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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

NOUĂ Șl STRĂLUCITĂ AFIRMARE A CONTRIBUȚIEI 
ROMÂNIEI LA SOLUTIONAREA MARILOR 
PROBLEME ALE CONTEMPORANEITĂȚII

Pe adresa C.C. ol P.C.R., a tovarășului Nieolae Ceaușescu au 
sosit, din toate colțurile țării, numeroase telegrame prin care 
comuniștii, întregul nostru popor își exprimă sentimentele de 
mîndrie patriotică, de vie satisfacție și totală adeziune față de 
remarcabila contribuție adusa de președintele României, de 
țara noastră, la Conferința de la Helsinki pentru securitate și 

•>' cooperare în Europa.

Comuniștii, oamenii muncii 
din Capitală, ca și întregul nos
tru popor au urmărit cu deose_ 
bită atenție și satisfacție ac
tivitatea intensă desfășurată de 
dumneavoastră la Conferința 
pentru securitate și cooperare 
în Europa — nouă și strălucită 
dovadă a dinamismului politicii 
noastre externe, a contribuției 
României la soluționarea mari
lor probleme ale contempora
neității — se spune în telegra
ma Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R. Prin glasul dum
neavoastră. reprezentantul său 
cel mai autorizat, poporul nos
tru și-a făcut din nou cunoscu
tă în fața întregii lumi, cu deo
sebită claritate și înaltă res
ponsabilitate, voința sa de 
pace și securitate, de așezare a 
relațiilor intre state pe princi
pii noi, democratice, care să 
asigure dezvoltarea liberă, ne
stingherită a fiecărui popor.

Noi dăm o înaltă apreciere 
contribuției active, remarcabile 
aduse de țara noastră, de dum
neavoastră personal la întreaga 
desfășurare a Conferinței gene- 
ral-europene, la statornicirea u- 
nor norme democratice în ca
drul lucrărilor ei, la orientarea 
acestora spre problemele reale, 
stringente de care depinde asi
gurarea securității și păcii pe 
continentul nostru, la funda
mentarea principiilor care au 
stat la baza actelor ei finale.

Manifestîndu-ne adeziunea de
plină față de poziția și contri
buția României la această re
uniune unică în istoria Europei, 
ne exprimăm speranța că ea 
va marca un moment de seamă 
în transformarea continentului 
nostru într-o zonă a păcii, în
crederii și securității, pentru 
toate națiunile sale.

Vă asigurăm și cu acest prilej, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nieolae Ceaușescu, că nu vom 
precupeți nici un efort în mun
ca și lupta dusă alături de în
tregul nostru popor pentru în
făptuirea istoricului Program 
adoptat de Congresul al XI- 

lea al partidului pentru făuri
rea societății socialiste multi
lateral dezvoltare și înaintarea 
României spre comunism.

în acest moment solemn pen
tru istoria contemporană a con
tinentului și a lumii întregi sîn- 
tem mai îndreptățiți ca oricînd 
să fim pătrunși de satisfacția 
și bucuria confirmării pe care 
evenimentele o dau justeței și 
realismului politicii externe a 
Partidului Comunist Român, a 
Republicii Socialiste România, 
spiritului dinamic și original în 
care dumneavoastră, iubite to

Telegrame adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nieolae Ceaușescu

varășe Nieolae Ceaușescu, mi
litați cu înflăcărare pentru 
edificarea unei lumi mai bune 
și mai drepte, pentru așezarea 
fermă la baza relațiilor dintre 
state a principiilor noi. de tot 
mai largă audiență ale deplinei 
egalități în drepturi, respectului 
independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în tre
burile interne, renunțării la for
ța și la amenințarea cu forța, 
singurele conforme cu cerințele 
de azi, și de mîine ale progre
sului omenirii, se spune în tele
grama Comitetului județean Sa- 
tu-Mare al P.C.R. și a Consiliu
lui popular județean.

Cu inimile vibrind de bucuria 
acestei noi și strălucite afirmări 
naționale în arena politicii mon
diale, ne angajăm și cu acest 
prilej să nu precupețim nici 
un efort pentru ca prin munca 
și lupta noastră, a locuitorilor 
meleagului sătmărean — ro
mâni, maghiari, germani șl de 

alte naționalități — să fim me
reu alături de partid, de popor, 
de dumneavoastră pentru a 
înălța patria scumpă pe trep
tele înalte ale civilizației so
cialiste și comuniste.

Comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul Neamț, împreună 
cu întregul nostru popor, își ex
primă deplina lor adeziune față 
de conținutul cuvîntării dum
neavoastră care, ca în atîtea 
alte prilejuri, cheamă la rațiu
ne și realism politic pentru de
pășirea obstacolelor și amplifi
carea eforturilor în vederea so
luționării efective a multiple
lor probleme complexe ce mai 
persistă încă și afectează viața 
politică a continentului — se 
scrie în telegrama Comitetului 
județean Neamț al P.C.R. și a 
Consiliului popular județean.

Cunoaștem preocuparea dum

neavoastră statornică, aportul 
personal unanim recunoscut de 
poporul nostru și pe arena in
ternațională. pentru reușita de
plină a acestei întîlniri, pen
tru găsirea unor soluții judicioa
se în toate problemele cheie 
ale conferinței. Acum, cînd. în 
numele poporului român, v-ați 
puș semnătura pe actul final 
al' conferinței, încercăm un 
sentiment de adîncă recunoș
tință față de dumneavoastră, iu
bite tovarășe Nieolae Ceaușescu.

Plenar antrenați în activitatea 
de înfăptuire înainte de termen 
a actualului cincinal, a sarcini
lor deosebit de mobilizatoare 
stabilite de recenta Plenară a 
C.C. al P.C.R., a prețioaselor 
Indicații pe care ni le-ați dat cu 
prilejul vizitei de lucru în ju
dețul Neamț, noi, comuniștii, 
toți cei ce muncim și trăim pe 
aceste meleaguri ne angajăm, 
stimate tovarășe secretar ge
neral, că vom depune toate e- 
forturile pentru înfăptuirea ne
abătută a politicii interne și 

externe a partidului șl statului 
nostru.

In telegrama Comitetului Ju
dețean Argeș al P.C.R. se arată : 
Aprobăm din toată inima, ca pe 
propriile noastre idei, ideile cu
prinse în cuvîntarea rostită de 
la înalta tribună a Confe
rinței, cu convingerea fer
mă că transpunerea lor în 
viață va contribui la îmbu
nătățirea continuă a climatu
lui politic In Europa, la reali
zarea acelor relații noi bazate 
pe egalitate, pe respectul inde
pendenței și suveranității, pe 
renunțarea lă forță și la amenin
țarea cu forța pe care Confe-. 
rința și le-a propus ca scop. De 
asemenea, aprobăm pe deplin 
rezultatele convorbirilor pe care 
dumneavoastră le-ați purtat în 
aceste zile cu șefii de state, 
partide și guverne.

Vă asigurăm, mult stimate și 

iubite tovarășe Nieolae 
Ceaușescu, că noi toți care 
trăim , și muncim în Argeș, ase
menea întreguțui popor, vom 
face totul pentru îndeplinirea 
exemplară a politicii interne și 
externe a partidului nostru, 
pentru traducerea în viață a tu
turor indicațiilor date de dum
neavoastră Ia recenta Plenară a 
C.C. al P.C.R., cu convingerea 
că numai prin muncă, printr-o 
contribuție cit mai mare la în
florirea economico-socială a pa
triei contribuim in același timp 
la creșterea prestigiului interna
țional al României în lume.

Trăim sub puternica impresie 
a modului strălucit în care 
dumneavoastră v-ați achitat de 
mandatul încredințat de a duce 
cuvîntul nostru hotărît de pace, 
prietenie și colaborare la re
uniunea de la Helsinki — se 
spune în telegrama Comitetului 
județean Bacău al P.C.R. De la 
înalta tribună a Conferinței ați 
reafirmat cu tărie necesitatea
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ca între toate țările și popoarele 
să domnească buna înțelegere șl 
încrederea, ca omenirea să aibă 
un viitor luminos și fericit.

Dumneavoastră, stimate tova
rășe Nieolae Ceaușescu, ați do
vedit încă o dată fermitate și 
realism în abordarea probleme
lor multiple și majore cu care 
se confruntă lumea contem
porană, oferind, totodată, soluții 
practice pentru rezolvarea lor.

Alături de întregul popor din 
țara noastră, comuniștii, toți oa
menii muncii din județul Co- 
vasna, români și maghiari, au 
urmărit cu _ viu interes și pro
fundă satisfacție desfășurarea 
Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa — se sub
liniază între altele, în telegrama 
adresată de Biroul Comitetului 
județean Covasna al P.C.R.

Pentru noi, cetățeni ai Româ
niei socialiste, acest mare act 
politic constituie un nou și mi
nunat prilej de satisfacție și 
mîndrie patriotică, determinat 
de contribuția activă adusă de 
România, atît la inițierea con
ferinței, cit și în desfășurarea 
celor trei etape ale ei.

TLaborioasa activitate, întîlni- 
rile și rodnicile convorbiri pe 
care le-ați purtat timp de trei 
zile la Helsinki cu șefi de state, 
partide și guverne, au reliefat 
și cu acest prilej neobosita 
dumneavoastră activitate, dă
ruirea și consecvența revoluțio
nară, pasiunea și crezul nestră
mutat în mai binele omenirii.

Strălucita dumneavoastră cu- 
vîntare a demonstrat încă o dată 
cu convingere și claritate că în
treaga politică a partidului și 
statului nostru corespunde pe 
deplin intereselor vitale ale na
țiunii noastre, cauzei păcii și li
bertății. Ne exprimăm deplina 
aprobare față de întreaga acti
vitate desfășurată de dumnea
voastră la Helsinki, totala noas
tră adeziune și atașamentul de
plin la politica internă și exter
nă, clarvăzătoare, a partidului și 
statului. Vâ asigurăm că noi, 
toți cei care trăim și muncim pe 
aceste meleaguri, urmînd pildui
torul dumneavoastră exemplu 
sintem ferm hotărîți să facem 
tot ce ne stă în putință pentru 
transpunerea în viață a istorice
lor hotărîri ale Congresului al 
XI-lea al partidului.

(Continuare în pag. a 111-a)

în cinstea zilei de 23 August

In aceste zile, cînd ne pregătim să sărbătorim actul istoric de 
la 23 August 1914, înregistrăm strălucite realizări în toate dome
niile, creșterea zi de zi a ritmurilor de producție în întreaga 
activitate economico-socială. Județe Întregi, numeroase colec
tive de muncă au raportat deja îndeplinirea planului cincinal. 
Din întreprinderi, din unități agricole, din institute de cer
cetări, de pe șantiere continuă să sosească vești despre am
ploarea întrecerii socialiste care unește intr-un șuvoi uriaș 
voința fermă și munca avîntată ale întregului nostru popor, 
hotărît să dobindească noi și noi realizări remarcabile în înde
plinirea actualului cincinal înainte de termen și pregătirea e- 
xemplară a cincinalului viitor. Comandamentele principale ale 
acestei etape — sintetizate în mod strălucit în expunerea secre
tarului general al partidului, tovarășul Nieolae Ceaușescu, Ia re
centa plenară a C.C. al P.C.R. — sînt recuperarea integrală a 
pierderilor provocate de calamitățile naturale, asigurarea de 
producții suplimentare, utilizarea intensivă a capacităților de 
producție, realizarea în toate domeniile a unor rezultate maxime 
cu eforturi materiale minime. La înfăptuirea lor tineretul s-a 
angajat cu toate forțele.

Performanțe și realizări
la nivelul fruntașilor

Tinerii muncitori din județul 
Sălaj, asemeni tinerilor munci
tori din întreaga țară participă 
cu însuflețire, prin inițiative și 
fapte de muncă, la întrecerea 
socialistă. Da pildă, în ca
drul acțiunii „Ștafeta mun
cii", comitetul U.T.C. al între
prinderii de conductori electrici 
emailați din Zalău a lansat ini
țiativa : „Tineret, calitate, pro
ducție". Prin acest accent deose
bit pus pe calitate, organizația 
U.T.C. a sesizat prompt calea 
specifică de sporire a eficienței 
producției pentru întreprinderea 
lor, propunîndu-și totodată, 
bineînțeles, a acționa consecvent 
și decis în acest sens. Rezulta
tele n-au întîrziat să apară : un 

REZULTA TE MAXIME CU CHELTUIELI MA TERIALE MINIME
Colectivele exploatărilor miniere Vulcan, Petrila și Lonea au 

extras peste prevederile de plan de la începutul anului și pînă 
acum 70 000 tone cărbune cocsificabil și energetic. Acest succes 
are la bază acțiunile orientate spre sporirea randamentului ac
tivității productive în subteran, perfecționarea organizării muncii 
in abataje și la uzinele de spălare și preparare a cărbunelui. De 
menționat că sporul producției extractive a fost obținut cu 
cheltuieli mai mici decît cele stabilite, fapt ce a dus la realiza
rea unei economii a căror valoare se cifrează la 10 milioane lei.

BĂTĂLIA PENTRU CALITATE

Eforturile pentru realizarea cantitativă a sarcinilor curente de 
producție se îmbină, la Combinatul de celuloză și hîrtie din Su
ceava, cu preocupările de creștere continuă a calității produse
lor. In acest sens, chimiștii de aici și-au propus să execute pină 
la sfîrșitul anului modificarea sistemului de circulație a leșiei 
la fierbătoarele de la linia a doua de fabricație, fapt care va 
conduce la îmbunătățirea calității celulozei cu cel puțin 10 la 
sută. Aceluiași scop îi sînt destinate și modificările ce se între
prind la instalația de prelucrare a deșeurilor de hîrtie, precum 
și studiile vizînd sporirea cu 1 la sută a randamentului la ob
ținerea celulozei și îmbunătățirea indicilor de rezistență a unor 
produse.

20 MILIOANE LEI - PRODUCȚIE SUPLIMENTARĂ

întreprinderile industriale și unitățile economice aparținînd 
Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcție 
din județul Mureș anunță noi și importante succese în îndepli
nirea sarcinilor și angajamentelor pe acest an. Aceste unități au 
intrat în a 8-a lună a anului cu o producție globală suplimentară 
de aproape 20 milioane lei. Cele mai importante succese au fost 
obținute de I.E.F.T.. I.F.L. și I.U.P.S. din Reghin, de I.P.R.O.F.I.L. 
23 August din Tg. Mureș și de alte unități din județ.• Se recoltează ultimele suprafețe de grîu• Se acționează intens la celelalte

efort de lucru sensibil sporit și 
o mai bună calitate a produse
lor. Printre primii „recordmeni" 
ai calității, ce vor fi stabiliți 
lunar, putem consemna deja 
muncitorii din echipa condusă 
de tînărul comunist Simion Rus 
— Gavril Morar, Valentin Cris- 
tea și Mircea Taloș.

La o altă întreprindere din 
Zalău, „Armătura", sub același 
generic „Ștafeta muncii" s-au 
organizat acțiuni ca : „Cea mai 
îngrijită mașină", „Fruntașii 
săptămînii". Cîștigătorii fiecărei 
acțiuni sînt desemnați după cri
terii exigente, dinainte cunos
cute. De pildă, „Fruntașii săptă- 
minii" trebuie să depășească 
planul de producție cu 2 la sută, 

să execute exclusiv produse de 
calitate superioară, trebuie să 
întrețină exemplar utilajele, să 
folosească la maxim timpul de 
lucru, să presteze cel puțin 5 ore 
de muncă patriotică. Cităm, 
printre primii „Fruntași ai săp
tămînii", acțiune ce începe să-și 
ofere roadele deja, pe Augustin 
Rognean, Viorel Păcurar, Arpad 
Deneș, Liviu Temeș, Virgil Trif.

Mai mult, așa cum ne infor
ma secretarul comitetului U.T.C. 
al întreprinderii, Vasile Arde
lean, atenția organizației nu s-a 
îndreptat numai spre stabilirea 
unor recorduri și recordmeni 
(„Zile și săptămînl record ale 
producției", „Schimburi de onoa
re" etc.), ci și în menținerea 
întregului potențial de muncă ti- 
năr la nivelul cerut de profesio
nalizare, în dezvoltarea unei ati
tudini înaintate față de muncă. 
Pentru aceasta, organizația 
U.T.C. a format echipe de aju
torare a tinerilor mai slab pre
gătiți profesional, a repartizat, 
de la caz la caz, tineri de curînd 
veniți în întreprindere pe lingă 
muncitori cu mai multă expe
riență. Toate acestea demonstrea
ză interesul organizației U.T.C. 
de aici de a antrena întreaga 
masă de tineri la realizarea 
sarcinilor de producție.

Tinerii dintr-un alt oraș al 
județului, Jibou, raportează nu 
numai îndeplinirea îndatoririlor 
pe care le au în producție, ci și 
depășirea lor. Organizațiile 
U.T.C. din principalele întreprin
deri ale orașului, conștiente de 
necesitatea recuperării de urgen
ță a pierderilor provocate de 
inundații, și-au propus să reali
zeze pină la sfîrșitul anului im
portante depășiri ale planului de 
producție. întreprinderea „Să- 
lăjeana", de pildă, cu un efectiv 
de numai 82 tineri, va realiza, 
astfel, pină la sfîrșitul anului o 
producție suplimentară de 300 000 
lei. Cooperația meșteșugărească 
va depăși planul existent cu 5 
la sută, iar Remiza C.F.R., cum 
ne comunica secretarul organi
zației de aici, loan Inceu, va 
repune în circulație cu materiale 
economisite și prin muncă pa
triotică o locomotivă.

C. R. CONSTANTINESCU

IN CĂMINELE DE NEFAMILIȘTI

LOCUIESC VIITORI FAMILIȘTI

SCOLI DE AUTOGOSPODARIRE 
Șl VIAȚĂ CIVILIZATA

tn căminele puse la dispoziție 
de întreprinderi sau construite 
prin muncă patriotică — numi
te oarecum impropriu pentru 
„nefamiliști", ca și cum ar fi 
vorba de „adepți" ai unei vieți 
solitare — locuiesc nu tineri 
care pur și simplu n-au o fami
lie, ci tineri care urmează să-și 
întemeieze o familie. Ei trebuie 
să învețe încă de pe acum să se 
gospodărească și să colaboreze 
in organizarea vieții de zi cu 
zi, să trăiască civilizat, pentru 
ca viitorul să nu-i ia prin sur

prindere. Ceea ce reprezintă, in 
plan profesional, școlile de spe
cialitate și ucenicia la locul de 
muncă reprezintă. în procesul 
formării deprinderilor pentru 
viața de familie, existența a- 
ceasta, de cîțiva ani, în comun; 
este în fond un „stagiu" pe care 
mii de tineri îl fac în calitate 
nu de nefamiliști, ci de prefa- 
miliști și pe ‘care atît ei înșiși 
cit și cei care se ocupă de edu
cația lor trebuie să-l privească 
cu toată răspunderea.

Cele mai multe dintre cămi
nele pe care le-am vizitat în 
ultimul timp în Suceava sînt a- 
semenea școli ale autogospodă- 
ririi și existenței civilizate, ale 
responsabilității sociale. Flori
le. aerul curat, culorile vesele 
ale covoarelor. fotografiile ce
lor dragi înrămate și așezate pe 
noptiere, cite o scrisoare care 
a fost deschisă și citită cu ne
răbdare, adică acele elemente 
din care un reporter poate schi
ța rapid imaginea ambiantei în 
care trăiesc tinerii sînt. prezen
te in multe locuri, ele, aceste 

imagini, constituie însă doar 
decorul în care, in afara orelor 
necesare odihnei, se desfășoară 
o intensă activitate.

Este vorba, în primul rînd, de 
întreținerea curățeniei, de spă
latul hainelor și așternuturilor. 
d,e pregătirea micului dejun 
(masa de prînz și de seară este 
luată in majoritatea cazurilor

la cantină). Tinerii fac cumpă
rături, iși instalează antena pen
tru televizor sau se ajută la 
scuturatul covoarelor, cu aerul 
cel mai firesc, ca și cum în
totdeauna ar fi trăit pe cont 
propriu. In privința aceasta, a 
îndeletnicirilor gospodărești, e- 
xistă o singură deosebire : in

ALEX. ȘTEFANESCU

(Continuare în pag. a Il-a)
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Noul cartier Dărmănești 
din Piatra Neamț

culturi de sezon
în județul Argeș, vremea 

capricioasă îi determină pe 
cooperatori să folosească fiecare 
ceas și minut în ferestrele din
tre ploi. în consecință, eforturi
le se intensifică, orice inițiativă 
în favoarea muncii își află ime
diat perimetrul de afirmare. Asa 
se face că la nivelul județului 
se dă asaltul final pe ultimele 
suprafețe din cele 48 500 hectare 
cultivate cu grîu. Parcurgem 
zona de sud, recunoscută ca 
grînar al Argeșului, însoțiți de 
tînărul Aurică Băcescu, specia
list în cadrul Direcției agricole 
județene. Pretutindeni la Albo- 
ta, Broșteni, Costești, Șerpoeni, 
Ionești, Cornățel, Bozoiești — 
munca pe ogoare înregistrează 
cota maximă a eforturilor.

Costești. „Sînt Petre Leea, di

rectorul trustului S.M.A. Mă 
aflu la Consiliul intercoopera- 
tist Cădească. Avem nevoie de 
combine în plus. Aici n-a plouat 
ieri prea mult. Se poate intra 
în Ian. Ne puteți ajuta ? Re
cepție !“ „Sînt Polifronie Stancu, 
directorul S.M.A. Costești. Re
cepționat apelul. Vă trimitem 10 
combine „Gloria". In două ore 
sînt la dumneavoastră. Recep
ție !“. „Mulțumim".

Ca într-o veritabilă operațiune 
de stat major, prin stații de emi- 
sie-recepție mașinile sînt diri
jate cu promptitudine oriunde 
terenul permite utilizarea forței 
mecanice. La Costești îl întilnim

I. ANDREIȚA

(Continuare în pag. a 111-a)Copilul care a vrut
CINE TULBURĂ FRUMUSEȚEA 

STRĂZII ?PACEA

Foto: VASILE RANGA să scrie pe cer
de DIMITRIE RACHICI

Strada — loc comun, de ani
mată intilnire a celor mai di
verse tipuri și manifestări, stra
da — spațiu public de verificare 
a nivelului de civilizație și cul
tură al celor care o populează 
zilnic, strada — teritoriu al ni
mănui și al tuturor, punte de in
tilnire și cunoaștere. Și citeodată, 
strada — camuflaj iluzoriu pen
tru acțiuni îndoielnice, ea — 
podiumul pe care evoluează um
bre triste, in care rătăcesc pași 
de rezonanță dubioasă, căutători 
de cotloane prielnice pentru a 
aventură in afara omeniei, a le
gilor care ne rinduiesc existența.

Amatorii de „insolit" compor
tamental iși furișează, drumul pe 
lingă calea dreaptă a celor 
mulți, incumetîndu-se s-o între
taie numai cind întunericul sau 
pustietatea ii ocrotesc. Ce fac 
atunci ? Lovesc, fură, împrăștie

necuviințe. Cavalerii curajului 
de o clipă sînt, unii, la virsta 
destinată acumulării și cunoaș
terii, a muncii cinstite și distrac
ției frumoase. De ce își batjoco
resc, batjocorind, virsta, ce îi 
împinge spre galeriile obscure 
ale gestului și faptei de tristă 
excepție morală ? Ne interesea
ză răspunsul pentru că prin el 
putem stabili terapia acestei ma
ladii stinjenitoare, căile cele mai 
directe de intervenție pentru 
tihna străzii și siguranța celor 
care o calcă.

Există in orele nopții niște 
momente cind pașii celor care 
și-au sfirșit munca se încruci
șează cu ai celor care urmează 
s-o înceapă. Oameni care au 
muncit, oameni care se duc să 
muncească. Și, deodată, niște a- 
pariții ciudate. Un soi de „va
meși," care împrăștie brutal H-

niștea trecătorului, zvîrlind so
mații amenințătoare, cerind bani 
munciți și obiecte cumpărate 
cinstit, lovind ca să jefuiască. O 
asemenea scenă de luptă a avut 
loc in luna februarie, pe strada 
Păcii. In fața lui Marian Dumi
trescu, un tinăr care peste puțin 
timp urma să intre in schimbul 
de noapte, au apărut pe neaș
teptate Marin Sfetcu și Nica Nă- 
deșeanu. Primul i-a pus mina in 
piept cerind să-i predea toți ba
nii pe care ii are și. văzindu-se 
refuzat, s-a „servit" singur, in 
timp ce celălalt a desăvîrșit ja
ful cu pumnii. Victima a reușit 
să scape in cele din urmă, iar 
cei doi și-au continuat „plimba
rea" pe strada Păcii. Amatorii 
de pradă nocturnă au, unul 20 
de ani, celălalt — 14. Primul, 
Marin Sfetcu a terminat 10 clase 
fi l-a angajat apoi la intreprin-

derea de utilaje și piese de 
schimb Chitila, unde s-a califi
cat ca turnător; celălalt, Nica 
Nădeșeanu nu are nici o ocu
pație. A mai existat și un al 
treilea. Care n-a lovit și n-a 
prădat, dar s-a mulțumit să pri
vească, deși cel care săvîrșea 
jaful era ...propriul său fiu 1 Ta
tăl lui Sfetcu i-a acompaniat pe 
cei doi infractori mai întii la o 
circiumă din comuna Chitila. De 
acolo, din aburii alcoolului con
sumat fără măsură, și-au strîns 
cu toții curajul pentru expediția 
care urma să se desfășoare pe 
strada Păcii. De acolo, din abu
rii alcoolului consumat fără mă-

SOFIA SCORȚARU-PAUN

(Continuare în pag. a 11-a)
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Mi-a 
demult, 
scris de 
îndepărtată cu puțin timp 
înainte de a se sinucide. 
Poemul a apărut la New- 
Jersey, dar el a fost imediat 
reprodus de alte reviste, din 
alte țări, ca un semnal de 
alarmă, sau. dacă vreți, ca 
un avertisment la adresa 
părinților și-a tuturor educa
torilor.

Răzbatea din acel poem un 
strigăt de disperare al copi
lăriei — definită, după cum 
se știe, prin zboruri și vise 
înalte, prin puritate și credin
ță în adevăr — împotriva 
rigidității lumii, impusă de 
neînțelegerea și opacitatea 
adulților : răzbatea un strigăt 
de revoltă împotriva acelei 
tendințe nefaste a multora 
dintre adulți de a întina pu
ritatea sufletească a copilului 
și de a aduce totul la numi
tor comun. Eu aș fi vrut să

căzut în mîini, nu 
un zguduitor poem 
un copil dintr-o țară

scriu pe cer — spunea copi
lul, (și care copil nu rîvnește 
să scrie pe cer, unii chiar la 
virsta tîmplelor albe ? !) —, 
dar eram constrîns să scriu 
pe foaia unui caiet cu linii 
înguste ; aș fi vrut să dese
nez păsări și nave cosmice, 
dar profesoara ne silea pe 
toți să imităm desenele cole
gului nostru, Ken, care — 
credea ea — avea un talent 
deosebit.

Mai vorbea copilul-poet, în 
atei trist poem, de-o sală de 
clasă cu pereți maro și cu 
bănci maro, și de atîtea al
tele. Dar. mai ales, se ridica 
împotriva acelei încercări a 
unor adulți de a-și impune 
cu orice preț, în raporturile 
lor cu copiii, voința, fără 
discernămint, nivelatoare de 
sensibilități, de gîndiri și as
pirații.

(Continuare în pag. a ll-a)
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RAPORT STUDENȚESC
în întîmpinarea Congresului al X-lea al U.T.C. și a 

Conferinței a X-a a U.A.S.C.R., studenții patriei rapor
tează o seamă de rezultate pozitive, respectarea angaja
mentelor asumate, intensificarea muncii politico-educa
tive, integrarea în producție într-un spirit de sporită 
răspundere și disciplină. Consiliile U.A.S.C.R. din cen
trele universitare raportează parametrii întrecerii și 
stadiul realizării lor :

BUCUREȘTI
Rezultatele sesiunii de exa

mene din mai-iunie a.c. mar
chează o creștere a nivelului de 
pregătire profesională a studen
ților.

In anul universitar 1974/1975 
un număr de 12 774 studenți au 
depus activitate de cercetare ști
ințifică, valoarea lucrărilor de
cercetare-proiectare fiind de
27 427 769 lei ; valoarea lucră
rilor efectuate prin muncă pa
triotică este de 2 485 805 lei, va
loarea producției realizate de 
studenți în ateliere-școală și u- 
nități economice fiind 
44 011 176 lei.

în perioada practicii de vară 
lucrează în producție cu statut 
de încadrat un număr de 6 244 de 
studenți în unități economice, 
5 389 studenți in unități proprii 
ale institutelor de învățămînt 
superior și 3 000 studenți pe șan
tierele de construcții ale muni
cipiului București.

După încheierea sesiunii, un 
număr de 3 060 studenți au efec
tuat 386 498 ore de muncă patrio
tică la un număr de 30 obiec
tive în agricultură, șantiere de 
construcții, unități economice, 
Șantierul național al tineretului 
„Giurgiu-Răzmirești" și Șantie
rul de restaurare a Muzeului Vă
cărești, realizînd o valoare de 
1 966 000 lei.

Alături de tinerii din între
prinderile Capitalei, studenții 
s-au încadrat in acțiunile de 
prevenire, combatere și înlătu
rare a urmărilor inundațiilor în 
mod deosebit în agricultură, e- 
fectuînd lucrări în terenuri 
inundate la C.A.P. Dragomirești, 
I.A.S. Belciugatele, I.A.S. Armă- 
șești, I.A.S. Băneasa-Giurgiu, 
precum și lucrări în terenuri 
neinundate (recoltat cereale, le
gume, efectuat îndiguiri etc).

în perioada lunilor iunie-iulie 
1975. 8 brigăzi complexe studen
țești de răspîndire a cunoștințe
lor materialist-științiflce formate 
din studenți de la facultățile de 
filosofie, drept, economie poli
tică și planificare, istorie, chi
mie, fizică, biologie, Institutul de 
medicină și farmacie s-au depla
sat în județele Buzău, Dimbovi-

ța, Prahova, Ialomița, Ilfov, Te
leorman, Vilcea și Tulcea. Ele 
au organizat, în colaborare cu 
comitetele județene ale U.T.C., 
mese rotunde, simpozioane, dez
bateri, conferințe, spectacole, 
discuții cu locuitorii din satele 
și orașele județelor, pe teme de 
materialism-științific.

de

Dintre integraliști, ponde
rea studenților cu medii în
tre 7 și 10 se ridică la 80 
la sută (medii 9—10 — 40,6 
la sută ; 8,99—7 — 39,4 la sută ; 
6,99—5 — 20 Ia sută). Pe insti
tute, cele mai bune rezultate 
le-au obținut facultățile : Tex
tile, Istorie-filosofie, Medicină 
veterinară, Stomatologie.

In perioada practicii în între
prinderile din Iași și din țară, 
sint încadrați 1 300 de studenți, 
valoarea producției realizate ci- 
frîndu-se la circa nouă milioane 
lei. Valoarea acțiunilor de mun
că patriotică nefinanțată des
fășurată de către studenți se ri
dică la nivelul Centrului univer
sitar la 1 185 967 lei (remarcîn- 
du-se I.P.I. — 1 049 081 lei și 
Universitatea Al. I. Cuza — 
89 173 lei). Valoarea muncii pa
triotice pe timpul practicii și al 
vacanței de vară la I.P.I. se ri
dică la 22 370 000 lei, la Univer
sitatea Al. I. Cuza — 336 416 lei, 
I.M.F. — 17 200 lei, I. Agronomic 
— 1 600 000 lei și Conservator — 
15 900 lei.

Din planul muncii patriotice 
finanțate s-a realizat suma de 
30 000 lei, ceea ce reprezintă 
circa 8 la sută, coeficient ce pu
ne în evidență slaba preocupare 
a comisiei de muncă patriotică 
de la nivelul Centrului univer
sitar cit și în special, a celor de 
la nivelul institutelor.

Avind în vedere situația 
mai sus, Biroul C.U.A.S.C.
Centrul universitar Iași, anali- 
zînd activitatea comisiilor ' de 
muncă patriotică de la toate ni
velele, a luat măsuri pentru con
stituirea de brigăzi studențești 
în sprijinul producției în între
prinderile ieșene, în I.A.S.-uri, 
trusturi de construcții, astfel in
cit la 28 octombrie să putem ra
porta valoarea integrală a pla-

nului de muncă patriotică fi
nanțată.

în perioada de vară, peste 400 
de studenți constituiți în bri
găzi participă pe diferite șan
tiere naționale de muncă pa
triotică.

Dînd dovadă de un înalt pa
triotism in perioada stării de ne
cesitate, peste 800 de studenți 
ieșeni au luat parte la îndiguiri 
(Podul Uoaiei, Bălăcești, Prisă- 
cani, Giurgiu-Răzmirești), au lu
crat pe ogoarele I.A.S.-urilor 
Bucium, Cotnari, Iezăreni, Vînă- 
tori la stringerea recoltei și e- 
vacuarea apei de pe terenurile 
agricole. 30 de studenți de la 
Facultatea de construcții și-au în
trerupt practica topografică și 
s-au oferit să plece într-un de
tașament de intervenție la Pe- 
trești. în această perioadă au a- 
vut loc acțiuni politico-ideolo- 
gice, culturale, turistice, lansate 
în cinstea celor două mari eve
nimente din care enumerăm 
cîteva, cum ar fi : „Festivalul 
studenților economiști", „Festi
valul Gh. Asachi", „Sesiunea 
științifică a cercurilor studen
țești" de la Universitate, unde la 
cele 16 secții au fost prezentate 
303 lucrări, din care 12 au apli
cabilitate practică ; colocviul po- 
litic-profesional, dedicat sărbă
toririi a 98 de ani de la inde
pendența de stat a României și 
a 31 de ani de la eliberarea 
României de sub dominația fas
cistă, colocviul național „M. E- 
minescu", organizat de Faculta
tea de filologie, colocviul „Mo
dalități de sporire a eficienței în- 
vățămîntului politic de masă în 

arindul studenților", faza locală 
Festivalului artei studențești.

BRAȘOV

de 
din

Rezultatele sesiunii de exa
mene din mai-iunie anul acesta 
se pot sintetiza în următoarele 
date generale : procentul de pro- 
movabilitate la nivelul Univer
sității înregistrează o ușoară 
creștere față de sesiunea cores
punzătoare anului 
trecut. în 
facultăți 
tă astfel : 
canică : 45,8 la sută ; Facultatea 
de tehnologia construcțiilor de 
mașini 49,1 la sută ; Facultatea

universitar 
celor cinci 
se prezin-

cadrul
situația

Facultatea de me-

de silvicultură 56 la sută ; Fa
cultatea de industria lemnului 
54,6 la sută ; Facultatea de știin
țe ale naturii 62,5 la sută.

în vara acestui an 2 350 de 
studenți efectuează practica prin 
încadrare, ceea ce reprezintă 75 
la sută din totalul studenților de 
Ia facultățile cu profil tehnic. 
Valoarea producției obținute de 
studenții încadrați în întreprin
derile industriale in vara acestui 
an se estimează la 20 milioane 
lei la care se adaugă 350 000 lei 
valoarea producției care se va 
obține în atelierele-școală ale 
Universității.

Pentru perioada de vară a a- 
cestui an Consiliul U.A.S.C. din 
Universitatea din Brașov a sta
bilit ca principale obiective de 
muncă patriotică : amenajarea 
drumului turistic Brașov — Po
iana Brașov ; amenajarea zo
nelor verzi de pe Colina Uni
versității și din Complexul stu
dențesc ; amenajarea terenurilor 
anexe din cadrul bazei sportive 
Universitatea Brașov.

Pînă acum s-au efectuat 3 500 
ore de muncă patriotică la a- 
menajarea drumului turistic 
Brașov — Poiana Brașov în pe
rioada 23 Iunie — 3 iulie.

Pe Colina Universității și Com
plexul studențesc s-au efectuat 
1 200 ore muncă patriotică.

De asemenea, un grup de 30 
de studenți ai Universității noas
tre aflați în practică de vară la 
„Electroputere" Craiova au efec
tuat 1 400 ore muncă patriotică 
la I.A.S. Moțăței, județul Dolj, 
activitate finanțată, obținîndu- 
se un venit net de 2 200 lei.

în perioada 20—30 iulie Consi
liul U.A.S.C. din . Universitatea 
din Brașov organizează o tabără 
de muncă patriotică pentru mar
carea traseelor turistice din Pia
tra Craiului. La această acțiune 
participă 40 de studenți, iar va
loarea lucrărilor care vor fi e- 
fectuate se estimează la 30 000 
lei.

De la începutul anului și pînă 
în prezent din activități de mun
că patriotică efectuată de stu
denții Universității brașovene 
s-au realizat 70 000 lei ceea 
ce reprezintă 80 la sută din pla
nul de venituri din activități de 
muncă patriotică pe care Consi
liul U.A.S.C. din Universitatea 
din Brașov s-a angajat să-1 rea
lizeze pînă la 1 octombrie 1975.

Romanul de debut
și lumea satului pentru o viată

ani ci- 
remar-

Au apărut în ultimii 
teva cărți incontestabil 
cabile, în care lumea satului se 
află, în genere, pe primul plan. 
Ele sînt (nu în totalitate 
firește) romane țărănești puter
nice, care frapează prin vizi
unea nouă pe care autorii o a- 
duc asupra satului, corespun
zătoare problematicii inedite cu 
care este confruntat acesta. So
licitărilor istoriei, cărora trebuie 
să le facă față țăranul (solici
tări necunoscute personajului- 
țăran rebrenian sau sadovenian) 
îi obligă în 
zatori să 
din mediul 
specifică, o 
pe multiple planuri, pe care nu 
avem să o întîlnim la Ion sau 
la Vitoria Lipan, complecși și 
ei, fără îndoială, dar în cu totul 
alt fel.

Cu cît 
care este 
mân este 
în conflict cu o serie întreagă de 
tradiții și tabu-uri milenare, cu 
atit mai mult se așteaptă din 
partea prozatorilor, ce abordează 
o atare tematică, o prospețime a 
viziunii, un unghi revelator din 
care să fie privit universul res
pectiv. Din păcate, chiar și în 
cărți de o remarcabilă realizare 
artistică se poate distinge absen
ța unei perspective inedite, a u- 
nui mod cu adevărat nou de 
a privi țăranul, pe măsu
ra noutății problematicii cu 
care este confruntat acesta. 
Este, de exemplu, cazul unei cărți 
care s-a bucurat de comentarii 
destul de numeroase și favora
bile în presă. Este vorba de ro
manul NIȘTE ȚĂRANI (Ed. E- 
minescu 1974) de Dinu Săraru. 
Elogiile au fost într-o mă
sură 
este 
torul dispune de o vervă și a 
seducție de povestitor autentic. 
Calmul epic cu care sînt sesi
zate reacțiile țăranilor, dialogu
rile notate cu un simț înnăscut 
de comediograf, utilizarea cum
pătată și în împrejurări opor
tune a termenului rar, regional, 
indică în Dinu Săraru un scriitor 
de vocație. Totuși cartea pro
voacă insatisfacții pe un alt

mod natural pe pro- 
acorde eroilor lor 
rural o complexitate 

acuitate a trăirilor

realitatea socială cu 
confruntat țăranul ro- 
mai complexă și vine

fost într-o 
îndreptățite. Romanul 

scris cu talent, au-

ȘCOU DE ADTOGOSPODĂRBE
(Urmare din pag. I)

timp ce fetele dau mai multă 
atenție cadrului intim, împodo- 
bindu-și interioarele cu perde
le și fețe de masă lucrate de 
mină, spălind și călcind cu mai 
multă atenție, procunndu-și 
glastre cu flori, băieții sint a- 
trași de amenajarea spațiilor 
verzi și terenurilor de sport, de 
confecționarea unor obiecte cas
nice — etajere pentru cărți, cu
iere etc. — prin mijloace pro
prii, de repararea instalațiilor 
defecte. In acest context, chiar 
și stingăciile lor sint pline de 
farmec. Am văzut, de exemplu, 
un adevărat „stat major" con
stituit din cițiva muncitori — de
altfel, foarte apreciați la locul 
de muncă — pentru rezolvarea 
unei „probleme" dificile : repa
rarea unui fermoar.

Același spirit de colaborare 
caracterizează ceea ce s-ar pu
tea numi viața culturală a că
minelor : indiferent dacă în
vață, dacă urmăresc un pro
gram la televizor sau se întorc 
de la un spectacol, tinerii simt 
nevoia să-și pună întrebări, 
să-și comunice impresiile. In 
holurile căminelor există gaze
te de perete cu versuri și dese
ne satirice vizînd comportarea 
locatarilor, pe care ei le urmă
resc și le comentează cu aprin
dere- Ziarele și revistele, cărți
le sint pretutindeni prezente și 

dacă cineva i-ar lăuda pentru 
asta tinerii s-ar simți ca și cum, 
fie și pentru o clipă, ar fi fost 
bănuiți de neîndeplinirea unei 
obligații elementare.

Căminul Fabricii de tricota
je „Zimbrul", cu organizarea sa 
exemplară, poate fi considerat 
reprezentarea concretă a tutu
ror acestor trăsături generale. 
Secretara comitetului U.T.C. pe 
întreprindere, Gabriela Cosma, 
locțiitoarea sa, inginera Maria
na Za-stanevschi și președinta 
comitetului de cămin, Maria 
Șoldănescu sint ghidate în ac
tivitatea lor de convingerea că 
de modul în care se trăiește în 
cămin depind, printre altele, și 
rezultatele care se obțin in pro
ducție. Nu întîmplător, deși a 
fost amenajat într-o clădire 
care a avut cindva o altă utili
tate, căminul a devenit primi
tor și confortabil, iar oamenii 
care locuiesc în el știu să-și fo
losească timpul liber pentru a-și 
face ambianța și mai plăcută, 
pentru a se cultiva. Im aceiași 
termeni s-ar putea vorbi des
pre viața in diferite cămine din 
zona Burdujeni, unde s-au 
creat, de asemenea, în mare mă
sură, condițiile unei eficiente e- 
ducații prin muncă.

Cum se intîmplă însă de obi
cei, excepțiile nu lipsesc 
de data aceasta și trebuie con
semnate pentru a deveni

mod frecvent inundații. Despre 
administratorul care ar trebui 
să se ocupe fără intirziere de 
remedierea acestei stări de lu
cruri mi s-a spus că se numește 
Aniții, că nimeni nu se poate 
înțelege cu el (!?) și că momen
tan este plecat în concediu. 
Georgeta leș, din comitetul 
U.T.C. al întreprinderii, „nu 
știe" cine ii ține locul. In ace
lași cămin, am văzut în camere 
cam prea rrțulte desene vulga
re... La căminul întreprinderii 
de reparații auto, deficiențele 
țin de organizare : în momentul 
dării in folosință, lista cu cei 
repartizați a fost aprobată de 
comitetul oamenilor muncii, dar 
pe parcurs dreptul acesta și l-a 
asumat în exclusivitate adminis
tratorul Valerian Macoveiciuc. 
După cum îmi spuneau tinerii 
Ionel Poiană, Dorel Miron sau 
Constantin Prăsneac, absolvenți 
ai unor școli profesionale de 
curind integrați în producție — 
„obținerea unui loc in cămin 
depinde de administrator" și de 
aceea trebuie făcut totul pentru 
a-i ciștiga „bunăvoința". Dar 
organizația U.T.C. nu are nici 
un cuvînt de spus ? Autoritatea 
însăși se construiește printr-o 
atitudine activă.

Uteciștii suceveni au dovedit 
că știu și pot să transforme via
ța de cămin intr-o școală a ma
turității. Așa cum au învățat 
să-și cumpere o cravată * sau 
să-și calce singuri o cămașă, tre
buie să-și rezolve și problemele 
pe care încă așteaptă să le re
zolve altcineva.

(Urmare din pag. 1)

■nici

semnate pentru a deveni atit 
de cunoscute incit ...să dispară. 
Astfel, la modernul cămin al 
Întreprinderii de utilaje și piese 
de schimb, dat in folosință in 
decembrie anul trecut, instala
ția de canalizare s-a defectat 
de la început din cauza infun- 
dării cu cutii de conserve și 
borcane (!), dar nici „specialiș
tii" trimiși in repetate rînduri 
de întreprinderea de gospodări
re și nici locatarii — unii din
tre ei mecanici — n-au reușit 
sau n-au catadixit pină în pre
zent s-o repare. Subsolul s-a 
umplut de reziduuri menajere, 
pereții s-au îmbibat pină sus 
de apă, în camere se produc în

sură, se compune cel mai adesea 
îndrăzneala de ungher a amato
rilor de pradă nemuncită.

Inconștiența distruge ultima 
urmă de prudență, nu puține 
sint cazurile cind „atacul" se 
săvirșește in zone populate, de
monstrația de bravadă benefi
ciind de spectatori, înșiși „pro
tagoniștii" se lansează spre co
miterea actului antisocial din- 
tr-un grup de „amici". Nu e 
mult de cind un asemenea an
turaj de duzină a acostat într-o 
stație I.T.B. din cartierul Pajura 
pe un tinăr care aștepta îm
preună cu prietena sa trolei
buzul. Din grup s-a desprins 
Gheorghe Roșea in virstă de 23 
de ani, de profesie mecanic a- 
gricol, lucrător la Întreprinderea 
de construcții montaj din Bucu
rești, care a luat „pe cont pro
priu" acțiunea, lovindu-l pe ti- 
nărul cu pricina și smulgindu-i 
ceasul de la mină. De ce n-a in
tervenit nimeni ? „Pur și simplu 
am fost luat prin srirprindere. 
Pină să mă dezmeticesc, indi
vidul fugise" — declara mai tir- 
ziu Anton Teodorescu, unul din
tre cei care se aflaseră in stație. 
„M-ar fi lovit și pe mine, așa 
că am preferat să nu mă ames
tec", susține alt spectator. Du
mitru Ion, muncitor la Între
prinderea de mașini și agregate. 
„Ce, te poți măsura cu ei ?“, ri
dică din umeri un alt martor 
Gheorghe Ioniță, strungar, mem
bru al cercului de box de pe 
lingă Casa de cultură a sectoru
lui 8. „De ce să fi intervenit ? 
Eu am timp de pierdut prin 
tribunale ?", sună o altă justifi
care, aparținînd unui tinăr con
structor din cadrul I.C M. 3, Spi
ridon Nicolae.

plan. Felul în care este privit 
țăranul, 
alte cuvinte, 
tîlnit-o și la 
spus talentul 
unii la acest 
acest roman 
meditează pe marginea 
și gîndurilor eroilor auzim parcă 
o voce pe care am auzit-o și 
cu alt prilej. Scena în care cu
tare personaj duce cu vorba pe 
cei veniți să-1 facă să se în
scrie la colectivă trimite ime
diat cu gîndul la vestitul episod 
cu „fonciirea" din „Moromeții".

viziunea asupra sa cu 
parcă am mai în- 
alții. Mai limpede 
este superior vizi- 
autor, cel . puțin în 
de debut. Cînd se 

actelor

ĂtoTÎC Șl

însuși tipul de personaj mucalit, 
sceptic, ironic, prudent, ascul- 
tînd în fond de enigmatice (pen
tru alții) dar atit de limpezi (pen
tru el) porunci date de o tradiție 
milenară, căutînd pe de 
altă parte să înțeleagă noul și să 
i se adapteze, este moromețlan. 
Ceea ce la Marin Preda e încor
porat în materia epică, apare 
aici uneori repetat, discursiv. 
Iată, de pildă, ce se notează pe 
marginea unui dialog între cei 
doi protagoniști, Năiță Lucian și 
Pătru cel Scurt : „Fiecare spunea 
alte cuvinte și alte înțelesuri, la 
fiecare din ele, însă se înțele
geau, căci fiecare se gîndea Ia 
același lucru și în felul acesta 
iși răspundeau unul altuia, dar 
fără să se angajeze, în vreun 
fel, rămînîndu-le libertatea să 
hotărască așa cum îl va tăia pe 
fiecare capul". Nu este însă a- 
ceasta modalitatea în care se 
desfășoară complicatele discuții 
în jurul „salcîmului" între Mo- 
romete și Bălosu ? Talentul e- 
pic, viguros al lui Dinu Săraru, 
completat de o viziune originală 
îndreptățește noi și valoroase 
opere. La un debutant ca Du
mitru Buznea, autor al volumu
lui NOI ȘI PAMÎNTUL (distins 
cu un premiu pentru proză la 
Concursul de debut al Editurii 
Eminescu) întîlnim în schimb o

pură abilitate meșteșugărească. 
Cartea e o însumare de cli
șee care combat ‘ schema
tismul de un anume tip inlocu- 
indu-1 prin altul de alt tip, fi
rește. Nu se poate face creație 
adevărată substituindu-se o re
țetă prin alta, punînd în locul u- 
nor prezentări schematice, altele, 
aparent mai nuanțate, în realitate 
nu mai puțin lipsite de forță de 
convingere. „Complexitatea" nu 
se realizează dacă trăsăturile a- 
tribuite sînt doar enunțate, nu 
însă și figurate cu forța de per
suasiune artistică în plan epic. 
Aparițiile din NOI ȘI PĂMÎN- 
TUL, lipsite de viață, sînt în 
fond schematice în pofida scon
tatei „complexități".

Personajul principal e un ti
năr inginer agronom cu idei în
drăznețe, dar cam pripit, cam 
îndepărtat de oameni etc. Pre
ședintele cooperativei agricole 
din Zăvoaiele (locul unde se 
petrece acțiunea) este un țăran 
cu unele idei învechite, dar des
toinic la treabă, cu un simț prac
tic impresionant etc. O serie în
treagă de „scene" care au avut 
timp să plictisească demult sînt 
reluate de noul romancier în pa
gini lipsite de forță epică (cea a 
„novicelui" reprezentat aici prin 
inginerul-protagonist care vine 
să „petreacă" la „oraș" și e je
fuit de o pretinsă inocență etc.) 
Figura secretarului de partid, 
virstnic, cald și comprehensiv, 
care dă lecții pe un ton familiar, 
nezgomotos, apare tratată în ace
eași manieră uniformizatoare. 
Cum s-a remarcat 
totul In carte 
fi fost spus, 
nu aduce de 
nou. Romanul nu e totuși scris 
cu stîngăcie, dimpotrivă se re
marcă o anume abilitate în con
strucție, o naturalețe a tonului 
expunerii, dar toate acestea sînt 
insuficiente pentru o construcție 
epică durabilă. O perspectivă 
proprie este o condiție sine qua 
non pentru construirea unor u- 
niversuri epice originale. Uni
versuri pe care satul și țăranul 
contemporan cu existența lor a- 
tît de complexă sînt atit de ca
pabile să le insnire.

VICTOR ATANASIU

Cine e ? Vine sfios în fața 
noastră, se așează pe scaun, iși 
ia chitara și o ține cuminte in 
brațe, ca un elev in îmbulzea
lă apărindu-și servieta cu_ cărți. 
Apoi, la un moment dat, începe 
să spună ceva, acompaniindu-Se 
cu chitara, să ne șoptească ce
va, un lucru de o mare frumu
sețe și de o mare discreție, pe 
care e limpede că el era cel 
chemat să ni-l comunice, pe 
care e limpede că noi eram cei 
chemați să-l ascultăm. Dar cine 
e ? Un om tinăr, uneori cu oche
lari, îmbrăcat simplu și îngri
jit... In celelalte ore libere ale 
sale — pentru că are numai ore 
libere —• învață sau fabrică 
strunguri sau iși vindecă paci- 
enții. Acum, in fața noastră, iși 
ia chitara și ne spune versuri, 
versuri care i-au plăcut atit de 
mult incit le-a învățat pe din
afară sau versuri pe care le-a 
scris el, nu are importanță, nu 
are prea mare importanță. 
Chiar dacă nu le-a inventat el, 
e ca și cum ar fi făcut-o. Pentru 
că orice poezie se naște din nou, 
atunci cind e spusă frumos sau 
e cintată frumos. Poeziile sint 
niște copii triști care călătoresc 
prin lume căutindu-și părinții. 
Uneori și-i găsesc, iar părinții 
sint oameni tineri care 'iși iau 
ghitara in brațe, se așează pe

CRONICA T.V.
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Copilul care scrie
(Urmare din pag. I)

Poemul m-a emoționat 
profund și m-a făcut să re
flectez încă o dată, poate cu 
mai multă acuitate, asupra 
mirificei oaze de lumină din 
viața omului, copilăria. M-am 
întrebat : oare nu cumva, 
unii dintre noi, cei mari, pă
trunși evident de cele mai 
nobile intenții, nu cumva în
tunecăm, fără să ne dăm sea
ma, această oază de lumină ? 
Oare nu greșim (eu cred că 
da !) atunci cînd cu tot dina
dinsul vrem să-î creștem pe 
copii după gusturile noastre 
exclusiviste, tă:ndu-le ela
nul, mutiiindu-le personali
tatea ?

Parcă prea des Ie adresăm 
acestora un nu ! răspicat și 
cînd trebuie și cînd n-ar fi 
cazul, prea ridicăm tonul la 
ei, căutînd să-i aducem la un 
nivel de cumințenie convenit 
nouă, prea des le dăm ca 
exemplu pe cutare copil 
cuminte, și am dori să-I imi
te, uitînd că, de fapt, fiecare 
copil are o individualitate 
proprie și constituie o lume 
aparte !

Desigur, la noi altele sint 
legile care le guvernează 
destinul. Dar o vecină de-a 
mea face alergie numai la ve
derea unei mingi în brațele 
oricărui ține de-o șchioapă 
ce-i trece pe sub balcon, im- 
proșcîndu-1 cu ocări șî umi
lințe care se aud pină la al 
treilea bloc, ca nu cumva, 
prin jocul lui nevinovat, co
pilul s-o „deranjeze" din 
tabieturile dumisale. '

Zilele trecute am asistat Ia 
următoarea scenă : prin ușa 
din față a tramvaiului (des
tul de gol la acea oră) s-au 
urcat dintr-o stație, tocmai

în ultima clipă, trei puști 
vreo 12—13 ani. Rîdeau 
erau puțin cam zburdalnici. 
Nu aveau intenția să călăto
rească fără bilete, cum s-ar 
crede. Dimpotrivă, de cum 
s-au văzut înăuntru, au în
ceput să-și scoată mărunțișul 
din buzunare și. tot cu un 
pîus de exuberanță, să 
hotărască cine merge să cum
pere biletele. Dar pînă să se 
decidă, i-a și luat „în primi
re" un'călător virstnic, trecut 
brusc in postură de educator 
improvizat. Cuvintele greoaie 
ale acestuia, debitate in 
cascadă și la un inalt diapa
zon, amestec de vulgarități și 
amenințări, nu numai că au 
stins voioșia copiilor, dar pe 
parcursul a două stații le-a 
aprins lumini strălucitoare în 
ochi. Puștii și-au scos bilete ; 
tăcuți, stăteau acum într-un 
colț, din față, al vagonului. 
Dar „educatorul" iși continua 
„lecția" începută, cu același 
patos. Cînd unul dintre copii 
n-a mai putut suporta și, ti
mid, a întrebat : „Dar ce-am 
făcut, nene ? !“, „nenea" s-a 
repezit Ia ei și la prima opri
re i-a dat jos, cu cite o palmă 
fiecăruia. Că puștii meritau o 
punere la punct e oricine de 
acord. Nu e frumos să te 
urci în tramvai prin ușa din 
față, cînd ai 13 ani, nici să 
faci gălăgie prea mare .' Dar 
oare lecția educatorului- 
ad-hoc, într-o asemenea ma
nieră trebuia administrată ? 
Ce eficiență o fi avut ea ?

Puneri la punct de acest 
fel, consider, nu numai că 
nu-și ating scopul, dar îi în
depărtează pe copii de aduiți. 
ii înrăiesc și nu fac decit să 
stingă de fiecare dată cite o 
flacără din sufletul lor lumi
nos și ultrascnsibil.

Rolul covîrșitor 
al interpretului1975

MAMAIA

(5)r

me

de

cu Șerban), 
(Marius

de 
și

„standing“-ul lor real, căci 
adevărată vedetă trebuie 
știe și să. poată susține

(cu
Mihai 

Cornel
Voica

(4),

A existat, la Mamaia, o mini 
de interpreți, pe umerii cărora 
s-a sprijinit întreaga manifes
tare : Margareta Pîslaru 
3 melodii in concurs), 
Constantinescu (cu 6), 
Constantiniu (5), Marina 
(4), Aurelian Andreescu , 
Corina Chiriac (5), Angela Si
milea (4), Mihaela Mihai 
Doina Badea (4), Stela Enache 
(3). Din rindul lor s-a des
prins, cum este normal, cei care 
au lăsat cea mai bună impresie 
publicului și specialiștilor. Ta
lentul lor, profesionalismul re
cunoscut, pregătirea minuțioasă 
a fiecărui cîntec le-au permis să 
facă din fiecare interpretare o 
mică creație, punind in cintece 
ceva din personalitatea lor. Mar
gareta Pislaru — seriozitate și 
cizelarea atentă a pieselor, 
Mihai Constantinescu — simpa
tic și juvenil, Cornel Constanti
niu — sobrietate, patetism 
bună calitate. Marina Voica 
simț înnăscut al ritmului, 
un aport personal la fiecare me
lodie, Aurelian Andreescu — o 
„voce" încă neegalată, Corina 
Chiriac — talent scenic și ele
gantă frazare, Angela Similea — 
lirică, sensibilă, Mihaela Mihai 
— îmbinare de tandrețe și vul
canic, tensionînd dramatic fie-

Nu explicațiile in sine sint 
concludente, ci faptul că iată 
numai noi am reușit să găsim 
4 oameni care au fost de față. 
Oare, acționind împreună nu ar 
fi reușit să pună la punct niște 
huligani ? Justificările pot fi ori- 
cite, dincolo de ele rămine insă 
pasivitatea, indiferența cu care 
au stat de față la conflict. In 
aceste condiții, îndrăzneala agre
sorilor nu mai este chiar de ne-

ponteze zilnic participarea la e- 
fort, să fie în rlnd cu generația 
lor și cu toată suflarea țării.

Fină în noaptea de revelion, 
loan Șerban, in virstă de 18 ani, 
fusese elev ucenic la C.I.A.C.U.T 
București, iar Ștefan Solomon, 
absolvent de liceu, ucenic la în
treprinderea de calculatoare. Din 
noaptea aceea au devenit simple 
nump înscrise pe filele de dosar 
ale miliției. Tot acolo se găsește

„Nu ne-am dat seama" — de
clara loan Șerban, incercind să 
lase pe seama alcoolului și a 
celui care îl instigase, toată gra
vitatea faptei. „Regret sincer 
cele întîmplate — mărturisea 
mai apoi Ștefan Solomon, absol
vent al 
mănunt 
ra zilei 
care l-a

liceului teoretic. Un a- 
care nu a contat in sea- 
de 31 decembrie, dar pe 
invocat mai apoi in api-

Cine tulbură frumusețea
și pacea străzii?

înțeles, riscul de a primi o ri
postă publică devine — și pro
babil ei cunosc lucru acesta — 
destul de relativ.

sint, de fapt, acoliții pîn- 
colț de stradă, ai buzu-

Cine 
dei la . _
nărelilor și bătăilor ? Unii sini 
oameni fără căpătii, ințelegind 
prin aceasta un rol în viață, un 
loc in muncă, o conduită nor
mală in societate. I-am putea 
nominaliza, deși numele pe care 
le poartă nu suportă decit orto
grafic majuscula. Nu ne-am o- 
cupa poate de ei, în definitiv a- 
semenea traiectorii se explică 
mai argumentat în sfera patolo
gicului, dacă pe lingă ei, și une
ori împreună cu ei, contaminați 
de aceleași maladii, nu ar apă
rea ceilalți : tineri care începeau 
să-și făurească un drum, >ă

și motivul pentru care au căpă
tat noua „identitate" : jaf cu 
violentă, mai pe scurt, tilhărie. 
S-au lăsat tentați de ademeni
toarele asigurări ale unui in
fractor recidivist Vasile Anoaică 
și împreună cu acesta au purces 
la „treabă". O treabă de noapte, 
operată prin tufișurile unui parc 
pustiu și soldată cu lăsarea in 
nesimțire, dezbrăcat și fără bani, 
a unui cetățean. Banii pe care 
ii smulseseră din buzunar omu
lui reprezentau munca lui pe o 
lună de zile. Băieții și-au văzut 
apoi de drum „încălziți" de iz- 
bînda ieftină, despovărați de 
orice remușcare cu ajutorul stic
lelor de lichior consumate în 
prealabil și asigurați că nu vor 
fi descoperiți niciodată de „ex
periența" penală a „colegului de 
echipă".

rarea sa. Iată cit de repede se 
poate brusca un drum, cit de 
ușor poate fi „amînată" pentru 
cițiva ani o viață cinstită.

★
Unde sintem în asemenea ca

zuri ? Unde sintem noi, colegii 
de muncă, prietenii, vecinii, ne
cunoscuta care ne aflăm în a- 
propiere ? Nu unde sintem in 
clipa faptei, ci înainte de a se 
produce ea ? Mulți dintre auto
rii de acte antisociale primesc 
din partea întreprinderii in care 
au lucrat pînă la comiterea lor 
niște caracterizări foarte.frumoa
se : '„sirguincios, disciplinat, etc". 
Să admitem că ar fi așa. Cum se 
explică atunci metamorfozele 
de-a dreptul spectaculoase pe 
care le suferă aceiași oameni 
imediat ce au închis poarta în
treprinderii 7 Poate că tocmai de

care piesă, Doina Badea — 
convingătoare in melodiile de 
mare respirație, Stela “ 
— muzicalitate perfectă, 
tețe vocală — iată, in 
contribuția fiecăruia. E 
caracterizezi în citeva 
specificul interpretării ___
cîntăreț. In orice caz, să notăm 
că sarcină mai dificilă au avut 
cei cărora li s-au încredințat 
piese mai puțin convingătoare. 
Așa s-a ajuns ca, în gala fi
nală, unii dintre ei să cînte 
lodii in urma palmaresului, iar 
alții — nici să nu apară ! Aici 
s-ar fi putut vădi grija orga
nizatorilor, considerația lor 
față de acești soliști, progra- 
mind și la gală dubla interpre
tare a pieselor, ceea ce ar fi 
permis o mai largă reprezenta
re a „breslei" interpreților.

Unele dintre vedete s-au dis
tins in mod deosebit, desprinzin- 
du-se chiar de grupul acestor 
zece „ași", datorită micro-re- 
citalurilor „hors-concours" — în 
care, de fapt, a fost evidențiat 

o 
să

. . ... ,____   un
.show". In ordinea cronologică 

a prezentării lor pe scena fes
tivalului, trei recitaluri au mar
cat momente interpretative de

Enache 
acura- 
mare, 

greu să 
cuvinte 

unui

aici, de la această atenție limi
tată strict la spațiul profesional 
pleacă „libertățile" de dincolo de 
el. Organizației de tineret, ca 
să ne referim deocamdată 
numai la ea, nu-i poate fi indi
ferent statutul de repaus al tînă- 
rului, ea trebuie să-l umple cu 
sens și aceasta tocmai în spațiile 
care, lăsate goale, găzduiesc 
fapta necugetată, beția, distrac
ția periculoasă. Am întrebat în 
citeva din întreprinderile pe 
care le-am citat ce preocupări 
se manifestă pentru organizarea 
timpului liber al tinerilor; Ex
cursii... mi s-a răspuns. Am fă
cut și o seară de dans... și-a a- 
mintit cineva. Cam puțin. Mai 
ales că nici asemenea puține 
puncte de recreere nu sint con
trolate cum trebuie. Tinerii care 
au acostat și lovit în stația de 
troleibuz veneau tocmai de la o 
acțiune cu caracter educativ : 
„Hora moldovenească" o seară 
distractivă organizată la nivelul 
sectorului 8 pentru tinerii de pe 
șantierele de construcții printre 
care se găsesc și mulți moldove
ni. Inițiativă demnă de tot res
pectul, dar materializată in stilul 
cel mai superficial și neintere
sant cu putință. Rareori nu iz
bucnește o bătaie, de puține ori 
nu se înregistrează acte de huli
ganism. $i atunci ? De la cine 
poate veni riposta față de cei 
care ne tulbură liniștea, ne jig
nesc trecerea sau chiar ne-o pun 
in pericol? In afara organelor de 
ordine există un factor de disci
plinare care dispune de argu
mente puternice și forță de con
vingere : opinia publică, vocea 
aceea comună, capabilă să aco
pere niște tiuituri distonante, să 
reacționeze prompt și eficient la 
niște reacții sau fapte care tul
bură frumusețea și pacea străzii.

virf : cel al Marinei Voica — 
în prima zi (cinci cintece bine 
alese și alternate, eleganță sce
nică, interpretare nuanțată, 
colaborare perfectă cu orchestra 
și grupul vocal), al lui Cornel 
Constantiniu (intr-un progres re
marcabil, deosebit de convingă
tor, cu un real talent drama
tic, cu o voce frumos timbra
tă și o frumoasă ținută scenică) 
și al Margaretei Pîslaru (rod al 
unfit travaliu atent asupra fie
cărui cîntec, al talentului și u- 
nei vocații încă o dată confir
mate ; de această dată, insă, 
piesele alese au servit-o mai 
puțin — ambele in ultima sea
ră. Am ascultat aici melodii 
ce ar fi putut fi oricînd pre
miate in concurs : „Trebuia să 
vii" și „Fata și marea" (de Ca
melia Dăscălescu), „Invățați-mă 
să rîd“ și „Joc de taină" (Gabri
el Mărgărint), „Să nu vorbim 
de amintiri" (V. V. Vasilache), 
„Dacă fetele" (Radu 
„Vine iar vacanța" 
Țeicu). N-am înțeles, însă, de 
ce unele recitaluri au cuprins 
4 piese, altele 5, 6 sau chiar 7 ? 
Opinăm pentru găzduirea, pe 
scena festivalului, doar a unui 
singur recital (consistent, însă) 
în fiecare seară încredințat nu
mai acelor cîntăreți capabili să 
arate ceva, să se situeze la ni
velul impus de prestigiul ma
nifestării. Pentru că Doina Ba
dea, Adrian Romcescu, de aceas
tă dată, nu au convins (sala pe 
jumătate goală, vorbind de la 
sine), iar talentatul Mihai Con- 
stantinescu a fost handicapat de 
o formație înjghebată „la fața 
locului", compusă din cițiva in
strumentiști de local. In schimb 
D:da Drăgan (alături de grupul 
„Sfinx") n-a justificat prin ni
mic opțiunea organizatorilor. A- 
pariția Didei Drăgan avind 
o singură piesă în concurs (ea 
a debutat pe scena festivalului 
în a treia seară, direct 
citatul !) a distonat în 
textul acestei manifestări. Alți 
artiști, autentici, care s-au dis
tins in cadrul concursului, 
tind melodii de amplă rezonanță 
civică (Aurelian Andreescu, Co
rina Chiriac, Mihaela Mihai, 
Stela Enache, Angela Similea), — 
— erau mult mai îndreptățiți a 
susține recitaluri la Mamaia 1

Din fericire, aceste „dezacor
duri" n-au impietat prea mult a- 
supra impresiei finale, căci toți 
ceilalți interpreți (să nu uităm, 
aici, admirabila orchestră a 
RTV. dirijată de Sile Dinicu, și 
grupul vocal. „Studio 8" — con
dus de Dudu Athanasiu) — cu 
excepția citorva debutanți, ne

fericit aleși — au fost la înăl
țime. Ediția 
s-a încheiat 
cestea sint 
adus acelora 
acești ani, au , _____
de cuvînt" ai compozitorilor : in- 
terpreții. Acest omagiu înlocu
iește buchetul de flori sau diplo
ma onorifică pe care uită, me
reu. să li le ofere (simbolică re
compensă...) organizatorii...

cu.. re
con-

cin-

jubiliară, a X-a, 
și rindurile a- 
un mic elogiu 

care, in toți 
fost „purtătorii

OCTAVIAN URSULESCU

scaun și încep să ne spună exact 
ceea ce ne așteptam să auzim.

Să observăm cu bucurie că la 
posturile noastre de televiziune 
a apărut și și-a cucerit locul un 
personaj nou : băiatul (uneori 
fata) cu chitara. 11 putem recu
noaște după ținuta modestă. 11 
putem recunoaște după modul 
pudic in care evită interpretările 
excesiv de dramatice, ll putem 
recunoaște după o particularita
te extraordinară : spune numai 
versuri care-i plac, iar versurile 
acestea nu sint niciodată proas
te. El este îndrăgostit de poezia 
pe care ne-o cintă și iată că nu 
i se intîmplă niciodată nenoro
cirea de a se îndrăgosti de o 
poezie proastă. Știe să aleagă. 
Nu se grăbește. Alege pentru o 
viață. Știe să descopere — in 
cărți, in reviste, in imaginația 
lui — versuri adevărate, cu atit 
mai puternice cu cit importan
ța lor socială și politică este mai 
mare. Acum citeva zile, s-a in- 
tîmplat (a fost o coincidență) ca 
băiatul cu chitara să apară, la 
distanță de citeva ore, in trei 
emisiuni diferite ; de fiecare 
dată cînd s-a așezat cuminte pe 
scaun și ne-a zimbit, in casele 
noastre s-a făcut liniște. A fost, 
întii, Tinerii și muzica lor, cu 
cițiva cîntăreți din Timișoara, 
apoi Club T și, in sfirșit, Suri- 
sul peste moarte, un spectacol 
de poezie cum nu ne amintim 
să fi văzut de multă vreme. O 
ghitară, un scaun, citeva măști, 
de carton. Versuri de Magda Isa- 
nos, Nicolae Labiș, Eugen Jebe- 
leanu, Adrian Păunescu. (Regia : 
Radu Tuculescu ; realizator : A- 
drian Nunțiu). Chitara devenise 
imensă, ocupa tot ecranul și 
citeva fete pășeau, in echilibru, 
pe corzile întinse deasupra ora
șului, deasupra lumii devenită 
pentru citeva minute o mare de 
lumină.

Cine e? Ce face în celelalte 
ore libere ale sale ? Poate că se 
ocupă de avioane — el, cel obiș
nuit cu zborul — poate că este 
lucrător la aeroportul București- 
Otopeni, unul dintre tinerii de 
care s-a ocupat reportajul plin- 
de autenticitate și de dinamism 
al lui Cristian Thau (Turnul de 
control). Ocupația ? Controlor de 
trafic. Stă în fața unui mic e- 
cran și dirijează simultan zece 
sau cincisprezece aeronave, din
tre care unele aterizează, altele 
decolează sau se află in zbor. 
Iar aeronava care zboară cu 
două sute cincizeci de kilometri 
pe oră trebuie urmărită în ace
lași timp cu cele care zboară cu 
opt sute de kilometri pe oră. Și 
nu e voie să-ți tremure glasul, 
pentru că șovăiala ta s-ar trans
mite pilotului. Și nu e voie să 
stai și să gindești mai mult de 
citeva secunde. Și nu e voie să 
uiți ce răspundere uriașă apasă 
pe umerii tăi. Și nu e voie, cu 
toate acestea, să-ți fie frică. 
„Ciți ani aveți ?“. „Douăzeci și 
cinci". „Dar dumneavoastră ?“. 
„Douăzeci și unu". „Și nu e 
greu „Cind eram în școală, 
mă gindeam : Doamne, pot eu să 
rezist în meseria asta ? Sint fe
meie. O să rezist ? Acum m-am 
învățat..."

Momentul cel mai greu : acela 
de după rezolvarea unei situații 
dificile. Controlorul de trafic ră
suflă ușurat : totul s-a sfirșit cu 
bine. In clipa aceea devine peri
culos și trebuie să fie înlocuit 
pentru cel puțin zece minute : 
se bucură prea tare, nu mai e în 
stare să se concentreze, nu mai 
poate fi atent. Se gîndește la ce 
a fost, iar el se află într-un loc 
care-ți impune să trăiești numai 
in prezent.

Realizatorul emisiunii a învă
țat lecția cea mai dificilă : să 
aibă încredere în sine, atit de 
multă încredere incit să nu mai 
simtă nevoia de a recurge la 
totdeauna salvatoarele comen
tarii, ci să lase imaginația și 
să-și lase eroii să vorbească 
singuri. Să cînte singuri.

Oficiul central 

farmaceutic 

București 
sfr. Aviator Sănătescu. nr.
48. sector 1 — tel. 17 28 40.

ÎNCADREAZĂ 
URGENT

• șoferi pentru autodube 
T.V.

• paznici
• muncitori necalificați
• șef formație civilă de 

pompieri.
--------------------------------- J
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NOUĂ Șl STRĂLUCITĂ AFIRMARE A CONTRIBUISE! 
ROMÂNIEI LA SOLUTIONAREA MARILOR 
PROBLEME ALE CONTEMPORANEITĂȚII

Vizita președintelui
Republicii Senegal,

Leopold Sedar Senghor

(Urmare din pag. 1)

Alături de întregul nostru po
por, comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul Mureș — 
români, maghiari, germani — au 
urmărit cu deosebit interes lu
crările marelui forum consacrat 
securității și cooperării europene 
și salută cu adîncă satisfacție 
rezultatele conferinței — se spu
ne în telegrama Comitetului 
județean Mureș al P.C.R.

Participarea dumneavoastră, 
iubite tovarășe secretar general, 
in calitate de cel mai autorizat 
reprezentant al României socia
liste, la această reuniune fără 
precedent in istoria Europei, 
cuvîntarea rostită la tribuna 
Conferinței ilustrează pregnant 
și convingăitor atașamentul fier
binte al țării noastre la cauza 
Înfăptuirii dezideratului de în
semnătate cardinală al securită
ții europene, justețea, realismul 
și clarviziunea politicii interne 
și externe a partidului și statu
lui nostru, în fruntea cărora 
militați dumneavoastră, cel mai 
iubit fiu al poporului nostru.

Răspunzind cu înflăcărare la 
chemarea partidului, mobilizați 
de organele și organizațiile de 
partid, în aceste zile, comuniștii, 
tcțti locuitorii județului se află 
antrenați plenar în munca de 
refacere și recuperare a pierde
rilor cauzate de inundații, ferm 
hotărîți să îndeplinească întoc
mai sarcinile ce le revin în ac
tualul cincinal și angajamentele 
asumate.

în numele comuniștilor, al tu
turor oamenilor muncii de pe 
meleagurile Mureșului și Tirna- 
velor, vă încredințăm, încă o da
tă, că, împreună cu întregul po
por, nu vom precupeți nici un 
efort în activitatea de înfăptuire 
a politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, a 
mărețului program de înflorire 
multilaterală a patriei, adoptat 
de Congresul al XI-lea.

Comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul Brașov își expri
mă și cu acest prilej cele mai 
alese sentimente de dragoste și 
recunoștință față de dumnea
voastră, reprezentantul cel mai 
autorizat al poporului nostru, 
care, prin punctele de vedere 
constructive ce le-ați inspirat în 
diferitele etape ale lucrărilor, 
prin strălucita cuvîntare rostită 
la tribuna înaltului forum, ați 
reafirmat cu putere în fața tu
turor participanților la conferin
ță, a opiniei publice internațio
nale, gîndurile, voința și hotărî- 
rea neclintită a partidului, a sta
tului nostru, a fiecărui cetățean 
al României socialiste de a fac» 
totul ca pe continentul european 
si în întreaga lume să se înfăp
tuiască marele deziderat al secu
rității popoarelor, dorința lor 
a trăi liber și în pace — se arată 
în telegrama Comitetului jude
țean Brașov al P.C.R. și a Con
siliului popular județean.

Asigurindu-vă, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, de 
adeziunea noastră deplină la tot 
ceea ce întreprindeți pentru în
florirea României socialiste si 
creșterea prestigiului ei in lu
me, vă încredințăm că pentru 
locuitorii județului nostru — 
români, maghiari și germani —

Județul Hunedoara a raportat

Lucrătorii din întreprinderile 
agricole de stat, țăranii coope
ratori, mecanizatorii și specia
liștii din agricultura județului 
Hunedoara au încheiat la data 
de 2 august 1975 recoltarea griu
lui și a Celorlalte cereale de pe 
întreaga suprafață cultivată.

într-o telegramă adresată Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, de că
tre Biroul Comitetului județean 
de partid se spune : însuflețiți 
de chemările adresate întregu
lui popor, de prețioasele dum
neavoastră indicații, mult stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
oamenii muncii din agricultura 
județului In frunte cu comu
niștii vor acționa cu toată fer
mitatea pentru înfăptuirea

SE RECOLTEAZĂ 
ULTIMELE SUPRAFEȚE

(Urmare din pag. I)

în plină activitate de îndrumare 
pe tovarășul dr. ing. Gheorghe 
Costache, director adjunct al 
Direcției agricole județene. „Deși 
in acest consiliu există încă su
prafețe de recoltat — ne spune 
dînsul — putem trimite cele 10 
combine. S.M.A. Costești dispu
ne de alte 25 Glorii, capabile să 
facă față situației". „Dar la noi 
a plouat mult — adaugă tovară
șul Ion Cirstea, activist al comi
tetului județean de partid, care 
răspunde de această zonă — cel 
puțin două zile combinele nu 
vor putea Intra în lan și am 
hotărît să Intrăm cu secerile".

In cadrul Consiliului inter- 
cooperatist Costești s-au recoltat 
pînă acum, mecanic și manual, 
500 hectare cu griu și s-au însi- 
lozat 12 000 tone furaje. De 
asemenea, s-au plantat 210 hec
tare cu legume și însămînțat 600 
hectare porumb cultura a II-a 
pentru boabe.

C.A.P. Cornățel — comuna 
Buzoiești. Aici întilnim pe 
ogoare la recoltatul griului 85 
de cooperatori de la ferma nr. 
1 aparținînd echipelor conduse 
de Ioana Burcea, Florea Marin 

nu există dorință mai arzătoare 
decit aceea de a contribui cu 
întreaga energie creatoare la 
înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului și statului.

Continuare firească a unei rod
nice, bogate și perseverente ac
tivități pentru întărirea păcii și 
destinderii intre popoare, pre
zenta dumneavoastră, iubite to
varășe secretar general, la Con
ferința pentru securitate și coo
perare în Europa a confirmat 
încă o dată hotărirea fermă a 
României de a contribui cu toa
te forțele la întărirea colaborării 
între popoare, la instaurarea u- 
nei noi ordini economice și po
litice în lume — se arată în te
legrama Comitetului județean 
Brăila al P.C.R.

Semnarea actului final la a 
cărui elaborare țara noastră, 
dumneavoastră personal, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați 
adus o contribuție apreciată pe 
plan european și internațional, a 
dat expresie dorinței fierbinți a 
poporului nostru de a milita și 
în continuare, împreună cu ce
lelalte state semnatare, cu toate 
forțele iubitoare de pace, pen
tru întărirea securității și coo
perării în'Europa, pentru instau
rarea unei păci trainice în lume. 

■ Ne angajăm și cu acest prilej 
să milităm neobosit pentru în
făptuirea exemplară a hotărîri- 
lor Congresului al XI-lea al 
partidului, să ne înzecim efor
turile în spiritul prețioaselor in
dicații pe care ni le-ați dat la 
recenta plenară a C.C. al P.C.R., 
astfel incit să sporească substan
țial contribuția județului nostru 
la înflorirea și prosperitatea 
României socialiste.

Alături de întregul nostru po
por, comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul Vîlcea, în
suflețiți de puternice sentimen
te patriotice, dau o înaltă apre
ciere și deplină aprobare activi
tății laborioase desfășurate de 
dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, la Conferința 
general-europeană pentru secu
ritate și cooperare — se spune 
în telegrama Comitetului jude
țean Vîlcea al P.C.R. Cuvînta
rea rostită de dumneavoastră in 
cadrul Conferinței reprezintă o 
contribuție remarcabilă a Româ
niei la asigurarea în fapt a secu
rității și păcii în lume, o în
cununare a vastei și prestigioa
sei activități internaționale pe 
care țara noastră a desfășurat-o 
cu neclintită consecvență, la în
făptuirea căreia dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, lup
tător neobosit pentru realizarea 
cauzei păcii, colaborării și pro
gresului omenirii, ați avut un 
rol hotăritor.

însuflețiți de înaltul dumnea
voastră exemplu, oamenii mun
cii din județul Vîlcea, la fel ca 
întregul popor, se angajează să 
facă tot ce le stă în putință 
pentru edificarea socialismului 
și comunismului pe pămîntul 
României, pentru o lume mai 
bună și mai dreaptă pe pămint.

Comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul Teleorman, își 
exprimă deplina satisfacție și 
adeziune față de activitatea și 
cuvîntarea rostită de dum
neavoastră la Helsinki, docu

neabătută a sarcinilor reieșite 
din hotăririle Plenarei comune 
a C.C. al P.C.R. și a Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economi
ce și Sociale a României din 
21—22 iulie a.c.

Organizația județeană de 
partid va acționa cu toată ho- 
tărîrea în spiritul indicațiilor 
date de dumneavoastră la Plena
ra C.C. al P.C.R. din iulie a.c. 
pentru a îmbunătăți organizarea 
producției și a muncii în unită
țile agricole, a întări și mai mult 
ordinea și disciplina.' răspun
derea și inițiativa fiecărui lucră
tor din agricultură în vederea 
realizării indicatorilor de plan, 
a creșterii aportului județului 
Hunedoara pentru realizarea 
fondului de stat de produse ve
getale și animaliere.

și Ion Cristea. Deasupra, perdea 
amenințătoare de nor, dar brațe
le oamenilor, care au redescope
rit o mai veche tradiție, zoresc 
strînsul griului. Din 860 hectare 
au fost recoltate 700.

In paralel se desfășoară și 
celelalte lucrări. Pe 25 hectare ; 
cu porumb cultura a II-a, pe 
care s-a aplicat deja prima pra- 
șilă mecanică, se execută prașila 
manuală. în grădina de legume, 
60 de cooperatori din echipele 
lui Ion Ghiță, Florica Dumitru 
și Ioana Oprea recoltează carto- 
fii (pînă acum au fost livrate 
25 tone calitatea I), prășesc var
za din cultura a II-a. Din cîmp 
se aduc și însemnate cantități 
de furaje. Sînt necesare încă 
200 tone pentru a asigura planul 
de 2 500 tone semisiloz, care se 
adaugă altor 210 tone de fin 
existente în stoc.

In toate comunele județului se 
lucrează din plin la întreținerea 
culturilor, recoltarea inului pen
tru ulei, a legumelor. Totodată, 
cooperatorii și mecanizatorii ac
ționează intens la eliberarea te
renului, administrarea îngrășă
mintelor fosfatice, executarea 
arăturilor în vederea însămînță- 
rilor din toamnă. 

ment de excepțională însemnă
tate în care se regăsesc coordo
natele fundamentale ale politi
cii externe românești — se spu
ne în telegrama Comitetului ju
dețean Teleorman al P.C.R. și a 
Consiliului popular județean. 
Este meritul incontestabil al 
partidului și statului nostru, al 
dumneavoastră personal, tovară
șe Nicolae Ceaușescu, de a fi 
angajat România în lupta pentru 
o Europă a păcii și securității, 
pentru promovarea unei politici 
de conlucrare între state, indi
ferent de orînduire, mărime și 
potențial, în lupta pentru fău
rirea unei lumi mai drepte și 
mai bune, a unei noi ordini eco
nomice și politice internaționale.

Vă asigurăm, stimate tovarășe 
secretar general, că mobilizați 
de organizațiile de partid, toți 
oamenii muncii din satele și 
orașele teleormănene, alături de 
întregul nostru popor, își vor 
spori eforturile pentru a înfăp
tui mărețul program elaborat de 
partid, pentru înălțarea patriei 
pe noi trepte de civilizație și 
progres.

Am trăit momente de adîncă 
mîndrie și satisfacție pentru ac
tivitatea rodnică și deosebit de 
importantă pe care dumnea
voastră a-ți desfășurat-o la Con
ferința general europeană de la 
Helsinki — se spune în tele
grama Comitetului județean 
Tulcea al P.C.R.

Participarea dumneavoastră In 
numele României socialiste, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, exponentul cel 
mai autorizat al voinței 
de pace și colaborare a 
poporului nostru, ilustrează încă 
o dată, în mod pregnant și con
vingător, atașamentul fierbinte 
al țării noastre la cauza păcii și 
securității- în Europa, pentru 
crearea unei lumi mai bune și 
mai drepte. Este un motiv de a- 
dincă satisfacție pentru noi toți 
că în momentele importante ale 
acestui efort comun al statelor 
europene, de la inițierea confe
rinței și pînă la adoptarea Ac
tului final, România a avut o 
contribuție substanțială.

Comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul Tulcea se anga
jează să traducă neobosit in 
viață principiile promovate de 
partidul și statul nostru, înscrise 
in istoricele hotăriri ale Congre
sului al XI-lea al Partidului Co
munist Român, conștienți fiind 
că prin aceasta ne aducem o con
tribuție de seamă la înfăptuirea 
aspirațiilor de pace și progres al 
întregii umanități.

Militarii armatei noastre popu
lare dau o înaltă prețuire acti
vității deosebit de rodnice pe 
care dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. cel mai auto
rizat exponent al partidului nos
tru. al poporului român, ați des
fășurat-o în vederea reușitei 
Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa — se spune 
în telegrama Consiliului de con
ducere al Ministerului Apărării 
Naționale.

Pentru personalul armatei, ca 
și pentru întreaga națiune ro
mână, constituie un motiv de în
dreptățită mîndrie faptul că Re
publica Socialistă România și-a

Manifestări dedicate Congresului al X-lea

al U.T.C. și Conferinței a X-a a U.A.S.C.R.

Festivalul sportului teleormănean
• Peste 10 000 de tineri vor trece probele complexului „Sport 
ți sănătate" • 88 de echipe de fotbal în întrecere pentru 

„Cupa Teleormanul"

A doua parte a sezonului spor
tiv estival a fost punctată de o 
suită de competiții de masă, or
ganizate în mai multe județe și 
care au reunit un număr mare 
de tineri atleți. cicliști. înotă
tori. jucători de fotbal și iubi
tori ai drumeției. Pe această 
linie se situează și cea de-a 3-a 
ediție a „Festivalului sportului 
sătesc teleormănean", inaugurată 
săptămîna trecută. Este vorba de 
o largă acțiune sportivă de ma
să inițiată în cinstea Congresu
lui al X-lea al U.T.C. și Confe
rinței a X-a a U.A.S.C.R. La 
startul etapei de masă s-au ali
niat mii de tineri care îndră
gesc probele de alergări, cursele 
cicliste, ca și jocurile pe echi
pe. Bunăoară, la turneul de fot
bal. care se desfășoară în mai 
multe etape, s-au înscris 88. de 
echipe de fotbal, reprezentînd 
asociațiile sportive din comunele 
Saele, cîștigătoarea ediției de

Finala județeană 

la oină

Ieri, in comuna Buda, ju
dețul Ilfov, s-a desfășurat e- 
tapa județeană la oină din 
cadrul ..Cupei Congresul al 
X-lea al U.T.C".

Au participat 6 echipe din 
comunele Mihăilești, Curcani, 
Buda, Schitu. Pe primul loc 
s-a clasat echipa „Avintul" 
Schitu, antrenată de profe
sorul Ion Ciobanu, care s-a 
calificat în finala pe țară, in- 
vingind în meciul decisiv pe 
„Avintul" Curcani cu 15—13. 
In cadrul aceleiași manifes
tări s-au desfășurat și alte 
meciuri atractive de fotbal, 
volei și handbal.

N. M. 

adus contribuția activă, larg re
cunoscută și apreciată pe plan 
mondial, la convocarea și pregă
tirea Conferinței, la lucrările 
pentru elaborarea documentelor, 
înfățișînd in modul cel mai clar 
concepția partidului și statului 
nostru privind securitatea și co
operarea pe continent, dumnea
voastră ați precizat orientări și 
căi care să conducă cu adevărat 
la înlăturarea vechii politici im
perialiste, de inegalitate, de forță 
și dictat, la crearea unei noi or
dini economice și politice inter
naționale. la excluderea defini
tivă a războiului din viața po
poarelor, la instaurarea unei 
păci trainice pe planeta noastră.

însuflețiți de un profund pa
triotism, militarii de toate gra
dele, întregul personal al arma
tei, vă asigură, și cu acest pri
lej. că vor înfăptui cu fermitate 
și devotament hotărîrile Congre
sului al XI-lea al partidului, po
litica internă și externă a parti
dului și statului nostru, că nu-și 
vor precupeți eforturile pentru 
perfecționarea procesului in
structiv-educativ, realizarea ca
litativ superioară a planului pre
gătirii de luptă și politice, întă
rirea ordinii și disciplinei mili
tare, pentru îndeplinirea exem
plară a misiunilor încredințate 
de partid și popor, de dumnea
voastră, tovarășe comandant su
prem.

In telegrama Ministerului 
Afacerilor Externe se spune : 
Poporul român, angajat cu toa
te forțele sale în marele efort 
de construire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
pe pămîntul patriei străbune, a 
trăit din nou momente de în
dreptățită mîndrie cînd dum
neavoastră, cel mai iubit fiu și 
cel mai autorizat exponent al 
său. ați exprimat de la înalta 
tribună a Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Eu
ropa la Helsinki, năzuințele și 
simțămintele sale cele mai pro
funde de a trăi liber, indepen
dent, în pace și de a colabora, 
in deplină egalitate cu toate ce
lelalte națiuni ale Europei. Ca 
lucrători ai Ministerului Aface
rilor Externe am beneficiat în 
permanență. în întreaga noastră 
activitate, de indicațiile concre
te pe care le-ați dat personal 
pentru promovarea eficientă a 
normelor independenței și su
veranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în tre
burile interne și avantajului re
ciproc. .excluderii forței și a 
amenințării cu forța din viața 
internațională, asigurarea con
dițiilor pentru ca fiecare popor, 
fiecare națiune să se poată dez
volta în pace, conform propriei 
sale voințe. pentru adoptarea 
unor măsuri energice și concre
te de dezangajare militară și de 
dezarmare în Europa și în lume, 
fundament trainic al păcii.

Vă asigurăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că vom face 
tot ce ne stă în putință pentru 
transpunerea în viață a Actului 
final al Conferinței, pentru con
tinuarea cu fermitate a proce
sului edificării securității și dez
voltării cooperării pe continent, 
a accentuării cursului spre des
tindere în Europa și în lume.

anul trecut a „Cupei Teleorma
nul", Plosca, învingătoare în 
ediția din 1973. Băbăița, Smîr- 
dioasa, Frăsinet, Lăceni. Troianu 
etc.

înaintea startului in etapa 
inaugurală comitetele comunale 
U.T.C. au antrenat numeroși ti
neri la acțiunile de amenajare 
a bazelor sportive, a pistelor de 
alergări sectoarelor de arun
cări și sărituri, ca și a terenu
rilor de fotbal și volei. Astfel, 
primele întreceri s-au desfășurat 
în condiții optime, dind loc la 
dispute pasionante, urmărite cu 
interes de iubitorii de sport. în
deosebi au ieșit în evidență ti
nerii sportivi din comunele Bă
băița, Buzescu, Izvoarele, Fur- 
culești, Salcia, Olteni, Saele, care 
candidează cu șanse la primele 
locuri în clasamentul final al a- 
cestei populare competiții de 
masă. Cu prilejul întrecerilor de 
atletism și celelalte concursuri, 
tinerii competitori vor trece si 
normele prevăzute în regula
mentul complexului „Sport și 
sănătate". Referitor la această 
amplă acțiune, organizatorii — 
Comitetul județean U.T.C., 
C.J.E.F.S., Uniunea județeană 
a cooperativelor agricole de 
producție și ziarul ..Teleorma
nul" — au luat măsurile de ri
goare pentru buna desfășurare a 
întrecerilor și stimularea con- 
curenților cu numeroase premii 
— echipament și materiale spor
tive.

Finalele „Festivalului sportu
lui sătesc teleormănean" se vor 
desfășura în ultima decadă a 
lunii august. în comuna cu cea 
mai frumoasă bază sportivă 
amenajată în acest sezon și care 
va obține cele mai bune rezul
tate in etapele preliminare

M. LERESCU

TEL EG RAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidu

lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, 
tovarășul MANEA MANESCU, prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, au primit din partea tovarășului EDWARD 
GIEREK, prim-seeretar al Comitetului Central a! Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, tovarășului HENRYK JABLONSKI, președin
tele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone, și tovarășu
lui PIOTR JAROSZEWICZ, președintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Polone, următoarea telegramă :

Dragi tovarăși,
Mulțumim cordial pentru salutările și felicitările transmise cu 

prilejul celei de-a 31-a aniversări a renașterii Poloniei.
Folosim acest prilej pentru a exprima, de aseimenea, convin

gerea noastră fierbinte că relațiile de prietenie, care leagă parti
dele și popoarele noastre, se vor dezvolta și adinei în continuare, 
în spiritul marxism-leninismului și al internaționalismului so
cialist, pentru binele popoarelor noastre, pentru întărirea unității 
comunității socialiste, a mișcării muncitorești și comuniste inter
naționale. pentru victoria socialismului și păcii in lume.

Vă rugăm să primiți. în numele poporului polonez și al nostru 
personal, cele mai cordiale urări de succese în continuare pentru 
dezvoltarea Republicii Socialiste România.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a adresat președintelui Republicii Populare 
Bangladesh, șeic MUJIBUR RAHMAN, următoarea telegramă :

Am aflat cu adîncă tristețe despre pierderile de vieți omenești 
și pagubele materiale provocate de ploile musonice care s-au a- 
bătut asupra țării dumneavoastră.

în numele poporului și guvernului român, precum și al meu 
personal, vă transmit dumneavoastră, guvernului și poporului prieten 
al Republicii Populare Bangladesh, precum și familiilor îndurerate, 
sincera noastră compasiune.

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MANESCU, a adresat primului ministru al Republicii 
Populare Bangladesh, M. MANSOOR ALL următoarea telegramă :

Profund mîhnit de vestea inundațiilor provocate de ploile mu- 
sonice și a pierderilor umane și materiale pe care le-au provocat, 
vă axprim, in numele guvernului român și al meu personal, sinceră 
compasiune.

Primire la primul ministru
a/ guvernului

Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Manea Mănescu, a 
primit. în cursul zilei de luni, 
pe Aii Reza Bahrami, amba
sadorul Iranului la București.

In cadrul convorbirii care a

Primul mmistru al Iranului va face6

o vizită în
La invitația primului ministru 

al Guvernului Republicii Socia
liste România, Manea Mănescu, 
primul ministru al Iranului, A-

FORUM PIONIERESC ’75
La Reșița s-au încheiat luni 

lucrările celui de al IV-lea Fo
rum național al pionierilor.

Timp de 12 zile cei mai buni 
pionieri din școlile țării au a- 
nalizat cu simț de răspundere 
modul cum și-a onorat organi
zația comunistă a copiilor obli
gația de a răspunde cu cinste 
sarcinilor încredințate de partid 
celor mai fragede'vlăstare ale pa
triei. modul cum au transpus în 
viață „Programul educației prin 
muncă și pentru muncă in spirit 
revoluționar al pionierilor ' și, 
școlarilor" adoptat de forumul) 
precedent. Fiecare zi a înscris 
momente de neuitat pentru cei 
peste 600 de participanți : vizi
tarea unor secții ale întreprin
derilor industriale din Reșița ; 
intîlniri și discuții cu muncitorii 
oțelari și furnaliști. cu construc
torii de mașini din Reșița, cu 
muncitori mineri de la Anina, 
cu reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat ; cu oa
meni de știință ; participarea la 
acțiuni de muncă patriotică pe 
șantierele Casei pionierilor, ale

M E R I D I A N
• ECHIPA de handbal Steaua 

București și-a început turneul in 
R.P. Chineză jucind Ia Pekin în 
compania formației „1 August". 
Jocul care a fost urmărit de 
peste 18 000 de spectatori s-a în
cheiat cu scorul de 31—23 
(14—15) în favoarea handbaliș- 
tilor români.

• IN CADRUL unui concurs 
de natație desfășurat la Fort 
Lauderdale (Florida) americanul 
Andy Coan a stabilit un nou re
cord al lumii în proba de 100 m 
liber cu timpul de 51”ll/109. Ve
chiul record era de 51”12/100 și 
aparținea compatriotului său 
James Montgomery.

» LUNI Ia Constanța s-a în
cheiat cea de-a 14-a ediție a 
competiției internaționale femi
nine de baschet pentru „Cupa 
Mării Negre". In ultimele două 
meciuri au fost înregistrate ur
mătoarele rezultate tehnice : 
România — Franța 76—68 
(37—30); Polonia — Cehoslovacia 
"8—58 (42—35). Clasamentul fi
nal: 1. Polonia; 2. România; 3. 
Franța; 4. Cehoslovacia.

• TRADIȚIONALA competi
ție internațională de box „Mă
nușa Litoralului" va începe as
tăzi în Sala sporturilor din Con
stanța. Prima gală este progra
mată la ora 19,00. Printre boxe
rii români care vor urca cu acest 
prilej treptele ringului figurea
ză: Ibrahim Faredin, campion 
balcanic, Ilie Dascălu, campion 
național al greilor, N. Chipirog, 
Al. Tirboi. Ilie Tîrîlă, Gh. Cio
chină și Marian Culineac.

întreprinderea de transport București

ÎNCADREAZĂ URGENT
- MUNCITORI NECAUFI- 

CAȚI din București și din 
toate județele țării pentru 
pregătirea prin cursuri de 
policalificare în vederea ob
ținerii simultane a permise
lor de conducere categoria 
„E" (taximetre), categoria 
„D" (autobuze) și troleibuze.

Durata cursurilor de poli
calificare este de 12 luni, după 
care absolvenții 1— posesori ai 
permiselor categ. ,.B“, ,.D“ și 
troleibuze — vor fi încadrați 
în, exploatările I.T.B. în funcție 
de necesități.

Se primesc : bărbați (cu ser
viciul militar satisfăcut) și fe
mei în vîrstă de 22—34 ani, ab
solvenți ai școlii generale de 
8 (7) ani.

a) Candidațil vor fi încadrați

avut loc cu acest prilej, desfă
șurată intr-o ambianță de cor
dialitate, au fost discutate unele 
probleme referitoare la dezvol
tarea In continuare a relațiilor 
de colaborare româno-iraniene.

tara noastră
mir Abbas Hoveyda, va face o 
vizită oficială de prietenie în 
România între 11 și 13 august 
1975.

Ateneului tineretului și în agri
cultură ; organizarea unor mani
festări cultural-artistice și spor
tive ; inaugurarea expoziției re
publicane „Pionierii — viitori 
constructori ai comunismului în 
România" ; evocări la monu
mentele și locurile istorice le
gate de evenimentul revoluțio
nar de la 23 August 1944 ; orga
nizarea unor excursii în ospeție 
la pionierii din comunele jude
țului Caraș Severin, întreținerea 
cu delegații de pionieri din 22 
de țări ale lumii.

Timp de 3 zile pionierii dele
gați invitați la Forum au fost 
oaspeții pionierilor din județul 
Mehedinți.

Dezbaterile realizate în cadrul 
Tribunei forumului au avut în 
vedere numeroase obiective : 
îmbogățirea experienței unități
lor și detașamentelor de pionieri 
în domeniul educației în spiritul 
dragostei față de muncă, a ati
tudinii responsabile fată de în
vățătură.

Ca de fiecare dată participan- 
ții la Forum au propus candi-

• LA ZAGREB, au continuat 
campionatele europene de tenis 
de masă pentru juniori. La ju
nioare, echipa României a în
vins cu scorul de 3—2 echipa 
Bulgariei. Ungaria a învins în 
meciul următor cu 3—1 selec
ționata României. La clasa co
pii, in competiția feminină, 
România a dispus cu 3—1 de 
Cehoslovacia și cu 3—2 de Sue
dia. La băieți. România a între
cut cu 3—2 R.F. Germania, și a 
pierdut (0—3) meciul cu Unga
ria.

® IN FINALA turneului in
ternațional de fotbal desfășurat 
in localitatea’ spaniolă La Linca 
s-au intilnit formațiile Espanol 
Barcelona și Steaua București. 
Fotbaliștii spanioli au obținut 
victoria cu scorul de 2—0, prin 
golurile realizate de Solsona și 
Cuesta.

• IN URMA rezultatelor în
registrate in „Marele Premiu" 
al R. F. Germania la automo
bilism, cursă desfășurată pe cir
cuitul de la Nurburgring și ciș- 
tigată de argentinianul Carlos 
Reutemann, situația în clasa
mentul campionatului mondial 
rezervat piloților de formula I 
se prezintă astfel : 1. Nikki 
Lauda (Austria) — 51 puncte ;
2. Carlos Reutemann (Argenti
na) — 34 puncte ; 3. Emerson 
Fittipaldi (Brazilia) — 33 punc
te ; 4. James Hunt (Anglia) — 
25 puncte ; 5. Carlos Pace (Bra
zilia) — 24 puncte etc.

Din cele 15 probe prevăzute in 
programul campionatului mon
dial s-au desfășurat 11.

muncitori necaliflcati timp de 
3 luni în cadrul exploatărilor 
după care, pe timpul școlari
zării vor primi o indemnizație 
lunară egală cu media retribu
ției realizate.

b) cazare gratuită în cămi
nele întreprinderii și masă 
contra cost.

c) legitimație de călătorie pe 
mijloacele de transport urban.

După școlarizare, cursanțli 
devenind încadrați ai I.T.B. vor 
putea să beneficieze de preve
derile Decretului nr. 307 1971, 
privind stabilirea domiciliului 
in București.

Solicitanții se pot adresa la | 
Biroul învătămînt I.T.B. din 
str. dr. Grozovici nr. 4, sector 
2, telefon : 12 24 14 — și la Ex
ploatarea Transport Autobuze, 
Calea Șerban Vodă 164—166, 
telefon : 23 61 54 sau 23 88 70 — 
biroul personal.

Aflat în vizită neoficială în 
țara noastră, președintele Repu
blicii Senegal, Leopold Sedar 
Senghor, s-a deplasat în județul 
Brașov, unde a luat cunoștință 
de o serie de obiective» culturale 
din orașul de la poalele Tîmpei, 
a vizitat C.A.P. „Cristianu",
I.A.S.  „Prejmer" și stațiunea tu
ristică Poiana Brașov.

In cadrul întîlnirilor pe care 
le-a avut cu reprezentanți ai 
conducerii municipiului Brașov, 
cu cooperatori și lucrători din

IB ■Fll •

ÎNTÎLNERI

Birou- 
Socia-

reali-

In cursul după-amiezii de 
luni, tovarășul Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., s-a întîlnit cu Joseph 
Ramaekers, membru al 
lui Național al Partidului 
list Belgian, senator.

In cursul întîlnirii s-a 
zat un schimb de vederi privind 
unele probleme ale vieții inter
naționale și ale mișcării munci
torești și s-a exprimat dorința 
dezvoltării în continuare a bu
nelor raporturi existente Intre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist Belgian, în fo
losul întăririi colaborării dintre 
cele două țări și popoare.

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

Intîlnirea a decurs într-o at
mosferă caldă, prietenească.

★

La 4 august, tovarășul Ștefan 
Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. și tova
rășa Ghizela Vass, membru al 
C.C. al P.C.R., s-au întîlnit cu 
Jean Blume, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. din 

dați pentru funcția de pionieri 
locțiitori ai președintelui Consi
liului Național al Organizației 
Pionierilor propuneri ce vor fi 
supuse spre aprobare celei de a 
III-a Conferințe naționale a or
ganizației pionierilor.

Ca o încununare a colaborării 
prietenești ce a existat pe toată 
perioada Forumului intre pio
nieri și uteciști, ziua de 3 au
gust a fost dedicată în întregime 
prieteniei și frăției dintre cele 
două organizații. Dezbaterile la 
nivelul fiecărui detașament ce au 
avut ca temă „Colaborarea Or
ganizației de pionieri cu Uni
unea Tineretului Comunist" la 
care au participat membri ai Bi
roului Comitetului Central al 
U.T.C.. ai Biroului Comitetului 
județean Caraș Severin al 
U.T.C., ai Consiliului cen
tral al elevilor și numeroși 
uteciști din municipiul Reșița au 
evidențiat posibilitățile de con
lucrare și colaborare rodnică în
tre cele două organizații.

In cadrul adunării festive care 
a avut loc în ultima zi a Forum
ului s-a evidențiat cu satisfacție 
și mîndrie că numeroase unități 
și detașamente de pionieri și-au 
dus Ia îndeplinire angajamentele 
asumate. La sfîrșitul acestui an 
școlar un număr, de peste 7 000 
de unități de pionieri au rapor
tat promovabilitatea integrală.

Participanții la cel de-al IV- 
lea, Forum național au dezbătut 

vși adoptat „Codul .eticii pionie
rești".

La festivitatea de închidere, 
delegații și invitații au fost sa
lutați de către tovarășul Tran
dafir Cocirlă, membru al C.C. al 
P.C.R., prim secretar al Comite
tului județean Caraș Severin al 
P.C.R.. președintele Comitetului 
Executiv al Consiliului popular 
județean, și de către tovarășul 
Virgiliu Radulian, președinte al 
Consiliului Național al Organi
zației Pionierilor, adjunct al mi
nistrului educației și învățămîn- 
tului. Intr-o atmosferă de puter
nic entuziasm și de înaltă însu
flețire patriotică pionierii dele
gați și invitați, reprezentanți ai 
celor peste 2 milioane de purtă
tori ai cravatelor roșii cu tricolor 
de pe întreg cuprinsul patriei, au 
adresat un fierbinte mesaj de 
dragoste și recunoștință condu
cerii partidului, celui mai iubit 
prieten și îndrumător al copiilor, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
mesaj prin care își reafirmă ho- 
tărîrea lor nestrămutată de a nu 
precupeți nici un efort în reali
zarea sarcinilor puse de partid 
în fața celei mai tinere gene
rații.

ION ENOIU
membru al Comisiei presă 
și propagandă a Consiliului 

Național al Organizației 
Pionierilor

CRONICA
U. T. C.

Ieri a sosit în țară venind de 
la Monastir (Tunisia) o de
legație a U.A.S.C.R. condusă 
de tovarășul Văduva Gheor
ghe, vicepreședinte al Consi
liului U.A.S.C.R., care a par
ticipat la Seminarul interna
țional studențesc cu tema 
„Studenții în lupta pentru e- 
maneiparea și asigurarea de 
drepturi egale femeilor" și 
Ia Congresul Uniunii Gene
rale a Studenților Tunisieni. 

I______________ _______________

unitățile vizitate, înaltul oaspe
te a apreciat realizările obținute 
de oamenii muncii din acest ju
deț, exprimîndu-și dorința de a 
dezvolta și întări relațiile de 
prietenie și colaborare dintre 
România și Senegal, dintre po
poarele român și senegalez.

In timpul vizitei sale in ju
dețul Brașov, președintele Leo
pold Sedar Senghor a fost înso
țit de Cornel Pacoste, adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

Belgia, aflat la odihnă în țara 
noastră.

S-a efectuat o informare reci
procă privind sarcinile actuale 
ale celor două partide și a fost 
reafirmată dorința dezvoltării 
pe viitor a relațiilor bune exis
tente între Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din 
Belgia.

Intîlnirea s-a 
tr-o atmosferă 
șească.

desfășurat In- 
caldă, tovără-

SESIUNE
Agriculturii șiLa Ministerul Agriculturii șl 

Industriei Alimentare au început, 
luni, lucrările celei de-a IX-a 
sesiuni a Comisiei mixte guver
namentale de cooperare eco
nomică și tehnico-științifică în
tre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Arabă Egipt.

In cadrul sesiunii sînt exami
nate evoluția schimburilor co
merciale și a relațiilor de coope
rare economică dintre cele două 
țări, precum și noi posibilități 
pentru extinderea și diversifi
carea conlucrării româno-egip- 
tene în domenii de interes co
mun.

Delegația română este condu
să de Angelo Miculescu, vice- 
prim-ministru al guvernului, mi
nistrul agriculturii și industriei 
alimentare, iar delegația egip
teană de Mohamed Zaki El Sha- 
fei, ministrul economiei.

SOSIRI
Luni dimineață a sosit în Ca

pitală o delegație sovietică, con
dusă de Alexei Konstantinovici 
Antonov, ministrul industriei 
electrotehnice al U.R.S.S., care 
face o vizită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost întîmpi- 
nată de Constantin Ionescu, mi
nistrul industriei construcțiilor 
de mașini-unelte și electrotehni
cii, de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți V. I. Droz
denko, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, și membri 
ai ambasadei.

★

Luni a sosit în Capitală o de
legație a Partidului de Stînga- 
Comuniștii din Suedia, condusă 
de Karl Hallgren. membru su
pleant al C.C. al P.S.C.S.. care, 
la invitația C.C. al P.C.R., face 
o vizită de prietenie în tara 
noastră.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost salutată 
de tovarășul Teodor Marinescu, 
membru al C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

PLECARE
Luni a plecat la Varșovia o 

delegație de activiști ai Partidu
lui Comunist Român, condusă 
de Ilie Matei, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., secretar al 
Comitetului județean Mehedinți 
al P.C.R., care, la invitația C.C. 
al P.M.U.P., efectuează o vizită 
pentru schimb de experiență în 
R. P. Polonă.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost salutată 
de Alexandru Szabo, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

Au fost de față reprezentanți 
ai Ambasadei R. P. Polone la 
București.

ÎNȚELEGERE

. L“ni dimineața,a fost semnată 
in Capitala o înțelegere de co
laborare pe anii 1975-1977 între 
Universitatea din București și 
Universitatea Centrală din Ve
nezuela. Documentul prevede 
schimburi reciproce de materia
le documentare referitoare la 
organizarea și conținutul invă- 
țamintului superior, rea’lizarea 
in comun a unor teme de cerce
tare de larg interes, donații de 
cărți, de materiale didactice și 
programe universitare. înțele
gerea stabilește de asemenea 
acordarea de burse de speciali
zare sau doctorat și oferă po
sibilitatea unor cadre didactice 
și cercetători români și venezue- 
leni de a ține cursuri la diverse 
universități din cele două țări.

Semnatarii înțelegerii, George 
Ciucu, rectorul Universității 
bucureștene, și Rafael Jose Neri 
rectorul Universității Centrale 
din Venezuela, au subliniat, in 
alocuțiunile rostite cu acest pri
lej, importanța documentului menit să ducă ]a extinderea re. 
lațiilor de colaborare româno- 
venezuelene în domeniul învăță- 
mîntului superior, la mai buna 
cunoaștere a fondului de valori 
spirituale ale celor două po
poare.

INAUGURARE
Pe bulevardul Republicii din 

Capitală s-a deschis luni seara 
restaurantul „Havana" care va 
oferi consumatorilor specialități 
culinare cubaneze și românești.

La deschiderea acestei unități 
au participat Nicolae Bozdog 
prim-adjunct al ministrului co
merțului interior, reprezentanți 
ai Consiliului Popular al Capi
talei.

Au luat parte, de asemenea, 
Helios Santos, directorul Direc
ției relații externe din cadrul 
Institutului național de industrie 
turistică din Cuba, precum și 
ambasadorul Cubei la București 
Humberto Castello Aldanas. ’



Un dialog constructiv, cu rezultate deosebit de bune, deschizător de largi perspective colaborării româno-americane
V

izita pe care pre
ședintele S.U.A., Ge
rald R. Ford, împreu
nă cu doamna Elisa
beth Ford, au cfec- 
tuăt-o în România, Ia 

favitafia președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, se înscrie ca un eve
niment de majoră importantă în 
evoluția ascendentă a relațiilor 
româno-americane. A fost o vi
zită scurtă dar densă în conți
nut, desfășurată într-o ambianță 
prietenească iar convorbirile o- 
ficiale au purtat amprenta spiri
tului constructiv. Cei doi pre
ședinți au apreciat extrem de 
pozitiv modul în care a decurs 
vizita inalților oaspeți americani, 
dialogul de Ia București și 
Sinaia. Președintele Nicolae 
Ceaușescu a subliniat : „Vizita 
pe care președintele Statelor 
Unite, împreună cu doamna 
Ford, cu colaboratorii săi, a fă
cut-o în România s-a dovedit 
deosebit de utilă ; ea se încheie 
cu bune rezultate cu privire Ia 
colaborarea in multe domenii în
tre România și Statele Unite". 
La rindul său, președintele Ford 
a declarat adresindu-se șefului 
statului român : „Sini incintat 
de rezultatele vizitei mele în a- 
ceastă minunată țară. Discuții
le noastre, domnule președinte, 
au contribuit la o și mai profun
dă Înțelegere intre guvernele 
noastre.".

Acest nou moment al dialogu-. 
lui dintre președinții României 
și S.U.A. reflectă continuitatea 
Intilnirilor la cel mai înalt ni
vel, utilitatea practică a contac
telor directe dintre factorii ou 
cea mai inaltă răspundere din 
cele două țări, fertilitatea con
vorbirilor purtate. început cu 
șase ani in urmă Ia București, 
dialogul româno-american a fost 
continuat in anii următori la 
Washington, vădindu-se, de fie
care dată, valoarea deosebită a 
acestor intilniri. Inregistrind cu 
satisfacție cursul pozitiv al rela
țiilor dintre România și S.U.A., 
amplificarea legăturilor dintre 
țările noastre pe multiple pla
nuri, trebuie subliniat că această 
evoluție mereu ascendentă a le
găturilor bilaterale este strins 
legată de rodnicia dialogului la 
cel mai înalt nivel. Declarația 
comună, semnată la 5 decem
brie 1973, la Washington, prin 
principiile afirmate, prin cadrul 
favorabil creat, a stimulat pu
ternic dezvoltarea relațiilor ro
mâno-americane. Practica rela
țiilor dintre România și S.U.A. 
demonstrează că două state, deo
sebite din multe puncte de ve
dere — orinduire socială, po
tențial economic, dimensiuni etc. 
— pot să colaboreze fructuos, în 
condiții de deplină egalitate, a- 
tunci cînd sint animate de sti
mă și respect reciproc, cînd so 
iau în considerare particularită
țile partenerului și cind se ma
nifestă voința de a face totul 
pentru ca în raporturile bilate
rale să fie predominantă aplica
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• IN ITALIA SE DESFĂ
ȘOARĂ cu succes campania de 
colectare a fondurilor pentru fi
nanțarea presei editate de par
tidul comunist. După cum a- 
nunță ziarul „L’Unitâ", pină in 
prezent în acest fond au fost co
lectate 2,249 miliarde lire itali
ene, adică cu 400 milioane mai 
mult decit se adunase la ince- 

. putui lui august 1974.

ȘOMAJUL IN PRINCIPALELE 
ȚARI OCCIDENTALE

• REVISTA FRANCEZA 
„L’EXPRESS" publică un raport 
al Organizației pentru Coopera
re Economică și Dezvoltare 
(O.E.C.D.) cu privire Ia evoluția 
șomajului in principalele țări 
occidentale.

Astfel, se arată în raport, nu
mărul șomerilor înregistrați ofi
cial în Japonia este de 900 000, 
ceea ce reprezintă 2 la sută din 
populația activă a acestei țări ; 
in Italia — de 790 000 (3 Ia sută 
din populația activă) ; in Marea

Val de căldură neobișnuită în Europa
• Un val de căldură de o in

tensitate și durată neobișnuite 
s-a abătut în această vară asu
pra zonelor nordice ale Europei, 
informează corespondenții agen
ției Reuter.

Luni, în Marea Britanie a fost 
înregistrată una din cele mai 
ridicate temperaturi cunoscute 
vreodată în această țară — 33 
de grade Celsius. în unele loca
lități s-au declanșat incendii.

în Peninsula Scandinavică, 
după opt săptămîni de căldură, 
seceta a început să afecteze cul
turile de cereale.

Cea mai secetoasă vară din 
viața ultimei generații — după 
cum apreciază agenția citată — 
provoacă o puternică îngrijora
re și în rîndul agricultorilor din 
Danemarca. în Iutlanda, nu a 
mai plouat din luna mai, și se 
așteaptă ca recolta să fie cu 60 
la sută sub cea normală. în 
Olanda, un purtător de cuvînt 
al Institutului meteorologic a 
anunțat că temperaturile se află 
deasupra mediei, iar cantitatea 
de precipitații este inferioară 
celei obișnuite.

• LA PARIS, PRECUM ȘI IN 
RESTUL FRANȚEI s-au înre
gistrat, în cursul ultimei săptă- 
mini, cele mai ridicate tempe- 
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rea strictă a principiilor inde
pendenței și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile 
interne, dreptului fiecărei na
țiuni de a-și decide singură 
soarta.

Convorbirile dintre președinții 
României și S.U.A. au avut în 
centrul lor problemele privind 
legăturile dintre cele două sta
te. Pornind de la aprecierea po
zitivă a stadiului în care se află 
aceste legături — pe plan poli
tic, economic, tehnico-științific, 
cultural și in alte domenii — cei 
doi președinți au dat expresie 
voinței lor de a amplifica în 
continuare conlucrarea statelor 
noastre. în acest context s-a a- 
cordat o atenție deosebită coo
perării economice. Intrarea in 
vigoare a Acordului privind re
lațiile comerciale dintre Româ
nia și S.U.A., prin semnarea in
strumentelor de ratificare, lăr
gește perspectivele colaborării 
reciproc avantajoase a celor două 
state. Aplicarea clauzei națiunii 
celei mai favorizate in schimbu
rile comerciale româno-ameri
cane reprezintă un act deosebit 
de important, ce va influența 
favorabil volumul acestor schim
buri, stimulînd creșterea lor con
tinuă. In ultimii ani sckimburile 
dintre România și S.U.A. s-au 
mărit de aproape patru ori, ceea 
ce fără Îndoială constituie un 
ritm de creștere rapid. Există, 
însă, posibilități reale pentru ca 
dimensiunile acestor schimburi 
să fie și mai mari. Președintele 
Nicolae Ceaușescu aprecia că, în 
următorii trei-patru ani, se poa
te ajunge la depășirea unui mi
liard de dolari. Extinderea coo
perării economice, industriale și 
tehnico-științifice, a schimburilor 
comerciale, va fi Încurajată în 
continuare, urmărindu-se diver
sificarea formelor de conlucrare, 
inclusiv prin înființarea de so
cietăți mixte de producție și co
mercializare. Comisia economică 
mixtă româno-americană va e- 
xamina modalitățile prin oare 
poate fi atins acest obiectiv, iar 

organele competente vor începe, 
cit mai curind, negocierea unui 
acord de lungă durată privind 
cooperarea economică, industria
lă și tehnică, precum și a unui 
acord în domeniul agriculturii.

In cursul convorbirilor s-a a- 
firmat năzuința de a stimula le
găturile pe diverse planuri, cei 
doi președinți salutind contacte
le și schimburile pe linie de ti
neret — fapt menționat și în 
Comunicatul comun dat publici
tății la încheierea vizitei. Călă
toriile întreprinse, în ultimii ani, 
in România de peste 5 000 tineri 
americani, ca și vizitele în S.U.A. 
ale tinerilor români în cadrul 
schimburilor denumite „Ambasa
dorii prieteniei" au adus o con

tribuție valoroasă la apropierea 
reciprocă, la o mai bună cu
noaștere, la aprofundarea prie
teniei. Dealtfel, președintele 
Nicolae Ceaușescu sublinia, în 
toastul rostit, „necesitatea ca ti
neretul țărilor noastre, tineretul 
din întreaga lume să se cunoas
că mal bine, să colaboreze mal 
strins pentru ca în viitor să tră
iască in pace și colaborare, să

Britanie — de 820 000 (3,8 Ia
sută) ; în Franța — de 840 000 
(4 la sută) ; in R. F. Germania 
— de 1,1 milioane (4,7 la sută) 
și în sfîrșit în S.U.A. — de 8,5 
milioane (9 la sută).

TURCIA SI COOPERAREA 
BALCANICA

9 CU PRILEJUL UNEI 
CONFERINȚE de presă, 
primul ministru al Turciei, 
Suleyman Demirel, s-a re
ferit, între altele, la po
litica de cooperare a țării 
sale în Balcani. După ce a ci
tat în acest sens acordul în
cheiat cu Bulgaria în pro
blema transportului de ener
gie, Demirel a relevat că Tur
cia va continua pe viitor să 
dezvolte colaborarea cu ță
rile balcanice.

Pe de altă parte, premierul 
turc a declarat că, în pofida 
tuturor divergențelor, a fost 
reluat dialogul dintre Turcia 
și Grecia, în cadrul căruia 
se examinează și problema 
survolării în zona Mării Egee.

râturi din ultimii 102 ani, a 
anunțat serviciul meteorologic 
francez. Luni, înainte de ivirea 
zorilor, la Paris erau... 22,3 
grade Celsius.

Bretania, Normandia și sud- 
vestul Franței au intrat în cea 
de-a 50-a zi de secetă. Apa de 
băut a fost raționalizată în anu
mite zone. Se iau, de aseme
nea, măsuri pentru asigurarea 
apei necesare agriculturii și 
sectorului zootehnic. în orașul 
Rennes, razele soarelui au 
aprins cerealele înmagazinate 
intr-un hambar. Pompierii sint 
în alertă pentru a interveni cu 
promptitudine in cazul aprinde
rii autovehiculelor încinse de 
prea multă căldură. Meteoro
logii prevăd că acest val de 
căldură va mai dura incă 10 zile.

Polii magnetici in
La sfirșitul acestui 

secol, cimpul magne
tic al Pâmintului va 
suferi modificări atît 
de mari. îneît hărțile 
de navigație vor tre
bui să fie reeditate 
de mai multe ori, 
afirmă cunoscutul 
specialist sovietic în 
magnetologie. Niko
lai Medvedev. Potri

vit savantului lenin- 
grâdean. Pămintul 
a intrat Intr-o nouă 
perioadă de așa-nu- 
mită inversiune mag
netică, al cărei apo
geu va fi atins peste 
aproximativ 1 000 de 
ani. Atunci, polul 
nord magnetic se va 
afla în zona Peninsu
lei Arabice, iar cel

nu se mal recurgă la forță sau 
războaie".

Dialogul de la București și 
Sinaia a prilejuit un amplu 
schimb de păreri asupra realită
ților internaționale, a probleme
lor esențiale cu care umanitatea 
este confruntată. Cei doi pre
ședinți au dat expresie voinței 
țărilor noastre de a conlucra in 
vederea consolidării actualului 
curs spre destindere, pentru so
luționarea justă, durabilă, prin 
mijloace politice a problemelor 
litigioase existente pe plan mon
dial, pentru participarea tuturor 
statelor, indiferent de mărime, 
la reglementarea dosarelor e- 
sențiale ale lumii contemporane, 
pentru instaurarea unor noi re
lații internaționale, în concor
danță cu interesele tuturor po
poarelor, ale cauzei păcii. Fap
tul că noua intîlnire româno-a
mericană la nivel înalt s-a des
fășurat la numai o zi după în
cheierea Conferinței pentru 
securitate și cooperare in Euro
pa- dobindește semnificații a- 
parte. Se reflectă, astfel, aspira
ția a două țări cu orînduiri so
ciale diferite și de mărimi dife
rite de a acționa pentru transpu
nerea in practică a documentului 
semnat la Helsinki, in vederea 
Înfăptuirii pe continent a unei 
veritabile securități și a unei 
ample cooperări. Comunicatul 
comun menționează că, pentru a 
realiza o mai largă înțelegere 
între toate popoarele Europei, 
cei doi președinți au subliniat 
necesitatea respectării și a înde
plinirii tuturor prevederilor „Ao- 
tului final" adoptat la reuniunea 
din capitala finlandeză. O con
cluzie importantă degajată din 
convorbiri este cea privind spri
jinul pentru o ordine interna
țională justă și echitabilă, in 
cadrul căreia să fie respectat 
dreptul fiecărei țări, indiferent 
de mărime sau sistem politic, 
economic și social, de a-și alege 
propriul destin, la adăpost de 
folosirea forței sau a amenințării 
cu forța. O asemenea ordine in
ternațională presupune dreptul 
fiecărei țări de a se dezvolta în 
mod liber, pe baza rospectării 
stricte a independenței, suvera
nității naționale, egalității in 
drepturi și neintervenției în tre
burile sale interne.

Opinia publică din țara noas
tră salută cu satisfacție rezul
tatele vizitei președintelui S.U.A. 
in România, ale dialogului ro
mâno-american la nivel înalt. 

Eveniment remarcabil pe planul 
relațiilor bilaterale, contribuție 
valoroasă la eforturile pentru 
destindere pe plan internațional, 
pentru o pace durabilă, în- 
tilnirea dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Gerald Ford des
chide noi perspective favorabile 
conlucrării româno-americane. 
Este un aport substanțial la pri
etenia popoarelor noastre, la 
aprofundarea unui dialog care 
și-a demonstrat, concludent, va
lențele. Este un aport prețios 
la strădaniile consacrate edifică
rii unei lumi a păcii, cauză că
reia România socialistă ii consa
cră perseverent energiile sale.

EUGENIU OBREA

• GUVERNUL LIBANEZ a 
început lucrările pregătitoare 
pentru punerea în execuție a 
proiectului Litani, aflat in stu
diu in ultimii ani. Realizarea 
acestui proiect — care prevede 
irigarea unor intinse suprafețe 
de pămînt cu ajutorul apelor 
fluviului Litani — este aprecia
tă ca o contribuție de seamă ia 
dezvoltarea și modernizarea agri
culturii libaneze.

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR CO
MANDAMENTULUI INTERARAB 

AL PARTIDULUI BAAS

• DUPĂ ÎNCHEIEREA LU
CRĂRILOR congresului Coman
damentului interarab al Parti
dului BAAS, la Damasc a fost 
dată publicității o declarație în 
care se face apel la solidarita
tea statelor arabe în actuala si
tuație internațională. în docu
ment sint menționate domeniile 
in care statele arabe pot acțio
na împreună. Partieipanții Ia 
Congres, se spune, de asemenea, 
în declarație, au analizat actua
la situație din Orientul Mijlo
ciu și au hotărit să „acționeze 
pentru completa eliberare a te
ritoriilor arabe ocupate".

După cum s-a anunțat, Con
gresul a ales noua conducere a 
Comandamentului alcătuit din 17 
membri. Secretar general al 
acestui organism a fost reales 
șeful statului sirian, Hafez El 
Assad.

SISTAREA PRODUCȚIEI 
„FIAT-500"

• COMPANIA ITALIANĂ 
„Fiat“ a anunțat, luni, că a ho- 
tărît să sisteze producția mini- 
automobilului de 500 centimetri 
cubi — unul din cele mai popu
lare autoturisme din Italia, fa
bricat timp de 20 de ani. Com
pania, care a produs circa patru 
milioane de automobile Fiat- 
500, a precizat că în peri
oada următoare uzinele sale se 
vor concentra asupra produce
rii modelului Fiat-126.

derivă ♦♦♦
sudic în apropierea 
arhipelagului Filipi- 
nelor.

Teoria lui Medve
dev leagă efectul de
rivei polilor magne
tici ai Pămîntului de 
migrația nucleului 
planetei noastre, care 
nu coincide cu cen
trul geologic al Te- 
rrei.

„Necesitatea transpunerii în viață
a documentelor

• într-o declarație făcută re
prezentanților presei bulgare în 
legătură cu Conferința europea
nă pentru securitate și coope
rare, TODOR JIVKOV, PRIM- 
SECRETAR AL C.C. AL P.C. 
BULGAR, PREȘEDINTELE 
CONSILIULUI DE STAT AL 
R. P. BULGARIA, a subliniat 
necesitatea ca atmosfera de la 
Helsinki să fie menținută și ca 
documentele semnate să fie 
transpuse în viață, adăugind că 
lucrările conferinței au pus ba
zele unui proces care, indiferent 
de acțiunile unor forțe contra
re, oferă posibilitatea să se con
sidere cu deplin temei că po
poarele europene vor promova 
pină la capăt destinderea, cauza 
păcii și a securității pe conti
nent.

• Sub titlul ..O mare cotitură 
«pre coexistența pașnică. Apli
carea celor zece principii ale 
conferinței reprezentînd o ce
rință a popoarelor" „RIZOSPAS- 
TIS", organul P.C. din Grecia, a- 
preciază că la Helsinki s-a fă
cut o cotitură uriașă de la răz
boiul rece spre destindere. 
„Dacă Europa vrea să evite o 
catastrofă termonucleară, ea nu

Situația din Arhipelagul Comore
La Moroni, capitala Arhipe

lagului Comore, unde lovitura 
de stat de la 3 august a dus la 
înlăturarea președintelui Ah
med Abdallah, situația este cal
mă. în baza unul decret emis 
de noile autorități au fost insti-

DEPEBIICA
VIETNAMULUI DE SUD

Campanie 
pentru lichidarea 

analfabetismului

R. P. BULGARIA : Nou cartier de locuințe in Burgas.

Serviciile de învățămînt 
din provincia Quang Nam din 
Republica Vietnamului de 
Sud au declanșat, in ultima 
vreme, o susținută campanie 
pentru lichidarea analfabetis
mului. Ca urmare a măsuri
lor adoptate, peste 20 000 de 
locuitori din această provin
cie urmează o serie de 
cursuri complementare și 
cursurile școlilor populare 
deschise de noile autorități 
din Vietnamul de sud — a- 
nunță agenția de presă „ELI
BERAREA". în paralel, au 
fost organizate numeroase 
cursuri pentru formarea de 
cadre și perfecționarea celor 
existente în vederea pregăti
rii și desfășurării în bune 
condiții a noului an școlar.

Agenția de presă „ELIBE
RAREA" informează, de a- 
semenea, că autoritățile din 
provinciile Tay Ninh și My 
Tho au organizat o serie de 
cursuri de pregătire pentru 
muncitori și țărani din pro
vinciile respective și au ini
țiat cursuri speciale în ve
derea pregătirii și perfecțio
nării cadrelor din învățămînt.

MARȚI, 5 AUGUST 1975
A FOST ODATA UN HOLLY

WOOD : Sala Palatului (orele 
17,15; 20,15)

PIAF : Scala (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,30; 21), Capitol (orele 
9,15; 11,30; 12,45; 16; 18,15; 20,30). 
Favorit (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
8.15; 20,30), Grădina Dinamo
(ora 20).

DEFILEUL LEGENDELOR UI
TATE : Victoria (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30).

OMUL DIN LARAMIE : Lucea
fărul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30), București (orele 8,45; 
11; 13,15; 16,15; 18,30; 20,45), Gră
dina București (ora 20).

MUNTELE ASCUNS ; Lumina 
(orele 9.15: 11,15; 13,30; 16; 18; 20).

LANȚURI : Festival (orele 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30). Melo
dia (orele 9; 11,15: 13,30; 16; 18.15; 
20,30), Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

PAVLINKA; Bucegi (orele 16; 
18).

PIEDONE — COMISARUL FĂRĂ 
ARMA : Central (orele 9,15; 11,30; 
16; 18,15; 20,45), Dacia (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15), Mio
rița (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20), Grădina Luceafărul (ora 20), 
Grădina Moșilor (ora 20,30). 

are altă alternativă decit să tră
iască in securitate și colaborare, 
pe baza coexistenței pașnice", 
scrie ziarul.

Pe baza schimbării raportului 
pe plan european și mondial In 
favoarea forțelor progresiste și 
antiimperialiste, la Helsinki au 
dominat rațiunea, necesitatea de 
a se aplica cu strictețe princi
piile securității și colaborării 
pașnice intre statele europene. 
In acest sens, Conferința la cel 
mai înalt nivel nu a fost o con
ferință de pace — ca cele pe 
care le-am cunoscut în trecut, 
la care, la masa negocierilor, 
stăteau de o pare învingătorii și 
de cealaltă parte învinșii. în sală 
au stat toți — indiferent de mă
rimea și poziția politică sau soci
ală a țării pe care o reprezentau 
— ca membri egali ai unei întîl- 
niri de o uriașă importanță poli
tică.

Cel mai important lucru în 
viitor îl constituie aplicarea în 
practică a celor zece principii 
conținute în Actul final al Con
ferinței pentru securitate și coo
perare, întărirea destinderii po
litice, care trebuie să fie com
pletată cu destinderea în dome
niul militar.

tuite, totuși, restricții da circula
ție pe perioada nopții, aeropor
tul din Moroni și-a încetat acti
vitatea, tar telecomunicațiile în
tre cele patru insule ale arhipe
lagului oontinuă să fie suspen
date. Serviciile administrative 
sint închise ca urmare a unei 
hotărîri a Frontului unit al 
partidelor de opoziție, car» a 
anunțat destituirea președinte
lui Ahmed Abdallah.

Agenția REUTER relatează 
că la Moroni, în locul șefului 
statului destituit, a fost instau
rat un Consiliu revoluționar con
dus de Said Mohammed Jaffar, 
fost membru al senatului fran
cez. Din acest organism fac, de a- 
semenea, parte AU Soilih, fost 
ministru al lucrărilor publice șl 
Bacar Touqui, lider al Partidu- 

Democratic Comore.

Londra: Deficit
in sectorul 

telecomunicațiilor
• POTRIVIT UNUI RAPORT 

dat publicității la Londra de 
„Post Office Corporation", sec
torul britanic al telecomunicații
lor a înregistrat un deficit de
194 milioane lire sterline in 
cursul anului financiar încheiat 
la 31 martie.

Raportul relevă, totodată, că 
cererile de instalare de noi pos
turi telefonice s-au redus sim
țitor, ca urmare a creșterii sen
sibile a tarifelor.

„Post Office Corporation" a 
anunțat zilele acestea că, înce- 
pînd din luna octombrie, va fi 
efectuată o nouă majorare a ta
rifelor telefonice. în această 
perspectivă, prețul unei convor
biri telefonice 
de iunie 1974.

va fi dublu, față

INCREDIBILELE AVENTURI 
ALE UNOR ITALIENI IN RUSIA : 
Timpuri Noi (orele 9; 11,15; 13,30; 
15.45: 18: 20.15).

INFRINGEREA LUI L. WIL- 
KISON : Feroviar (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Modern (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18; 20),
Grădina Modern (ora 20,30).

DIN COPILĂRIA MEA : Unirea 
(orele 16; 18).

STRĂLUCIREA SOARELUI : 
Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15; 20,30), Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20), Tomis (orele 
8,30;, 10,45; 13; 15,15; 17,30; 19,45), 
Grădina Aurora (ora 20,15), Gră
dina Tomis (ora 20,30).

ACTORUL ȘI SĂLBATICII : 
Lira (ora 15,30). Grădina Lira 
(ora 20).

NU IESE FUM FĂRĂ FOC : 
Grivița (orele 9; 11,45; 14,30; 17,15; 
20), Volga (orele 9,30; 12; 15; 17,30; 
20), Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15).

NU TE VOI IUBI : Drumul 
Sării (orele 15,30; 18; 20,15).

TUNURILE DIN NAVARONE : 
Doina (orele 11; 14; 17; 20 : pro
gram pentru copil — ora 9,45).

MARELE CIRC : Ferentari (orele 
15,30; 18; 20,15).

ULTIMUL PISTOLAR DIN 
CROSS CREEK : Giuleștl (orele

de la Helsinki

REPUBLICA ARABA SIRIANA s Șantierul noii I» i*'-

Hotârîrea Consiliului
Militar Suprem 

al Nigerului

Președintele Nigerului, locate-' 
nent-colonelul Seyni Kountche, a 
făcut cunoscută hotărîrea Consi
liului Militar Suprem cu priviră 
la adoptarea unor măsuri de cle
mență în favoarea unor persona
lități ale fostului regim — rela
tează agenția France Presse.

în mesajul radiodifuzat către 
națiune, pronunțat, duminică, cu 
prilejul aniversării proclamării 
independenței Nigerului, șeful 
statului a precizat că vor bene
ficia de aceste măsuri un număr 
de cinci miniștri ai regimului 
condus de fostul președinte Ha- 
mani Diori. Numele acestora ur
mează să fie comunicat ulterior. 
Președintele Kountche a precizat 
că fostul președinte al Adunării 
Naționale (dizolvată în prezent), 
Boubou Hama, se va buoura la 
rindul său de o „ușurare a regi
mului de detenție", datorită vira
tei înaintate.

• DISPOZITIV DE IMPRIMARE CU LASER. Firma americană 
International Business Machines" a realizat un dispozitiv de 

imprimare cu laser, care imprimă cu viteza de 13 360 de rlnduri 
pe minut. Densitatea maximă a imprimării este de 15 semne pe 
un țol (2,54 cm) de rind NOUA COMBINA CEREALIERA. 
Compania americană „Sparry Bend Corp." a lansat pe plată un 
nou tip de combină cerealieră pentru recoltarea porumbului, 
boabelor de soia, griului și a altor culturi. Conform declarației 
reprezentanților firmei respective, această combină permite re
ducerea ciclului de treierat la trei secunde (în comparație cu 
nouă secunde cit durează la combinele de tip vechi), obținerea 
boabelor mai curate șl mai puțin strivite în cursul treieratului. 
Combina este prevăzută cu un rotor dublu, care asigură sepa
rarea boabelor de la pale cu ajutorul forțelor centrifuge și nu 
prin scuturarea ca la combinele obișnuite. O combină de tip 
nou va costa între 30 și 50 mii dolari, în funcție de accesoriile 
sale « CATALIZATOR PERFECȚIONAT PENTRU PURIFICAREA 
GAZELOR DE EȘAPAMENT. Firma Degussa a reușit să pună la 
punct un nou tip de catalizator care permite eliminarea simultană 
din gazele de eșapament ale automobilului a monoxidulul de 
carbon, a hidrocarburilor cancerigene și a oxizilor de azot. In 
comparație cu alțl catalizatori folosiți în același scop, noul cata
lizator Degussa conduce la o importantă economie de carburant. 
Catalizatorul, a cărui durabilitate a fost testată pe un parcurs 
de 50 ooo mile, este Încercat actualmente de mal mulțl fabricanți 
de automobile ® ZĂCĂMINTE DE MINEREU OCEANICE. Com
paniile comerciale din multe țări efectuează experiențe intense 
șl elaborează planuri pentru extracția materiilor prime minerale 
de pe fundul mărilor și oceanelor. Aceasta mai ales in condițiile 
In care asemenea materii prime se împuținează tot mal mult pe 
uscat. După aprecierea experțllor. numai zăcămintele minerale 
din regiunea centrală a Oceanului Pacific conțin de 1.3 ori mal 
mult cupru, de 13 ori mai mult nichel și de 10 ori mai mult 
mangan decit zăcămintele de astfel de minereuri prospectate pe 
uscat • COINCIDENȚA. In apropiere de localitatea Clermond 
Ferrand din Franța, două automobile s-au ciocnit, in noaptea de 
sâmbătă spre duminică, fiind izbite apoi de un al treilea auto
vehicul. Accidentul, poate obișnuit la prima vedere, se deosebește 
de altele, datorită faptului că. printr-o ciudată coincidență, la 
volanul primei mașini se afla Jean-Pierre Serre, iar cea de-a doua 
era condusă de Georges Serre, în timp ce in cea de-a treia 
șoferul era tot un Serre, dar numele mic este Claude. Intre cei 
trei nu există nici un fel de legătură de rudenie <B MONEDELE 
DIN PNEURI. Vameșii britanici au confiscat, duminică, in portul 
Dover, din sudul Angliei. 1 500 de monede de aur sud-africane 
„Krugerrands", de o valoare estimată la 120 000 lire sterline. 
Introducerea acestor monede în Anglia este interzisă. Monedele 
erau disimulate în pneurile de rezervă ale unei mașini care 
venea de la Pas de Calais. Cel trei pasageri ai mașinii urmează 
să compara in fața tribunalului din Dover • DESCOPERIREA 
DE I.A SALONIC, o necropolă datind din secolul al V-lea 
înaintea erei noastre a fost descoperită recent in apropierea 
orașului Salonic, a anunțat, duminică, Serviciul arheologic al 
Greciei. Necropola, întinsă pe o lungime de doi kilometri, con
ține mai multe morminte de copil, ceea ce i-a condus pe arheo
logi la concluzia că ea ar fi fost construită in perioada unei 
epiden-.ii care a bintult în oraș. Săpăturile au scos la suprafață 
schelete, precum și vase și alte obiecte casnice O UN NOU 
RECORD DE VITEZA. Căile ferate britanice au efectuat dumi
nică un nou test in cadrul proiectului „Advanced Passenger 
Train". Cu acest prilej, a fost stabilit un nou record de viteză 
cu ajutorul unei locomotive aerodinamice, a cărei formă amin
tește de cea a unui glonte, care a atins 241,6 km pe oră. Garni
tura de tren, formată din locomotivă și patru vagoane, a circulat 
cu această viteză pe o distanță de 8 km, intre localitățile brita
nice Reading și Swindon. Trenul va fi introdus în serviciul 
regulat al căilor ferate din Marea Britanie pe ruta Londra- 
Glasgow, în anul 1978.

15,30; 18; 20,30), Munca (orei» 18; 
18; 20).

BRIGADA DIVERSE ÎN ALER
TĂ : Cotroceni (orele 14; 16; 18; 
20).

CEI MAI FRUMOȘI ANI : Flo- 
reasca (orele 9; 11,15; 13,30; M; 
18.15; 20,30).

TOAMNA BOBOCILOR l Pacea 
(orele 15,30: 17,45: 20).

TATA DE DUMINICA 8 Crlngașl 
(orele 16; 18,15).

SPERIETOAREA 8 Viitorul (ore
le 15,30: 18: 20).

TRANDAFIRUL NEGRU 1 Moși
lor (orele 15,30; 18).

PIRAȚII DIN PACIFIC — INSU
LA comorilor : Popular (orela 
15,30: 19).

KIT IN ALASKA : Cosmos (orele 
15.30: 18; 20.15).

MIHAI VITEAZUL 8 Flacăra 
(orele 15,30; 19).

LEGEA PRERIEI : Arta (orele 
15,30; 17,45; 20), Grădina Arta (ora 
20,15).

LUMINA LA CAPĂTUL TUNE
LULUI : Vitan (orele 15,30; 18).

ULTIMUL CARTUȘ ! Rahova 
(orele 16; 18).

INVINCIBILUL LUKE : Progre
sul (orele 16; 18; 20).

aeroportul t Stadionul 
Steaua (ora 20).

Declarația comună 
iugoslavo-americană

în declarația comună îugo- 
slavo-americană dată publicității 
la Belgrad, se arată că președin
ții Iosip Broz Tito și Gerald 
Ford, continuînd practica contac
telor șl consultărilor periodice 
dintre conducătorii celor două 
țări, au avut convorbiri cor
diale, sincere și constructive în. 
tr-o serie de probleme de inte
res comun. Cei doi președinți au 
relevat din nou importanta deo
sebită pe care guvernele Iu
goslaviei și S.U.A. o acordă 
menținerii păcii și stabilității pe 
calea soluționării pașnice a con
flictelor, a respectării principii
lor independenței, respectului 
reciproc și egalității depline a 
statelor suverane, indiferent de 
deosebirile sau similitudinea 
sistemelor lor sociale, politice 
și economice și în acord de
plin cu spiritul și principiile 
Cartei Națiunilor Unite.

Menționîndu-se că vizita pre
ședintelui Gerald Ford a ofe-
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STEAUA DE TINICHEA : Sta
dionul „23 August" (ora 20,15).

ACEA PISICA BLESTEMATA 8 
Grădina Festival (ort/ 201.

TEROARE PE „BRITANNIC" I 
Grădina Bucegi (ora 20).

AI GREȘIT, INIMĂ I : Grădina 
Unirea (ora 20).

LUMINILE RAMPEI 8 Grădina 
Titan (ora 20).

ClNTECELE MARH: Grădina 
Vitan (ora 20).

PROGRAMUL I
9,00 Teleșcoală. 10,00 Arta și 

combaterea prostului gust. 10,20 
Film artistic : „5 000 000 de mar
tori". 11,50 Muzică populară. 12,00 
Telex. 12,05 închiderea programu
lui. 16,30 Teleșcoală. 17,00 Telex. 
17,05 De la clasic la modern — 
muzică ușoară. 17.25 Permanențe 
ale eticii. Carte românească de 
învățătură (La izvoarele omeniei). 
17,55 Publicitate. 18,00 Vino iute, 
dorule. Selecțiunl din repertoriul 
folcloric ardelean și bănățean. 

w

rit prilejul unei examinări de
taliate a relațiilor bilaterale, ca- 
re se dezvoltă cu succes, In ' 
declarație se arată că părțile 
au afirmat că principiu» cu
prinse în declarația comuna din 
octombrie 1971, de la Washin
gton. constituie baza trainică a 
relațiilor și colaborării dintre 
Iugoslavia și S.U.A. Ele au con
statat că s-au obținut progresa 
in continuare pe plan economic 
și au căzut de acord că există 
posibilități pentru promovarea 
reciproc utilă a comerțului, a 
investițiilor și a altor forme 
moderne de colaborare econo
mică.

Declarația relevă că cei doi 
președinți și-au exprimat sa
tisfacția în legătură cu Confe-, 
rința pentru securitate și coope 
rare în Europa și consideră că 
aplicarea consecventă a preve
derilor din Actul final va con
tribui la înfăptuirea obiective
lor principale ale conferinței, va 
impulsiona eforturile’ de conso
lidare a păcii și securității în 
Europa Și va promova relațiile 
politice și economice.

Președinții Iosip Broz Tito și 
Gerald Ford au relevat că inter
dependența tuturor popoarelor și 
țărilor, atit dezvoltate, cit și în 
curs de dezvoltare, este unul 
dintre factorii esențiali de care 
trebuie să se țină seama în gă
sirea soluțiilor juste pentru o 
dezvoltare economică eficace.

Declarația menționează că au 
fost examinate și alte proble
me internaționale importante, ca 
situația din Orientul Apropiat, 
din Cipru- și din zona Medi- 
teranei, precum și problemele 
dezarmării.

In scurte alocuțiuni rostite Ia 
Încheierea convorbirilor, preșe
dintele Iosip Broz Tito și pre
ședintele Gerald Ford au decla
rat că sint foarte mulțumiți da 
convorbirile purtate. Ei au a- 
preciat că ele vor contribui la 
o mai bună colaborare iugo- 
slavo-americană, la dezvoltarea 
relațiilor reciproce, considerate 
de cele două părți ca foarte po-, 
zitive.

„Situația economică 
a Italiei se menține 

gravă" 
INTERVIU AL MINISTRULUI 

TREZORERIEI, EMILIO 
COLOMBO

Ministrul trezoreriei al Italiei, 
Emilio Colombo, s-a referit, în- 
tr-un interviu acordat duminică 
ziarului „II Mattino" din Napoli, 
la măsurile pe care urmează să 
le adopte în curind guvernul în 
favoarea unei reluări a activită
ții economice. Subliniind că si
tuația economică a Italiei se 
menține gravă și că ea cere o 
mare atenție dacă se dorește 
evitarea unor erori fatale, mi
nistrul trezoreriei a declarat, 
totodată, că elaborarea de către 
guvern a unui proiect de luptă 
împotriva crizei reprezintă un 
progres.

Emilio Colombo și-a exprimat 
speranța că prin aplicarea noi
lor măsuri guvernamentale se va 
înregistra, începînd din toamna 
acestui an, o ameliorare a con
juncturii economice în țară șl 
se va permite o accelerare a 
ritmului reluării activităților 
productive

18,15 Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură. 19,00 Teleglob. 
R. P. Ungară — vechi orașe șl 
muzeele lor. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Ancheta T. înco
tro, Florentina D. ? 20,45 Publicita
te. 20,50 Seară de teatru. în ciclul 
„Oameni al zilelor noastre". Pre
miera pe țară „O femele ca multa 
altele" de Lucia Demetrius. 22,10 
24 de ore. 22,30 închiderea progra
mului.

PROGRAMUL n

20,00 Film serial ! „Inginerul 
Pronceatov". 20,45 Aventura cu
noașterii. Misterul vieții (III) t 
Cînd și cum a apărut omul 7. 21,ÎS 
Telex. 21,20 Estrada estradelor. 
21,35 Meridiane literare. Emisiune 
de Marilena Rotaru. 22,25 închi
derea programului.

Teatrul Giulești (la Parcul Tea
trului Giuleștl) : NOPȚI DE VARĂ 
— Spectacol de sunet șl lumină — 
ora 20,30; Teatrul Evreiesc de 
Stat : MISTERIOASA CONVORBI
RE TELEFONICĂ — ora 19,30; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Savoy) : 
UN BĂIAT DE ZAHĂR... ARS — 
ora 19,30; (Grădina Boema) : ÎN 
GRADINA BUCURIILOR — ora 
19,30.
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