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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe președintele 

Partidului Republican 
al Poporului din Turcia

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Perspectivele mărețe ale viitorului cincinal, amplu program de muncă și luptă

comunistă, jalonat de cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara comună

a CC. al P.C.R. și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României

UN PUTERNIC ÎNDEMN
LA ACȚIUNE CONCRETĂ 
Șl SPIRIT REVOLUȚIONAR

lntr-un cadru permanent istoric, trăim permanent sentimen
tul că producem istorie. Ne cunoaștem tot mai bine forța și pri
ceperea, ne călăuzim tot mai bine elanurile, dimensionindu-ne 
munca și viata sub semnul mereu viu al prezentului, dar cu cea 
mai mare deschidere spre viitor. Moment de marcă, hotăritor in 
acest sens și deosebit ca semnificație prin chiar aria largă a pro
blematicii pe care a cuprins-o, Plenara Comună a Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român și a Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale a României, cuvintarea pe 
care secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a rostit-o cu acest prilej ne implică în mod evident 
pe fiecare și ne consacră, cu mai mult temei incă. procesului 
amplu și stăruitor prin care munca și logica înseși a faptelor, 
solidarizind cu trebuințele și rosturile înseși ale țării, sint și 
tind să devină terenul cel mai fertil de manifestare a spiritului 
militant, revoluționar, a capacității și inițiativei întregi, crea
toare.

In zilele și nopțile pe care nu le putem uita, secretarul ge
neral al partidului a străbătut, practic, țara de la un capăt la 
altul, controlînd și conducind direct de la fața locului frontul 
cu adevărat popular al luptei contra apelor, pentru salvarea 
muncii și vieții oamenilor, a roadelor care cu atita trudă s-au 
obținut. Ne-a insuflat puterea de a nu ne lăsa loviți de nenoro
ciri și ne-a îmbărbătat cu exemplul său. Pentru ca apoi să 
expună in plenară, dintr-un spirit mereu treaz și convingător, al 
omului care știe să vadă departe șl să cuprindă într-un fir unic, 
călăuzitor, toate problemele care stau în fața unui popor, paleta 
largă de motive și argumente, imperativele care decurg din 
cunoașterea și analiza concretă, cutezătoare a realității, sarcinile 
de cea mai mare încărcătură economică și socială pe care să le 
transformăm în durată și existență istorică. în viziune directă, 
aplicată, a însuși idealului comunist. E in ioate acestea una din 
cele mai clare poziții de simțire a viitorului, e explicația, poate, 
cea mai cuprinzătoare, a însuși raportului om și societate și 
timp. Elocvent, cred, este chiar faptul că in condițiile luptei 
pentru refacere și normalizare a situației putem discuta și lansa 
spre inimi următoarea treaptă de evoluție largă, multilaterală, 
următorul cincinal. Că în chiar aceste condiții, cînd avem în 
față și bilanțul trist al calamităților, dar și bilanțul eroic al ac
țiunii. ne gindim și hotărim deja cifrele și reperele prin care 
Directivele Congresului al XI-lea al partidului se materializează 
și dobindesc. in drumul nostru spre o nouă etapă istorică, însăși 
puterea vieții, in noile sale creșteri și ridicări la noi cote de iz- 
bindă și progres.

îndrăznesc o metaforă : atotcuprinzătoare, cuvintarea secre
tarului general al partidului imi pare in acest moment a fi una 
din acele stații radar de conștiință prin care primim simultan 
semne din imediata noastră apropiere, din prezent și viitor. Din 
industrie, din agricultură, din invățămint, știință și sănătate, din 
activitatea de partid și de stat, din viața și preocupările noastre, 
indiferent de virstă și profesie, din acel stil al nostru de a munci 
și trăi într-o nevoie continuă de perfecționare, intr-o aspirație 
amplă de înfăptuire. Problematica întreagă abordată are refe
rință directă și vizează și tînăra generație. Mai mult chiar, o 
implică. Sînt felicitați tinerii, organizațiile U.T.C. pentru inter
venția lor promptă, hotărită în zilele și nopțile de înfruntare a 

.apelor. Aprecierile sint insă și un însuflețitor îndemn. Ceea ce. 
de fapt, și știu tinerii, așa și cunosc ei și învață să-și privească 
virsta și obligațiile, să-și transforme onoarea in datorie. Mai 
ales acum, in aceste zile, mai ales de acum inainte, cind voința 
de efort și dăruire a atins cote sensibile, noi.

O chemare însuflețitoare străbate tot textul cuvintării secre
tarului general. Un apel la îndrăzneală și cutezanță, la organi
zare și disciplină, la dăruire, efort și gindire vie, creatoare, 
chibzuință și economicitate. Incepind cu explorarea și folosirea 
cu maximum de eficiență a resurselor materiale ale țării și pină 
la explorarea și folosirea cu maximum de randament a resurse
lor de gîndire și capacitate tehnică și științifică românească. 
Cine să răspundă, dacă nu tinerii, in primul rînd, tuturor acestor 
comandamente, cine, dacă nu ei sînt chemați primii, pentru ca 
beneficiind de experiența celor in mijlocul cărora trăiesc și pre- 
gătindu-se temeinic pentru a face față noilor cerințe și exigențe, 
să facă pasul hotăritor, să contribuie la făurirea propriului lor 
destin ? Fiecare loc de muncă e o bătălie pentru progres, fiecare 
loc de muncă e o școală de educație patriotică, revoluționară, 
în fiecare loc de muncă se poate da și cîștiga o luptă pentru 
sporirea zestrei materiale și spirituale a patriei, pentru bunăsta
rea tuturor. Ne pregătim acum pentru Congresul al X-lea al 
U.T.C. și Conferința U.A.S.C.R. și imperativul pe care-1 simțim 
acum cu toții este acela al muncii și mai susținute, 
sub deschiderile ample ale ideii de muncă trebuie să
ne hotărim spre noi rezultate, și mai mari Plenara 
de ale cărei hotăriri și de al cărei spirit luăm
cunoștință, constituie un foarte viu îndreptar pentru toți. Cuvin
tarea secretarului general al partidului este acea operă de studiu 
asupra căreia să reflectăm și să ne gindim cu mai multă rîvnă 
eforturile, să ne mobilizăm spre fapte care să poarte pecetea 
gindului și dăruirii celei mai curate, revoluționare. Știind că 
prin aceasta, și în acest mod, slujim cel mai bine partidul și 
țara, ne slujim pe noi înșine și ne facem datoria.

A. I. ZĂINESCU

O CONCLUZIE ESENȚIALĂ PENTRU FIECARE

ORGANIZAȚIE, PENTRU FIECARE TÎNĂR

CONGRESUL U. T. C. 
SE ÎNTÎMPINÂ PRIN MUNCĂ!

întreprinderea de alumină Oradea

„VOM MAJORA ANGAJAMENTELE
PE CARE NI LE-AM ASUMAT"

în primele 6 luni ale acestui 
an. colectivul întreprinderii de 
alumină din Oradea a realizat 
o producție marfă suplimentară 
în valoare de peste 11 milioane 
lei. între semnatarii de onoare 
ai acestui succes se cuvin 
menționați aproape fără excep
ție toți cei 350 de tineri opera

tori, chimiști, lăcătuși, electrici
eni, ameciști care au contribuit 
Ia menținerea tuturor instalații
lor ia parametrii optimi de func
ționări, au efectuat peste 2 500 
ore de muncă patriotică in spri
jinul producției, au muncit cu 
dăruire și pricepere în schimburi 
prelungite reușind să scurteze

cu cîteva zile durata reparațiilor 
planificate. ’ Astfel, tinerii din 
organizația hr. 1 au încheiat re
parația capitală a unei mori în 
10 zile în loc de 15 cit era 
planificat. La rindul lor. cei 12 
tineri din echipa de lăcătuși con
dusă de Dezideriu Pastor au 
reușit să ciștige alte 5 zile la 
reparația capitală a instalațiilor 
de purificare a gazelor de la 
cuptorul nr. 2. Lucrînd cite 12 
și 16 ore pe zi. tinerii Traian 
Talabur. Ion Nica. Traian Mi- 
helea. Crăciun Chirilă împreună 
cu colegii lor de echipă au pus

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

ANCHETA 
NOASTRĂ

Obiectiv

pe agenda \ 
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organizațiilor / 
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EDUCAREA FRĂȚIEI SI UN1TATII
» J »

DINTRE TINERII DE TOATE 
NAȚIONALITĂȚILE

J ’

Din experiența Comitetului municipal Odorheiul Secuiesc al U.T.C.

Lăcătușii montatori Petre Lipan și Mihai Huzum execută o ultimă 
verificare a excavatoarelor recent ieșite de pe banda de montaj a 

Întreprinderii „Progresul"-Brăila
Foto : GH. CUCU

Parte integrantă a activității 
de educare politică, revoluțio
nară a tinerei generații, educa
rea tineretului in spiritul fră
ției și al unității naționale do- 
bindește, în perspectiva efortu
lui colectiv de întimpinare a 
Congresului al X-lea al 
U.T.C. și a Conferinței a X-a 
a U.A.S.C.R., noi și impor
tante valențe. Este un fapt re
cunoscut acela că. însușindu-și 
organic spiritul profund științi
fic de rezolvare a problemei na
ționale ce animă linia politică 
a partidului și statului nostru, 
organele și organizațiile U.T.C. 
au acționat cu succes pentru în
tărirea legăturilor dintre tinerii 
români, maghiari, germani și de 
alte naționalități, pentru mobi
lizarea lor plenară la edificarea 
societății noastre.

ȘERBAN CIONOFF

(Continuare in pag. a 111-a)cum pot să i Învețe pe tineri legile
MUNCII 1N AGRICULTURĂ OAMENI

CARE N-AU NICI 0 LEGĂTURĂ CU PROFESIILE SATULUI?

nehoiu: Șantier
Incepind de ieri și-a început 

actvitatea șantierul de recon
strucție din zona Nehoiu-Siriu. 
Inițiativa a pornit din partea 
organizației U.T.C. de la Fabrica 
de mobilă din Nehoiu care a 
propus ca fiecare organizație 
U.T.C. din întreprinderile și in
stituțiile de pe raza comunei 
Nehoiu, după orele de program, 
să se transforme, in brigadă de 
muncă patriotică a tineretului,

Aflată în imediata apropie
re a Bucureștiului. comuna 
Brănești are o populație de 10 
mii de locuitori, in rindul că
rora sint peste 3 000 de tineri in
tre 16 și 30 de ani. Fenomenul 
așa-zis al atracției spre Capi
tală. dezvoltarea industrială a 
acestei așezări (o întreprindere 
de industrie locală), cit și une
le cauze ce țin de orientarea 
profesională și de activitatea e- 
ducativâ desfășurată în școală 
(2 școli generale, un. liceu de 
cultură generală, un liceu sil
vic și o școală profesională sil

vică) au făcut ca majoritatea 
tinerilor să îmbrățișeze mese
rii în afara agriculturii. în co
operativa agricolă au rămas la 
ora actuală doar 20 de tineri, din 
care 6 ocupă posturi funcționă
rești. Din școlile comunei, anu
al, promoții de tineri se în
dreaptă spre cu totul alte me
serii in afară de agricultură. De 
ce, totuși, cooperativa agricolă 
care are venituri de milioane a- 
pare acum ca o comoară pără
sită de tineret ?

Secretarul comitetului comu
nal U.T.C,, Liviu . Nistea, imi

prezintă citeva date referitoare 
Ia veniturile, avantajele pe ca
re le oferă cooperativa tinerilor. 
Cu o notă de resemnare ține să 
precizeze că, de fapt, nu se 
poate vorbi de o permanenti
zare a tinerilor în agricultură, 
aducînd drept argument apro
pierea de București a localității 
in care trăiește. Justificarea se
cretarului comitetului U.T.C. 
nu se dovedea insă deloc con
vingătoare. Totdeauna Brăneș- 
tiul s-a aflat alături de Bucu
rești ! Și totuși acolo s-a făcut 
agricultură, oamenii au îmbră

țișat meseriile de cultivator al 
cimpului sau de crescători de 
animale, ca niște profesiuni 
demne, pline de onoare. De a- 
ceea am dorit să aflu ceva des
pre formele activității educa
tive desfășurată de organizația 
U.T.C. din comună, despre in
fluența pe care o exercită, in 
special în rindul elevilor din 
școlile generale de 10 ani. care, 
contrar părerilor secretarului

ANGELA CHIȚU

(Continuare in pag. a ll-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a 
primit, joi după-amiază. în sta
țiunea Neptun, pe Biilent Ecevit, 
președintele Partidului Republi
can al Poporului din Turcia.

Președintele Partidului Repu
blican al Poporului din Turcia a 
transmis profunde mulțumiri to
varășului Nicolae Ceaușescu 
pentru invitația adresată de a 
vizita țara noastră, a exprimat 
satisfacția sa și a membrilor de
legației pentru posibilitatea ofe
rită de a cunoaște în mod ne
mijlocit viața și realizările po
porului român.

Salutind pe oaspete, tovarășul

Nicolae Ceaușescu a subliniat că 
vizita sa, in fruntea unei dele
gații, in România reprezintă o 
expresie a dorinței reciproce de 
a dezvolta relațiile dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Republican al Poporului din 
Turcia, de a adinei și întări pri
etenia și colaborarea multilate
rală dintre țările și popoarele 
noastre.

în cursul convorbirii, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și Biilent 
Ecevit au avut un schimb de 
vederi in probleme de interes 
comun.

S-a căzut de acord cu pri
vire la creșterea contribuției 
Partidului Comunist Român și

Partidului Republican «I Po
porului din Turcia la dezvolta
rea relațiilor politice, economice, 
culturale, tehnico-științifice din
tre România și Turcia. în inte
resul întăririi prieteniei și con
lucrării dintre cele două po
poare, al cauzei păcii, cooperă
rii și înțelegerii intre națiuni.

Au fost abordate, de aseme
nea. probleme actuale ale vie
ții internaționale. îndeosebi cele 
privind securitatea europeană 
și dezvoltarea colaborării și a 
relațiilor de bună vecinătate 
dintre țările balcanice.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie.

INTERVIUL 
acordat de tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU 
directorului ziarului „Le Monde"

După cum s-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit la 21 iulie pe ziaristul francez Jac
ques Fauvet, directorul ziarului „l.e Monde", căruia i-a acordat 
un interviu pentru acest ziar.

ÎNTREBARE : Domnule
președinte, peste citeva zile 
se va încheia Conferința 
pentru securitate și coopera
re în Europa. După părerea 
dumneavoastră, care sînt 
schimbările pe care această 
conferință le va aduce în 
viata continentului — in re
lațiile dintre state și popoa
rele lor — și care sînt urmă
rile pe care considerați că ar 
fi necesar să le determine ?

RĂSPUNS : România se nu
mără printre statele europene 
care au militat activ pentru 
desfășurarea cu succes a confe
rinței general-europene. Avem 
deosebita satisfacție că — după 
lucrări îndelungate, dar utile — 
s-a reușit să se încheie faza de 
elaborare a documentelor la 
Geneva și se așteaptă ultima fa
ză a conferinței la nivel înalt, 
la 30 iulie 1975.

După părerea mea s-au reali
zat succese importante in ela
borarea unor principii funda
mentale care trebuie să stea la 
baza relațiilor dintre statele 
continentului nostru. Apreciem 
că aceste documente — ce ur
mează să fie semnate peste cite
va zile — vor exercita o influ
entă pozitivă asupra spiritului 
destinderii si colaborării între 
națiunile europene. Totodată, 
am convingerea că succesul con
ferinței general-europene va 
marca un moment de importan

tă istorică nu numai pentru 
Europa, dar și pentru dezvolta
rea generală a cursului politicii 
internaționale. Semnificația cea 
mai importantă a acestei confe
rințe o constituie, după părerea 
mea. aceea că se demonstrează 
in fapt că țări cu orînduiri so
ciale diferite pot — pornind de 
la interesele fiecărui popor, de 
la cauza păcii și cooperării — să 
găsească soluții de conlucrate 
in condiții reciproc avantajoase.

Apreciind rezultatele obținute, 
trebuie să menționez că in Eu
ropa mai rămîn încă multe pro
bleme grave de soluționat. De 
aceea. România apreciază că 
semnarea documentelor la Hel
sinki, la 30 iulie, nu constituie 
sfirșitul luptei pentru securitate 
europeană, ci inceputul unei 
etape noi ce impune eforturi 
susținute din partea tuturor sta
telor care au participat la a- 
ceastă conferință. La- succesul 
politic obținut prin această con
ferință ar trebui să adăugăm 
măsuri, in primul rînd. de re
zolvare a problemelor de ordin 
militar, care să ducă la desfiin
țarea blocurilor, a bazelor mili
tare străine, la retragerea tru
pelor străine de pe teritoriile 
altor state, la măsuri reale de 
dezarmare și. îndeosebi, de de
zarmare nucleară. Se impune, 
deci, ca toate statele, toate na
țiunile europene să-și intensi
fice eforturile pentru o reală 
securitate și cooperare, pe baza

deplinei egalități și respectului 
reciproc.

ÎNTREBARE: In ce pri
vește urmările instituționa
le. sinteți satisfăcut de cele 
înscrise in documentele fi
nale ?

RĂSPUNS : în ce privește 
urmările instituționale, ele nu 
sint cele pe care le-am fi dorit 
noi și nici cele de care au ne
voie popoarele din Europa, dar 
le considerăm ca o bază bună 
pentru dezvoltarea activității 
viitoare.

ÎNTREBARE : România
manifestă ostilitate de prin
cipiu față de perpetuarea 
împărțirii lumii în blocuri 
militare. Considerați că țara 
dumneavoastră, membră a 
familiei socialiste, aparține 
grupului nealiniaților ?

RĂSPUNS : România se pro
nunță ferm pentru o politică 
nouă, care să ducă la desființa
rea blocurilor militare. Desigur, 
în ce privește Europa, avem în 
vedere desființarea concomiten
tă atît a blocului NATO, cit și 
a Tratatului de la Varșovia. 
Desfășurarea evenimentelor in
ternaționale creează premise fa
vorabile realizării acestei poli
tici.

Poporul român depune efor
turi susținute pentru înfăptui
rea programului adoptat de Con
gresul al XI-lea privind dez
voltarea societății socialiste pe 
noi trepte. Tocmai aceste preo
cupări îi impun și mai mult 
realizarea unei politici de pace 
și colaborare cu toate națiunile

(Continuare în pag. a lll-a)

de reconstrucție
secretarul organizației devenind 
comandant de brigadă, iar mem
brii birourilor — comandanți de 
grupe și detașamente. In felul 
acesta tineretul din Nehoiu, lo
calitatea cea mai greu afectată de 
viitura de pe Valea Buzăului, 
iși va aduce aportul și mai mult 
la lupta pentru înlăturarea ur
mărilor inundațiilor.

MIRCEA LERIAN

Pămint 
al oamenilor

IN URMĂTOARELE ȘASE SĂPTĂMINI „CORI
GENTELE" LA CONSTRUCȚII ȘCOLARE TREBUIE 

TRECUTE CU NOTĂ MAXIMĂ !
• Obiectivele acestui an pe planul construcțiilor: 3 000 noi 
săli de clasă, 26 000 locuri în grădinițe, ateliere școlare cu 
11 700 locuri, case de copii cu 3 000 locuri, școli speciale cu 
peste 1 500 elevi, cămine și cantine. Ministerele tutelare cu
nosc stadiul construcțiilor la școlile patronate de ele ? • O 
experiență care trebuie mai bine folosită : elevii antrenați de 

organizațiile U.T.C. la construcția propriilor școli.
CITIȚI RELATAREA NOASTRĂ DIN PAGINA A ll-A

Acum, după ce rîurile și-au 
regăsit matca știută și pă- 
mintul nostru românesc, cel 
atît de greu încercat, iși vin
decă. sub mingiierca miini- 
lor nimbate de oboseala unui 
teribil efort, rănile nespus de 
adinei ale obrazului, acum, 
cînd soarele ne șterge lacri
mile și redă țarinii tandrul 
ei suris generos și etern, ne 
putem întreba, avem în sfir- 
șit răgazul să ne punem în
trebarea de cumpănă : cum 
suntem acum, cum ne găseș-

de CEZAR BALTAG
te ziua cind stihiile s-au re
tras. cum sunt fețele noastre 
după declinul puhoaielor ? 
Această întrebare : cum vom 
fi după, cît de omenesc va 
arăta chipul nostru cel ome
nesc după ce vom fi traver
sat crîncenul asalt al bătă
liei cu Elementarul dezlănțuit, 
mi-a fulgerat din prima cli
pă, cu emoție, conștiința. A 
urmat apoi „viitura" și n-a 
mai fost timp de nici o in-

(Continuare în pag. a Il-a)
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ÎN CONTJNJLRREi în următoarele șapte săptămîni

ORGANIZARE EXEMPLARA Șl OPERATIVĂ
PENTRU EFECTUAREA LUCRĂRILOR ÎN CÎMP

„corigentele" la construcțiile școlare 
trebuie trecute cu notă maximă!

In Bărăgan, după
Străbatem cimpia ilfoveană. 

Nici vorbă de odihnă după se
ceriș, pentru că „toiul campa
niei" cunoaște alte virfuri în
cinse de muncă : se balotează și 
se transportă paiele, se întrețin 
culturile, se ară și se pregătește 
terenul, se însămințează cultu
rile duble, se recoltează legu
me și fructe.

...Ora 6. Președinta cooperati
vei agricole Mihâilești, Ecateri- 
na Vasile și inginera șefă Ange
la Cordea, sint in cimp. Studia
ză atente pămintul. Soarele nu 
a căpătat încă putere. Lingă 
tulpinele viguroase ale porum
bului miinile caută neliniștite, 
nervoase. Se numără, se măsoa
ră cu pasul și se plantează ja
loane. „Pină aici. Restul este 
curat". Nu, nu este vorba de 
buruieni. Ne lămurește inginera 
Cordea :

— După iarna blinda și ploile 
abundente din vară au apărut o 
serie de dăunători, dintre 
care omida verde de stepă este 
cel mai rapace. Mănîncă tot ce 
este verde mai ceva ca o lăcus
ta. Și are o foarte mare putere 
de migrație, de la porumb la 
floarea-soarelui, lucerna și chiar 
in culturile de tutun. Acum de
limităm focarele, prin benzi de 
izolare, pentru a efectua trata
mente cu 40 kg la hectar de 
Duplitox 3 + 5. Două tractoare 
cu utilajele montate așteaptă or
dinul de lucru.

...Ora 6,15. Pe coasta Băneștiu- 
lui, pe tarlalele aceleiași coope
rative doi mecanizatori, Radu 
Bobe și Lazar Castache, seamă
nă de zor porumb, a doua cul
tură pentru siloz. Florea Marcel 
este prezent cu tractorul in gră
dina de legume pregătind tere
nul, unde la amiază se vor plan
ta 7 hectare cu varză de toam
nă, 4 hectare cu praz și 7 hec
tare cu spanac. Mircea Stelian, 
cu o combină de recoltat siloz, 
în lunca Popeștiului stringe lu
cerna, pentru a doua oară, de 
pe ultimele 40 hectare.

...Ora 6,30. Pe tarlaua „Cam- 
bera", unde pămintul este încă 
moale după viitura care s-a re
tras, cosașii Marin Trandafir, 
Ion Bâjenaru, Marian Ungurea- 
nu, Marin Gijîială și alții trag 
rinduri după rinduri de lu
cerna. ' In grădina de le
gume 30 de cooperatori din 
brigada lui Constantin Stan re
coltează. Zilnic, raportul de li
vrare consemnează : 2 tone to
mate, 1 tonă cartofi, 1 tonă ar
dei, 500 kg vinete, 500 kg ceapă. 
Din cele 700 hectare cu grîu, re
coltate in intregime, unde, cu 
toate calamitățile s-a înregistrat

ELEVI Șl STUDENJI 
PE OGOARE

Pe ogoarele județului Mureș 
sint prezenți, zilnic, alături de 
țăranii cooperatori șl mecani
zatori, peste 14 000 de elevi și 
studenți, precum șl tineri din 
unitățile comerciale și de de
servire din localitățile rurale. 
Detașamentele speciale ale ti
neretului participă la recolta
tul griului, furajelor, al fructe
lor șl legumelor. Asemenea de
tașamente acționează susținut 
in unitățile agricole din comu
nele Riciu, Sărmașu, Glodeni, 
Nadeș, Mlheșul de Clmple șl 
in alte numeroase unități agri
cole din Județ. La Apoldu, de 
exemplu, o tabără constituită 
din peste 100 de tineri s-a an
gajat voluntar să siringă finul 
de pe mai mult de 100 ha.

Despre valențele edu
cative ale unei iniția
tive a organizației 
U.T.C. din municipiul 

Satu-Mare

Acesta este al cincilea. Primul 
a avut 54 de apartamente și și-a 
primit locatarii în 1971. De a- 
tunci, fiecare an a înregistrat 
înălțarea unui nou bloc, iar fie
care bloc a oferit adăpost altor 
zeci de familii. Amănuntele a- 
cestea nu au nimic inedit sau 
spectaculos, cu atît mai mult cu 
cit datele statistice ne aduc me
reu la cunoștință că, de la un 
an la altul, alte mii de aparta
mente se adaugă la cele exis
tente și că, prin urmare, miile 
de familii care se mută in casă 
nouă sint de multă vreme o 
imagine de factură cotidiană.

Ceea ce trebuie poate reținut 
este faptul că aici,' la Satu Mare, 
printr-o grijă și o deosebită în
țelegere din partea organelor 
locale de partid, toate aceste 
blocuri, de la unu la cinci, au 
fost sau sint repartizate in ex
clusivitate unor familii tinere, 
prin intermediul comitetului mu
nicipal al U.T.C. Și repartizate 
nu oricum și nici la întimplare: 
organizația U.T.C. a întreprinde
rii este cea care dă recomanda
rea, finind seama de lege, de 
trebuințele pe care le are o fa
milie tinără la început de drum, 
dar și de activitatea obștească 
pe care o desfășoară cei doi soți 
in colectivele lor. ca uteciști ; 
apoi, comitetul municipal al 
U.T.C. este cel care le luminează 
cheile, împreună cu urarea de a 
o stăpîni sănătoși.

Pe traseul acesta, de la reco
mandare pină la intrarea in 
•noua locuință, se mai întimplă 
însă ceva, care este poate amă
nuntul cel mai important. La lu
crările de construcții sint antre
nați înșiși viitorii locatari ai blo
cului, care transformi locul în
tr-un adevărat șantier al tine
retului, după orele lor de muncă. 
Practic, întreprinderea de con
strucții asigură doar una sau 

un spor de 200 kg la ha față de 
plan, mai sînt de eliberat paiele 
de pe circa 170 ha. întîlnim aici 
4 prese de balotat, conduse de 
mecanizatorii Marin Șerban, 
Gheorghe Crăciun. Ilie Ion, Ion 
Mirea și peste 40 de coopera
tori din care notăm pe Tudora 
Stera, Tudora Vișan, Tudora Vă- 
tafu, Toma Maria, Petre St., V. 
Gheorghe.

Deci, s-a terminat recoltatul. 
Dar timpul este la fel de greu, 
ora la fel de densă, minutul la 
fel de prețios. Neîntrerupta cam
panie agricolă își diversifică 
fronturile, de-a lungul cărora 
oamenii înscriu aceeași prezență 
activă, eroică.

...Ora 8. La cooperativa agri
colă Cornetu, inginerul șef Mihai 
Ionescu, împreună cu alți 7—8 
funcționari își găseau de lucru 
pe lingă birouri. „Aștept să dau 
o situație operativă și apoi voi 
pleca în cîmp“ — ne explică in
ginerul Ionescu. „Cîți coopera
tori sint prezenți azi la muncă ?“ 
Un răspuns evaziv care nu poate 
indica o cifră exactă. „La treie
rat, la recoltat, la semănat cul
turi duble... Știți, la noi apele 
au distrus toate cele 80 hectare 
de legume. O echipă formată 
din 6 cooperatori seamănă ma
nual 2 hectare cu salată". „Și 
care a fost hotărîrea consiliului 

FOTO-CRONiCĂ Pe unde au

La C.A.P. Rapolt, griul de pe suprafețele inundate este adunat 
eu secerile ți coasele, chiar dacă nămolul ajunge uneori pină la 
glezne. La recoltat participă toți locuitorii satului, începind cu 
cooperatorii ți terminînd cu funcționarii instituțiilor comunale. 
Se lucrează in flux continuu din zori și pină-n noapte, cu dăruire 

și o înaltă conștiință patriotică

Împreună cu profesorii, elevii incearcă să șteargă rănile pe care 
apele le-au lăsat in grădina de legume. După ce au prășit o mare 
suprafață cultivată cu varză, micii fii ai satului au început si 
plivească răsadurile pentru replantarea suprafețelor calamitate. 
„Nici o palmă din terenul inundat — ne asigură Ioan Filip, 

primarul comunei — nu va rămine necultivată".

VIITORII LOCATARI S1NT ei Înșiși constructori
In spiritul unei puternice solidarități umane, mii de lucrători ai 
întreprinderilor ți instituțiilor hunedorene ii sprijină pe coopera
tori la strînsul recoltei. De data aceasta, obiectivul aparatului 
de fotografiat i-a surprins pe lucrătorii Inspectoratului județean 
de interne ți ai Combinatului siderurgic din Hunedoara, care 
participi zilnic la recoltatul și sortatul legumelor in bazinul 
legumicol din apropierea Simeriei. La toate aceste acțiuni tinerii 

se află in frunte.
Fototext : AL. BALGRADEAN

două echipe de muncitori ; res
tul este acoperit prin eforturile 
viitorilor locatari, ale căror pro
fesii diferite le permit să-și a- 
ducă substanțial contribuția nu 
numai la lucrările necalificate, 
ci și la cele legate de meseria 
lor. Este, desigur, ușor de ima
ginat cu ce simțăminte lucrează 
un om pentru a ajuta la înălța
rea propriei case. Este, de ase
menea, ușor de imaginat ce re
lații se încheagă intre aceste 
familii, cunoscindu-se una pe 
alta înainte de a deveni vecini, 
în procesul unui efort comun, de 
durată. Mi s-a relatat, de pildă, 
că locatarii din primele blocuri 
își petrec și acum împreună 
revelioanele sau alte momente 
de sărbătoare. Și acesta nu

„Vom majora angajamentele 
pe care ni le-am asumat“

(Urmare din pag. 1)
In funcțiune cuptorul mai devre
me, mărind astfel depășirile 
de plan ale întreprinderii cu in
că 350 tone alumină.

Fiind una din Întreprinderile 
neafectate de inundații, comite
tul U.T.C. de aici a declanșat ca 
răspuns la chemarea secretarului 
general al partidului, ample ac
țiuni de mobilizare a tinerilor 
pentru a majora cit mai mult 
realizările din fiecare secție, din 
fiecare organizație U.T.C. Cu 
seriozitate și migală, în cadrul 
organizațiilor U.T.C. în aceste 
zile s-a discutat cu fiecare tî- 
năr în parte pentru a se sta
bili ce poate, ce trebuie să facă 

de conducere al C.A.P. în aceas
tă situație ?“ „Am primit indica
ția să recuperăm toate cele 80 
hectare, dar pină acum, cu ce 
realizăm azi, totalizăm 25 hec
tare". Deci nu hotărirea, ci in
dicația, a fost aceea care i-a 
îndemnat pe cooperatorii din 
Cornetu să recupereze pagubele 
provocate de inundații. Dincolo 
de această inexplicabilă poziție 
orice comentariu este de prisos. 
A fost uitat oare rolul condu
cerii cooperativei, al membrilor 
cooperatori care au datoria de a 
face tot posibilul pentru sporirea 
avuției obștei ? Este acest mod 
de comportare, un răspuns demn 
la amplul efort care a cuprins 
întreaga țară pentru refacere ?

Fiecare clipă este prețioasă a- 
cum în bătălia pentru recoltă. 
Comandamentul major al acestor 
zile — muncă intensă, organi
zată, disciplinată — trebuie în
țeles și concretizat în adevărata 
Iui valoare pe ogoare. Nimic nu 
trebuie precupețit în această 
Încleștare pentru ca bogăția 
toamnei să fie cit mai mare. 
Este o certitudine demonstrată 
prin vigoarea muncii în multe 
locuri din Bărăgan, acum, după 
ce campania griului s-a încheiat.

ȘT. DORGOȘAN

este, cu siguranță, decit un sin
gur exemplu.

Am stat de vorbă și cu doi 
dintre „constructori", viitori lo
catari ai blocului care se află 
acum în pragul inaugurării. As- 
ztalos loan, lăcătuș mecanic la 
întreprinderea „23 August", îmi 
spunea cit de bine se vor re
zolva toate, pentru el și cele 
două fetițe gemene. Tor Vasile, 
fierar-betonist la I.P.I., mărtu
risea că îl încearcă aceeași ne
răbdare. Amîndoi lucrau la 
montarea parchetului sau a in
stalațiilor sanitare și se gîndeau, 
in același timp, cum vor arăta 
apartamentele lor cind vor fi 
mobilate.

D. MATALA

la locul lui de muncă pentru ca 
depășirile de ansamblu să fie cit 
mai mari. Tinerii din secții au 
prezentat secretarilor U.T.C., în 
scris, angajamente personale, 
concrete, mobilizatoare, tran
scrise după o minuțioasă stu
diere a rezervelor de mărire a 
producției. Notăm citeva din ele. 
loan Brata, lăcătuș mecanic la 
secția măcinare : „Pină la Con
gresul al X-lea al U.T.C. voi e- 
fectua cel puțin 6 ore de muncă 
patriotică in sprijinul producției 
împreună cu Ion Sărac și Băitar 
Francisc vom reduce cu cite 6 
ore durata reparațiilor capitale 
la 3 pompe centrifuge pentru a- 
limentarea morilor. Se vor putea 
măcina astfel in plus 350 tone

FAPTELE —
argumentele hărniciei

în unitățile agricole din ju
dețul Dîmbovița s-au mobilizat 
toate forțele satelor la -strîn- 
gerea recoltei de griu. la exe
cutarea celorlalte lucrări agri
cole de sezon. în principal, 
stringerea legumelor. însămința- 
rea culturilor succesive.

La ferma Meri a întreprinde
rii de prelucrare și industriali
zare a legumelor Pucioasa. 150 
de tineri, printre care 50 de e- 
levi ai Grupului școlar de chimie 
din Găești lucrau de zor la re
coltarea fasolei de pe suprafețele 
ce au fost inundate de rîul Ar
geș. Numai în ultimele două 
zile, din fermă au plecat spre 
fabricile de conserve peste 200 
tone fasole păstăi. Se continuă 
recoltarea tomatelor și castrave
ților. Despre Florida Pătrașcu, 
Paula Nae. Gheorghița Bucu- 
rescu, Elena Bucur, Florica 
Nicolae și mulți alții — șeful 
fermei a avut numai cuvinte de 
laudă. Concomitent se trece 
la completarea golurilor din 
cultură. 'Inginerul Dumitru 
Popa, șeful fermei, ne asigură 
că nu va rămine nici o palmă

trecut apele, trec acum

OAMENII
în județul Hunedoara Mu

reșul a inundat o însemnată 
suprafață cultivată cu griu, 
porumb, furaje, legume, sfe
clă de zahăr, cartofi. Datorită 
intervenției hotărite a locui
torilor, o bună parte din re
coltă a fost salvată, daunele 
provocate de calamitate fi
ind astfel mult reduse. 
Terenurile părăsite de ape 
au intrat în stăpinirea 
oamenilor care s-au an
gajat într-o impresionan
tă bătălie pentru refa
cere. întreaga suflare a sa

Cum pot să-i învețe pe tineri 
legile muncii în agricultură

(Urmare din pag. 1)
U.T.C., nu disprețuiesc munca, 
fiind foarte des prezenți la di
ferite lucrări din agricultură.

De pildă, în ce mod le face 
organizația U.T.C. cunoscute ti
nerilor legile statului, acele legi 
pe baza cărora oamenii muncesc 
și trăiesc în sat ? Iată însă că, 
spre surprinderea noastră, se
cretarul însuși nu cunoștea ni
mic despre ele. După momen
te de ezitare mi-a spus că el 
știe de „o lege a fondului fun
ciar care a fost prelucrată anul 
trecut pe linie de sindicat ; a- 
colo au participat și tinerii".

de bauxită". Membrii echipei de 
lăcătuși condusă de Florian Pon- 
taș, vor reduce durata unei al
te reparații capitale cu 24 de 
ore. Angajamente personale si
milare și-au luat aproape toți 
tinerii din întreprindere. „în a- 
cest fel. angajamentul inițial 
luat în cinstea Congresului al 
X-lea al U.T.C. se mărește con
siderabil — ne spune Matei Mi
hai, secretarul comitetului U.T.C. 
N-am făcut încă centralizarea 
angajamentelor personale. dar 
putem spune că prin această ac
țiune aportul nostru, al uteciști- 
lor, la depășirea sarcinilor de 
plan va fi mult mai mare ca 
pină acum". 

de pămînt nefolosită. Terenurile 
inundate vor fi reînsămințate 
cu fasole și varză de toamnă, 
castraveți.

Cu aceeași hărnicie se lucra 
și la cooperativa agricolă de 
producție Ionești. în lan, 7 
combine C 1 și C 3 plus 4 com
bine „Gloria". în același timp 
peste 500 de oameni, bărbați, 
femei, copii, cadre didac
tice recoltează manual 20 de 
hectare din cultura amintită. 
Snopii cărați cu atelajele în 
trei puncte de lucru sînt 
transformați în boabe și paie 
de către combinerii Gheor
ghe Stănculescu, Bodea Tudora- 
che și Dumitru Mihai. Griul este 
transportat în magaziile unității 
cooperatiste cit și la baza de re
cepție. Miriștea este întoarsă 
sub brazdă de către mecaniza
torii Marin Florea, Marin Cris- 
tea. Ștefan Paparete și Nicolae 
Florea. Pină la această dată 
s-au semănat aproape 50 de 
hectare cu porumb boabe și zece 
hectare cu masă verde.

OVIDIU MARIAN

telor, de la mic la mare, 
sprijinită de puternice deta
șamente muncitorești, de 
membri ai gărzilor patriotice 
și de brigăzile de tineri a 
ieșit în cimp pentru a scoate 
din nămol aurul ogoarelor, 
pentru a întreține culturile 
sau a insămința altele in 
locul celor compromise.

Obiectivul aparatului de 
fotografiat a surprins citeva 
secvențe din laborioasa acti
vitate desfășurată in aceste 
zile pe ogoarele hunedorene.

„Și elevii ?“ am întrebat. Dar 
răspunsul a întîrziat.

— Cum participă tinerii comu
nei la munca agricolă ?

— Există o foarte bună parti
cipare. Nu rețin exact numărul 
tinerilor la fiecare acțiune, dar 
au participat cu toții.

— Nu ați avut cazuri de ne- 
prezentare. de fugă a tinerilor 
de la muncă ?

— Nu, nu am avut astfel de 
cazuri.

— Sigur ? Atunci, dați-mi vo
ie, tovarășe secretar al organi
zației U.T.C., să vă citesc o 
frază dintr-un articol aflat la 
gazeta de perete a comunei 
dumneavoastră : ....Aceste e-
xemple de dăruire trebuie să 
dea de gîndit unor uteciști care 
nu s-au deranjat nici măcar o 
zi să participe la culesul fa
solei. preferind să stea în alte 
părți, dar mai regretabil este 
faptul că alții stau degeaba a- 
casă...“.

— Eu nu cunosc asemenea ca
zuri și. dealtfel, nu îi cunosc 
prea bine pe toți tinerii ; dacă 
știu 10 la sută dintre ei. Tată 
o mărturisire care ne-a mirat, 
dar care ne conducea spre o 
imagine mai exactă a activi
tății educative pe care o des
fășoară organizația U.T.C. de la 
Brănești. Ce fel de activitate 
poate fi aceea dacă secretarul 
comitetului comunal U.T.C. nici 
măcar nu-și cunoaște tinerii, 
nu-și cunoaște organizația cu 
care trebuie să desfășoare ac
tivitatea ? Din cele discutate cu 
tovarășul Livni Nistea a rezul
tat insă că distanța existen
tă între el, ca secretar și tineri 
se găsește în primul rind în 
concepția lui despre o aseme

Trecerea la generalizarea trep
tei I, sporirea efectivelor de e- 
levi atrag după sine creșterea 
capacităților care să asigure con
diții optime de școlarizare. An 
de an, statul investește sume în
semnate in dezvoltarea și mo
dernizarea bazei materiale a 
invățămintului. Pentru acest an 
ele se concretizează in realiza
rea a peste 3 000 săli noi de cla
să. 26 000 locuri in grădinițe, a- 
teliere-școală cu 11 700 de 
locuri, case de copii cu 3 000 
locuri, școli speciale cu peste 
1500 elevi, cămine, cantine. In 
învățămintul superior se vor re
aliza noi spații, insumind 47 000 
mp, noi cămine studențești cu 
aproape 2 500 de locuri. O parte 
din aceste investiții urmează să 
se dea în folosință in cursul a- 
cestui an. Ne aflăm la mai puțin 
de două luni pină cind școlile iți 
vor deschide porțile. Care este 
stadiul construcțiilor ?

O primă observație se referă 
la faptul că acolo unde benefi
ciarii și constructorul colaborea
ză, unde s-a asigurat front con
tinuu de lucru și zilele bune sint 
folosite din plin rezultatele sint 
pe măsura eforturilor. La data 
de 30 iunie planul de investiții 
destinat construcțiilor școlare era 
realizat in județul Cluj în pro
cent de 77 la sută, Hunedoara — 
aproape 65 la sută. Ialomița — 
circa 70 la sută. Sălaj — 72 la 
sută. Vaslui — 64 la sută etc. A- 
țadar, ritmuri mari in multe ju
dețe. Pe ansamblu insă nu a- 
vem motive să așteptăm liniștiți 
începerea anului școlar, tn multe 
locuri clopoțelul va suna... pe 
șantiere sau nici măcar pe aces
tea. Iată un exemplu : in județul 
Satu-Mare. dintr-un plan relativ 
redus de investiții, 5 milioane lei. 
se realizaseră la 30 iunie doar 12 
la sută. Nu este un caz singular. 
La aceeași dată. Alba avea 35 la 
sută. Aradul avea 35,5 la sută. 
Covasna — 24 la sută. Gorjul 
— 37 la sută, municipiul Bucu
rești — 30.5 la sută. Cum vor 
putea fi recuperate răminerile 
în urmă, ce garanții există 
în ce privește calitatea con
strucțiilor ? Iată întrebări că
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CONCURSUL NAȚIONAL
DE MUZICĂ UȘOARĂ

într-un concurs de creație 
muzicală urmărim, firește, în 
primul rind, compoziția. Sintem 
atenți la ineditul și originalita
tea lucrărilor, la calitățile scri
iturii, la valoarea textelor, apre
ciem piesele comparativ, așezîn- 
du-le în seria de opere ale fie
cărui compozitor sau în ansam
blul ei. Fără să ne dăm seama 
că adesea privim cîntecul ca pe 
o formă sonoră gata elaborată 
și nu ca pe un act artistic viu, di
namic, aflat într-o continuă 
mișcare de respirație, de creștere 
sau descreștere, asemenea supra
feței unei întinse ape ce caută, 
descoperă, reține sau respinge 
lumina. Și aceasta pentru că 
odată partitura încheiată, crea
ția nu este terminată decît în 
partea ei formală, urmind ca de 
abia de aici încolo să-și dobîn- 
dească expresivitatea, să fie în
suflețită de interpreți care o 
marchează cu emoția și sensi
bilitatea lor. Putem găsi cu toții 
exemple numeroase în care 
aceeași melodie, de exemplu, 
ne-a „sunat" In mod diferit, gra

nea sarcină. Liviu Nistea a- 
precia că ceea ce face în ca
drul organizației este o „muncă 
obștească", în sensul de ceva 
cu totul „benevol". La această 
concepție limitată se adaugă 
și faptul că el însuși este alt
ceva decit agricultor, că în min
tea lui comuna ocupă tot un 
loc „benevol" el fiind de fapt, 
nu cooperator, ci tehnician con
structor, angajat al întreprinde
rii de industrie locală din co
mună. Cit despre agricultură : 
„Nici măcar nu știu să țin bine 
sapa în mină...", ne-a mărturisit 
el, gîndul nostru dueîndu-se. în 
acele clipe, spre activiștii U.T.C. 
ai județului Ilfov care răspund, 
ierarhic, de comuna Brănești. Ei 
nu cunosc situația ? Cum să-i 
învețe pe tineri legile satului, 
legile agriculturii, cum să le 
inspire dragostea pentru munca 
pămîntului un om care n-a 
pus el însuși mina pe o uneal
tă agricolă ? Dînșilor, tovarășilor 
din activul U.T.C., vrem să le 
spunem că am ieșit cu Liviu 
Nistea pe șosea, am discutat cu 
tineri, constatînd că secretarul 
U.T.C. nu îi cunoștea, dar nici el 
nu era cunoscut de tinerii din 
comună. De fiecare dată a tre
buit să le spună cine e...

întrebarea noastră finală : de 
ce se tolerează organizatoric o 
asemenea situație ? Ea este con
trară spiritului democratic al 
vieții organizațiilor U.T.C. și, 
după cum se vede, cu urmări 
total criticabile pentru tinerii 
comunei, a căror dragoste pen
tru munca pămîntului trebuie 
să le-o formeze oameni care 
trăiesc în sat și iubesc această 
activitate. 

rora factorii competenți tre
buie să le dea un răspuns 
urgent. Dacă în anii precedenți 
criticam neajunsurile din activi
tatea constructorilor, de data 
aceasta. în cea mai mare măsură 
vinovății sint înșiși titularii de 
plan, unele consilii populare ju
dețene și ministere cu școli in 
subordine care n-au asigurat, la 
timp, documentația, amplasa
mentul. deschiderea finanțării. 
In trimestrul I trebuia să în
ceapă construcția Școlii profe
sionale de la Arad aparținind 
M.I.C.M.U.E. La 30 iunie a.c. 
amplasamentul nu era incă eli
berat. Abia începute, lucrările de 
extindere a Grădiniței Între
prinderii „Viitorul" din Oradea 
au și fost sistate din cauza ne- 
clarificării unor situații privind 
sistematizarea. Extinderea Gru
pului școlar din Pitești nici nu 
a fost introdusă în plan cu toate 
că lucrările trebuiau incepute tot 
in trimestrul I. Nu fac excepție 
nici unele construcții care trebu
iau să demareze în trimestrul II 
și care stau pe loc. Documenta
ția pentru Liceul industrial de 
construcții de mașini Bistrița, jud. 
Bistrița-Năsâud, era, la 30 iunie, 
in curs de aprobare. Școala ge
nerală „Steagul roșu“-Brașov nu 
a fost introdusă in plan și exem
plele pot continua. Sint la ora 
actuală construcții care, deși ur
mează să fie date in funcțiune 
la 15 septembrie, au terminată 
abia fundația : Școala generală 
din microraionul 3 Reșița, ate
lierul Școlii generale Aleea Car- 
pați din Tg. Mureș, Grădinița 
din Tulcea. din subordinea con
siliului popular județean, sala de 
gimnastică a Liceului din Macin. 
Grădinița din strada Tinereții și 
atelierul școlii din str. Ștefan cel 
Mare-Focșani. școala cu opt săli 
de clasă din str. Ncgoi-Timișoa- 
ra. Multe unități din București ; 
Grădinița din ansamblul Ion 
Șutea, micro II, Casa de copii 
din Barajul Dunării, cartierul 
Titan, atelierele de la Liceul 
„Al. Sahia" (șos. Pantelimon). 
sala de gimnastică a Liceului 
nr. 25 (str. Porumbescu) etc., 
toate cu scadentă la 15 septem

ție talentului unui interpret. De 
aceea, colaborarea compozitor- 
interpret. munca de studiere și 
de tălmăcire a unei compoziții 
am putea spune că sint, la rîn- 
du-le, o creație.

Pe scena concursului de la 
Mamaia am ascultat in primele 
2 zile toate cele 30 de lucrări 
selectate în etapa finală. Lu
crări la care — după cum re
marcam și într-un alt articol — 
am apreciat varietatea de teme 
și de stiluri, prospețimea ritmu
rilor. Diferențele de relief so
nor, de nuanță și de stări ne-au 
fost evidente. Am ascultat cîn- 
tece de inspirație folclorică, cu 
ritmuri populare, prelucrate ca 
in cîntecul lui Aurel Manolache, 
„Mulți prieteni ai pe lume, țara 
mea", am ascultat cîntece liri
ce, bine ritmate și potențate de 
orchestrația riguros pusă la 
punct ca „Flori de cimp" a lui 
Florin Bogardo, „Balada" a lui 
Radu Șerban, „Darul vieții" de 
Marius Țeicu, ample poeme so
nore ca „Baladă pentru acest 
pămînt" de George Grigoriu, 
„Vrem pace pe pămînt" de Va
sile Vasilache sau „Mîndria mea" 
de Aurel Giroveanu. Nu au lip
sit piesele vesele, pline de opti
mism, antrenante ca „Acasă" de 
Mihai Dumbravă, „Dacă vrei 
dragostea mea" de Horia Mocu-

Pămînt 
al oamenilor

(Urmare din pag. I)
trebare. Marea bătălie înce
puse și întreg eimpul conști
inței noastre era cuprins de 
teribila încleștare cu revăr
sarea lichidă. Case plutind, 
poduri cu brațele frinte, linii 
ferate smulse, fabrici inun
date și, pe creasta digurilor, 
oamenii luptind crîncen cu 
valurile, iar la umbra lor, 
oamenii salvînd ce trebuia 
salvat. Fapta e deasupra cu- 
vintuiui. în marile clipe de 
cumpănă, și gestul de adincă 
lapidaritate al Primului Om 
al țării, apucind in miini se
cera și împlintînd-o in lan, 
a devenii îndată simbol : 
griul, copilul cîmpiilor noas
tre, trebuia salvat de înec. 
Un adevăr nespus de drama
tic a concentrat toată ener
gia omenească a acestui pâ- 
mînt intr-un unic focar, 
inalt, acela al eroismului de
venit dimensiune zilnică.

Deasupra cuvintelor, din
colo de cuvinte, oamenii co
municau prin brațele lor de
venite visle, devenite poduri, 
devenite aripi. Toată ființa 
gînditoare a acestei țări a 
descoperit miracolul miinii 
zidind peste valurile orieît de 
dezlănțuite ale stihiei pun
țile dragostei omului de om. 
Altfel rupem nîinca acum și 
altfel bem apa. dună tot ce 
știm despre marea bătălie. 
Calda compasiune, mina fră
țească, salvatoare pe care 

brie 1975 sint fie neîncepute, fie 
cu lucrările abia la fundație. 
Sint foarte mult intîrziate și in
vestiții ce trebuie să fie . gata 
in octombrie, noiembrie și in lu
nile următoare. Dacă ar fi să 
ne referim la modul in care u- 
nele ministere tratează problema 
investițiilor școlare, ar trebui să 
arătăm că la 30 iunie, Ministerul 
Industriei Metalurgice avea un 
procent de 26,5 la sută, 
M.I.C.M.G. — 26 la sută, iar 
M.I.C.M.U.E.. criticat și in alți 
ani pentru ritmul nesatisfăcător 
al construcțiilor, 34.2 la sută

Noul an de tnvățămint bate la 
ușă. Acum, mai mult ca oricind, 
se cer eforturi suplimentare 
pentru recuperarea restanțelor, 
acolo unde acest lucru este posi
bil, pentru devansarea altor lu
crări acordindu-se toată atenția 
calității. Principalele măsuri se 
cer luate in direcția organizării, 
in asigurarea la timp a docu
mentației, eliberarea amplasa
mentului, deschiderea finanțării, 
crearea unui front continuu de 
lucru. Sint necesare forțe de 
muncă, mijloace materiale, uti
laje. Organizațiile U.T.C. pot 
contribui la grăbirea ritmului 
construcțiilor școlare, la recupe
rarea restanțelor, mobilizind e- 
levi, studenți, tineri specialiști, 
sollcitindu-le să lucreze un nu
măr de ore peste program. De-a 
lungul anilor organizația U.TiȘf 
și-a ciștigat un binemeritat pre
stigiu in organizarea mun
cii patriotice a tineretului. 
Ea a dobindit o bogată expe
riență care trebuie valorificată 
la cea mai înaltă cotă. Pină la 
15 septembrie au rămas puține 
file in calendar. Pină la 15 sep
tembrie unele șantiere pot fi 
preluate de tineri, de organizația 
U.T.C. Toate eforturile trebuie 
conjugate pentru depășirea tim
pului. Și aceasta inseamnă. fo
losirea tinerilor nu numai la lu
crări necalificate, ci. in primul 
rind. la cele care solicită com
petență. La sunetul clopoțelului 
toți elevii trebuie să se afle în 
bancă !

LIDIA POPESCU

lescu sau „într-o bună zi“ a lui 
Ion Cristinoiu. Meritul interpre- 
ților este demn de toată lauda. 
Cu toată seriozitatea și-au gin- 
dit partiturile, reușind să le 
extragă sevele, să le confere 
expresivitate, să Ie prezinte în 
forma aleasă a poeziei muzica
le Mihaela Mihai, Angela Simi- 
lea, Margareta Pislaru, Marina 
Voica, Olimpia Panciu, Corina 
Chiriac, Aurelian Andreescu, 
Cornel Constantiniu. Și datorită 
interpretării lor ne-au rămas 
intipârite în auz cintece ca „Ai 
apărut ca o poveste", compoziția 
lui Radu Șerban, cîntată de Au
relian Andreescu. „Aici, la mine 
acasă" (George Grigoriu) inter
pretată de Margareta Pislaru, 
„Vrem pace pe pămînt" (Vasile 
Vasilache), voce Mihaela Mihai, 
„Acasă" (Mihai Dumbravă), voce 
Mihai Dumbravă etc. Contribu
ția înterpreților la succesul uneM 
melodii poate fl covîrșitoare. 
Unii dintre soliștii noștri au în
țeles acest lucru. Ideea organi
zatorilor concursului de a pre
zenta compozițiile in dublă in
terpretare are tocmai rațiunea 
de a determina abordarea lor cu 
un plus de seriozitate, realizarea 
fiecărei lucrări la un nivel ar
tistic pe cît posibil mai ridicat.

ALINA POPOVICI

ne-am întins-o Ia durere u- 
nul altuia, fără deosebire, 
regăsindu-ne incă o dată 
toți în unul și unul în toți, 
pe acest străvechi pămint al 
nostru, ne-a întărit și mai 
mult tăria de suflet și cer
bicia. Ne cunoaștem mai 
bine, acum, după ce puhoa
iele au trecut, ne stimăm 
mai mult, acum după ce am 
descoperit in noi înșine și în 
toți compatrioții noștri iz
voarele solidarității și erois
mului. „Ne reîntrupăm băr
băția — spunea cineva — din 
însăși lovitura primită". A 
transforma greaua încercare 
într-un prag de autodepășire 
este un act de profundă fru
musețe morală, este un exa
men spiritual extrem de dur 
și de aspru din care insă 
vrem să ieșim învingători.

Cum sintem, cum arătăm 
astăzi, după ce puhoaiele au 
trecut, cum e chipul nostru 
omenesc, cel de după crîn- 
cena bătălie ? Dramatic, 
brăzdai de efort, supt de 
nopți de veghe si neodihnă. 
dar încununat de cea mai 
nobilă aură : aceea a erois
mului. solidarității și omeniei 
din țară. Lucrăm să refacem 
tot ceea ce apele ne-au dis
trus, convinși că triumful 
frumuseții mora’o nu este 
imposibil în lume și că, aici 
pe pămint. el se află in mii
nile noastre.
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acordat de tovarășul
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(Urmare din pag. I)
lumii. Ca tară socialistă, vom 
continua, fără indoială, în vii
tor. să dezvoltăm o colaborare 
multilaterală cu toate țările 
care construiesc orinduirea so
cialistă. In același timp, vom 
intensifica relațiile cu tarile in 
curs de dezvoltare sau — așa 
cum se numesc generic — țările 
„lumii a treia". Dealtfel, însăși 
România — deși țară socialistă 
— este încă, din punct de vede
re economic, o tară în curs de 
dezvoltare. Vom dezvolta, de a- 
semenea, relațiile cu țările capi
taliste dezvoltate în toate dome
niile de activitate. Prin condiții
le sale economice și politice. 
România este, așadar, In mod 
obiectiv atit în rindul tarilor 
socialiste, cît și în cel al tari
lor în curs de dezvoltare, al 
țărilor care luptă pentru o po
litică economică nouă, pentru 
relații bazate pe egalitate, pe 
respect al independentei și su
veranității naționale. Avînd în 
vedere preocuparea pentru in- 
staur^pfea unei noi ordini econo
mic^ internaționale. România 
consideră că se impune dezvol
tarea relațiilor sale și cu țările 
nealiniate, care, în aproape to
talitatea lor. sînt țări în curs 
de dezvoltare. Acesta este moti
vul care a determinat România 
să-și manifeste interesul de a 
participa, in calitate de obser
vator, la lucrările nealiniaților. 
Prin aceasta nu am dat decit o 
formă juridică unei realități e- 
xistente în relațiile României 
cu țările in curs de dezvoltare 
și nealiniate. Și. ca să fiu com
plet, trebuie să spun că, în 
acest context, noi includem și 
creșterea mai puternică a rolu
lui țărilor mici și mijlocii, in 
general, în viața internațională.

ÎNTREBARE : România va 
fi prezentă la conferința de 
la Colombo ?

RĂSPUNS : Am solicitat a- 
ceastă calitate. Urmează ca la 
Lima să se discute această pro
blemă.

ÎNTREBARE: Conducătorii 
români au arătat că țara lor 
trebuie să, fie considerată cg. 
fiind in curs de dezvoltare. 
Avind un ritm de creștere a 
producției naționale de 12,4 
la sută in 1974, România se 
află, din acest punct de ve
dere. în fruntea statelor so
cialiste europene. In prezent 
se constată o ușoară înceti
nire a acestui ritm. Cum ex
plicați aceasta ?

RĂSPUNS : Am menționat că 
România consideră că. din punct 
de vedere economic, mai are 
încă multe de făcut pentru a 
se ridica la un nivel de dezvol
tare care să-i asigure înfăptui
rea în viată a principiilor soci
aliste. Am obținut rezultate bu
ne pe calea micșorării acestui 
decalaj față de țările dezvolta
te, dar mai avem încă multe 
de făcut.

în ce privește ritmul de dez
voltare al economiei românești, 
în acest cincinal vom realiza 
un ritm de circa 14 la sută. Pe 
primele 6 luni ale acestui an 
avem un ritm de 14,5 la sută.

ÎNTREBARE: Deci nu este 
o diminuare.

RĂSPUNS : Dimpotrivă, în 
actualul cincinal, am obtinut un 
ritjtr’ accentuat de creștere. A- 
ceasta ne-a și permis să rea
lizăm cincinalul înainte de ter
men. In ce privește următorul 
cincinal, chiar astăzi au început 
lucrările Plenarei comune a Co
mitetului Central al partidului 
și a Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Socia
le a României, care are ca obi
ect principal discutarea urmă
torului plan cincinal. Pot anti
cipa că proiectul noului cinci
nal prezintă o ușoară creștere 
fată de Directivele stabilite de 
Congresul al XI-lea al partidu
lui ; in linii generale, vom asi
gura realizarea Directivelor 
stabilite de Congresul al XI-lea 
pentru perioada 1976—1980. Rit
mul de creștere in industrie va 
fi, probabil, de circa 11 la sută.

Întrebare : Deci, puțin 
inferior față de cincinalul 
acesta.

RĂSPUNS : Da, față de cin
cinalul actual ; dar este destul 
de ridicat. Aceasta ne solicită 
eforturi serioase, acordarea a 
33,5 la sută din venitul national 
in scopul dezvoltării.

Întrebare : Nu găsiți că 
acest procent este mare pen
tru o țară ca a dumnea
voastră ?

RĂSPUNS : Consider că o 
țară ca România, care dorește 
să lichideze starea de înapoie
re, nu poate să realizeze aceasta 
fără eforturi susținute. însăși 
creșterea nivelului de viață al 
poporului este legată de sporirea 
bogăției naționale, de crearea u- 
nei economii puternice, inde
pendente.

ÎNTREBARE : In cincina
lul următor, ce creștere a 
salariului real prevedeți ?

RĂSPUNS : în acest cincinal 
am realizat o creștere a retri
buției reale de 22 la sută, cu o 
depășire a prevederilor inițiale 
ale cincinalului. In cincinalul 
următor vom realiza o creștere 
a retribuției reale de 18—20 la 
sută, luînd în considerație și o 
majorare a prețurilor de 5 la 

sută pe întreaga perioadă a ani
lor 197S—1980.

ÎNTREBARE : Domnule
președinte, în ce măsură 
creșterea prețurilor mondiale 
a obligat pe planificatorii 
români să-și modifice pre
viziunile ?

RĂSPUNS : Creșterea prețu
rilor la materiile prime pe piața 
mondială și criza economică au 
avut unele influente și in Ro
mânia. Participăm la viața in
ternațională. la schimburile 
mondiale și este de înțeles ca 
schimbările care au loc în lume 
să se răsfrîngă. într-o măsura 
sau alta, asupra tuturor țărilor 
— deci și asupra României. 
Pentru a preveni însă o dimi
nuare a dezvoltării economice 
și sociale am luat o serie de 
măsuri care să asigure menți
nerea ritmului de dezvoltare ce 
l-am avut în vedere. Aceste 
măsuri se referă. în primul 
rînd. la o mobilizare mai susți
nută a resurselor interne de 
materii prime și materiale, la o 
astfel de reglementare a pretu
rilor ne plan intern incit ele să 
nu aibă influentă asupra dez
voltării generale si. totodată, 
la o intensificare în fond a ac
tivității de colaborare internați
onală.

ÎNTREBARE: Inflația din 
țările occidentale nu a făcut 
ca România să-ai schimbe o- 
rientarea spre Est. pentru ca 
nu cumva să importați in
flația din Vest ?

RĂSPUNS : Ținînd seama de 
volumul si structura importuri-, 
lor si exporturilor ne care le 
realizăm cu țările din Vest, e- 
fectele datorate preturilor s-au 
compensat oarecum. Aceasta 
ne-a dat posibilitatea ca pe plan 
intern să reglementăm unele 
probleme legate de nrețuri fără 
reDercusiuni mari asupra dife
ritelor sectoare de activitate. 
Acesta este avantajul economiei 
planificate.

ÎNTREBARE : Vă gindiți 
si importați mai mult din 
țările socialiste ?

RĂSPUNS : Vom continua să 
depunem eforturi, să colaborăm 
cu toate țările. Desigur, acor
dăm o atenție mare țărilor so
cialiste, dar va crește mult vo
lumul schimburilor cu țările in 
curs de dezvoltare. De aseme
nea. vor continua să crească 
schimburile cu țările capitaliste 
dezvoltate.

ÎNTREBARE : Cum îmbi
nați programul de integrare 
al C.A.E.R. cu principiul res
pectului deplin al suverani
tății naționale, principiu că
ruia dumneavoastră ii sln- 
teți atașat ? Ce sens dați 
termenului de „integrare"?

RĂSPUNS : După cum se știe, 
România a participat incă de la 
înființare la activitatea C.A.E.R., 
în toate etapele de dezvoltare. 
Această colaborare a avut, fără 
îndoială, influente pozitive asu
pra țărilor participante — deci 
și asupra dezvoltării economiei 
românești. Am participat la ela
borarea Programului complex de 
dezvoltare a colaborării, a pro
gramului așa-zis de Integrare e- 
conomică. în principiile acestui 
Program se subliniază că inte
grarea economică trebuie să nu 
afecteze suveranitatea nici unui 
stat, planul național unic, ci, 
dimpotrivă, să contribuie la dez
voltarea economiei naționale in
dependente a fiecărei țări și, to
todată, la dezvoltarea economii
lor socialiste în ansamblu. Avînd 
în vedere aceste principii, consi
derăm că accentuarea colaboră
rii economice, sub diferite for
me, trebuie să ducă la accelera
rea procesului de dezvoltare șl 
de egalizare a nivelului de dez
voltare a țărilor membre ale 
C.A.E.R. și să deschidă perspec
tiva unei colaborări mai largi cu 
celelalte țări socialiste, cu toate 
statele lumii. în acest sens, con
siderăm că participarea Româ
niei la C.A.E.R. nu vine în con
tradicție cu principiile indepen
dentei și suveranității ; dimpo
trivă, o bună colaborare în ca
drul C.A.E.R. va trebui să ducă 
la întărirea independenței și su
veranității tuturor statelor mem
bre.

ÎNTREBARE : In ce pri
vește colaborarea cu Piața 
comună, apartenența la 
C.A.E.R. nu poate fi o pie- 

' dică ?
RĂSPUNS : După cum cu

noașteți. s-au început unele tra
tative între C.A.E.R. și Piața 
comună. Noi ne pronunțăm pen
tru a se găsi o formă de cola
borare între aceste două orga
nisme economice, desigur, în 
unele probleme mai generale, 
urmind însă ca fiecare țară să 
acționeze pentru soluționarea 
unor probleme concrete, cores
punzător intereselor sale. Și 
pină acum țările membre ale 
C.A.E.R. au avut relații cu ță
rile Pieței comune și cu Piața 
comună, așa cum dealtfel țările 
Pieței comune au relații cu toate 
țările socialiste membre ale 
C.A.E.R. Nu se pune decit pro
blema de a continua aceste rela
ții, de a găsi soluții reciproc a- 
vantajoase.

ÎNTREBARE : Înaintea vi
zitei domnului prim-minis- 
tru Jacques Chirac la Bucu
rești doriți să faceți un bi
lanț al relațiilor franco-ro- 
mâne ? Rezultatele acestora 

răspund așteptărilor dum
neavoastră ? Considerați, 
domnule președinte, că 
schimburile franco-române 
se dezvoltă intr-un ritm co
respunzător ? Dacă nu, ce o- 
biective noi ați dori să fie 
stabilite ?

RĂSPUNS : Desigur, așteptăm 
cu multă plăcere vizita in 
România a primului ministru 
francez Jacques Chirac. Sperăm 
că această vizită va contribui la 
impulsionarea colaborării ro- 
mâno-franceze, îndeosebi in do
meniul economic.

Fără îndoială, dacă ar trebui 
să facem un bilanț, ar trebui să 
spunem că acesta este pozitiv, 
în zece ani schimburile econo
mice româno-franceze au cres
cut de patru ori și — ceea ce 
este și mai important — în 1974 

. s-a ajuns aproape la un echili
bru al balanței comerciale. în
tre Franța și România s-au rea
lizat citeva acțiuni de cooperare 
în domenii industriale impor
tante. în același timp, au cu
noscut o dezvoltare continuă co
laborarea in domeniul științei și 
culturii, schimburile de persoa
ne. Cu toate acestea, cred că 
s-ar putea face mai mult în ce 
privește lărgirea schimburilor e- 
conomice și a cooperării in pro
ducție dintre România și Franța. 
Sperăm că, în timpul vizitei, 
vom reuși să identificăm împre
ună căile extinderii schimburi
lor economice și cooperării în 
producție. Nu vreau să antici
pez rezultatul vizitei, dar noi 
dorim ca Franța să ocupe un loc 
mai important decit în prezent 
in schimburile comerciale și în 
cooperarea economică externă a 
României. Din punct de vedere 
politic — al atmosferei gene
rale, cred că condițiile sînt fa
vorabile.

ÎNTREBARE : Considerați 
că România ar putea bene
ficia de unele avantaje de 
ordin financiar din partea 
Franței ?

RĂSPUNS : Ca țară în curs de 
dezvoltare. România ar putea 
beneficia de acordarea unor a- 
vantaje din partea Franței. Dar, 
desigur, aceasta este o problemă 
în privința căreia și Franța tre
buie să fie de acord.

Întrebare : Date fund 
complexitatea și acuitatea 
problemelor economice mon
diale. există părerea că a 
început, de fapt, un război 
economic.

RĂSPUNS : Nu știu dacă se 
poate vorbi de un „război eco
nomic". Problemele economice 
sînt, într-adevăr, destul de 
complexe. Cred că soluțiile care 
se caută nu țin însă în suficientă 
măsură seama de realități. Pro
blemele actuale trebuie rezol
vate intr-un mod nou, prin par
ticiparea tuturor statelor, prin 
renunțarea la multe din vechile 
principii și concepții care mai 
există in ce privește relațiile e- 
conomice dintre state.

în fond, actuala criză econo
mică este rezultatul supradez- 
voltării unui număr redus de 
țări și al răminerii în urmă a 
unui mare număr de state — 
ceea ce a îngustat calea dezvol
tării echilibrate a economiei 
mondiale.

ÎNTREBARE : Țările occi
dentale trebuie să-și reducă 
activitatea ?

RĂSPUNS : Ele trebuie să 
contribuie la dezvoltarea celor
lalte state. S-ar părea că este o 
contradicție ; dimpotrivă, aceas
ta constituie o necesitate pen
tru a asigura echilibrul econo
miei mondiale și pentru a face 
posibilă dezvoltarea în conti
nuare a țărilor avansate.

Întrebare : s-ar părea 
că țările in curs de dezvol
tare devin niște concurenți 
din ce in ce mai puternici ai 
țărilor avansate.

RĂSPUNS : Concurența este 
relativă. O bună colaborare in
ternațională poate asigura un e- 
chilibru și o stabilitate econo
mică. Citeva țări au creat așa- 
zisa societate de consum pe spa
tele a circa 2/3 din omenire. Era 
clar că o asemenea situație nu 
poate merge la infinit. Tot așa 
cum, și pe plan național, mai de
vreme sau mai tîrziu, in fiecare 
stat va trebui să se schimbe ve
chile stări de lucruri, să se a- 
jungă la o serie de reforme so
ciale care să ducă la reducerea 
excesului de bogăție la un pol 
și de sărăcie, la altul. Este de 
înțeles că 2/3 din omenire nu 
vor accepta să trăiască în con
tinuare în mizerie, în timp ce 
alții să se complacă în abun
dență. Eu nu am în vedere ca 
țările mai bogate să ajungă să 
trăiască mai rău, ci să ajute ță
rile sărace să trăiască mai bine. 
Aceasta va contribui la crește
rea cerințelor de bunuri mate
riale. la extinderea producției și 
va face loc unei stabilități eco
nomice și — desigur — unei re
partiții mai juste a eforturilor și 
veniturilor. Deci, problema care 
se pune este ca în relațiile din
tre state să se introducă o nouă 
ordine. Trebuie să facem aceas
ta, pentru că numai astfel as
pirațiile omenirii de progres și 
civilizație vor putea deveni rea
litate.

★
In încheiere, doresc să trans

mit cititorilor ziarului dumnea
voastră un cordial salut priete
nesc și cele mai bune urări.

VIZITA PRIMULUI MINISTRU
AL FRANȚEI, JACQUES CHIRAC
în Capitală

La invitația primului ministru 
al Guvernului Republicii Socia
liste România, Manea Mănescu, 
joi seara a sosit în Capitală 
primul ministru al Republicii 
Franceze, Jacques Chirac, care, 
împreună cu soția, întreprinde 
o vizită oficială in țara noastră. 
Oaspetele este însoțit de Nor
bert Segard, ministrul comerțu
lui exterior, Bernard Destre- 
meau, secretar de stat la Mi
nisterul Afacerilor Externe, de 
alte persoane oficiale.

Pe Aeroportul internațional 
Otopeni, împodobit cu drapelele 
de stat ale celor două țări, unde 
a avut loc ceremonia oficială a 
sosirii, primul ministru al 
Franței a fost salutat de Manea 
Mănescu, primul ministru al gu
vernului, Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul 
comerțului exterior și coope
rării economice internaționa
le, loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de ma
șini grele, Florea Dumitres
cu, ministrul finanțelor, Ion 
St. Ion, secretar general al 
Consiliului de Miniștri, Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, de alte per
soane oficiale.

Erau prezenți Constantin Fli- 
tan, ambasadorul României la 
Paris, și Raoul Delaye, amba
sadorul Franței la București.

★
La scurt timp de la sosire, 

primul ministru al Franței, 
Jacques Chirac, a avut o între
vedere cu primul ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, tovarășul Manea Mă
nescu.

în cadrul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej, des
fășurată într-o ambiantă de 
caldă prietenie, au fost exami
nate problemele care vor con
stitui agenda convorbirilor ofi
ciale dintre cei doi prim-mi- 
niștri.

Adunare de solidaritate 
cu lupta poporului coreean

In cadrul manifestărilor pri
lejuite de Luna de solidaritate 
cu lupta poporului coreean, joi 
după-amiază, la Clubul „Gri- 
vița roșie" din București, a 
avut loc o adunare organizată 
de Comitetul municipal Bucu
rești al P.C.R. și Asociația de 
prietenie româno-coreeană.

Au luat parte Gheorghe Stu- 
paru, vicepreședinte al Asociației 
de prietenie româno-coreeană, 
Stanciu Stoian, secretar general 
al Ligii române de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa, 
reprezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat, numeroși 
oameni ai muncii.

Au fost prezenți Pak Zung 
Guc, ambasadorul R.P.D. Co
reene la București, și membri ai 
ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Constantin Petre, se
cretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R. A luat apoi 
cuvintul ing. Ion Chivăran, di
rector al întreprinderii de utilaj 
chimic „Grivița Roșie", Reafir- 
mînd solidaritatea și sprijinul 
poporului român față de marea 
cauză a poporului coreean, vor
bitorul a subliniat satisfacția oa
menilor muncii din țara noastră 
pentru succesele obținute în 
construcția socialistă de poporul 
muncitor al R.P.D. Coreene. Vi
zitele și convorbirile prietenești 
dintre tovarășii N i c o 1 a e 
Ceaușescu și Kim Ir Sen, docu
mentele semnate au constituit o 
puternică afirmare a dorinței 
comune de a amplifica colabora
rea bilaterală, pe toate planuri
le, spre binele ambelor popoare.

(Urmare din pag. 1)
în același timp, din perspec

tiva sarcinilor sporite ce revin 
organizației noastre, în etapa de 
pregătire a marelui său forum, 
putem aprecia că organele și or
ganizațiile U.T.C. dispun. încă, 
de o largă gamă de posibilități 
ce se cuvin în continuare evi
dențiate și evaluate la adevă
ratele lor dimensiuni. In aceas
tă idee, investigația noastră, 
bazată pe experiența organiza
ției municipale Odorheiul Secu
iesc (Harghita) a U.T.C., iși 
propune să ofere un punct de 
plecare intr-o discuție despre 
unul dintre cele mai importante 
obiective ale muncii politico- 
educative.

încă de la început se cuvine 
să subliniem interesul aparte de 
care s-a bucurat această preo
cupare pe agenda de lucru a co
mitetului municipal al U.T.C. 
După cum sublinia și tovarășul 
Vakar Gavril, prim secretar al 
comitetului municipal, „acest 
obiectiv vizează nu doar o for
mă particulară de acțiune, ci el 
se referă la conținutul și an
samblul formelor muncii poli
tico-educative desfășurate de 
către organizația noastră. Am 
plecat in mod constant de la 
ideea că în cadrul organizațiilor 
U.T.C. muncesc și trăiesc lao
laltă tineri români, maghiari și 
de alte naționalități și că me
nirea noastră este să le insu
flam și să le educăm acest sen
timent al unității dintre națio
nalități, să îi facem să simtă că 
in cadrul organizației U.T.C. ei 
muncesc împreună și trăiesc îm
preună. Prin această formă a 
muncii politico-educative se ur
mărește. in ultimă instanță, în
săși consolidarea politică și mo
rală a acestor organizații U.T.C., 
întărirea și maturizarea lor po
litică și organizatorică."

Că este într-adevăr așa, ne-o 
dovedește și faptul că principa
lul cadru de educare a tinerilor 
în spiritul ideilor de indestruc
tibilă unitate națională, l-a con
stituit însăși munca lor, activi
tatea direct productivă. De a- 
ceea, au apărut inițiative 
valoroase în sprijinul pro
ducției, cum ar fi „Nici un 
tînăr sub normă, nici , un 
tînăr cu absențe nemotivate" (la

La întrevedere au participat 
Ion Pățan, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice 
internaționale, Florea Dumitres
cu, ministrul finanțelor, Ion 
St. Ion, secretar general al Con
siliului de Miniștri. Vasile Gli
ga, adjunct al ministrului aface-

DINEU
Primul ministru al Guvernu

lui Republicii Socialiste Româ
nia. Manea Mănescu. a oferit, 
joi, un dineu oficial în onoarea 
primului ministru al Franței, 
Jacques Chirac, și a soției sale.

Au participat Gheorghe Rădu- 
lescu și Ion Pățan, viceprim-mi- 
niștri ai guvernului, George Ma- 
covescu, loan Avram, Mihail 
Florescu, Florea Dumitrescu, 
Constantin Ionescu, miniștri. Ion 
St. Ion, secretar general al Con
siliului de Miniștri, alte persoa
ne oficiale.

Au luat parte Norbert Segard, 
Bernard Destremeau, celelalte 

al luptei antiimperialiste, al 
cauzei socialismului și păcii. în 
încheiere vorbitorul a adresat 
poporului coreean prieten ura
rea de a obține noi și tot mai 
mari succese în îndeplinirea 
sarcinilor de dezvoltare a econo
miei. științei și culturii,. in în
deplinirea aspirațiilor întregii 
națiuni coreene de unificare 
pașnică și independentă a patriei 
lor.

Luind cuvintul, ambasadorul 
Pak Zung Guc a adresat mulțu
miri partidului, guvernului și 
poporului român pentru spriji
nul activ acordat pe arena in
ternațională, inclusiv la O.N.L., 
în lupta dreaptă a poporului 
coreean, pentru realizarea unifi
cării independente și pașnice a 
Coreei, subliniind că între po
poarele țărilor noastre s-au sta
tornicit legături strînse, de co
laborare trainică, relații de prie
tenie frățească.

Vizita delegației de partid și 
guvernamentale române condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în R.P.D. Coreeană și recenta 
vizită făcută în România de de
legația de partid și guvernamen
tală a R.P.D. Coreene, condusă 
de tovarășul Kim Ir Sen, au 
demonstrat încă o dată solidari
tatea militantă dintre poporul 
coreean și poporul român în 
lupta pentru victoria cauzei co
mune, a construcției socialis
mului, au adus o contribuție în
semnată la ridicarea pe o treap
tă superioară a relațiilor dintre 
partidele, guvernele și popoare
le coreean și român.

Ambasadorul R.P.D. Coreene

Fabrica de confecții), „Eu pro
duc, eu controlez, eu răspund" 
(la Fabrica de ață), „Registrul 
economiilor" (la U.F.E.T.), „Uti
laj folosit la capacitate maxi
mă" (la Tehnoutilaj) ca și ac
țiunea „Prietenul noului înca
drat" desfășurată la unități unde 
fluctuația de cadre înregistrea
ză în continuare cote ridicate, 
(cum ar fi Fabrica de ață și cea 
de confecții), în vederea consti
tuirii unor temeinice colective 
muncitorești. Rezultatele econo
mice ale acestor inițiative au 
fost discutate în cadrul colec

EDUCAREA FRĂȚIEI Șl UNITĂȚII 
DINTRE TINERII DE TOATE 

NAȚIONALITĂȚILE
tivelor de tineri, analizîndu-se 
realizările și sarcinile de viitor 
din perspectiva răspunderii po
litice, educative ce le revin tu
turor și fiecăruia, ca și. desigur, 
organizațiilor U.T.C. cu precă
dere acum, în preajma Congre
sului. al X-lea al U.T.C.

O altă formă de educare a 
unității naționale au constituit-o 
concursurile pe teme de etică și 
echitate socialistă desfășurate în 
citeva dintre principalpie orga
nizații U.T.C. din municipiu. 
Astfel, la Fabrica de confecții 
s-a organizat. începînd încă din 
faza de masă, un interesant și 
educativ concurs „Trebuie să 
știm cum să ne comportăm", 
între ai cărui câștigători, intr-o 
finală pe întreprindere ce a re
unit peste 50 de tineri români 
și maghiari, s-au clasat pe pri
mele locuri tinerele Benczedy 
Clara și Simion Doina. Fără a 
ignora meritul inițiativei, tre
buie însă, să remarcăm că este 
vorba mai degrabă de un în
ceput singular, ale cărui bune 
rezultate impun extinderea aces
tei forme • concursului, directă 

rilor externe, Constantin Flitan, 
ambasadorul României la Paris.

Au luat parte Norbert Segard, 
ministrul comerțului exterior, 
Bernard Destremeau, secretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Ex
terne, Raoul Delaye. ambasado
rul Franței la București.

OFICIAL
persoane oficiale care-1 însoțesc 
pe primul ministru al Franței in 
vizita pe care o întreprinde în 
țara noastră.

Au fost prezenți ambasadorul 
României la Paris și ambasado
rul Franței la București.

In timpul dineului, desfășurat 
într-o atmosferă de caldă pri
etenie, primul ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste 
România. Manea Mănescu. și 
primul ministru al Republicii 
Franceze, Jacques Chirac, au 
rostit toasturi.

Datorită orei tirzii, vom pu
blica toasturile în numărul de 
miine al ziarului.

a ținut să sublinieze, în mod 
deosebit, înalta apreciere acor
dată de poporul coreean erois
mului. abnegației și spiritului de 
sacrificiu cu care au acționat 
comuniștii români, oamenii 
muncii de la orașe și sate, răs- 
punzind chemării partidului, a 
secretarului general al P.C.R., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
lupta împotriva inundațiilor și 
înlăturarea gravelor consecințe 
ale acestora, pentru asigurarea 
desfășurării normale a întregii 
activități. Poporul nostru — a 
spus in încheiere vorbitorul — 
are convingerea că poporul ro
mân va recupera in cel mai 
scurt timp daunele pricinuite 
de inundații și va îndeplini îna
inte de termen actualul planr 
cincinal.

FORUMUL NAȚIONAL AL PIONIERILOR
La Reșița s-au deschis, joi, lu

crările celui de-al IV-lea Forum 
Național al pionierilor. Timp de 
două săptămini, peste 600 de 
purtători ai cravatelor roșii cu 
tricolor din întreaga țară vor a- 
naliza activitatea desfășurată în 
anul școlar care a trecut, înfăp
tuirea Programului educației 
prin muncă și pentru muncă, in 
spirit revoluționar a pionierilor 
și școlarilor, adoptat la forumul 
precedent, vor participa la ac
țiuni de muncă patriotică, in- 
tilniri cu fruntași in producție, 
vor face excursii și se vor în
trece in cadrul a numeroase ma
nifestări cultural-artistice, spor
tive și de pregătire pentru apă
rarea patriei.

Cel de-al IV-lea Forum Națio
nal al pionierilor va elabora și 
adopta Programul educării pio
nierilor și școlarilor in spiritul 

și antrenantă pentru marea masă 
de tineri și la nivelul celorlalte 
organizații, pe o arie teoretică 
mai largă, în cadrul căreia ar 
putea cu siguranță intra teme 
privind concepția partidului 
nostru asupra politicii de con
viețuire frățească a tuturor lo
cuitorilor țării, precum și teme 
de istorie națională, de cunoaș
tere a valorilor fundamentale 
ale culturii și artei românești, 
ca și a moștenirii culturale a 
celorlalte naționalități conlocui
toare. Tot ca o acțiune ce s-a 
bucurat de un deosebit interes 

s-a înscris și cea inițiată la că
minul de nefamiliști al aceleiași 
întreprinderi — prezentarea pe
riodică a celor mai noi apa
riții editoriale din limbile româ
nă și maghiară, acordindu-se 
atenție aparte lucrărilor social- 
politice și beletristice care se 
referă la problemele specifice 
ale tinerei generații, la locul și 
rolul ei in societatea socialistă. 
Unul dintre principalele canale 
de educare a tinerilor in spiri
tul unității naționale o consti
tuie activitatea cultural-artisti- 
că, sub toate formele ei. O ini
țiativă interesantă este cea a 
organizației U.T.C. de la Liceul 
pedagogic ai cărei membri, pe 
parcursul unui . întreg an școlar, 
au ajutat pe uteciștii din alte 
organizații, români, maghiari și 
de alte naționalități (liceul me
canic, liceul agricol), la învăța
rea de cîntece patriotice și re
voluționare. O altă acțiune no
tabilă in acest sens au consti
tuit-o vizionarea și dezbaterea 
în colectiv a unor filme ca „Ște
fan cel Mare — Vaslui 1475“ sau 
,.Mihai Viteazul", (in organizații
le U.T.C. de la Fabrica de con-

TELEGRAME
Președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Un

gare, PAL LOSONCZI, a trimis președintelui Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, următoarea telegramă :

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Mulțumesc sincer pentru urările dumneavoastră transmise cu 

ocazia alegerii mele în funcția de președinte al Consiliului Prezi
dențial al Republicii Populare Ungare.

Doresc ca relațiile noastre să se întărească spre binele popoare
lor noastre, socialismului și păcii.

FRANCOIS MITTERRAND, prim secretar al Partidului Socialist 
Francez, a trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, președin
tele Republicii Socialiste România, o telegramă in care se spune :

Domnule președinte și dragă prietene,
Aflînd cu emoție despre catastrofa care a lovit România ca ur

mare a recentelor inundații, doresc să vă asigur, în aceste împreju
rări grele, de toată simpatia și prietenia frățească a socialiștilor 
francezi față de curajosul popor român.

AHMED HASSAN AL-BAKR, președintele Republicii Irak, a 
trimis președintelui Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, următoarea telegramă :

Am primit cu profundă mihnire știrile despre inundațiile de
vastatoare care s-au abătut asupra țării dumneavoastră.

Adresîndu-vă compasiunea noastră, mă rog lui dumnezeau să va 
apere de toate nenorocirile.

Căpitan de fregată DIDIER RATSIRAKA, președinte al Consi
liului Suprem al Revoluției al Republicii Malgașe, a trimis tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii Socialiste 
România, o telegramă in care se spune :

Am fost deosebit de întristat aflînd că mai multe orașe ale 
României au suferit mari inundații, care au produs importante pa
gube la vremea recoltatului. , ,

în numele poporului malgaș, al Consiliului Suprem al Revoluției 
și al Guvernului malgaș, vă rog să acceptați, și să binevoiți a trans
mite locuitorilor regiunilor sinistrate, expresia solidarității și pro
fundei noastre simpatii.

VIZITA

Președintele Partidului Repu
blican al Poporului din Turcia, 
Biilent Ecevit, a făcut, în cursul 
dimineții de joi, o vizită la 
Muzeul de istorie a partidului 
comunist, a mișcării revoluțio
nare și democratice din Româ
nia. S-a vizitat apoi Muzeul, de 
artă al Republicii Socialiste

AU TERMINAT SECERIȘUL
într-o telegramă adresată Co

mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, Comi
tetul județean de partid Bihor 
raportează că oamenii muncii 
din agricultura bihoreană, sub 
conducerea și îndrumarea orga
nizațiilor de partid, au încheiat 
în ziua de 24 iulie recoltatul 
griului pe întreaga suprafață 
cultivată în întreprinderile agri
cole de stat și cooperativele a- 
gricole de producție.

în prezent, scrie în telegramă, 
lucrătorii ogoarelor din județul 
nostru, in frunte cu comuniștii, 
și-au concentrat eforturile pen
tru încheierea grabnică a acțiunii 
de eliberare a terenurilor, exe
cutarea arăturilor și însămința- 
rea culturilor duble pe suprafa
ța de 43 000 ha. De asemenea, au 
fost luate măsuri pentru re- 
însămințarea cu porumb și 
legume a unor suprafețe pe care 
a băltit apa. astfel incit să fie 
recuperate pierderile provocate 
de inundații, precum și de ex
cesul de umiditate.

în telegramă se arată, de ase
menea, că au fost intensificate 
lucrările de întreținere a po
rumbului și a celorlalte culturi 
prășitoare, recoltarea, trans- 

eticii și echității, al moralei so
cialiste și comuniste, program ce 
iți propune să transpună, intr-un 
limbaj specific copiilor, „Codul 
principiilor și normelor muncii 
și vieții comuniștilor, ale eticii 
Și echității socialiste" adoptat de 
cel de-al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

Delegații și invitații la Forum 
au fost salutați de către tovară
șii Trandafir Cocirlă, prim-se- 
cretar al Comitetului județean 
Caraș-Severin al Partidului Co
munist Român, președintele Co
mitetului Executiv al Consiliului 
popular județean, Sfercocea Pe
tre, maistru furnalist, Erou al 
Muncii Socialiste și Virgiliu Ra- 
dulian, președintele Consiliului 
Național al Organizației Pionie
rilor, adjunct al ministrului e- 
dueației și invățămintului.

fecții, de ață etc), consacrate 
unor mari personalități care au 
luptat pentru independență și 
unitate națională, prilej bineve
nit de a demonstra unitatea de 
voință și luptă a întregului po
por, a tuturor naționalităților 
conlocuitoare pentru idealul li
bertății și neatirnării. Tot ca o 
formă specifică a acestei acțiuni 
se înscriu și schimburile de ex
periență între organizații U.T.C. 
din municipiu și organizații din 
alte localități sau județe. în 
acest sens, tovarășul Nicolae 
Szabo, președintele consiliului 

municipal al elevilor, ne-a vor
bit despre reușita unui schimb 
de experiență desfășurat la 
Galați, cu consiliul municipal al 
elevilor, căruia i se așteaptă fi
reasca sa continuare aici, la 
Odorheiul Secuiesc. Iar inițiati
va s-a extins și la nivelul or
ganizațiilor U.T.C. din școlile 
municipiului (Liceul „Al. Papiu 
Ilarian", „Unirea", Școala gene
rală nr. 1) care au vizitat sau 
au găzduit elevi din alte jude
țe : Brașov, Sibiu, Mureș, Neamț, 
cunoscînd astfel nu numai pre
ocupări din munca și viața co
legilor lor, ci și bogăția tradi
țiilor spirituale ale acestor me
leaguri, perspectivele de dezvol
tare ale județelor respective in 
următorul cincinal.

La rindul său, Clubul tinere
tului și-a orientat activitatea în 
direcția conceperii unor progra
me complexe și variate care să 
contribuie la mai buna cunoaș
tere a tinerilor de diverse na
ționalități, la întărirea pe aceas
tă bază a unității și frăției lor, 
In lumina sarcinilor complexe ce 

România, unde oaspetele ■ no
tat in cartea de onoare : „Con
vingerea mea este că marii 
pictori români pot fi comparați 
cu marii maeștri ai artei mon
diale".

Președintele Partidului Repu
blican al Poporului din Turcia 
a vizitat, de asemenea, cartiere 
din Capitală. Oaspetele ture a 
fost însoțit de Vasile Șandru, 
adjunct de șef de secție Ia C.C. 
al P.C.R.

portul și depozitarea în cele 
mai bune condițiuni a întregii 
producții de furaje și legume, 
executarea la un nivel agro
tehnic superior și la timpul op
tim a tuturor lucrărilor din le- 
gumicultură, pomicultură și ce
lelalte ramuri de producție. Au 
început lucrările de condițio
nare a seminței și se execută 
arăturile pe terenurile destinate 
viitoarei recolte de grîu.

„Trofeul Carpați"
Astăzi, amatorii de handbal din 

țara noastră pot urmări in 
Capitală, la Pitești și Ploiești, 
partide din cadrul tradiționalei 
competiții internaționale „Tro
feul Carpați". în vederea acestui 
important turneu, la actualele e- 
diții — a XV-a feminină și a 
X£V-a masculină — și-au anun
țat prezența prestigioase echipe 
din arena handbalului mondial. 
La această competiție, în rîndul 
echipelor masculine, notăm pre
zența campioanei mondiale pe 
anul 1974, echipa României, 
ocupantei locului doi la ultimul 
campionat mondial, reprezenta
tiva R. D. Germane, puternicelor 
formații ale Iugoslaviei, U.R.S.S., 
și Cehoslovaciei. Din rindul e- 
chipelor feminine nu va lipsi, 
firește, naționala României, 
vicecampioană mondială pe a- 
nul 1973, care va concura ală
turi de alte laureate și medalia
te de la ultimul campionat mon
dial, formațiile : U.R.S.S., Unga
riei, Cehoslovaciei și R. D. Ger
mane.

Astăzi în prima zi de întreceri 
organizatorii au anunțat urmă
torul program : în turneul mas
culin — de la ora 17,30, la Pala
tul sporturilor și culturii din 
Capitală, U.R.S.S. — Cehoslova
cia, România (A) — România 
(B) și R. D. Germană — Iugo
slavia. în turneul feminin care 
are loc în Sala sporturilor din 
Pitești vor evolua de la ora 
17,15, R. D. Germană — Ceho
slovacia, România (A) — Româ
nia <B) și U.R.S.S. — Ungaria.

(G. F.J.

revin tineretului din documen
tele Congresului al XI-lea al 
partidului. Directorul clubului, 
Morvay Zoltan, ne-a vorbit des
pre interesul de care s-au bucu
rat cicluri ca „Noi șantjere ale 
cincinalului", „Istoria cărții ro
mânești", „Comentarii la 40 ds 
steme" și „Să cunoaștem legile 
țării". Sînt. desigur, toate aces
tea inițiative notabile, valoroa
se, din care se cer continuate 
și diversificate, cu un accent tot 
mai atent pe ideea conștientiză
rii apartenenței tuturor tinerilor 
la ființa noastră națională, a 
unității de idealuri și acțiune a 
tuturor tinerilor in perspectiva 
dezvoltării multilaterale a pa
triei noastre.

Iată, așadar, că la Odorheiul 
Secuiesc, există premise bune, 
valoroase a muncii de educare 
patriotică, de unitate națională 
a tineretului, ceea ce, de la în
ceput înseamnă un bun ciștigat. 
Desigur, nu se poate spune că 
s-a făcut totul în această direc
ție, că s-au relevat toate posi
bilitățile de care dispun orga
nizația municipală a U.T.C., 
organizațiile sale.

Dimpotrivă, toate aceste ac
țiuni marchează și definesc o 
anume etapă a acestei activități 
educative. Dar, din perspectiva 
pregătirii Congresului al X-lea 
al U.T.C. și Conferinței a X-a a 
U.A.Ș.C.R., a intensificării în
tregii munci politico-educative 
în rîndul tineretului, educarea 
sentimentului de unitate națio
nală, de patriotism socialist și 
mindrie națională trebuie să cu
noască o etapă calitativ supe
rioară și să constituie o preocu
pare expresă, aparte a organe
lor și organizațiilor U.T.C., fi- 
gurînd ca atare atit în planu
rile lor de muncă, cît și în în
treaga lor activitate concretă.

Așa îneît, finalizînd inițiative
le existente, antrenînd cît mai 
multe organizații, cît mai mulți 
tineri la conceperea și realiza
rea unor asemenea acțiuni, Co
mitetul municipal Odorheiul Se
cuiesc al U.T.C. va putea afir
ma cu toată certitudinea că se 
află pe drumul unei experiențe 
pozitive intr-un domeniu al 
muncii politice și educative de 
maximă importanță și respon
sabilitate.



la HelsinkiInterviul lui Nguyen Huu Tho

Scînteia tineretului"

Fără slujbă

ale vieții noi in Vietnamul de sud
Expoziție 

românească

la început de drum...
• Nici un loc de muncă pentru 10 000 
absolvenți din Țara Galilor • Preocupări 

oficiale și îngrijorări justificate

în ansamblu, trăsătura domi
nantă a situației din Vietnamul 
de sud, la peste două luni după 
eliberarea totală, constă în 
aceea că ordinea și securitatea 
au fost întărite, producția a fost 
restabilită, o nouă dezvoltare a 
fost înregistrată în anumite ra
muri economice, foamea și șo
majul înlăturate, iar condițiile 
de viață ale maselor largi mun
citoare s-au îmbunătățit treptat 
— a declarat, într-un interviu 
acordat agenției Prensa Latina, 
Nguyen Huu Tho, președintele 
Prezidiului C.C. al Frontului 
Național de Eliberare, președin
tele Consiliului Consultativ al 
Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud.

Pretutindeni, 
de sud eliberat 
la orașe ca și 
populației s-a 
schimbare. Preluind in propriile 
mîini dreptul de a conduce, 
populația a instaurat puterea 
administrativă și edifică o via
ță nouă înlăturînd sechelele fos
tului regim. Uzinele și întreprin
derile au fost redeschise succe
siv, muncitorii și inginerii lu
crează într-un nou cadru, iar în 
mai multe uzine ei și-au ridicat 
randamentul față de perioada 
de dinainte de eliberare. Mili
oane de locuitori smulși cu for
ța din satele lor au putut, cu 
ajutorul administrației, să re
vină și să reconstruiască satele

în noul Vietnam 
— a arătat el — 
la sate, în viata 
produs o adincă

natale. Odată cu restabilirea și 
dezvoltarea industriei și agri
culturii, șomajul moștenit de la 
vechiul regim a fost resorbit 
pas cu pas. Administrația revo
luționară depune eforturi pen
tru transformarea treptată a 
unei economii neputincioase în
tr-o economie independentă și 
suverană, progresind spre o 
economie care se completează 
între Nord și Sud. Administra
ția, la diferitele sale eșaloane 
reprezentind interesele munci
torilor. țăranilor și altor pături 
populare, se consolidează în 
noile regiuni eliberate. Paralel, 
puterea revoluționară dă un im
puls viguros mișcării culturale, 
edificind o nouă cultură naționa
lă, democratică și progresistă. 
Puterea revoluționară are de re
zolvat în egală măsură o altă 
grea sarcină — aceea de a re
educa aproape un milion de mi
litari și membri ai fostelor ar
mate și administrații saigoneze 
pentru a-i ajuta să devină ade- 
vărați cetățeni.

Referindu-se la transpunerea 
în practică a Acordului de la 
Paris, Nguyen Huu Tho a subli
niat că acesta continuă să fie 
un document internațional de o 
importantă semnificație istorică. 
De mai multe ori — a spus el 
— Guvernul Revoluițonar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud a declarat că princi
piile fundamentale ale acordu- : 
lui trebuie respectate și aplicate.

din

*TALI/ Muncitori agricoli din Sien" -anifeștînd în favoarea reînnoirii contractelor colective 
de muncâ

Țările nealiniate vor acționa cu hotărire
pentru democratizarea relațiilor

internaționale■

Convorbiri
româno-algeriene

Vast program de refacere economiei

Noile organe ale puterii de 
stat, instalate în Cambodgia 
imediat după victoria împotriva 
regimului antipopular lonnolist, 
au trecut Ia înfăptuirea unui vast 
program de refacere a obiecti
velor industriale distruse de 
război, a culturilor de orez, șo
selelor. căilor ferate și centra
lelor electrice. Principala aten
ție — se arată intr-un comuni
cat difuzat de postul de radio 
Pnom Penh cu privire la înde
plinirea sarcinilor de refacere a 
economiei naționale — a fost 
acordată sporirii volumului pro
ducției agricole. în întreaga țară 
au fost create grupe de pro-

ORIENTUL
APROPIAT

La librăria „Stockman" 
Helsinki, cea mai mare din Fin
landa, a fost deschis un stand 
de carte românească.

La loc de frunte sînt expuse 
lucrări, editate în limbi străine 
inclusiv în finlandeză, ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, 
precum și portretul șefului sta
tului român, al tovarășei Elena 
Ceaușescu, și numeroase volume 
de istorie, geografie, artă și li
teratură, diverse albume de artă.

Sînt expuse, de asemenea, 
principalele documente ale Con
gresului al XI-lea al P.C.R.

Cuvîntările de deschidere a 
standului au fost rostite de pro
fesor Eino Soulahti, directorul 
librăriei, personalitate marcantă 
a vieții culturale finlandeze, și 
Constantin Vlad. ambasadorul 
țării noastre in Finlanda. Vorbi
torii au subliniat faptul că stan
dul de carte românească — 
organizat numai cu cîteva zile 
înainte de deschiderea la Hel
sinki a lucrărilor fazei a treia 
a Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa — in
clude lucrări ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu. în care sînt 
afirmate cu consecvență prin
cipiile de bază ale politicii ex
terne active a P.C.R. și Guver
nului României, de largă cola
borare cu toate statele, în inte
resul consolidării păcii, secu
rității și cooperării între popoare.

în paragraful 41 al re
centei Cărți Albe a gu
vernului britanic stă 
scris: „Șomajul are e- 
fecte deosebit de grave 
asupra tineretului". Este 
o recunoaștere oficială a 
situației precare în care 
se găsesc zeci de mii de 
tineri britanici la începu
tul celui de-al doilea se
mestru al acestui an.

Merită semnalat faptul că 
planul antiinflaționist, in 
care laburiștii și-au pus 
multe speranțe, conține refe
riri concrete la problemele 
tineretului, și mai ales la cea 
mai acută dintre ele — asi
gurarea unui loc de muncă.

,__ ___  _I se
„Guvernul va intro- 

noi măsuri pentru 
posibilităților de 

pentru tineri și va 
T.U.C. (sindicatele) 
(consiliul industria- 
legătură cu luarea

gurarea unui Ioc de mi 
în același_ paragraf 41 
spune : ~
duce 
creșterea 
calificare 
consulta 
și C.B.I. 
șilor) în 
unor măsuri speciale tempo
rare pentru angajarea lor în 
industrie". Mai concret, este 
vorba de inițierea unor mă
suri în vederea calificării și 
recalificării tinerilor, a aju
torării lor să-și găsească noi 
slujbe prin activarea șl în
tărirea serviciilor de plasare 
a forței de muncă disponibi
le, precum și în vederea in
troducerii unor subsidii tem
porare pentru firmele situate 
in regiuni cu o rată mare a 
șomajului șl care respectă 
recomandarea guvernului de 
a nu majora retribuția sala- 
riaților lor decit cu 6 lire pe 
săptămină in viitoarele 18 
luni.

Preocuparea pentru redu
cerea proporțiilor îngrijoră-^* 
țoare pe care le-a luat șoma
jul în rindul tinerilor răzba
te și din discursul parla
mentar al ministrului finan
țelor, Denis Healey : „Vom 
lua măsuri, după cum speci
fică clar Cartea Albă, pentru 
încurajarea calificării și an
gajării absolvenților din școli 
și a altor tineri în industrie". 
Există, însă, între preocupări, 
intenții șl realitatea de fie
care zi o mare distanță care 
trebuie acoperită. Astfel, mă
surile preconizate de guvern 
pentru combaterea șomajului 
juvenil actual vor avea, se 
pare, de luptat în primul 
rind, cu efectele nedorite ale 
Cărții Albe. Același ministru, 
Healey, recunoaște că scăde
rea puterii de cumpărare a 
populației s-ar putea reduce 
cu circa 300 milioane lire, ca 
urmare a limitării majorării 
salariilor. Aceasta ar putea 
duce la o creștere totală a 
șomajului „cu cîteva zeci de 
mii de oameni" (TIMES). 
Majoritatea acestora o vor 
constitui, probabil, tinerii ab
solvenți care nu vor găsi pe 
piața muncii slujbe nou în
ființate, așa cum li se promi
sese în aprilie, cu ocazia re
ducerii alocațiilor de stat 
pentru educație și redistri
buirea lor... in această direc
ție.

Presa britanică inserează 
succinte relatări asupra di
mensiunilor acestui negativ 
fenomen social. Spre exem
plificare, reproducem din 
TIMES, cîteva date și în
semnări privind o zonă din
tre cele mai afectate ale 
Marii Britanii : Țara Galilor. 
Sub titlul „NICI UN LOC 
LIBER PENTRU 10 000 DE 
ABSOLVENȚI AI ȘCOLI
LOR DIN ȚARA GALILOR", 
ziarul londonez apreciază că 
perspectivele de angajare în 
această lună sint cele mai 
nefavorabile din ultimii 30 
de ani și că este foarte pro
babil ca 10 000 de proaspeți 
absolvenți ai școlilor din re
giune si îngroașe numărul 
șomerilor existenți (70 000, 
ceea ce reprezintă 7 la sută 
din totalul forței de muncă), 
în cuvintele secretarului 
Trade Union-urilor din Țara 
Galilor este strinsă toată a- 
mărăciunea pe care poate s-o 
degaje o astfel de stare de 
lucruri : „Avem mijloace de 
calificare foarte slabe și șo
majul se accelerează. Unul 
dintre cele mai importante 
momente din viață este cînd 
Începi să muncești, cînd te 
obișnuiești cu disciplina 
muncii și știm prea bine că 
tinerii care muncesc cauzea
ză mai puține dificultăți, de
cit cei fără slujbe. Consecin
țele sociale ale șomajului 
sînt creșterea vandalismului 
și a altor crime, frustrările 
și migrațiile care vor fi anul 
acesta îngrozitoare". Ca re
zultat ai „situației disperate" 
din această parte a țării, cum 
o califica TIMES, apar cite- 
va propuneri pentru crearea 
unor locuri de 
curățarea rîurilor 
lelor.

Aceeași Carte 
recunoaște deschis situația in 
domeniul folosirii neintegrale 
a forței de muncă, înaintea
ză cîteva precizări in legă
tură cu intențiile guvernului 
laburist de a duce lupta pe 
frontul șomajului (căruia 
i-au căzut victime pină la 
ora actuală 860 000 britanici).

LA ALGER au îneput cor- 
vorbiri oficiale între ministrul 
algerian al energiei și industri
ei. Belaid Abdessalem, și mi
nistrul român al minelor, pe
trolului și geologiei. Bujor Al- 
mășan, aflat in vizită in Alge
ria. Cu acest prilej, au 
abordate probleme privind co
laborarea dintre Algeria 
România în domeniile minelor, 
petrolului și geologiei. La con
vorbiri au luat parte consilieri și 
experți.

„Prin rezoluțiile politice și eco
nomice ce vor fi adoptate cu a- 
cest prilej — a subliniat el —, 
țările nealiniate vor continua să 
acționeze cu hotărire în favoa
rea unei noi ordini economice 
internaționale, bazate pe echi
tate, imperativ de cea mai mare 
importanță în acest moment, și 
în favoarea soluționării marilor 
probleme politice și economice 
internaționale, pentru democra
tizarea relațiilor internaționale, 
pentru unitate și solidaritate in 
rîndurile țărilor din lumea a 
treia".

Ministrul peruan al afacerilor 
externe, Miguel Angel de la Flor 
Valle, care a făcut o vizită ofi
cială la Alger, a declarat într-un 
interviu acordat agenției națio
nale algeriene de presă „A.P.S." 
că problemele politice și econo
mice ce vor fi abordate la apro
piata ' Conferință de la Lima 
(25—29 august) a miniștrilor afa
cerilor externe ai țărilor neali
niate „vor fi de o egală impor
tantă atit pentru țările partici
pante. cit și pentru ansamblul 
popoarelor din lumea a treia".

fost

și

• LA MORONI a fost consti
tuit primul guvern al noului 
stat independent al Insulelor 
Comore. Șeful statului, Ahmed 
Abdallah, a preluat și funcția 
de prim-ministru șl ministru al 
justiției. Din cabinet mai fac 
parte opt miniștri.

ducție de întrajutorare care 
și-au fixat ca obiectiv valorifi
carea de noi terenuri în vederea 
sporirii producției agricole. Un 
rol însemnat în activitatea aces
tor grupe îl au membrii forțelor 
armate de eliberare națională 
ale Cambodgiei, care participă 
alături de populația activă, la 
lucrările de reconstrucție.

Potrivit comunicatului postu
lui de radio Pnom Penh, ca ur
mare a eforturilor depuse, a fost 
redeschisă circulația pe șoseaua 
care asigură legătura între capi
tala țării și toate celelalte pro
vincii. se apropie de sfirșit lu
crările pentru repunerea în 
funcțiune a aeroportului interna
țional. avariat în timpul lupte
lor violente care au avut loc 
mai ales în ultimele luni ce au 
precedat căderea regimului lon- 
nolist. în numeroase provincii 
au început să funcționeze nor
mal magazinele pentru desfa
cerea produselor alimentare și a 

. produselor de primă necesitate.
La Pnom Penh s-a anunțat, to
todată, că șl-a reluat activitatea 
cea mai mare fabrică textilă din 
Cambodgia.

OCUPĂRII ILEGALECONDAMNARE FERMA
A NAMIBIEI DE CĂTRE AFRICA DE SUD

PREȘEDINTELE Houari 
Boumediene, președinte în exer
cițiu al celei de-a patra Confe
rințe la nivel înalț, a țărilor ne
aliniate, și ministrul de externe 
Abdelaziz Bouteflika, președin
tele Consiliului ministerial al 
țărilor nealiniate, au primit ce
reri din partea Insulelor Capu
lui Verde și Insulelor Comore 
de a fi primite in Mișcarea ță
rilor nealiniate. Ziarele algeri
ene precizează că această pro
blemă urmează a fi înscrisă pe 
ordinea de zi a apropiatei Con
ferințe ministeriale de la Lima 
a țărilor nealiniate.

s-a
po-

Securitate să examineze pro
blema adoptării măsurilor nece
sare pentru respectarea de că
tre autoritățile rasiste de la Pre
toria a hotărîrilor Națiunilor U- 
nite cu privire la Namibia, in
clusiv retragerea de pe acest te
ritoriu a forțelor armate ale 
R.S.A. și transmiterea puterii 
poporului namibian, pe baza u- 
nor alegeri libere, desfășurarte 
sub egida O.N.U. în continuare, 
în scrisoare se arată că Nați
unile Unite au cerut tuturor sta
telor să. nu livreze arme Africii 
de Sud, arătindu-se că arma
mentul importat din unele state 
este folosit de autoritățile rasiste 
pentru continuarea ocupării ile
gale a Namibiei și reprimarea 
luptei poporului namibian pen
tru libertate și independență.

Situația periculoasă care 
creat în Namibia din cauza 
liticii rasiste a guvernului de la 
Pretoria reprezintă o amenin
țare la adresa păcii și securită
ții din Africa și din întreaga 
lume — se arată intr-o scrisoare 
a președintelui Comitetului spe
cial al O.N.U. pentru decoloni
zare, adresată secretarului ge
neral al Națiunilor Unite. După 
ce amintește că întreaga opinie 
publică internațională condamnă 
cu hotărire ocuparea ilegală a 
Namibiei de către Africa de Sud, 
Comitetul special pentru decolo
nizare cheamă Consiliul

• REPREZENTANȚII a 14 sta
te membre ale O.S.A., care par
ticipă la lucrările T.I.A.R. de la 
San Jose, au hotărit. ca la reu
niunea specială a O.S.A., pro
gramată pentru 29 iulie, în capi
tala Costa Ricăi. să fie abordată 
problema ridicării sancțiunilor 
impuse Cubei în 1964.

Totodată, 
membri ai 
merican de asistență reciprocă 
(T.I.A.R.) au adoptat amenda
mentul Perului la tratat privind 
includerea în document a con
ceptului de securitate economică, 
ce califică agresiunea economică 
drept un act deosebit de grav la 
adresa păcii și cooperării in re
giune.

20 din cei 21 de 
Tratatului inter-a-
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NAȚIUNILE UNITE — Un 
purtător de cuvînt al O.N.U. a 
anunțat la New York că bata
lionul peruan care va părăsi la 
sfîrșitul lunii iulie forțele 
O.N.U. staționate pe înălțimile 
Golan va fi înlocuit de un con
tingent iranian. Secretarul ge
neral al O.N.U., Kurt Waldheim, 
a acceptat, în acest sens, oferta 
guvernului iranian, după ce a 
consultat Consiliul de Securitate 
și guvernele Israelului și Siriei. 
Efectivele iraniene vor fi apro
ximativ egale cu cele ale bata
lionului peruan, care numără 
circa 500 de ofițeri și soldați.

După cum se știe, guvernul 
peruan a cerut retragerea con
tingentului său din forța O.N.U. 
dislocată în Orientul Apropiat 
din motive de economii.

BEIRUT. — Două persoane au 
fost ucise și alte cinci rănite în 
cursul bombardamentului des
chis miercuri de artileria israe- 
liană asupra satului libanez de 
frontieră Ain Ebel.

Potrivit unui comunicat mili
tar difuzat la Beirut, mai multe 
case au fost avariate in timpul 
bombardamentului. Artileria li
baneză a ripostat.

BEIRUT. — Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Execu
tiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei (O.E.P.), l-a 
primit, joi, la Beirut pe Faruk 
al Kaddumi, șeful Departamen
tului politic al O.E.P., care i-a 
prezentat conținutul recentelor- 
sale întrevederi de la Cairo, cu 
președintele Anwar El Sadat și 
cu vlcepremierul și ministrul 
egiptean de externe, Ismail 
Fahmi. Agenția M.E.N. preci
zează că au fost luate în dis
cuție și rezultatele recentei Con
ferințe ministeriale islamice de 
la Djeddah (Arabia Saudită).

R.P. UNGARA - Vedere exterioara a noului centru cultural 
construit la Salaotarjan

muncă la 
și a cana-

Albă, care
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• CEA MAI LUNGA TAPISERIE DIN LUME. Londonezii pot 
admira, începind de miercuri, cea mai lunga tapiserie din lume, 
urmînd să decidă dacă aceasta va rămîne sau nu în capitala 
britanică. Lucrarea, care măsoară aproximativ 91,6 m, înfățișează 
episoade din istoria celui de al doilea război mondial, începind 
cu momentul Dunkerque pînă la debarcarea în Normandia. 
Realizarea aparține unui număr de 20 de școlari, care au pornit 
de la desenul unui tînăr artist, la care acesta a lucrat timp 
de patru ani • ELICOPTERE ȘI TELEVIZIUNE IN CULORI 
PENTRU POMPIERII DIN TOKIO. Serviciile de luptă nipone 
împotriva focului vor fl primele din lume care vor utiliza eli
coptere purtătoare de camere TV în culori pentru combaterea 
incendiilor. Transmisiunea televizată în culori a incendiilor prin 
intermediul elicopterelor va permite cartierului general al 
pompierilor să ia decizii rapide privind evacuarea persoanelor 
aflate în pericol și să dirijeze operațiunile. Elicopterele avînd o 
rază de acțiune de la 25 la 70 kilometri, vor fi utilizate pentru 
a survola focurile din păduri, eventualele incendii Izbucnite la 
uzinele petrochimice sau cele de la bordul petrolierelor • RE
GULATOR CARDIAC PENTRU UN SUGAR DE TREI SĂPTA- 
MÎNI. Unui băiețel de numai trei săptămîni l-a fost aplicat, 
miercuri, la spitalul pentru copil din Glasgow — *.........I. 1_ -.,11-1-1 pentru copil din Glasgow un regulator 
cardiac. Medicii apreciază că, probabil, este vorba de cazul cel 
mai precoce de Inserție a unul regulator cardiac In Marea Brita- 
nie • APA INSUFICIENTĂ IN ITALIA. Absența apei se face 
serios simțită In. Italia insulară și meridională. Mai multe 
„marșuri ale setei" au fost organizate în cursul ultimelor zile 
la Palermo (In Sicilia) și la Cagliari (In Sardinia) pentru a obține 
o mai bună aprovizionare cu apă a acestor regiuni. De mai 
multe luni consecutiv la Palermo seceta a dus la o accentuată 
lipsă de apă, dar autoritățile municipale consideră că 42 la sută 
din cantitatea de apă se pierde pe rețeaua de canalizare, foarte 
veqhe. Unii proprietari da puțuri din regiune ar fl început să 
vîhdă apă agricultorilor din zonă — semnalează agenția FRANCE 
PRESSE care transmite știrea. In Sardinia apa a fost sever ra
ționată și amenzi sînt aplicate celor care o utilizează pentru 
stropit ori pentru spălatul autoturismelor • DESCOPERIREA 
UNEI SURSE DE RADIAȚII ULTRAVIOLETE IN AFARA SIS
TEMULUI SOLAR. O sursă de radiații la limita ultravioletelor 
(intre 50 și 1 000 de angstrom!) a fost pusă în evidență pentru 
prima oară în afara sistemului solar în cursul unei experiențe 
efectuate la bordul cabinei Apollo. Această descoperire, potrivit 
părerii specialiștilor, va deschide noi orizonturi pentru astrono
mie și astrofizica • EXISTA UN ALT CONTINENT ÎN MIJLO
CUL ATLANTICULUI 7 In urmă cu 70 milioane de ani ar fl 
existat un continent în mijlocul Atlanticului, între Africa și 
America, afirmă o echipă internațională de oceanografi de la 
Universitatea din Miami, Florida. Acest continent . n-ar avea 
nici o legătură cu mitica Atlântidă, subliniază oceanografii, 
printre care figurează cîțiva savanți celebri.

• LA EREVAN, capitala Ar
meniei sovietice, și-a închis, joi 
după-amiază, porțile expoziția 
„Mobila românească — 1975“ — 
cea mai reprezentativă mani
festare a anului de acest gen, 
organizată peste hotare de țara 
noastră.

Timp de o săptămînă, produ
sele a aproape 40 de întreprin
deri ale industriei republicane 
și locale și unor unități ale 
cooperației meșteșugărești au 
polarizat atenția a numeroși 
specialiști din Moscova, Lenin
grad. Kiev, din alte centre 
Uniunii Sovietice, locuitori 
capitalei Armeniei, turiști.

supra construirii unor magistrale 
pentru trenurile rapide. Dato
rită unor dificultăți financiare, 
guvernul nipon a fost nevoit să 
decidă amînarea unor proiecte 
importante în domeniul con
strucțiilor de căi ferate și șosele, 
precum și realizarea altor obiec
tive.

ale 
ai

• Negocierile 
america no-spaniole

deCEA de-a opta rundă 
negocieri privind statutul baze
lor militare ale S.U.A. din Spa
nia s-a încheiat, miercuri, la 
Washington, fără a se ajunge la 
un acord asupra condițiilor de 
reînnoire a tratatului de co
operare între cele două țări. 
După cum se știe, tratatul în vi
goare dintre Statele Unite și 
Spania expiră la 26 septembrie.

Negociatorii americani și spa
nioli au căzut de acord să se 
întîlnească din nou la Madrid, 
la 18 august. în acest interval, 
discuțiile vor continua la nive
lul experților. Totodată, o sub
comisie însărcinată cu exami
narea problemelor vamale și 
fiscale se va întruni, de aseme
nea, în capitala Spaniei, la 4 
august.

• LA 22 IULIE, Mișcarea 
Populară pentru Eliberarea An- 
golei (M.P.L.A.) și Frontul de 
Eliberare Națională a Angolei 
(F.N.L.A.), au căzut de acord 
asupra unei încetări a focului, 
informează agenția portughe
ză A.N.I. Agenția menționează 
că a treia mișcare de eliberare 
din Angola, U.N.I.T.A., a ac
ceptat și ea să respecte înceta
rea focului.

• LA MOSCOVA a fost sem
nat, Ia 24 iulie, acordul privind 
schimburile de mărfuri și de 
plăți pe anul 1975 între guver
nul U.R.S.S. și guvernul R.P. 
Chineze.

înainte de semnare, a avut loc 
o convorbire între Nikolai Pato- 
licev, ministrul comerțului ex
terior al U.R.S.S., și delegația 
chineză, condusă de Cen Cieh, 
adjunct al ministrului 
lui exterior.

• Concedieri 
in Coreea de Sud

comerțu-

’A

• ÎN ZILELE de 22 șl 23 
iulie, la Sofia a avut loc 
Plenara C.C. al P.C. Bulgar, 
care a dezbătut principalele 
direcții ale dezvoltării ști
inței și progresului tehnic în 
anii celui de-al VII-Iea cin
cinal și in perspectivă, pină 
în 1990, precum și activitatea 
internațională a partidului și 
statului in prima jumătate a 
acestui an — informează a- 
genția B.T.A.

în încheierea lucrărilor 
plenarei, a luat cuvîntul To
dor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al R.P. Bulgaria.

ÎN Coreea de Sud au fost, 
recent, concediați 7 000 de func
ționari administrativi care, în 
urma acestei măsuri, au mers 
să îngroașe și mai mult rindu- 
rile numeroșilor șomeri de 
piața sud-coreeană a forței 
muncă.

pe 
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NU IESE FUM FĂRĂ FOC : 
Sala Palatului (orele 17,15; 20,15), 
Capitol (orele 8,45; 11; 13,15; 15,45; 
18,15; 20,45), Scala (orele 8,30; 11; 
13.30; 16; 18,30; 21), Grădina Ca
pitol (ora 20,15), Grădina Dinamo 
(ora 20,15).

DIN COPILĂRIA MEA t Central 
(orele 18,15; 20,30).

B.D. ÎN ALERTA : Central (o- 
rele 9,15; 11,30; 13,45; 16).

LANȚURI : Festival (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), Lu
ceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30), Casa Filmului (orele 
10; 12; 14; 16; 18; 20), Grădina
Festival (ora 20), Grădina Luceafă
rul (ora 20). Patinoarul „23 Au
gust" (ora 20,15).

ÎNFRÎNGEREA LUI L. WILKI- 
SON : București (orele 8,45; 11; 
13,15; 16,15; 18,15; 20,45), Favorit 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18: 20), 
Grădina București (ora 20,15), 
Stadionul Steaua (ora 20,30).

AL PATRULEA MIRE : Timpuri 
Noi (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15).

STRĂLUCIREA SOARELUI : 
Modern (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,45), Victoria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Grădina 
Modern (ora 20,15).

ILUSTRATE
ClMP : Lumina (orele 9; 11; 13,30; 
16; 18; 20).

BAMBI : Doina (orele 9,30; 11,30; 
13,30: 15.45; 18; 20).

LEGEA PRERIEI : Feroviar (0- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30),- 
Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15), Flamura (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15), Grădina
Aurora (ora 20,15).

PIEDONE — COMISARUL FARA 
ARMĂ : Gloria (orele 8,30; 10,45; 
13; 15,15; 17,30; 19,45), Melodia (o- 
rele 9; 11.15: 13,30; 16; 18.15; 20.301, 
Grtvița (orele 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18,15; 20,30), Grădina Titan (ora 
20.30).

JOCUL DE CĂRȚI : Volga (orele 
9; 11,30; 14,30; 17,30; 20).

SPERIETOAREA ; Tomls (orele 
9; 11; 13; 15; 17; 19). Grădina To
mls (ora 20,30).

PRIMĂVARA TRISTĂ 
ca (orele 16; 18; 20).

AVENTURILE LUI 
BERRY FINN : Buzești 
11,15; 13,30: 16: 18,15).

INCREDIBILELE AVENTURI 
ALE UNOR ITALIENI IN RUSIA : 
Viitorul (orele 15,30; 18; 20,15).

PE ARIPILE VlNTULUI : Mio
rița (orele 9.30: 15; 19).

KIT ÎN ALASKA ; Moșilor (0- 
rele 15,30; 18), Lira (orele 15,30;
18), Grădina Moșilor (ora 20,15).

î Floreas-

HUCKLE- 
(orele 9;

ULTIMUL
(orele 15.30;

TOAMNA
(orele 15,30; 
15,30; 18),
20.15) .

TATĂ DE
(orele 15.30; 18; 20,15), 
(orele 16; 18).

TELEGRAME : Flacăra 
15.30; 18; 20,15).

ULTIMUL PISTOLAR
CROSS CREEK : Arta (orele 15.30; 
17,45: 20), Grădina Arta (ora 
Grădina Bucegi (ora 20,15).

MAREA CURSĂ : Dacia 
9; 12,30; 16; 19).

COMEDIE FANTASTICĂ : 
cegi (orele 16: 18).

CEI MAI FRUMOȘI ANI : Giu- 
lesti (orele 10; .'

PAVLINKA :
14; 16; 18; 20).

PE AICI NU I 
(orele 15,30; 19).

MARELE CIRC : Unirea 
16, 18), Grădina Unirea (ora

HYPERION : Drumul Sării (o- 
rele 16: 18; 20).

UN SALT SPRE MAREA PER
FORMANȚA : Ferentari (ora
20.15) ; PĂCALĂ (orele 15,30; 18).

LUMINA LA CAPĂTUL TUNE
LULUI Cringași (orele 16: 18.15).

ȘAPTE MIRESE PR'-NTRU ȘAP-

CARTUȘ : Popular 
18; 20.15).

BOBOCILOR : Munca 
18; 20,15), Vitan (orele 
Grădina Vitan (ora

DUMINICA ;

DIN

20,15),

(orele

Bu-

15,36: 18; 20,15). 
Cotrocenl (orele

SE TRECE : Pacea

(orele
20,15).

Cosmos 
Rahova

TE FRAȚI : Grădina Bucegi (ora 
20.15).

TEROARE PE „BRITANNIC" : 
Grădina Lira (ora 20,15).

(orele
(la Teatrul de vară He-—X.-. . ” * ” “ ora

Teatrul Mic (la Rotonda

Teatrul „Lucia Sturdza 
landra“ 
răstrău) : TITANIC VALS 
19,30; - ■ - -
scriitorilor din Cișmigiu) : SPEC
TACOL DE SUNET ȘI LUMINĂ
— AMINTIREA SCRIITORILOR — 
ora 20; Teatrul „C. Tanașe“ 
dina Z ; 
ZAHĂR... ARS 
samblul „Rapsodia 
ȚARĂ BOGATĂ-N
— ora 18,30.

___________ ___ (Gră-
Boema) : UN BAiat DE 

ora 19,30: An- 
Română" : 

FRUMUSEȚI

16.30 SEARA
PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală. ___  __ .___
TELEVIZIUNII CUBANEZE. Zîm- 
betul de azi al Cubei. 17,00 Emi
siune în limba germană. 19.00 
SEARA TELEVIZIUNII CUBANE
ZE. Locuința. Film documentar-

artistic realizat de Televiziunea 
cubaneză. 19.10 Divertisment mu
zical cu grupul vocal „Los 
Bucaneros". 19,20 1001 de seri : Un 
obiect găsit. Film de desen ani
mat, realizat de studiourile 'cine
matografice cubaneze. 19.30 Tele
jurnal. 20.00 Concursul național de 
muzică ușoară Mamaia ’75. Ziua a 
IV-a de concurs. 21,00 SEARA 
TELEVIZIUNII CUBANEZE. Film 
artistic : „Odiseea generalului
Jose". 21,50 Intîlnire cu cînțăreața 
de muzică ușoară 
22,10 24 de ore. 
programului.
PROGRAMUL n

17.00 SEARA 
CUBANEZE. Del 
film documentar despre muzica și 
dansurile populare ale Cubei. 17,30 
Actualități din Cuba. 17,45 Poves
tea unui balet — procesul de 
creație al unui balet inspirat din 
muzica și dansurile vechilor locui
tori ai Cubei. 18,10 Program susți
nut de Orchestra de muzică mo
dernă cubaneză. 18,20 Publicitate. 
18,25 Univers științific. 18,55 Re
portajul „De la Ducipal la Favo
rit" de Aristide Buhoiu. 19,10 Pa
tria, partidul, poporul. Cîntece 
revoluționare și patriotice. 19.30 
Telejurnal. 20.00 File de dicționar : 
Orson Welles. Filmul artistic 
„Falstaff" — o producție hispano- 
elvețiană. 22,05 Treptele afirmării. 
Concertul în la minor pentru vio
loncel și orchestră de Camille 
Sairit-Saens. Solist George Geor
gescu — violoncel. 22,30 închiderea 
programului.

• PRIMUL ministru al Repu
blicii Guineea, Lansana Bea- 
vogui aflat într-o vizită oficială 
la Paris, a fost primit miercuri 
de președintele Franței, Valery 
Giscard d’Estaing , și a avut o 
întrevedere cu premierul fran
cez, Jacques Chirac. în cursul 
convorbirilor au fost abordate o 
serie de probleme legate de 
perspectivele cooperării dintre 
cele două țări.

• AFLAT de marți într-o 
zită oficială la Manama,, minis
trul turc de externe, Ihsan Sa
bri Caglayangil, a fost primit de 
emirul Bahreinului. Issa Ben 
Salmar Al Khalifa, și a avut o 
primă rundă de convorbiri cu 
omologul său din țara-gazdă, 
Mohamed Ben Mobarak, privind 
posibilitățile de dezvoltare a re
lațiilor bilaterale. Ihsan Sabri 
Caglayangil efectuează un tur
neu în zona Golfului, în cadrul 
căruia a mai vizitat Kuweitul și 
Qatarul. El a condus, de ase
menea. delegația țării sale la 
Conferința ministerială islamică, 
desfășurată între 12 și 16 iu
lie la Djeddah.

Argumente împotriva turnatului
Un raport elaborat de experți ai O.M.S.

Miriam Ramos.
22,30 închiderea

TELEVIZIUNII 
caribe Cuba —

• Fenomene recesioniste 
în Japonia

CA REZULTAT al fenomene
lor recesioniste din economie, 
industria constructoare de ma
șini a Japoniei lucrează cu circa 
70 la sută din Capacitățile pro
ducției. In legătură cu aceasta. 
Asociația niponă a antreprenori
lor din industria constructoare de 
mașini a adresat guvernului ce
rerea de a asigura noi comenzi 
pentru ramurile respective. In
dustriașii japonezi insistă în spe
cial asupra începerii lucrărilor la 
proiectul de realizare a podului 
care va lega insulele Honshu și 
Shikoku — două din cele patru 
insule mai importante ale arhi
pelagului nipon — precum și a-

într-un raport de o 
sută de pagini, ela
borat de experții Or
ganizației Mondiale 
a Sănătății, se reco
mandă începerea u- 
nei campanii pe 
plan național și in
ternațional pentru 
descurajarea fumatu
lui și protejarea să
nătății nefumătorilor, 
în amplul lor raport, 
experții O.M.S. aduc 
date care ilustrează 
că reducerea numă
rului fumătorilor și 
a cantității de țigări 
consumate ar putga 
contribui substanțial 
la ameliorarea stării 
sănătății populației 
și la creșterea longe
vității, în special în 
țările dezvoltate, în
tr-o măsură mai

mare decit orice alte 
acțiuni in acest do
meniu ale medicinei 
preventive. Printre 
argumentele aduse 
de experți împotriva 
fumatului figurează, 
între altele :• mortalitatea din 

cauza cancerului a 
crescut în acele 
țări în care s-a 
constatat o inten
sificare a consu
mului de tutun ; 
s-au acumulat noi 
date care substan- 
țiază punctul de 
vedere, avansat 
anterior cu rezer
ve de către 
cialiști, 
căruia
reprezintă un fac
tor de risc major 
pentru infarctul

spe- 
potrivit 
fumatul

cardiac letal și 
neletal ;
fumatul în timpul 
gravidității întîrzie 
dezvoltarea fătu
lui și sporește ris
cul morții prena
tale. în plus, la 
copiii născuți de 
mame care fumea
ză se constată o 
întîrziere în creș
tere pînă la vîrsta 
de șapte ani ;
nefumătorii sînt și 
ei afectați de in
halarea fumului de 
țigară. Deosebit 
de periculos este 
îndeosebi monoxi- 
dul de carbon, 
care poate afecta 
funcțiile cardiace 
și sănătatea în ge
neral la persoanele 
bolnave de afec
țiuni coronariene.
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