază. tovarășul 

Gheorghe Pană, membru al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., s-a întîlnit cu 
tovarășul Albert De Coninck, 
membru al Biroului Politic, se
cretar național al C.C. al P.C. 
din Belgia, care a participat la 
festivitățile prilejuite de sărbă
torirea celei de-a XXX-a ani
versări a eliberării României de 
sub dominația fascistă.

La întîlnire a participat tova
rășa Ghizela Vass, membru al 
C.C. al P.C.R.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, tovărășească.

★
In aceeași zi tovarășul Ștefan 

Andrei, secretar al C.C. al P.C.R. 
s-a intîlnit cu tovarășul Luciano 
De Pascalis, membru al Direc
țiunii Partidului Socialist Italian 
care a participat la festivitățile 
organizate cu prilejul zilei de 
23 August. 

succese în activitatea viitoare.
In cursul convorbirii, s-a fă

cut o informare reciprocă în 
legătură cu preocupările actuale 
și de perspectivă ale Partidului 
Comunist Român Și Partidului 
Comunist din Danemarca. Rele- 
vîndu-se cu satisfacție evoluția 
ascendentă a legăturilor frățești 
și de colaborare dintre Partidul 
Comunist Român și P. C. din 
Danemarca, a fost evidențiată 
dorința comună de a extinde și 
diversifica aceste raporturi, în 
interesul întăririi prieteniei din
tre cele două partide, în folosul 
popoarelor noastre, al unității 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, al tuturor 
forțelor antiimperialiste.

In timpul întrevederii, s-au 
abordat, de asemenea, aspecte 
actuale ale vieții internaționale, 
ale mișcării comuniste și mun
citorești. în acest context, s-a 
subliniat necesitatea continuării 
eforturilor in direcția consoli- 

societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat tovarășilor 
Luigi Longo, Enrico Berlinguer, 
celorlalți membri ai conducerii 
P.C. Italian, comuniștilor ita
lieni. un cald salut tovărășesc 
și cele mai bune urări de noi 
succese în lupta pe care o desfă
șoară pentru realizarea aspira
țiilor și intereselor vitale ale 
clasei muncitoare, ale întregului 
popor italian.

în timpul întrevederii, au fost 
subliniate cu satisfacție rapor
turile tovărășești de prietenie și 
conlucrare dintre P.C.R. și 
P.C.I., precum și bunele relații 
dintre România și Italia, dintre 
cele două popoare. A fost rele
vată, de ambele părți, dorința 
de a adinei legăturile de solida
ritate, conlucrare și prietenie, 

misul special al Radioteleviziu
nii italiene — R.A.I.—TV., Salvo 
Mazzolini.

La primire a luat parte tova
rășul Ștefan Andrei, secretar al

Linden Forbes Sampson Burn
ham.

Cu prilejul zilei de 23 August 
pe adresa Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a sosit un mesaj de felicitare 
din partea secretarului general 
al Partidului Comunist din

întîlnirea a avut loc într-o am
bianță tovărășească.

PLECĂRI 

dării cursului pozitiv spre des
tindere, securitate și colaborare 
pe continentul european și în 
lume, a intensificării acțiunilor 
unite ale tuturor forțelor revo
luționare, progresiste, ale opi
niei publice, pentru încheierea 
cît mai grabnică și cu rezultate 
fructuoase a Conferinței gene- 
ral-europene pentru securitate 
și cooperare, pentru pace, înțe
legere și colaborare.

Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Dane
marca și-au reafirmat hotărîrea 
de a-și aduce întreaga contri
buție la întărirea unității și so
lidarității mișcării comuniste și 
muncitorești, la lupta împotriva 
imperialismului și colonialis
mului, la instaurarea unui cli
mat de destindere, cooperare și 
securitate în Europa și în lume, 
la triumful cauzei păcii, demo
crației și socialismului.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească.

de a extinde contactele și 
schimburile de experiență din
tre cele două partide, in inte
resul popoarelor român și ita
lian, al cauzei socialismului și 
păcii.

A avut loc, de asemenea, un 
schimb de vederi privind situa
ția internațională actuală, 
precum și unele probleme 
ale mișcării comuniste și 
muncitorești. în acest cadru, 
a fost subliniată importanța in
tensificării eforturilor unite ale 
tuturor forțelor muncitorești, 
democrate, progresiste și antiim
perialiste în lupta pentru in
staurarea unui climat de destin
dere, colaborare și securitate în 
Europa și în întreaga lume, 
pentru pace, democrație și so
cialism.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, de 
caldă prietenie.

C.C. al P.C.R.
Cu acest prilej, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a acordat un 
interviu filmat pentru Radiotele- 
viziunea italiană —R.A.I. — T.V.

Israel — MAKI, Samuil Mi- 
kunis.

Cu ocazia aniversării elibe
rării României de sub dominația 
fascistă, pe adresa Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român a sosit o telegramă de 
felicitare și urări de noi succe
se din partea Partidului Po
porului din Panama.

studenți irakieni care studiază 
în țara noastră.

★
Delegația ecc- ;mică guverna

mentală din Liban, condusă de 
Nazih Al Bizri, ministrul eco
nomiei naționale, care a făcut o 
vizită în țara noastră, la invita
ția Ministerului Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice 
Internaționale, a părăsit, vineri 
Capitala.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, oaspeții au fost salutați 
de Constantin Stanciu, adjunct 
al ministrului comerțului exte
rior și cooperării economice 
internaționale, de alte persoane 
oficiale.
ADUNARE

La Tîrgu-Mureș a avut Ioc, 
vineri, o adunare consacrată 
împlinirii a 40 de ani de la 
crearea M.A.D.O.S.-ului.

In cuvîntui introductiv, Iosif 
Banc, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului județean de partid, a 
arătat că M.A.D.O.S.-ul a mili
tat, sub conducerea Partidului 
Comunist, pentru unirea efortu
rilor oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară, împreună 
cu întregul popor român, îm
potriva exploatării burghezo- 
moșierești, pentru drepturi și 
libertăți democratice, pentru 
independența patriei.

Acad. Ștefan Peterfi, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
președintele Consiliului Oameni
lor Muncii de Naționalitate 
Maghiară, a subliniat faptul că 
prietenia și solidaritatea fră
țească a poporului român cu 
naționalitățile conlocuitoare au 
dobîndit, datorită rezolvării 
marxist-leniniste de către 
P.C.R. a problemei naționale, o 
temelie de nezdruncinat.

In cuvîntui său, Banyai La- 
dislau, vicepreședinte al Acade
miei de Științe Sociale șl 
Politice. vechi militant al 
M.A.D.O.S.-ului a făcut un isto
ric al acestei organizații.

CRONICA 
U.T.C.

Ieri a părăsit Capitala in- 
dreptîndu-se spre patrie de
legația Uniunii Tinerilor Co
muniști (U.J.C.) din Cuba 
condusă de Jesus Dieguez, 
membru al Secretariatului 
Comitetului Național al 
U.J.C., care, la invitația Uni
unii Tineretului Comunist, a 
efectuat o vizită in țara 
noastră.

La plecare pe aeroportul 
Otopeni delegația a fost sa
lutată de tovarășa Cristina 
Luca, secretar al C.C. al 
U.T.C. Era prezent, de ase
menea, Javier Rosales, re
prezentant al Ambasadei 
Republicii Cuba in țara 
noastră.

TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii So

cialiste România, a trimis regelui Malayeziei, TUANKU ABDUL 
HALIM MU’AZZAM SHAH IBNI AL MARHUM SULTAN BAD- 
LISHAH, următoarea telegramă :

Aniversarea Zilei naționale a Malayeziei îmi oferă plăcutul 
prilej de a adresa Maiestății Voastre sincere felicitări și cele 
mai călduroase urări de sănătate și fericire personală, de pro
gres și prosperitate poporului malayezian prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie care există 
între țările noastre se vor dezvolta și diversifica și în viitor 
spre binele popoarelor noastre, al promovării păcii și înțelegerii 
în lume.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii 
Socialiste România, a trimis guvernatorului general al statului 
Trinidad-Tobago, ELLIS EMMANUEL CLARKE, următoarea te
legramă :

îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, Excelență, cu oca
zia aniversării proclamării independenței țării dumneavoastră, 
în numele poporului român, al guvernului și al meu personal, 
cordiale felicitări și cele mai bune urări, iar poporului prieten 
din Trinidad-Tobago. succese pe calea progresului și prosperi
tății sale.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima încrederea că bu
nele relații dintre România și Trinidad-Tobago vor continua să 
se dezvolte în interesul popoarelor noastre, al păcii și cooperă
rii în lume.

Tovarășul MANEA MĂNESCU, prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, a trimis primului ministru al 
statului Trinidad-Tobago, dr. ERIC EUSTACE WILLIAMS, ur
mătoarea telegramă :

Aniversarea proclamării independenței țării dumneavoastră 
îmi oferă plăcuta posibilitate de a transmite, în numele Guver
nului Republicii Socialiste România, sincere felicitări Excelen
ței Voastre și urări pentru progresul șl prosperitatea poporului 
din Trinidad-Tobago.

FOTBAL: MODIFICĂRI 
ALE REGULAMENTULUI 

DE TRANSFERĂRI
Așa cum am mai anunțat, Biroul Executiv al C.N.E.F.S.. a re

comandat F.R.F, să ia unele măsuri de îmbunătățire a Regula
mentului de transferări, avînd în vedere necesitatea întăririi e- 
chipelor care ne reprezintă în competițiile internaționale, pre
cum și a celor care dau cel puțin 3 jucători lotului reprezenta
tiv A.

Ținînd seama de această recomandare. Biroul F.R.F. a luat, 
ieri, in discuție problema în speță și a hotărît modificări in 
sensul următor : echipele care, în anul competițional încheiat, 
au dat lotului național A cel puțin 3 jucători — prezenți la cel 
puțin 75 la sută din convocările lotului — precum și cluburile 
ale căror echipe participă la „cupele euronene" au dreptul să 
transfere, fără dezlegare, cîte 2 jucători din divizia A și 3 din 
categoriile inferioare (cu asentimentul scris al acestor jucă
tori) ; cluburile care se autofinanțează vor putea solicita trans
ferarea a cel mult 3 jucători de la cluburile (secțiile) de cate
gorie inferioară, fără acordul acestor cluburi (secții) ; cluburile 
(secțiile) nu pot pierde conform acestei prevederi decit un sin
gur jucător ; cluburile (secțiile) care beneficiază de prevederile 
de mai sus sînt obligate să transfere jucătorii disponibili, în 
primul rînd, la cluburile (secțiile) de la care au luat jucători 
fără acordul scris al acestora ; jucătorii care timp de 10 ani de 
la împlinirea junioratului au activat la același club (secție) pot 
să ceară să plece la un alt club fără dezlegare.

Aceste modificări intră în vigoare, după încheierea campiona
tului de fotbal ediția 1974—1975.

handbal Duminică, prima etapă
Echipele fruntașe de handbal 

au efectuat ultimele pregătiri 
în vederea noii ediții a campio 
natului diviziei A, care se inau
gurează duminică 1 septembrie 
Unele formații (Minaur Baia 
Mare, Politehnica Timișoara — 
masculin, Universitatea Timi
șoara, Textila Buhuși și Con
fecția București — feminin) au 
susținut o serie de jocuri inter
naționale, avînd prilejul să ro 
deze loturile de care dispun Ia 
ora actuală. In privința desfă 
șurării campionatului, amintim 
că se revine Ia formula cu o 
singură serie de 12 echipe, atît 
la băieți cît și la fete. Printre 
competitoare, se numără și 
noile promovate Universitatea 
Craiova și „Carom" din muni
cipiul Gh. Gheorghiu-Dej (mas
culin), Progresul București și 
Sparta Mediaș (feminin).

în etapa inaugurală, de dumi
nică, sînt programate o serie do 
jocuri atractive. In capitală, po 
terenul „Steaua", de la ora 10, 
se dispută, în cuplaj, meciurile 
masculine Universitatea Bucu
rești—„U“ Cluj șl Steaua—Inde
pendența Sibiu. La Dlnamo, d“ 
la ora 9, se întîlnesc echipele 
feminine Confecția București și 
Mureșul Tg. Mureș, iar în Giu- 
lești, de la ora 11,30, handba
listele de la Rapid primesc re
plica formației Textila Buhuși, 

ÎNTREPRINDEREA DE MATERIALE
DE CONSTRUCȚII „CESAROM" —

BUCUREȘTI
cu sediul în B-dul Preciziei nr. 1 sector 7 

Tramvai 13, 25, mașina 74 stația „CESAROM"

RECRUTEAZĂ
— Zidari Categoria 3—6

— mecanici compresoriști „ 3—6

— electricieni automatizări „ 3—6
— instalatori gaze, sanitari, termici, catego

ria 3—6
— muncitori necalificați (bărbați) cu stagiul 

militar satisfăcut, pentru calificare la locul de 

muncă.
— Pentru cei din provincie întreprinderea 

asigură cazarea și masa contra cost.

Informații suplimentare la sediul întreprinde

rii sau la telefon 31 7564 interior 108 sau 138.

revelația sezonului trecut. Cam
pioana republicană feminină, 
I.E.F.S. va juca cu Progresul, 
pe stadionul din str. Dr. Stai- 
covici, de la ora 17,30.

M. LERESCU

A treia ediție a
Pe linia dezvoltării tradițio

nalelor legături cu cluburile 
sportive Dinamo din țările 
socialiste, între 4—8 septem
brie, clubul bucureștean or
ganizează Dinamoviada de hand
bal masculin. Se știe, a- 
ceastă competiție se organizea
ză din 2 în 2 ani. Primele două 
ediții care au avut loc in Unga
ria și Polonia au fost ciștigate 
de echipele dinamoviștilor bucu
reșteni. Ei speră să reediteze șl 
anul acesta frumoasa perfor
manță. întrecerile vor avea loc 
pe suprafața din masă plastică — 
zenitan — a noii arene de hand
bal care se amenajează, în aces
te zile, în parcul Dinamo și care 
va fi inaugurată odată cu pri
mul meci al Dinamoviadei. 
Construită în locul vechiului te
ren de handbal cu zgură (cu o 
capacitate de circa 600 locuri), 
noua bază va avea o capacitate 
de 3 000 de locuri, urmînd ca, în 
continuare, să sporească pînă la

La ora cînd apar aceste rîn- 
duri un grup de 17 temerari ai 
drumeției — elevi, studenți și 
muncitori din Capitală — cu 
rucsacurile în spate străbat cei 
45 kilometri ce despart Odorhe- 
iul Secuiesc de cunoscuta sta
țiune balneo-climaterică Sova- 
ta. La Sovata vor face un po
pas de o zi, după care vor 
porni mai departe către ținta fi
nală a călătoriei lor, Monumen
tul eroilor din orașul Cărei. 
Pentru că tinerii bucureșteni 
și-au propus să străbată, pe 
jos, din etapă în etapă, drumul 
parcurs în urmă cu trei decenii 
de armata română în războiul 
antihitlerist.

Cine sînt acești tineri, care 
cu bărbăție și curaj s-au încu
metat la un drum atît de lung 
— peste 1000 de kilometri — 
și dificil ? Sint elevi ca Albu 
Emil, Cioflec Constantin, Hu- 
țan Aurel. Pașnicu Paul, Negru 
Romeo, Mircea Ștefan, Ion Ale
xandru, Bacria Lucia, tehnicieni 
și muncitori ca Rotaru Viorel, 
Acrișor Leonard, Pavliuc Con
stantin, Mitanob Florian, stu
denții Lupeș Viorica, Șerban 
Ion, Vasi Constantin și Tudose 
Corina. Al 17-lea membru al 
grupului, firesc, Ion Simiones- 
cu, organizator al agenției B.T.T. 
București, inițiatoarea acestei 
lăudabile acțiuni. De fapt, a- 
mintita agenție, pe lîngă obiș
nuitele trenuri speciale care au

La Mamaia, între 2 — 7 septembrie

UN MARE TURNEU DE TENIS ( juniori)
Consemnăm cu bucurie faptul, 

atît de inedit în activitatea com- 
petițlonală, că între 2 și 9 sep
tembrie, la Mamaia, federația 
de specialitate organizează ^pri
mul mare turneu internațional 
de tenis (juniori) din țara noas
tră.

Cum ne informa, ieri, tova
rășul Alexandru Lăzărescu, se
cretarul general al F.R.T., la 
această confruntare a „speran
țelor" sportului alb participă 
sportivi din următoarele tari ; 
Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, 
R.D. Germană, Polonia, Unga
ria, Italia, R.F. Germania, Spa
nia și România, precum și o

LUPTE
La Istanbul a început cea de-a 

15-a ediție a Campionatelor 
mondiale de lupte libere, com
petiție la care participă 145 de 
sportivi din 23 de țări, printre 
care și România.

Dintre cei nouă luptători ro
mâni prezenți la întreceri, opt 
au terminat învingători în pri
mul tur. în limitele categoriei 
100 kg, Enache Panaite a obți
nut o aplaudată victorie prin 
tuș în fața polonezului Zamy- 
sirjski. Au mai cîștigat prin 
tuș : Gheorghe Dobrănel (categ. 
57 kg) la spaniolul Fernandez, 
Emilian Cristian (categ. peste 
100 kg) la Adyatomaro (R.P. 
Mongolă).

„Dinamoviadei"
4 000. Este un lucru bun — și 
handbalul nostru o merită cu 
prisosință — că s-a construit un 
teren de handbal în aer liber 
de mare capacitate. Meciurile 
încep în fiecare zi la orele 15, 
iar duminică, 8 septembrie, de 
la orele 9. în caz de vreme 
nefavorabilă întrecerile se vor 
desfășura în sala Floreasca. Iată 
acum, echipele participante : 
Spartak Sofia (Bulgaria), Dozsa 
Budapesta (Ungaria), Dynamo 
Berlin (R. D. Germană), Ruda 
Hvezda (Cehoslovacia), Gwardia 
(Polonia) și Dinamo București.

Handbaliștii români au făcut 
pregătiri serioase în vederea 
acestei competiții. Ei au între
prins, în aceste zile, un turneu 
în R.F.G. cîștigînd toate cele 4 
întîlniri susținute. Amatorii din 
București vor avea, așadar, din 
nou, prilejul să vadă dispute și 
spectacole handbalistice de va
loare. (C. V.).

COMPLEXUL DE HO- 

TELURI Șl RESTAU

RANTE „CINA* * A- 

NUNȚĂ REDESCHI

DEREA RESTAURAN

TULUI „BERLIN*

In perioada 26—30 august o 
delegație a Agenției libiene de 
presă, A.R.N.A., condusă de 
Husni S. Al. Mudir, director 
general, a vizitat țara noastră.

In timpul vizitei, oaspeții au 
avut convorbiri la Agenția ro
mână de presă „Agerpres", cu 
care prilej a fost semnat acor
dul de colaborare între cele 
două agenții.

Delegația libiană a avut, de 
asemenea, convorbiri la condu
cerea Ministerului Afacerilor 
Externe, redacția ziarului „Scîn- 
teia“, Radioteleviziunea română. 
Oaspeții au vizitat obiective so- 
cial-culturale și turistice din 
Capitală și din țară.

La încheierea vizitei, delega
ția Agenției libiene de presă 
A.R.N.A. a fost primită de to
varășul Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R.

La primire a participat Ion 
Mărgineanu. director general al 
Agenției române de presă — 
„Agerpres".

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prie
tenească.

Vineri după-amiază, oaspeții 
libieni au părăsit Capitala.

★
Vineri dimineața, a părăsit 

Capitala delegația Frontului 
Național Progresist din Repu
blica Irak, condusă de Naeem 
Haddad, secretar general al 
Frontului, membru al Conduce
rii Regionale a Partidului So
cialist Arab Baas, care a făcut 
o vizită de prietenie in țara 
noastră.

Din delegație au făcut parte 
Hashim Aqrawi, ministru de 
stat, Ubaidullah Al-Barzani, mi
nistru de stat, dr. Mahdi Al- 
Hafodh, membru al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Irakian, Lateef Al-Fadaam, 
membru al Partidului Socialist 
Arab Baas. Kasim Al-Alaaezi, 
secretarul delegației, și Noaa- 
man Al-Noaamani, membru al 
secretariatului delegației.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost condusă 
de tovarășii Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernu
lui, ministrul educației și învă- 
țămîntului, Iosif Uglar, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
secretar al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, 
Teodor Vasiliu, ministrul justi
ției, Constantin Vasiliu, adjunct 
de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Cornel Pacoste, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne, de activiști de partid.

Au fost prezenți Ahmad Al- 
Samarral, ambasadorul Irakului 
la București, membri al amba
sadei, precum *1 un grup de

într-un stil specific 
nou cu : salon berărie, 
salon restaurant, sa
lon cafe-braserie, am
bianță plăcută spe
cialități culinare și co
fetărie, vinuri din cele 

mai renumite podgo
rii, renumita bere RA- 
DEBERGER.

Un personal de 
înaltă calificare vâ 

așteaptă zilnic.

Brcsovi

Sinaia

BUCUREȘTI
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OSfîntu Gheorghe

dus săptămînal mii de tineri 
spre litoral sau platoul Buce- 
gilor — numărul acestora a 
atins cifra de 220 mii — a mai 
organizat, in acest an, citeva 
excursii și drumeții care au re
ținut atenția prin caracterul lor 
deosebit. Să amintim excursia 
combinată ce și-a propus rea
lizarea turului țării, excursie 
recent încheiată, drumețiile va
canței la care au participat 
10 000 de elevi, pelerinajele de 

echipă din Berlinul Occidental. 
In total, la întrecerea de pe li
toralul însorit al României vor 
lua startul 42 de jucători de 
peste hotare și 36 din țara gaz
dă. Echipele sint formate din 
fete și băieți, turneul prevăzînd 
întreceri la categoriile 15—16 
și 17—18 ani la toate probele. 
Meciurile se vor desfășura di
mineața și după amiaza pe te
renurile Complexului sportiv 
,,Palas“, finalele urmind să aibă 
ioc sîmbătă, 6 septembrie, și du
minică, 7 septembrie. Culorile 
sportive ale țării noastre vor fi 
reprezentate la această confrun
tare de elită de primii opt

FORME ALE MUNCII
POLITICO-EDUCATIVE

(Urmare din pag. I)

insurecției" au fost incluse vi
zitarea unor muzee, case memo
riale și locuri ce evocă desfășu
rarea evenimentelor acelui fier
binte august 1944. Vizitînd 
Muzeul de istorie a partidului 
comunist, a mișcării revoluțio
nare și democratice din Româ
nia, Muzeul de istorie a Repu
blicii Socialiste România, Mu
zeul militar central, participînd 
la întîlniri cu activiști din Ile
galitate ai partidului și organi
zației U.T.C., cu ofițeri activi și 
în rezervă ai armatei noastre 
sau cu veterani ai gărzilor pa
triotice, ascultînd expuneri sau 
prezenți la dezbateri alături de 
activiști ai U.T.C., de persona
lități ale vieții noastre politice, 
economice și sociale tinerii 
excursioniști ău cunoscut în 
detaliu lupta eroică a clasei 
noastre muncitoare, a partidului 
comunist pentru eliberarea de 
sub dominația fascistă, pentru 
înlăturarea vechiului regim, 
pentru instaurarea unei noi 
orînduiri politice și sociale în 
România. Au luat cunoștință de 
realizările remarcabile obținute 
în anii construcției socialiste în 
toate domeniile, de preocupările 
actuale și de perspectivă ale 
partidului nostru. Și nicăieri și 
niciodată istoria trecută și pre
zentă a patriei, grandioasele ei 
realizări nu se învață, nu se im
primă, nu-ți pătrund mai adine 
și pentru totdeauna în minte și 

la Păulești sau Doftana. Argu
mente concrete ale interesului 
de care ideea de călătorie se 
bucură în rindul tineretului, ale 
ecoului pe care asemenea ac
țiuni, bine organizate, cu o te
matică variată și bogată. de 
permanență, îl află la tineri, 
dornici să facă mișcare în aer 
liber, să cunoască, să se in
struiască.

D. ALEXANDRU

sportivi clasați la finalele Cam
pionatului național care se des
fășoară, la Cluj, în cursul aces
tei săptămîni.

Acest turneu inedit deschide 
probabil, perspectiva organizării, 
în viitor, a unor turnee și de 
seniori, atît de dorite și solici
tate de publicul amator din 
România. Tenisul românesc, 
care ocupă un loc prestigios în 
ierarhia mondială, merită un 
asemenea efort. Numai așa 
școala românească de tenis va 
putea crea valori, in continuare, 
care să-i păstreze faima.

C. V.’

Inimă decît atunci cînd iei 
cunoștință de ele, văzînd docu
mente și imagini autentice, as
cultînd oameni ce au participat 
direct la evenimente, vizitînd 
fabrici și întreprinderi. Din acest 
punct de vedere turismul se 
constituite într-o școală, dispu- 
nînd de un material didactic cu 
valoare inestimabilă, puțind 
transmite în direct acest prețios 
bagaj de cunoștințe și sentimen
te, realizînd cea mai eficientă 
instruire și educație tinerei ge
nerații. Cifrele și datele pe care 
le-am amintit — și este locul să 
menționăm că marele jubileu al 
Eliberării a fost precedat de o 
intensificare crescîndâ a activi
tății, numărul tinerilor partici
pant! la acțiune atingînd 
la această dată impresio
nanta cifră de 300 de mii 
— așadar, toate aceste cifre sînt 
fără Îndoială un argument al 
interesului de care se bucură 
turismul de instruire în rîndul 
tineretului, o demonstrație a 
setei de cunoaștere — a eveni
mentelor de la 23 August 1944, 
a luptelor desfășurate sub con
ducerea partidului pentru liber
tate, pentru o Românie înflori
toare — dar și a capacității or
ganizatorice a Biroului de tu
rism pentru tineret în mobiliza
rea unui număr din ce in ce mal 
mare de excursioniști în ac
țiuni de amploare, cu un au
tentic și de certă valoare conți
nut politico-educativ.
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NAȚIUNILE UNITE. — Con

siliul de Securitate al O.N.U. 
s-a întrunit, vineri după-amia- 
ză. la ora 15,00 G.M.T.. sub
președinția reprezentantului so
vietic. Iakov Malik, pentru a 
continua dezbaterile asupra 
problemei cipriote. Consiliul a 
adoptat în unanimitate o rezo
luție prezentata de Austria,. 
Franța și Marea Britanie, care, 
exprimă satisfacția Consiliului 
de Securitate în legătură cu 
rolul secretarului general al 
O.N.U. în organizarea convorbi
rilor dintre liderii celor două 
comunități cipriote, adresînd un 
apel tuturor celor interesați 
pentru a continua și dezvolta 
această evoluție în interesul 
întregului popor cipriot.

mijlocită a reprezentanților le
gali ai Republicii Cipru. „Con
siderăm că, în prezent, mijlocul 
cel mai eficace ar fi convocarea 
unei conferințe internaționale 
cu participarea Ciprului, Gre
ciei, Turciei și tuturor statelor 
membre ale Consiliului 
Securitate, precum 
state" — a declarat 
bulgar.

de 
și a altor 
ministrul

nouă țări

ATENA. — Primul ministru 
®1 Greciei. Constantin. Cara- 
manlis. a vizitat, vineri. Cartie
rul general al forțelor armate 
elene, unde a avut consultări 
cu principalii conducători mi
litari ai tării — a anunțat un 
purtător de cuvînt guvernamen
tal Ja Atena. El a precizat că 
premierul Caramanlis și mi
nistrul apărării. Evanghelos 
Averoff. au discutat situația 
militară a Greciei, au examinat 
capacitatea de luptă a forțelor 
armate și alte probleme de or
din militar. A fost examinată, 
de asemenea, situația militară 
din Cipru.

LONDRA. — Cele 
membre ale Pieței comune au 
început, miercuri, La Paris, con
sultări în legătură cu, situația 
din Cipru. Consultările, care se 
desfășoară la nivelul ambasa
dorilor, se referă 1a aspectele 
politice ale crizei cipriote, pre
cum și la problemele umanitare.

Primul ministru al Islan- 
dei, Geir Hallgrimsson, a de
clarat că guvernul său, con
stituit recent, intenționează 
să extindă limitele zonei de 
pescuit ale țării la 200 de 
mile marine „nu mai tirziu 
de anul 1975". „Noi vom con
tinua să apărăm zona națio
nală de pescuit de 50 de 
mile, a spus Hallgrimsson și 
să acționăm pentru conser
varea stocurilor piscicole. în 
acest scop, guvernul meu va 
începe imediat preparativele, 
astfel incit extinderea limi
tei de pescuit la 200 de mile 
să poată fi înfăptuită nu mai 
tirziu de anul 1975".

România acordă o importanță deosebită 
Conferinței de evaluare a modului 

de îndeplinire 
de neproliferare a

a Tratatului
armelor nucleare

Manifestări consacrate
Unite. un 

românească 
de violonis-

Ambasadorul României în Li
beria, Petrachi Trofin, a pre
zentat, la 28 august, scrisorile 
de acreditare președintelui Re
publicii Liberia, dr. William R. 
Tolbert jr.

Cu acest prilej, ambasadorul 
român a transmis președintelui 
Republicii Liberia, din partea 
președintelui Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, un mesaj de priete
nie și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, 
precum și urări de pace și pros-

peritate poporului liberian pri
eten.

Mulțumind pentru mesaj, pre
ședintele Liberiei a transmis 
președintelui Republicii Socia
liste România urări de sănătate, 
fericire și noi succese in bogata 
sa activitate pe plan intern și 
internațional, precum și urări 
de pace, prosperitate și progres 
poporului român prieten.

La ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare au parti
cipat membrii guvernului libe
rian și alte persoane oficiale.

SOFIA. — într-un interviu a- 
cordat agenției B.T.A.. ministrul 
afacerilor externe al R. P. Bul
garia, Petăr Mladenov, a relevat 
că țara sa sprijină propunerea 
cuprinsă în declarația gu
vernului sovietic în legătură 
cu soluționarea politică a cri
zei din Cipru în cadrul 
O.N.U., cu participarea ne-

La Geneva continuă lu
crările celei de-a Il-a se
siuni a Comitetului pre
gătitor peptru Conferința 
de evaluare a modului de 
îndeplinire a Tratatului de 
neproliferare a armelor 
nucleare — reuniune care 
va avea Ioc în luna mai 
1975.

Comitetul O.N.U. pentru 
decolonizare a adoptat o re
zoluție care cere încetarea 
imediată a luptelor duse îm
potriva mișcărilor de elibe
rare națională, retragerea 
tuturor forțelor străine din 
teritoriile coloniale, precum 
și desființarea bazelor mili
tare existente in aceste teri
torii.

Rezoluția condamnă Orga
nizația Tratatului Atlanti
cului de Nord (N.A.T.O.) 
pentru „cooperarea militară 
cu regimurile rasiste și colo
nialiste din Rhodesia și Afri
ca de Sud." în încheiere, do
cumentul reafirmă „dreptul 
inalienabil al popoarelor din 
teritoriile coloniale la auto
determinare și independență."

în cadrul discuțiilor, șeful 
delegației române, ambasado
rul Constantin Ene, a subliniat 
importanța deosebită pe care 
țara noastră o acordă conferin
ței, menită să dea un nou im
puls negocierilor de dezarmare 
pentru reducerea și eliminarea 
pericolului nuclear, pentru spo
rirea securității statelor ne
nucleare și să favorizeze dezvol-

tarea cooperării internaționale 
în domeniul utilizării pașnice 
a energiei nucleare. Reprezen
tantul țării noastre a prezentat 
unele propuneri de completare 
a documentației asupra modu
lui de îndeplinire a articolului 
VI al tratatului de neprolife- 
rare, care prevede obligația 
statelor-părți la tratat de a 
continua cu bună credință ne
gocierile pentru adoptarea unor 
măsuri efective care să con
ducă, la o dată cît mai apropia
tă, la dezarmarea nucleară și 
la încheierea unui tratat de 
dezarmare generală. Documen
tația asupra acestui articol a 
fost întocmită de Secretariatul 
O.N.U., la cererea delegației 
române.

MOSCOVA. — Cu prilejul În
cheierii Zilelor • culturii româ
nești în Uniunea Sovietică, des
fășurate în cadrul manifestări
lor consacrate celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării României 
de sub dominația fascistă, con
ducătorul delegației oamenilor 
de cultură români prezenți in U- 
niunea Sovietică, Dumitru Ghi- 
șe, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, 
a organizat, la 30 august, o în- 
tilnire prietenească, in saloa
nele Ambasadei române din 
Moscova.

Au participat I. S. Afanasiev, 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.U.S., V. F. Kuharski, 
V. I. Popov, N. I. Mohov, ad- 
juncți ai ministrului culturii al 
U.R.S.S., Gheorghi Markov, se
cretar al Uniunii 
U.R.S.S.

trul ..Dag Hammarskjold". din 
Palatul Națiunilor 
concert de muzică 
si clasică, susținut 
tul Eugen Sirbu.

Au participat membri ai mi
siunilor diplomatice acreditate 
la Națiunile Unite, funcționari 
superiori ai O.N.U.. ziariști și 
corespondenți de presă.

scriitorilor din

PANAMA. — 
de-a XXX-a 

eliberării tării
DE
celei
a 
sub dominația fas- 

‘ ~ ....... So-

La Palatul Națiunilor au continuat lucrările sesiunii Con
siliului Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare 
(UNCTAD).

CIUDAD 
Cu prilejul 
aniversări 
noastre de 
cistă, ambasada Republicii 
cialiste România la Ciudad de 
Panama, a oferit, la 29 august, 
o recepție. Au participat Car
los Espino, președintele Adu
nării Naționale, membri ai 
Consiliului Legislativ, funcțio
nari superiori, diplomați, per
sonalități ale vieții economice 
și culturale din Panama, zia
riști.

DAMASC. — în cadrul mani
festărilor dedicate celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația fas
cistă, sub patronajul ministrului 
culturii și orientării naționale 
al Siriei, a avut loc vernisajul 
expoziției de pictură româneas
că contemporană ce va îi găz
duită, timp de zece zile, de să
lile Muzeului național di.i Da
masc. Au participat ministrul 
sirian al turismului, Abdallah -*1  
Khany, funcționari superiori din 
diverse ministere, șefi ai unor 
misiuni diplomatice, oameni de 
artă și cultură, ziariști, precum 
și un numeros public.

La festivitate au luat cuv’n- 
tul A. Lajmi, adjunct al minis
trului culturii și orientării na
ționale, care a vorbit despre 
semnificația zilei de 23 August 
și bunele relații existente intre 
România și Siria, precum și Mir
cea Mihai, reprezentantul Con
siliului Culturii și Educației 
Socialiste.

SIRIA : Pe șantierul hidrocentralei de pe Eufrat

în cuvîntul său, delegatul 
român Nicolae Dinu a subliniat : 
„ROMANIA consideră că reor-

DOSARE ÎN fIMs/l
Cu fiecare zi care a- 

propie sfîrșitul vacan
ței organismelor Co
munității Economice 
Europene, referirile la 
agenda Pieței comu
ne sînt în legătură cu 
principalele probleme 
care au rămas neso
luționate de la reuniu
nile precedente. Două 
sînt, în special, punc
tele cele mai nevral
gice din activitatea 
Comunității Econo
mice Europene : agri
cultura și chestiunile 
monetare.

Reașezarea unor 
prețuri în R.P. Ungară

După cuim relatează agenția 
M.T.I.. de la 1 septembrie 1974, 
în Ungaria se va realiza reașe
zarea unor prețuri ou amănun
tul. iar d>e la 1 ianuarie 1975, 
vor fi reașezate unele prețuri 
în sfera producției. Noile re
lații între prețuri sînt chemate 
să reflecte schimbările interve
nite la costul produselor ener
getice pe piața mondială.

în acest context, de la 1 sep
tembrie, se majorează diferen
țiat, în medie cu 25 la 
preturile la diferite tipuri 
combustibili. Totodată, toți 
menii muncii și pensionarii 
primi o alocație Iernară de 
forinți.

Reașezările 
dustrie. care 
goare de la 1 
terminate de _________  ___
țiioniste în economia capitalistă, 
de unde se importă anumite 
produse, de feptul că prețurile 
actuale au fost fixate în urmă 
cu 5—6 ani. precum și de faptul 
că sinit necesare pentru o evi
dentă mai bună a cheltuielilor 
productive reale.

sută, 
de 

oa- 
vor

50

in- 
vi- 
de-

de prețuri în 
vor intra în 
ianuarie, sînt 
fenomenele infla-

I
a ntr-o corespon- 

dență din Bru
xelles, de la se
diul Pieței co
mune, trimisul 
special al a-

genției FRANCE PRESSE, 
Jean Burner, nota că Ia 
3 septembrie miniștrii agri
culturii din cele nouă țări 
membre ale C.E.E. se vor 
reuni în capitala Belgiei, la 
o întîlnire pregătitoare, cu 
un dosar spinos : revizuirea 
prețurilor agricole la nivel 
comunitar și discutarea mă
surilor adoptate la nivel na
țional, privind finanțarea a- 
gricultorilor care au de su
ferit ca urmare a fluctuației 
prețurilor, a inflației.

în legătură cu acest 
Petrus Lardinois, co- 

proble- 
Comisia 
exprima 
deciziile 
de gu-

su-
biect, 
misar însărcinat cu 
mele
Pieței comune, își 
insatisfacția pentru 
unilaterale adoptate 
vernele unor state membre ; 
Franța și Italia fiind după 
cum se știe două dintre a- 
cestea, care au luat măsuri 
în vederea apărării econo
miei naționale de o serie de 
consecințe negative decurgînd 
din procesul de integrare co
munitar. In context, el de
clara că membrii comisiei 
au apreciat ca fiind grave 
deciziile franceze, și că aces
tea sint incompatibile cu re
gulile „Pieței comune verzi". 
Potrivit agenției FRANCE 
PRESSE, diferendul care o- 
pune guvernul de la Paris 
comisiei este în esență de 
ordin juridic : potrivit Fran
ței, deciziile luate în favoa
rea unor categorii de agri
cultori se referă la domeniul 
social, care este de compe
tența exclusivă a guvernelor. 
Comisia se opune acestei 
intepretări, apreciind finan
țarea agricultorilor ca fiind 
strins legată de producția a- 
gricolă și, deci, problema ar 
fi de competența organisme
lor comunitare. Dacă măsu
rile franceze se vor dovedi 
incompatibile cu cele ale 
Pieței comune sint două po
sibilități pentru comisie : fie 
să avanseze o procedură la 
Curtea de justiție din Lu
xemburg fie să propună o 
reuniune specială a Consi
liului ministerial al „celor

agricole la

nouă". După 3 septembrie 
se așteaptă o hotărire. In
transigența cercurilor comu
nitare de Ia Bruxelles in fața 
unor asemenea măsuri pro- 
tecționiste este cu atit mai 
categorică cu cît și in alte 
state membre ale Pieței co
mune — cum sint Belgia și 
Oianda — sînt în curs de apli
care măsuri similare celor 
puse în vigoare deja in Fran
ța. Măsurile de protecție au 
fost luate, după cum se cu
noaște, in urma unor largi 
și îndelungate manifestații 
de protest ale producătorilor 
agricoli împotriva scumpirii 
costului vieții, a deteriorării 
prețurilor de vînzare, ca. ur
mare a inflației galopante 
din majoritatea statelor ca
pitaliste dezvoltate, inflație 
ce atinge un ritm mediu a- 
nual de 15 la sută.

Pe de altă parte, așa cum 
se sublinia într-o altă cores
pondență de la sediul Pie
ței comune, „diferitele fur
tuni monetare au săpat puțin 
cite puțin, în cursul ultimi
lor ani, Ia bazele Pieței co
mune agricole, unul din stîl- 
pii C.E.E." Fiotarca parități
lor monetare a determinat 
practicienii „Europei verzi a 
celor nouă" să efectueze — 
după cum sublinia A.F.P. — 
„acrobații periculoase pentru 
a menține ficțiunea unității 
prețurilor agricole". Instau
rarea permanentă a cheltuie
lilor compensatorii, departe 
de a atenua diferențele, nu a 
făcut decit să accentueze 
concurența între țările mem
bre și a fost una din cauzele 
principale ale deciziei italie
ne de a impune o taxă asu
pra tuturor importurilor.

La apropiatele reuniuni co
munitare, președintele în e- 
xercițiu al Consiliului miniș
trilor agriculturii, ministrul 
francez de resort, Christian 
Bonnet, împreună cu ceilalți 
participant!, va avea o mi
siune dificilă : găsirea unui 
numitor comun susceptibil 
să ducă la calmarea produ
cătorilor agricoli și, in ace
lași timp, ca și pină acum, 
pe baza unor compromisuri, 
să salveze „principiile" Pie
ței comune agricole.

Pe pian monetar propriu- 
zis dificultățile nu sînt cu 
nimic mai reduse. De la în
ceputul anului 1974, evoluția 
spre realizarea Uniunii eco
nomice și monetare — unul 
din principalele obiective 
convenite de țările membre 
în anii precedenți — a fost 
stopată.

Rămîne de văzut în ce mă
sură apelurile pentru o con
certare mai largă a politicii 
comunitare — intre acestea 
și cel al președintelui fran
cez Giscard d’Estaing — vor 
găsi ecourile necesare intr-o 
perioadă in care mai mult 
ca oricînd economiile „celor 
nouă" trec printr-o conjunc
tură puțin favorabilă.

ganizarea actualului sistem mo
netar internațional trebuie să 
constituie realmente un factor al 
promovării stabilității monetare 
și să contribuie de o manieră 
eficace la eliminarea barierelor 
tarifare, a restricțiilor și practi
cilor discriminatorii, care se 
opun dezvoltării libere a schim
burilor economice intre toate 
statele".

în paralel cu dezbaterile din 
plenară, se desfășoară activita
tea Comitetului de lucru pentru 
comerțul cu produse manufac
turate și materii prime. Dele
gatul român Cornel Vasiliade, a 
subliniat importanța pe care 
România 
exporturilor 
dustriale, în 
dezvoltate, 
dezvoltarea 
constituie
esențiale ale creșterii economice 
a țărilor în curs de dezvoltare 
și a arătat că tendințele din ce 
în ce mai accentuate către o 
politică protecționistă constituie 
un motiv de îngrijorare pentru 
aceste țări.

NEW YORK. — Corespondență 
de la C. Alexandroaie : în cin
stea sărbătorii naționale a 
României. Organizația Națiuni
lor Unite. Misiunea diplomatică 
a tării noastre pe lingă O.N.U. 
si Biblioteca română din New 
York au organizat, in amfitea-

ATENA. — în cadrul mani
festărilor consacrate celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația fas
cistă, la Pinacoteca națională din 
Atena a avut loc vernisajul ex
poziției pictorilor români con
temporani. La vernisaj a parti
cipat Nicolaos Louros, ministrul 
grec al educației.

Tobago
la

IOAN TIMOFTE

Românea la Târgul iriIrHiiațioiial
de la

importanța pe 
o acordă promovării 

sale de produse in- 
special către țările 
El a evidențiat că 
acestor exporturi 

unul din elementele

în prezența președintelui Houarî Boumediene, vineri, a fost 
inaugurată cea de-a Xl-a ediție a Tîrgului internațional de la 
Alger, manifestare care, anul acesta, înregistrează un recor'd de 
participare — 43 de state din Africa, Asia. Europa. America.

ROMANIA, prezentă la toate cele 11 ediții ale tîrgului, este 
reprezentată și în acest an de un pavilion, unde mai mult de 
20 de întreprinderi de comerț exterior expun o gamă foarte 
largă de produse industriale, îndeosebi mașini și utilaje, ramură 
dezvoltată cu prioritate în cei 30 de ani de la eliberarea patriei 
noastre. Aprecierile unanime ale vizitatorilor sînt întrunite de 
cele mai noi tipuri de autoturisme „Dacia" și autoutilitare „Tu- 
dor Viadimirescu", turismul de teren ,,Aro—240", utilajele agri
cole, diferite instalații petroliere, pompele de irigații, agregatele 
frigorifice, ca și mașiniie-unelte cu comandă-program. Din ex
ponate mai rețin atenția produsele industriei electrotehnice — 
aparate de măsură și control, echipamente electronice, radio
receptoare si televizoare. Un loc important este ocupat de pro
dusele petrochimice, farmaceutice, de coloranți, ca și de pro
dusele industriei ușoare.

Se împlinesc azi 12 ani de 
proclamarea independenței sta
tului Trinidad-Tobago.

Situate în arhipelagul Antile- 
Ior Mici, în apropierea litoralu
lui venezuelean, insulele Trini
dad și Tobago au o suprafață 
de 5128 kmp și o populație de 
peste un milion de locuitori. Cu 
aproximativ 200 de locuitori pe 
kmp., Trinidad-Tobago este 
unul din statele cele mai dens 
populate ale emisferei occiden
tale.

Descoperite de Columb la 1 
iulie 1498, cele două Insule au 
fost, rînd pe rînd, posesiune 
spaniolă (1532) franceză (în se-

colul al XVIII-lea) și engleză 
(de facto din 1797, oficial din 
1802). Dominația britanică s-a 
menținut pină în 1958, cînd Tri
nidad și Tobago obțin „autono
mia internă" in cadrul Federa
ției Indiilor de Vest.

Cum această federație artifi
cială s-a destrămat in 1961 prin 
ieșirea Jamaîcăi din cadrul ei. 
calea spre independența celor 
două insule era deschisă. La 31 
august 1962, la Port of Spain 
avea loc ceremonia proclamării 
Trinidad-Tobago-ului ca stat 
independent în cadrul Common- 
wealth-ului.

Vegetația luxuriantă, pădurile 
tropicale, cimpiile brăzdate (le 
riuri. colinele îmbietoare, pozi
ția favorabilă în afara zonei în 
care bîntuie uraganele pe care 
le infruntase în Marea Caraibi
lor, îi smulseseră lui Columb. 
in momentul în care zărise la 
orizont cele trei piscuri ale in
sulei principale, exclamația 
„Santisima Trinidad!" (Sfînta 
Treime), de la care i-a rămas 
numele. Natura a fost, intr-ade
văr, darnică cu cele două insu
le. Darnică nu numai în pri
vința peisajului, care atrage aici
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• MINISTRUL FINLANDEZ 
al afacerilor externe, Ahti Kar- 
jalainen, va face o vizită oficia
lă în R. F. Germania, între 18 
și 20 septembrie. în 
nicatul Ministerului 
terne finlandez se 
că Ahti Karjalainen și omolo
gul său vest-german, Hans- 
Dietrich Genscher, vor proceda, 
între altele, la semnarea unei 
declarații privind nerecurgerea 
reciprocă la forță și recunoaște
rea neutralității Finlandei.

Vizita va fi prima efectuată 
Ia Bonn de un ministru finlan
dez de externe în întreaga pe
rioadă postbelică. Finlanda a 
stabilit relații diplomatice cu 
cele două state germane, conco
mitent, anul trecut.

comu- 
de Ex- 

precizează

• DUPĂ CUM transmite »- 
genția A.D.N., la 2 septembrie, 
va pleca la Washington o dele
gație a Republicii Democrate 
Germane care va purta con
vorbiri cu reprezentanți ai De
partamentului de Stat al S.U.A. 
în problemele legate de stabi
lirea de relații diplomatice în
tre cele două țări.

• GUVERNUL INDIAN e- 
laborează un program pentru 
introducerea obligatorie a învâ- 
țămîntului gratuit pentru copiii 
în vîrstă de pină la 14 ani. Se 
prevede, de asemenea, interzi
cerea angajării in producție a 
copiilor sub 14 ani. Acest mă
suri se înscriu într-o rezoluție 
a Parlamentului privind politica 
națională a guvernului pentru 
ocrotirea tinerei generații.

• IN UNIUNEA SOVIETICA 
a fost lansat satelitul artificial 
al Pămintului „Cosmos-675". A- 
genția TASS anunță 
destinat continuării 
spațiului cosmic.

SECRETARUL

că el este 
explorării

PARLA
MENTAR al Partidului Social 
Democrat din R.F. Germania, 
Karl Wienand, a adresat con
ducerii partidului o scrisoare 
in care cere să fie eliberat din 
funcție, din motive de sănătate.

Malayezia

• VINERI a avut loc deschi
derea Tîrgului internațional de 
bunuri de larg consum de la 
Stockholm. Țara noastră este re
prezentată de întreprinderea de 
comerț exterior „Prodexport". 
Tîrgul va fi deschis pînă la 8 
septembrie a.c.

„Combat" 

și-a încetat apariția
Astăzi parizienii au putut 

cumpăra un ziar care miine 
nu va mai fi. La nașterea sa, 
„Combat" număra 200 000 de 
exemplare (tiraj important 
Ia epoca respectivă), 10 ani 
mai tirziu, ziarul apărea în 
50 000 de exemplare; în ul
timele zile 2 000 de parizieni 
mai citeau ziarul.

La 21 august 1944, într-o 
atmosferă de efervescență 
„Combat" apărea 
nea a două ziare 
Albert Camus a 
lui redactor șef. 
le din coloanele 
prestigioase. Redactorii și-au 
ales ca deviză : «„Combat", 
spune adevărul, nimic decît 
adevărul !». Dar pentru a 
spune adevărul, nici talen
tul, nici condeiul nu-s sufi
ciente ! Sînt necesari bani.

In ultimul său număr, 
echipa redacțională scrie : 
«Vă cerem azi să dați un 
franc pentru un ziar care 
conține pagini albe. El este 
lipsit de actualitate dintr-un 
motiv foarte simplu : „Com
bat" a murit. Sugrumat de 
un sistem economic care face 
ca ideile să cîntărească mai 
ușor decît un bilanț finan
ciar».

Azi, vechiul ziar, care are 
de fapt virsta unui adult — 
30 de ani — nu are în fața 
sa decît o 
7

Președintele Portugaliei 
a aprobat acordul de la 
Alger

• DUPĂ ce s-a consultat cu 
membrii Juntei Salvării Națio
nale, ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului provizoriu, pre
ședintele Portugaliei, generalul 
Antonio de Spinola, a aprobat 
protocolul de acord încheiat, 
luni, la Alger, de reprezentan
ții guvernului portughez și ai 
Partidului African al Inde
pendenței din Guineea-Bissau 
și Insulele Capului Verde 
(P.A.I.G.C.) — anunță un comu
nicat al președinției republicii.

Poporul malayezian sărbăto
rește azi împlinirea a 17 ani de 
la dobîndirea independenței — 
eveniment crucial al istoriei 
țării.

• Situată in sud-estul Asiei, 
Malayezia are o suprafață de 
326 634 kmp și o populație de 
peste zece milioane de locuitori.

• Malayezia este cunoscută ca 
„țară a cauciucului și cositoru
lui". Acest renume este pe de
plin îndreptățit. Adus din Bra
zilia in 1877 și aclimatizat foarte 
bine în Malayezia, arborele de 
cauciuc ocupă în prezent peste 
două treimi din suprafața culti- 
vabilă a țării. Malayezia pro
duce un milion de tone de cau
ciuc natural anual, adică aproa
pe jumătate din producția mon
dială. în ce privește cositorul, 
ponderea Malayeziei în produc
ția mondială se ridică la o trei
me. Pe lingă cositor, subsolul 
malayezian conține zăcăminte 
de petrol, aur și bauxită, iar 
pădurile ecuatoriale constituie o 
sursă bogată de lemn exotic — 
teak, bambus etc.

• Deși nu au putut fi lichi
date întru totul sechelele înde
lungatei dominații coloniale, in 
cei 17 ani de existență indepen
dentă s-au făcut progrese im
portante pe calea dezvoltării șt 
diversificării economiei, punin- 
du-se bazele unei industrii pre
lucrătoare. In acest sens pot fi 
menționate întreprinderile in
dustriei textile și alimentare, 
unitățile de prelucrare a bogă
țiilor subsolului, printre care 
două mari rafinării de petrol și 
mai multe hidrocentrale. In de
ceniul 1969—1970, producția na
țională globală a înregistrat o 
rată medie de creștere de 6,1 la 
sută. Din 1971, odată cu cel de 
al doilea plan cincinal, a înce
put aplicarea „noii politici eco
nomice" care, printr-un ritm 
anual de creștere a produsului 
social de 6,5 Ia sută, își propune 
eradicarea sărăciei, stabilirea 
unui echilibru economic intre 
grupurile etnice, modernizarea 
vieții rurale și dezvoltarea acti
vităților productive in mediul 
urban așa incit venitul național 
pe cap de locuitor să ajungă in 
1975 la 1300 de dolari malaye- 
zieni (aproximativ 650 dolari 
S.U.A.) Pentru lichidarea șoma
jului s-a prevăzut crearea în 
fiecare an a 120 000 de noi locuri

milioane

V.

prin fuziu- 
clandestine. 
fost primul 
Semnături- 
sale sînt

mare de datorii : 
de franci.
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• COMITETUL O.N.U. pentru 
lichidarea discriminărilor rasia
le a aprobat un raport către 
Adunarea Generală a O.N.U. în 
care este salutată recunoașterea 
independenței Republicii Gui- 
neea-Bissau și apropiata admi
tere a acestei țări în rîndul 
membrilor Națiunilor Unite.

Conferința Pugwash
• IN LOCALITATEA austria

că Baden, se desfășoară lucră
rile celei de-a XXIV-a Confe
rințe Pugwash. Tema actualei 
conferințe — „Dezarmarea, pro
blemele energiei și colaborarea 
internațională".

In intervenția sa, președintele 
conferinței, savantul Hannes 
Alfven, laureat al Premiului 
Nobel, a subliniat că probleme
le populației au fost examinate 
de Conferința Pugwash la Si
naia, Oxford și Aulanko, vorbi
torul a exprimat speranța că 
actuala Conferință mondială a 
populației de la București „va 
avea o mare influență asupra 
lumii".

• GUVERNUL ARGENTI
NIAN a adoptat măsurile nece
sare transpunerii in practică a 
actului de naționalizare a dis
tribuirii și vînzării petrolului și 
produselor sale derivate în țară.
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REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i București. Piața „Sein teii •. Tel i 11 60 10. 11 60 20. Abonamentele se tac la oficiile poștale șl dltuzoril din întreprinderi șl instituții 
Cititorii din străinătate pot tace abonamente prin „HOMPRESFILATELIA*  — Serviciul Import Export Presă — București — Calea Grivițel or. 66—66 P.O.B. — 2001.

Miine este Ziua națională a 
Republicii Arabe Libiene. Cu 
șase ani în urmă, la 1 septem
brie 1969, regimul monarhic era 
înlăturat și era instaurată re
publica.

In anii care s-au scurs de la 
acest eveniment s-au întreprins 
acțiuni energice pentru lichida
rea bazelor militare străine și 
valorificarea în interesul na
țional a resurselor petrolifere 
foarte bogate. Străvechea „țară 
a nisipurilor" s-a înscris pe 
orbita unei dezvoltări fără pre
cedent în istoria sa. Grație e- 
forturilor celor 2 milioane de 
locuitori, au fost obținute

lizări importante pe calea pro
gresului. Libia a obținut în 1972, 
105 milioane tone petrol, nuir.ă- 
rîndu-se printre cei mai mari 
producători de petrol din lume. 
Naționalizarea a 51 la sută din 
acțiunile tuturor monopolurilor 
occidentale care operează în 
această țară, a avut o mare în
semnătate pentru dezvoltarea sa 
economică. Circa 171 milioane 
dinari sînt alocați in bugetul pe 
1974 sectorului agrar și peste 90 
milioane au fost repartizați in
dustriei. Astfel, s-a extins ro
lul societății de stat „Libyan 
Petroleum Company" în dome
niile prospectării, transportului, 
rafinării și comercializării pe
trolului, Amplul program de 
industrializare a țării urmăreș
te diversificarea economiei șl 
în acest scop au fost create

LIBIA : Rafinăria de la Marsa el Brega

Tiparul l Combinatul poligrafie „Casa Sclntell*.

Guvernului 
al Re- 
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dat pu- 
care

• Reprezentanța 
Revoluționar Provizoriu 
publicii Vietnamului de 
convorbirile 
La Celle-Saint-Cloud. 
blicității o declarație 
condamnă acțiunile 
de la Saigon privind 
narea platoului continental al 
Vietnamului de Sud din sudul 
Mării Chinei unor firme petro
liere străine.

bilaterale
a 
în

regimului
concesio-

o mulțime de turiști amatori de 
exotic. Pămîntul oferă condiții 
bune agriculturii, care produce 
trestie de zahăr, cacao, cafea, 
citrice, banane, orez, nuci de 
cocos, iar subsolul conține im
portante zăcăminte de petrol și 
bitum. In ciuda acestui fapt, la 
dobîndirea independenței, micul 
stat avea o economie slab dez
voltată, bazată pe extracția pe
trolului, aflată și ea sub contro
lul monopolurilor străine.

In cei 12 ani, care s-au scurs 
de la proclamarea independen
ței s-au depus eforturi pentru 
diversificarea economiei. Deși 
petrolul continuă să aibă o pon
dere de peste 25 la sută în pro
dusul intern, creșterea exportu
rilor atestă eficacitatea măsuri
lor luate în cadrul planurilor 
elaborate și aplicate în perioada 
de existență liberă.

Relațiile dintre România și 
Trinidad-Tobago cunosc o dez
voltare favorabilă. în 1972, cele 
două țări au stabilit relații di
plomatice la nivel de ambasadă, 
iar contactele reciproce și 
schimburile de delegații se am
plifică.

B. ȘT.

se

de muncă. Fonduri importante 
sint destinate, de asemenea, 
sporirii suprafeței agricole, dez
voltării zootehniei precum și 
învățămîntului, asistenței medi
cale și construcțiilor de locuințe.

• O problemă căreia i
acordă mare importanță la 
Kuala Lumpur este aceea 
controlului statului asupra acti
vității economice — lucru firesc 
în situația in care capitalul 
străin beneficiază incă de po
ziții puternice in economia ma- 
layeziană. Astfel, comerțul cu 
o serie întreagă de produse ali
mentare (orez, sare, zahăr, 
lapte, cereale, uleiuri vegetale, 
îngrășăminte chimice) a fost 
trecut sub controlul statului. A 
fost instituit, de asemenea, con
trolul asupra achiziționării de 
bunuri imobile malayeziene de 
către persoane străine și s-au 
luat măsuri de încurajare a in
vestițiilor de capital autohton.

• Intre România și Malayezia 
s-au statornicit relații de prie
tenie și colaborare care in ul
timii ani cunosc o dezvoltare 
continuă, In interesul ambelor 
țări și popoare, al cauzei păcii 
și înțelegerii internaționale.

a

BAZIL ȘTEFAN

corporația de stat care reuneș
te toate întreprinderile națio
nale (Libyan Industrialisation 
Corporation) și (Centrul de cer
cetări industriale). Construirea 
unei oțelării la Misurata, reali
zarea unei industrii alimentare, 
fabrici de materiale de con
strucție sînt proiecte care vor 
prinde viață în acești ani. Con
comitent, a fost elaborat un 
proiect agrar „Kufrah" care pre
vede irigarea unor zone întinse 
din Sahara, prin extragerea eu 
ajutorul tehnicii moderne a 
rezervelor subterane de apă des
coperite in deșert.

Autoritățile libiene sînt preo
cupate de formarea cadrelor 
naționale pentru economie. Nu
mărul persoanelor cuprinse in 
diferite forme de invățămînt a 
crescut în perioada 1969—1974 eu 
89 Ia sută. Cursurile Universită
ții naționale sînt frecventate de 
peste 1 200 studenți, școlile se
cundare sînt absolvite anual de 
tot mai mulți tineri, iar învă- 
țămintul primar a devenit obli
gatoriu.

In contextul general al rela
țiilor prietenești, de cooperare 
pe care România Ie întreține cu 
toate țările arabe, raporturile 
româno-libiene au cunoscut u 
evoluție ascendentă. Un moment 
de semnificație istorică în des
fășurarea relațiilor bilaterale 
l-a reprezentat vizita între
prinsă, la începutul acestui an, 
de președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, în Republica Araba 
Libiană. Opinia publică din ța
ra noastră salută cu satisfacție 
cursul pozitiv al relațiilor dintre 
România și Libia.
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