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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Actualitatea
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IN FIECARE
ZI,
o FAPTA
DE MUNCA
DEOSEBITA

a tuturor ca- 
tineri și deve- 
zilnic, perma- 

constituie o 
de cea mai 

pentru

Calendarul economie al 
industriei și agriculturii 
noastre socialiste cuprinde 
în aceste zile de toamna 
un profund și efervescent 
eveniment, care mobilizea
ză cu toată puterea ela
nul caracteristic virstei 
noastre tinerești : îndepli
nirea și depășirea, la toți 
indicatorii, a sarcini,or u.. 
plan. Amintitul „eveni
ment", consemnat pe agen
da de lucru 
tegoriilor de 
nit obiectiv 
nent, actual 
preocupare
mare însemnătate 
toatp colectivele de muncă 
angrenate în marea între
cere economică pentru 
deplinirea cincinalului 
inie de termen.

Valoroase inițiative, 
clanșate în aceste zile 
organizațiile U.T.C. din în
treprinderi, fabrici, uni
tăți agricole, de pe șantie
rele naționale și locale, 
punind în valoare la un 
nivel superior resursele 
mobilizatoare ale întrecerii 
„Tineretul — factor activ 
în îndeplinirea cincinalu
lui înainte de termen", au 
semnificația unor adevăra
te și mature școli de edu
cație pentru și în cultul 
muncii. Amintim, din mul
titudinea veștilor care ne 
sosesc in aceste zile la re
dacție, despre acțiuni care 
vizează „Săptămini record 
ale producției", „In fiecare 
zi, o faptă de muncă deo
sebită", „Schimburi de 
onoare ale tineretului", 
„Brigăzi de muncă patrio
tică în sprijinul produc
ției", inițiative a căror 
transpunere în viață au de
terminat suplimentarea va
lorilor de bunuri mate
riale in contul actualului 
plan cincinal. Cu atit mai 
valoroase se dovedesc a- 
ceste acțiuni în întreprin
derile care din anumite 
motive nu-și realizează 
sarcinile. Bunăoară, organi
zațiile U.T.C., toți tinerii, 
din cadrul întreprinderii 
de autocamioane Brașov, 
întreprinderea de aluminiu 
Slatina, Electroputere Cra
iova, întreprinderea de 
strunguri Tîrgoviște și al
tele, trebuie să acționeze 
hotărît pe linia lichidării 
și reașezării graficelor de 
lucru la zi, deoarece pro
ducția lor este hotărîtoare 
pentru economia națională. 
Cuvîntul de ordine acesta 
e: în fiecare zi, la locul de 
muncă, o faptă deosebită 
care să contribuie la reali
zarea sarcinilor stabilite de 
partid in etapa actuală și 
viitoare.

în- 
îna-

de- 
dc

ȘTEFAN DORGOȘAN

i“ ri iii vuiiii

• Reprezentantul per
sonal al președintelui 
Nicolae Ceaușescu pri
mit de președintele 

Republicii Arabe 
Egipt.

• La Geneva, spirit 
constructiv in finalizarea 
recomandărilor privind 
cooperarea economică 
în Europa-
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PARTICIPARE ÎNSUFLEȚITĂ,
REZULTATE DE PRESTIGIU
STATUL SOCIALIST
expresie

poporului,
a puterii
a unității

Raportul tinerilor
către Congres

LA C. I. L PIPERA :

națiunii noastre
TOAMNĂ BOGATĂ

ÎN INIȚIATIVE

Primiri la tovarășul
Nicolae Ceaușescu
• Delegația Partidului Populist din Austria

încă în raportul prezentat la 
Congresul al X-lea, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia că 
nu poate fi abordată în mod 
științific problema atit de com
plexă a rolului și funcțiilor sta
tului in socialism fără a lua in 
considerare intreg ansamblul 
condițiilor sociale interne și in
ternaționale contemporane ; ca
racterul funcțiilor statului, pon
derea acestora se schimbă o 
dată cu modificările ce apar in 
dezvoltarea societății, in opera 
de edificare a socialismului. în 
lumina acestei teze materialist
dialectice, proiectul de Program 
reliefează că in perioada făuririi 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și a trecerii spre 
comunism siatul are de’ înde
plinit un rol important în . or
ganizarea intregii activități eco- 
nomico-sociale.

Proiectul de Program plasează 
astfel problema rolului statului 
socialist român in contextul 
global al tendințelor logice ale 
dezvoltării interne și ale evo
luției internaționale, pornind de 
la ideea că el reprezintă o pîr- 
ghie esențială în îndeplinirea 
integrală a obiectivelor științi
fice fundamentate, in accelera
rea progresului multilateral al 
societății noastre.

Nu trebuie scăpat din vedere 
faptul că in noile condiții rolul 
factorului conștient — manifes
tat. in principal, prin conduce
rea de către partid și stat a 
proceselor sociale, sporește și se 
manifestă în .elaborarea strate
giei generale a dezvoltării, pe 
baza cerințelor legilor obiective 
în organizarea la nivel macro 
și microsocial a îndeplinirii pro
gramului făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

Desigur, jn acest context, pe 
prim plan se situează funcțiile 
statului de organizare, condu
cere și îndrumare a activității 
economice și sociale, precum și 
a celei social-culturale, științi
fice și educative. Conținutul îm
bogățit al funcției de organi
zare și conducere a., economiei

se manifestă atit în volumul și 
nivelul calitativ al sarcinilor de 
dezvoltare a bazei tehnico-ma-

Prof. univ. dr. 
OVIDIU TRĂSNEA

Fină acum, pe primele locuri 
în întrecerea socialistă între fa
bricile care compun Combinatul 
de industrializare a lemnului 
„Pipera" se situează cele unde, 
de fapt, lucrează fi cei mai multi 
tineri: binale, bucătării, mobilă 
fi înnobilare. Fiind cele mai mari,(Continuare în pag. a ll-a)

ZILNIC, 4000 DE ELEVI9

LA RECOLTATUL
S-a declanșat din plin cu

lesul strugurilor. Alături de 
cei aproape 500 muncitori ai 
fermelor de la I.C.H.V. Ște- 
fănești-Argeș au inceput ac
țiunea și elevii grupurilor 
școlare Petrolul, 
I.A.P.. ai Liceului 
Golescu", Liceului 
Curtea de Argeș. ..Este o pro
ducție bună, ne declară to
varășul Ion Șefeek. directo
rul tehnic al I.C.H.V. O par
te din elevi au primit cazare 
și hrană la fermă, ceilalți

ÎN PAGINA a 2-a

Să coborîm
1.

„Zinca 
agricol

„Măgura11 în orașe!
Un articol despre tabăra de sculptură de la Măgura și, mai 

ales, despre ceea ce poate deveni peste timp. O „istorie" 
imaginară, deci, a continuării inițiativei de la Măgura în orașe, 
în orașe reale, cu clădiri reale, cu o nevoie de frumos reală. 
O „istorie" imaginară a „coborîrii" sculpturii din sihăstria natu
rii spre oameni - imensă și profundă cutie de rezonanță a 
artei - fără de care ea, sculptura, există fără a trăi. Mai 
simplu, o pledoarie pentru a transforma „muzeul" de astăzi, 
prin extensie, într-un loc mai larg accesibil.

STRUGURILOR
sint transportați de la școli 
direct la locurile de muncă. 
Timpul e favorabil, trebuie 
să ne grăbim. în funcție de 
necesități, vom spori numă
rul culegătorilor*'. Ieri, la 
ferma Golească, deși a fost 
o zi ,,organizatorică". s-au 
realizat aproape 50 000 kg. în 
circa 20 de zile, dacă timpul 
ne permite, aprecia inginerul 
Virgil Florica, șeful fermei, 
se termină recoltatul strugu
rilor pe toate cele 160 hecta-

ele hotărăsc în mare măsură 
realizările de ansamblu ale com
binatului. „Noi, tinerii, ne-am an
gajat initial să contribuim cu 
9,156 milioane lei la realizarea 
angajamentului anual al între
prinderii de 21,8 milioane lei, ne 
spune Gheorghe Comun, secreta
rul comitetului U.T.C. Dar con
tribuția tinerilor la îndeplinirea 
acestui angajament va fi mult 
mai mare, deoarece, la mai toate 
locurile de muncă au apărut ini
tiative de mare eficiență, noi an
gajamente de depășire a planului 
asumate de tineri în cinstea 
Congresului al XI-lea al P.C.B.. 
Datorită lor, pînă ieri, acumula- 
srm deta-p depășire de 9.18.mi
lioane lei la producția marfă fi 
de ~ milioane lei la producția 

• globală.
Tinerii de la secția mobilă 

și-au propus să dea peste plan 
o producție suplimentară în va
loare de. 68 000 lei. Ei au reali
zat deja peste 100 000 lei. Cole
gii lor de la secția binale au 
hotărît să realizeze. în aceeafi

IUSTIN MORARU
(Continuare în pag. a ll-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român. președintele 
Frontului Unității Socialiste, a 
primit, marți după-amiază, de
legația Partidului Populist din 
Austria, condusă de dr. Herbert 
Kohlmayer, secretar general al 
partidului, care, la invitația Con
siliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, întreprinde o 
vizită in țara noastră. Din de- 
degație fac parte Andreas Mau
rer, șeful guvernului de land din 
Austria inferioară, dr. Herbert 
Schambek, profesor universitar, 
deputat în Consiliul federal, dr. 
Kurt Fiedler, deputat, vicepre
ședinte al Comisiei de politică 
externă a parlamentului, dr. 
Winter Leitner, secretarul per-

sonal al secretarului general al 
Partidului Populist.

La întrevedere au participat 
tovarășii Cornel Burtică, secre
tar al C.C. al P.C.R., membru al 
Biroului Executiv al Con
siliului Național al F.U.S., 
Iosif Uglar. secretar al C.C. 
al P.C.R., secretar al Con
siliului Național al F.U.S., Du
mitru Bejan, membru al Birou
lui Executiv al Consiliului Na
țional al F.U.S.

De ambele părți, s-a dat o 
înaltă apreciere relațiilor de 
prietenie existente între Româ
nia și Austria și s-a exprimat 
dorința reciprocă de a dezvolta 
aceste raporturi pe multiple pla
nuri — politic, economic, teh- 
nico-științific, cultural. S-a a-

preciat, de asemenea, că vizita 
delegației Partidului Populist 
din Austria constituie o expre
sie a voinței comune de a pro
mova și adinei relațiile priete
nești dintre organizațiile poli
tice din ‘ ‘ ...............
poporul 
triac.

între
Ceaușescu și membrii 
ției Partidului Populist din Aus
tria a avut loc, totodată, un 
schimb de vederi in probleme 
actuale ale vieții internaționale 
și in mod deosebit asupra asi
gurării păcii și securității in 
Europa.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

cele două țări, dintre 
român și poporul aus-

tovarășul Nicolae
delega-

• Ambasadorul Japoniei
în ziua de 1 octombrie a.c. 

tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
președintele Republicii Socialis
te România, a primit, la palatul 
Consiliului de Stat, pe Ryoko 
Iohikawa care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare în cali
tate de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Japoniei in 
tara noastră.

Cu acest prilej, președintele 
Nicolae Ceaușescu și ambasado
rul Japoniei au rostit scurte 
alocuțiuni.

După primirea scrisorilor de 
acreditare, președintele Repu
blicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a avut 
o convorbire prietenească și cor-

dială cu ambasadorul Japoniei, 
Ryoko Iohikawa.

La ceremonia prezentării scri
sorilor și la convorbire au 
participat Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, și 
Vasile Gliga, adjunct al minis
trului afacerilor externe.

Au fost, de asemenea, pre- 
zenți membri ai Ambasadei Ja
poniei la București.

€ Ambasadorul Republicii Gaboneze
Marți. 1 octombrie, președin

tele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a primit pe Jean-Firmin N'Gon- 
det, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Gaboneze la București.

Cu acest prilej, ambasadorul 
Jean-Firmin N’Gondet a trans
mis președintelui Nicolae 
Ceaușescu un salut prietenesc 
din partea președintelui Repu-

blicii Gaboneze, Albert Ber
nard Bongo.

Mulțumind, președintele 
Nicolae Ceaușescu a adresat, la 
rindul său, cele mai bune urări 
președintelui Albert Bernard 
Bongo, iar poporului gabonez 
succese tot mai mari pe calea 
dezvoltării independente a pa
triei.

în cursul convorbirii, care a 
avut loc apoi, s-a apreciat că

există premise favorabile pen
tru o dezvoltare largă a cola
borării și cooperării economice 
dintre România și Republica 
Gaboneză. exprimîndu-se do
rința fructificării posibilităților 
existente in aceste domenii, in 
interesul celor două țări și po
poare, al cauzei păcii. înțelege
rii și conlucrării rodnice între 
națiuni.

întrevederea a decurs într-o 
ambianță de caldă cordialitate.

ERGONOMIA
opțiune pentru o înaltă

Ieri, în Capitală și-a 
deschis lucrările

CONFERINȚA

ASOCIAȚIILOR

eficientă a muncii
Interviul nostru 

cu BONJER 
FREDERIK HENDRIK, 

președintele Asociației inter
naționale de ergonomie

După cum este știut, în lu
na septembrie, Bucureștiul a 
fost gazda simpozionului in
ternațional cu tema: Aplica
țiile practice ale ergonomiei 
în industrie, agricultură și 
exploatări forestiere. Orga
nizat de Biroul Internațional 
al Muncii împreună cu Mi
nisterul Muncii și în colabo
rare cu alte ministere, acade
mii, organisme centrale ș.a., 
simpozionul s-a bucurat de 
prezența a aproape 300 de 
specialiști din 38 de țări de 
pe toate continentele și a 
circa 400 de specialiști ro
mâni, fiind din acest punct 
de vedere una dintre cele 
mai ample și reprezentative 
manifestări internaționale 
consacrate dezbaterii unor 
astfel de probleme. Răspun- 
zind cu amabilitate solicitării 
ziarului nostru, profesorul 
doctor Bonjer Frederik Hen
drik, președintele Asociației 
internaționale de ergonomie 
ne-a spus :

—. Desigur, a aborda proble
matica vastă pe care o presupun

PENTRU

NAȚIUNILE UNITE

PE PLANȘETA PRO I ECTAN ȚI LOR

;f. ■
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studiul și esența ergonomie! 
nu este prea ușor de făcut. Ar 
fi , bine, cred, de aceea, să înce
pem, dat fiind că ne adresăm, 
presupun, unor mase largi 

,. de tineri, cu o explicare a no-

Interviu realizat de 
CONSTANTIN DUMITRU

(Continuare în pag. a ll-a)

DIN ȚĂRILE

EUROPENE
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LINIA DREAPTĂ

i AțȘfe

Convorbire cu ing.
TRAIAN POPESCU 

director al Institutului de studii 
fi proiectări pentru comerț fi 

turism

în Capitală urmează să se 
construiască o unitate comer
cială de tip deosebit „Casa ti
nerilor căsătoriți". Aflată, deo
camdată. in stadiu de proiect la 
Institutul de studii și proiectări 
pentru comerț și turism, „Casa

tinerilor căsătoriți" se va inte
gra, nu peste multă vreme, în 
peisajul urbanistic modern al 
Bucureștiului. Vorbindu-ne des
pre rațiunile care au determi
nat o asemenea întreprindere, 
ing. Traian Popescu ne spunea :

— Am pornit de la faptul că 
în tara noastră se oficiază a- 
nual sute de mii de căsătorii.

LIDIA POPESCU

(Continuare in pag. a ll-a)

Formula deosebit de simplă dar și tot 
atît de sugestivă prin care exprimăm tot 
ceea ce am realizat și continuăm să reali
zăm de treizeci de ani încoace sintetizează 
întreaga experiență de viață și muncă a 
poporului nostru în numai două cuvinte : 
politica partidului. O regăsim în proiectul 
Programului, riguros aplicată fiecărui, do
meniu de activitate economică și socială, 
fiecărei trepte atinse de țară în evoluția sa; 
punct de reper fundamental la care ne ra
portăm în permanență.

Industrializarea socialistă, factor primor
dial al dezvoltării forțelor de producție, 
ce-și va consolida și în viitor rolul hotărîtor 
în întreaga economie, este încorporată suc
cint și elocvent în cuvintele : 
politica partidului în dome- _____ 
niul industriei. Realizarea u- 
nei agriculturi moderne inten
sive, de înaltă productivitate, 
proces început odată cu în
ființarea primelor cooperative 
ridicat astăzi la scară națională, este ceea 
ce înțelegem cu toții atunci cînd rostim : 
politica agrară a partidului. De la actul 
naționalizării, săvîrșit în urmă cu 26 de ani, 
continuat apoi de întreaga operă desfășu
rată pentru edificarea orînduirii socialiste 
în România, de însuși Congresul al X-lea al 
P.C.R., care a apreciat că s-au creat condi
țiile necesare pentru trecerea la o etapă 
superioară, aceea a făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate - drumul este, 
de la un capăt la altul, străbătut de linia 
dreaptă, consecventă, a politicii partidului, 
o linie care nu s-a abătut niciodată de la 
țelul inițial propus, intre măsurile luate pen
tru mai buna organizare și sistematizare 
teritorial-administrativă și cerința prevăzută 
de Directive ca în anul 1980 fiecare județ

să realizeze o producție industrială de cel 
puțin zece miliarde lei se așează aceeași 
linie dreaptă, ferm orientată de politica 
partidului spre bunăstarea întregii patrii.

Omul însuși, cel' ce se află în centrul a- 
cestei politici prin esența ei umanistă, este 
privit tot timpul în perspectiva unui neîntre
rupt proces evolutiv, de la înălțimea nive
lului de competență și conștiință pe care îl 
presupune efortul său firesc spre perfec
ționare și autodepășire. Programul partidu
lui o afirmă răspicat : „întreaga activitate 
ideologică, politică, educativă trebuw să 
aibă drept țel făurirea omului nou, cu o

lui o afirmă răspicat :
ideologică,
aii “ . ,
conștiință înaintată, făuritor al societății so
cialiste

D. MATALĂ

agricole și

multilateral dezvoltate, al comunis
mului". Iar tot ceea ce între
prinde partidul nostru, prin 
elaborarea normelor eticii și 
echității socialiste, prin mă
surile de dezvoltare neconte
nită a democrației socialiste, 

încă o dată o linie politică pro-confirmă
fund consecventă care-l proiectează de pe 
acum pe om spre o afirmare cît mai de
plină în viața socială, spre împlinirea mul
tilaterală a personalității sale.

Politica partidului își găsește astfel un 
punct de sprijin solid în înseși preocupările 
și aspirațiile maselor largi, ceea ce con
feră o totală garanție și asupra împlinirii 
ei viitoare. Linia consecvent realistă a a- 
cestei politici trece prin trecutul, prezentul 
și viitorul patriei, încorporîndu-le într-un a- 
celași proces obiectiv. Linia ei trasează un 
itinerar al voinței și abnegației ce subliniază 
o identitate perfectă între patrie, partid și 
popor. Este aceeași linie dreaptă, ascen
dentă, care ne unește de multă vreme pe 
toți.
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De curind, s-a încheiat a 
cincea ediție, jubiliară, a tabe
rei de sculptură de la Măgura. 
Au participat sculptori prezenți 
la edițiile anterioare. Deci, un 
gest simbolic, pe care-1 va în
registra o viitoare istorie a ta
berei. Dar, totodată, o experi
ență nouă in plan estetic, care 
atrage atenția asupra cîtorva 
aspecte fundamentale ale mo- 
numentalisticii. Observăm că 
majoritatea lucrărilor dezvoltă 
forme ample, pe orizontală, 
subliniind conturul reliefului, 
fie prin integrare, prin confun
dare cu mediul, ce transferă a- 
supră-le ceva din propria vita
litate, fie prin distanțare față 
de acesta, menită a evidenția, 
într-o scară comună a dimen
siunilor, posibilitățile concilierii 
ori, dimpotrivă, ale neconcilie- 
rii intre artificial, construit și 
natural (Aurelian Bolea, Cristi
an Breazu, Mihai Buculei, Cor- 
neliu Camarovschi, Florin Co- 
dre, Dorn Covrig, Horia Flă- 
mindu, Mihai Mihai, Nicolae 
Șaptefrați, Napoleon Tiron). A- 
vem senzația că abia acum sur
prind sculptorii, într-o mai ma
re proporție, artisticește vor
bind, locul unde și pentru care 
creează. Mai observăm că ui 
temele istorice ori cele de me
ditație asupra existenței s-a 
recurs la verticală (pc schema 
obeliscului ori a cariatidei) și 
faptul demonstrează, și din a- 
cest unghi, înclinația că j ri
guroasă formulare a intențiilor, 
către acceptarea mmimel. dar 
necesarei redundanțe, ca gir 
al accesibilității (Liana Axinie, 
Pavel Bucur, Gheorghe Coman. 
Mihail Laurențiu, Istvan l’etro- 
vits, Dumitru t’asima). Dealt
fel, aceasta ni se pare a fi ca
racteristica întregii ediții, in 
care s-au realizat lucrări clare 
sub aspectul configurării ideii, 
al raportului dintre premise și 
Întruparea lor finală. Ediția ju
biliară este neîndoios o reușită 
sub aspectul valorii artistice, 
fără a pune, prin aceasta, sem
nul egalității intre o lucrare 
sau alta. A judeca fragmentar 
Măgura este și inutil și ridicol, 
deși avem de-a face in totali
tate, cu nivele de realizare sen
sibil diferențiate. Măgura este 
o a doua școală a tinerilor 
sculptori, un vast atelier in aer 
liber. Semnificațiile sociale ale 
actului in sine ni se i ar la fel 
de importante, dacă nu mai im
portante chiar decit cele ale 
lucrărilor propriu-zise. Aceasta 
ne îndeamnă a cerceta continuu 
destinul său în raport cu o 
mai mare colectivitate, căci 
Măgura, oricîți vizitatori oca
zionali ori neocazionali ar a- 
vea, crește și există, totuși, în
tr-o netăgăduită izolare.

Ne interesează, mărturisim, 
ambianța faptului artistic ca 
element decisiv al carierei o- 
perei, al contactului său direct 
cu publicul. Astfel privind lu
crurile, Măgura ia sensul unei 
insolite parabole, tot așa cum 
avatarurile unui personaj lite
rar desfășurate într-o ambianță 
abstractă (in contrast cu me
diul său natural, firește) îmbra
că, pentru noi, haina parabolei. 
De ce 80 de statui în singură
tatea colinelor buzoiene, deve
nite pitoresc punct de atracție 
turistic ? De ce acolo și nu in 
orașe, cu atît mai mult cu cit 
puține orașe, și încă dintre cele 
mai mari, se pot mindri cu 80 
de statui ? Istoria ne demon
strează că se pot concepe sta
tui oricum, că se pot amplasa 
oriunde, pe străzile și în spa
țiile libere ale orașelor, scua- 
ruri și parcuri, în izolate și e- 
zoterice grădini (Versailles, Bo- 
marzo), in sanctuarele cetății 
(Acropole), în junglă (Angkor) 
ori în imensa pustietate a ocea
nelor (Insula Paștelui). Tot is
toria ne învață însă că toate 
acestea sînt efectele unor struc
turi determinate. în optica 
unor civilizații determinate, pe

care le putem imita numai din 
bizarerie.

A construi în singurătatea 
colinelor și pădurii este, fără 
îndoială, romantic. A construi 
în cetate este clasic. Primul 
gest se adresează spiritelor me- 
lancolic-astenice. aflate în cău
tarea licorii unice, misterioase, 
a cărei rețetă s-a uitat de mult, 
dar în speranța regăsirii căreia

V

are a-și asuma acest risc, cu 
noblețe, ca în istorioara despre 
Policlet (relatată de Elian), căi 
care a conceput două statui, 
una după propriul „canon" ar
tistic, alta după „canonul" con
cetățenilor săi, care îi recoman
dau, rind pe rînd, modificări, 
așa cum le poate înțelege și 
transmite o optică individuală 
necreatoare artisticește. A con
strui în cetate mai înseamnă, 
de asemenea, curajul concetă
țenilor de a recunoaște (tot ca 
in istorioara despre Policlei) 
că „varianta" artistului, dacă 
acesta este de talent, firește.

dezvăluirea întregii potente ar
tistice a unui creator sau altuia, 
în scurtarea timpului dintre co
mandă, concepție și realizare. 
Lecția supremă a Măgurei este 
la urma urmelor aceea că pu
tem mai mult decît putem, noi, 
cei care ne știm înzestrați la 
nivelul unui popor cu incontes
tabile haruri artistice. Iată de 
ce „văd" Măgura în orașe și 
niciodată n-am să mă pot îm
păca cu gîndul, oricîte obiecții 
mi s-ar face, că statuile fău
rite de mîinile sculptorilor nu 
pot să coboare din vîrful mun
telui către orașele oamenilor,

SĂ COBORÎM
A

MĂGURA" IN ORAȘE!
trudesc încă unii ! Al doilea 
gest se adresează spiritelor ro
buste și este un panaceu. As
tăzi, chiar atunci cind avem in 
vedere arta. preferăm. este 
limpede. ..clasicismul". A con
strui in singurătate înseamnă 
a-ți asculta numai vuietul pro
priei inimi. A construi in ceta
te înseamnă a asculta vuietul 
mulțimii și artistul nuare drep.- 
tul a-și astupa urechile, a de
veni voluntar infirm, căci in
firmii sint cei ce nu percep 
zgomotele mării și ecoul pește
rii. A construi în cetate mai 
înseamnă a confrunta ceva cu 
altceva, pe cineva cu altcineva. 
O confruntare este o confrun- 

■ tare și-n ea rezidă, știm, dia
lectica progresului de orice na
tură. O confruntare presupune 
risc asumat, se-nțelege, în ve
ci ?rea unui țel generos. Artistul

binemerită de la cetate un so
clu.

Niciodată orașele nu vor avea 
prea multe monumente. De a- 
ceea îmi place să-mi imaginez 
Măgura „coborind" în orașe. 
Nu prin desființarea taberei de 
la Măgura, să fim bine înțe
leși, ci prin continuarea și îm
bogățirea ei an de an. dintr-un 
mai adine și mai puternic im
puls creator, sprijinit activ, cu 
înțelegere 
ganizatori, 
tăților de 
culturi. O 
in spirit.

le admira trebuie 
haina aspră a pe- 
adepții unui nou 
undeva spre mi

și tact de către or- 
caracteristic necesi- 
afirmare ale unei 
văd, deci, „coborind"

Lecția supremă a Măgurei 
constă în dăruirea artistului, în 
entuziasmul său spontan și to
tal. in energia, talentul și in
teligenta ce se cer investite in 
îealizări de seamă, dar și in 
locuri socialmente nimerite, in

că pentru a 
să îmbrăcăm 
lerinului, ca 
cult druidic, 
rtia pădurii.

Cele citeva tabere de sculp
tură organizate in orașe n-au 
dat, e adevărat, rezultate com
parabile cu cele de la Măgura. 
Ba, mai mult, tabăra din Titan- 
București poate fi considerată 
ca un eșec : lucrate intr-un 
parc și concepute pentru acel 
parc, sculpturile au fost apoi 
diseminate (ascunse) undeva 
printre blocurile din apropiere. 
Nu ne propunem să analizăm 
acum cauzele eșecului (între 
care am putea cita spaima cî
torva minți birocratice, confor
miste, pentru care pînă și geo
metria este impudică) și nici 
să recomandăm în locul „ta
berei" o altă formă, mai efici-

entă. Deoarece nu ne-o Imagi
năm încă. De ce, continuăm să 
ne întrebăm, a reușit totuși 
Măgura ? De ce continuă să 
viețuiască ? Ce semnificație are 
acest lucru și, mai ales, de ce 
nu-și arată intr-un mod mai 
general consecințele ? Un ama
tor de sofistică ar putea invoca 
cuvintele unui cărturar potrivit 
cărora artistul nu caută în na
tură primitivitatea, ci o civili
zație ipotetică, mal complicată, 
o Atlantidă, un continent scu
fundat, ceva, în orice caz, ce 
vicisitudinile timpului ne-au ră
pit iremediabil. Resortul ar fi, 
cu alte cuvinte, un impuls 
compensatoriu, iar efectul, vo- 
lens-nolens, pitoresc, exotic. 
Cuvintele lui conțin numai o 
metaforă, iar cu metaforele, se 
știe, nu putem explica nimic, 
cel mult crea.

La Măgura, apariția sculpturii 
a dus la apariția șoselelor as
faltate, a luminii electrice, a 
construirii citorva cabane, a 
înființării unui „Muzeu al pie; 
trei". Măgura vizează a deveni 
oraș. Un oraș în care sințțul 
artistic e mai puternic decit cel 
strict utilitar și pe care se 
străduiește a-1 regăsi spre al
cătuirea armonioasă a unei a- 
șezări. Un oraș unde s-a înce
put, tot metaforic vorbind, prin 
construirea acoperișurilor case
lor. Dar un oraș. Un oraș în 
care „locuitorii", negăsind dru
mul către o așezare, au con
struit-o sau tind a o construi, 
pur și simplu. Desigur, un oraș 
care este numai un popas în 
drumul statuilor, astăzi încă 
inexistente, către orașe existen
te. Măgura ar vrea să ne su
gereze că drumul nu e nici 
ușor, nici cel mai drept, dar că 
trebuie, este necesar să-1 par
curgem. Ar vrea să ne mai 
spună, poate, că nici atunci 
cind statuile vor flanca șosele
le, în locul copacilor, pînă la 
porțile orașului „bătălia" cu 
propria noastră inerție nu este 
încă încheiată.

STUDENȚII
gospodarii propriului

lor cămin

C. R. CONSTANTINESCU

Ceea ce vedeți sînt imagini ale unor ansambluri de locuințe 
și obiective social-culturale din întreaga țară. Cu ajutorul foar
fecelor și al fanteziei tehnoredactorului am plasat cîteva sculp
turi de la Măgura în ambianța acestora, iar operația, e lim
pede pentru oricine, poate continua la nesfârșit. Nu dorim 
decît să atragem atenția, prin aceasta, asupra naturaleței cu 
care asemenea lucrări, reluînd polifonic motivul geometric și 
ritmul specific arhitecturii moderne, se încadrează în mediul 
nostru cotidian. Căci naturale sînt, de vreme ce construim în
tr-un spirit nou, în spiritul contemporaneității și nu, să zicem, 
baroc, în parcuri baroce, populate de fastuoase statui baroce. 
De asemenea, asupra faptului că ambianța arhitectonică așteap
tă încă „ceva", ceva care să armonizeze utilul cu esteticul, cu 
veșnica nevoie a omului de frumos, ceva, în sfîrșit, ce stă în 
puterea oamenilor de a realiza, așa cum ne-o demonstrează 
uriașa energie creatoare a tinerilor concentrată, astăzi, pe cîte
va coline din preajma Buzăului. Așteptăm din partea dum
neavoastră, a tuturor celor care vreți să vedeți cît mai frumos 
orașul dumneavoastră, opinii, sugestii în legătură cu felul în 
care acest potențial creator al tinerilor noștri artiști poate fi 
fructificat în condițiile concrete ale locului în care trăiți și 
munciți.

In centrul universitar Iași, 
unde numărul studenților cazați 
în cămine este de peste 12 000, 
încă din primele zile ale noului 
an universitar trecerea la auto- 
gospodărirea și autoadministra- 
rea căminelor și cantinelor tre
buie să se facă cu mult mai multă 
operativitate și hotărîre. Cind 
spunem acest lucru, ne bazăm 
pe faptul că aici exista o oare
care experiență în această di
recție și, deci, și condiții favora
bile să se treacă operativ la 
treabă, după cum, cu justificată 
mîndrie, țin să precizeze toți 
cei cu care am stat de vorbă. To
varășul Ion Mînea. vicepreședin
te al C.U.A.S.C.-Iași, care răs
punde direct de problemele 
muncii educative în cămine și 
cantine și asistență socială ne-a 
vorbit despre experimentul de 
anul trecut, cind s-a inițiat 
autoadministrarea în cadrul 
cîtorva cămine ; El și E2 din 
Complexul „Codrescu" și cămi
nul nr. 2 de la Agronomie. 
Chiar dacă începutul a fost ti
mid, pînă la urmă s-au convins 
cu toții că aceasta e calea pe 
care trebuie să se meargă. Prin 
preluarea de către studenți a a- 
numitor atribuții în gospodărire 
șt administrare s-a avut în ve
dere nu atît latura materială a 
problemei (care nu e totuși de 
neglijat) cit cea educativă — 
studenții să fie aceia care decid 
cum și în ce fel trebuie să se 
gospodărească, ei să fie aceia 
care aplică propriile decizii. 
S-a constatat, astfel, că pentru 
reușita acțiunii este nevoie în 
primul rind să se creeze în rîn- 
dul tuturor studenților un cu
rent de opinie favorabil, lucru 
nerealizat anul trecut, cind me
ritul principal a fost al celor 
doi studenți care au avut răs
punderi concrete privind auto
administrarea. Acum, principial, 
toți studenții au 
unea acestei j _ ___
îndatoriri, dar toți așteaptă par
că să vină cineva să le spună 
„cum să procedeze". Adevărat, 
vizitind căminele El și E2 din 
Complexul „Codrescu" — unde 
locuiesc politehniștii — am pu
tut constata nu numai un cu
rent de opinie favorabil autoad- 
ministrării și aufogospodărirji, 
ci și trecerea efectivă la lucru. 
Holul de la intrare e frumos a- 
menajat ; aici se află o oglindă 
a repartizării studenților in ca
mere. un apel al comitetului de 
cămin prin care se solicită 
sprijinul tuturor studenților la 
realizarea tuturor treburilor 
dintr-un cămin studențesc, sînt 
aduse la cunoștință, totodată, și 
primele sancțiuni aplicate unor 
studenți care nu respectă nor
mele conviețuirii dintr-un că
min.

— Comitetele de cămin — ne 
spune studentul Toader Chifu,

înțeles rați- 
acțiuni, a acestei

stu- 
fost 
zile, 
ale-

președintele Complexului 
dențesc „Codrescu" — au 
reorganizate din primele 
n-am așteptat viitoarele 
geri, trebuia să pornim imediat
la treabă. Am stabilit și schema 
de organizare căre prevede pre
luarea administrației căminelor. 
Ne-am orientat deja asupra oa
menilor din comitet, asupra ce
lui ce va fi ales administrator 
și care, pe lingă alte calități,. 
trebuie să fie și un bun organi
zator, să mai fi lucrat în pro
ducție anterior, astfel ca el să 
poată obține sprijinul tuturor 
studenților. Apoi, fiecare cameră 
va fi dată în grija studenților 
locatari ; aceștia vor răspunde 
de ea din toate punctele de ve
dere. De aceea vom avea în ve
dere ca pe tot timpul facultății 
studenții să stea, pe cit posibil, 
în aceeași cameră și in aceeași 
componență. In privința realiză
rii sarcinilor de „autogospodă- 
rire" preconizăm să-i solicităm 
din plin pe studenții din anul 
I, care și-au satisfăcut stagiul 
militar — am observat că ei 
au o bună experiență în aceas
tă direcție.

Lucruri și intenții foarte bune, 
numai că se tărăgănează pune
rea lor în aplicare. Intr-un fel, 
ar părea explicabilă, situația. Atî- 
ta timp cit căminele nu sint puse 
la punct — se mai execută lu
crări de reparații în cămine — 
e greu să se organizeze autogos- 
podărirea, aproape toate cămi
nele intrate in reparații nu au 
fost gata la timp. Se invocă mai 
multe motive, dar realitatea de 
acum cere accelerarea lucrărilor, 
în asemenea condiții, foarte u- 
tile s-au dovedit grupele teh-

nice de specialitate, echipele de 
meseriași-studenți (electricieni, 
lăcătuși) care au remediat o se
rie de defecțiuni și care își vor 
continua activitatea pe tot par
cursul anului. Este cazul cămi
nelor din Complexul „Tîrgușor- 
Copou". Numai că, dacă studen
ții și-au făcut, ordine în interior, 
nu același lucru au realizat și 
pentru spațiile din jurul cămi
nelor, unde e multă murdărie 
rămasă de la reparații și dacă 
nu e curățată la timp o vor 
„troieni" frunzele copacilor. Aici 
se află un loc ce așteaptă echi
pe de studenți care să dedice 
ore de muncă patriotică, înfru
musețării spațiilor de pe lingă 
cămine.

Sigur, sînt și greutăți inerente 
oricărui început, dar și altele 
care țin mai mult de amînarea 
nejustificată a trecerii la valo
rificarea propriilor inițiative pe 
linia autoadministrării 
togospodăririi. Sint lucruri a- 
parent „mărunte", __ _
re împiedică „demarajul". Pre
luarea administrației cămine
lor de către studenți se 
poate face și „din mers", deși 
este necesar ca, pe cit posibil, 
totul să fie în ordine dacă se 
poate, ca in cazul „predării la 
cheie" a unui apartament. E ne
cesar ca, acum, toate eforturile 
asociațiilor studenților comu
niști, ale conducerilor instituții
lor de învățămînt, ale cadrelor 
didactice cu munci de răspun
dere în căminele studenților, ale 
studenților înșiși să fie îndrep
tate in această direcție.

și au-
dar ca-

‘ii.
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INTRE 6-13 OCTOMBRIE LA BUCUREȘTI.:

EXPOZIȚIA EUROPEANĂ
DE MAXIMAFILIE ■ji£L

Asociația filateliștilor din Republica Socialistă România 
organizează la București între 6—13 octombrie 1974, în sălile 
Ateneului Român, Expoziția europeană de maximafilie.

La invitațiile organizatorilor expoziției au răspuns colecțio
nari din 21 de țări ale continentului nostru. S-au primit ce
reri de înscriere și din țări ca Argentina, Brazilia, Canada, 
Israel, Japonia, S.U.A. etc.

Expoziția va cuprinde 176 colecții desfășurate pe aproape 
800 panouri totalizind peste 15 000 ilustrate maxime din toată 
lumea cu o gamă variată de subiecte aranjate după criteriile 
geografice și tematice.

Pe lingă colecțiile unor cunoscuți maximafiliști, deținători 
ai uonr importante distincții, vor fi expuse realizări filate
lice ale Direcției generale P.T.T., Administrației poștale a 
Organizației Națiunilor Unite, întreprinderii „Rompresfila- telia".

ERGONOMIA
(Urmare din pag. I)

STATUL SOCIALIST TOAMNĂ BOGATĂ
(Urmare din pag. I)

fo
aie 
de

teriale a socialismului prin 
losirea celor mai noi cuceriri 
revoluției științifico-tehnice, 
consolidare și perfecționare a 
relațiilor socialiste de producție 
și sociale, cit și în perfecțio
narea formelor și metodelor de 
planificare a economiei națio
nale, in îmbunătățirea continuă 
a controlului activității econo
mico-sociale, în sporirea eficien
ței conducerii sociale în toate 
domeniile și la toate nivelurile. 
Mutații semnificative se vor în
registra și în sfera funcției so- 
cial-culturale, științifice și e- 
ducative prin sporirea cerințe
lor de dezvoltare a învățămîntu- 
lui și pregătire a cadrelor, de 
înflorire a științei, artei și cul
turii, de ridicare continuă a con
științei socialiste a poporului.

In același timp, statul socia
list își păstrează și dezvoltă pîr- 
ghiile necesare asigurării secu
rității noii orînduiri sociale, e- 
laborării normelor sociale che
mate să reglementeze relațiile 
dintre oameni și să apere ordi
nea de drept, legalitatea socia
listă. Funcția de apărare a cuce
ririlor socialiste se va realiza 
prin perfecționarea ordinii pu
blice socialiste și în acest sens 
va fi orientată activitatea legis
lativă, precum și a organelor 
justiției, procuraturii, Ministe
rului de Interne. O atenție deo
sebită se acordă întăririi în con
tinuare a capacității de apărare 
a patriei și ridicării nivelului de 
pregătire de luptă și politică al 
armatei.

înfăptuind politica externă a 
partidului, statul socialist va a- 
duce o contribuție remarcabilă 
la făurirea unei noi ordini eco
nomice și politice internaționale, 
bazată ferm pe principiile de
mocratice ale dreptului interna
țional — egalitatea în drepturi a 
tuturor popoarelor, respectul su
veranității și independenței na
ționale, neamestecului în trebu
rile interne, dreptul fiecărui po
por de a-și alege singur și liber 
orînduirea socială pe care o do
rește, rezolvarea oricăror litigii 
pe cale pașnică a tratativelor, 
colaborarea și cooperarea inter
națională pe baze reciproc a- 
vantajoase. In realizarea politi
cii internaționale a Partidului 
Comunist Român pe baza aces
tor principii, statul socialist ro
mân își va îndeplini funcțiile 
gale externe : de dezvoltare a

a-

colaborării și cooperării frățești 
și de întărire a prieteniei și so
lidarității internaționale cu toa
te statele socialiste ; de dezvol
tare a colaborării și cooperării 
cu statele eliberate de sub ju
gul colonial, precum și cu toate 
celelalte . state, fără deosebire 
de orînduirea lor socială, pe 
baza principiilor coexistenței 
pașnice. Organic legată de
cestea este și funcția de luptă 
pentru pace in lume prin acțiuni 
consecvente de destindere în 
viața internațională, de înfăp
tuire a securității europene și 
mondiale,’ de de'zarmare gene
rală, in primul rind nucleară, 
de desființare a blocurilor mili
tare și retragere a trupelor stră
ine de pe teritoriile altor state 
în limita frontierelor naționale, 
pentru înlăturarea oricăror sur
se de încordare in raporturile 
dintre state, lichidarea tuturor 
formelor de colonialism, neo
colonialism, dictat și dominație.

Creșterea rolului statului so
cialist are loc pe baza canaliză
rii și perfecționării continue a 
centralismului democratic — 
principiu fundamental al organi
zării și funcționării statului, și 
a conducerii și muncii colective 
— principiu de bază al întregii 
activități economico-sociale. în 
același timp ea se realizează 
prin accentuarea continuă a ca
racterului științific al conduce
rii politice a societății, indis
pensabilă dezvoltării armonioase 
a tuturor sectoarelor de activi
tate, prin creșterea rolului con
ducător al partidului in întreaga 
viață statală.

Lărgirea și diversificarea for
melor de antrenare și partici
pare responsabilă a maselor la 
conducerea statului, la îndepli
nirea funcțiilor sale, va conduce 
la o integrare generală a statu
lui in societate, ca organizație 
a puterii poporului, chemată să 
asigure guvernarea societății de 
către popor. Această teză oferă 
o viziune adecvată asupra pro
cesului dezvoltării Întregului 
sistem al organizării politice a 
societății socialiste și a formelor 
transformării lui, în comunismul 
deplin, in sistemul autocondu
cerii comuniste al societății 
stat.

O importanță deosebită 
raport teoretic-științific o
analiza, prezentă în document, 
a destinului statului în procesul

trecerii la coniunism. In proce
sul edificării comunismului — 
se menționează în proiectul de 
Program — statul — înțeles ca 
instrument de dominație a unei 
clase asupra alteia — își va în
ceta existența, transformîndu-se 
tot mai mult într-un organism 
de organizare și conducere a în
tregii activități economico-soci- 
ale și de reglementare a relații
lor sociale. Astfel, în locul sta
tului vor exista organisme ale 
societății cu misiunea de a or
ganiza, conduce și planifica pro
ducția, întreaga activitate soci
ală, de a asigura repartiția co
respunzătoare principiilor co
munismului, Tezele privind 
principiile și modalitățile func
ționării autoconducerii comu
niste îmbogățesc — astfel — cu 
o viziune nouă, științific funda
mentată, concepția generală 
marxist-leninistă despre socie
tatea comunistă.

(Urmare din pag. I)

fără

sub
are

Se pare că anul 1973 a fost cel 
mai fructuos dacă ne gindim că 
s-au întemeiat peste 170 000 de 
tinere familii. Miresele. știți și 
dv„ vor să fie și mai frumoase 
in ziua nunții. Aleargă pe la 
diverse magazine, nu găsesc 
voal frumos, Încălțăminte adec
vată. De aici supărări și timp 
pierdut. După căsătorie tînăra 
familie se confruntă cu o seamă 
de probleme, deloc minore: 
cum să-și mobileze apartamen
tul. ce tapițerie să prefere etc. 
S-a propus problema sprijinirii 
acestor familii creîndu-se o u- 
nitate comercială complexă care 
să răspundă solicitărilor aces
tora. în cele mai bune condi- 
țiuni. Așa s-a născut ideea „Ca
sei tinerilor căsătoriți", al cărei 
proiect îl executăm și pe care 
ne străduim să-1 terminăm în
tr-un timp cit mai scurt. Fiind 
prima unitate de acest tip la 
noi în tară. Ministerul Comer
țului Interior. Direcția generală 
comercială a municipiului Bucu
rești și studenții cercului știin
țific de la Academia de Studii 
Economice au realizat un son
daj în cele opt sectoare unde 
se oficiază căsătoriile pe tema :

(Urmare din pag. I)

perioadă, economii de materii 
prime și materiale în valoare de 
45 000 lei. Vasile Rotaru, un alt tî- 
năr șef de brigadă de la atelierul 
de croit furnire, a propus reduce
rea lățimii foii de furnir pentru uși 
de la 890 mm la 820 mm. „La 
cele 800 uși pe care le facem 
zilnic, rezultă acum o economie 
de 480 cmi1 de furnir" — ne 
spune el. La secția înnobilare s-a 
format un schimb al tineretului, 
care și-a propus să realizeze 
peste plan o producție de cel 
puțin 150 000 lei. Și-au depășit 
deja propriul angajament cu 
aproape 20 000 lei. In urma ini
țiativelor apărute la sectoarele 
cheie ale fabricii de mobilă, de
servite aproape în totalitate de 
tineri, s-a realizat în plus mobi
lă în valoare de peste 2 milioane 
lei. Volumul producției întregii

fabrici este hotărît, în primul 
rînd, de tinerii de la sectorul 
pentru prelucrarea mecanică a 
complexelor: Tudor Neagu, Du
mitru Mihăilă, Ion Mocanu fi de 
colegii lor care reușesc lună de 
lună să-și depășească normele cu 
10—15 la sută. Iată însă 
ji alte inițiative la fel de 
valoroase : 6 tineri de la sectorul 
finisaj II, la propunerea lui 
Radu Ion, au format o echipă 
care recondiționează, cu multă 
pricepere, pelicula de poliester; 
băieții care locuiesc în căminele 
de nefamiliști din vecinătatea 
combinatului vin, din proprie 
inițiativă, cu 10—15 minute mai 
repede la lucru în fiecare dimi
neață, astfel îneît la începerea 
schimbului toate locurile de 
muncă sînt asigurate cu materia
lele și sculele necesare, totul este 
pregătit pentru a începe o nouă 
zi de muncă.

țiunii de ergonomie. Evident, 
pornind de la etimologia cu- 
vîntului (in limba greacă ergos 
însemnînd muncă) s-ar putea 
spune că ergonomia este știința 
studiului muncii bazată pe cu
noștințe din anatomie, fiziolo
gie și psihologia omului. Ca ur
mare, scopul ergonomiei este a- 
cela de a proiecta munca șl 
mediul de muncă astfel incit 
poziția de muncă, mișcarea cor
pului, exigentele muncii, ritmul 
de muncă, timpul de muncă 
zilnic să fie adaptate intr-ade
văr posibilităților oamenilor, 
neri și virstnici. avindu-se 
vedere, bineînțeles, limitele 
mane și necesitățile vitale, 
xistă la ora actuală ideea
discipline ca anatomia, fiziolo
gia și psihologia furnizează in- 
tr-adevăr date esențiale acelora 
cărora le revine sarcina proiec
tării muncii și a mediului de 
muncă. Aceasta incluzînd unel
tele și mașinile care sint folo
site pentru muncă. Rezultă deci 
că ergonomia trebuie să fie in- 
terdisciplinară sau dacă doriți 
multidisciplinară.

— In acest context, ce sar
cini considerați că ar reveni a- 
natomiștilor, fiziologilor si psi
hologilor ?

— Anatomistul poate ști care

ti- 
în 
u- 
E- 
că

tinerilor căsătoriți
„Mărfuri ce urmează a se co
mercializa și serviciile pe oare 
le doresc într-o asemenea uni
tate". Opiniile, sugestiile au 
fost dintre cele mal diverse. 
Ele au vizat crearea cadrului 
funcțional optim al unei astfel 
de unități comerciale, cu totul 
și cu totul deosebită, de a asi
gura caracterul festiv al cunu
niilor civile. S-au făcut propu
neri pentru desfacerea de mate
riale destinate confecționării îm
brăcămintei miresei, mirelui, fa
miliilor acestora, 
privire la cadouri, 
partamentului etc. 
sesc rezolvarea în 
apoi în construcția 
„Casa tinerilor căsătoriți 
beneficia de o suprafață de cir
ca 8 500 mp desfășurată pe 6 
nivele. Construcția va da un 
plus de atractivitate perimetru
lui din Piața. Amzei unde va fi 
amplasată.

bătești pentru seară, țesături 
fine, brocarturi, mătăsuri natu
rale mai deosebite, voaluri, po
doabe pentru mirese, cocarde, 
flori, încălțăminte, articole de 
galanterie fină, decorațiuni in
terioare. cristale, porțelanuri, 
articole electrocasnice. electro
nice. o gamă largă de alte pro
duse specifice interesului celor 
ce ișt întemeiază o gospodărie.

rezolva problema invitațiilor și 
felicitărilor, organizarea ex
cursiei pentru luna de miere, 
reținerea de camere la hotel.

— De ce servicii anume vor 
beneficia tinerii sărbătoriți ?

cu 
a- 

gă- 
și

sugestii 
dotarea 

care-și 
proiect 
propriu-zisă. 

va

— Vă propun să trecem în re
vistă, chiar sumar, preocupările 
„Casei tinerilor căsătoriți".

— Cu plăcere. Magazinul va 
fi aprovizionat cu rochii pentru 
mirese, rochii de ocazii, haine 
necesare mirilor, cămăși băr-

— Noțiunea de funcționalitate 
are un caracter mai larg și des
pre acest aspect v-aș ruga să 
ne vorbiți- Ce elemente cu a- 
devărat noi se-nscriu în activi
tatea „Casei tinerilor căsăto
riți" ? Ce anume ii va sublinia 
specificul tineresc ?

— Se vor presta o serie de 
servicii care încep cu mult timp 
înainte de cununie : un dispe
cerat va primi comenzile pen
tru confecționarea verighetelor : 
rochia miresei și costumul mi
relui pot fi închiriate sau co
mandate pentru a fi executate, 
la fel încălțămintea. Vor func
ționa unități de alimentație 
publică, se vor organiza mese 
festive. Calitatea, respectarea 
termenelor nu vor mai fi puse 
sub semnul îndoielii. Aici se va

— In primul rînd cele ce sînt 
în „slujba" frumuseții: coafură 
manichiură, cosmetică, frizerie. 
Un atelier de modă pentru îm- 
brăcarea miresei, sala unde se 
va oficia căsătoria, cu tot fastul 
unui asemenea eveniment de 
neuitat. Obișnuitele fotografii 
la care vom adăuga filmarea 
cununiei (dacă este solicitată) 
și imprimarea oficierii sale pe 
bandă de magnetofon. Aș 
mai putea adăuga faptul că 
toate mărfurile vor putea fi 
cumpărate în rate și transpor
tate la domiciliul solicitanților. 
La raionul de mobilă se vor a- 
corda consultații cu privire 
la aranjatul apartamentului. 
O astfel de unitate comer
cială va contribui. sintem si
guri. la educarea gustului pen
tru frumos, a simțului propor
țiilor. va despovăra tinerele fa
milii, femeia, de o seamă de 
probleme care-i solicită acum 
mult timp.

este în mod exact distribuția 
după înălțime a tinerilor de 20 
de ani dintr-o țară, de exemplu 
din România. Dair acesta nu 
este lucrul cel mai important 
pentru ergonomie. Important ar 
fi de pildă pentru ergonomie 
cunoașterea distanței optime 
dintre podea și înălțimea scau
nului, adică o poziție bună de șe
dere, sau distanța dintre ochi și 
suprafața mesei. Asemenea 
date, pe care le pot oferi ana- 
tomiștii, sint esențiale pentru 
un inginer care proiectează, să 
zicem, un camion sau o loco
motivă. Dacă nu dispun de a- 
semenea date exacte ei ar pu
tea să proiecteze un camion 
sau o locomotivă care nu este 
potrivită dimensiunilor corpu
lui uman al celor care se pre
supune că le vor conduce. Dacă 
ne oprim puțin la chestiunea 
cu cabina locomotivei sau ca
mionului putem aduce în dis
cuție manevrele manuale. Pen
tru acele butoane sau manete 
care sînt cel mai frecvent uti
lizate ordonarea, lor trebuie fă
cută în imediata vecinătate a 
poziției de lucru a celor care 
le mînuiesc. Si. aici intervine 
rolul fiziologulul care trebuie 
să indice proiectantului oare 
sînt direcțiile optime ale miș
cărilor și ce forțe pot fi exer
citate. Niciodată fiziologul. 1 ca 
să mă refer la un singur exem
plu, nu va indica unui proiec
tant soluția construirii unei frî- 
ne de mină care să acționeze 
pe direcția transversală ci nu
mai pe longitudinală. Apoi psi
hologia experimentală trebuie 
să ofere date despre percepția 
optică și acustică. De pildă, 
conducătorul unei locomotive 
trebuie să citească pe diferite 
cadrane viteza, presiunea aeru
lui ș.a. Pentru aceasta trebuie 
avută în vedere 
nui contrast bun 
di-cator și fondul 
măsură, trebuie 
cele mai potrivite dimensiuni și 
forme ale cifrelor ș.a. Toate a- 
ceste lucruri par foarte simple 
și logice dar dacă avem o pri
vire de ansamblu 
punctul de vedere 
miei constatăm că 
multe greșeli care
eficienta și siguranța operații
lor. productivitatea muncii.

— V-ați referit pînă acum Ia 
condițiile pe care le presupune 
o bună organizare și dimensio
nare a locului de muncă. Desi
gur că în ansamblul factorilor 
care determină și influențează 
nivelul eficienței, al producti
vității nu trebuie neglijate 
nici implicațiile pe cafe le de
termină condițiile de mediu.

— Categoric, eficiența și si
guranța operațiilor vor fi mult 
diminuate dacă mediul de mun
că este mai puțin potrivit. De

exemplu, dacă ar fi multe vi
brații sau zgomote prea mari 
sau prea multă căldură radian
tă de la soare. Sint aspecte că
rora specialiștii trebuie să le 
acorde atenția cuvenită, să le 
soluționeze.

— Cine considerați, deci, că 
trebuie să se ocupe de rezol
varea unor probleme legate 
strict de domeniul ergonomie! 
și cum ?

— Desigur, cei mai potriviți 
pentru proieotarea muncii și a 
locului de muncă sînt inginerii 
(in unele țări existînd o cate
gorie bine definită în acest sens, 
— inginerii industriali) în a 
căror pregătire trebuie obliga
toriu să se includă și ergono
mia. Dar dezvoltarea unor noi 
sisteme de organizare, concepe
rea unor noi mașini și utilaje 
nu trebuie să fie făcute de in
gineri fără să aibă legături 
sțrînșe și interacțiuni cu mun
citorii. gi, o astfel de simbioză 
poate avea loc numai dacă 
muncitorii, cu atît mai mult ti
nerii muncitori, au cunoștințe 
de ergonomie. Aceasta înseam
nă că aspectele generale ale 
ergonomiei trebuie populari
zate și demonstrate de fapt tu
turor muncitorilor pentru a pu
tea promova cu adevărat un 
contact strins și util între pro
iectant și cel ce folosește o- 
biectele proiectate.

— Cum vedeți, după părerea 
dumneavoastră, posibilitățile în
sușirii de către linieri a unor 
deprinderi ergonomice care să 
le permită o integrare mai ra
pidă în producție, să le valori
fice 
care

superior 
dispun ?
Am arătat 
un fel de

potențialul de

asigurarea u- 
între acul in- 
aparatului de 
să se aleagă

că ergonomia 
știință care se 
științe dar pu-

oritică din 
al ergono- 

se fac încă 
influențează

este 
bazează pe alte________
tem descrie ergonomia și ca o 
atitudine. De aceea consider că 
pentru tinerii din școală este 
mai important să li se formeze, 
să li se modeleze această ati
tudine decît să lise spună des
pre niște lucruri concrete, lega
te nemijlocit de practicile și 
tehnicile e-rgonomice. Cred că 
in acest sens tinerii ar trebui 
invățați să introducă mai mul
tă răspundere și sentiment de 
eficientă in viata de toate zilele. 
Consider de asemenea că exis
tă un motiv bun pentru a fa
miliariza pe tineri și a încer
ca să le schimbi atitudinea 
fată de toate activitățile' omu
lui. Nu neapărat în industrie,- 
în uzină, ci și acasă. Tinerii 
care au dovedit întotdeauna că 
sint mai receptivi la ideile noi 
vor trebui să acorde aceeași a- 
tenție și principiilor ergonomi- 
ce, să caute să le aplice atît in 
viata particulară, cit și la lo
cul de muncă în folosul lor. al 
societății.
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TELEGRAME

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, a trimis tovarășului AHMED SEKOU TOURE, secretar ge
neral al Partidului Democrat din Guineea, președintele Republi
cii Guineea, următoarea telegramă :

Cea de-a XVI-a aniversare a proclamării Republicii Guineea 
Îmi oferă plăcuta ocazie ca, în numele Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de Stat, al Guvernului Republicii Socialis
te România, al poporului român și al meu personal, să vă adre
sez dumneavoastră sincere felicitări și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire, iar Partidului Democrat din Guineea, po
porului și guvernului revoluționar al Guineei urări de noi suc
cese in lupta pentru apărarea și consolidarea independenței na
ționale și în activitatea pe care o desfășoară pentru dezvoltarea 
economică și socială de-sine-stătătoare a patriei.

îmi amintesc cu multă plăcere de vizita pe care am efectuat-o 
In țara dumneavoastră în primăvara acestui an, de convorbirile 
fructuoase pe care le-am avut și de primirea călduroasă ce 
ne-a fost rezervată, expresie a sentimentelor de prietenie și so
lidaritate ce unesc partidele, țările și popoarele noastre. în ceea 
ce ne privește, sîntem hotărîți să facem totul pentru a asigura 
transpunerea în viață a prevederilor tratatului de prietenie și 
colaborare, a înțelegerilor și acordurilor la care am ajuns, să ac
ționăm în contipuare pentru adincirea colaborării româno-guinee- 
ze atît pe plan bilateral, cît și pe tărimul vieții internaționale. 
Am ferma convingere că raporturile prietenești dintre partidele, 
țările și popoarele noastre vor cunoaște o dezvoltare ascendentă, 
slujind interesele noastre comune și, totodată, cauza revoluțio
nară a popoarelor de pretutindeni care luptă împotriva imperi
alismului, colonialismului, neocolonialismului și rasismului, pen
tru instaurarea unei noi ordini politice și economice în viața 
internațională, pentru colaborare echitabilă și pace trainică in
tre toate națiunile lumii.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Portugalia, 
general FRANCISCO DA COSTA GOMES, următoarea tele
gramă :

Desemnarea Excelenței Voastre în înalta funcție de președinte 
al Republicii Portugalia, îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, 
în numele poporului român, al Guvernului Republicii Socialiste 
România și al meu personal, călduroase felicitări împreună cu 
cele mai bune urări de succes poporului portughez prieten în 
dezvoltarea și consolidarea cuceririlor democratice, pe calea pro
gresului și bunăstării

Folosesc această ocazie pentru a vă exprima ferma convin
gere că raporturile dintre țările și popoarele noastre vor avea 
premise favorabile de dezvoltare în toate domeniile, în folosul 
cauzei colaborării internaționale, al securității și păcii generale.

Tovarășa Elena Ceaușescu 
a primit pe ministrul 
stiintei si dezvoltării ’ ’ ’ 
din Republica Filipine

Tovarășa academician dr. ing. 
Elena Ceaușescu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., a primit, marți dimi
neață, pe ministrul științei și 
dezvoltării din Republica Fili
pine, prof. dr. Florencio Medi
na, care face o vizită in țara 
noastră.

La primire a luat parte Ioan 
Ursu, președintele Consiliului 
național pentru știință și teh
nologie.

în cadrul întrevederii a avut 
loc un schimb de păreri cu pri
vire la activitatea de cercetare 
Științifică și dezvoltare tehnolo
gică din cele două țări. în con
textul general al bunelor rela

PLECĂRI
La invitația Adunării Poporu

lui din Republica Arabă Egipt, 
marți dimineața a plecat la 
Cairo o delegație a Marii Adu
nări Naționale, condusă de to
varășul Nicolae Giosan, pre
ședintele M.A.N., care va face o 
vizită de prietenie în această 
țară. Din delegație fac parte 
deputății Vasile Marin, pre
ședintele Consiliului popular 
județean Ialomița, vicepre
ședinte al Comisiei M.A.N. pen
tru agricultură și silvicultură, 
Dumitru Petrescu, prim-vice- 
președinte al Consiliului popu
lar județean Argeș, Stanciu 
Stoian. secretar general al Ligii 
române de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa, vice
președinte al Comisiei de politi
că externă a M.A.N., și ing. Do
rina Ceguș, membru al Comisiei

CRONICA
U.T.C.

Marți, după-amiază, s-a 
întors in Capitală delegația 
Uniunii Tineretului Comu
nist, condusă de tovarășul 
Radu Enache, secretar al 
CC. al U.T.C., care, la invi
tația Mișcării Tineretului 
Comunist din Franța, a efec- 
tuat o vizită în această tara.

Ieri a părăsit Capitala, în* 
dreptindu-se spre patrie, de; 
legația Tineretului Mișcăm 
Populare a Revoluției din 
Zair — secția studenți — 
care a efectuat o vizită în 
țara noastră, la invitația 
U.A.S.C.R.

Cu prilejul aniversării 
Republicii Populare Chineze

în cadrul numeroaselor ma
nifestări care marchează în țara 
noastră cea de-a 25-a aniY.el^ sare a proclamării Republicii 
Populare Chineze, Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste 
a organizat marți seara, în Ca
pitală, un spectacol de gală cu 
filmul documentar „Florile 
prieteniei". Realizat de studiou
rile din Pekin, filmul aduce un 
omagiu prieteniei dintre po
poare.

La spectacolul de gală au 
luat parte tovarășii Chivu 
Stoica, președintele Asociației 
de prietenie româno-chineză, 
Dumitru Ghișe, vicepreședinte 
al C.C.E.S., Andrei Vela, vice
președinte al Institutului ro
mân pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, funcționari su
periori din M.A.E., oameni de 
artă și cultura, un numeros pu
blic. 

ții româno-filipineze a fost sub
liniată dorința comună de a ex- 
tinde legăturile de colaborare 
tehnico-științifică, în folosul 
ambelor țări și popoare.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

★
Ministrul științei și dezvoltă

rii din Republica Filipine, prof. 
dr. Florencio Medina, care a 
făcut o vizită în țara noastră, 
a părăsit marți după-amiază 
Capitala.

Pe aeroportul Otopeni oaspe
tele a fost salutat de loan Ursu, 
președintele Consiliului națio
nal pentru știință și tehnologie.

pentru sănătate, muncă și asi
gurări sociale a M.A.N.

în aceeași zi. o delegație a 
Marii Adunări Naționale, con
dusă de tovarășa Maria Groza, 
vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, a plecat la Berna, 
la invitația Adunării Federale a 
Elveției, pentru a face o vi
zită în această țară. Din dele
gație fac parte deputății Richard 
Winter, președintele Consiliului 
popular județean Sibiu, secreta
rul Comisiei de politică externă 
a M.A.N., Aurel Bozgan. direc
torul Institutului de cercetări 
și proiectări mașini-unelte, Pe
tre Glăvan, vicepreședinte al 
Consiliului popular județean 
Arad. Constantin Stanciu, mem
bru al Comisiei pentru con
strucții și transporturi a M.A.N.

ÎNTÎLNIRE
«■■■■«■■■■■■■MB

Marți dimineața, tovarășul 
Gheorghe Petrescu, vicepre
ședinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R., s-a întîlnit cu dele
gația Partidului Populist din 
Austria, condusă de Herbert 
Kolmaier, secretar general al 
partidului, care, la invitația 
Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste, face o 
vizită în țara noastră.

Cu acest prilej, a avut loco 
convorbire desfășurată într-o 
atmosferă caldă, amicală.

DECRET
Prin decret prezidențial, to

varășul Marin Iliescu a fost nu
mit în calitate de _ ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România in 
Republica Portugalia.

Au fost prezenți, de aseme
nea, Li Tin-ciuan, ambasadorul 
R.P. Chineze la București, alți 
șefi de misiuni acreditați în 
țara, noastră, membri ai corpu
lui diplomatic.

A apărut 
revista 

MAGAZIN 
ISTORIC 

nr. 10/1974

înapoierea 
din Franța 

a delegației 
Partidului 
Comunist 

Român
Marți după-amiază, s-a îna

poiat in Capitală delegația Par
tidului Comunist Român, for
mată din tovarășii Dumitru Po
pescu, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Andrei Cervencovici, 
membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
județean Arad al P.C.R., care a 
făcut o vizită in Franța la in
vitația Mișcării Radicalilor de 
Stingă.

La sosire, pe aeroportul Oto
peni, delegația a fost salutată 
de tovarășii Ștefan Andrei, se
cretar al C.C. al P.C.R., Iosif 
Szasz. membru supleant al C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

în cadrul vizitei pe care a 
făcut-o in Franța, tovarășul 
Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., a avut o in- 
tilnire cu tovarășul Roland Le
roy, membru al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al P.C. 
Francez, în cursul căreia a 
transmis din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a conducerii 
P.C.R., un salut tovărășesc și 
ceie mai bune urări tovarășului 
Georges Marchais, conducerii 
P.C.F.

La rîndul său, tovarășul Ro
land Leroy a adresat din partea 
tovarășului Georges Marchais, 
a întregului Birou Politic, al 
P.C.F. cele mai calde salutări 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
conducerii P.C.R., exprimind, în 
același timp, satisfacția pentru 
discuțiile fructuoase ce au avut 
loc între tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Georges Marchais 
și dorința de a dezvolta în con
tinuare relațiile frățești de sti
mă și respect reciproc dintre 
P.C.R. și P.C.F.

In timpul acestor convorbiri, 
purtate intr-un spirit de caldă 
prietenie tovărășească, au fost 
abordate probleme de interes 
reciproc.

în cadrul vizitelor făcute în 
departamentul Bouches-du-Rho; 
ne, membrii delegației P.C.R. 
s-au întîlnit cu Gaston Deffere, 
membru al Biroului Executiv al 
Partidului Socialist Francez, 
președintele Grupului paria 
mentar socialist, primarul Mar- 
siliei, Charles Emile Loo, mem
bru al Biroului Executiv, se
cretar național al P.S.F., cu 
alți militanți ai acestui partid.

Cu acest prilej s-a exprimat 
de ambele părți satisfacția pen
tru evoluția pozitivă a relații
lor dintre P.C.R. și P.S.F., din
tre poporul român și francez și, 
totodată, dorința comună de a 
le intensifica și dezvolta în con
tinuare.

Palatul pionierilor din Capitală 
își redeschide porțile

Palatul pionierilor din Capi
tală își redeschide peste citeva 
zile porțile pentru cei zece mii 
de purtători ai cravatelor roșii 
cu tricolor înscriși pînă acum 
la diferitele activități cu ca
racter permanent care se vor 
desfășura aici în acest al 25-lea 
an de existență a instituției.

O bună parte din ei vor lu
cra, îmbinînd plăcutul cu uti
lul, munca recreativă cu pregă
tirea practică, în cadrul micro- 
întreprinderii înființate aici cu 
un an în urmă. în care toate 
sarcinile, de ia cele de condu
cere pînă la cele de execuție, 
sînt îndeplinite de pionieri. Ei 
s-au angajat, in cinstea celui 
de-al XI-lea Congres al parti
dului. să realizeze în cursul a- 
cestui an școlar o producție 
dublă față de cea obținută în 
primul an de activitate.

Educația prin și pentru mun
că, obiectiv stabilit de cel de-al 
IlI-lea Forum național al pio
nierilor, este scopul urmărit și 
în cadrul activităților înscrise 
in programul cercurilor cu pro-

Din cauza unor lucrări de renovare, de la 
1 octombrie a.c., MUZEUL PELEȘ din Sinaia 
va fi închis pentru public pînă la data de 31 
octombrie a.c. inclusiv.

Face excepție Secția de artă decorativă 
care poate fi vizitată zilnic între orele 8—16, 
în afară de luni.

COOPERATIVA 
„CONSTRUCTORUL" BUCUREȘTI

Primește absolvenți ai școlii generale de 8 ani pentru 
treapta I de liceu în meseriile :

• zidari — roșari — tencuitori • mozaicari — fa
ianța» • dulgheri • cioplitori piatră • parchetari.

Se primesc candidați din București și toată țara.
Pe perioada școlarizării elevii vor beneficia de burse 

in valoare de 450 lei lunar : in burse se cuprind :
• cazarea și masa, uniforme școlare, articole de igienă 

corporală, echipament de lucru, rechizite școlare, tichete 
de transport pe I.T.B.

înscrierile se fac pe baza cererii individuale și a fișei 
medicale pe care candidații le depun in perioada 26 sept. 
— 10 octombrie Ia sediul cooperativei Constructorul din 
București str. Smîrdan nr. 30. sector 4.

Pentru relații suplimentare vă puteți adresa la Biroul 
personal învățămînt al cooperativei, telefon 13 47 11 in
terior 3.

CONSILIUL DE STAT
AL REPUBLICII SOCIALISTE 

ROMÂNIA
DECRET

cu privire la prima valutară care 
se aplică la cumpărarea și vânzarea 

valutelor pentru operațiuni 
necomerciaie

Ținînd seama de creșterile 
importante de prețuri și de 
procesele inflaționiste care 
au avut loc în ultimul timp 
pe piețele externe, și avînd 
in vedere că în Republica 
Socialistă România prețurile 
au rămas stabile, a apărut 
necesitatea modificării pri
mei valutare care se aplică 
la cursul oficial cu ocazia 
schimbului valutar efectuat 
de persoanele străine pentru 
turism și alte operațiuni ne
comerciale.

Periodic, în funcție de 
schimbările care au loc pe 
piețele externe, această pri
mă urmează să fie modifi
cată, în plus sau în minus, 
in mod corespunzător.

Avînd în vedere cele de 
mai sus Consiliul de Stat 
decretează:

Art. 1. — Prima valutară 
care se aplică la cumpăra
rea și vînzarea valutelor ță
rilor nesocialiste pentru ope
rațiuni necomerciale se sta
bilește la 141.45 la sută asu
pra cursului oficial în lei.

La operațiunile de vînzare 
în interes personal către ce
tățenii români a valutelor 
menționate mai sus se aplică 
in plus o taxă de serviciu

Art. 2. — Persoanele cu 
domiciliul stabil în țări ne
socialiste care vin în Repu
blica Socialistă România sînt 
obligate să schimbe o sumă 
de cel puțin cite 10 dolari 
S.U.A. pe zi de ședere în

NICOLAE CEAUȘESCU 
președintele 

Republicii Socialiste România

„TE APĂR Șl TE CÎNT, 
PATRIA MEA“

Astăzi. în Studioul de concer
te al Radioteleviziunii, va avea 
loc primul din cele patru con
certe din cadrul etapei finale a 
celei de a II-a ediții a Festiva
lului cîntecului ostășesc „Te 
apăr și te cînt, patria mea“. 
Dedicată Congresului al XI-lea 
al partidului, actuala ediție se 
relevă a fi deosebit de impor
tantă. atît prin nivelul artistic 
al celor 60 de piese selecționate, 
prin diversitatea și bogăția te
matică a lucrărilor din genul 
cintecului patriotic, de marș și de 
muzică ușoară, cît și prin ecoul 

fii tehnico-aplicativ, unde cei 
mai tineri locuitori ai Capita
lei vor avea prilejul să-și în
sușească cunoștințe și deprin
deri în construcția și depanarea 
aparatelor de radio și televi
ziune, a aparaturii de automa
tizare și telecomandă, a aero- 
rachetelor și navomodelelor 
ș.a.

Pionierii care vor activa în 
zecile de cercuri artistice vor 
asigura, pe scena Palatului și 
la cluburile muncitorești, o sta
giune permanentă de spectaco
le cu mesaj educativ și patrio
tic și vor întreprinde, în tim
pul vacanțelor, turnee în țară.

Activitatea turistică și spor- 
tiv-recreativă, la care vor par
ticipa, în zilele libere, circa 50- 
60 de mii de pionieri, marchea
ză, la rîndul ei, în acest an, o 
lărgire a acțiunilor de masă, 
precum și o extindere a celor 
menite să depisteze viitorii 
sportivi de performanță. îndeo
sebi, proaspătul Club de tenis 
se bucură de un mare interes. 

țară, de persoană, sau echi
valentul acestei sume în alte 
valute agreate de Banca Na
țională a Republicii Socia
liste România.

Art. 3. — în executarea 
prevederilor art. 2 din pre
zentul decret, Ministerul 
Finanțelor, împreună cu Mi
nisterul Afacerilor Externe, 
Ministerul de Interne, Mi
nisterul Turismului, Ban
ca Națională a Republi
cii Socialiste România și 
Banca Română de Comerț 
Exterior vor elabora nomen
clatorul persoanelor cărora 
le sint aplicabile prevederile 
acestui articol.

Art. 4. — Despăgubirile 
civile datorate statului ro
mân de persoanele domici
liate în Republica Socialistă 
România, pentru nerespecta- 
rea obligațiilor legale de 
cedare către stat a valute
lor țărilor nesocialiste. se 
vor calcula în lei la de 3,5 
ori cursul oficial.

Art. 5. — Dispozițiile art. 
1 și 4 se aplică începînd cu 
data de 2 octombrie 1974.

Dispozițiile art. 2 și 3 se 
aplică începînd cu data de 
I noiembrie 1974.

Art. 6. — Dispozițiile art. 
1, 2 și 4 se aplică și în re
lațiile cu Republica Socialis
tă Federativă Iugoslavia, și 
cu Republica Cuba.

Art. 7. — Hotărirea Con
siliului de Miniștri nr. 1639/ 
1971 se abrogă.

și emulația trezite de concursul 
de creație al festivalului in rîn
dul creatorilor cintecului de ma
să și de muzică ușoară. Astfel, pe 
adresa concursului au fost tri
mise inițial 510 partituri, din 
care 161 cîntece patriotice, 209 
marșuri ostășești și 140 de mu
zică ușoară, creații ale unui nu
măr de 110 compozitori și 90 de 
poeți. Pentru etapa finală, juriul 
festivalului, condus de compozi
torul Ion Dumitrescu, președin
tele Uniunii compozitorilor, pre
ședinte de onoare, și de general- 
locotenent Dumitru Eremia, pre
ședinte, a selecționat 60 de pie
se, cite 20 din fiecare gen. apar- 
(inînd unui număr de 43 de com
pozitori și 29 de poeți. Pregătite 
de orchestra Ansamblului artis
tic „Doina" al armatei, dirijată 
de Ion Lăzărescu, lucrările se 
bucură de o frumoasă execuție. 
Desfășurată intr-un mod pe cît 
de interesant și atrăgător, pe 
atît de eficient, etapa finală va 
consta în trei concerte publice 
și o gală a laureaților, ce vor fi 
televizate și transmise în direct. 
Astfel, publicul va putea să cu
noască pe viu calitatea lucrări
lor concurente, cit și a celor ce 
vor fi premiate. Programul con
certelor va fi următorul :

• Miercuri. 2 oct. a.c. — ora 
20 — Cintece patriotice, transmi
sie din Studioul de concerte al 
R.T.V. Interpretează corul, so
liștii și orchestra ansamblului 
„Doina".

• Vineri, 4 oct. a.c. — ora 20 
— Muzică ușoară, transmisie din 
Studioul de concerte al R.T.V. 
Interpretează soliștii vocali și 
orchestra.
• Duminică, 6 oct. a.c. — ora 

11,45 — Marșuri ostășești, trans
misie de ]a Monumentul Eroilor. 
Interpretează corurile Școlii mi
litare de muzică, ale Regimen
tului de gardă și corurile ostă
șești „Ialomița" și „Dîmbovița",

• Joi, 10 oct. a.c. — ora 20 — 
Gala laureaților. Transmisie din 
Studioul de concerte al R.T.V.

A. P.
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TRAGEREA EXCEPȚIONALA A

Conferința Asociațiilor
9 9

pentru Națiunile Unite din tarile europene
Marți, 1 octombrie, s-au des

chis, la București, lucrările ce
lei de-a patra Conferințe a A- 
sociațiilor pentru Națiunile 
Unite din țările europene. în 
calitate de observatori partici
pă și reprezentanți ai Asocia
țiilor pentru Națiunile Unite 
din alte zone geografice, pre
cum și ai Organizației Interna
ționale a Studenților pentru 
Națiunile Unite (I.S.M.U.N.). La 
ședința inaugurală au luat par
te membri ai conducerii Fede
rației Mondiale a Asociațiilor 
pentru Națiunile Unite 
(F.M.A.N.U.), reprezentanți ai 
unor organisme ale O.N.U. care 
iși au sediul în țara noastră, 
precum și șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești.

Lucrările reuniunii au fost 
deschise de dr. Horace Perrera, 
secretar general al F.M.A.N.U.

Directorul Centrului de In
formare al O.N.U. la București, 
Sayed Abbas Chedid, a dat, a- 
poi, citire mesajului secretaru
lui general al Organizației Na
țiunilor Unite. Kurt Waldheim, 
adresat Conferinței, în care se 
spune :

„Sînt bucuros să transmit tu
turor participanților la această 
Conferință urările mele cele 
mai bune. Noi, la Națiunile 
Unite, apreciem în chip deose
bit activitatea Federației Mon
diale a Asociațiilor pentru Na
țiunile Unite și sîntem îndato
rați pentru tot ceea ce înfăp- 
tuiți spre a face mai bine cu
noscute cetățenilor din țările 
dv. obiectivele și realizările 
Organizației mondiale.

Sintem confruntați cu multe 
probleme complexe și dificile. 
Pacea continuă să rămînă pre
cară și, în mod practic, toate 
națiunile au de făcut față unor 
probleme economice și sociale 
majore. Așa cum au demons
trat-o însă atît de clar eveni
mentele anului trecut, sîntem 
capabili să facem față acestor 
probleme dacă națiunile acțio
nează într-un spirit de coope
rare. Dacă omenirea alege ca
lea naționalismului îngust și 
recurge la cooperarea interna
țională doar în ultimă instanță,

sport •sport
RETURUL CLARIFICĂRILOR 

ÎN CUPELE EUROPENE
(Astăzi este programată o 

nouă etapă în cadrul cupelor 
europene la fotbal : meciurile 

retur ale primului tur. în „Cu
pa campionilor europeni", la 
Atvidaberg, echipa Universitatea 
Craiova va avea o misiune di
ficilă în fața formației locale 
redutabilă pe teren propriu 
Fotbaliștii români, care au ciș 
tigat prima „manșă" cu 2-1, vor 
trebuie să lupte din răsputeri 
pentru a obține mult dorita ca
lificare.

• SEZONUL OFICIAL DE 
HOCHEI PE GHEATA va fi 
inaugurat astăzi în Capitală 
odată cu desfășurarea pri
melor jocuri din cadrul noii 
ediții a „Cupei României". 
Iată programul meciurilor: 
Steaua — Tîrnava Odorhei 
(ora 8.00); Dinamo — Liceul 
nr. 1 Miercurea Ciuc (ora 
10,30); Dunărea Galați — A- 
gronomia Cluj (ora 16,00) 
și Sport Club Miercurea 
Ciuc — A.S.E. București 
(ora 18,30). Intilnirile au loc 
pc patinoarul artificial din 
Parcul sportiv „23 August".

• PARTIDA A 7-A a me
ciului de șah dintre marii 
maeștri sovietici Anatoli 
Karpov și Viktor Korcinoi 
a continuat ieri și s-a înche

ea nu va fl în măsură să re
zolve șl nu va soluționa pro
blemele generale care constituie 
actualmente imperative noi.

în luna august, am avut plă
cerea de a vizita România pen
tru a deschide Conferința mon
dială a populației. Aș vrea să 
folosesc acest prilej pentru 
a-mi exprima incă o dată re
cunoștința față de președintele 
Nicolae Ceaușescu, față de gu
vernul și poporul român pen
tru foarte generoasa ospitalita
te și asistență pe care ni le-au 
acordat și care au contribuit 
într-o atit de mare măsură la 
succesul Conferinței. Această 
Conferință nu trebuie privită 
ca un eveniment izolat, ci ca 
o parte a strategiei globale cu- 
prinzînd toate aspectele viitoru
lui omenirii și prin interme
diul căreia națiunile pot apre
cia natura acestor probleme și 
pot găsi soluții comune și ge
neral acceptate în ceea ce le 
privește.

Este de primă importanță să 
ne dăm seama că intr-o lume 
interdependentă nu există prac
tic o altă cale în afara coope
rării internaționale. In reuniu
nile dv. veți dezbate coperarea 
și securitatea europeană, dis
criminarea. rolul tineretului și 
problema materiilor prime. A- 
cestea sînt subiecte care pre
zintă o importanță vitală și am 
certitudinea că le veți aborda 
într-un spirit de apropiere și 
înțelegere.

îmi exprim speranța că dez
baterile dv. vor fi dominate, 
mai presus de toate, de încre
derea că marile probleme ale 
lumii nu pot fi rezolvate decit 
prin discuții și negocieri. Știm 
că înfruntările nu sînt numai 
lipsite de sens, ci și periculoa
se, iar că înțelegerile care au 
viabilitate sint acelea la care 
s-a ajuns de bună voie și prin 
proprie voință.

Astăzi, mai mult decit ori- 
cînd, rolul Națiunilor Unite se 
dovedește a fi de importanță 
crucială. Avem nevoie de par
ticiparea și ajutorul activ al 
tuturor cetățenilor interesați. 
Sînt încredințat că pot să vă 
cer cu toată încrederea să con

Pe stadionul Dinamo din Ca
pitală (ora 15,00). echipa Di
namo, cu o linie de atac în care 
va evolua și Dumitrache, va 
încerca să reediteze succesul de 
la Bolu (1-0) obținut în compa
nia echipei Boluspor, pentru a 
se califica în turul următor al 
„Cupei U.E.F.A." în cadrul a- 
celeiași competiții. Steagul 
Roșu Brașov va beneficia de 
data aceasta de avantajul tere
nului în jocul retur cu forma
ția turcă Besiktas, învingătoare 
în prima partidă cu scorul de

iat remiză la mutarea a 48-a. 
Scorul meciului este de 
4,5—2,5 puncte in favoarea 
lui Karpov. Partida a 8-a, in 
care Karpov va avea piesele 
albe, se dispută astăzi.

• FRANZ BECKEN
BAUER, căpitanul echipei 
de fotbal Bayern Miinchen. 
a fost însărcinat de condu
cerea clubului să preia și 
funcția de antrenor, ca ur
mare a declinului accentuat 
în care se află formația ba
vareză. In 6 meciuri de cam

ANUNȚ
S

întreprinderea „23 August" București, Bd. Muncii nr. 256, 
sector 3, tramvaie 23, 24, autobuz 79, recrutează tineri pen
tru calificare prin ucenicie la locul de muncă în meseria 
de turnător-formator, vîrsta Î6 ani.

Durata școlarizării 2 ani.
Acte necesare pentru înscriere :
- Adeverință de 8 clase ;
- Copie de pe certificatul de naștere ;
- Adeverință de vaccinări sau fișa copilului de la 

0-15 ani;
- Dosar cu șină.
Pe timpul școlarizării, tinerii primesc indemnizație lunară 

de 928 lei, anul I și 1 330 lei anul II.
Nu se dă examen de admitere.
Informații la biroul învățămînt al uzinei, tel: 4304 40 

interior 1704.

MÎINE, ULTIMA ZI

LA LOTO

tinuați a rămîne credincioși de
votamentului dv. față de cauza 
pentru care militează Națiunile 
Unite".

A fost, de asemenea, citit me
sajul secretarului general ad
junct al O.N.U., Genichi Aka- 
tani, în care este exprimată 
convingerea că lucrările Confe
rinței vor fi încununate de suc
ces, contribuind, astfel, la pro
movarea unei mai bune înțele
geri de către opinia publică a 
țelurilor și activităților Națiu
nilor Unite.

Participanțil au fost salutați, 
apoi, de prof. dr. docent Alexan
dru Bălăci, președintele Asocia
ției Române pentru Națiunile 
Unite — ANUROM, președinte
le celei de-a patra Conferințe a 
Asociațiilor Europene pentru 
Națiunile Unite, care a relevat 
că găzduirea acestei reuniuni de 
către capitala țării noastre re
flectă. încă o dată, importanța 
deosebită pe care România o 
acordă problemelor europene, 
stabilirii unui climat de pace, 
înțelegere și securitate în a- 
ceastă zonă a lumii, creșterii 
rolului O.N.U. în viața interna
țională.

In încheierea ședinței inaugu
rale, participanții au adoptat, la 
propunerea secretarului general 
al F.M.A.N.U., dr. Horace Per
rera, o moțiune de mulțumire 
adresată președintelui României, 
Nicolae Ceaușescu. guvernului 
țării noastre, pentru găzduirea 
Conferinței, pentru grija mani
festată ca lucrările ei să se des
fășoare in condiții optime.

în aceeași zi, în cadrul primei 
ședințe plenare a Conferinței au 
început dezbaterile de fond pe 
marginea temei înscrise la pri
mul punct al ordinei de zl: 
„Opinia publică, atitudini, și 
contribuția Asociațiilor Europe
ne pentru Națiunile Unite la 
realizarea scopurilor Conferinței 
pentru securitate și cooperare în 
Europa". Au prezentat rapoar
te, în legătură cu tema pusă 
în dezbatere, delegațiile Repu
blicii Federale Germania, Re
publicii Democrate Germane, 
Poloniei. României. Uniunii So
vietice și Iugoslaviei.

Lucrările Conferinței continuă.

AZI, LA ATVIDABERG, 
PETROȘANI, BUCUREȘTI 

Șl BRAȘOV

2-0. Jocul va începe la ora 
15,00 și va fi televizat in în
tregime. în sfirșit, la Petroșani, 
echipa locală Jiul va întilni in 
„Cupa Cupelor" formația sco
țiană Dundee United, care, 
după cum se știe, a cîștigat pri
mul meci cu scorul de 3-0.

Stațiile noastre de radio vor 
transmite alternativ, cu începe
re din jurul orei 15,00, pe pro
gramul I, aspecte de la jocurile 
Dinamo—Boluspor, Steagul Roșu 
—Besiktas și Jiul—Dundee U- 
nited.

pionat, Bayern a suferit 3 
infringeri, ultima pe teren 
propriu in fața echipei 
Schalke 04. Antrenorul prin
cipal Udo Lattek nu a fost 
concediat, dar este criticat 
în termeni severi pentru di
ferite abateri de la conduita 
ce trebuie să și-o impună un 
conducător de echipă.

• IERI, in cadrul unei șe
dințe. la Casa Centrală a 
Armatei, a fost analizată ac
tivitatea sportivilor și spor
turilor olimpice in clubul 
Steaua. După prima jumă
tate a ciclului olimpic, s-a 
apreciat că sportivii clubu
lui Steaua și-au adus o con
tribuție deosebită la succese
le sportivilor români pe 
plan internațional.



Rodnicul dialog 
româno-liberian

nscriindu-se ca 
un moment im
portant în cro
nica relațiilor 
româno — libe- 
riene. vizita o-

ficială întreprinsă de pre
ședintele Republicii Liberia, 
dr. William R. Tolbert jr„ 
la invitația președintelui Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușeseu — conti
nuare a dialogului din pri
măvara acestui an, purtat la 
cel mai înalt nivel la Mon
rovia — s-a încheiat, adău
gind noi dimensiuni priete
niei dintre cele două țări, 
deschizind noi perspective 
colaborării multilaterale din
tre România și Liberia, în 
interesul celor două popoa
re, al înțelegerii internațio
nale.

în timpul acestei vizite, 
mărturie a dorinței recipro
ce de intensificare a bune
lor relații, oaspeții liberieni 
s-au bucurat de o călduroasă 
primire atît in București, cit 
și cu prilejul vizitelor în u- 
zine, unități agricole din 
Constanta și Brașov, precum 
și in celelalte locuri unde au 
poposit în această călătorie.

Evident, un loc cu iotul 
aparte in cadrul vizitei l-au 
avut convorbirile dintre 
cei doi președinți, desfășu
rate intr-o atmosferă rodnică 
și prietenească, cu privire la 
raporturile româno-liberîe- 
ne, precum și la principalele 
probleme internaționale de 
interes comun. Comunicatul 
comun, dat publicității la în
cheierea acestor convorbiri, 
cuvântările celor doi pre
ședinți, rostite la ceremonia 
semnării acestui document, 
ca și semnarea unor acor
duri între România și Libe
ria, dovedesc prin conținutul 
lor caracterul rodnic al ce
lui de al doilea dialog ro- 
mâno-liberian Ia cel mai 
înalt nivel.

Relevînd importanta deo
sebită a Declarației solemne 
comune. a Comunicatului 
comun, precum și a celorlal
te instrumente de cooperare 
semnate în martie la Mon
rovia. luind notă de cursul 
continuu ascendent al rela
țiilor economice si politice, 
ambii președinți au căzut de 
acord să se întreprindă mă
suri pentru punerea lor in 
aplicare, pentru a acționa în 
comun pentru dezvoltarea 
cooperării economice, indus
triale, științifice, in domenii 
cum sînt : mineritul, meta
lurgia, industrializarea lem
nului, prelucrarea cauciucu
lui natural, agricultura, con
strucția de mașini etc. S-a 
convenit să se extindă cola
borarea și in ceea ce priveș
te pregătirea de cadre, în
deosebi in învătămîntul pro
fesional și tehnic. într-un e- 
fort continuu de a promova 
contactele dintre popoarele 
român și liberian, cei doi 
președinți au hotărît să în
curajeze schimburile de vi
zite între organizațiile sindi
cale. de tineret, studenti și 
femei din cele două țări.

în ceea ce privește schim
bul de păreri pe probleme 
internaționale, constatîndu-se 
similitudinea punctelor lor 
de vedere, s-a apreciat că 
în lume se afirmă cu tot mai 
multă putere voința popoa
relor de a-și dezvolta siste
mul economico-social și po
litic in mod liber și inde
pendent, fără amestec din a- 
fară, că toate statele iubi
toare de pace și progresiste, 
iortele antiimperialistc și o- 
pinia publică din întreaga 
lume trebuie să-și intensifi
ce eforturile împotriva poli
ticii reacționare, colonialiste 
și neocolonialism, de domi
nație și asuprire.

Subliniind că toate națiu
nile — mici sau mari — 
trebuie să participe activ la 
examinarea și soluționarea 
diferendelor internaționa

le, președintele Nicolae 
Ceaușeseu și președintele 
William R. Tolbert jr. au re
levat necesitatea ca relațiile 
dintre națiuni să se bazeze 
pe respectarea și punerea in 
practică a principiilor uni
versal acceptate ale dreptu
lui international : deplina e- 
galitate în drepturi, respec
tarea strictă a independen
tei și suveranității naționale, 
neamestecul in treburile in
terne ale ailor națiuni, re
nunțarea la forță și la ame
nințarea cu forța, solutiona
rea tuturor problemelor in
ternaționale pe calea tratati
velor.

Cei doi șefi de stat au a- 
preciat pozitiv rolul impor
tant al statelor africane pe 
arena internațională. Pre
ședintele Liberiei a dat o înal
tă apreciere sprijinului a- 
cordat de România popoare
lor africane pentru elibera
rea lor națională. în același 
context cei doi președinți 
s-au pronunțat pentru lichi
darea completă a colonialis
mului și neocolonialismului ; 
ei au salutat acordul înche
iat la Alger intre reprezen
tanți ai P.A.I.G.C. și Portu
galia, ca și acordul de la 
Lusaka privind independența 
Mozambicului.

Președinții României și Li
beriei au subliniat importan
ta Conferinței general-euro- 
pene pentru securitate și 
cooperare, a transformării 
Balcanilor într-o zonă a pă
cii, liniștii, prieteniei și co
laborării. Cei doi șefi de 
stat s-au pronunțat ferm 
pentru respectarea indepen
dentei, suveranității și inte
grității teritoriale a Cipru
lui. în legătură cu situația 
din Orientul Mijlociu, cei 
doi președinți, apreciind pașii 
pozitivi intreprlinși în ceea 
ce privește dezangajarea mi
litară realizată între Israel 
și Egipt și, respectiv. Siria, 
și-au exprimat părerea po
trivit căreia o pace justă și 
trainică poate fi realizată in 
această zonă prin îndeplini
rea Rezoluției 212 a Consi
liului de Securitate din no
iembrie 1967, adică prin re
tragerea trupelor israeliene 
din teritoriile ocupate din a- 
nul 1967, prin asigurarea su
veranității naționale și a in
tegrității fiecărui stat din re
giune, prin rezolvarea justă a 
problemei palestiniene. Co
municatul comun evidenția
ză. de asemenea, necesitatea 
unor noi eforturi pentru în
deplinirea acordurilor și a 
înțelegerilor privind Indo
china. în ultima parte a a- 
cestui document este abor
dată problema subdezvoltă
rii, subliniindu-se necesita
tea instaurării unor noi prin
cipii, bazate pe echitate, în 
relațiile economice dintre 
tarile dezvoltate și țările in 
curs de dezvoltare. S-a re
levat, de asemenea, impor
tanta deosebită a Organiza
ției Națiunilor Unite, hotă- 
rîrea celor două țări de a 
acționa pentru întărirea ro
lului O.N.U. în viata inter
națională, necesitatea unor 
acțiuni pentru încetarea 
cursei înarmărilor, în pri
mul rind a înarmării nucle
are. a altor măsuri vizînd 
instaurarea unui climat de 
pace și securitate în lume.

Consecventă politicii sale 
de dezvoltare a prieteniei și 
colaborării cu toate popoare
le, cu toate statele, România 
socialistă a salutat pe înaltul 
oaspete liberian cu calde 
sentimente de stimă și res
pect. Poporul român, tine
retul nostru. exprimîndu-și 
satisfacția pentru rezultatele 
acestei vizite, o apreciază ca 
o nouă contribuție la întă
rirea prieteniei și cooperării 
cu poporul liberian, cu po
poarele africane, în interesul 
general al cauzei păcii și co
laborării internaționale.

IOAN TIMOFTE

Tovarășul Gustav Husak a primit 
delegația Consiliului Central al U.G.S.R.

Secretarul general al Comite
tului Central al P.C. din Ceho
slovacia, Gustav Husak. a pri
mit, marți, delegația Consiliului 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, con
dusă de Mihai Dalea, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului Central al 
U.G.S.R.. care, la invitația Con
siliului Central al Mișcării Sin
dicale Revoluționare Ceho
slovace, se află intr-o vizită ofi
cială prietenească în R.S. Ceho
slovacă.

Tovarășul Mihai Dalea a 
transmis secretarului general al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia 
un călduros salut, urări de să
nătate și fericire din partea to
varășului Nicolae Ceaușeseu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

La rîndul său, tovarășul Gus
tav Husak a transmis tovară
șului Nicolae Ceaușeseu salutări 
cordiale, cele mai bune urări 
de noi succese, multă sănătate 
și fericire.

MIERCURI, 2 OCTOMBRIE 1974
PRIETENA MEA SYBILLE : 

Victoria (orele 9.15; 11,30; 13,45; 
16; 18.15; 20.30).

TATĂL RISIPITOR t Modern 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18; 20). 
Scala (orele 9,15; 11,30; 14; 16.15; 
18.30; 20.45). Grădina Aurora (ora
19) . Grădina Modern (ora 19).

SUFLETUL NEGRULUI CHAR
LEY ; Patria (orele 9.30; 12,15; 15; 
17 30; 20). București (orele 8,45; 
11; 13.30: 16: 18,30: 20.45). Grădina 
București (ora 19,15).

IN CER Șl PE PAMÎNT ! Cen
tral (orele 9,15; 11,30; 13.45; 16;
18.15; 20,30).

SCURTA VACANTA : Capitol
(orele 8,45; 11; 13.15; 15.45; 18.15; 
20,45), Grădina Capitol (ora 18,45).

STEJAR — EXTREMĂ UR
GENTĂ : Lira (orele 15,30; 18;
20.15) , Flacăra (orele 15,30; 18;
20.15) , Cotrocenî (orele .14; 16; 18;
20) , Grădina Lira (ora 19).

EXTRAVAGANTUL DOMN
DEEDS : Festival (orele 8,45; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21). Favorit (orele 
9,30; 12; 15,30: 18: 20.30), Grădina 
Festival (ora 19,45).

TRECĂTOARELE IUBIRI ? Bu- 
zești (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Grădina Buzești
(ora 19).

„Scînteia tineretului"
pag. 4

• CONSULUL general al 
României la San Marino, 
Pompiliu Celan, a fost pri
mit, marți, de noii căpitani 
regenți ai Republicii San 
Marino, Francesco Valii și 
Enrico Andreoli, cărora le-a 
transmis un mesaj de felici
tare din partea președinte
lui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu.

Mulțumind călduros pen
tru mesaj, căpitanii regenți 
au transmis, la rîndul lor, 
președintelui Nicolae 
Ceaușeseu cel mai cordial 
salut, urări de sănătate și 
fericire personală.

Evocînd vizita președinte
lui Nicolae Ceaușeseu și a 
tovarășei Elena Ceaușeseu la 
San Marino, căpitanii regenți 
au subliniat că mesajul pri
mit constituie o vie mărtu
rie a profundei cordialități 
care leagă cele două țări și 
popoare în efortul lor pen
tru progres, pace, cooperare 
și securitate internațională.

Sesiunea 
Generale

REPREZENTANTUL PERSONAL AL 
PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU 
PRIMII DE PREȘEDINTELE REPUBLICII 

ARABE EGIPT
Președintele Republicii Arabe 

Egipt. Anwar El Sadat, l-a pri
mit pe Vasile Pungan, repre
zentantul personal al președin
telui Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu.

Cu acest prilej, a fost trans
mis șefului statului egiptean 
— din partea președintelui 
Nicolae Ceaușeseu — un mesaj 
prietenesc de salut și cele mai 
bune urări de sănătate și feri
cire personală, iar poporului 
egiptean cele mai călduroase 
urări de progres și prosperitate,

Adunării
a O.N.U.

de noi succese pe calea dezvol
tării economice și sociale a 
R.A.E. Președintele Sadat a 
mulțumit pentru mesaj și a 
transmis, la rindul său, pre
ședintelui Nicolae Ceaușeseu 
cele mai bune urări de sănă
tate și fericire personală, iar 
poporului român succese din ce 
in ce mai mari pe calea înflo
ririi Republicii Socialiste Româ
nia.

Cu această ocazie, între pre
ședintele Anwar El Sadat și 
Vasile Pungan a avut loc o dis
cuție amplă, cu privire la rela
țiile bilaterale, la modul cum 
sint realizate acordurile și în
țelegerile convenite in cursul 
convorbirilor la nivel înalt din
tre cei doi șefi de stat, precum 
și asupra unor probleme inter
naționale de interes comun.

întîlnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

• Florea Dumitrescu, mi
nistrul finanțelor al Româ
niei, care participă la sesiu
nea anuală a Fondului Mo
netar Internațional și Băncii 
Internaționale pentru Re
construcție și Dezvoltare 
(B.I.R.D.). a avut o întreve
dere cu Frederik Dent, mi
nistrul comerțului al State
lor Unite. Au fost abordate 
o serie de probleme privind 
dezvoltarea relațiilor econo
mice dintre România și Sta
tele Unite, precum și ches
tiuni vizînd activitatea Co
misiei economice guverna
mentale mixte româno-ame- 
ricane.

în aceeași zi. ministrul ro
mân- a avut întrevederi cu 
Johanes Witteveen. directo
rul general al Fondului Mo
netar Internațional, și cu 
Munir Benjek. vicepreședin
tele B.I.R.D., cu care a dis
cutat probleme aflate pe a- 
genda actualei sesiuni, pre
cum și chestiuni referitoare 
la cooperarea României cu 
F.M.I. și respectiv eu 
B.I.R.D.

Evoluția politică din Portugalia
• Comunicat al P.S.P. • Discursul președintelui 
Costa Gomes • Conferința de presă a premieru
lui Vasco Goncalves • întrunirea liderilor 
portughezi • Formarea unui nou guvern
într-un comunicat publicat 

luni după-amiază la Lisabona, 
reluat de agenția FRANCE 
PRESSE. Partidul Socialist Por
tughez subliniază necesitatea u- 
nițății tuturor democraților și 
patrioților in jurul programului 
Mișcării forțelor armate, in si
tuația creată prin demisia pre
ședintelui Spinola.

„Mișcarea forțelor armate — 
se arată in document — și-a ma
nifestat, fără echivoc, din mo
mentul eliberării țării, intenția 
sa clară și fermă de a conduce 
Portugalia spre un regim poli
tic de democrație pluralistă, in 
condițiile respectului total față 
de libertățile civice ale poporu
lui". Documentul adaugă că dis
cursul rostit duminică de pri
mul ministru Vasco Goncalves 
și angajamentele luate de cele

• ÎNTREVEDERI ALE MINISTRULUI DE EXTERNE ROMAN 
• RESPINGEREA SCRISORILOR DE ACREDITARE A DELEGA
ȚIEI AFRICII DE SUD • INTERVENȚIE ROMANEASCĂ ÎN CO
MISIA A DOUA

Ministrul afacerilor exter
ne al României. George Ma- 
covescu. conducătorul dele
gației țării noastre la sesiu
nea Adunării Generale a 
O.N.U., a continuat contac
tele cu șefii altor delegații, 
intilnindu-se succesiv cu mi
niștrii de externe ai Turciei
— Turan Giines, Suediei — 
Sven Andersson, Egiptului
— Ismail Fahmy, Madagas
carului — Didier Ratsiraka, 
și Austriei — Erich Biel- 
ka. întrevederile au pri
lejuit abordarea unor pro
bleme privind evoluția re
lațiilor bilaterale și pro
bleme aflate în dezbaterile 
actualei sesiuni.

Intrerupîndu-și dezba
terile de politică genera
lă, Adunarea Generală a 
O.N.U. s-a întrunit luni 
pentru a se pronunța asu
pra recomandării Comite
tului de verificare a de
plinelor puteri privind 
respingerea scrisorilor de 
acreditare a delegației 
Africii de Sud.

Prezentată sub forma unui 
raport, recomandarea a fost 
aprobată eu mare majoritate de 
voturi.

Pe de altă parte, un grup de 
45 de state, între care și Româ
nia, au prezentat Adunării Ge
nerale un proiect de rezoluție 
intitulat. „Relațiile dintre Na
țiunile Unite și Africa de Sud". 
Documentul „cere Consiliului 
de Securitate să revizuiască 
relațiile dintre Națiunilte Uni
te și Africa de Sud. în lumina 
violării constante de către Re
publica. Sud Africană a princi
piilor Cartei și Declarației uni
versale a drepturilor omului". 
El a fost aprobat cu 125 voturi 
pentru, 9 abțineri și un singur 
vot contra — cel al delegației

de aplicare a științei în pro
ducție, a formării și pregătirii 
cadrelor necesare. Cooperarea 
in acest domeniu se impune ca 
un instrument principal al difu
zării cunoștințelor și experien
ței dobîndite, al accesului neîn
grădit al tuturor statelor la 
cuceririle' tehnico-științifice.

Delegația română — a arătat 
vorbitorul — apreciază pozitiv 
desfășurarea și rezultatele se
siunii Adunării Generale consa
crate studierii problemelor dez
voltării și materiilor prime, 
considerînd că adoptarea „De
clarației asupra instaurării unei 
noi ordini economice internațio
nale" va constitui unul dintre 
fundamentele relațiilor econo
mice dintre toate popoarele 
lumii. „Sîntem pentru adopta
rea, in cursul actualei sesiuni, a 
Cartei drepturilor și obligațiilor 
economice ale statelor șj vom 
acționa de o manieră construc
tivă, pe tot parcursul lucrărilor, 
in această direcție".

In continuare, el a apreciat 
că. in seria de acțiuni’ interna
ționale dedicate problematicii 
dezvoltării, poate fi inclusă și 
recenta Conferință mondială a 
populației, desfășurată la Bucu
rești, intrucît rezolvarea pro
blemelor populației se înca
drează în eforturile generale 
ale statelor pentru dezvoltarea 
lor economică și socială.

In sfîrșit, relevînd că Româ
nia acordă pregătirii sesiunii 
speciale a Adunării Generale 
din toamna anului 1975 o aten
ție deosebită, suscitată de sem
nificația majoră a tematicii sale, 
ambasadorul român a precizat 
că „o asemenea conduită izvo
răște din identitatea preocupă
rilor proprii pentru lichidarea 
rămînerii în urmă in domeniul 
dezvoltării, cu obiectivele ce
lorlalte țări în curs de dezvol
tare".

Raportul Conferinței 
Comitetului 

pentru dezarmare 
SE RELEVĂ CONTRIBUȚIA 

ACTIVĂ A ROMÂNIEI
Raportul Conferinței Comite

tului pentru dezarmare, de la 
Geneva, adresat actualei Se
siuni a Adunării Generale a 
O.N.U., consemnînd pozițiile 
statelor participante asupra 
problemelor dezarmării nuclea
re, relevă. între altele, că 
„România s-a pronunțat ferm 
pentru accelerarea negocierilor 
Comitetului, concentrînd aten
ția, cu prioritate, asupra dezar
mării nucleare". în acest sens, 
raportul amintește, dintre te
mele concrete de negocieri pro
puse de România, interzicerea 
folosirii armelor nucleare, acor
darea de garanții de securitate 
statelor neposesoare de. arme 
nucleare, incetarea fabricării și 
perfecționării armelor nucleare, 
reducerea și eliminarea totală 
din arsenale a armelor nucleare 
și a purtătorilor lor.

în cadrul dezbaterilor, nu
meroase delegații s-au pronun
țat pentru crearea de zone de- 
nuclearizate în diferite părți 
ale lumii ; s-au amintit, in a- 
cest context, propunerile guver
nului român privind transfor
marea Balcanilor într-o zonă 
denuclearizată. în același timp, 
subliniind necesitatea încurajă
rii de către Comitetul de la 
Geneva a statelor lumii în e- 
forturile lor pentru crearea de 
zone denuclearizate, „delegația 
română a propus, din nou, ela
borarea dc către Comitet a unui 
acord-cadru de denuclearizare 
regională, care să poată servi 
drept ghid in negocierea unor 
instrumente juridice regionale 
în domeniul denuclearizării".

GUINEEA
Poporul guineez sărbătorește astăzi împlinirea a 16 ani de 

la proclamarea independenței Republicii Guineea. După o 
îndelungată luptă pentru scuturarea dominației coloniale, în 
urma referendumului de la 28 septembrie 1958, care a expri
mat voința întregului popor, Guineea devenea, la 2 octombrie, 
stat de-sine-stătător. Pentru independență votase nu mai 
puțin de 98 la sută din populație.

Situată pe coasta occidentală a Africii, în partea de nord 
a golfului cu același nume, Guineea are o suprafață de 
245 857 km p și o populație de aproximativ 5 milioane tie 
locuitori. Capitala țării, orașul Conakry, are, împreună cu 
suburbiile, peste 200 000 de locuitori, fiind cel mai important 
centru urban, economic și cultural al țării. Alte orașe impor
tante sint Kankan, Kindia și Labe.

Anii care au trecut de la evenimentul de răscruce de la 
2 octombrie 1958 s-au caracterizat prin eforturile perseve
rente depuse de tinărul stat african pentru depășirea stării 
de înapoiere moștenite de la regimul colonial și înscrierea 
țării pe coordonatele progresului economic și social. „Inde
pendența politică, declara președintele Ahmed Sekou Toure, 
nu constituie decit o primă etapă a independenței naționale, 
care nu poate exista decît ca urmare a eliberării economice". 
Transformat in acțiune politică, acest principiu a condus la 
măsuri de prospectare și punere în valoare a bogățiilor na
ționale. Guineea dispune de zăcăminte importante de bauxi
tă (20 la sută din rezervele mondiale), minereu de fier (eva
luate la peste un miliard de tone), metale prețioase, diaman
te, precum și de un apreciabil potențial energetic. Pentru 
consolidarea independenței economice era necesară institui
rea controlului statului asupra ramurilor productive. Aceasta 
s-a realizat prin naționalizarea băncilor, minelor, transportu
rilor maritime, a sectorului financiar și comerțului exterior. 
In domeniul agriculturii, in care activează încă 80 la sută 
din populația țării, s-au aplicat măsuri de diversificare 
a culturilor, de introducere a metodelor agrotehnice avansate 
și dezvoltare a sectorului cooperatist. Cerințele dezvoltării au 
impus, de asemenea, extinderea învățămîntului și a culturii.

Intre România și Guineea s-au statornicit relații de prie
tenie și cooperare care cunosc o dezvoltare continuă în di
verse domenii. Un moment de mare însemnătate în cronica 
acestor relații l-a constituit vizita efectuată in Republica 
Guineea, in primăvara acestui an, de președintele României, 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu, vizită care a permis evidenție
rea unor noi posibilități de colaborare reciproc avantajoasă 
intre cele două țări și popoare.

BAZIL ȘTEFAN

Luind cuvîntul in cadrul Co
misiei a doua pentru proble
mele economice și financiare a 
Adunării Generale, care iși con
tinuă dezbaterile asupra pro
blemei cooperării economice 
internaționale, reprezentantul 
permanent al României pe lingă 
O.N.U., ambasadorul Ion Datcu, 
a subliniat interconexiunea as
pectelor economice și politice 
ale raporturilor internaționale, 
influența tot mai puternică a 
celor dinții, ca urmare a adînci- 
rii procesului de diviziune in
ternațională a muncii.

In acest context, a spus vor
bitorul, apare ca firească preo
cuparea nu numai pentru stabi
lirea de relații noi între statele 
lumii, ci și pentru statornicirea 
unei noi ordini economice. „Se
siunea extraordinară a Adună
rii Generale a O.N.U., de la în
ceputul acestui an, a stabilit ca 
obiectiv eliminarea practicilor 
bazate pe oprimare, pe domi
nația -celui mai puternic asupra 
celui .mai slab. Temeiul și ga- 
ranția realizării acestui obiectiv 
constau insă, a arătat delegatul 
român, în acțiunea comună a 
tuturor popoarelor. Existența 
decalajelor constituie o limitare 
a posibilităților de valorificare 
largă a resurselor de orice fel 
ale globului și a avantajelor cir
cuitului economic mondial".

Reprezentantul țării noastre a 
relevat că decalajele dintre ță
rile dezvoltate și cele în curs 
de dezvoltare se resimt, în pri
mul rînd, în domeniile științei, 
tehnicii și tehnologiei, iar înlă
turarea lor trebuie concepută in 
cadrul preocupărilor naționale 
pentru crearea unei baze proprii

ȘAPTE PACATE : Lumina (ore
le 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30).

CAZUL ASTRID: Moșilor (orele 
15.30; 18; 20,15), Progresul (orele 
16; 18; 20), Grădina Moșilor
(ora 19).

ATAC ÎMPOTRIVA LUI ROM
MEL : Feroviar (orele 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18,15; 20,30).

LUMINILE ORAȘULUI ? Tim
puri Noi (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,15; 20,30).

JOE LIMONADA : Unirea (orele 
15,30; 18; 20), Grădina Unirea
(ora 19).

CASA PĂPUȘILOR : Grlvița 
(orele 9; 11.15; 13.30; 16; 18.15;
20.30) , Flamura (orele 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.15).

GOANA DUPĂ AUR : Excelsior 
(orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20.30) ; Melodia (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,30: 20,30), Gloria (o- 
rele 9: 11; 13: 15: 17; 20). Gră
dina Titan (ora 19).

MOARA CU NOROC : Ferentari 
(orele 15.30; 18; 20,15).

LA EST DE JAVA : Doina (o- 
rele 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30) — 
la ora 9.45 — program pentru 
copii.

BALUL DE SIMBĂTĂ SEARA : 
Crîngași (orele 16; 18.15).

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

Conferința pentru securitate 
și cooperare in Europa

trei partide din coaliția guver
namentală constituie o garanție 
sigură a continuării acestui curs.

în comunicat, Partidul Socia
list „iși reafirmă solemn anga
jamentul de a face totul, prin 
participarea sa în guvern, pen
tru a se opune prin toate mij
loacele oricărei încercări vizînd 
compromiterea procesului de de
mocratizare a țării, așa cum a 
fost el definit în programul Miș
cării forțelor armate". „Nimeni 
nu va putea să nege poporului 
portughez dreptul indiscutabil 
de a-și hotărî liber destinul, prin 
alegeri libere" — se arată în 
încheierea comunicatului.

Cu prilejul ceremoniei de În
vestitură în funcția supremă a 
statului, generalul Francisco da 
Costa Gomes a pronunțat, luni 
seara, un amplu discurs, in care 
a abordat aspecte ale politicii 
interne și externe portugheze.

După ce a arătat că hotărirda 
guvernului Spinola de a demi
siona a avut la bază „o anali
ză personală și subiectivă a si
tuației naționale", noul șef al 
statului a arătat că „numai in 
condițiile ordinii, muncii și uni
tății poate fi garantată respec
tarea libertăților democratice și 
a drepturilor fundamentale ale 
omului." „Noi vom ști să inter
pretăm prevederile constituțio
nale, în cadrul cărora programul 
forțelor armate este esențial. Va 
trebui să creăm acele condiții 
sociale care să permită poporu
lui să-și aleagă instituțiile sale 
politice, în spiritul unei demo
crații pluraliste" — a declarat 
generalul Costa Gomes,

Abordind problema decoloni
zării, noul șef al statului portu
ghez a evidențiat că „nu a 
existat nici cea mai mică aba
tere de la programul Juntei de 
salvare națională" și a expri
mat hotărîrea de a face totul 
pentru respectarea intereselor 
legitime ale populațiilor lo
cale. Angajamentele luate la 
Lusaka in privința Mozambicu
lui vor fi respectate cu riguro
zitate. iar procesul decolonizării 
Angolei, definit de junta, se 
bucură de aprobarea mea de
plină — a declarat generalul 
Costa Gomes.

„Rezultatul crizei prin care a 
trecut Portugalia se va concreti
za, la nivelul guvernului provi
zoriu. intr-o remaniere foarte 
restrinsă. ce nu va afecta decit 
ministerele comunicării sociale 
și apărării" — a anunțat primul 
ministru portughez, Vasco Dos 
Santos Goncalves, într-o con
ferință de presă.

Referindu-se la hotărîrea ge
neralului Antonio de Spinola de 
a demisiona, premierul Gon
calves a declarat că acesta a 
fost „victima unei acțiuni în
dreptate, în mod evident, îm
potriva lui și împotriva demo
crației. Mișcarea forțelor arma
te — a adăugat el — nu îm
părtășește însă viziunea fostu
lui președinte asupra situației 
din Portugalia". Relevînd că, pe 
plan politic, țara nu este decît 
in faza de instituționalizare a 
democrației, premierul a afirmat 
că nu trebuie să se manifeste 
nerăbdare, deoarece aceasta nu 
ar servi efortului depus pină in. 
prezent.

Manifestații la Saigon
• AGENȚIILE INTERNAȚIO

NALE DE PRESA relatează că 
la Saigon au fost organizate 
manifestații de protest împo
triva regimului Thieu. Lideri ai 
organizațiilor politice și religi
oase din Vietnamul de sud au 
cerut eliberarea tuturor deținu- 
ților politici, restabilirea liber
tăților democratice, abrogarea 
decretului privind mobilizarea 
generală, demobilizarea tineri
lor din forțele armate saigone- 
ze, respectarea prevederilor A- 
cordului de la Paris cu privire 
la Vietnam.

• SECRETARUL DE STAT 
AL S.U.A., Henry Kissinger, va

întreprinde o vizită oficială în 
Uniunea Sovietică între 23 și 27 
octombrie, pentru a discuta o 
serie de probleme de interes 
reciproc, anunță agenția T.A.S.S.

• OPRIREA TOTALA a ilu
minatului pe marile autostrăzi 
belgiene, începînd de luni sea
ra, marchează începutul progra
mului dc austeritate destinat 
combaterii inflației.

• VENEZUELA A HOTARIT 
să sporească, în cursul acestei 
săptămini, cu cel puțin 3,5 la 
sută, impozitele percepute de la 
companiile petroliere străine 
care operează in țară — s-a a- 
nunțat oficial la Caracas.

Spirit constructiv în finalizarea recomandărilor 
privind cooperarea economică

Pamintul ți-a accelerat rotația
Pămîntul și-a ac

celerat rotația cu a 
doua mia parte din- 
tr-o secundă în com
parație cu viteza sa 
de rotație, din de
cembrie trecut — au 
constatat savanții de 
la Observatorul as
tronomic din Tokio. 
Această accelerare, 
prima într-un in
terval de zece ani, 
a fost remarcată cu 
ajutorul telescopului 
zenitic de la acest 
observator și confir

mată de cercetările 
efectuate și de alte 
observatoare din lu
me. în 1964 s-a pro
dus un fenomen si
milar, care a durat 
citeva luni.

Deși cauzele aces
tei accelerări nu au 
fost stabilite cu pre
cizie, se apreciază 
că ar putea fi vor
ba de unele depla
sări ale masei în in
teriorul globului te
restru. precum și de

temperaturile neo
bișnuit de ridicate 
care s-au înregistrat 
in ultimul timp în 
emisfera sudică. Ast
fel, au fost semna
late temperaturi de
osebit de ridicate în 
Antarctica ; în Ar
gentina, Brazilia și 
Australia au căzut 
puternice ploi to
rențiale, iar în Asia 
de sud-est și Afri
ca occidentală a bîn- 
tuit seceta.

Intensificarea eforturilor tu
turor delegațiilor în cadrul lu
crărilor Conferinței pentru secu
ritate și cooperare in Eu
ropa în vederea finalizării 
recomandărilor privind coo
perarea economică s-a con
cretizat în realizarea unui acord 
general asupra unor aspecte im
portante ale acestei cooperări.

Astfel, în discuțiile din comi
sia a doua, care redactează pre
ambulul documentului referitor 
la cooperarea economică, s-au 
cristalizat elementele de bază 
ale unor texte ce subliniază ro
lul acordurilor economice bila
terale și multilaterale in dez
voltarea cooperării pe termen 
lung între statele participante, 
avîndu-se in vedere hotărîrile 
ce vor fi adoptate de conferință 
în acest sens. Dezbaterile pe 
această temă au avut la bază 
propuneri și sugestii prezen
tate de delegațiile României, O- 
landei, Ungariei, R. D. Germa
ne 31 Angliei.

In subcomisia pentru coope
rarea industrială au fost adop
tate noi texte care conțin o se
rie de prevederi menite să con
tribuie la dezvoltarea cooperării 
industriale și la accelerarea pu
nerii în aplicare a proiectelor 
din acest domeniu.

Același spirit constructiv a 
caracterizat și discuțiile din

grupul de lucru privind coope
rarea cu țările mediteraneene 
neparticipante la conferință, 
ceea ce a permis adoptarea unor 
prevederi referitoare la coope
rarea în domeniul mediului în
conjurător, in zona Mării Medi- 
terane.

în același organ de lucru, de
legația română, alături de de
legațiile Maltei, Iugoslaviei, Bel
giei și Italiei, a evidențiat uti
litatea adoptării de recomandări 
care să stimuleze dezvoltarea 
cooperării industriale și tehni
co-științifice cu țările din bazi
nul mediteranean neparticipante 
la conferință. S-a subliniat că 
acordurile de cooperare vor tre
bui să se bazeze pe obiectivele 
dezvoltării economice ale fie
cărei țări și să contribuie la 
realizarea acestor obiective. Ca 
urmare, s-a ajuns la definirea 
cadrului general al unor pre
vederi legate de cooperarea in
dustrială, tehnico-științifică și 
în alte sectoare ale activității 
economice, inclusiv în domeniul 
turismului.

Liderii Portugaliei s-au în
trunit. marți, pentru exami
narea situației politice in
terne și desemnarea unor 
noi membri în Junta de sal
vare națională, în a cărei 
componență au mai rămas 
trei persoane din cele șapte 
existente la înființarea aces
tui organism.

Premierul Portugaliei, Vasco 
Dos Santos Goncalves, ă format, 
marți, un nou guvern — a a- 
nuntat la Lisabona un purtător 
de cuvint oficial, citat de agen
țiile. ASSOCIATED PRESS și 
T.A.S.S, Purtătorul de cuvint a 
precizat că noii titulari ai de
partamentelor informațiilor și 
apărării au fost desemnați în 
urma consultărilor avute de 
primul ministru cu președintele 
Francisco da Costa Gomes. Po
trivit acelorași surse, numele 
noilor miniștri urmează să fie 
cunoscute după ceremonia de
punerii jurămintului.

Dc TOATE

TUNURILE DIN NAVARONE : 
Dacia (orele 9; 12,30; 16; 19,30), 
Pacea (orele 15,30: 19).

ORDINUL ANNA: Viitorul (ora 
20,15).

PORȚILE ALBASTRE ALE 
ORAȘULUI : Viitorul (orele 15,30: 
18).

CLEOPATRA: Bucegi. (orele 15; 
19). Grădina Bucegi (ora 19).

TREI INOCENȚI : Popular (ore
le 15.30; 18; 20,15).

CHITTY — CHITTY — BANG, 
BANG : Drumul Sării (orele 
15,30: 19).

VERONICA SE ÎNTOARCE ; 
Cosmos (orele 16; 18; 20).

36 DE ORE : Giulești (orele 
15.30: 18; 26.15).

POLIȚIA SUB ACUZARE : Flo- 
reasca (orele 15.45: 18: 20 15).

PIELE DE MĂGAR : Miorița (o- 
rele 9; 11,15: 13.30: 15.45; 18; 20,15), 
Grădina Luceafărul (ora 19).

RlUL ROȘU : Volga (orele 9; 
11.15; 14.45: 17,30: *20). Tomis (o- 
rele 9: 11.45; 14.30: 17 15; 20).

ȚARA LUI SANNIKOV : Arta 
(orele 15: 17,30; 20), Grădina Arta 
(ora 19).

ROMAN VESEL : Vitan (orele 
15,30; 18; 20.15), Grădina Vitan 
(ora 19).

VANDANA : Munca (orele 10; 
13; 16; 19), Rahova (orele 10; 15,30; 
18.30).

NU ESTE TIMP : înfrățirea 
(orele 15.30; 18; 20,15).

la Casa armatei. 19,30 Știri. 19.35 
Casa de discuri EMI. 20,00 Portrete 
din Galeria națională: ,.Th. Necu- 
Iuță“. 21.00 Radio-fono-rama. Mu
zică ușoară de peste hotare. 22,00 
O zi într-o oră. 23,00 Vedete ale 
muzicii ușoare. 23,15 Poetica. Con
stanța Buzea. 23,55—24,00 'Ultimele 
știri.

PROGRAMUL III

9,00 Știri. 9.05 Incognito. Pro
gram de varietăți muzicale. 9,55 
Melodia zilei : Românie, patrie
mîndră“ ‘de Mircea Neagu. 10,00 
Meridian-club. 11,00 Profil pe por-?., 
tativ — pianistul Vladimir Ho- • 
rowitz. 11.30 Tineri soliști de ope-| 
ră.' 12,00 .Știri. 12.0Ș Invitație ;în 
fonotecă. 12.55 Melodia zilei. 13.00 ' 
închiderea emisiunii. 17,00 Știrile 
după-amiezii. 17,05 Alo, Radio ! _ 
muzică ușoară la cerere. 17.50 Ti
neri ni-s anii, tînăr ni-i cîntul — 
emisiune adresată formațiilor co
rale de tineret. 18,00 Șapte zile, 
șapte arte. Arte plastice. 18.10 Du
blu recital — Stela Enache și 
Wes. 18,55 Melodia zilei. 19.00 în 
direct... de la Oradea. Șezătoare

PROGRAMUL I

8,30. Curs de limba engleză. 9,00 
Teleșcoală. 10.00 Curs de limba 

, rusă. ,,10,30- Film artistic : ,,Aria
misterioasă" — producție a stu
diourilor de televiziune din > Re
publica. Populară Ungară. 12,00 
Tribuna TV. 12,20 Telex. 12,25 în
chiderea programului. 14,55 Fotbal: 
Steagul Roșu — Beșiktas Istanbul, 
meci retur în ,.Cupa U.E.F.A.“, 
Transmisiune directă de la Bra
sov. Comentează Cristian Țopescu. 
în pauză : Publicitate. 16,45—17,00 
Cîntec nou în țară nouă. 17,30 
Telex. 17,35 Micii meșteri mari.

17.50 Muzica — emisiune de ac
tualitate muzicală. 18,10 Cum 
vorbim ? 18.25 Tragerea prono- 
expres. 18,30 Din țările socialiste.
18.50 Familia... in județul Prahova.
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
Documentele pentru Congresul al 
XI-lea pe masa de lucru, de stu
diu a întregului popor. 20,00 Festi
valul cintecului ostășesc ..Te apăr 
și te cint, patria mea". 21,25 Film 
artistic : „Fisura". 22,10 24 de
ore. 22,30 închiderea programului. 
PROGRAMUL II

20.00 O viață pentru o idee : 
Gheorghe Ionescu-Șlsești. 20 30 
Baladă pentru acest pămint. 
„Muntele de sare". 21,20 Telex.
21.25 Opera in concert : „Andrea 
Chenier" de Giordano. Partea I.
22.25 închiderea programului.

Opera Română : GISELLE — ora 
19; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Schitu Măgureanu) : 
JOC DE PISICI — ora 19,30: 
(Sala Studio) : ELISABETA I — 
ora 19.30; Teatrul Giulești : 
StMBĂTA LA VERITAS _ ora 
19.30: Teatrul ..Ion Vasilescu" : 
MITICA POPESCU — ora 19.30; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Sa
voy) : PARDON... SCUZAȚI..
BONSOAR — ora 19,30; Teatrul 
..Ion Creangă" : IANCU JIANU 
— ora 9.30.

• Armata britanică staționată în Irlanda de Nord a deschis 
o anchetă pentru a se asigura că nu există în rîndurile sale un 
colecționar de... tunuri. Intr-adevăr, edilii municipali din London
derry au constatat dispariția unuia dintre cele trei tunuri care 
ornamentau un parc al orașului. Unul dintre consilierii munici
pali și-a exprimat părerea că soldaților le place să-și colecțio
neze amintiri și, după părerea sa, tunul s-ar afla într-o „colecție" 
a unuia dintre militarii britanici aflați în Irlanda de Nord. • Se 
anunță că sate din Munții Alpi au fost izolate, în timp ce tre- 
cătorile din acești munți au fost blocate de căderile de zăpadă, 
cele mai mari din Elveția în ultimii 40 de ani pentru luna sep
tembrie. • Doi polițiști new-yorkezi, care jucaseră timp de mai 
multe luni rolul de achizitori de obiecte furate, au organizat 
sîmbăta trecută o mare recepție pentru cei mai buni furnizori ai 
lor din lumea interlopă a marelui oraș. 42 de „invitați" au fost 
arestați chiar de către... șoferii de taxi ce-i aduseseră (ip realitate 
polițiști) și de falșii barmani ce-i așteptau la locul recepției. 
Aproape 130 de „invitați", care nu putuseră participa la recepție, 
au avut aceeași soartă: au fost arestați, fiind culeși din pat de 
către poliție. • Anul trecut, numărul turiștilor străini care au 
vizitat Spania s-a ridicat la o cifră egală cu totalul populației 
țării — aproximativ de 35 milioane de locuitori — relatează 
agenția France Presse, citind surse oficiale de la Madrid, La fie
care spaniol un turist străin — este un record fără precedent în 
Spania ! • 4 594 opere de artă au fost sustrase în Italia, în pri
mul semestru al acestui an, din case particulare, biserici și muzee 
— a declarat un purtător de cuvint al Departamentului antichi
tăților și artelor fine. Cei mai păgubiți au fost colecționarii par
ticulari, cărora li s-au furat 2 280 opere de artă.
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