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ȘEDINȚA COMUNA
a Comitetului Politic Executiv al C.C.al P.C.R., 
Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri

ale Republicii Socialiste România
Tn ziua de 9 august 1975 a avut loc ședința co- 

£ mună a Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., a Consiliului de Stat ți a Consiliului de Mi
nițtri, prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a prezentat o informare referi
toare la lucrările fazei a treia de la Helsinki, la ni
velul cel mai inalt, a Conferinței pentru securitate ți 
cooperare in Europa, cu privire la activitatea des
fășurată cu acest prilej ți in legătură cu intilnirile 
ți convorbirile avute cu șefi de state ți guverne pre- 
zenți în capitala Finlandei.

Comitetul Politic Executiv, Consiliul de Stat și 
Consiliul de Miniștri au dat o apreciere deosebita 
activității permanente desfășurate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, în promovarea, pregătirea ți desfășu
rarea cu succes a Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa. Totodată, Comitetul Politic 
Executiv, Consiliul de Stat ți guvernul au dat o 
înaltă apreciere activității tovarășului Nicolae 
'Ceaușescu la cea de-a treia fază a Conferinței 
pentru securitate ți cooperare în Europa, expunerii 
prezentate în fața înalților reprezentanți ai statelor 
participante.

Comitetul Politic Executiv, Consiliu! de Stat țl 
Consiliul de Minițtri apreciază că secretarul gene
ral al partidului a dat expresie în chip strălucii 
orientărilor Congresului al XI-lea al P.C.R., a ac
ționat cu fermitatea comunistă care îi este caracte
ristică pentru aplicarea în viață a politicii externe 
a partidului ți statului nostru. întreaga activitate 
desfășurata de secretarul general al partidului în 
cadrul conferinței de la HeTsinki, pozițiile exprima
te servesc intereselor si aspirațiilor poporului ro
mân, cauzei socialismului ți păcii, înțelegerii între 
națiuni ți de aceea au fost primite cu aprobare 
unanimă ți cu deplină adeziune de poporul român, 
avînd un larg ecou internațional.

Tnsușindu-și concluziile prezentate de secretarul 
general al partidului, Comitetul Politic Executiv, 
Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri au salutat 
încheierea cu succes a lucrărilor Conferinței pen
tru securitate ți cooperare în Europa,, apreciind 
aceasta ca un moment de însemnătate istorică în 
viața politică pe continentul european, care, mar
chează un spirit nou în relațiile internaționale, 
punînd bazele unui amplu ți profund proces de edi
ficare a securității pe continentul nostru, cu impli
cații deosebit de pozitive pentru întreaga [urne.

Ăprobind cu satisfacție semnarea de către 1 
ședințele Republicii Socialiste România a Actului 
final al conferinței pentru securitate și cooperare, 
Comitetul Politic Executiv, Consiliul de Stat ți Consi- 

‘‘ liul de Minițtri consideră că aceasta corespunde 
întru totul intereselor poporului, român,~ ale celor
lalte popoare europene, cauzei securității, coope
rării și păcii în Europa și în întreaga lume.

Republica Socialistă România -. pornind de la 
Interesele construirii noii orînduiri sociale, a cola
borării și păcii internaționale — a participat activ, 
împreună cu celelalte țări, la eforturile de convo
care, pregătire ți desfășurare a conferinței, depu- 
nînd o activitate susținută pentru elaborarea unor 
documente cît mai clare și anaajante, pentru afir
marea unor concepte și principii noi în viața jnter- 
națională, pentru promovarea unor modalități și 
proceduri democratice, care consfințesc egalita
tea între state, pentru a asigura succesul deplin al 
Conferinței pentru securitate ți cooperare in 
Europa.

Comitetul Politic Executiv, Consiliul de Stat țl 
Consiliul de Minițtri apreciază că prin adoptarea, 
la cel mai înalt nivel, a acestui important document 
statele participante la conferință și-au luat anga
jamentul solemn de a asigura continuarea cursului 
destinderii, de a soluționa toate problemele litigioa
se dintre ele pe calea tratativelor, de a așeza la

pre-

baza relațiilor lor principiile depHnef egalități tn 
drepturi, respectului independentei ți suveranității 
naționale, renunțării la forță sau amenințarea cu 
folosirea ei, de a făuri o Europă a înțelegerii ți 
păcii, în care să se afirme nestînjenit aspirațiile 
de progres social ți dezvoltare economică liberă 
a tuturor popoarelor.

Comitetul Politic Executiv, Consiliul de Stat ți 
Consiliul de Minițtri subliniază că un rol de cea 
mai mare importanță in rezultatele obținute in ca
drul Conferinței pentru securitate ți cooperare in 
Europa l-au jucat masele largi populare, partidele 
comuniste, partidele socialiste, alte forțe progresiste 
ți democratice, parlamentele, organizațiile sindi
cale, de femei, de tineret, precum ți alte organiza
ții obțtețti ți religioase.

Pentru traducerea in viață a celor convenite în 
documentele conferinței este necesară intărirea co
laborării ți unității tuturor popoarelor, a tuturor 
forțelor progresiste iubitoare de pace, fără deose
bire de convingeri politice, filozofice sau religioase, 
întărirea unității lor, atit pe scară națională, cit ți 
pe plan european, pentru a se asigura astfel con
solidarea procesului destinderii, lărgirea cooperării, 
adincirea ți întărirea securității pe continent ți in 
întreaga lume.

Comitetul Politic Executiv, Consiliul de Stat ți 
Consiliul de Miniștri consideră că prin încheierea cu 
succes a conferinței se deschide o nouă etapă, ho- 
tărîtoare pentru viața popoarelor europene, în 
care se impune să se acționeze energic pentru apli
carea fermă in viață a principiilor ți normelor con
semnate in documente, în vederea creării unui sis
tem trainic de securitate ji colaborare pe continen
tul nostru. înfăptuirea măsurilor înscrise in documen
tele conferinței trebuie să ducă la sporirea încre
derii între state, sâ deschidă calea unor noi păți 
în direcția soluționării problemelor care se află 
încă în suspensie.

Comitetul Politie Executiv, Consiliul de Stat ți 
Consiliul de Minițtri apreciază că realizarea unei 
reale securități ți păci pe continentul european este 
indisolubil legată de adoptarea unor măsuri hotă- 
rite de dezarmare, în primul rind de dezarmare nu
cleară. Este necesar să se adopte măsuri concrete 
pentru încetarea producției de armament nuclear, 
pentru lichidarea acestuia ți scoaterea armamentu
lui atomic in afara legii.

Interesele securității cer să se acționeze cu ho- 
tărîre pentru desființarea bazelor militare, pentru 
retragerea armamentului nuclear ți trupelor străine 
de pe teritoriile altor state în granițele lor națio
nale, pentru reducerea armatelor naționale, a 
armamentelor ți cheltuielilor militare, pentru dez
voltarea încrederii ți colaborării care să ducă la 
lichidarea blocurilor militare opuse, la desființarea 
concomitentă a Pactului nord-atlantic ți a Tratatu
lui de la Varțovia.

Comitetul Politic Executiv, Consiliul de Stat țl 
Consiliul de Minițtri consideră necesară crearea 
unui organism permanent - la care să participe 
toate statele - menit să asigure organizarea in 
viitor a unor noi reuniuni in vederea examinării 
aplicării angajamentelor asumate și continuării 
eforturilor de soluționare a problemelor vieții po
litice europene aflate încă în suspensie, pentru în
făptuirea deplină a securității, cu participarea ac
tivă a tuturor statelor, indiferent de mărimea sau 
orînduirea lor socială, pe baza principiului con
sensului , a unor norme democratice, de egalitate.

Cu convingerea că realizarea deplină a securității 
europene este strîns legată de soluționarea pro
blemelor de pe toate continentele, Comitetul Poli
tic Executiv, Consiliul de Stat ți Consiliul de Minițtri 
se pronunță pentru sporirea rolului Organizației 
Națiunilor Unite ți al celorlalte organisme interna
ționale în scopul democratizării largi a vieții poli
tice mondiale, asigurării participării directe ți ac
tive a țărilor mici ți mijlocii, a tuturor statelor, la 
soluționarea problemelor ce confruntă omenirea, 
pentru lichidarea vechii politici de inechitate ți

dictat, pentru 0 nouă ordine politică ți economică 
internațională.

Comitetul Politie Executiv, Consiliu! de Stat ți 
Consiliul de Minițtri afirmă solemn că Republica 
Socialistă România este hotărită să acționeze cu 
toate forțele pentru ca documentele conferinței 
să prindă viață, pentru promovarea în continuare a 
cauzei securității, cooperării ți păcii în Europa, pen
tru instaurarea unei păci trainice in întreaga lume.

Republica Socialistă România consideră necesar 
ca, in spiritul documentelor conferinței, să se ac
ționeze pentru concretizarea obiectivelor conve
nite prin acorduri ți înțelegeri bilaterale ți multila
terale, intre țările continentului, pentru dezvoltarea 
relațiilor intereuropene, pe multiple planuri, pen
tru intensificarea contactelor cu diferite organizații 
ți organisme internaționale menite să sporească co
operarea intre națiuni, să elimine barierele ți res
tricțiile de orice fel din calea unei largi conlucrări 
între state pe plan economic, tehnic, științific ți în 
alte domenii.

In acest sens, România va intensifica în continuare 
contactele ți colaborarea cu celelalte țâri europene, 
cu toate statele lumii, va milita pentru întărirea ro
lului Organizaței Națiunilor Unite, va dezvolta 
relații cu alte organizații internaționale, în intere
sul accelerării construcției societății socialiste multi
lateral dezvoltate pe pămintul patriei noastre, ser
vind, totodată, cauza colaborării, păcii ți secu
rității în Europa ți în întreaga lume.

România consideră că in ansamblul eforturilor de 
înfăptuire și întărire a securității pe continentul 
nostru un loc important trebuie să-l ocupe realiza
rea unor zone de înțelegere ți bună vecinătate in 
Europa ți,' in acest cadru, transformarea Balcanilor 
într-o regiine a colaborării ți păcii.

Tn acest sens, Comitetul Politic Executiv, Consi
liul de Stat ți Consiliul de Minițtri au reafirmat po
ziția României cu privire la realizarea unei regle
mentări politice a situației din Cipru, care să asi
gure independența, suveranitatea ți integritatea te
ritorială a acestui stat, conviețuirea ți conlucrarea 
pașnică, democratică, intre cele două comunități.

Comitetul Politic Executiv, Consiliul de Stat ți 
Consiliul de Miniștri salută cu deosebită satisfacție 
întilnirile ți convorbirile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu înalții reprezentanți ai statelor parti
cipante la conferința de la Helsinki, subliniind că 
acestea marchează momente importante în dez
voltarea relațiilor bilaterale ți diversificarea cola
borării in multiple domenii între România și aceste 
țări, servesc în același timp cauza înțelegerii ți 
conlucrării pașnice pe continentul nostru ți în în
treaga lume, se înscriu în spiritul documentelor Con
ferinței pentru securitate în Europa.

★
Tn cadrul ședinței, Comitetul Politic Executiv, Con

siliul de Stat ți Consiliul de Minițtri au examinat, 
de asemenea, situația din Orientul Mijlociu, apre
ciind să absența unor progrese reale ți substanțiale 
în direcția unei reglementări politice a conflictului 
menține pericolul reizbucnirii ostilităților militare, cu 
consecințe grave asupra ansamblului vieții interna
ționale.

Comitetul Politic Executiv, Consiliul de Stat și 
Consiliul de Minițtri consideră că in prezent, mai 
mult ca oricînd, se impune necesitatea de a se de
pune noi eforturi de către toate părțile pentru a șe 
ajunge la rezolvarea conflictului din Orientul Mij
lociu pe cale pașnică, politică, pentru realizarea 
unei păci juste și durabile în această parte a lumii. 
Este necesar ca Israelul să se retragă din teritoriile 
arabe ocupate în urma războiului din 1967, să se 
asigure independența ți suveranitatea tuturor sta
telor din zonă, să se înfăptuiască aspirațiile, națio
nale legitime ale poporului palestinean, inclusiv 
dreptul său de a-ți organiza viața în cadrul unui 
stat propriu, independent.

Tn cadrul ședinței s-a apreciat că în condițiile 
actuale se impune necesitatea intâririi eforturilor

(Continuare tn pag. a Ill-a)
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• O acțiune cu 150 000 de participant din 58 de 
întreprinderi • Pînă la sfîrșitul acestei luni, o pro
ducție suplimentară în valoare de 14 milioane lei
• Zilnic, 500 de tineri pe șantierele edilitar-gos- 
podărești ale Capitalei • Un obiectiv concret — 
colectarea deșeurilor de metal, hîrtie și sticlă.
Toate organizațiile U.T.C. din 

Întreprinderile Capitalei au ho- 
tărit, la inițiativa Comitetului 
municipal al U.T.C., să declare 
luna august — lună record de 
producție și de calitate, în ve
derea realizării integrale a an
gajamentului asumat în cinstea 
Congresului U.T.C. și Conferin
ței U.A.S.C.R. în acest scop, în 
fiecare întreprindere au fost or
ganizate echipe, brigăzi și 
schimburi uteciste care efectu
ează zilnic numeroase ore de

muncă patriotică în sprijinul 
producției, aducîndu-se o contri
buție importantă la realizarea 
integrală a producției fizice și a 
obiectivelor de investiții, la în
deplinirea sarcinilor de export 

a 
a- 
ti-

și la respectarea riguroasă 
termenelor contractuale. în 
ceasta acțiune sînt angajați 
nerii din 58 de întreprinderi.

Uteciștii din alte întreprinderi, 
printre care cei de la Fabrica 
de elemente pentru automatiza
re, Electronica, I.M.E.B., Vul«

can, Autobuzul, întreprinderea 
de utilaj chimic „Grivița Roșie", 
întreprinderea de pompe, 
I.M.U.A.B. și altele, s-au anga
jat să acorde o atenție deosebită 
calității producției. în același 
timp, la întreprinderile „23 Au
gust", „Policolor", I.M.U.C. etc. 
s-au inițiat acțiuni de întărire 
a disciplinei de muncă, urmă- 
rindu-se ca volumul absențelor 
și întîrzierilor de la program în
registrate de tineri să fie redus 
cu cel puțin 50 la sută. La toate 
acțiunile de acest gen organiza
te în întreprinderile bucurește- 
ne participă peste 150 000 tineri, 
producția suplimentară ce va fi 
obținută in luna august de orga
nizațiile U.T.C. urmind să depă
șească 14 milioane lei.

în afara angajamentelor asu
mate pe linie de producție, ute-.

cîștii și-au propus «ă-șî intensi
fice și acțiunile de muncă pa
triotică. Astfel, în această lună 
se vor colecta 150 mii tone de 
metale vechi, 120 tone deșeuri 
de hirtie și 120 000 ambalaje de 
sticlă. Totodată, peste 500 tineri 
participă zilnic prin muncă pa
triotică, la lucrările de pe șan
tierele de construcții de locuin
țe și la obiective edilitar-gospo- 
dărești din diferite sectoare ale 
Capitalei.

— în vederea îndeplinirii cu 
succes a acestui angajament — 
ne spune tovarășul loan Mora- 
ru, președintele Consiliului ti
neret muncitoresc din Comi
tetul municipal al U.T.C. — 
munca politică și organizatori-

DRAGOMIR HOROMNEA
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a primit pe ministrul economiei al R. A. Egipt
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a primit, 
simbătă, 9 august, în stațiunea 
Neptun, pe Mohamed Zaki El 
Shâfei, ministrul economiei al 
Republicii Arabe Egipt, preșe
dintele părții țării sale în 
Comisia mixtă guvernamentală 
de cooperare economică și teh- 
nico-științifică egipteano-româ- 
nă, care participă la cea de-a 
IX-a sesiune a acestei comisii, 
ale cărei lucrări se desfășoară 
la București.

La întrevedere au luat parte 
tovarășii Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și co
operării economice internațio
nale, Angelo Miculescu. vice- 
prim-ministru al guvernului, mi
nistrul agriculturii și industriei 
alimentare, președintele părții 
române în Comisia mixtă guver
namentală de cooperare econo
mică și tehnico-știintifică ro- 
mâno-egipteană. Petru Burlacu, 
ambasadorul țării noastre la 
Cairo.

A fost de față ambasadorul 
Republicii Arabe Egipt la Bucu
rești, Hassan Aii Daoud.

Oaspetele, a subliniat că îi re
vine deosebita plăcere și onoare 
de a transmite tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut fră
țesc și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire din partea

președintelui Republicii Arabe 
Egipt, Anwar Sadat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit călduros și a rugat 
pe oaspete să adreseze, din par
tea sa, aceleași salutări și urări 
frățești președintelui Anwar Sa
dat.

în timpul convorbirii, s-a re
liefat cu satisfacție faptul că re
lațiile dintre România și Repu
blica Arabă Egipt cunosc o dez
voltare rodnică și multilaterală, 
avînd la bază măsurile impor
tante stabilite cu prilejul întilni- 
rilor și convorbirilor la nivel 
înalt de la București și Cairo, 
prietenia și înțelegerea deplină 
dintre președinții celor două 
țări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și ministrul Mohamed Zaki El 
Shafei au examinat, apoi, as
pecte ale raporturilor de cola
borare și cooperare economică, 
schimbările calitative interve
nite in evoluția acestora, crește
rea ponderii lor în ansamblul 
conlucrării prietenești dintre ță
rile și popoarele noastre, ca ur
mare a transpunerii cu succes 
în viață a acordurilor și a celor
lalte documente existente între 
România și Republica Arabă 
Egipt.

In cadrul schimbului de ve
deri, s-a apreciat că actuala se
siune a Comisiei mixte guverna
mentale contribuie, prin rezulta

tele ei pozitive, prin acțiunile 
preconizate, în spiritul înțelege
rilor convenite între cei doi șefi 
de stat, la intensificarea și di
versificarea legăturilor econo
mice, precum și a schimburilor 
comerciale. A fost exprimată 
dorința comună de a promova 
în continuare colaborarea fruc
tuoasă în industrie, agricultură și 
în alte sectoare economice de in
teres reciproc, în folosul ambelor 
țări și popoare, al cauzei păcii 
și progresului, al statornicirii in 
viața internațională a unei noi 
ordini politice și economice.

Au fost abordate, totodată, pro
bleme ale actualității politice in
ternaționale, îndeosebi cele pri
vind soluționarea grabnică și pe 
cale politică a situației din 
Orientul Mijlociu, instaurarea 
unei păci drepte și trainice în 
această zonă.

în acest context, oaspetele 
egiptean a dat expresie senti
mentelor de profundă apreciere 
ale poporului țării sale față de 
acțiunile consecvente pe care 
România, personal președintele 
Nicolae Ceaușescu. le consacră 
realizării cît mai grabnice a 
unei păci juste și durabile !n 
Orientul Mijlociu.

întrevederea a decurs fntr-o 
atmosferă de caldă prietenie, ce 
caracterizează relațiile româno- 
egiptene.

întreprinderea minieră Rovinari
a fost decorată cu Ordinul „Steaua

Republicii Socialiste România" clasa I
Pentru contribuția deosebită 

adusă la dezvoltarea industriei 
extractive a cărbunelui și par
ticiparea activă la înfăptuirea 
politicii partidului și statului.

de construire a socialismului In 
patria noastră, cu prilejul împli
nirii a 25 de ani de la înfiin
țare, prin Decret prezidențial, a

fost conferit întreprinderii 
niere Rovinari din județul 
ordinul „Steaua Republicii 
cialiste România" clasa I.

mi-
Gorj

So-

/A CINSTEA ZILEI DE 23 AUGUST

DEDICATE MARII
SUCCESE

SĂRBĂTORI
!» BQCȘA'-EMBLEMA PENTRU
ON ȘANTIER DE PRESTIGIU

• ORE DE AUGUST TNSUFLETITOR e AL DOILEA MINERA
LIER DE 55 000 TDW O EXPRESIE A MARILOR CUTEZANȚE 
• PE DOCURILE USCATE A ÎNCEPUT NUMĂRĂTOAREA IN
VERSA • O SUTA DE ZÎMBETE LA LUMINA FULGERELOR 
ALBĂSTRII • REPERE NOI TN IMPERIUL GIGANTILOR.

Șantierul naval din Constanța, 
august 1975. Dincolo de arcadele 
de metal ale porții, intr-un a- 
dînc amețitor, pe marile docurl 
uscate unde din sute și mii de 
ansamble se alcătuiește corpul 
viitoarelor nave, se înalță im
punătoare, cam de 40 de metri 
înălțime, silueta celui de-al doi
lea mineralier de 55 000 tdw, 
„BOCȘA". Peste 4 500 de tineri,

SPORT • SPORT

minerului

mulți dintre ei adolescenți încă, 
se întrec aici metodic, cu pasiu
ne. cu sentimentul că după „TO- 
MIS". „BOCȘA" e al doilea lor 
certificat de mindrie. Sînt ulti
mele zile de zor pînă la năvala 
apelor în cuva enormă a docu-

BENONE NEAGOE
(Continuare în pag. a Il-a)

• Manifestări sportive dedicate 
Congresului al X-lea al U.T.C. și 
Conferinței a X-a a U.A.S.C.R.

Mii ți 'mii de tineri, din toată țara, participă 
cu entuziasm la întrecerile competiției de masă 
„Cupa Congresului al X-lea al U.T.C. ți a Con
ferinței a X-a a U.A.S.C.R.".

• La Balcaniada de atletism, 
favoriți învinși și outsider! victorioși

O FOTBAL: Un prolog la noul 
,,Cupa municipiuluicampionat

București"

• Informații din alte sporturi

In PÂSIHA a 3-a

Șantierul naval 
Constanța

Foto : V. RANGA

Minerii de la Rovinari au săr
bătorit, simbătă, împlinirea unui 
sfert de veac de la extragerea 
din acest bazin a primelor can
tități de lignit. Momentul a fost 
marcat printr-o adunare festi
vă la care au luat parte mun
citori și tehnicieni fruntași în 
producție, reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de 
stat, ai unor întreprinderi eco
nomice, mineri pehsionari, lo
cuitori ai așezărilor carbonifere, 
numeroși invitați.

Participanții au primit cu deo
sebită satisfacție, cu mindrie și 
entuziasm, Decretul prezidențial 
prin care întreprinderii miniere 
Rovinari i-a fost conferit Ordi
nul „Steaua Republicii Socialiste 
România" clasa I.

Participanții la adunare au 
adoptat, într-o atmosferă de pu
ternic entuziasm, o telegramă 
adresată Comitetului Central al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune 
printre altele :

„Sărbătorirea Zilei minerului, și 
a împlinirii unui sfert de veac 
de la înființarea întreprinderii 
miniere Rovinari, eveniment ce 
capătă o aleasă strălucire prin 
acordarea Ordinului „Steaua Re
publicii Socialiste România", 
clasa I, constituie pentru noi un 
prilej de nobilă și responsabilă 
angajare în fața partidului, a 
dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că nu vom precupeți 
nici un efort pentru a livra tot 
ce va fi necesar unităților ener
getice beneficiare, pentru înde
plinirea neabătută a prevederi
lor documentelor Congresului al 
XI-lea al partidului și transpu
nerea în viață a programului de
venirii noastre comuniste, con
vinși fiind că în acest fel vom 

' contribui plenar la dezvoltarea 
și afirmarea multilaterală a 
României socialiste, la crește
rea prestigiului său în lume."

LARGA MOBILIZARE DE FORTE PE ȘANTIERELE MUNCII 
PATRIOTICE, IN CONSTRUCȚII Șl AGRICULTURA

• MAI MULT 
DE 30 000 ELEVI și 
STUDENȚI din a- 
șezările județelor 
Mehedinți, Dolj și 
Gorj au fost pre- 
zenți, duminică, în 
unitățile agricole și 
pe șantierele de 
construcții, unde au 
efectuat 
valoare 
1000 000 
lucrat i 
șantierul 
Facultății de 
trotehnică a 
versității din 
iova, pe cele 
termocentralei 
ceni și hidrocen
tralei Cerna — Mo- 
tru — Tismatia, în 
grădinile de legu
me, la centrele de 
prelucrare și sorta
re a legumelor și 
fructelor.

• VALOAREA 
LUCRĂRILOR E- 
DILITARE, pe șan
tierele de con
strucții și în agri
cultură, realizate de

lucrări în 
de peste 
lei. S-a 

intens pe 
I localului 

elec- 
Uni- 
Cra- 

aie 
Tur-

la începutul anului 
și pină acum de 
tinerii din județe
le Prahova. Buzău, 
și Dîmbovița se ci
frează la 12 mili
oane lei — succes 
dedicat apropiatu
lui Congres al 
U.T.C. și celei de-a 
X-a Conferințe a 
U.A.S.C.R. Frunta
șe în această acți
une sînt organiza
țiile U.T.C. din 
Ploiești, Cimpina, 
Rm. Sărat, Buzău, 
Tîrgoviște și Mo- reni.

• PE OGOARE
LE JUDEȚULUI 
MUREȘ ieri s-a 
muncit cu spor. 
Forțe importante 
au fost concentrate 
la recoltarea griului 
de pe ultimele 1 000 
ha din cele peste 
50 000 ocupate cu 
griu în acest an in 
județ. Paralel s-a 
muncit la treieratul 
griului și Ia strîn-

gerea paielor de pe 
cîmp.

• LA EFECTU
AREA LUCRĂRI
LOR SPECIFICE 
CAMPANIEI DE 
VARA în unitățile 
agricole din jude
țele Prahova. Bu
zău și Dîmbovița 
s-a muncit dumini
că cu forte sporite. 
Mecanizatorii, țăra
nii cooperatori și 
lucrătorii din în
treprinderile agri
cole de stat din a- 
ceastă parte a ță
rii au arat și ferti
lizat mai mult de 
3 000 ha, suprafață 
destinată insămin- 
țărilor de toamnă, 
au prășit, pentru a 
doua și a treia oa
ră, culturile duble, 
au realizat lucrări 
de îmbunătățiri 
funciare, au efec
tuat udări la cultu
rile lipsite de apă, 
au recoltat și li
vrat beneficiarilor 
legume și fructe.
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PENTRU SOARTA RECOLTEI
Secvențe 

ale prezenței 
active 

a tinerilor
Deși duminică, gospodarii sa

telor vilcene s-au aflat pe cîmp 
la întreținerea culturilor, la co
situl finului, la strînsul legume
lor și fructelor. Ca întotdeauna, 
în vastul teritoriu al muncii — 
prezența masivă a tinerilor. Cu- 
vîntul faptei și al inițiativei ti
nerești a înscris și ieri o nouă 
pagină în cronica activității ute- 
ciste. Parcurgem cîteva secvențe.

La Complexul zootehnic din 
Drăgășani, peste 120 de tineri 
de la întreprinderea de talpă și 
cauciuc din localitate, în frun
te cu Maria Damian, secretara 
comitetului U.T.C., muncesc la 
prășitul porumbului, la recolta
rea furajelor. La C.A.P. Olanu 
și Galicea, alți zeci de tineri 
participă la întreținerea cultu
rilor. In satul Aninoasa din co
muna Glăvile, 60 de elevi cu
leg fructele din livada coopera
tivei. Au strîns pînă la această 
oră a amiezii, circa 700 kg. Dar 
pînă seara — ne asigură Eleo
nora Ciurel, secretara comitetu
lui comunal U.T.C. — vom mai 
adăuga încă 500 kg. La strînsul 
fructelor participă și ceilalți ti-

VÎLCEA
neri din comunele de pe valea 
Oltului — Ionești, Orlești, Prun- 
deni etc.

Cu rezultate bune s-âu evi
dențiat și cei peste 100 de tineri 
organizați în două tabere de 
muncă patriotică la I.A.S. Dră
gășani — fermele Dobrușa și 
Spîrleni. Aici, elevii de la 
Grupul școlar mecanic nr. 1 și 
uteciștii de la Combinatul chi
mic lucrează la plivitul și pră
șitul viei.

Cîteva inițiative lansate de 
comitetul județean U.T.C. în 
cinstea celui de al X-lea Con
gres al Uniunii Tineretului Co
munist iși dezvăluie valoarea. 
Astfel, astăzi, este cea de a ze
cea zi de cînd un detașament 
de muncă participă la cositul fi
nului în zona Boișoara din Țara 
Loviștei. Sînt 30 de tineri de la 
Combinatul chimic și întreprin
derea de utilaj chimic și forje 
din Rm. Vîlcea, care s-au an
gajat ca în concediul de odihnă 
să recolteze finul de pe o su
prafață de 80 ha. Comitetul ju
dețean U.T.C., le-a procurat coa
se, în cîmp au fost instalate cor
turi. Activistul U.T.C., Tlie Bur- 
dulea, prezent permanent în 
mijlocul lor, raportează că pînă 
la sfîrșitul zilei vor fi cosite 
3 ha.

Un alt detașament a debutat 
»zi la Voineasa, în cea de-a 
doua săptămînă de muncă. El 
este alcătuit din 60 de elevi de 
la liceele din Brezoi și Voinea
sa, care și-au amenajat, de ase
menea, tabăra de corturi în 
cîmp. Timp de două săptămînl, 
ei vor participa la culesul smeu- 
rei. O tabără similară s-a des
chis la Horezu, în punctul Vă- 
leanu.

La ora cînd transmitem aces
te rînduri, activitatea tinerilor 
vilceni se află în plină desfășu
rare. Tovarășul Aurel Vlădoiu, 
secretar al comitetului județean 
U.T.C., estimează totuși rezul
tatul: „la muncă în agricultură 
se află astăzi peste 11 000 de 
tineri. Valoarea contribuției lor 
se ridică, și în această dumi
nică, la circa 200 000 lei“.

ION ANDREIȚĂ

Se plîng de lipsa aspersoarelor, dar cele pe care 
le au sint folosite doar partial

• Pentru culturi, acum este perioada consumului maxim de 
apă • Atenție la calitatea udărilor I o Deficitul de agregate 
pentru aspersiune poate fi înlăturat • O inițiativă cu bune 
rezultate - elevii motopompiști.

Ne «flăm în perioada de vîrf 
a proceselor de acumulare și 
formare a rodului la culturile 
de toamnă. Consumul de apă ăl 
plantelor atinge acum valoarea 
cea mai ridicată. De aceea, 
pentru asigurarea dezvoltării 
normale a culturilor, marea ma
joritate a gospodarilor ialomi- 
țeni, beneficiind de peste 200 000 
ha. irigate, au declanșat o veri
tabilă ofensivă împotriva sece
tei. La C.A.P. „Modelu" 90 la 
sută din capacitatea utilajelor 
de irigat se află concentrate la 
Cultura porumbului, iar 10 la 
sută la legume și lucernă. Pînă 
acum, prin buna organizare a 
muncii echipelor de udători care 
lucrează în acord global, cultu
ra porumbului a fost irigată de 
2 ori, lucerna de 3 ori, legumele 
de 4 ori. în prezent, cele 104 a- 
gregate aflate sub directa con
ducere a inginerului șef al uni
tății, Mircea Mierlan, funcțio
nează la parametrii calculați, 
ceea ce permite ca pe cele a- 
proape 5 000 ha să se revină cu 
udările ritmic la 2 săptămini. O 
atenție deosebită se acordă ca
lității udărilor, uniformității cu 
care este administrată apa pe 
suprafață și în profilul de sol.

„Necesitatea intensificării lu
crărilor de irigații în această 
perioadă nu se mai pune în dis
cuție — ne spune inginerul Ion 
Andrei, șeful laboratorului de 
prognoză și avertizare al Siste
mului de irigații Ciulnița — a- 
tîta vreme cît consumul de apă 
pentru cultura porumbului este 
de peste 60—65 metri cubi la 
hectar zilnic. Nu există deci nici 
un motiv de reținere, dimpotri
vă, udările trebuie aplicate cu 
insistență. Pe alocuri în siste
mul nostru există deficite de u- 
miditate și dacă nu se va trece 
de urgență la irigare, 50 la su
tă din producția planificată la 
porumb va fi pusă sub semnul 
întrebării". Pentru dirijarea e- 
ficientă și operativă a utilaje
lor în sistem se urmărește, la 
scurte intervale de timp, dina
mica umidității în sol. Față de 
ceilalți ani unitățile beneficiare 
Dragalina, Ciulnița, Ivănești, 
Ștefan, Vodă și-au organizat 
mai temeinic campania de iri
gații, probleme ca lipsa moto- 
pompiștilor, aprovizionarea rit
mică cu carburanți și lubrifianți, 
planificarea muncii pe echipe 
de udători pentru mutarea agre
gatelor găsindu-și o operativă 
rezolvare. La C.A.P. Dragalina,

de prestigiu
(Urmare din pag. I)

lui. De marea sărbătoare a eli
berării patriei, cel de-al doilea 
mineralier de 55 000 tdw. va pri
mi botezul apelor.

— Ne-au mai rămas de înche
iat lucrările la cele șase tancuri 
de apă și combustibil și de mon
tat capacele gurilor de hambare, 
ne relatează inginerul Vasile 
Plăcintă, șeful secției I navale. 
Putem afirma că 90 la sută din 
valoarea construcției a fost e- 
fectuată. Majoritatea lucrărilor 
le-au făcut tinerii. E un avans 
care se explică, îndeosebi, prin 
experiența acumulată la con
strucția navei precedente. Din 
punctul nostru de vedere nava 
poate fi lansată mult mai de- 
vreme de 23 August, data fixată 
prin angajament de colectivul 
șantierului naval. Acum totul 
depinde de mecanicii montatori, 
de electricieni, de tubulatori și 
de tapițeri... 

spre exemplu, pentru asigurarea 
schimbului II au fost recrutați 
18 cooperatori de la fermele ve
getale în sprijinul formațiilor 
de udători. De asemenea la I.A.S. 
Ivănești pe cele peste 3000 ha 
cu porumb se practică cu suc
ces în cel de al III-lea an de 
producție mutarea mecanizată 
a aripilor de udare. în multe

ialomița
Întreprinderi agricole de stat au 
fost practicate în cultură culoa
re pentru buna funcționare a 
aspersoarelor, măsura fiind ne
cesară datorită tulpinelor înalte 
de porumb — media 3 m — 
înălțime ce nu poate fi depă
șită nici cu prelungitoare la 
tija aspersorului fapt care îm
piedică o udare uniformă. Sînt 
cîteva inițiative demne de re
ținut. Se procedează însă cu a- 
ceeași seriozitate peste tot ? 
După cum ne confirma tovară
șul inginer Ion Andrei, chiar la 
C.A.P. Ștefan Vodă și Draga
lina peste 50 de motopompe sînt 
numai parțial folosite. Cu atit 
mal păgubitor este faptul că 
pe ansamblul județului un 
număr de 72 de unități însumea
ză un deficit de circa 280 agre
gate de aspersiune. Dar cele e- 
xistente sînt folosite la întrea-

Suprafețele destinate legumelor 
în cultura a doua au fost 

substanțial depășite
Răspunzlnd che

mării mobilizatoare 
de a mări peste pre
vederile de plan te
renurile cultivate cu 
legume în a doua 
cultură, țăranii coo
peratori au plantat în 
aceste zile importan
te suprafețe destina
te să asigure aprovi
zionarea cetățenilor 
cu sortimente diver
sificate și în canti
tăți suficiente. Par- 
curgînd graficul ce 
consemnează stadiul 
lucrărilor constatăm 
că, tn întreaga țară, 
prevederile de plan

au fost depășite in 
proporție de peste 
150 la sută. Unele ju
dețe, cum sînt, da 
pildă, Dolj, Ilfov, Ia
lomița, Tulcea (pro
centul realizărilor a 
fost depășit cu 234 la 
sută), Brăila, Dîmbo
vița (peste 220 la 
sută), Argeș, Vîlcea, 
Caraș-Severin (250 la 
sută), Galați (230 la 
sută) au depășit pro
centul general de 150 
la sută înregistrat pe 
Întreaga țară. Și, 
dacă ținem seama că 
acțiunea continuă in
tens, că noi și noi

Pe schelele sudorilor de va
poare — o sută de zimbete. Sint 
sudorițele noastre, ni se expli
că. Cu un ăn în urmă, primele 
femei din șantier, Elena Horlaci, 
utecista Vasilica Sîrbu și încă 
vreo cîteva, s-au înscris la 
cursurile de calificare in această 
meserie care cere finețe și pre
cizie în execuție, o tehnologie 
pretențioasă. Astăzi sînt o sută. 
Alături de bărbați, ele execută 
cu pricepere migăloasa „cusă
tură" cu metal topit pînă la îm
plinirea definitivă a navei.

Maistrul principal Petre Dima, 
șecretarul comitetului de partid 
pe secție, ține să precizeze :

— La început, e drept, le-am 
privit cu oarecare neîncredere. 
Acum însă ne-au întrecut aproa
pe pe toți. Sînt mai meticuloa
se, mai sîrguincioase, au mină 
și ochi făcute pentru sudură. 
„Croșetează" pur și simplu în 

ga capacitate ? Răspunsul este 
negativ pentru că din cele 
200 000 ha amenajate unele su
prafețe, circa 10—12 la sută, nu 
au fost irigate niciodată, iar cit 
privește udarea a Il-a aceasta 
s-a realizat în proporții foarte 
mici. Cauza principală este sla
ba preocupare pentru folosirea la 
maxima capacitate a sistemelor, 
de obicei planificîndu-se a se 
iriga suprafețe mult mai mici 
decît posibilitățile reale. Este 
un evident caz de indisciplină 
în producție, atîta vreme cit 
unele consilii de conducere ale 
C.A.P.-urilor din Fetești, Brîn- 
coveni, Gîldău, Pietroiu nu ac
ceptă integral irigarea suprafe
țelor programate la centrele de 
avertizare a sistemelor.

Nu putem încheia aceste rîn
duri, fără a aminti de o valo
roasă inițiativă a organizației 
U.T.C. a județului Ialomița care 
dă rezultate bune și care con
siderăm că ar putea fi operativ 
generalizată. Peste 1 200 tineri 
motopompiști din Țăndărei, 
Ograda, Dichiseni, Cuza Vodă, 
Roseți, Fetești, s-au constituit 
în echipe specializate pentru 
mutarea aripilor putînd fi întîl- 
niți pe cîmp zi și noapte. Din 
aceștia, peste 600 posedă certifi
cat profesional pentru atestarea 
calificării în meseria de moto- 
pompist, obținut în urma frec
ventării cursurilor de speciali
tate organizate de Comitetul ju
dețean Ialomița al U.T.C. în 
colaborare cu forurile agricole 
din județ.

ȘTEFAN DORGOȘAN

suprafețe continuă aă 
fie însămînțate cu 
legume în cultura a 
doua putem aprecia 
la adevărata el va
loare hărnicia gospo
darilor ogoarelor, 
responsabilitatea cu 
care au înțeles să 
dea viață cerinței de 
a cultiva cit mai 
multe legume, de a 
valorifica cit mai 
bine pămîntul, de a 
asigura pieței șt in
dustriei alimentare 
cantitatea de produ
se necesară.

S. D.

oțel cu fulgere albăstrii. Partici
parea lor la construirea unui 
mineralier înseamnă mult, foar
te mult. Se înscriu în alcătuirea 
„Bocșei" 300 km. de sudură șl 
260 tone de metal topit. Pe 
corpul metalic al mineralierului 
și-au pus semnătura sudorițele : 
Elisabeta Morar, Maria Zamfi- 
rescu, Vasilica Sîrbu, Costina 
Durac, Anastasia Mișcocl, Ileana 
Pătrăuceanu ș.a.

Sus, pe schele, mecanicii Dra- 
gu Soare și Iuliu Tudor mon
tează motoarele și mecanismele 
de bord în interiorul navei. La 
secția electrică se lucrează cu 
atenție și migală la montarea 
aparatajului de radio și a pie
țelor motoarelor electrice de pe 
navă. în același timp, la secția 
tîmplărie sînt închegate și fa
sonate veșmintele interioare ale 
mineralierului.

Din filele carnetului de repor
ter îmi vorbesc acum zeci de

Nou peisaj sucevean
Foto : VASILE RANGA

Festivalul brigăzilor artistice de agitație „Oameni 
fi fapte in marea întrecere"

UN SPECTACOL ÎNCHINAT
MUNCII $1 TINEREȚII

în cei peste 20 de ani de 
existență, brigăzile artistice de 
agitație ș-au impus tot mai 
mult ca un eficient și intere
sant gen de spectacol al for
mațiilor artistice de amatori. 
Odată cu maturizarea genului, 
a crescut în mod simțitor și 
funcția sa educativă, precum și 
rolul pe care trebuie să-1 joace 
brigada artistică de agitație în 
procesul de formare al conști
inței comuniste a omului nou. 
în Programul partidului de fău
rire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, brigăzilor 
artistice de agitație li se subli
niază menirea indicîndu-se 
totodată o mai amplă folosire 
a acestui gen de spectacol a- 
parte, cu imediată eficientă in 
procesul de producție, foarte 
îndrăgit de mase.

Recentul Festival al brigăzi
lor artistice de agitație din 
centrele siderurgice și metalur
gice ale țării, intitulat „Oameni 
și fapte în marea întrecere", 
desfășurat la Tîrgoviște Intre 
7—9 august, a demonstrat încă 
o dată rolul deosebit pe care îl 
are acest gen de spectacol In 
educarea oamenilor in spiritul 
unei atitudini înaintate față da 
muncă și viață, în formarea 
unei înalte conștiințe comuniste 
la fiecare cetățean al țării.

Timp de trei zile aproape 400 
de artiști amatori, veniți în 
vechea cetate basarabă din toa
te colțurile patriei, s-au între
cut pe scena festivalului in
tr-un impresionant spectacol da 
poezie, muzică, umor, într-un 
spectacol pe care l-au închinat 
muncii șl tinereții. Prin cuvînt, 
sunet și imagine interpreții au 
adus pe scenă aspecte de viață 

oameni, eroi anonimi ai celei 
de-a doua mari izbînzi care, 
aici, se numește „BOCȘA" — 
tineri care au dovedit că ardoa
rea de constructor navalist îm
pletită cu stăpînirea tehnicii 
moderne are un cuvînt hotărî- 
tor în prestigiul șantierului. Du
pă ce sub semnul devansării 
propriilor angajamente, pentru 
„BOCȘA" a început numărătoa
rea inversă, evantaiul succese
lor înscrie la loc de cinste alte 
frumoase realizări : avansuri 
substanțiale la cel de-al treilea 
mineralier ale cărui lucrări de 
construcție vor fi terminate în 
termeni preciși : pînă la 15 no
iembrie a.c. și, în «flrșit, pregă
tirea pentru marele asalt — pri
mul petrolier de 150 000 de tone, 
adevărat gigant al apelor mării. 
Va fi o experiență nouă, îndrăz
neață, o premieră ce ne va bu
cura nu peste mult timp. 

și muncă din marile combinate 
siderurgice și metalurgice ale 
patriei, au cintat pe eroi și au 
făcut încă o dată cunoscută bu
curia lor și a colectivelor de 
muncă pe care le-au reprezen
tat, de a fi contemporani și 
participanți activi ai celor mai 
îndrăznețe elanuri și ritmuri 
constructive cunoscute In isto
ria socialistă a patriei.

Festivalul a fost totodată și 
un valoros schimb de experi
ență între cele 26 de formații 
artistice participante, care și-a 
propus să găsească noi forme 
și mijloace de expresie pentru 
ancorarea mai adîncă a genu
lui in realitățile vieții noastre 
de fiecare zi, îndemnind tot
odată colectivele artistice să nu 
neglijeze bogatul nostru zăcă- 
mînt folcloric, permanent și ne
secat izvor de inspirație pentru 
brigăzile artistice de agitație.

Dintre formațiile care au e- 
voluat la festival, cel mai mult 
au impresionat prin problema
tica adusă pe scenă, prin origi
nalitatea spectacolului, muzica
litatea, mișcarea și ritmul aces
tuia, brigăzile artistice de agi
tație ale întreprinderii meta
lurgice de metale neferoase 
Bala Mare, întreprinderii de 
utilaj chimic Găești, I.O.R. 
București, întreprinderii de uti
laj petrolier Tîrgoviște și a Ca
sei de cultură a municipiului 
Tîrgoviște, laureatele festivalu
lui, formații care au reușit să 
ocolească locurile comune, cap
canele banalității. Au fost însă 
și formații care au dezamăgit 
și care nu s-au ridicat nici pe 
departe la înălțimea palmare
sului care 11 recomanda la a- 
cest festival, cum au fost bri
găzile artistice de agitație ale 
unor întreprinderi și instituții 
din Hunedoara și Reșița. Alte 
formații cum a rost cea a Uzi
nei de autoturisme din Pitești 
s-au prezentat la festival cu 
un program de estradă ale că
rui replici vechi erau cunoscute 
pe de rost de foarte mulți spec
tatori.

Oricum, aflat la cea dinții e- 
diție, Festivalul brigăzilor ar
tistice de agitație „Oameni și 
fapte In marea întrecere" con
stituie o valoroasă experiență, 
un act de educație revoluțio
nară și sîntem convinși că va 
deveni un concurs tradițional 
de prestigiu, care va da noi di
mensiuni și valori tot mai mari 
mișcării artistice de masă din 
țara noastră. Mai notăm pe 
lingă competența cu care juriul 
a apreciat calitatea spectacole
lor și excepționala prezentare a 
programului realizată de tinerii 
muncitori Viorica Picioreanu șl 
Teodor Vasiliu. excelenta or
ganizare, condițiile deosebit de 
bune asigurate de gazde parti- 
cipanților la festival.

NICOLAE MI LIT AR U

LITERATURA 
INTRE 

ASEMĂNARE Șl 
TRANSFIGURARE

-opinii

„Orice asemănare cu persona
je sau situații reale este întim- 
plătoare...". Vechiul avertisment, 
pe care Faguet nu l-a inclus în 
decalogul bunului cititor și pe 
care autorii înșiși, trascriindu-1 
cu un zîmbet plin de subînțele
suri, îl folosesc mai mult pentru 
a atrage decît pentru a distrage 
atenția, trebuie luat în serios șl 
respectat — chiar și atunci clnd 
nu-1 întîlnim pe prima pagină a 
unei cărți, chiar și atunci cînd 
documentele sau experiența 
noastră directă ne spun că ase
mănările nu sînt chiar atît de 
întîmplătoare — ca principiu al 
adevăratei lecturi. El reprezintă 
singura „cheie" cu care nutem 
„deschide" literatura. fiindcă 
doar privită oa o ficțiune ea îșl 
dezvăluie realitatea. Criticilor, 
îndeosebi, lecturile ă la domni
șoara Cucu le sînt interzise > 
cel puțin de la Maiorescu încoa
ce, altele sînt „dedesubturile" 
operei literare pe care trebuie 
să le scoată la lumină.

în aceste condiții, pa care nl 
le asumăm nu fără un eroism 
demonstrativ, cum vom reuși să 
identificăm. în literatura de azi, 
cărțile cu cheie ? Cum vom 
reuși, cu alte cuvinte, să discu
tăm despre un fenomen despre 
care ne-am impus să nu știm că 
există ?

în ceea ce privește proza cu 
cheie care nu 
este numai pro
ză cu cheie ci și 
proză n-am 
sit, într-a 
văr, nld o solu
ție. Să ne gînxiim, de pildă, la 
Princepele lui Eugen Barbu. 
„Neștiind" că unele dintre perso
najele descrise în culori violenta 
au prototipuri reale, nu le-am 
putut deosebi de cele imaginare. 
Toate, deopotrivă, sint figuri a- 
legorice, de pamflet și îndepli
nesc funcții estetice precise, in
tr-o compoziție bine glndită. 
Sau Coborînd da Paul Geor
gescu. Cum nimeni nu ne-a a- 
dus la cunoștință că Pausanias 
e corespondentul lui Maiorescu, 
personajul ni se înfățișează ca 
protagonist necesar al parodicu
lui conclav platonician imaginai 
de scriitor.

în schimb, pentru proza cu 
cheie care nu e decît proză cu 
cheie există o metodă de iden
tificare, în limita restricțiilor pe 
care ni le-am impus (adică fo
losind ca probă de expertiză ex
clusiv textul) : această proză, în 
loc să se conformeze propriilor 
ei xigențe, se conformează unor 
exigenta din afară și ara ceva 
suspect, ca bunica, cu labe și 
colți, a Scufiței Roșii. Uneori, 
mulțimea detaliilor nesemnifica
tive constituie un indiciu că 
pentru scriitor ele dețin o sem
nificație intimă, sentimentală 
(altfel nu le-ar fî consemnat cu 
atlta evlavie). Alteori, persona
jelor li se atribuie o atitudine 
grotescă, fără o serioasă moti
vație psihologică sau morală și 
fără un rost clar în construcția 
cărții ; ele joacă în schimb ro
lul acelor portrete în care indi
vizii stress-ați din filmele ame
ricane înfig săgeți pentru a-și 
descărca nervii.

Din prima categorie fac parte 
romane ca Cearta de Al. Plru 
și Matei Ilîesou de Radu Pe
trescu. Aceste romane au, de
sigur, valoarea lor, care nu poa
te fi contestată, însă biografiile 
care atîrnă de ele le trag în jos, 
ca prada prea grea din ghearele 
unui uliu. Astfel, în Cearta, ga
leriei de personaje frivole li lip
sește varietatea sistematică pro
prie, de exemplu, celei din Bie
tul Ioanide. Diferite figuri se 
suprapun ca semnificație, altele 
se află Intr-un raport arbitrar, 
ca obiectele din tablourile su
prarealiste. astfel încît ajungem 
Inevitabil la concluzia că scriito
rul le-a selectat și grupat în 
funcție de capriciile memoriei 
•ale afective. în Matei Iliescu, 

eșarfele, scrisorile, șuvițele de 
păr seamănă cu „fetișurile" din 
camera unui îndrăgostit : simțim 
Că pentru colecționar au o im
portanță deosebită, dar nouă — 
cită insensibilitate 1 — nu ne 
spun mare lucru.

în a doua categorie, din scru
pul, trebuie să includem mai In- 
tîi un pasaj dintr-un roman al 
unuia dintre cel mal valoroși 
scriitori contemporani 1 Marele 
singuratic de Marin Preda. Cine 
e familiarizat cît de dt cu vi
ziunea asupra lumii a autorului 
Moromeților știe că originalita
tea sa constă în reticența cu 
care separă binele de rău. tn- 
tr-un realism moral cu punct de 
plecare în bunul simt țărănesc. 
Scriitorul nu numai că refuză 
să-și Însușească axiologia mora
lă comună înainte de-a o re- 
gîndi, dar o și răatoarnă, din 
„neatenție", ori de câte ori e ab
sorbit de descoperirea unul ade
văr important. Astfel. In capi
tolul final «Un Intrusul, el evo
că, la un moment dat, doi tineri 
Încleștați superb în luptă cara se- 
desfac gemînd unul din brațele 
celuilalt, ca dintr-un vis fericit, 
atunci dnd Călin Surupăceanu 
intervine pentru a le impune bi
nele lui convențional. Un ase
menea antidogmatism — impli
cat în proză, explicat în eseis
tică — caracterizează cam tot 

ceea oe a scris 
Marin Preda. în 
acest context, e- 
pisodul din Ma
rele singuratic, 
la care ne refe

ream mai sus, aparține, parcă, u- 
nui alt autor. Descriindu-i pa 
scriitorii în mijlocul cărora ni
merește, printr-un concurs de 
împrejurări, Niculae, Marin Pre
da li înfățișează caricatural și 
fantomatic, adică îi acuză în 
bloc, ca un procuror grăbit. O 
asemenea „răfuială" există- șl In 
Jurnalul de noapte al lui Ser
giu Dan și. surprinzător. într-un 
roman savant $1 rafinat ca In
tr-o casă străină de Teodor Ma- 
zilu. Personajele acestui roman 
supraviețuiesc mereu propriei 
lor definiții, datorită fanteziei 
cu care scriitorul înalță mereu 
cu dte un nou etaj construcția 
psihologică. Reconstituind însă 
moartea unui tînăr poet — cu 
un patetism ciudat, impur, ca șl 
cum l-ar fi cunoscut cu adevă
rat și ar fi suferit că trebuia 
să-și împartă dragostea pentru 
el cu cei din jur —. Teodor Ma- 
zilu își pierde brusc această ap
titudine și traco în revistă un 
întreg cortegiu de ipocriți fabri
cați în serie, care nu Înțeleg ni
mic, care nu se pătrund de tris
tețea momentului ș.a.m.d. Mai 
puțin atăpînita ca oriunde, re
sentimentele aruncă o lumină 
schimonosltoare asupra unul 
mare număr de personale din 
recentul roman al lui Ion Lăn- 
ciănjan : Catalanul. Autorul 
Cordovanilor nu acceptă acea 
substituire pe care Maiorescu
i-a  propus-o lui Eminescu — a 
mihul în loc de a scîrbl — ast
fel încît o condiție esențială a 
actului de creație — obiectiva
rea, adică ridicarea la subiecti
vitatea unui eu categorial — nu 
este Îndeplinită.

Am lăsat la urmă, ca pa o ex
cepție reconfortantă, romanul 
Ore do dimineață al lui Plato*  
Pardău. Deși cînd a scris acest 
roman nu avea experiența ge
nului, deși — o recunoaște sin
gur — s-a inspirat din realitatea 
Imediată, tînărul autor a reușit 
să dea impresia ficțiunii. Iar cu- 
vîntul „impresie" nu e minima
lizator. între o carte cu cheie 
care pare fără cheie și una fără 
cheie care pare cu cheie o pre
ferăm, indiscutabil, pe cea din
ții, fiindcă, in fond, literatura 
nu eeta altceva decît ceea ee
para-

ALEX ȘTEFĂNE8CU

AtiEXWiA
CUVÎNTARE CULTURALE
Cu prilejul Zilei naționale a 

Republicii Ecuador, Gonzalc Pa
redes Crespo, însărcinat cu afa
ceri ad-interim al acestei țări la 
București, a rostit duminică o 
cuvîntare la posturile noastre 
de radio și televiziune.

MANIFESTARE 

PIONIEREASCĂ
La Mărăști a avut loc, du

minică, o amplă manifestare pa
triotică pionierească în cadrul 
acțiunii republicane Marșul Vic
toriei, dedicată celei de-a treia 
Conferințe naționale a Organi
zației pionierilor. Aproape 4 009 
de pionieri, printre care și cei 
din tabăra republicană „Marșul 
Victoriei" de la Tulnici, au luat 
parte la exerciții militare apli
cative, la diferite concursuri, 
s-au întîlnit cu veterani de răz
boi și bătrîni ai satelor vrin- 
cene, după care au vizionat fil
mul „Pe aici nu se trece". Pio
nierii și-au dat concursul și la o 
grandioasă evocare intitulată 
„Sîntem urmașii eroilor de la 
Mărăști".

EXPOZIȚIE
Muzeul de artă din Ploiești 

găzduiește, începînd de dumi
nică, o interesantă expoziție de 
pictură și grafică, intitulată „O- 
tnagiu eliberării", dedicată apro
piatei aniversări a zilei de 23 
August. Lucrările expuse consti
tuie cele mai reprezentative și 
recente creații aparținînd mem
brilor cenaclurilor prahovene.

Sub semnul celei de-a XXXI-a 
aniversări a înfăptuirii actului 
istoric de la 23 August, dumini
că s-a desfășurat la Durău 
„Sărbătoarea muntelui Ceahlău", 
manifestare intrată în tradiția 
locuitorilor de pe văile Bistri
ței, Bicazului și Tarcăului. La 
ediția din acest an au partici
pat peste 3 000 de oameni ai 
muncii, care au urmărit, în de
corul munților, spectacolele pre
zentate de ansamblurile folclo
rice oe au dat o simțită inter
pretare creațiilor populare și 
datinilor strămoșești.

★
La Baia-Fălticeni, prima re

ședință voievodală a Țârii Mol
dovei, a avut loc duminică o 
impresionantă serbare populară 
cu caracter evocator dedicată 
rolului istoric al acestei stră
vechi așezări românești în con
stituirea și consolidarea statului 
feudal moldovenesc.

★
în cadrul activităților cultural- 

artistice dedicate sărbătorii de 
23 August, duminică s-a desfă
șurat, în cinci centre din jude
țul Hunedoara, faza de masă a 
„Festivalului artei populare pă- 
durenești" aflat la prima ediție.

★
La Corabia a luat sfîrșit du

minică cea de-a doua ediție a 
Festivalului-concurs interjude- 
țean de muzică ușoară și popu
lară. dotat cu trofeul „Corabia 
de aur".

★
Luni începe la Suceava cea 

de-a patra ediție a Concursului 
de interpretare instrumentală 
„Ciprian Porumbescu".

CONFECȚII ÎN RATE
vâ oferâ magazinele 

Ministerului Comerțului Interior

RETRIBUȚIA LUNARA NETA
— pini Ia 1 000 lei
— de la 1 000 — 2 000 Iei
— de la 2 000 — 3 600 lei

MUNCITORI ȘI MILITARI 
RETRIBUȚIA LUNARĂ NETA
— pînă la 1000 Iei
— ele la 1 000 — 2 000 Iei
— de la 2 000 — 3 600 lei

Dintr-o mare varietate de 
modele șl țesături puteți a- 
lege :

Pentru bărbați
Costume, pantaloni, sseouri, 

pardesie ș.a.
Pentru femei
Rochii din tergal, lină șl 

bumbac, costume taior din a- 
celeași țesături, pantaloni, 
bluze, fuste, compleurl (pan
taloni și bluză), rochii do 
seară din mătase naturală, 
capoate, șorțuri de bucătărie, 
costume de baie, pardesie, 
paltoane etc.

Pentru copii
Uniforme școlare din tergal, 

lină sau bumbac, costume, 
rochițe, pantaloni, fuste, că
măși ș.a.

Condițiile de vinzare a aces
tor mărfuri cu plata tn rate că
tre lucrătorii permanenți in or
ganizațiile socialiste, ipembrii 
cooperativelor meșteșugărești și 
pensionari sint următoarele:

NUMĂR ACONTO
MAXIM DE RATE MINIM 

6 29«/,
6 30" o
6 30%

8 20%
8 20%
8 307.

Depoul de locomotive
C.F.R. București - Triaj
tine in flecare simbătă In lunile : august, septembrie 1975 ptnă 

la completarea locurilor
Examen de admitere la oursuriîe de calificare pentru funcțiile 

de mecanici ajutori și fochiști locomotivă, școală care va func
ționa la depoul C.F.R. București Triaj, str. Farimel nr. 1, secto
rul 8, cu absolvenți ai școlilor profesionale ou specialitatea in metal.

CONDIȚII DE ADMITERE 1
Funcția de mecanic ajutor șl fochist locomotivă i
— absolvenți ai școlilor profesionale cu profil metal sau electronic. Stagiul militar satisfăcut.
— Vîrsta pînă la 43 ani.
— Stagiul minim în producție de 18 luni ca lăcătuș ajustor, 

electrician, mecanic agricol, mecanic combustie internă.
Pentru școala de mecanici ajutori LDE. și L. E. curs ce se 

va ține la Grupul Școlar CF. Calea Griviței nr. 343, sector 8, cu 
absolvenți ai școlilor medii cu și fără examen de bacalaureat.

CONDIȚII »

Mecanici ajutori locomotive Diesel electrice
— absolvenți cu liceu
— vîrsta 18—31 ani

Actele necesare 5
— act de naștere original plus două copii
— diploma de liceu sau școala profesională original plus două fotocopii
— certificat de cazier judiciar
Examenul medical se va face in cadrul C.F.R.-ului,
Examenul va fi scris și oral la matematică și fizică asupra cunoștințelor la nivelul pregătirii școlilor.
Recrutarea candidaților se face din București și comunele 

situate pină la o distanță de 60 km de depoul C.F.R. Buc. Triaj.

Informații suplimentare se pot lua la sediul unității Str. Parî- 
mei nr. 1, sector 8, București sau telefon 17 20 60 (31 78).

Mijloc de transport : Tramvai 3,10 autobuz 64, 112 pînă la 
stația Manuscrisului.

Combinatul
de îngrășăminte chimice
„Valea Călugărească"
ÎNCADREAZĂ URGENT :
• buldozeriști;
• tractoriști;
• electrician depanare a*  

uto ;
• electrician depanare lo

comotive Dietei hidraulice 
de 450-1 250 C.P.

o revizor tehnic auto ;
o tehnician exploatare 

C.F.U.; picher întreținere 
linii C.F.U.;

o șefi manevră C.F.U.)
e manevranți C.F.U.;
o veghetori vagoane ;
o magazioneri comerciali; 

economist și merceolog o- 
provizionare ;

o impiegațl de mișcare 
C.F.U. j

o muncitori necalificați 
pentru calificare în meserii
le de buldozeriști, șefi ma
nevra, manevranți vagoane, 
magazioneri comerciali, ve
ghetori vagoane, operatori 
chiniiști.

Combinatul asigură cazare 
contra cost pentru nefami- 
liști.
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ȘEDINȚA COMUNA
a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri 

ale Republicii Socialiste România
(Urmare din pag. I)

statelor direct implicate în conflict, ale altor etate, 
în primul rind ale statelor europene, ale opiniei pu
blice internaționale, pentru a se obține noi progrese 
pe calea reglementarii politico a conflictului din 
Orientul Mijlociu.

★
In continuarea ședinței, a fost prezentată o infor

mare cu privire la vizita oficialâ în România a 
nedintelui Statelor Unite ale Americii, Gerald 

ord, ți convorbirile caro au avut loc cu acest 
prilej.

Comitetul Politic Executiv, Consiliul de Sfat țl 
Consiliul de Miniștri au salutat cu profundă satis
facție rezultatele convorbirilor dintre președinții 
Nicolae Ceauțescu ți Gerald R. Ford, apreciind câ 
noua întîlnire la nivel înalt româno-americanâ re
prezintă o contribuție remarcabilă la dezvoltarea ți 
întărirea relațiilor do prietenie ți colaborare dintre 
cele două state ți popoare, la înfăptuirea unei po
litici noi, de egalitate ți respect in viața interna
țională.

i Comitetul Politic Executiv, Consiliul de Stat ți gu- 
pvemul român apreciază că întilnirea între președin- 

Iii României ți S.U.A., care a avut loc imediat după 
Conferința pentru securitate ți cooperare In Europa, 

reflectă voința celor două state de a acționa în 
spiritul documentelor adoptate la Helsinki, de a 
promova cauza păcii, înțelegerii ți cooperării între 
națiuni.

Aproblnd înțelegerile la care s-a ajuns în cursul 
dialogului româno-american, Comitetul Politic Exe
cutiv, Consiliul de Stat ți Consiliul de Minițtri au re
levat importanța semnării de către președinții celor 
două țări a Comunicatului comun ți a instrumente
lor de ratificare a Acordului cu privire la relațiile 
comercioie dintre România ți Statele Unite ale 
Americii, documente ce consfințesc voința ambelor 
țări ți popoare de a amplifica ți aprofunda colabo
rarea ți cooperarea dintre ele, pe o bază echita
bilă, trainica ți de lungă durata. In interesul re
ciproc.

Comitetul Politic Executiv, Consiliul de Stat țl 
Consiliul de Miniștri consideră că rezultatele vizitei, 
evoluția favorabilă a relațiilor româno-amcricane 
demonstrează în mod conviiigăior că țări aparținînd 
unor sisteme social-politico deosebite, de mărime 
ți potențial diferite, pot ți trebuie să găsească In 
zilele noastre căile care să le permită să conlucreze 
rodnic, atît pe plan bilateral, cît ți în sfera vieții 
internaționale, pe bază de egalitate si respect al 
independenței ți suveranității naționale, să parti
cipe activ la soluționarea marilor probleme care 
framîntă omenirea.

Comitetul Politic Executiv, Consiliul de Stat, ți 
Consiliul de Miniștri apreciază că noua întîlnire 
româno-americană la nivel înalt atestă, încă o dată, 
realismul ți justețea politicii externe a partidului 
ți statului nostru, consecvența cu care acționează 
fientru pace ți bună înțelegere între toate statele 
urnii.

Comitetul Politic Executiv, Consiliul de Stat ți 
Consiliul de Miniștri au stabilit ca ministerele ți alte 
instituții de stat să ia măsuri energice pentru a fo
losi cu maximă eficiență cadrul favorabil care s-a 
creat ca urmare a înțelegerilor româno-americane 
la nivel înalt în vederea crețterii ți diversificării 
schimburilor ți colaborării economice, științifico, teh
nologico, evttwale ți în alte domenii

★
Tn cadrul ședinței, Comitetul Politic Executiv, Con

siliul de Stat ți Consiliul de Miniștri au luat cunoș
tință de informarea eu privire la recenta vizită ofi
cială In țara noastră a primului ministru al Fran
ței, Jacques Chirac.
* Salutînd rezultatele convorbirilor cu primul mi
nistru francez, Comitetul Politic Executiv, Consiliul 
ide Stat ți Consiliul de Miniștri au subliniat impor
tanța deosebită a Întîlnirilor dintre președinții celor 
«două state, care au pus baze trainice conlucrării 
■pe termen lung între România ți Franța. Comitetul 
Politic Executiv, Consiliul de Stat ți Consiliul de Mi
niștri apreciază faptul că în cadrul convorbirilor cu 
(primul ministru al guvernului francez s-a manifes
tat dorința comună ca în noile condiții să se intensi
fice colaborarea în domeniul politic, să se pună în 
valoare, într-o măsură mai mare, posibilitățile exis
tente pentru creșterea ți diversificarea relațiilor co
merciale, cooperarea în ramuri de vîrf ale econo
miei și cercetării științifice, în sfera învățămîntului, 
culturii ți artei, In folosul celor două popoare, al 
înțelegerii și cooperării între țările europene, între 
toate statele lumii.

Comitetul Politic Executiv, Consiliul de Stat ți 
Consiliul de Miniștri subliniază însemnătatea con
cluziilor la care s-a ajuns de a conlucra pentru re
zolvarea problemelor ce confruntă lumea contem- 
porană.de a acționa pentru consolidarea cursului 
spre destindere, securitate ți cooperare în Europa 
ți pe plan mondial.
' In legătură cu vizita primului ministru al Guver- 
nului Republicii Franceze, Jacques Chirac/ Comite
tul Politic Executiv, Consiliul de Stat ți Consiliul de 
Miniștri au stabilit măsuri pentru transpunerea în 
viață a înțelegerilor convenite, în vederea dezvoltă
rii mai intense a relațiilor româno-franceze.

★
In coatiavore, Comitetul Politic Executiv, Consi

liul de Stat ți Consiliul de Miniștri au discutat și 
«aprobat proiectul de decret privind colectarea, pre- 
'darea, gospodărirea ți valorificarea deșeurilor ți a 
«altor resurse secundare de materii prime ți mate
riale.

Decretul, pornind de la necesitatea gospodăririi și 
valorificării cu maximă eficiență a tuturor deșeurilor 
șl resurselor secundare, stabilește sarcini ți răspun
deri în acest sens pentru ministere, centrale indus
triale, unități economice, pentru toți cetățenii țării, 

■care au datoria să acționeze cu fermitate împotriva 
risipei, pentru introducerea acestor materiale în cir
cuitul economic.

Comitetul Politic Executiv. Consiliul de Stat și 
Consiliul de Miniștri au stabilit ca toate unitățile 
economice să treacă neîntirziat la adoptarea de 
măsuri concrete pentru ca în fiecare întreprindere, 
secție, atelier sau loc de muncă să se instaureze un 
spirit de înaltă responsabilitate în gospodărirea 
economicoasă, cu eficiență sporită, a materiilor 
prime ți materialelor, să se acorde o atenție deo
sebită colectării ți valorificării tuturor deșeurilor 
ți celorlalte resurse secundare. Toți cetățenii pa
triei au obligația de a preda la unitățile de co
lectare toate materialele ți obiectele uzate care nu 
mai sînt utilizate în gospodăriile individuale, de a 
depozita reziduurile menajere în locurile stabilite 
de către comitetele executive ale consiliilor popu
lare, precum ți de a participa la acțiunile inițiate 
de organele de stat sau de organizațiile de masă 
ți obștești în scopul colectării deșeurilor. Organele 
ți organizațiile de partid, Uniunea Tineretului Co
munist, celelalte organizații de masă ți obștești au 
datoria de a cultiva in rîndurile tineretului, ale tu
turor cetățenilor patriei spiritul de economie, grija 
pentru buna gospodărire a materiilor prime ți . ma
terialelor, atitudinea necruțătoare împotriva risipei.

Comitetul Politic Executiv a analizat apoi conclu
ziile rezultate din controlul efectuat cu privire la 
realizarea planului de produse zaharoase și apro
vizionarea populației cu aceste produse în semes
trul I al acestui an.

Apreciind rezultatele obținute, Comitetul Politic 
Executiv a constatat deficiențe mari în realizarea 
Elanului de produse zaharoase în sortimentele sta- 

ilite, ca urmare a neajunsurilor din activitatea Mi
nisterului Agriculturii ți Industriei Alimentare, în 
special a Departamentului industriei alimentare, ca 
ți din activitatea Ministerului Comerțului Interior 
care nu a realizat contractările la nivelul prevede
rilor planului. Toate acestea au avut efecte nega
tive pentru aprovizionarea populației ți a unită
ților de alimentație publică. Comitetul Politic Exe
cutiv a atras atenția șefului Departamentului in
dustriei alimentare pentru lipsurile manifestate în 
activitatea sa.

Comitetul Politic Executiv a stabilit o serie de 
măsuri care să ducă la realizarea integrală a pla
nului pe semestrul II, în sortimentele stabilite, la o 
aprovizionare ritmică a populației, la diversificarea 
produselor zaharoase, ia folosirea pe scară mai lar
gă a fructelor ți sucurilor naturale în preparatele 
alimentare.

Comitetul Politic Executiv a cerut Ministerului 
Agriculturii ți Industriei Alimentare, Ministerului Co
merțului Interior, Uniunii Centrale a Cooperativelor 
de Consum, Ministerului Turismului, consiliilor 
populare județene ți al municipiului București să ia 
măsuri energice pentru aplicarea indicațiilor stabi
lite în cadru! ședinței, să exercite un control rigu
ros în vederea asigurării unei bune aprovizionări a 
populației cu produse zaharoase.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, de aseme
nea, alte probleme ale activității de partid ți de 
stat.

TINERII ÎNTÎMPINĂ CONGRESUL AL X-LEA AL U.T.C.
■<_ • ______ __________________________________________ '_______ , •___________________________________________________________ •

SI CONFERINȚA A X-A A U.A.S.C.R.
UN TOVARĂȘ, UN PRIETIN

SECRETARUL U.T.C.

Prim topitor 
la 22 de ani

De cite ori elaborează o 
nouă șarjă de otel peste sar
cinile de plan, și asta se în- 
timplă destul de des pe plat
forma primei oțelirii de la 
Combinatul siderurgic din 
Galați, tinărul prim-topitor 
Gheorghe Miron tși amintește 
de bucuria încercată tn acea 
ti, cind i s-a spus : „Ai în 
primire o echipă ți un con- 
vertizor. Deși abia ai împlinit 
22 de ani, noi nutrim convin
gerea că vei reuși să elabo
rezi oțelul de care avem ne
voie. Nu uita : aici trebuie 
să gindești mal repede...".

— Da, îmi spune acum, 
după doi ani, Gheorghe Mi
ron, secretarul comitetului 
U.T.C. de la oțelăria LD 1, 
aici, la noi, trebuie să gin
dești mai repede, mai ales 
cind ești prim-topitor. O 
șarjă tn oțelăriile clasice se 
elaborează pe parcursul a t 
ore, dar aici, la noi, doar tn 
35—40 de minute. E un pro
ces mult mai rapid. Și se 
pare că tinerii au șanse mai 
mari în respectarea acestui 
ritm.

Spunind acestea, Gheorghe 
Miron se gîndește la cei din 
echipa sa : Enochs Vodarici, 
24 de ani, fost coleg de clasă 
la școala profesională, Ștefan 
Dionisie, 20 de ani. Ionel 
Ștefan, 19 ani... La oțelarii 
care formează majoritatea în 
secția lor: 164 uteciști. La 
cele 100 000 tone oțel elabo
rat peste plan anul trecut, la 
miile de tone de oțel elabo
rat suplimentar pînd la mij
locul acestui an.

— In eforturile noastre, ale 
organizației U.T.C., ne decla
ra Gheorghe Miron, am avut 
tn vedere tn primul rind in
staurarea unei discipline 
foarte severe. Fiecare tinăr 
are sarcini precise in exploa
tarea judicioasă a agregate
lor, pentru creșterea produc
tivității muncii și îmbunătăți
rea calității. Cu toții au par
ticipat la concursurile pro
fesionale, la acțiuni de eco
nomisire a metalelor și a ma
terialului de turnare, ca toții

sintem hotărîți ca în cinstea 
Congresului U.T.C. să ne pre
zentăm in întrecere cu rezul
tate deosebite.

Gheorghe Miron era, acum 
doi ani, cel mai tinăr prim- 
topitor de pe platforma side
rurgici de la Galați. Acum 
cel mai tinăr prim-topitor 
este Adrian Miron, fratele 
său. Lucrează In alt schimb, 
dar la același convertizor. 
Ctnd li dă in primire con- 
vertizorul ti spune : „Eu am 
elaborat o șarjă tn plus. A- 
cum, tu, frate, ai datoria si 
nu fii mai prejos". Pe A- 
drian . el l-a adus la școală, 
la Galați.

— Dar ce fac Nicolae și 
Ion Miron f N-am mai auzit 
nimic despre ei...

— Frații noștri mai mici, 
gemenii, iți satisfac serviciul 
militar. Au urmat ți ei școa
la profesionali de pe lingă 
combinat, au lucrat aici unul 
ca turnător, celălalt ca lăcă
tuș. Se vor întoarce curind ți 
vgr lucra tot aici, pe platfor
ma oțelului de la Galați.

Și celor doi frați mai mici, 
tot Gheorghe le-a îndrumat 
pății spre meserie, trezin- 
du-le totodată In suflet as
pirația de a nu se mulțumi 
niciodată cu puțin, ei de a fi 
mereu in frunte, neobosiți 
pe drumul afirmării. Și ața 
cum i-a îndrumat pe frații 
săi, cu căldură și exigență, 
așa fi îndrumă zi de zi pe ti
nerii din echipa sa, pe Ionel 
Ștefan, pe Ștefan Dionisie, pe 
toți cei peste 160 de tineri 
din organizația al cărei secre
tar U.T.C. este.

ION CH1RIC

Inițiativă 
studențească 

Aproape patru sute destu- 
denți de la institutele poli
tehnice din Brașov, Bucu
rești. Craiova care fuseseră 
repartizați Ia Uzina de trac
toare pentru efectuarea prac
ticii de vară au răspuns la 
inițiativa conducerii între
prinderii de a se încadra pe 
această perioadă, de o lună, 
ca muncitori la mașini. 
„Le-am explicat — ne spu
ne tovarășul Dumitru Bolat, 
secretarul comitetului U.T.C. 
pe uzină — că ei ne vor a- 
juta efectiv in Îndeplinirea 
angajamentului nostru de a 
produce In acest an 400 de 
tractoare peste plan, ți toți, 
fără excepție, au răspuns so
licitării noastre. După trece
rea acestei perioade mai * *-  
veam nevoie de ei pentru fncă 
zece zile. Dar de acum În
cepuse vacanța. Am apelat 
totuși la cei care vor să mai 
rămină. Studenții și-au ex
primat sentimentul de soli
daritate și au rămas să mai 
lucreze Încă o decadă. Debu
tul lor ca muncitori la ma
șini s-a Încheiat — adaugă 
tovarășul Bolat — eu un re
zultat de bun augur pentru 
viitorii ingineri: toți și-au 
realizat normele de produo- 
ție.

ușor care a convenit atletei bul
gare, Stereva, „optsutista" care 
o bătuse ou o zi mai înainte pe 
M. Suman. De altfel, se pare că 
cele două atlete, dar mai ales 
Mariana Suman, resimt o ușoa
ră oboseală determinată, firesc, 
de concursurile grele și deplasă
rile obositoare cărora a trebuit 
să le facă față în ultima vre
me. Eșecurile lor ia Balcaniadă, 
pe care le consider pasagere, nu 
pot constitui motive de îngrijo
rare. în schimb aș vrea să 
remarc ușorul reviriment al 
sprintului nostru, care, insă, 
rămine departe de valoarea unor 
rezultate internaționale pe caro 
le-am dori. De asemenea sări
turile, unde altădată ne eviden- 
țiam in mod deosebit, de data 
aceasta ne-au dat satisfacții 
doar parțial, respectiv succesele 
săritorilor în lungime — St. Lă- 
zărescu și Alina Gheorghiu — 
ultima făcindu-ne certe pro
misiuni că o va înlocui cu suc
ces pe fosta campioană olimpică 

tație de la Salonic a fost elști- 
gată de Mihaela Atanasiu 
(România). Turneul de polo pe 
apă s-a încheiat cu o mare sur
priză — primul loc revenind e- 
chipei Greciei, urmată de for
mațiile Bulgariei și României.
• SELECȚIONATA DE RUGBY 

A ROMÂNIEI și-a continuat

turneul în Noua Zeelandă, ln- 
tilnind in orașul Hamilton cu
noscuta formație Waikato. La 
capătul unui joc spectaculos, 
rugbiștii români au repurtat vic
toria cu scorul de 14—9 (9—6),
transmite corespondentul agen
ției Reuter. După cum s-a a- 
nunțat, în primul meci echipa 
României a întrecut cu scorul

R. LAL

AUGUST— 
LUNĂ 

RECORD 
(Urmare din pag. I)

că a fost intensificată In toate 
organizațiile din Întreprinderi, 
luindu-se măsuri specifice fie
cărui Ioc de muncă pentru sta
bilirea celor mai eficiente căi de 
realizare a obiectivelor acestei 
inițiative. In acest scop, activiș
tii comitetului municipal se află 
permanent în mijlocul colective
lor din întreprinderi, urmărind 
Îndeaproape cum se materiali
zează acest angajament, venind 
operativ cu propuneri de îmbu
nătățire a activității, participînd 
direct la organizarea acțiunilor, 
între altele, doresc să mai a- 
mintesc că, prin creșterea indi
celui de folosire a mașinilor și 
utilajelor la care lucrează tine
rii, prin reducerea la maximum 
a staționării lor datorate lipsei 
de materiale și materii prime, 
întreținerii necorespunzâtoare 
sau reparațiilor accidentale, în 
primele zile ale acestei luni au 
și fost obținute rezultate promi
țătoare, ceea ce ne face să avem 
Încă de pe acum certitudinea că 
angajamentul asumat, devenit 
de fapt sarcină de organizație, 
profesională si politică, va fi 
exemplar îndeplinit.

Mii și mii de tineri din toata fora 
cu entuziasm la

participa

CUPA CONGRESULUI AL X-LEA AL U.T.C
Șl A CONFERINȚEI A X-A A U.A.S.C.R.
OLT: 31 000 DE TINERI AN
GRENAȚI ÎN AMPLE CON

CURSURI DE MASA

Inițiată tn sezonul estival, 
„Cupa Congresului al X-lea al 
U.T.C. și a Conferinței a X-a a 
U.A.S.C.R." a stîrnit un deosebit 
interes in rlndul tinerilor din 
orașele și comunele județului 
Olt. Concludent, în acest sens, 
este și faptul că la întrecerile 
din prima etapă, organizată pe 
Întreprinderi, școli și comu
na, au luat parte circa 31000 
de concurenți, care și-au dis
putat întii etatea la cele mal 
atractive discipline sportive 1 
atletism, ciclism, trlntă, vo
lei, fotbal, handbal, tenis, oină 
etc. De un frumos succes s-au 
bucurat întrecerile din a 2-a
etapă, pe centre de comune și
orașe, care au oferit dispute 
dîrze și atractive. La jocu
rile de volei fete s-au re
marcat formațiile asociațiilor 
sportive ale Liceului teoretio 
Corabia. întreprinderii de tri
cotaje Caracal, Liceului Baiș, a- 
poi cele din comunele Izbiceni, 
Ianca, Mihăiești, Stoicănești, iar 
la băieți, pe primele locuri s-au 
clasat echipele : întreprinderii 
de utilaj alimentar Slatina, LiActualitatea pe scurt
natație

Concurenții români continuă 
seria succeselor la campionatele 
balcanice de natație ce se desfă- 
Îoară în aceste zile la Salonic, 
n ziua a treia, Anca Groza a 

ciștigat proba de 200 m fluture, 
stabilind, cu timpul de 2’24” 
32/100, un. nou record al Româ
niei. înotătoarele românce au 
dominat și proba de 100 m bras, 
ocuplnd primele două locuri prin 
Anca Georgescu — 1’20”57/100 și 
Camelia Hoțescu — l’21”01/100. 
Ștafeta feminină 4 x 100 m mixt 
* revenit, de asemenea, echipei 
române în 4’40”20/100, now record 
român și balcanic. In proba de 
400 m liber, cîștigată de grecul 
Karpuzis (4’U”03/100), românul 
Marian Slavic s-a clasat pe lo
cul doi cu timpul de 4’12”27/100 
— nou record național, in pro
bele la sărituri de la platformă 
Ion Ganea și Anca Făgețean au 
adus alte două aplaudate victo
rii culorilor sportive românești.

După trei zile de întreceri în 
clasamentul pe medalii conduce 
România cu 13 medalii de aur, 
6 de argint și 4 de bronz, urma
tă de Bulgaria 5 medalii da aur 

ceului metalurgie Slatina, în
treprinderii de vagoane Caracal, 
Grupului școlar Balș, ca și ale 
asociațiilor sportive din comune
le Tășeni, Ilienl și Tia Mare. 
Jocurile de oină au fost domi
nate de formațiile din Prisaca, 
Tușeni, Izbiceni și Stoicănești. 
Etapa județeană la volei și oină 
se va desfășura in zilele de 19 
și 17 august la Slatina, reunind 
formațiile cîștigătoare la între
cerile preliminare.

DUMITRU BRENCIU
SUCEAVA: CAMPIOANELE 

LA VOLEI Șl OINĂ

La Vatra Dornei, Gura Hu
morului. Suceava, ca și in co
munele Vama, Cârlibaba, Dum
brăveni și Frasin, au fost pro
gramate întreceri populare de 
cros, tir, tenis de masă, șah, 
tenis de cîmp, lupte, precum și 
jocuri de volei, fotbal și oină, 
la care au evoluat peste 5 000 
de concurenți. O largă popu
laritate au cunoscut turneele de 
volei, la care s-au Întrecut 160 
de echipe feminine și masculine.

La Gura Humorului și Frasin 
s-au disputat jocurile decisive 
din etapa județeană a „Cupei 
congresului" La volei și oină, in

fi 4 de bronz, Grecia 4 medalii 
de aur, 6 de argint, 6 de bronz. 
Iugoslavia 2 medalii de aur, 9 
de argint și 7 de bronz. Clasa
mentul pe puncte : 1. România 
— 234 puncte ; 2. Iugoslavia — 
20S puncte ; 3. Grecia — 200
puncte ; 4. Bulgaria — 184 punc
te.

BOX
Cea de-a 4-a ediția a compe

tiției de box „Mânușa Litora
lului" s-a încheiat in sala spor
turilor din Constanța, după 4 
gale care au atras un numeros 
public și au oferit multe me
ciuri de excelent nivel tehnic. 
In ordinea celor 11 categorii, au 
terminat învingători următorii 
pugiliști : Nicolae Seitan (Man
galia) ; Ibrahim Faredin (Farul 
Constanța), Ștefan Duminică 
(B.C. Galați), Gheorghe Ciochi
nă (Steaua), Ion Mantu (Steaua), 
Florian Ghiță (Steaua), Gheor
ghe Agapșa (Farul Constanța), 
Alexandru Tîrboi (Farul Con
stanța), Marian Culineac (Ra
pid), Ion Giorfi (Dinamo) și 
Ilia Dascălu (Farul Constanța). 

care formațiile competitoare 
s-au dovedit de forțe sensibil 
egale, disputindu-și șansele cu 

■ardoare. Turneul masculin de 
volei a fost ciștigat de forma
ția asociației sportive din co
muna Rădășeni, fiind urmată 
in clasament de echipele din 
comunele Ostra și Dumbrăveni. 
La fate, pe primele trei locuri 
s-au clasat formațiile din 
Udești, Cârlibaba și Vama. Tur
neul de oină a fost dominat de 
formația tinerilor forestieri din 
comuna Frasin, care va repre
zenta județul Suceava la finale
le pe țară ale „Cupei congresu
lui", programate la București, 
Intre 24 fi 27 august.

M. LERESCU

SATU-MARE : PREGĂTIRI PEN
TRU JOCURILE DIN ETAPA 

JUDEȚEANĂ

Programul sportiv din sezo
nul estival a fost dominat de 
întrecerile de atletism, tenis 
de cîmp, jocuri de volei, hand
bal, fotbal și oină, care s-au 
desfășurat, in ultimele săptă- 
mîni, la Canei, Satu Mare, Ne
grești, Ardud, Somcuța și Tăș- 
nad, cunoscînd o largă partici
pare. Bunăoară, la concursurile 
de volei și oină au evoluat a- 
proape 5 500 de tineri. Ieri la 
Cărei a avut loc etapa județea
nă la oină, iar peste o săptă- 
mină, la Satu Mare se vor dis
puta jocurile de volei, la care 
participă cele mai bune forma
ții, clasate pe primele locuri La 
faza preliminară.

• IN TURNEUL internațional 
feminin de baschet de la Iam- 
bol, selecționata României a 
ciștigat eu scorul de 67—64 me
ciul susținut cu echipa Canadei. 
Alte rezultate : R.P.D. Coreeană 
— Bulgaria (echipa secundă) 
71—60 ; Ungaria — Iugoslavia 
85—59.

• LA VESZPREM, în penul
tima zi a turneului internațional 
feminin de handbal, echipa 
României a terminat la egalita
te : 16—16 (9—8) cu formația 
Cehoslovaciei, iar reprezentativa 
Ungariei a invins cu scorul de 
9—8 (3—5) echipa Danemarcei, 
în meciul pentru atribuirea 
„Cupei Balaton" eu care este 
dotat acest turneu se vor intîl- 
ni echipele României si Unga
riei.

• ÎN CONCURSUL de penta
tlon modern de la Budapesta,

s-a Încheiat balcaniada de atletism

Explicațiile unor... surprize
Balcaniada de atletism s-a 

Încheiat aseară, sportivii ro
mâni evidențiindu-se prin cîteva 
rezultate de valoare care na 
mențin aprinse speranțele pen
tru viitoarea ediție a J.O. de 
la Montreal. Este cazul să re
marcăm revenirea Argentinei 
Menls In plutonul fruntașelor 
discobolului, printr-o aruncare 
de 67,88 m., nou reoord națio
nal. Atleta noastră și-a luat, 
astfel, revanșa asupra sportivei 
bulgare, M. Vergova, care a în
vins-o, recent, la Montreal, în 
cadrul concursului preolimpic. 
Remarcăm forma constant bună 
a fondistului Ilie Floroiu, re
zultatul bun obținut de sărito
rul la lungime Șt. Lăzărescu — 
7,88 m., și al Alinei Popescu- 
Gheorghiu, care a reușit s-o În
treacă, din nou, pe campioana 
europeană de sală, Dorina Căti- 
neanu, cu rezultatul de 6,51 m.( 
o certă promisiune pentru vi
itor. De menționat este și noul 
record național doblndit de Tu
dor Stan, care a aruncat cioca
nul la 69,49 m.

Dar, in cele trei zile de În
treceri s-au înregistrat și clteva 
rezultate surpriză : au fost în
vinși o serie de atleți cotați ca 
mari favoriți : Mariana Suman, 
Gh. Ghipu și Natalia Andrei, 
creditați, în ultima vreme, cu 
performanțe internaționale re
marcabile.

Colaboratorul nostru, SILVIU 
DUMITRESCU, antrenor al lo
tului olimpic, ne explică unele 
cauze ale acestor eșecuri expu- 
nînd, totodată, și cîteva opinii 
despre evoluția atleților noștri 
la Balcaniadă :

— în general, cei oare au ca
potat au fost reprezentanții 
noștri la demifond, Natalia An
drei, Mariana Suman și Gh. 
Ghipu, ultimul revanșindu-se a 
doua zi Ia 1500 m. Cauzele a- 

după 4 probe conduce Szombai- 
hely (Ungaria) cu 4190 puncte. 
Proba de înot a revenit lui Csa- 
zar (Honved Budapesta) urmat 
de coechipierul său Lazăr și de 
Anton Covaci (România).

• FINALA turneului de tenis 
de la North Conway va opune 
pe americanul Jimmy Connors 

veteranului australian Ken Rose- 
wall (40 de ani). în semifinale 
Connors l-a eliminat cu 6—4, 
6—4 pe Rod Laver. în timp ce 
Rosewall l-a întrecut cu 7—5, 
1—6, 7—6 pe Ilie Năstase.

• PROBA feminină de sărituri 
de la trambulină din cadrul 
campionatelor balcanice de na- 

cestor eșecuri slnt mal multe, 
în primul rind se poate vorbi 
de greșeli tactice : Ghipu și Su
man au riscat plecînd în frun
tea plutonului și ducînd greul 
cursei, deși era o zi cu vînt și 
ploaie, înlesnind astfel adver
sarilor să alerge in spatele lor, 
degajați, la adăpost de vint. 
Asta a făcut ca spre sfirșitul 
cursei adversarii lor, mai odih
niți, să aibă un finiș mai bun. 
Natalia Andrei a greșit tactic, 
prin faptul că s-a angrenai in
tr-un tempo de cursă foarte

Cîteva opinii ale antre
norului lotului olimpic

SILVIU DUMITRESCU 

din Mexic, Viorica Viscopolea- 
nu. La arunoări sintem, în conti
nuare, deficitari dar citeva ele
mente tinere — Gh. Megelea și 
Tudor Stan — ne dau speranța 
unor rezultate do valoare inter
națională ceea ce, in consecință, 
Înseamnă că ne vom evidenția 
și la probele „celor puternici".

în ultima zl a competiției și-au 
adjudecat titlurile de campioni 
balcanici 5 sportivi români : 
Toma Petrescu — 21”14/100 la 
200 m plat. Iosif Naghi — 
60,10 m la disc. Carol Corbu — 
16,82 m la triplu salt. Virginia 
Ioan — 1,87 m la săritura in 
Înălțime, Viorica Enescu — 
13”50/100 la 100 m garduri, pre
cum și ștafeta feminină a Româ
niei la 4x400 m In 3’32”04/100. 
Iată și cîștigătorii celorlalte pro
be : masculin : 110 m garduri : 
B. Pitici (Iugoslavia) 14”04/100 ; 
400 m plat : I. Alebici (Iugosla
via) — 46”09/100 ; 5 000 m plat : 
Spiros Kondosoros (Grecia) 
13’59”; prăjină: D. Kitteas (Gre
cia) — 3,32 m; maraton: A. Ga- 
labov (Bulgaria) — 21128*20 ”
4/10 pe distanța de 42,195 km ; 
ștafeta 4x400 m: Iugoslavia — 
3’08”04/100; feminin: aruncarea 
suliței: L. Molova (Bulgaria) — 
59,92 m; ștafeta 4x100 m: Bul
garia — 45”02/100.

CLASAMENTE FINALE: mas
culin: 1. — România — 164 punc
te ; 2. — Grecia — 122 puncte; 3.
— Iugoslavia — 118 puncte; 4.
— Bulgaria — 102 puncte; 5. — 
Turcia — 12 puncte; feminin :
1. — România — 112 puncte ;
2. — Bulgaria — 110,5 puncte;
3. — Iugoslavia — 67,5 puncte;
4. — Grecia — 33 puncte.

Viitoarea ediție — a 35-a — a 
balcaniadei de atletism se va 
desfășura in anul 1976 tn Iugo
slavia.

C. V.

de 19—12 (13—6) formația Po 
vșrty Bay.

• LA PEKIN, în prezența a 
30 000 de spectatori s-a disputat 
întilnirea amicală de fotbal din
tre echipa Etiopiei și selecționa
ta orașului Pekin. Partida s-a 
încheiat cu scorul de 1—0 în 
favoarea gazdelor.
• „CUPA U.R.S.S." la fotbal 

a fost cîștigată anul acesta de 
echipa Ararat Erevan, care a 
întrecut în finală cu scorul de
2— 1 formația Zaria Voroșilov- 
grad.

• TURNEUL preolimpic de 
polo pe apă de la Montreal a 
fost ciștigat de echipa U.R.S.S., 
urmată de formațiile Cubei, Ca
nadei și Mexicului. Rezultatele 
ultimelor partide : U.R.S.S. — 
Cuba 9—7 ; Canada — Mexic
3— 3.

FOTBAL „Cupa municipiului București"

Primul examen public
Cîștigâtoarea actualei ediții: • PROGRESUL
BUCUREȘTI care a învins pe RAPID cu 2-1

Competiția fotbalistică intar- 
bucureșteană, ,.Cuj>a București", 
intrată in tradiție, se constituie 
lntr-un fericit prolog al cam
pionatului. Este, d« fapt, pentru 
echipele bucureștene, primul 
examen public — la cuplajul, de 
sîmbătă, de pe stadionul „23 
August" au asistat circa 30 000 
spoctatori — prima verificare 
mai ssctoMă înaintea loviturii 
de începere a noului campionat.

Prezența unul public numeros 
la niște meciuri fără prea ma
re miză, se explică prin dorința 
suporterilor fotbalului de a ve
dea roadele pregătirii pentru vi
itorul campionat — al 58-lea — 
potențialul fizic și valoric al for
mațiilor și nu în ultimul rind 
să cunoască jucătorii cu care 
vor lua, echipele bucureștene, 
startul In noua bătălie. în ra
port cu aceste dorințe șl aștep
tări ale spectatorilor, cuplajul 
de sîmbătă seara — pentru că 
ei formează obiectul observații
lor noastre — s-a soldat cu 
destule surprize. Ambele favori
te au părăsit terenul învinse. 
Divizionara B, Progresul — care 
participă la „Cupa București" In 
absenta echipei Steaua, aflată in 
turneu, in Spania — a Învins, 
de o manieră mai categorică 
decît arată scorul, 4—3 (4—2), 
formația care a fost revelația 
returului campionatului trecut. 
Sportul studențesc, clasată. In 
final, pe locul 4. Cu o săptâml- 
nă înainte de debutul în noul 
campionat, ne așteptam ca an
trenorii să alinieze, în fața unui, 
public numeros pe care și l-ar 
dori și la viitoarele meciuri, e- 
chipa de bază. Dar în „urispre- 
zecele" Sportului studențesc 
care a început jocul au apărut 
multe „noutăți" lipsind cîțiva 
titulari de marcă cum sint M. 
Olteanu și Cazan, Apoi, unul 
din cei mai buni jucători ai 
echipei, Rădulescu, a fost schim
bat mult prea repede. în schimb 
au fost utilizați jucători — ca
zul lui Ciugarin — care nu se 
știe dacă vor face parte din for
mula de bază a echipei. Dar la 
această oră cine poate cunoaște 
intențiile antrenorilor. Să-i lă
săm să lucreze nestingheriți șl 
să ne arate ce au făcut în con
fruntările din campionat. Meciul 
a plăcut prin suita de goluri, u- 
nele foarte spectaculoase, și 
prin dîrzenia și ambiția cu care 
a jucat echipa din str. Dr. Staî- 
covici. Unul din „copiii" lui Ma- 
teianu, atacantul Țevi, s-a re
marcat înscriind 3 goluri. Stu

denții, după o victorie copioasă 
la Brăila, s-au delâsat, cum le 
este obiceiul. De fapt, rar i-am 
văzut fâcind două-trei partide 
buna la rind. Oricum, formația 
din Regie manifestă evidente 
carențe in colaborarea eficientă 
a jucătorilor, în imprimarea u- 
nui ritm dinamic de joc, în ra
port cu cerințele fotbalului mo
to, iar apărarea se dovedește 
mult prea nesigură și pene- 
trabiiă.

în meciul vedetă, Rapidul, 
riștigătoarea „Cupei", aliniind o 
formație de tineri și juniori — 
fără mai mulți titulari (Pop, 
Grigoraș, Savu, M. Stelian, Nea- 
gu) — a reușit să obțină o fru
moasă și semnificativă victorie 
(1—0, prim, punctul înscris de 
Iordan) în fața campionilor, tn 
rîndurile cărora au evoluat un 
număr apreciabil de internațio
nali, componenți ai lotului națio
nal. Singurul om care s-a mai 
remarcat, în special în prima 
parte a jocului, a fost căpitanul 
echipei Dinamo și al naționalei 
— Cornel Dinu. în rest — de
cepții și deziluzii: Dudu Geor*  
gescu nu șl-a recăpătat forma, 
Dumitrache și R. Nunweiller 
n-au dat, ca altă dată, strălu
cire echipei, iar apărarea s-a 
întrecut în greșeli, pe contribuția 
ei in ofensivă neputindu-se con
ta. încrezători în forțele pro
prii, în experiența proprie, di- 
namoviștii au fost puși deseori 
tn, situații dificile, de foarte 
tinerii elevi ai lui Motroc, care 
au combinat precis, cu siguran
ță, depășindu-și adversarii prin 
viteză și ieșirea la intercepții, 
prin acțiuni alerte și incisive-, 
care ajungeau mai repede la 
poarta lui Constantinescu decît, 
jocul lent, obișnuita horă la 
mijlocul terenului, arsenal de
modat, dar din păcate încă pre
ferat de campioni.

★
Tradiționala competiție de fot

bal „Cupa municipiului Bucu
rești”, disputată pe stadionul 
„23 August" din Capitală, a fost 
cîștigată la actuala ediție de di
vizionara B Progresul, care a 
Învins In finală cu scorul de 2—1 
(2—1) formația Rapid. Au mar
cat Apostol, Dumitriu II, respec
tiv Manea. în meciul pentru 
locurile 3—4 Dinamo a întrecut 
cu 4—3 (2—1) pe Sportul studen
țesc.

C. VASILB
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Primul ministru al Iranului, 
Amir Abbas Hoveyda, 

sosește astăzi în țara noastră
al Guvernului Republicii So-La invitația primului ministru __ . ... .____

rial iste România, Manea Mănescu, azi sosește într-o vizită ofi
cială de prietenie în țara noastră, Amir Abbas Hoveyda, pri
mul ministru al Iranului.

La încheierea Congresului internațional al edu 
catorilor din țările în curs de dezvoltare

MEXIC:

Născut la 18 februarie 1919 Ia 
Teheran, Amir Abbas Hoveyda 
și-a făcut studiile superioare la 
Universitatea liberă din Bru
xelles, obținînd licența în drept 
și științe politice. Pregătirea 
și-o desăvîrșește, apoi, la Paris, 
devenind doctor in istorie la 
Sorbona. între alte titluri onori
fice, Amir Abbas Hoveyda mal 
deține șl pe cel de doctor hono
ris causa al Universității 
Cluj-Napoca. 
anul 1942, 
diplomatică_ la Ministerul 
facerilor 
pînă în 1954, îndeplinește, la 
Geneva, U __  f.__
lingă Națiunile Unite. Ocupă în 
continuare, posturi de răspun
dere în economia țării sale. Ast
fel, în 1958 este membru al Co
mitetului directorilor ____
naționale petroliere iraniene.

------------ ... din 
își începe, in 

cariera politică și 
„i a- 

Externe. Din 1952
diverse funcții pe

RESPONSABILITATEA DEOSEBITĂ

TINERELOR GENERAȚII
Dnpă patru cile de dezbateri, in localitatea mexicană Acapulco 

au luat sfirșlt lucrările primului Congres internațional al edu
catorilor din țările in curs de dezvoltare din Africa, Asia și Ame
rica Latină, reuniune desfășurată in conformitate cu recoman
dările conferinței de la Alger a țărilor nealiniate si la inițiativa 
guvernului mexican, precum și a Sindicatului mexican al lucră
torilor din invățămint. Au participat delegații din peste 80 de state 
în curs de dezvoltare.

„Zilele culturii

românești"

Consolidarea destînderîî, re*  
alizarea unei reale securități 
și păci pe continentul european 
nu pot fi concepute fără adop
tarea unor măsuri hotărite 

de dezarmare și, In primul rlnd, 
de dezarmare nucleară1*.

NICOLAE CEAUȘESCU

; securitatea f eui'opvanâ-

Societății 
i. in 

martie 1964 intră în guvern, de- 
ținînd funcția de ministru al 
finanțelor. La scurtă vreme, în 
ianuarie 1965, Amir Abbas Ho
veyda, personalitate politică 
marcantă a țării sale, diplomat 
de notorietate internațională, 
devine prim-ministru al Iranu
lui. Amir Abbas Hoveyda este, 
de asemenea, secretar general 
al partidului de guvernămînt. 
Renașterea Națională a Iranului 
(Rastakhiz Mellate Iran).

Vizita înaltului oaspete în ța
ra noastră are loc sub semnul 
dezvoltării remarcabile pe care 
au cunoscut-o în ultimii ani re
lațiile multiseculare dintre po
poarele român și iranian, pe 
baza solidă a principiilor inde
pendenței și suveranității na
ționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile in
terne, avantajului reciproc.

Dezvoltarea fructuoasă, pe 
multiple planuri, a raporturilor 
prietenești dintre România și 
Iran, dintre popoarele celor 
două țări poartă amprenta con
tribuției personale, de impor
tanță decisivă, pe care au adu- 
s-o întîlnirile și convorbirile 
dintre șefii celor două state, pri
lejuite de vizitele președintelui 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
Iran, și vizitele șahinșahului 
Iranului, Mohammad Reza Pah
lavi Aryamehr în România.

în aceeași sferă a dialogului

fructuos româno-iranian s-au 
Înscris si vizitele precedente în 
România ale primului ministru 
al Iranului, Amir Abbas Ho
veyda.

Privită tn ansamblu, in for
mele ei concrete, colaborarea 
româno-iraniană prezintă un ta
blou bogat și dinamic, ea des- 
fășurîndu-se cu succes în toata 
domeniile, fiind, totodată, un 
exemplu de conlucrare rodnică 
Intre state cu sisteme social- 
politice diferite. Stau mărturie, 
în acest sens, și importantele 
documente semnate la cel mai 
înalt nivel, care au așezat pe o 
bază stabilă, de lungă durată, 
relațiile bilaterale — politice, 
economice, tehnico-științifice și 
culturale — conferind o dimen
siune tot mai amplă legăturilor 
tradiționale, cu adinei rădăcini 
istorice, dintre popoarele român 
și iranian.

Opinia publică din țâra noas
tră, care a urmărit îndeaproa
pe, cu interes și satisfacție, e- 
voluția raporturilor româno- 
iraniene, precum și realizările 
poporului iranian pe calea pro
gresului social, economic, cul
tural și tehnico-științific,, salută 
sosirea la București a premie
rului iranian, urindu-i un cald 
și tradiționalul „Bun venit" in 
Republica Socialistă România, 
convinsă că vizita sa va aduce o 
nouă contribuție la întărirea 
prieteniei și dezvoltarea colabo
rării Intre cele două țări și 
poare.

Delegația română la congres a 
transmis reprezentanților educa
torilor prezenți la această ma
nifestare un cordial salut din 
partea Comitetului Uniunii Sin
dicatelor din invățămint, știință 
și cultură din Republica Socia
listă România și a exprimat 
gazdelor mexicane calde mulțu
miri pentru invitația de a parti
cipa la această importantă reu
niune.

La încheiere, a fost adoptat 
un document de o deosebită 
semnificație — „Declarația de la 
Acapulco" — care subliniază ne
cesitatea „intensificării luptei 
pentru decolonizarea culturii și 
educației, astfel ca educația să 
devină un instrument în lupta 
pentru noi schimbări sociale".

Relevînd responsabilitatea deo
sebită a cadrelor didactice în 
formarea tinerelor generații, De
clarația cheamă educatorii să se 
alăture luptei pe care popoarele 
lor o duc împotriva imperialis
mului, pentru înlăturarea efec
telor dominației străine, a colo
nialismului și neocolonialismu- 
lui — manifestate în diverse do
menii, inclusiv in sistemul edu
cațional —. pentru pace in lume, 
pentru instaurarea unui nou 
sistem economic internațional, 
pentru cooperare egală, precum 
și pentru dezvoltare economi co- 
socială pe baza deplinei solida
rități între toate statele în 
de dezvoltare.

în rezoluții speciale, 
greșul a elaborat un plan
acțiune prevăzînd criterii si e-

curs

valuări în domeniul educațional 
care au ca punct de plecare 
principiul legăturii indispensa
bile dintre educație și muncă. 
„Nu poate fi o educație reală 
decit dacă ea este legată direct 
de procesul muncii productive", 
se spune intr-un document al 
reuniunii.

Congresul a 
ze un comitet 
ordonare care 
între altele, cu . 
de-al doilea congres internațio
nal al cadrelor didactice din 
toate țările în curs de dezvolta
re, ce va avea loc, probabil, 
peste 2 ani.

hotărît să forme- 
permanent de co- 
va fi însărcinat, 
pregătirea celui

In orașul mexican Gua
najuato, capitala statului fe
deral cu același nume, s-au 
desfășurat „Zilele culturii 
românești". In cadrul aces
tora a avut loc vernisa
jul expoziției „Om și sen
timent" a pictorului Dan 
Hat mânu, au fost prezentate 
obiecte de artă populară 
românească și un ciclu de 
filme documentare ; „Româ
nia azi", „Maramureș", „Ve
chi capitale românești", 
„Vacanță in România"

Evenimentul a trezit un 
larg interes in rindul oame
nilor de cultură și artă, ca
drelor didactice, studenților. 
Presa și postul de radio 
din Guanajuato s-au referit 
pe larg la această manifes
tare culturală — expresie a 
relațiilor de prietenie în 
continuă dezvoltare intre 
România și Mexic.

„Viking-l" pornește

u cît trece vremea, 
impresiile adunate 
în timpul călătoriei 
în Iran se cern, se 
selectează, impu- 
nîndu-se memoriei 

șl p8strîndu-se acelea definito
rii ; se pierd multe amănunte, 
dar sînt și unele care se păs
trează ; te urmărește cîte un 
chip - la clubul muncitorilor 
din Abadan mi s-a impus, sau 
așa cred, statura de Codin a 
unui petrolist cu fața lată, 
zîmbitoare, volubil, foarte vo
lubil, însoțindu-și propozițiile 
cu gesturi largi, în fiecare cli- 
f>ă lăsindu-ți impresia că te va 
ua în brațe și din îmbrățișa

rea aceea care nu putea fi 
decît teribilă, naiba știe cum ai 
fi putut ieși, a acestui om care 
a ajuns aici, unde o tempera
tură de 60 grade Celsius pare

con- 
de

Ceea ce rămîne...
însemnări din Iran de PETRU ISPAS

am venit"j sau figura unul co
pil, pentru că tînăr ar fi prea 
mult să-i spun, venit la porțile 
școlii uzinelor „Iran National" 
dintr-unul din satele Iranului ; 
era mic, firav, ținea strîns la 
subțioară, înfășurate într-o 
basma, două caiete pline cu în
semnele limbii farsi după care

Rafinăria de la Abadan
ceva firesc, pentru băștinași e- 
vident, pentru că el, cum ne 
explica conducîndu-și vorbele 
cu gesturile lui domoale, 
mai purta sub piele do
rul zăpezilor din partea cea
laltă a Iranului, cu aer tare și 
aspru, om de munte, venit aici, 
la început, pentru că se cîștiga 
bine, amînîndu-și apoi mereu 
plecarea pînă cînd a ajuns să 
se convingă că nu o să mai 
plece niciodată, pentru că, si 
din nou o cascadă de rîs, sub 
aceeași piele care păstra do
rul zăpezilor și-a făcut loc mi
rosul petrolului, palmele învă
țate cu tăria muntelui, au des
coperit mîngîierea de catifea a 
țițeiului, „și uite așa domnule
- parcă vorbea un țăran de 
la noi care s-a rupt din pămîn- 
turi și a apucat drumul uzinei
- o vreme mă simțeam parcă 
rupt nefiind nici de aici, dar ne- 
maifiind nici de acolo de unde

învățase să scrie și să citeas
că ; ochii mari, negri, erau a- 
prinși ca de febră, vorbea pu
țin, în propoziții scurte, repezi
te, aproape dure și la toate ar
gumentele că este prea mic să 
fie primit la școală, că trebuie 
să mai crească etc., răspundea 
invariabil : „vreau să constru
iesc mașini" - sau te urmă
resc, odată cu chipurile, ori 
deseori, neînsoțite de nici o fi
gură, fraze, propozițiuni, cu
vinte, aparent răzlețe, fără le
gătură între ele, mișeîndu-se, 
în amintirea ta, ca într-un calei
doscop și compunînd imagini u- 
nele și, nu o dată, de-a dreptul 
surprinzătoare. „Viitorul stă în 
industrie", „...mai multe școli 
bune”, „nu coborîți în oraș 
- este un oraș sfînt", „stră
bunii noștri au construit 
pentru milenii, noi vrem ca un 
bloc să dureze 400 de ani" (de 
ce 400 ? I), „moschee", „hagiu.

de trei ori hagiu" (era mărunt, 
cu ușor început de calviție, fu
sese de trei ori la Mecca, era 
cunoscut, respectat, i se des- 

ne-a 
rareori 
uneori, 
persis

tentă este cea a tînărului din 
Teheran, care dimineață de di
mineață, în pijama, cu cartea 
în mînă, se plimba pe acoperi
șul blocului din fața hotelului 
nostru, cu cartea în mînă, 
vățînd. Și iarăși, răsucesc 
bul caleidoscopului și 
amalgamul de impresii, 
vinte și culori se încheagă 
imagine, care se repetă la 
finit, oricît as mai răsuci 
bul ; a Iranului de azi într-o 
vertiginoasă ascensiune econo; 
mică ; o convingere - aceeași 
oricît am întoarce cuvintele - 
un popor care are pregnant 
vocația istoriei. Mi-au demon- 
strat-o însemnele trecutului, 
atît de convingătoare la Per- 
sepolis și Necropolis, la Shi
raz și Isfahan, ne-o demonstrea
ză, cu toată forța, Iranul de 
azi, Iranul „redescoperit" în 
urma programului de reforme 
social-economice, inaugurat de 
Șahinșahul Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr care are la 
bază valorificarea, în vederea 
accelerării progresului țării, a 
imenselor sale bogății natu
rale. Și între acestea se află 
petrolul, care a trecut sub con
trolul deplin al Companiei na
ționale iraniene, aducînd țării 
82 la sută din venituri. Se dez
voltă, de asemenea, rapid con
strucțiile de mașini, energetica, 
siderurgia (cu 15 ani în urmă 
apărea prima oțelărie ; pentru 
1983 se prevede ca producția 
de oțel să atingă 17 milioane 
tone) ; se dezvoltă agricultura, 
procesul așezării ei pe baze 
moderne desfășurîndu-se în 
ritm accelerat.

In imaginea pe care ne-o 
prezintă Iranul ae astăzi un loc 
important - după cum spun 
chiar iranienii - îl ocupă și 
relațiile economice cu Româ
nia. Tn baza acordurilor și în
țelegerilor încheiate în ultimii 
ani între țările noastre, Româ
nia participă la realizarea u- 
nor importante obiective eco
nomice iraniene. Intre acestea 
cm aminti construirea în co
mun a Uzinei de tractoare de 
la Tabriz, a Complexului de in
dustrializare a lemnului de pe 
rîul Neka, a Fabricii de produ
se sodice de lîngă Shiraz etc., 
toate demonstrînd prietenia 
dintre cele două popoare, po
sibilitățile din ce în ce mai largi 
de cooperare reciproc avanta
joasă. Aceasta este imaginea 
care rămîne, oricît s-ar scurge 
timpul, oricît s-ar răsuci calei
doscopul memoriei, imaginea 
unui popor însetat de civiliza
ție, a unei țări într-o rapidă as
censiune către progres.

chideau toate ușile - 
fost un ghid util și nu 
agreabil) ; cuvinte și, 
imagini și dintre toate

în- 
tu- 
din 
cu- 

o 
in- 
tu-

spre
Stația interplane

tară americană 
king-l‘ 
fie
Cap Canaveral, sta
tul 
planeta ____
misiunea principală 
de a detecta even
tualele forme de 
viață ce s-ar afla pe 
„planeta roșie". „Vi- 
king-1" va parcurge, 
timp de 11 luni, un 
traseu ce măsoară 
815 milioane kilo
metri. La 4 iulie
1976, ziua aniversării 
a 200 de ani de la 
proclamarea inde
pendenței Statelor 
Unite, „Viking-1“ va 
depune pe solul 
marțian un veritabil 
laborator care își va 
desfășura activita
tea intr-o depresiu
ne din ' ~
„Chryse", 
tă de două linii în
chise la culoare, bo
tezate de astronomi 
Indus și Gange. La 
scurt timp după lan
sarea lui „T’ ’.' .. 
urmează cea a 
„Viking-2“, care 
părăsi Terra la 
august.

________ „Vi- 
urmează să 

lansată luni, la

Florida, spre 
Marte cu

regiunea 
mărgini-

,Viking-l“ 
lui 
va 
21

„planeta roșie
Intîlnirea pe pla

neta Marte este pre
văzută să aibă 
la 9 septembrie 1976. 
Laboratorul biologic 
adus de „Viking-2" 
își va desfășura ac
tivitatea in zona ma
rii depresiuni „Aci- 
dalium". Zonele de 
investigare a celor 
două laboratoare se 
află situate in emis
fera nordică a „pla
netei roșii". Labora
toarele dispun fieca
re de cite un braț 
lung de 3,50 metri, 
care cu ajutorul u- 
nei mici lopeți va 
culege eșantioanele 
de sol marțian ce 
urmează să fie stu
diate. In final, pe 
suprafața planetei 
Marte își vor desfă
șura activitatea trei 
astfel de laboratoa
re. După încheierea 
experiențelor, oame
nii de știință de la 
„Jet Propulsion La
boratory" din Pasa-, 
dena (California) vor! 
primi rezultatele ob
ținute de cele trei 
laboratoare prin te
lemetrie. Pentru for
mularea concluziilor

loc

va fi necesară o In
tensă muncă de stu
diu care va dura 
mai multe săptă- 
mini.

In afară de expe
rimentele biologice, 
stafiile interplaneta
re „Viking" vor a- 
vea misiunea de a 
fotografia „planeta 
roșie" și de a cerce
ta componența at
mosferei sale. De pe 
solul marțian, o 
complexă stație me
teorologică va trans
mite, timp de mai 
multe săptămîni, in
formații cu privire 
la temperatură, pre
siune 
viteza 
viaturilor. Aparatele 
vor măsura, de ase
menea, activitatea 
seismică a planetei 
Marte, precum și 
caracteristicile sale 
magnetice. Două ba
terii radioizotopice 
vor furniza fiecărui 
„Viking" toată ener
gia necesară func
ționării aparatelor și 
transmiterii de ima
gini televizate și de 
date științifice către 
Terra.

atmosferică, 
și direcția

i
Îl „COS-B" — SPRE ELUCIDAREA UNOR MISTERE COS-

CE. Noul satelit de cercetări științifice vest-europene ,,Cos-B“, 
lansat in cursul nopții de vineri spre simbătă, in Statele Unite, 
va permite, in opinia savanților, să se cunoască mai multe lu
cruri in legătură cu misterioasele „găuri negre" ce constituie 
ultimele descoperiri ale radio-astronomilor. Se consideră că 
aceste „găuri negre" se datorează „prăbușirii spre interior" a 
stelelor extrem de dense. Oamenii de știință caută să găsească 
un răspuns la Întrebarea: care sint fenomenele de foarte Înaltă 
energie care se petrec acolo? Satelitul ,,Cos-B“, dotat cu apa
rate de detectarea razelor gamma, va permite radio-astronoml- 
lor să studieze această sursă de radiații, permițîndu-se, astfel, 
proiectarea a ceva mai multă lumină asupra fenomenului men
ționat. „Cos-B“, evoluind deasupra „barajelor" pe care le ri
dică atmosfera terestră in calea razelor gamma, constituie o 
veritabilă unealtă in serviciul savanților • AVENTURA UNEI 
FOCE. Deși animal marin, o focă a fost observată vineri explo- 
rînd apele riului Garonne, din Franța, la o distanța de peste 
200 kilometri de ocean. Din fericire, probabil, pentru expediția 
sa spre izvoarele riului, foca a trebuit să se întoarcă din fața 
barajului de la Boe, pe care, după trei încercări, nu l-a putut, 
totuși, trece. Un specialist al Muzeului de istorie naturală con
sideră că acest vizitator, foarte rar intilnlt în apele interioare, 
face parte din specia de foci gri care trăiesc în colonii, în lar
gul coastelor engleze, șl, in număr mai redus, în apropierea 
Insulei ouessant « SCHIMBARE DE NUME DIN „MOTIVE PER
SONALE". Hawaianul Valentine Kakahiolanikapukanehunamo- 
Kukakula Lonoikaoulaulani Kanehailu a solicitat autorităților 
judiciare permisiunea de a-și schimba numele, din „motive per
sonale". Tînărul, căruia prietenii li spun „Val", a motivat aceas
tă cerere prin dificultatea pronunțării și scrierii numelui său, 
care nu încape in spațiul rezervat la această rubrică de formu
lare oficiale. Vechiul nume al lui Val, care pe viitor 11 va lua 
pe cel al părinților săi adoptivi, Neuhaus, însemna, în tradu
cere: „Porțile cerului sint rezervate acestei persoane sacre, care 
este protejată de zeul mării, Lono, pînă la ora reîntoarcerii sale 
In cer" • DIN IMPRUDENȚA UNUI COPIL. Un incendiu, pro
vocat după cit se pare de imprudența unul copil care se juca 
cu chibriturile, a distrus în două zile aproximativ 1 800 hectare 
de pădure în munții San Bernardino, din California. împotriva 
incendiului luptă peste 1 000 de pompieri, ajutați de nouă avioa
ne șl două elicoptere, care speră să limiteze și " . ............... "
rile « „CONCORDE-104" DIN NOU IN... PANA, 
sonic franco-britanic „Concorde-104", care efectuează 
testare a rezistenței în vederea obținerii certificatului 
bllitate, se află blocat pe aeroportul din Singapore, 
a unei defecțiuni intervenite la motor. De menționat
este a treia „pană" pe care cel de-al patrulea exemplar „Con
corde" o înregistrează de la începerea zborurilor de încercare 
pe ruta Melbourne—Singapore

încheierea cu rezultate pozi
tive a Conferinței generaJ-euro- 
pene reflectă, desigur, ma
rile prefaceri intervenite în 
viața internațională. Pe conti
nentul nostru, ca și pe întreaga 
planetă, a dobîndit dimensiuni 
fără precedent lupta împotriva 
vechii politici imperialiste de 
inegalitate, de forță și dictat, pen
tru afirmarea voinței popoarelor 
de a fi deplin stăpine pe destine
le lor, de a-și clădi viitorul potri
vit voinței și năzuințelor lor, fără 
nici un amestec din afară. Mu
tațiile produse in raportul de 
forțe pe plan internațional au 
deschis largi perspective pentru 
înfăptuirea unei politici noi, ba
zate pe egalitate și respect re
ciproc între națiuni, au avut ca 
urmare trecerea de Ia politica 
de încordare și confruntare la o 
politică de colaborare care a i- 
naugurat cursul spre destindere 
în viața internațională. Ne a- 
flăm. insă, abia la Începutul pe
rioadei de colaborare și destin
dere, deoarece in lume există 
încă multe conflicte și zone de 
încordare și puternice forțe ac
ționează în continuare împotri
va înțelegerii intre state și a 
destinderii. în acest context, 
România consideră că toate sta
tele sint chemate să-și intensi
fice eforturile pentru consolida
rea și accentuarea cursului des
tinderii, pentru promovarea unei 
politici internaționale noi și ex
cluderea definitivă a războiului 
din viața Europei și a planetei 
noastre, din viața tuturor po
poarelor.

Destinderea politică nu poate 
fi socotită o realitate decit dacă 
este completată prin măsuri de 
destindere militară. Este o in
terdependență evidentă pentru 
oricine examinează cu luciditate 
faptele. Europa nu poate să-și 
clădească un viitor pașnic in 
condițiile in care continentul este 
aglomerat cu arsenale ultraper- 
fecționate. în mod obiectiv ex
cluderea forței și a amenințării 
cu folosirea forței in raporturile 
dintre statele europene, instau
rarea unui climat de înțelegere 
și pace intre toate popoarele 
continentului sint direct legate 
de realizarea unor măsuri efec
tive de dezangajare militară și 
de dezarmare. România conside
ră că înfăptuirea destinderii și 
securității europene trebuie să 
aibă drept fundament trainic 
dezangajarea militară și dezar
marea, instaurarea de raporturi 
noi între state bazate pe egalita
te în drepturi, respectul inde
pendenței și suveranității națio
nale, neamestecul in afacerile 
interne, renunțarea Ia forță și la 
amenințarea cu folosirea forței.

Semnarea „Actului final" nu 
înseamnă soluționarea tuturor 
problemelor Europei. Documen
tul de la Helsinki are valoarea 
unui angajament moral și poli
tic de a asigura continuarea 
cursului destinderii. Rămin, in
să, pe continent probleme com
plicate iar acestea sint cu deo
sebire de ordin militar. „Trebuie 
să privim in față realitatea șl 
să spunem deschis popoarelor 
— sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu de la înalta tribună 
a forumului european — eă în 
Europa se află concentrate cele 
mai puternice forțe militare șl ar
mamente din cite a cunoscut is
toria, inclusiv armament nuclear, 
ceea ce reprezintă un grav pe
ricol pentru viața popoarelor 
europene și pentru întreaga lu
me". în Europa există baze mi
litare și trupe străine pe terito
riul altor țări, acumulări fără 
precedent de armament, inclusiv 
nuclear, se menține divizarea in 
blocuri militare opuse. O aseme
nea situație este generatoare de

t

o I 0 U vil 0 V'-«

nemo
LUNI, 11 AUGUST 1071

EMIGRANTUL: Festival (orala 
8.45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21); Scala 
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21); 
Casa Filmului (orele 9,30; 11,30; 
13,45; 16); Grădina Festival (ora 
19,45); Stadionul Dinamo (ora 20).

ÎNTOARCEREA LUI COLȚ ALB: 
Luceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30); Grădina Lucea
fărul (ora 20).

EPILOG LA GRANIȚĂ: Central 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
90,30).

PIAF: Capitol 
12,45; 16; 18.15; 
(orele 9; 11,15; 
Grădina Capitol 
rul „23 August" 
Modern (ora 20,30).

MIHAI VITEAZUL: 
Noi (orele 10; 14,15; 18,30).

TĂCEREA DOCTORULUI 
EVANS: Doina (orele 11,15: 13,15; 
15,15; 18,30; 20,30 — la orele 9,45; 
17,15 — program pentru copil).

(orele 9,15: 11,30;
20,30); '’ 

13.30; 16; 
(ora 20); 
(ora 20);

Modern 
18; 20); 

Patinoa- 
Grădina

Timpuri

ii să stingă flăcă- 
". Avionul super- 

zborun de 
de navlga- 
ca urmare 
că aceasta

*

.................... ..<.......................
0

OMUL DIN LARAMIE: Sala 
Palatului R.S.R. (ora 19,30); Bucu
rești (orele 8,45; 11; 13,15; 16,15; 
18,30; 20,45); Favorit (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18: 20); Grădina 
București (ora 20); Stadionul 
Steaua (ora 20,30).

TOAMNA BOBOCILOR: Dacia 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15).

LEGEA PRERIEI: Victoria (ore
le 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15; 20,30); 
Lira (orele 15; 17,15; 19,30); Gră
dina Unirea (ora 20); Grădina Lira 
(ora 20,15).

DEFILEUL LEGENDELOR UI
TATE: Moșilor (orele 15,30; 18).

ZIUA CEA MAI LUNGA: Ex
celsior (orele 9; 12.30; 16; 19,30); 
Tomis (orele 9; 12,30; 16,30); Gră
dina Tomis (ora 19,45).

NU TE VOI IUBI: Bucegl 
16; 18).

ULTIMUL 1 
CROSS CREEK: 
8,30; 10,30; 12,30; 
20,30).

UN ZÎMBET 
TIRZIU: Munca 
20,15).

LANȚURI: Feroviar (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30); Fla
mura (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15).

PISTOLAR 
: Lumina

14,30; 16,30;

(orele

DIN 
(orele 
18,30;

PENTRU I 
(orele 15,30;

MAI 
; 18;

2. Realizarea unei reale 
securități, impune 

adoptarea unor măsuri 
hotărite de dezarmare

pericole la adresa păcii și secu
rității.

Țara noastră a propus de-a 
lungul anilor măsuri concrete 
vizind dezarmarea, deoarece ele 
sint vitale pentru a face reală 
destinderea politică și sint e- 
sențiale în procesul eliminării 
tensiunii și neîncrederii în re
lațiile dintre state. în cadrul 
dialogului european de la Hel
sinki și Geneva, ca și la trata
tivele pentru dezarmare desfă
șurate in diferite organisme, 
glasul României s-a făcut auzit 
ferm. De la tribuna celui de al 
XI-lea Congres al P.C.R. s-a de
finit un ansamblu realist, uni
tar, de propuneri, capabile șă 
permită oprirea cursei înarmă
rilor. Amintim : înghețarea și 
reducerea treptată a bugetelor 
de război, interzicerea folosirii 
armelor termonucleare și a al
tor arme de distrugere in ma
să; adoptarea de către fiecare 
stat deținător de arme nucleare a 
unui angajament solemn privind 
obligația de a inceta producerea 
de arme și de a trece la distru
gerea celor existente în cadrul 
unor acorduri corespunzătoare ; 
crearea de zone denudearizate, 
lichidarea bazelor militare stră
ine, reducerea treptată a efecti
velor forțelor armate naționale, 
retragerea trupelor de pe terito
riile altor state; reducerea chel
tuielilor militare, a trupelor și 
armamentelor,într-o primă etapă 
cu cel puțin 10—15 la sută — mai 
substanțial în țările mari ; dez
voltarea încrederii și colaborării 
între state, făcindu-se astfel po
sibilă desființarea blocurilor mi
litare opuse.

România este preocupată in 
mod deosebit de pericolele pe 
care le generează înarmarea nu
cleară. Atomul trebuie să aibă o 
utilizare in folosul umanității. 
„Este necesar, totodată — arăta 
președintele Nicolae Ceaușescu
— să se asigure accesul tuturor 
statelor la folosirea energiei a- 
tomo-nucleare in scopuri pașni
ce. Pericolul proliferării arme
lor nucleare nu poate fi înlătu
rat decit odată cu oprirea pro
ducerii acestui armament și cu 
trecerea la lichidarea lui. Tre
buie să fie clar pentru oricine 
că, atit timp cit va continua 
înarmarea atomică, și alte țări 
vor trece — și nu vor putea fi 
oprite — să producă armament 
nuclear. Există un grav pericol
— și tocmai de aceea să spunem 
deschis popoarelor că trebuie să 
scoatem armamentul atomic în 
afara legii". O cerință vitală a 
prezentului este, fără Îndoială, 
retragerea armamentului nu
clear de pe teritoriul statelor 
europene neposesoare de aseme
nea armament, pentru trans
formarea Europei intr-un con
tinent al colaborării pașnice.

în cadrul dialogului european 
România a acționat cu consec
vență pentru ca să se treacă 
de la declarații de ordin gene
ral la măsuri concrete pe linia 
dezarmării. România a prezentat 
documentul cuprinzind măsuri 
menite să facă efectivă 
nerecurgerea la forță sau Ia a- 
menințarea cu forța — ansam
blu unitar, de măsuri și anga
jamente practice. Este o contri
buție de o deosebită valoare a ță
rii noastre Ia elaborarea „Actu
lui final". Desigur, negocierila

care s-au purtat — intre ex- 
ponenții celor 35 de state, in 
vederea armonizării punctelor 
lor de vedere — au dus Ia o fi
nalizare a textului avind pre
vederi in esență cu conținut 
pozitiv care pot să stimuleze noi 
pași pe calea destinderii, deși 
trebuie spus că aceste preve
deri sint insuficiente. Anunța
rea prealabilă a manevrelor șl 
mișcărilor de trupe poate juca 
un rol important in Întărirea 
securității europene.

Țara noastră consideră deose
bit de important faptul că s-au 
adoptat de comun acord măsuri 
menite să ducă la sporirea în
crederii, să deschidă calea unor 
noi pași in direcția soluționării 
problemelor dezarmării în Eu
ropa. In „Actul final" se regă
sește ideea promovată de Româ
nia potrivit căreia măsurile 
privind notificarea manevrelok și 
mișcărilor militare, precum și 
schimbul de observatori la ma
nevre sint doar măsuri inițiale 
și că trebuie adoptate, in con
tinuare, măsuri efective care să 
constituie etape menite să 
ducă, în final, la dezarmarea 
generală și completă sub un con
trol internațional strict și efec
tiv.

Desigur, problemele securității 
europene trebuie examinate in 
toată complexitatea lor. In e- 
forturile pentru a face din Eu
ropa un continent al păcii ar 
avea o mare însemnătate reali
zarea unor zone de înțelegere și 
bună vecinătate, inclusiv in re
giunea Balcanilor. Țara noastră 
militează statornic pentru ca 
regiunea balcanică să devină o 
zonă a păcii și deplinei înțele
geri.

La Helsinki, președintele 
României a adresat un vibrant 
apel tuturor statelor Europei 
pentru a lua măsuri energice 
de dezangajare militară și de
zarmare, apel care s-a bucurat 
de un larg și puternic răsunet. 
Exprimind voința întregului nos
tru popor. Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., Con
siliul de Stat și Consiliul de Mi
niștri, in cadrul ședinței comu
ne din 9 august a.c., au apreciat 
că „interesele securității cer să 
se acționeze cu hotărîre pentru 
desființarea bazelor militare, 
pentru retragerea armamentului 
nuclear și trupelor străine de 
pe teritoriile altor state in gra
nițele lor naționale, pentru re
ducerea armatelor naționale, a 
armamentelor și cheltuielilor 
militare, pentru dezvoltarea în
crederii și colaborării care să 
ducă la lichidarea blocurilor mi
litare opuse, la desființarea con
comitentă a Pactului nord- 
atlantic și a Tratatului de la 
Varșovia".

Viața demonstrează in mod 
concludent că realizarea unei 
reale securități și păci pe conti
nentul european este indisolu
bil legată de adoptarea unor 
măsuri hotărite de dezarmare, 
in primul rind de dezarmare nu
cleară. România este ferm hotă- 
rită să acționeze in continuare 
pentru realizarea acestui dezide
rat al popoarelor Europei, 'ce
rință esențială a aprofundării 
actualului proces de făurire a 
securității europene.

GH. SPRINȚEROIU
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• AGENȚIA TASS anunță că 
tn Crimeea a avut loc, duminică, 
o intîlnire între Leonid Brejnev, 
secretar general 
P.C.U.S., șl Gustav 
cretar general al 
din Cehoslovacia, ______
R.S. Cehoslovace, aflat la odih
nă in Uniunea Sovietică. Con
ducătorii celor două partide, re
levă agenția, au dat o înaltă a- 
preciere rezultatelor Conferin
ței de la Helsinki pentru secu
ritate și cooperare în Europa, 
relevînd că Actul final, rezulta
tele conferinței au o uriașă im
portanță istorică, deschid o eta-' 
pă nouă in slăbirea încordării 
internaționale, creează pentru 
popoarele Europei condiții fa
vorabile de consolidare a păcii 
și de dezvoltare a colaborării e- 
gale in drepturi. I

al C.C. al 
Husak, se- 
C.C. al P.C. 
președintele

a

MIRE: Unirea

LUI L. WIL- 
(orele 9: 11,15; 
20,30); Melodia 

13,30; 16; 18,15;

Drumul Sării 
Crîngași (orele

AL PATRULEA
(orele 16; 18).

ÎNFRÎNGEREA
KISON: Grivița 
13,30; 16; 18,15; 
(orele 9; 11,15; 
20,30).

MARELE CIRC:
(orele 16; 18; 20);
16; 18,15).

TOAMNA CHEYENNILOR: Co- 
troceni (orele 15,30; 19).

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

STRĂLUCIREA SOARELUI: Flo- 
reasca (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30); Gloria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

PORȚILE ALBASTRE ALE ORA
ȘULUI: Glulești (orele 15,30; 18; 
20,15).

PIEDONE — COMISARUL FĂRĂ 
ARMĂ: Volga (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15); Arta (orele 15; 
17,15; 19,30); Grădina Arta (ora 
20).

KIT ÎN ALASKA: Pacea (orele 
15.30; 18; 20.15).

NU IESE FUM FĂRĂ FOC: Au
rora (orele 9: 11,15: 13,30; 15,45; 
18; 20,15); Miorița (orele 9,30; 12; 
15; 17,30; 20); Grădina Aurora (ora 
19,45).

• COMISIA POLITICA A 
C.C. AL P.C. PORTUGHEZ a 
dat publicității o declarație, In 
care apreciază că formarea nou
lui guvern portughez prezidat de 
Vasco Goncalves constituie un 
pas important in reglementarea 
actualei situații politice, fără a 
se fi realizat insă lichidarea tu
turor aspectelor negative ale a- 
cesteia. Se arată, totodată, că 
guvernul de coaliție creat după 
25 aprilie cu participarea Mișcă
rii Forțelor Armate și a parti
delor politice a fost in opinia 
P.C.P., soluția optimă pentru re
voluție, a cărei forță motrice o 
constituie alianța dintre masele 
populare și Mișcarea Forțelor 
Armate.

• AGENȚIA ANA relatează 
că Tribunalul militar din Grecia 
a pronunțat, simbătă, sentințele 
în cadrul procesului intentat u-

PE AICI NU SE TRECE: Cos
mos (orele 15,30; 19).

ULTIMA ZĂPADĂ DE PRIMĂ- 
(orele 15,30; 18;VARĂ: Viitorul 

20,15).
CE CULOARE 

TEA?: Flacăra 
20,15).

FILIP CEL BUN: Vitan (orele 
15.30; 18).

HOINARII: Popular (orele 15,30; 
18: 20,15).

CONSPIRAȚIA: Progresul (ore
le 15,30; 18; 20,15).

INCREDIBILELE AVENTURI 
ALE UNOR ITALIENI IN RUSIA: 
Rahova (orele 16; 18).

CEI MAI FRUMOȘI ANI: Gră
dina Bucegl (ora 19,45).

LOCOTENENT COLUMBO: Gră
dina Titan (ora 20).

TUNURILE DIN NAVARONE 1 
Grădina Vitan (ora 19,45).

DEFILEUL LEGENDELOR UI
TATE: Grădina Moșilor (ora 20).

ARE DRAGOS- 
(orele 15,30; 18;

Teatrul Ciulești (la Parcul tea
trului Glulești): NOPȚI DE VARA 
— ora 20.30; Teatrul ,,C. Tănase" 
(sala Savoy): UN BĂIAT DE ZA
HĂR... ARS 1 — ora 19,30: (gră
dina Boema): ÎN GRĂDINA
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nui grup de 21 foști ofițeri acu
zați de conspirație in vederea 
unor acte subversive împotriva 
guvernului civil condus de pri
mul ministru Constantin Kara
manlis. 14 dintre inculpați 
fost condamnați 
chisoare. Șapte 
nele acuzate au

au 
la 4—12 ani în- 
dintre persoa- 
fost achitate.

• DUMINICA 
la Nagasaki 
japonez care a fost distrus, după 
Hiroșima, de explozia unei bom
be atomice — un marș al pă
cii, la care au luat parte mii de 
persoane. Marșul a constituit a 
patra manifestare în favoarea 
păcii din seria de adunări 
ganizate anual de primarul 
șuiul, Yoshitake Moroya, 
prezidează comitetul local 
luptă pentru pace.

s-a desfășurat 
— al doilea oraș

or- 
ora- 
care 

de

BUCURIILOR — ora 19,30; Rap
sodia Română: ȚARĂ BOGA-
TA-N FRUMUSEȚI — ora 18,30.

PROGRAMUL 1

16,00 Teleșcoală. 18,30 Kmlsiuna 
tn limba maghiară. 19,00 Unde șl 
cum lucrează tinerii din satul 
dv.7 19,25 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. 20.00 Steaua fără nume — 
emlslune-concurs pentru • tineri In
terpret de muzică ușoară. 20,50 
Ancheta socială TV: Părinți or
fani. 21,20 Publicitate. 21,25 Roman 
foileton: ,,Ș1 totuși se învlrtește". 
22,10 24 de ore. 22,30 închiderea 
programului.

PROGRAMUL 2
Album coral. 
„Am fost ti- 
du-te în zbor

17,00 Telex. 17,05
17,20 Film artistic: 
neri". 19,00 Dorule. __ ____
— muzică populară. 19,25 .1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Film 
serial pentru copil: Daktari. 20.25 
Romanțe. 20,35 Teatru serial TV : 
„Mușatlnli". 21,25 Telex. 21,30 Me
sagerii Iul Mercur. 21,50 Voci ti
nere. 22,15 închiderea programului.
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