
Proletar! Hîn toate țările, unîțî-vâ I

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

consacrată examinării proiectelor de sistematizare 
și dezvoltare a unor municipii și zone industriale

în viitorul cincinal

Al PARTIDULUI A ANALI 
ZAI SI A FĂCUT RECOMAN
DĂRI CU PRIVIRE IA

UNOR ORAȘE ȘI MUNI 
CIPII, PENTRU REA1I 
ZĂREA N0I10R OBIECTI 
VE INDUSTRIALE PREVÂ 
ZUTE ÎN PROGRAMUL
ADOPTAT DE CONGRESUL
Al XI-LEA Al

Joi, pe agenda de lucru a to
varășului 
secretar 
Comunist 
Republicii 
s-a aflat examinarea proiectelor 
și machetelor de sistematizare 
a municipiului Constanța și sta
țiunilor de pe litoral, a orașe
lor Alba Iulia, Zalău, Slobozia 
Galați și Tulcea, precum și a 
platformelor industriale care ur
mează să fie realizate în aceste 
centre și în județele respective, 
în cincinalul 1976—1980.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, 
Verdeț, 
Drăgănescu, 
sif Uglar, 
loan Ursu, 
guvernului, conducători de insti
tuții centrale, prim-secretari aî 
comitetelor județene de partid, 
proiectanți și cadre de speciali
tate, a trecut în revistă propu-

Nicolae Ceaușescu, 
general al Partidului 
Român, președintele 
Socialiste România,

tovarășii Ilie 
Bobu, Emil 

' . . Io- 
Patilineț, 

membri ai

cu
Emil 

Petre Lupu, 
Vasile ~ 
cu

BUZĂU SE TRAG ULTIMELE ÎN PAGINA a 2-a

BRAZDE PE SUPRAFEȚELE
DESTINATE ARĂTURILOR DE VARĂ

• Fotoreportajul: PERFORMANȚELE UNUI TT- 
NĂR COLECTIV AFLAT IN PLINĂ AFIRMARE

• Ancheta „Scînteii tineretului: TÎNĂRUL IN
TELECTUAL - PREZENȚĂ, DAR UNEORI 
ABSENȚĂ IN VIAȚA SATULUI

• Rubrica ,,Sâ discutăm despre tinerețe, edu
cație, răspunderi" NU POȚI TRECE Rl- 
DICTND DIN UMERI

Hotărîrea lucrătorilor de pe 
ogoarele buzoiene de a încheia 
arăturile de vară pînă la data 
stabilită de specialiști — 15 au
gust, este argumentată de faptul 
că pină miercuri 13 august, circa 
98 la sută din suprafața prevă
zută pentru arături de vară, a- 
dică peste 30 000 hectare, a fost 
arată. Dintre unitățile agricole cu 
cele mai bune rezultate privind 
respectarea ritmică a vitezei 
zilnice de lucru și calitatea bună 
a arăturilor se numără cele din 
cadrul consiliilor intercoopera- 
tiste Balta Albă, Săhăteni, Poșta 
Cîlnău, Puiești și altele. Aici. în 
mod operativ, tarlalele au fost 
eliberate de recolta verii șl s-a 
trecut imediat la arături, acti
vitatea fiind organizată în 
schimburi prelungite.

Pe tarlalele cooperativei agri
cole Poșta Cîlnău întîlnim la 
arat încă de la primele ore ale 
dimineții pe tînărul mecanizator 
Vasile Tănase care ne spune : 
„Celelalte tractoare au fost di
rijate la alte lucrări de sezon — 
cum ar fi recoltatul furajelor 
pentru însilozări, pregătitul te
renului pentru semănatul cultu
rilor păioase din toamnă — 
deoarece eu voi încheia chiar în 
aceste zile ultima suprafață ră
masă". Pe o solă alăturată trei 
discuri conduse de Ion Anghel, 
Dumitru Dăniță, Nicolae Avram,

PROPUNERILE ELABORA
TE PENTRU DEZVOLTAREA

SECRETARUL GENERAI

de către minis-nerile elaborate 
tere și alte organizații economi
ce, împreună cu organele locale 
de partid și de stat, pentru dez
voltarea orașelor și municipiilor 
și realizarea noilor obiective in
dustriale prevăzute în programul 
adoptat de Congresul al XI-lea 
al P.C.R.

Analizînd fiecare machetă, 
fiecare amplasament al noilor 
obiective industriale, al ansam
blurilor de locuințe și dotărilor 
social-culturale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indicat să 
se adopte în continuare un șir 
întreg de măsuri în vederea îm
bunătățirii soluțiilor propuse.

Recomandările secretarului ge
neral al partidului au pus în 
fața organelor centrale și locale 
de partid și de stat, a specialiști
lor sarcina de a asigura o dezvol
tare armonioasă a localităților, 
o Îmbinare cît mai reușită între 
construcțiile vechi și noi, în așa 
fel încît fiecare oraș să-și păs- 

mărunțeau arătura efectuată cu 
cîteva zile în urmă.

„De calitatea patului germina
tiv depinde în mare măsură 
succesul semănatului la grîu și 
în final recolta", ne spunea tînă- 
rul șef de secție, maistrul Ion 
Necula, pe care îl găsim alături

PE CE ACȚIUNI DIN PROGRAMUL 
CASEI DE CULTURA ISI PUNE

SEMNĂTURA SECRETARII U.T.C?
Formarea unui public perma

nent, asigurarea unei largi au
diențe, a caracterului de masă 
al manifestărilor — condiții ale 
existenței eficiente sub raport 
educativ a oricărui așezămînt de 
cultură, sînt date ce definesc în 
mod elocvent Casa de cultură 
a tineretului din Slobozia. Pro
gramele lunare evidențiind pre
ocuparea Comitetului județean 
Ialomița al U.T.C., a conducerii 
instituției de a traduce în fapt, 

treze specificul și tradițiile sale 
arhitecturale. Sistematizarea ora
șelor trebuie să se realizeze în- 
tr-o concepție unitară, care să 
aibă la bază obținerea unei efi
ciente ridicate în folosirea tere
nurilor, a dotărilor edilitare, a 
tuturor mijloacelor materiale și 
financiare investite, astfel incit 
printr-o bună gospodărire a 
fondurilor alocate să se asigure 
condițiuni tot mai bune de viață 
și muncă populației din orașele 
respective.

In mod deosebit s-a subliniat 
necesitatea ca în dezvoltarea 
viitoare a orașelor să se evite 
risipa de spațiu, să se asigure 
noilor construcții o arhitectură 
modernă, cu funcționalități 
multiple, cît și punerea în valoa
re a cadrului natural al fiecărei 
localități. în acest context, s-a 
Indicat să se realizeze piețe și 
centre comerciale în mari an
sambluri, să se sistematizeze co-

de 4 discuri pe ogoarele C.A.P. 
Vadul Sorești din comuna Zăr- 
nești. Aici au fost deja arate 
cele 150 hectare planificate ur-

ȘTEFAN DORGOȘAN

(Continuare în pag. a II-a)

concret, dezideratele majore ale 
dezvoltării tinerei generații în 
spirit comunist așa cum au fost 

■ adîncite și subliniate în docu
mentele Congresului al XI-lea 
al partidului.

Cine este publicul Casei de 
cultură din Slobozia? Tineretul 
din școli și licee, de la Combi
natul de îngrășăminte chimice, 
de la Filatura de bumbac, de Ia 
Fabrica de ulei, de la coopera
tiva „Muncă și producție" etc. Ti- 

respunzător căile de comunica
ții și rețelele de servicii publice, 

în ce privește sistematizarea 
și dezvoltarea în continuare a 
stațiunilor Mamaia, Eforie 
Nord, Neptun, Mangalia Nord, 
secretarul general al partidului 
a cerut ca viitoarele construcții 
să asigure punerea în valoare cît 
mai deplină a posibilităților 
deosebite pe care le oferă pen
tru odihnă și tratament litoralul 
românesc al Mării Negre, reali
zarea unor ansambluri turistice 
moderne capabile să satisfacă 
la nivel superior cerințele oame
nilor muncii și ale oaspeților de 
peste hotare.

In cadrul acestui larg dialog 
de lucru, o mare atenție a fost 
acordată amplasării noilor plat
forme industriale, concepției 
care trebuie să stea la baza 
realizării acestora, astfel încît 
să se asigure o eficiență maximă 
a investițiilor prevăzute în pro
gramul de dezvoltare economică

La cheiurile Șantierului na
val din Brăila, harnicii con
structori pregătesc pentru 
start viitorii cărăuși maritimi

neri pe care nu-i întîlnești nu
mai în sala de lectură a biblio
tecii, la cenaclul literar sau la 
serile distractive, ci și la ac
țiunile de amenajare, gospodări
re și administrare a lăcașului, la 
lucrările noii baze sportive, la 
coordonarea și conducerea unor 
activități concrete, din program.

ALINA POPOVICI

(Continuare în pag. a II-a)
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pe șantierele de investiții

Sibieni,

și socială a țării în perioada 
1976—1980 și în perspectivă.

Cercetînd îndeaproape mache
tele prezentate, secretarul gene
ral al partidului a subliniat că 
este necesar ca viitoarele plat
forme industriale să fie ampla
sate în imediata apropiere a 
orașelor, să constituie compo
nente ale acestora, care să se 
realizeze în strînsă corelație cu 
programul de dezvoltare a fie
cărei localități. A fost evidenția
tă, totodată, necesitatea con
struirii de platforme industriale 
unitare, care să dispună de do
tări comune : pentru aprovizio
nare cu energie electrică, ter
mică, cu apă, ateliere mecanice, 
de întreținere și altele. S-a ară
tat, de asemenea, că trebuie să 
se aibă în vedere asigurarea 
unei ridicate densități a con
strucțiilor industriale, organi
zarea construcțiilor într-un flux

(Continuare în pag. a IlI-a)

răspundeți urgent!
— Să mergem pa teren, ne 

propune, in loc de orice altă 
introducere, tînărul inginer Con
stantin Căvescu, adjunctul șe
fului de secție de la noua tur
nătorie I.U.G. Progresul din 
Brăila.

Turnătoria trebuie să intre în 
funcțiune pe 30 septembrie a.c. 
Dacă se va reuși sau nu, putem 
răspunde numai examinînd la 
fața locului stadiul lucrărilor.

Și așa intrăm în hala noii tur
nătorii, o hală neînchisă com
plet dar care adăpostește deja 
multe utilaje. Se lucrează intens 
în mai multe părți deodată, flă
cările sudorilor luminează în
truna, echipe de instalatori, lă
cătuși, de electricieni, muncesc 
necontenit pentru ca turnătoria 
să producă începînd cu 30 sep
tembrie la capacitatea de 30 000 
tone. Trebuie puse în stare de 
funcțiune 3 cuptoare de elibe
rare, 2 stații de preparat ames
tecuri, baze de nisipuri, 2 des
chideri Ia faza de șarje, 2 linii 
la curățătorii etc. Dar cuptoa
rele 3 și 4 sînt încă în lăzi, nu 
se montează, nefiind asigurată 
asistența tehnică. Alte utilaje 
sau anumite piese de la cîteva 
instalații nu au sosit deși acum 
ar fi trebuit să fie și montajul 
încheiat. Furnizorul principal, 
întreprinderea „Independența" 
Sibiu, a „respectat" în acest caz 
termenele de livrare prevăzute 
în contract cu o întîrziere de la 
3—8 luni.

— în ritmurile de înaintare 
ale constructorului, ne spune tî- 
nărul inginer Dumitru Mirică, 
mecanic șef la noua turnătorie, 
au apărut obstacole, din cauza 
calității utilajelor livrate. în loc 
să preasambleze cuptoarele, de 
pildă, furnizorul din Sibiu, ne-a 
livrat pachete de tablă decupată 
pe care a trebuit să le sudăm 
noi aici, consumind mult timp 
șl multă forță de muncă. în toa
te sectoarele noii turnătorii sînt 
încă probleme nesoluționate și 
tocmai de aceea cei doi tineri 
interlocutori au uneia îndoieli

Pentru realizarea întocmai a indicațiilor cuprinse in 
documentele ședinfei comune a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., Consiliului de Stat fi 
Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România

Deșeurile de hîrtie 
trebuie recuperate integral

Știați că deșeurile de hîrtie aruncate la gunoi timp de un 
an de populația unei localități numărind 1 500 000 de locuitori 
„echivalează" cu tăierea tuturor copacilor dintr-un oraș cum 
este Timișoara, vestit prin parcurile și bulevardele sale ? 
Acum, cinci problema folosirii integrale și cu randament 
maxim a materiilor prime se pune fără alternativă, econo
misirea hîrtiei capătă dimensiunea unei obligații colective pe 
care nimeni nu are dreptul să o ignore. Fiecare dintre noi 
trebuie să contribuie la reintroducerea în circuitul economic 
a tot ceea ce generic „acoperă" acest cuvînt.

EXISTA DEȘEURI, Cl FOR
DE MATERIE PRIMA CE

rational și 
denumesc 

refolosirea 
ca materie
la ora ac-

NU 
ME 
TREBUIE FOLOSITE CA ATARE

Dacă utilizarea hîrtiei în toa
te compartimentele economiei 
naționale trebuie reconsiderată 
din punct de vedere al strictei 
necesități și ale unei judicioase 
gospodăriri, cu aceeași tărie se 
pune și problema consumului ra
țional de către populație. înțe
legem prin consum 
ceea ce specialiștii 
recircuitare, adică 
deșeurilor de hîrtie 
primă.

Care este situația 
tuală ?

Avînd drept sarcină de pro
ducție achiziționarea și prein- 
dustrializarea hîrtiei. Centrala 
preindustrializare și achiziție 
din cadrul Ministerului Industri
ei Ușoare nu și-a realizat planul 
la hîrtie în 1974 și nici pe pri
mul semestru al acestui an. 
Față de 1973 cifrele de plan au 
crescut cu circa 20 la sută în 
1974, iar in 1975 cu 25 la sută 
față de realizările anului pre
cedent. Situația se datorează, în 
mare măsură, nerealizării pla
nului la aceste deșeuri de către 
unele ministere cum ar fi : Mi
nisterul Comerțului Interior, Mi- 

In ce privește respectarea ter
menului de punere în funcțiune.

Printre constructori îl întîlnim 
și pe șeful Șantierului Brăila al 
I.C.S.I.M. București, inginer 
Paul Donclulescu.

— Am luat toate măsurile pen
tru a respecta termenul de in
trare în funcțiune, ne spune 
noul interlocutor. întîrzierile nu 
sînt din vina noastră, dar sîn- 
tem hotărîți ca în ciuda orică
rei greutăți să ne respectăm cu- 
vintul. în momentul sosirii uti
lajelor așteptate vom trece la 
lucru în 2 și 3 schimburi. Am 
stabilit apoi măsuri de coopera
re cu cîteva cooperative mește
șugărești din Brăila care să ne 
ajute și la lucrări. Ne vom mo
biliza și mai mult, și sînt în
credințat că pe 30 septembrie

PENTRU FIECARE UTECIST
SARCINI CONCRETE, MOBILIZATOARE

Inițiativele lansate de tine
rii din organizațiile U.T.C. 
ale județului Dîmbovița pen
tru suplimentarea planului 
de producție și depășirea an
gajamentelor luate in cinstea 
zilei de 23 August sînt con
cretizate zilnic în importante 
cantităti de produse peste 
plan. Valoarea economiilor 
realizate de tinerii de la în
treprinderea de utilaj petro
lier Tirgoviște prin inițiativa 
„Să lucrăm o zi pe lună cu 
materiale economisite" este 
de peste două milioane lei. 
De asemenea, prin alte nu
meroase acțiuni de muncă 
patriotică întreprinse în spri
jinul producției au fost rea
lizate utilaje și piese de 
schimb peste plan Ia export 
în valoare de 1 350 000 Iei. 
Trei mari secții de producție 
ale Întreprinderii in care

nisterul Agriculturii, Industriei 
Alimentare și Apelor, Ministe
rul Industriei Chimice, Mi
nisterul Comerțului Interior, Mi
nisterul Industriei Ușoare, de 
către consiliile populare județe
ne și al municipiului București, 
Centrocoop și alte instituții cen
trale. Numai pe primele șapte 
luni ale anului 1975 unitățile de 
stat ți cooperatiste au rămas 
în restantă cu circa 14 000 tone, 
ceea ce, în procente, reprezintă 
21,5 la sută din totalul sarcinii 
pe această perioadă. Dincolo de 
necesitatea recalculării cantită
ților ce revin fiecărui minister, 
ca urmare a reducerii în urmă 
cu un an a consumului de 
hîrtle, adevărul este că- se pierd 
nejnstificat, mai ales prin de
gradare însemnate cantități de 
hîrtie și carton folosite ca am
balaje. Impregnate de anumita 
substanțe uleioase — cauza fi
ind, de cele mai multe ori, ne
glijența — aceste cantități iau

De Ziua presei
Tribună de promovare activă 

a spiritului revoluționar
Sărbătorim în acest an 

Ziua presei într-un moment 
de vastă mobilizare a tu
turor rezervelor umane și 
materiale, de puternică in
tensificare a muncii întregu
lui popor pentru realizarea 
angajamentului național pri
vind înfăptuirea înainte de 
termen a actualului plan pe 
cinci ani de dezvoltare eco- 
nomico-socială a patriei și 
pregătirea exemplară a cin
cinalului viitor. Intr-un mo
ment în care toate efortu
rile națiunii române sînt des
tinate traducerii în viață a 
istoricelor hotăriri ale celui 
de-al XI-lea Congres al 
partidului. Străduindu-se să 
reflecte activ viața și mun
ca de fiecare zi a poporului, 
să-și aducă o contribuție tot 
mai mare la îndeplinirea 
programului făuririi societă
ții socialiste multilateral dez
voltate și înaintării Româ

aici se va produce oțel. Benefi
ciarul, I.U.G., este și el gata să 
ajute la lucrările de montaj. De 
exemplu, în fiecare zi, echi
pe de tineri din celelalte secții 
ale întreprinderii, mobilizate de 
organizația U.T.C., vin aici să 
dea o mină de ajutor. Cheia de
plinei reușite, după cum ne spu
nea tovarășul secretar al Comi
tetului de partid de la I.U.G. 
„Progresul", se află insă încă la 
„Independența" Sibiu. Tocmai 
de aceea beneficiarul lansează 
un nou apel către furnizorul său. 
Urgentarea livrării ultimelor 
utilaje ar asigura drum liber 
respectării termenului de intra
re în funcțiune. Brăilenii aș
teaptă cu încredere.

ION CHIRIC

pesie 70 Ia sută din numărul 
muncitorilor sini tineri ute- 
ciști au raportat deja înde
plinirea sarcinilor la produc
ția globală și marfă pe actua
lul cincinal. Pină Ia sfirșitul 
anului fiecare iinăr utecist 
din cel 4 000 cît numără or
ganizația U.T.C. de la I.U.P. 
Tirgoviște va realiza, în afa
ra orelor de program, con
form angajamentelor luate, o 
producție suplimentară în 
valoare de peste 500 lei. în 
cadrul raportului utecist, ti
nerii din toate cele 78 de or
ganizații și-au luat angaja
mentul să realizeze în fiecare 
zi prin acțiuni de muncă pa
triotică lucrări Ia obiectivele 
social-culturale și edilitar 
gospodărești în valoare de 
peste 1000 lei.

N. MILITARII

de 
Cre- 

in-

drumul crematoriilor după ce 
au trecut prin faza de „gunoi". 
Lunar, în pofida controalelor șl 
amenzilor aplicate de către fo
rurile în drept, zeci de mii de 
kilograme de hîrtie sînt scoase 
din circuit pentru că manipu
larea lor se face neținîndu-se 
cont de reguli elementare 
protecție a materialului, 
matoriile întreprinderilor 
dustriale înghit copaci aduși la 
starea jalnică de hîrtie ameste
cată cu tot felul de reziduuri 
în timp ce statul cheltuiește 
sume considerabile pentru plan
tări și replantări de păduri. 
Prejudecata neutilizării „deșeu
rilor" s-a dovedit, cel puțin pînă 
acum, mai puternică decît rea
litatea acestei forme de materie 
primă.

Pe de 
achiziții 
respuns 
buia să . __ __
cesarului de mijloace de trans
port a avut drept primă conse
cință neritmicitatea ridicării 
„deșeurilor", de unde degrada
rea și arderea lor. Și. apoi, s-a 
mai văzut ca un produs contrac
tat să nu poată fi pus în vîn- 
zare dîn lipsă de ambalaje ? !

NICOLAE ADAM

altă parte, sistemul de 
și colectare nu a co- 
sarcinilor cărora tre- 
le facă față. Lipsa ne

(Continuare în pag. a Il-a) 

niei spre comunism, întreaga 
noastră presă își face o pro
fesiune de credință din a fi 
purtătoare a cuvintului de 
adevăr și însuflețire al parti
dului, mesager al ideilor 
sale revoluționare, a con
cepției sale marxist-leninis- 
te despre lume și viață, mo- 
bilizînd oamenii muncii la 
fapte pe măsura cerințelor 
și exigențelor etapei istorice 
pe care o parcurgem în pre
zent, necesităților construc
ției viitorului.

Partidul a încredințat pre
sei rolul de propagandist, 
agitator și organizator co
lectiv. în acest spirit, care 
impune acțiune revoluționa
ră, activitate în consens cu 
cerințele etapelor de pro
gres ale țării, ziarele și re
vistele, radioul și televiziu
nea își concentrează toate

(Continuare în pag. a IlI-a)
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TÎNĂRUL INTELECTUAL
PREZENTA, DAR UNEORI

ABSENTĂ ÎN VIATA
SATULUI

Ultimii ani au determinat 
schimbări importante in viața 
satului, în structura sa socială. 
Odată cu dezvoltarea economică 
și social-culturală a localităților 
rurale a fost creat un fond de 
intelectuali, de specialiști care 
lucrează cu competentă în dife
rite domenii de activitate. Me
dici și ingineri, economiști și 
tehnicieni, cadre didactice, ti
neri cu diplomă de specialist au 
preluat răspunderea unor dome
nii hotărîtoare ale vieții comu
nelor, generînd acțiuni utile, stl- 
mulînd setea de cunoaștere, hăr
nicia, comportarea civilizată. 
Numărul mare de tineri inte
lectuali existent în fiecare co
mună ar duce firește la conclu
zia că prezența acestora în via
ta satului, în munca de forma
re și educare a omului nou'este 
substanțială, că aceștia sînt in 
primele rînduri în activitatea 
productivă și social-culturală. în 
marea majoritate a cazurilor, 
faptele confirmă această conclu
zie. Dar sint și situații cînd 
specialistul, tînărul cu pregătire 
superioară, trăiește undeva în 
anonimat, este puțin cunoscut 
de cetățeni, nu acționează ală
turi de ei pentru dezvoltarea lo
calității. Uneori, pe bună drep
tate, se spune : „Cu el sau fără 
el e același lucru. Cu un ochi 
aici și cu altul după autobuzul 
de Focșani, numai treabă nu 
face".

Abordarea unei asemenea te
me în comuna Tîmboești, jude
țul Vrancea, ne-a fost sugerată 
de o anume situație — dacă fai
ma comunei, rezultatele bune 
obținute au atras multi tineri 
specialiști care s-au stabilit de
finitiv în comună, sînt încă din
tre cei aproape 50 de tineri in
telectuali. unii care nu-si fac 
pe deplin datoria nici în pro
fesiune. nici în munca politică 
educativă. „Pentru a pune capăt 
unei asemenea situații — ne 
spunea Constantin Panturu. se
cretarul comitetului comunal 
U.T.C. — am analizat nu de 
mult într-o plenară activitatea 
tinerelor cadre CU pregătire su
perioară din comună. 50 de ti
neri intelectuali înseamnă o for
ță care, antrenată în munca po
litică educativă poate contribui 
cu bune rezultate la dezvoltarea 
conștiinței oamenilor din locali
tate. E drept, un mare număr 
dintre ei sînt antrenați In felu
rite activități. „într-adevăr, lo
cuitorii din Tîmboești au numai 
cuvinte de laudă pentru Nicolae 
Gîtlan, inginer horticol și secre
tar al comitetului U.T.C. din

C.A.P.. Georgeta Fănică, inginer 
horticol și secretara unei orga
nizații U.T.C., Geta Popa — e- 
conomistă, Aneta Matei — pro
fesoară, Ștefan Guțu — profesor, 
tineri care se bucură de stimă și 
considerație în comună, atit pen
tru dăruirea profesională, cît și 
pentru prezenta permanentă la 
acțiunile locuitorilor comunei, 
prin participare efectivă la ri
dicarea nivelului de viată și de 
cultură al localității. Activitatea 
acestora se împarte între profe
sie și răspunderile sociale, în
tre realizarea sarcinilor de ser
viciu și a celor politice, obștești. 
Există însă și tineri cu diplomă 
care își împart ziua de muncă 
după alte criterii. Timpul îl dră
muiesc intre meserie și navetă, 
între sarcini profesionale și au
tobuzul pentru Focșani. Jude- 
cîndu-le programul de muncă și 
rezultatele concrete, pare că 
și-au propus să dea societății 
cît mai puțin Și să primească în 
schimb cit mai mult. Este cazul 
profesoarelor Zamfira Malerov, 
Elena Radu și Maria Tivgă, a 
medicului uman Constantin 
Comănescu, (secretarul U.T.C. 
s-a oprit doar la aceste nume, 
menționind că nu sint singurele, 
insă pentru întreaga comună 
constituie cele mai clare exem
ple negative) — complet detașa
te de viața bogată a comunei, 
de preocupările locuitorilor săi. 
Apelurile repetate si în plenara 
recentă a comitetului comunal 
U.T.C. de a acționa alături de 
cetățeni în munca de înfrumu
sețare a comunei, de a participa 
la munca politică educativă, la 
activitățile cultural-artistice au 
rămas, pentru aceste tinere, fără 
ecou. După orele de program, 
reduse și acestea în raport cu 
mersul autobuzului, iau drumul 
orașului, ignorînd cerințele 
comunei, multiplele sarcini la a 
căror realizare ar fi cei mai în
dreptățiți să participe. „Am a- 
pelat la ei — a continuat se
cretarul U.T.C. — ca la tineri 
cu diplomă, cu pregătire politi
că și de cultură generală supe
rioară. cerîndu-le un plus de e- 
fort și de participare. Ne pro
punem însă să nu mai tolerăm 
delăsarea, lipsa de răspundere, 
justificările nefondate, neînde- 
plinirea exemplară a sarcinilor 
profesionale și obștești".

Am fi dorit să discutăm cu a- 
cești tineri. Poate aveau anumi
te motive ce le genera această 
comportare. Spre regretul nos
tru însă, nu le-am putut găsi in 
comună. Era aproape ora

Autobuzul de Focșani plecase, 
în această situație, rindurile 
noastre se opresc aici, nu fără 
a recunoaște partea din vină ce 
revine comitetului comunal 
U.T.C. care își rezumă munca 
de educare a acestor tineri doar 
la „rugăminți" și „apeluri". în
treaga organizație trebuie să in
tervină pentru „trezirea" aces
tora la realitate, la realitatea lo
cului unde își desfășoară activi
tatea.

ANGELA CHIȚU
La bancul de control utecisfele : Mița Soreață, Ecaterina Dragomir 

și Viorica Păun

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

ridicind din umeri
Eram la liceul „Gheorghe Sin- 

cai," intre tinerii aceia de opt
sprezece ani care-mi vorbeau 
cu o mare competență despre 
epoca lor, despre cuceririle ști
inței, despre diversificarea me
seriilor și a drumurilor posibile 
de urmat, despre asaltul ciber
neticii, informaticii și a atitor 
altor cuvinte noi care au sărit 
din dicționar. Despre mărci de 
automobile, tabele electronice, 
despre muzica pop. Nu mi-arn 
pus problema să „ii cîștig" pen
tru că dezinvoltura lor nu avea 
de fel nevoie de altceva decit 
de receptivitate. Dar a venit 
vorba despre timpul liber și 
prietenie — și aici 'discuția de
vine circumspectă.

Timp liber nu prea avem — 
prietenii trebuie aleși cu grijă. 
Normal. „E foarte greu să gă
sești un om, doi, cu care să fii 
Intr-adevăr prieten, să ai afi
nități profunde, darămite mai 
mulți. Restul sînt colegi, cama
razi, bineînțeles că ceea ce 
spun nu are nimic comun cu 
ignorarea simțului colectivității, 
în colectivitatea în care trăiești,

Pe ce acțiuni își

Performanțele unui tînăr colectiv
aliat in plină afirmare
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Celor două mărci 
nești, „Rulmentul" . 
și „Rulmentul" Birlad 
sacrate in țară și peste 
tare, li s-a alăturat de 
rînd, mai precis de un 
și cîteva luni, o alta la 
de prestigioasă : aceea 
rulmenților produși la Ale
xandria. Este o afirmație 
bazată pe faptul că, intr-un 
timp destul de scurt, rul
menții fabricați aici s-au 
impus beneficiarilor interni 
și externi prin înalta lor ca
litate și performanțele obți
nute in exploatare. Am cu
noscut acest harnic și tînăr 
colectiv intr-un moment cînd 
toți oamenii țării, de la mic 
la mare, luptau zi și noapte 
cu furia apelor. Impărțin- 
du-și timpul între munca 
pentru înălțarea și consoli
darea digului de la Dunăre

și uzină, tinerii, întregul co
lectiv au asigurat condiții 
ca fabrica să nu-și înceteze 
nici o clipă producția. Se lu
cra in schimburi prelungite 
de cite 12 ore dar se lucra 
bine, fără nici un rabat de 
la exigență și calitate. Așa 
i-am cunoscut pe tinerii Ni
colae Agiu, frezor, Vasile 
Zgubea, subinginer, Emilia 
Anton și Nicolae Pătrașcu, 
rectificatori, ca și pe cei mai 
exigenți controlori de cali
tate Mihai Găvănescu, Mița 
Soreață, Ecaterina Dragomir 
și Viorica Păun. Reușeau, 
printr-o muncă bine chib
zuită, bine organizată, să re
alizeze constant o normă și 
jumătate. In ce il privește 
pe utectstul Nicolae Agiu 
acesta a reușit ca intr-un 
singur schimb să finalizeze o 
matriță pentru capace

rulmenți, care în mod nor
mal solicita două zile de 
muncă. Obiective nu mai pu
țin ambițioase caracterizau 
și munca utecistei Emilia 
Anton. Dacă la început, in 
8 ore executa 1000 inele de 
rulmenți, in acele zile a rea
lizat peste 1 300 și ne măr
turisea dorința să ajungă la 
1 500 bucăți 
manță pe 
atins-o in 
august.

In perioada care a urmat 
bătăliei cu apele, tinerii de 
la Întreprinderea de rul
menți Alexandria n-au cobo- 
rit nici un moment bilanțul 
rodnic al succeselor in muncă 
ci dimpotrivă le-au amplifi
cat. Dacă ne referim, de pil
dă, la angajamentul între
prinderii asumat ca răspuns 
la chemarea la intre cere

rulmentiștilor din Birlad, tre
buie să consemnăm că în 
loc de 100 000 rulmenți cit 
își prevăzuseră inițial să 
obțină peste plan s-au rea
lizat pînă acum aproape 
400 000 rulmenți. Cit privește 
producția globală, față de un 
angajament de 2 milioane 
lei peste plan, in aceste zile 
ei au reușit să treacă cu 
mult peste 3,5 milioane lei. 
Iar dacă ne gindim că aici 
își desfășoară activitatea 
peste 2 000 de uteciști, este 
limpede că la aceste presti
gioase realizări organizația 
U.T.C. și-a adus o contribuție 
efectivă. Un motiv in plus 
să vă prezentăm la panoul 
de onoare pe cei mai apre- 
ciați dintre fruntașii Între
prinderii de rulmenți din 
Alexandria.

VASILE RANGA

muncești, trebuie să te porți 
corect moral, să știi să sari la 
nevoie, să răspunzi echitabil la 
cerințele ei. Prietenia e altceva 
— nu mai mult, dar e altceva". 
Punct. S-a făcut din nou liniș
te. Mă gindesc că fiecare gene
rație are stilul său de a se des
fășura, de a se forma, și poate 
acești tineri serioși știu ei ce 
spun. Dar a te purta corect — 
nu mai mult ; a „răspunde" e- 
chitabil și atit. Am sistat dis
cuția pe această temă pentru 
că mi s-a părut că sint indis
cretă sau, mai rău, că risc jude
căți hazardate, care poate n-a- 
veau nici măcar acoperirea po
sibilității, cum ar fi de pildă 
individualism, generozitate zgir- 
cită, căldură omenească puțină 
și așa mai departe. Nu poți 
avea un colocviu despre singu
rătate cu oameni de optspre
zece ani. Nu mi se pare nor
mal. Există, totuși, și bariere 
de virstă care sînt greu de tre
cut. De pildă, o singurătate de 
tip superior, care să nu însem
ne desprinderea și neîncrederea 
în semeni, se cîștigă cu vîrsta. 
Vîrsta, înțeleasă ca experiență. 
Încrederea în semeni, senti
mentul prieteniei nu sînt^tot- 
una cu spiritul gregar. Băieții 
de la „Gheorghe Șincai" mi-au 
venit in minte cu ocazia unei 
anchete TV, una din acele an
chete care, sigur, trebuie fă
cute, sînt absolut necesare, dar 
care nu-ți 
gust amar, 
reporterul, 
unei fete, 
avut parte

NICOLAE PATRAȘCU 
rectificator

semnătură secretarul U.T.C.?
(Urmare din pag. I)

l-am cunoscut pe mulți dintre 
acești tineri, am stat de vorbă 
cu ei și am înțeles că se con
sideră și trăiesc efectiv senti
mentul că sint stăpînii casei de 
cultură, că ea le aparține zși că 
sînt răspunzători de tot ce se 
petrece aici. Diminețile în care 
am vizitat casa de cultură l-am 
găsit pe directorul Valentin Ni- 
colaescu în ținută de „șef de 
lucrări". îmbrăcat în salopetă, 
tînărul director participa- fie la 
mozaicarea unui perete exterior 
împreună cu un grup de zidari 
și eu tineri muncitori, fie la de
senarea unor panouri. Alături de 
el, tineri. Membri al formațiilor 
artistice, elevi din clubul mate
maticienilor și fizicienilor care 
nu trec pragul casei de cultură 
numai pentru un spectacol, să 
joace șah sau să se uite la tele
vizor, ci și pentru că se preo
cupă și de întreținerea și de as
pectul „casei lor". Discuțiile des
pre cultul muncii, despre voca
ția constructivă, despre capaci
tatea, spiritul de inițiativă și 
elanul revoluționar al tineretului 
ce sînt purtate frecvent în or
ganizații sau în cadrul unor în- 
tilniri ale tinerilor cu activiști, 
cu cadre de conducere din între
prinderi la casa de cultură, nu 
rămîn, așadar, simple expuneri 
de principii, teorii. In virtutea 
unui stil de muncă ancorat în 
actualitatea zilei, adaptat cerin
țelor și posibilităților membri
lor organizațiilor, factorii coor
donatori ai activității casei de 
cultură au știut să transcrie cu- 
vîntul în tiparul ferm, conclu
dent al faptei, iar la baza acti
vității cu tineretul să pună prin
cipiul educării prin muncă, pen
tru muncă.

O formă eficientă de coope
rare cu publicul tînăr este și in
cluderea în consiliul de condu
cere al casei de cultură a se
cretarilor de comitete din școli 
și întreprinderi, urmărindu-se 
prin aceasta realizarea unui con
tact direct între instituție și or
ganizațiile de tineret, a unei co
laborări fructuoase în îndepli
nirea programelor. Căutînd să 
aflăm măsura și calitatea con
tribuției în acest sens a secre
tarilor, am întîlnit însă o si
tuație paradoxală. Dacă tinerii 
populează casa de cultură, acti
vează de bună voie, cu plăce
re. în postură de coautori ai ma
nifestărilor, secretarii, activiști 
ai organizației noastre, membrii 
în consiliul de conducere sînt 
în marea lor parte prezențe fic
tive. Adresîndu-le întrebarea : 
Pe ce acțiuni din programul ca
sei de cultură vă puneți semnă
tura, tovarășe secretar?, cei mai

mulți n-au putut să ne răspun
dă. Exemplul Măriei Stoica, se
cretara organizației de la Fila
tura de bumbac, care activează 
în cadrul cercului Femina, care 
își atrage colegele în formațiile 
artistice, care propune teme pen
tru acțiuni de interes pentru ti
nerii de la filatură, sau exem
plul secretarului Constantin Ta- 
che, de la I.C.I.L., pasionat ar
tist amator, organizator al unor 
formații proprii la I.C.I.L., sînt 
din păcate singulare.

„O conlucrare permanentă, o 
conjugare a preocupărilor și e- 
forturilor în procesul de edu
care a tineretului este reclama
tă de unele situații concrete, ne 
spunea tovarășul Radu Soare, 
secretar al Comitetului județean 
Ialomița al U.T.C. Marea majo
ritate a tinerilor din orașul nos
tru sînt veniți din mediul să
tesc. Nouă ne revine sarcina de 
a ne ocupa în mod deosebit de 
formarea conștiinței lor munci-

torești, de a-i ajuta să se inte
greze în micro grupurile sociale 
în care muncesc, să-și însușeas
că normele eticii și moralei co
muniste. în programul casei de 
cultură am permanentizat tipuri 
de acțiuni pe principiul cicluri
lor și al serialelor, cu teme de 
educație comunistă, de cultură 
generală, în funcție de structu
ra grupului de participant!. 
Ne-am orientat spre acțiuni cu 
caracter de „recomandată", vi- 
zînd grupuri compacte, omoge
ne de tineri și restrînse ca nu
măr, tocmai pentru a realiza un 
dialog în termeni cit mai firești. 
Teme ca: Să ne cunoaștem eroii 
uteciști, Fiecare tînăr la locul 
de muncă, un exemplu demn de 
urmat, Faptele vorbesc despre 
noi, Patrie, vatră străbună, Mi
turi și adevăruri, Cerul și uni
versul, Noi și societatea etc. re
prezintă subiectele cele mai în
drăgite de tineri. Desigur, aju
torul pe care secretarii de orga-

nizații sînt chemați să-l dea în 
realizarea programelor este cu 
atit mai important cu cît prin 
aceasta se stabilește o legătură 
directă între organizații și con
ducătorii casei de cultură, o cu
noaștere a problemelor reale ale 
tineretului, o direcționare con
vergentă a tuturor forțelor fac
torilor ce coordonează activita
tea cultural-educativă în rîndul 
tinerilor." Pe tînăra profesoară 
Livia Micu, de la Liceul peda
gogic, o stimează sute de tineri. 
Munca de la catedră și-o con
tinuă la casa de cultură unde 
conduce un cor mixt, unde par
ticipă cu toată însuflețirea la 
elaborarea și realizarea multor 
manifestări, unde stă de vorbă 
cu tinerii, organizează audiții 
muzicale și seri distractive. Li
via Micu este un model de acti
vist prin pasiunea sa de a lu
cra cu tinerii, de a le transmi
te cît mai multe cunoștințe, de 
a le forma gustul pentru cultu
ră. în curînd. din inițiativa co
mitetului județean U.T.C. și a 
conducerii casei de cultură va 
fi deschisă aici o serie de ac
țiuni cultural-educative model ce 
vor trebui să fie organizate în 
totalitate de secretarii U.T.C. 
Măsura o considerăm bine ve-

Deșeurile de hîrtie 
recuperate integral

pot lăsa decit un 
Riscul și-l asumă 

Era analizat cazul 
Florentina, care n-a 
de ocrotire. A apu

cat-o pe căi greșite, jalnic de 
banale, notele proaste in cata
log, refuzul muncii, „gașca", ro
chiile suspect de multe. Fata a- 
vea numai șaisprezece ani. Cazul 
Florentinei D., care nu este în
tîlnit la orice colț de stradă, 
dar din nenorocire nici foarte 
insolit nu este, avea în desfă
șurarea lui un singur punct care 
„ieșea din regulă". Da un mo
ment dat Florentina a încercat 
să se sinucidă. Singurătatea ei 
nenormală, la vîrsta cînd in jur 
descoperi căldura umană, a e- 
xasperat-o. Deci Florentina nu 
este în mod fatal o vicioasă, 
nici o persoană cinică de tip 
precoce. A ținut să sublinieze 
că este o victimă. A cui, a ce 2 
Părinții n-au crescut-o. Au a- 
runcat-o dintr-un loc în altul
— subiect de tribunal. Școala 
i-a dat note proaste făctndu-și 
datoria profesională și atit. Un 
ins trist și intelectual, unchiul, 
care declara „că n-a suportat 
să vadă această disoluție mora
lă" — a umblat cu intervenții 
la minister și atit. După ce s-a 
terminat ancheta, in studiou, 
unde cițiva oameni de cele mai 
diferite vîrste și profesii ur
mau s-o dezbată, se făcuse li
niște. Un minut nimeni n-a 
spus nimic. Apoi au început 
discuțiile, natural, pasionate, se 
dădeau explicații și soluții. Se 
găseau și se acuzau vinovății. 
Ce era interesant de observat 
era faptul că cei mai intransi
genți, aș zice rece intransigenți
— erau colegii de generație ai 
Florentinei. Intransigența, ab
solut necesară. Răceala, mai 
puțin. Mai sint cazuri de copii 
cu situații familiare grele. Și-au 
văzut de treabă. Ai unde în
toarce capul ca să vezi pe ce 
drum s-o apuci. Societatea iți 
oferă repere morale.. De ce s-a 
dus ea, care avea în jurul ei 
atitea

pe un drum greșit ? Trebuia să 
se împrietenească cu alții, nu 
cu indivizii aceia suspecți. Tre
buia, desigur. Dar uite că n-a 
făcut-o. Colegii ei, cînd au „mi
rosit" că e ceva cu Florentina, 
au ocolit-o. Cei din studio spu
neau că n-au făcut bine cole
gii. Nici organizația de tineret. 
Că trebuiau să vadă ce-i cu ea. 
Bineînțeles. Dar uite că n-au 
făcut-o. Aici lucrurile sint mai 
complicate decit par. Marea 
majoritate a tinerilor de șai
sprezece ani, trăind intr-un 
univers moral de puritate, re
fuză din capul locului să aibă 
de-a face cu excepțiile de acest 
gen. Un soi de repulsie timidă 
care nu e cruzime și indife
rență, dar iată că e la fel de 
dăunătoare. Florentina insăși — 
care refuza să fie filmată și care 
înghițise pastilele acelea — e 
probabil refractară la întrebări 
Chiar ta șaisprezece ani, in con
diții vitrege, pe suflet se poate 
așeza o bătrinețe prematură. 
La redacție am primit o scri
soare de la o biată fată care 
trăiește in casa unui tată odios, 
împreună cu una din surorile 
ei — pentru că cea de a treia 
soră a fost trimisă — nejusti
ficat, scria corespondenta, la o 
casă de sănătate — tată care 
le exploatează pur și simplu 
pe amîndouă. „Cel mai mult mă 
doare că n-am învățat carfc^, 
am numai opt clase și nu mi. 
lasă să fac nici cu alea ceva". 
Lucrurile sînt anacronice și 
monstruoase, normal că nu ne 
putem împăca în ziua de azi cu 
astfel --
mate.
Acest tip monstruos de singu
rătate. Această ieșire din contin
gent cu prețul aripilor smulse. 

Lucrurile trebuie luate așa 
cum sint, in sensul că o situa
ție care trebuie rezolvată tre
buie să plece de la datele pe 
care le oferă. Colegii de gene
rație ai Florentinelor trebuie 
șă știe că o generație se rapor
tează la permanență numai prin 
numărul puțin de rebuturi u- 
mane pe care le are, — ideal 
ar fi să nu existe nici unul — 
mai mult decit prin excepțiile 
de valoare. O generație, care 
manifestă atita receptivitate la 
lucrurile majore, la problemele 
lumii contemporane, la progres 
și viitor, nu poate trece > ridi
cind din umeri pe lingă astfel 
de destine pentru că se dezice 
de sine. Orice apariție a , unui 
caz „Florentina" pune în discu
ție valoarea colectivului din 
care a ieșit. Sigur, importanța 
mediului familial este cdțpîițși- 
toare. Notele proaste din cata
log și dezinteresul corpului pro
fesoral nu sînt admisibile. Dar 
pînă la urmă, problema Floren
tinei este problema celor de 
vîrsta ei. Dacă manifestă atita 
luciditate în discuții, dacă știau 
atit de bine acei reprezentanți 
ai virstei Florentinei s-o acuze 
și să-i acuze pe cei care au lă
sat-o să se scufunde, logic este 
să ne întrebăm de ce n-au ac
ționat. Nu cei care vorbeau,
pentru că n-o cunosc, ci cei 
care o cunosc și sînt ca ei. In 
locul acelora, încercarea de si
nucidere a Florentinei ne-ar da 
insomnii. Dacă nu înveți la 
șaisprezece ani să întinzi des
chis o mină, chiar dacă asta îți 
cere curaj moral și știi că nu 
va fi ușor, mă tem că nu mai 
înveți niciodată.

de destine ratate, opri
ta marginea societății.

Această ieșire din conțin-

exemple pozitive, tocmai SMARANDA JELESCU

(Urmare din pag. I)

Problema transportului s-a 
rezolvat, in general, dar, nu de 
puține ori mașinile nu au cu 
ce fi încărcate pentru că dru
mul spre crematoriu este mai 
„scurt" șl nici nu dă bătaie de 
cap. Reglementări există, nu 
este cazul găsirii unor alte so
luții, trebuie doar aplicate în 
spiritul în care au fost con
cepute.

CE ARUNCAM LA GUNOI, 
DE FAPT?

Mentalității multora dintre 
noi de a arunca la gunoi hîrti- 
ile, ca și alte deșeuri metalice și 
textile ce prisosesc în gospodă
rie trebuie să-i ia locul con
știința că, de fapt, în primul 
rînd, aruncăm o parte din pro
priile noastre cîștiguri. Expe
riențe făcute In alte țări demon-

PROGRAMUL I

J t i [ /T, I • U PX^

VINERI, 15 AUGUST 1975
EMIGRANTUL: Festival (orele 

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; 18,15; 20,30), Grădina
Festival (ora 19,45), Stadionul 
Dinamo (ora 20) ; Grădina Capitol 
(ora 19,45).

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; 
20,30).

PIAF: Capitol (orele 9,15: 11,30; 
12,45; 16; 18,15; 20.30); Modem
(orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18; 20); 
Patinoarul „23 August" (ora 20); 
Grădina Modern (ora 20,30).

MIHAI VITEAZUL: Timpuri 
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 copii).

OMUL DIN LARAMIE : 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).

(orele
DIN 

(orele 
18,30;

(orele

MIRE: Unirea

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

13.30: 16; 18,15;

Drumul Sării
Crîngași (orele

rora (orele 9; 11,15; 13,38 
18; 20,15); Miorița (orele 9,30 
15; 17.30: 20); Grădina Aurora (ora 
19.45).

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

ULTIMA ZĂPADA DE PRIMĂ
VARĂ: Viitorul (orele 15,30; 18;
20.15) .

CE CULOARE ARE DRAGOS
TEA: Flacăra (orele 15,30; 18;
20.15) .

FILIP CEL BUN: Vitan
15.30: 18).

HOINARII: Popular (orele
18: 20.15).

CONSPIRAȚIA: Progresul 
15.30: 18: 20.15).

INCREDIBILELE AVENTURI 
ALE UNOR ITALIENI ÎN 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 : 
Grădina Vitan (ora 19,45).

(orele

15,30;

(orele

15,30 Volei masculin : Românla- 
Polonia. Transmisiune directă din 
Sala sporturilor de la Constanța. 
17,00 Emisiune în limba germană. 
13,45 Tragerea Loto. 18.50 Din lu
mea plantelor și animalelor. 19,20 
1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 20.00 
Univers științific — Cincinalul re
voluției tehnico-științiflce. 20.35 
Interpretul preferat : Corina Chi- 
riac. 20,45 Film artistic : „Agentul 
N 25“ — producție a studiourilor 
cinematografice iugoslave. 22,10 

progra-

DEFILEUL LEGENDELOR
TATE: Moșilor (orele 15,30; 
Grădina Moșilor (ora 20).

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

NU TE VOI IUBI: Bucegl 
16: 18).

ULTIMUL PISTOLAR 
CROSS CREEK: Lumina 
8.30; 10.30; 12,30; 14,30: 16,30; 
20.30).

PROPRIETARII: Munca 
15.30: 18: 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; 2045).

AL PATRULEA 
(orele 16- 18).

ÎNFRÎNGEREA
KISON: Gri vița 
13,30; 16; 18,15; 
(orele 9: 11,15: 
20.30).

MARELE CIRC:
(orele 16; 18; 20);
16: 18.15).

TOAMNA CHEYENNILOR: Co- 
trocenl (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: Giulești (orele 15.30: 18; 
20.15).

PIEDONE — COMISARUL FĂRĂ 
ARMA: 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-

19,30);

Teatrul Giulești (la parcul tea
trului Giuleș.ti): NOPȚI DE VARĂ
— ora 20,30; Teatrul Mic (la Ro
tonda din grădina Cișmigiu): 
AMINTIREA SCRIITORILOR — 
ora 20; Teatrul „C. 
Savoy): UN BĂIAT 
ARS ! — ora 19.30; 
ma): ÎN GRĂDINA
— ora 19,30; Rapsodia
ȚARĂ BOGATĂ-N FRUMUSEȚI 
•— ora 13,30.

Tănase" (sala 
DE ZAHĂR... 
(grădina Boe- 
BUCURIILOR

Română:

cinematografice ’ 1l;_„1_' 
24 de ore 22,30 închiderea 
mulul.
PROGRAMUL II

17,00 Telex. 17,05 Soare 
gust. Emisiune de cîntece 
ce. 17,20 Film artistic : „.. .. .........
Vaninl". O producție a studiouri
lor de televiziune din R. D. Ger
mană. în distribuție : Annakathrln 
Burger, Reimar John Raur, Erika 
Polikowsky, Peter Sturn, Alfred 
Struve. Hari Hindemith, Brigitte 
Lindenberg. Regia Helmut Schie- 
man. 19,05 Muzică populară inter
pretată de Florica Ungur. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 
Seară de operetă : „Valurile Du
nării". Muzica ■ G. Grigoriu. Libre
tul A. Storin. Interpretează an
samblul Teatrului muzical ,,N. 
Leonard" din Galați. 21,25 Telex. 
21,30 Viața economică a Capitalei. 
Creația tehnică proprie și necesi
tățile industri ei Bucureștlului. 
21,55 Armonii intime — Seară de 
lieduri, 22,20 închiderea progra
mului.

de Au- 
patrioti- 
„Vanina

«trează avantajele pe care popu
lația le poate avea dacă în îde- 
ea de economisire Intră și va
lorificarea deșeurilor. Se cîștigă 
sume neașteptat de mari, ce pot 
fi Întrebuințate în construirea 
de edificii sociale și culturale, 
la întreținerea clădirilor și stră
zilor orașului și multe altele, 
pentru a nu mal vorbi de În
semnătatea pe care o capătă 
pentru industrie reintroducerea 
în procesul de fabricație a di
verselor materii prime printre 
care și hîrtia. Unei propagande 
metodice și insistente la nivelul 
întregii populații se impune 
să-i corespundă un sistem de 
depozitare și achiziționare efi
cient în adevăratul sens al cu- 
vîntului. Cele circa 500 de cen
tre și rulote colectoare existen
te în întreaga țară trebuie să 
funcționeze ireproșabil în rela
ția cumpărător-vlnzător și după 
un orar convenabil populației. 
Ținfnd cont de faptul că In 
mediul urban consumul este 
impresionant și că numărul 
blocurilor de locuit este precum
pănitor în marea majoritate a 
orașelor, se impune „comparti
mentarea" unui spațiu de depo
zitare al deșeurilor de hîrtie în 
cadrul celui existent : de exem
plu, saci cu hîrtie la fiecare e- 
taj sau coșuri metalice în in
cinta crematoriilor de la bloc, 
investiția fiind incomparabil 
mal mică față de beneficiile ce 
se pot obține. Se cere, însă, ca 
acțiunea să nu fie abandonată 
după cîteva zile sau săptămîni 
așa cum s-a întîmplat anul tre
cut. după apariția amintitelor 
reglementări, cînd elevii școlilor 
și liceelor au bătut la ușile 
noastre de două sau trei ori șl 
apoi n-au mai venit să ne „de
ranjeze". Să mai spunem ce ar 
avea de cîstigat școlile, elevii 
cu sumele obținute ?

Colaborarea cu tineretul, ni 
s-a spus, este destul de bună. 
Că poate fi mult mai bună, nu 
este cazul să argumentăm. Si
gur, ambii factori ai relației 
trebuie să funcționeze, să fie 
asigurate mijloace de transport, 
considerînd că organizațiile de 
tineret din școli vor acționa de 
acum înainte constant. Se cu
vine să subliniem rolul deose
bit ce revine tineretului, acela 
de a participa dar și de a pro
paga importanța recuperării 
hirtiel care mai este aruncată, 
incă. Planul de stat al Centra
lei preindustrializare și achizi
ții, sarcinile de plan ale între
prinderilor și instituțiilor, obli
gația cetățenească a fiecăruia 
dintre noi privind predarea și 
preluarea acestei forme de ma
terie primă trebuie onorată ne
condiționat.

SE TRAG
ULTIMELE BRAZDE
(Urmare din pag. I)

ca în 3—3 zile să se in
și prima dlscuire. De alt- 

mecanizatori de la
mlnd 
cheie 
fel, tinerii
C.A.P. Vadul Sorești s-au anga
jat ca în cinstea Congresului al 
X-lea al U.T.C. să efectueze nu
mai lucrări la timp și de bună 
calitate și să depășească planul 
anual de venituri prin folosirea 
eficientă a timpului de muncă 
și întreținerea corespunzătoare a 
utilajelor. în aceste zile, cu patru 
luni mai devreme, ei sînt în mă
sură să raporteze deja îndepli
nirea planului anual de venituri, 
în următoarea perioadă, pînă în 
decembrie se estimează o depă
șire cu 20 la sută a indicatorilor. 
Iată cîțiva dintre tinerii meca
nizatori fruntași : Gheorghe Că
lin, Mihai Carpen, Constantin 
Simion care prin lucrările exe
cutate pînă acum au reușit să 
depășească cu 10 000—15 000 lei 
planul inițial de venituri. în cu
rînd la Vadul Sorești se vor re
colta primele 100 hectare cu po
rumb siloz, suprafață pe care se 
va trece imediat la arat și ferti
lizat. Sînt terenuri unde se va

0 NOUĂ

însămînța grîu. De altfel, Con
stantin Simion a și fertilizat pri
mele 100 hectare din cele pregă
tite pentru această cultură. Se- 
mănătorile bine reparate sînt 
gata de start.

Despre importanța arăturilor 
și a discuitului în general, a pre
gătirii patului germinativ ne-a 
vorbit și mecanizatorul Tudor 
Balica, din cadrul Complexului 
agricol Buzău : „Aici, unde a- 
cum execut discuitul, anul tre
cut pămîntul a fost neted și 
pufos. S-au obținut 4 000 kg orz 
la hectar. Acum după disc, s-a 
hotărît și nivelarea terenului, 
pentru că se va semăna ceapă 
pentru sămînță. Dacă solul să
nătos este și bine lucrat, recol
tele vor fi fără îndoială la fel 
de bogate".

Toamna se apropie, de aceea 
acum forțele mecanice în marea 
lor majoritate trebuie concen
trate la arat și pregătirea tere
nului în toate zonele țării, mai 
ales acolo unde s-au constatat 
rămîneri în urmă la această lu
crare hotărîtoare pentru desfă
șurarea la timp și în condiții 
bune a semănatului culturilor 
de toamnă.

La 19 august 1975

mtoif kwiiohU idto

se atribuie:
• Autoturisme;
• Excursii în U.R.S.S., Cehoslovacia și Un

garia ;
® Bani: cîștiguri fixe și variabile.
VARIANTELE DE 15 LEI PARTICIPĂ LA TOATE 

EXTRAGERILE I



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 3 VINERI 15 AUGUST 1975

VIZITA DE LUCRU T E L E G R E CRONICA U. T. C.

A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului 

Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a 
trimis tovarășului MĂRIEN N’GOUABI, președintele Comitetului 
Central al Partidului Congolez al Muncii, președintele Republicii 
Populare Congo, următoarea telegramă t

Cea de-a 12-a aniversare a victoriei revoluției congoleze — 
Ziua națională a Republicii Populare Congo — imi oferă plăcutul 
prilej ca, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist, 
al poporului român și al meu personal, să vă adresez cele mai 
calde felicitări și cele mai sincere urări de sănătate și fericire 
pentru dumneavoastră, de pace, prosperitate și noi succese în dez
voltarea independentă a patriei sale poporului congolez prieten.

Dînd expresie sentimentelor de solidaritate militantă care animă 
relațiile dintre popoarele noastre, dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Congolez al Muncii, consfințite prin Declarația Solemnă 
Comună semnată cu ocazia vizitei dumneavoastră la București, imi 
exprim convingerea că raporturile de prietenie, de colaborare și 
de conlucrare fructuoasă dintre țările noastre se vor dezvolta și 
diversifica pe multiple planuri, în interesul ambelor noastre po
poare, al forțelor care luptă pentru pace și progres, împotriva im
perialismului, colonialismului și neocolonialismului, pentru o lume 
mai dreaptă și mai bună.

Președintele Republicii Venezuela, CARLOS ANDRES 
trimis președintelui Republicii Socialiste România, 
CEAUȘESCU, următoarea telegramă :

în numele guvernului, al poporului venezuelean și al

PEREZ, a 
NICOLAE

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului 
Comunist Român, a trimis tovarășului JORGE DEL PRADO, secre
tar general al Partidului Comunist Peruan, următoarea telegramă :

Cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere, am plăcerea ca, în numele Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român și al meu personal, să vă adresez cordiale 
felicitări, împreună cu urări de sănătate, de noi succese în lupta 
partidului dumneavoastră pentru consolidarea independenței națio
nale a tării, pentru progresul economic și social ai poporului pe
ruan, pentru triumful cauzei socialismului și păcii în lume.

Folosesc acest prilej pentru a exprima dorința noastră de a 
adinei relațiile de prietenie și colaborare tovărășească statornicite 
între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Peruan, in 
interesul dezvoltării multilaterale a conlucrării dintre cele două 
țări și popoare, al cauzei unității mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, a tuturor forțelor antiimperialiste.

în numele guvernului, al poporului venezuelean și al meu per
sonal, am onoarea să adresez Excelenței Voastre cele mai profunde 
mulțumiri pentru cordialul mesaj de felicitare pe care ați binevoit 
să mi-1 transmiteți cu ocazia recentei sărbătoriri a unei noi ani
versări a independenței naționale. Folosesc acest prilej pentru a 
vă reînnoi hotărirea fermă a Venezuelei de a strînge tot mai mult 
legăturile de prietenie și înțelegere care unesc popoarele și guver
nele noastre.

MINISTRU AL GUVERNULUI

Plecarea unei delegații 

a U.A.S.C.R. în S.U.A
Ieri a părăsit Capitala, in- 

dreptindu-se spre Washing
ton, o delegație a Uniunii 
Asociațiilor Studenților ~ 
muniști din România, con
dusă de tovarășul 
Ceaușescu, vicepreședinte al

Co-
Nicu

Consiliului U.A.S.C.R. Dele
gația va participa la lucră
rile Congresului Asociației 
Naționale a Studenților din 
Statele Unite ale Americii 
(U.S.N.S.A.).

ALIMI.l
ÎNTÎLmRE RELAȚII

Joi după-amiază. tovarășul 
Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., s-a 
întilnit cu tovarășii Bert Ramel- 
son și Tony Chater, membri ai 
Comitetului Politic al Comitetu
lui Executiv al Partidului Co
munist din Marea Britanie, ca
re, la invitația C.C. al P.C.R., 
își petrec concediul de odihnă 
în țara noastră.

întrevederea s-a desfășurat in
tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

DIPLOMATICE

PLECARE

Guvernul Republicii Socialisto 
România și Guvernul statului 
Fiji, in dorința de a consolida 
relațiile de prietenie și coopera
re dintre popoarele și țările lor, 
au hotărit să stabilească relații 
diplomatice la rang de amba
sadă. Ele se vor strădui să dez
volte contactele și cooperarea 
dintre ele prin intermediul tu
turor reprezentanțelor lor ofi
ciale din străinătate.

(Urmare din pag. 1) 

tehnologic cit mai eficient, pre
cum și reducerea la strictul ne
cesar a căilor de comunicație, 
îndeosebi a celor feroviare care 
deservesc unitățile economice. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
relevat incă o dată grija perma
nentă ce trebui® manifestată 
față de gospodărirea cit mai 
judicioasă a pămîntului, în ve- 
der.ea evitării oricărei risipe de 
teren și a folosirii, intr-un spirit 
de înaltă responsabilitate socia
lă. a suprafeței agricole a țării. 
•! îrrA'-°«t cadru de preocupări, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, , cu tovarășii Emil 
Bobu. Vasile Vilcu, loan Ursu, 
Mihăil Florescu, ministrul indus
triei chimice, s-a deplasat 
zona Năvodari.

La Combinatul chimic de 
Năvodari, unde muncitorii 
făcut o caldă manifestație 
simpatie secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a examinat, la fața 
locului, căile de dezvoltare în 
viitorul cincinal a acestei între
prinderi.

La cîteva zile de la adoptarea

în
Ia 
au 
de

de către Comitetul Politic E- 
xecutiv a unui ansamblu de 
măsuri in vederea introducerii 
in circuitul economic a deșeu
rilor și resurselor secundare, 
vizita tovarășului Nicolae
Ceaușescu, analiza și recoman
dările sale au evidențiat, la 
Năvodari, o dată în plus, marile 
posibilități de care dispune in
dustria noastră, de a lărgi baza 
de materii prime și materiale, de 
a ridica gradul de folosire efi
cientă a acestora. Astfel, pe baza 
valorificării deșeurilor de cenu
șă de pirită rămase de la fa
bricarea acidului sulfuric se vor 
obține minereu de fier și meta
le neferoase. O importantă sur
să pentru realizarea de materia
le de construcții — plăci, pre
fabricate, cărămizi — precum 
și de amendamente pentru ar 
gricultură, o va reprezenta fos- 
fogipsul, rezultat în urma pro
cesului de fabricație a îngră
șămintelor fosfatice. S-a eviden
țiat, de asemenea, importanța 
obținerii unor produse anorgani
ce pe baza sărurilor de fior pro
venite din procesele de producție 
a fosforitelor.

Analizind viitoarele etape 
de dezvoltare și diversificare a

producției combinatului pe baza 
prelucrării acestor deșeuri și re
surse secundare, secretarul gene
ral al partidului a indicat ca 
noile linii tehnologice să fie 
amplasate în cadrul actualului 
perimetru, prin utilizarea mai 
bună a terenurilor existente, 
compactarea construcțiilor și 
folosirea rațională a dotărilor 
existente.

In continuarea vizitei de lu
cru, 
Ceaușescu, 
Ceaușescu, 
conducerea 
care l-au 
general al 
minat, la bordul 
și pe teren, variantele de 
plasare a viitorului 
petrochimic. Analiza 
lor proiecte, prezentate 
studiu 
partidului, a condus la alegerea 
soluției celei mai potrivite, și 
anume amplasarea combinatu
lui petrochimic pe malul mă
rii, între orașul Năvodari 
capul 
va fi 
trat 
care 
această zonă, deosebit de rodnice

tovarășul 
tovarășa 

ceilalți tovarăși din 
de partid și de stat 
însoțit pe secretarul 
partidului au exa- 

elicopterelor 
am- 

. combinat 
diverse-

___ ,n___ spre 
secretarului general al

Nicolae 
Elena

__  __ , ______ i și 
Midia. în acest fel nu 
afectat nici un metru pă- 
din terenurile agricole 
se înfățișează aici, în

datorită lucrărilor de îmbună
tățiri funciare și de irigații. 
Totodată, activitatea combinatu
lui va dispune de facilitățile pe 
care le va crea amenajarea în 
imediata apropiere a unui port 
maritim.

Conceput ca un tot unitar 
combinatul va avea, în prima 
etapă, o rafinărie de mare ca
pacitate, cu posibilități de ex
tindere și va dispune de 18 mari 
instalații petrochimice, asigurînd 
astfel o largă gamă de produse 
pentru fabricația firelor și fi
brelor sintetice, materialelor 
plastice, cauciucului sintetic și 
altele.

Sub toate aspectele, conclu
ziile secretarului general, atît 
cele vizind realizarea propriu- 
zisă a combinatului, cit și cele 
referitoare la principiile de con
cepție a acestui obiectiv, au pus 
în evidență preocuparea pentru 
realizarea unor platforme in
dustriale organizate în mod 
științific, cu o dispunere cit mai 
rațională a fluxurilor tehnolo
gice, în conexiunea valorifică
rii superioare a produselor re
zultate prin procedee moderne 
de înaltă eficiență economică.

Primul ministru al Guvernu
lui, Manea Mănescu, a primit, 
joi după-amiază, pe Korkut O- 
zal, ministrul alimentației, zoo
tehniei și agriculturii din 
Turcia.

In cadrul convorbirii, desfășu
rată într-o atmosferă cordială, 
au fost abordate probleme pri
vind posibilitățile de dezvoltare 
și diversificare a relațiilor bila
terale de cooperare economică 
și tehnico-științifică în dome-

niile industriei, agriculturii, 
transporturilor, precum și în alte 
sectoare de interes comun.

La primire au participat An
gelo Miculescu, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul 
agriculturii și industriei alimen
tare, și loan Ciolan, secretar ge
neral adjunct al guvernului.

A fost de față Osman Derinsu, 
ambasadorul Turciei la Bucu
rești.

Joi a părăsit Capitala delega
ția Partidului de Stinga-Comu- 
niștii din Suedia, condusă de 
Karl Hallgren, membru supleant 
al C.C. al P.S.C.S., care a făcut 
o vizită de studiu în țara noas
tră, la invitația C.C. al P.C.R.

Delegația a purtat convorbiri 
la comitetele județene Maramu
reș, Constanța și Galați ale 
P.C.R., a vizitat obiective eco
nomice și social-culturale din 
aceste județe. Au avut loc, de 
asemenea, convorbiri la secții 
ale C.C. al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost salutată 
de tovarășul Constantin Băbălău, 
membru al C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

TELEGRAMĂ

MANIFESTARE

CULTURALĂ

(Agerpres)

Cu prilejul Zilei naționale a 
Republicii Populare Congo, 
George Macovescu, ministrul a- 
facerilor externe al Republicii 
Socialiste România, a trimis o 
telegramă de felicitare ministru
lui de externe al acestei țări, 
David Charles Ganao.

Cu ocazia celei de-a 30-a ani
versări a proclamării indepen
denței Republicii Indonezia, In
stitutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea a or
ganizat joi o manifestare cultu
rală.

Au participat Stanciu Stoian, 
secretar general al Ligii româ
ne de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa, reprezentanți ai 
I.R.R.C.S., Ministerului Afaceri
lor Externe, Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, oameni de 
artă și cultură, un numeros pu
blic.

Au fost prezenți Mohamad 
Achirul Aen, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Republicii 
Indonezia la București, membri 
ai ambasadei.

Manifestarea S-a încheiat cu 
un program de filme documen
tare indoneziene.

Difuzarea manualelor școlare
Începînd de azi, 15 august a.c., 

In 27 de librării din Capitală se 
desfășoară difuzarea manualelor 
școlare pentru elevii din anii 
I—IV licee de cultură generală, 
Invățămint seral și fără frec
vență. Manualele școlare pentru 
clasele I—XII cursuri de zi ale 
școlilor de cultură generală se 
acordă gratuit. Manualele în 
limbile naționalităților conlo
cuitoare se găsesc spre vinzare 
la Librăria Copiilor din Piața 
Romană nr. 9.

— Sint asigurate — ne-a re
latat conducerea Centrului de 
librării București — cantități 
suficiente de manuale la toate 
unitățile pe care le-am desem
nat în acest scop. Pentru in
formarea cititorilor iată și adre
sele lor : G. Coșbuc, Str. Lip
scani nr. 26, Mihai Eminescu, 
Str. E. Quinet nr. 6, Ion Slavici, 
Bd. Ilie Pintilie nr. 39, Copiilor, 
Piața Romană nr. 9, Luceafă
rul, Str. J.S. Bach nr. 3, St. O 
Iosif. Str. M. Eminescu nr. 117,
L. Rebreanu, Șos. Colentina nr.
1, G. Topîrceanu, Șos. Mihai 
Bravu nr. 106—108, Librăria nr. 
27, Bd. Muncii nr. 170, Librăria 
nr. 131, Șos. Colentina — bloc 3, 
Miron Costin, — complexul co
mercial 2 Baba Novac, Junimea, 
Bd. Ion Șulea nr. 79, Librăria 
nr. 133, Bd. Macaralei nr. 57, 
Librăria nr. 1, Str. Sf. Gheor- 
ghe Nou nr. 3—5, N. Bălcescu, 
Calea Șerban Vodă nr. 43, Pro
gresul, Șos. Giurgiului nr. 119, 
Librăria nr. 39, Aleea Străduin
ței nr. 1, Gr. Alexandrescu, Ca
lea Rahovei nr. 107, Școlarilor, 
Șos. Olteniței nr. 71, Tineretu
lui, Bd. Schitu Măgureanu nr.
2, Librăria nr. 30, Calea Rahovei 
nr. 415, B.P. Hasdeu, Str. Dru
mul Taberei nr. 18, Giulești, Ca
lea Giulești nr. 133, Lyceum, 
Bd. Păcii nr. 128, Librăria nr. 135, 
Drumul Taberei — bloc C. 8 
microraionul 5, Steaua, Bd. 1 
Mai nr. 174, I.L. Caragiale, Ca
lea Griviței nr. 80.

în afara acelor menționate 
mai sus se vor găsi spre difu
zare începînd de la 15 septem
brie la o serie de librării ca
M. Eminescu, G. Coșbuc și Co
piilor, manuale pentru învăță- 
mîntul profesional, tehnic și 
liceal de specialitate. De ase
menea, tot de la această dată va 
începe și difuzarea manualelor 
pentru școlile de cultură gene
rală. librăriile selecționîndu-le 
astfel ca ele să poată acoperi 
toate zonele principale ale Ca
pitalei.

Există de asemenea în librării 
cantități însemnate din Întrea
ga gamă de rechizite școla
re, începînd cu cele necesare 
elevilor care pășesc pentru pri
ma dată pragul școlii. Au apărut 
astfel și unele articole noi : al- 
fabetare, tempera și goașe in 
truse speciale, ghiozdane, ser
viete, mape, modele mult îm
bunătățite față de cele existen
te în 1974. în librării se găsesc 
la dispoziția cumpărătorilor 
liste cu lucrări recomandate, ca 
bibliografie școlară și de rechi
zite școlare pe clase.

în scopul 
perative a _________
librăriile M. Eminescu, I. Crean
gă, G. Coșbuc, L. Rebreanu, li
brăriile nr. 1 și 131, s-au pregătit 
seturi de rechizite pe clase, fi
ind asigurate de asemenea mare 
parte din titlurile recomandate, 
ca bibliografie școlară. La Casa 
de comenzi de la librăria nr. 1 
din Str. Sf. Gheorghe Nou nr. 3, 
se pot solicita telefonic (16.29.45.) 
atît articole de papetărie, rechi
zite școlare, cit și cărți reco
mandate elevilor ca bibliogra
fie școlară, culegeri de proble
me, dicționare, manuale pentru 
învățarea limbilor străine 
Solicitantul va indica ziua 
ora, astfel ca livrarea să 
facă in mod organizat și opera
tiv.

Lucrătorii unităților noastre 
sînt pregătiți să primească pe 
elevii acestui an școlar cu a- 
ceeași dragoste, oferindu-le noi
le daruri de cunoștințe însumate 
în manuale destinate lor.

aprovizionării o- 
cumpărătorilor la

etc. 
și 
se
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DE ZIUA PRESEI Mărturii arheologice privind
istoria și civilizația

(Urmare din pag. I)

• TURNEUL INTERNA
ȚIONAL DE TENIS de la 
Toronto a continuat cu des
fășurarea partidelor din tu
rul doi. Campionul român 
Ilie Năstase l-a învins cu 6—4, 
1—6 pe americanul Steve 
Krulevitz.

• La Haskovo (Bulgaria) 
s-au incheiat aseară, campio
natele mondiale de lupte 
greco-romane pentru juniori. 
Dintre luptătorii români s-au 
evidențiat Nicolae Horin- 
ceanu (52 kg) și Ștefan Rusu 
(categ. 68 kg) care au cuce
rit medaliile de argint, și 
Zaharia Felea (categ. 82 kg) 
medaliat cu bronz.

Astăzi încep campionatele 
mondiale de lupte libere.

• Competiția masculină de 
volei „Trofeul Tomis" a eon-

tinuat ieri la Constanța cu 
meciurile etapei a 3-a. Selec
ționata României a întrecut 
cu scorul de 3—1 (15—11, 
11—15, 15—10, 15—5) echipa 
Iugoslaviei în timp ce re
prezentativa Cehoslovaciei a 
învins cu 3—0 (15—8, 15—2, 
15—9) echipa Ungariei.

Astăzi se joacă meciurile 
ROmânia-PoIonia și Ungaria 
Iugoslavia.

• Campionatele republi
cane de ciclism s-au încheiat 
ieri cu proba de fond rezer
vată seniorilor. Titlul de 
campion a revenit dinamovis- 
tului Teodor Vasile, crono
metrat pe distanta de 155 km 
(pe ruta Ploiești-Cheia-Pre- 
deal-Sinaia Cota 1400) eu 
timpul de 4h 31’04”.

DUMINICĂ - CUPLAJ FOTBALISTIC IN CAPITALĂ
Duminică, în cadrul primei etape a noii ediții a Campionatului 

categoriei A de fotbal, in Capitală sînt programate două meciuri 
care se vor desfășura în cuplaj pe stadionul „23 August", după cum 
urmează : ora 15,15 : Sportul Studențesc — Universitatea CIuj-Na- 
poca ; ora 17,00 : Rapid — Olimpia Satu Mare.F. LEREA

forfele pentru a fi ajutoare 
de nădejde ale partidului 
în mobilizarea și valorifica
rea vastelor energii de ca
re dispune poporul nostru, 
în descoperirea de noi re
surse, de noi bogății ale pa
triei, în efortul de perfec
ționare a omului, de dezvol
tare a conștiinței socialiste, 
de afirmare a spiritului re
voluționar în întreaga via
ță a societății.

Sărbătorind Ziua presei, 
lucrătorii tuturor publicații
lor, ai radioului și televiziu
nii sînt hotărîți să facă to
tul pentru a duce mai de
parte tradițiile înaintate ale 
presei comuniste și demo
cratice din România, pentru 
a îndeplini cu cinste sarci
nile trasate de partid. Prin 
munca lor, prin întreaga lor 
activitate acționează cu fer
mitate pentru ca presa ro
mânească să fie așa cum a 
subliniat în renetate rinduri 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
o oglindă fidelă a dina
mismului și bogăției vieții 
noastre noi, a marilor succe
se dobîndite de colectivele 
de muncă în întrecerea so
cialistă, a eforturilor clasei 
muncitoare, țărănimii, inte
lectualității, tuturor oameni
lor muncii pentru îndeplini
rea importantelor sarcini și- 
obiective trasate de partid. 
Parcurgem o etapa istorică 
deosebit de fertilă, cind e-

venimentele se succed in
tr-un ritm tot mai accelerat, 
trepidant în viața politică, 
în economie, în cultură, în 
toate domeniile de activita
te. Din această realitate se 
desprinde necesitatea anga
jării tuturor organelor de 
presă în realizarea consec
ventă a unui program de 
informare prompta și efici
entă asupra evenimentelor 
la zi, publicării celor mai 
proaspete și mai interesan
te știri despre munca ți 
viața constructorilor socia
lismului, despre activitatea 
politică desfășurată de or
ganele centrale și locale de 
partid și de stat, despre 
munca creatoare în slu|ba 
omului, a dezvoltării sale 
multilaterale. In același timp, 
ca adevărată tribună de 
luptă a noului împotriva a 
tot ceea ce este vechi și nu 
mai corespunde cerințelor 
timpului istoric, pe care-l 
trăim, presa trebuie să se 
afirme activ prin combate
rea manifestărilor retrogra
de, a atitudinii înapoiate 
față de muncă, față de pro
prietatea socialistă, pentru 
întronarea în toate colecti- 

. vele a unui climat de or
dine și disciplină.

Ca organ central al U- 
niunii Tineretului Comunist, 
ziarul „Scînteia tineretului", 
militînd activ pentru înde
plinirea sarcinilor care re
vin întregii noastre prese, 
slujind cu credință cauza

nobilă a partidului, 
chemat să-și aducă 
mai mult contribuția 
entuziastă la promovarea 
activă în rîndul tineretu
lui a principiilor de muncă 
și de viață ale comuniști
lor, să militeze pentru creș
terea și formarea unor ast
fel de oameni care să fie 
promotori neobosiți ai 
spiritului revoluționar, ai 
nouiui în toate sectoarele de 
activitate, care să munceas
că fără preget pentru 
dicarea patriei noastre 
noi culmi de progres și 
vilizație.

Contribuind prin întreaga 
lor activitate la formarea 
omului nou, lucrătorii din 
presă, pentru care a da 
dovadă de spirit realist, de 
combativitate revoluționară, 
de abnegație și devotament 
in muncă, de atitudine cri
tică și autocritică repre
zintă o îndatorire funda
mentală, trebuie să-și spo
rească continuu preocupa
rea pentru a fi ei înșiși, așa 
cum cere secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, oameni 
„cu o concepție 
cu o temeinică 
marxist-leninistă, 
să înțeleagă marile 
sformări revoluționare din 
lume" pentru a sluji, prin 
întreaga lor activitate 
„interesele clasei muncitoa
re, ale întregului 
cauza partidului, a 
lismului și .comunismului".

este 
tot 
sa

ri
pe 
ci-

înaintată, 
pregătire 
în stare 

tran-

popor, 
socia-

regiunii Bucureștiului
Studii arheologice întreprinse 

în vatra Bucureștiului și în 
cîteva din împrejurimile sale au 
scos la iveală o serie de noi 
mărturii documentare privind 
istoria regiunii, civilizația stră
veche a acestor meleaguri. Pe 
malul drept al rîului Colentina, 
în cartierul Bucureștii Noi, au 
fost identificate recent urmele 
unei așezări rurale getice da- 
tînd din a doua epocă a fierului 
(sec. II î.e.n.) — locuințe din 
lemn și lut, vetre de foc, gropi 
de cereale, fragmente ceramice, 
unelte. Arheologii au constatat 
lipsa unei sistematizări a așe
zării, precum și o mare varie
tate a vaselor din lut ars. Noua 
așezare se adaugă celor peste 
20 aparținînd aceleiași perioade, 
depistate la Dudești, Dămă- 
roaia, Tinganu, Bragadiru ș. a., 
completînd astfel harta arheo
logică a Capitalei.

De curînd, în cadrul șantieru
lui arheologic din perimetrul 
Spitalului Brîncovenesc au fost 
descoperite urmele unei con
strucții feudale datînd de la 
sfîrșitul secolului al XVII-lea, 
vase și instrumente medicale.

Un interes similar au stirnit 
cercetările 
Buftea, unde a 
vatra unuia dintre 
vechi sate domnești (Mănești), 
sat datat, conform 
lor scrise, în veacul 
Arheologii au dovedit existența 
așezării cu un secol mai devre
me decit se știa pînă acum. 
Ceea ce reține, mai cu seamă, 
atenția sint două necropole 
foarte bine păstrate, dintre care 
una din piatră, lucru rar întil
nit la acea vreme, precum și 
numeroase obiecte de podoabă 
și monede din vremea lui Mir
cea cel Bătrîn.

de la Buciumeni- 
unde a fost stabilită 

cele mai
documente- 
al XVI-lea.

COOPERATIVA
CONSTRUCTORUL"

BUCUREȘTI
Primește spre calificare „Prin ucenicie la locul de muncă* tn 

sesiunea 1—10 septembrie 1975 tineri absolvenți ai școlii generale 
de 10 ani și promovați ai clasei a VlII-a ai școlii generale din 
promoția 1975, care împlinesc virsta de 16 ani pină la 15 iunie 
1975 sau absolvenți ai școlii generale de 8 ani din promoțiile 
anterioare care nu s-au încadrat în producție în vreo formă a 
calificării ji nu au depășit virsta de 19 ani, în meseriile :
• zidari — mozaicari — faianțari
• dulgher — timplar — parchetar
Durata școlarizării este de 1 și 1/2 ani pentru absolvenții școlii 

generale de 10 ani și 2 ani pentru promovata clasei a Vlll-a 1975 
și absolvenții școlii generale de 8 ani din promoțiile anterioare.

Pe toată durata școlarizării se acordă cazare, abonamente la 
tramvai, haine de protecție și rechizite in mod gratuit, precum 

și indemnizația lunară intre 500 și 700 lei, in perioada I. 
(8 luni) ; 650 pină la 850 lei, in perioada a 11-a, și 750 pînă la 950 
lei, in perioada a IlI-a, din care se suportă masa la cantină.

Solicitanții vor depune următoarele acte :
• certificatul de naștere in copie certificată
• certificatul sau adeverință de absolvire a 10 clase, școala 

generală, sau de promovare a 8 clase, școala generală din anul 
1975 sau promoțiile anterioare in original

• analiza singelui
• radioscopia pulmonară
• fișa copilului de la 0 la 15 ani (vaccinări)
• dovada de la policlinica locală din care să rezulte ci în 

localitate nu sint boli molipsitoare
• adeverință din care să rezulte funcția și retribuția tatălui.
Înscrierile se fac zilnic la sediul cooperativei din București, 

Str. Smirdan nr. 30 sec. 4, între orele 10,00 — 15,00 pină la data 
de 1 septembrie 1975 sau telefon 13 4711, serviciul Personal In- 
vățămint.

CONFECȚII ÎN RATE
vâ oferâ magazinele 

Ministerului Comerțului Interior

RETRIBUȚIA LUNARA NETA
— pînă la 1 000 lei
— de la 1 000 — 2 000 lei
— de la 2 000 — 3 600 lei

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

Pentru bărbați
Costume, pantaloni, sacouri, 

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

bumbac, costume taior din a- 
ceieași țesături, pantaloni, 
bluze, fuste, compleuri (pan
taloni și bluză), 
seară din mătase 
capoate. șorturi de 
costume de baie, 
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 in rate că
tre lucrătorii permanenți in or
ganizațiile socialiste, membrii 
cooperativelor meșteșugărești și

rochii de 
naturală, 

bucătărie, 
pardesie.

MUNCITORI ȘI MILITARI 
RETRIBUȚIA LUNARA NETA

— pînă la 1 000 lei
— de Ia 1 000 — 2 000 lei
— de la 2 000 — 3 600 lei

pensionari sînt următoarele:
NUMĂR 

MAXIM DE RATE
6
6
6

ACONTO 
MINIM 
20% 
30% 
30%

8 20%6 20%
6 39’/.

A



Moment important în cronica relațiilor 
româno-iraniene

Vizita primului ministru al 
Iranului, Amir Abbas Hoveyda, 
in țara noastră, la invitația pri
mului ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
Manea Mănescu, se înscrie ca o 
nouă contribuție la întărirea și 
diversificarea prieteniei și co
laborării dintre cele două po
poare, ca o mărturie a hotărî- 
rii celor două țări de a amplifi
ca și mai mult legăturile tra
diționale româno-iraniene, în 
interesul reciproc al cauzei pă
cii și înțelegerii internaționale.

In cursul vizitei, președintele 
României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, I-a primit pe înaltul 
oaspete iranian, primirea pri
lejuind transmiterea reciprocă 
de felicitări și urări prietenești 
intre șefii de stat ai celor două 
țări, președintele României, 
Nicolae Ceaușescu, și Maiesta
tea Sa Imperială Șahinșahul 
Aryamehr al Iranului, expresie 
a bunelor relații existente între 
țările noastre, intre cei doi șefi 
de stat.

Convorbirile purtate între cei 
doi prim-miniștri au abordat 
subiecte de larg interes reciproc 
cum sînt dezvoltarea economi
că, socială și cultural-științifică 
a celor două state, s-au trecut 
in revistă progresele realizate 
în relațiile bilaterale și s-a e- 
fectuat, de asemenea, un schimb 
de păreri în problemele inter
naționale majore.

Dînd o înaltă prețuire modu
lui remarcabil în care 
șefi de stat ai României și ira
nului au promovat și consolidat 
legăturile prietenești, colabora
rea multilaterală româno-ira- 
nîană, cei doi prim-miniștri au 
subliniat importanța istorică a 
Deciarației solemne a Republi
cii Socialiste România și Iranu
lui. semnată la cel mai inalt ni
vel, in iunie 1973, considerînd-o 
drept o temelie solidă pentru 
asigurarea cursului ascendent 
al relațiilor reciproc avantajoa
se dintre cele două țări, acest 
document — fondat pe princi
piile universal valabile ale drep
tului internațional — consti
tuind, în același timp, un aport

iluștrii

de seamă al acestor state la 
cauza păcii și conlucrării între 
popoare.

Analizind stadiul relațiilor re
ciproce, a fost relevată satis
facția pentru sporirea conside
rabilă a colaborării în domenii
le economic, social, cultural șl 
științific, rezultatele vizitei 
contribuind la identificarea u- 
nor noi posibilități de extinde
re și intensificare în viitor a a- 
cestei colaborări.

în ceea ce privește schimbul 
de opinii în probleme interna
ționale actuale, cei doi prim- 
miniștri au evidențiat necesita
tea recunoașterii și aplicării de 
către toate statele a normelor 
și principiilor fundamentale, 
universal valabile, ale dreptului 
internațional cu privire Ia re
lațiile dintre state, participarea 
tot mai activă a țărilor mici și 
mijlocii Ia democratizarea rela
țiilor internaționale, la instau
rarea unei noi ordini economice 
și politice mondiale, pentru o 
lume mai bună și mai dreaptă.

în Comunicatul comun, sem
nat la Neptun, se exprimă sa
tisfacția pentru încheierea cu 
succes a Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Euro
pa, evidențiindu-se în acest con
text dreptul fiecărui stat de 
a-și alege modul său de viață 
și dezvoltare, potrivit proprii
lor aspirații, fără amestec 
străin ; imperativul Înfăptuirii 
unor măsuri reale de dezarma
re și, în primul rind, a dezar
mării nucleare. în turul de ori
zont asupra evoluției interna
ționale s-a dat o înaltă apre
ciere eforturilor celor două sta
te îndreptate spre asigurarea 
unui climat de pace, securitate 
și cooperare între toate po
poarele. Primul ministru al gu
vernului român și primul mi
nistru al Iranului au subliniat 
importanța pe care țările lor o 
acordă creșterii rolului Organi
zației Națiunilor Unite în con
solidarea păcii și securității in
ternaționale și in stimularea 
cooperării dintre state.

Primirea la președintele 
României, convorbirile purtate 
cu primul ministru al guvernu-

Iui român, rezultatele Ia care 
s-a ajuns dovedesc caracterul 
rodnic al prieteniei și conlu
crării dintre România și Iran, 
relevă noi perspective colaboră
rii bilaterale, unitate de vederi 
în numeroase probleme ale 
vieții internaționale. Așa cum 
spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „Relațiile dintre ță
rile noastre au cunoscut o dez
voltare puternică in toate do
meniile de activitate — atit sub 
aspect macroeconomic, cit și 
microeconomic ; ele au la bază 
preocuparea statelor noastre de 
dezvoltare economico-socială 
independentă, de a asigura fău
rirea, în fiecare țară, a unei 
dezvoltări care să contribuie 
la bunăstarea și fericirea po
porului. Totodată, ele se în
scriu în preocuparea pentru o 
largă colaborare internațională, 
pentru relații noi, bazate pe e- 
galitate, pe respect al indepen
denței, suveranității, neamestec 
in treburile interne, pe necesi
tatea realizării unei noi ordini 
economice și politice internațio
nale". La rîndul său, Amir 
Abbas Hoveyda arăta : „Am a- 
vut onoarea să discut probleme 
ale vieții internaționale cu pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
am constatat că părerile expri
mate de președintele României 
sînt foarte apropiate de acelea 
exprimate de Maiestatea Sa 
Șahinșahul în aceleași proble
me. Vom face un pas înainte 
în dezvoltarea relațiilor noastre 
bilaterale, dar, în același timp, 
sînt sigur că ne vom coordona 
eforturile în cadrul organisme
lor internaționale în scopul pro
movării păcii, a unei condiții 
economice mai bune pentru 
toate națiunile".

Opinia publică din țara noas
tră, apreciind vizita ca un mo
ment important în cronica ra
porturilor prietenești româno- 
iraniene, își exprimă încrederea 
că aceste relații vor cunoaște o 
nouă amplificare în interesul 
reciproc, al păcii, progresului și 
cooperării internaționale.

I. TIMOFTE

Reuniunea comandan

ților marilor unități

militare portugheze

La Lisabona a luat sfîrșit, 
miercuri noaptea, reuniunea co
mandanților marilor unități mi
litare portugheze, desfășurată 
sub președinția generalului 
Otelo Saraiva de Carvalho, șeful 
Comandamentului operațional 
continental (COPCON).

La încheierea reuniunii, un 
purtător de cuvînt a declarat că 
a fost examinată situația milita
ră și politică și s-a citit un do
cument elaborat de un grup de 
ofițeri din cadrul COPCON.

• PREȘEDINTELE PORTU
GALIEI, generalul Francisco 
da Costa Gomes, l-a primit joi 
la Palatul Belem pe secretarul 
general al Partidului 
nist Portughez, 
hal. Miercuri, 
portughez a avut, 
nea, o Întrevedere 
rul general 
cialist, Mario

Comu-
Alvaro Cun- 
șeful statului 

de aseme- 
cu secreta- 

al Partidului So- 
Soares.

Situație încordată 
în

Situația continuă să rămină 
încordată în Timor, unde inci
dentele care au avut loc în ul
timele zile s-au soldat cu cîțiva 
morți și cu mai mulți răniți în 
rîndul populației civile — anun
ță un comunicat dat publicității 
miercuri seara la Lisabona, de 
Președinția republicii. Comuni
catul precizează că serviciile ad
ministrative și instituțiile comer
ciale din acest teritoriu sînt în
chise.

După cum s-a mai anunțat, o 
formațiune politică din Timor
— Uniunea Democratică (U.D.T.)
— a cerut guvernului portughez 
să proclame de urgență inde
pendența teritoriului, fără a se 
mai aștepta termenul stabilit la 
convorbirile de la Macao, și anu
me anul 1978. Celelalte două 
partide politice nu s-au alătu
rat cererii U.D.T.

Comunicatul Președinției por
tugheze precizează că U.D.T. 
și-a avansat condițiile după ce 
atacase poliția din Dill — capi
tala teritoriului — și încercuise 
cartierul general al armatei por
tugheze. Guvernul portughez, se 
arată în comunicat, își va men
ține „poziția de arbitru și va 
încerca să îndemne părțile im
plicate să coopereze în elabo
rarea unei platforme comune de 
natură să ducă la depășirea cri
zei și la evitarea unui conflict 
generalizat".

Lumini adinei

S
eara, în capitala 
congoleză, are ce
va fascinant de 
pînză mișcată în
cet de imense, ne
văzute pensule 

parcă, aruncind impresionante 
și fugare culori, brize ale su
fletului unui mare artist. Pal
mierii închipuie uriașe elice în 
aer, verzi pînă la negru, iar 
arborii de fier încremenesc 
roșu în floarea lor ca un cior
chine. Se simte răsuflarea flu
viului, îmbrățișarea sa dintr-o 
parte, pentru ca mai departe, 
la marginea orașului, în scli- 
pătul rece al lunii, în zona, ca
taractelor, apa să urce . și să 
coboare imenși fluturi aibi 
de spumă, curcubee lunare cu 
aripi de-argint. Copacul, pe 
nume Mango - în transcriere 
strict fonetică — își desface 
floarea, bulgărul galben și viu 
de lumină din care se sparg 
miresme îmbătătoare. Floarea 
de leandru și portocal tîrziu 
intră în replică. Și aerul tot e 
un cutreier de foșnete și de 
parfum, seara e o gradină a 
ochilor și a auzului înicare, de
parte de țară, îți plimbi cu sfi
ală gîndurile și Ie simți parcă 
atinse de cer. Brazzaville . - 
oraș lin și misterios a cărui via
ță de zi scade treptat către 
seară, părînd a intra într-o li
niște dulce de aer, dar care, 
printr-o schimbare de decor, o 
răsucire parcă în sine, se în
toarce deodată cu fața către 
altceva, fabulos. Noaptea sau 
mai degrabă părelnica noapte 
africană este o altă dimen
siune a vieții. Anulare,.înlocui
re a somnului, spargere a re
flexelor. Noaptea, centrul ora
șului devine o veritabilă biblio-

tecă. La lumina vitrinelor, pe 
trepte sau de-a dreptul pe tro
tuar, așezați pe mici covorașe, 
elevi șî studenți învață. Alții 
merg și citesc, li vezi cuprinși 
de o solemnitate caldă a lec
turii, cu un calm imperturbabil, 
indiferenți la curioșii trecători 
- printre care și noi care pri-

MANIFESTĂRI
DE APROPIATA

A ELIBERĂRII
• TOKIO. In cadrul manifes

tărilor prilejuite de a XXXI-a 
aniversare a eliberării patriei 
noastre, în sala „Asahi" din 
Tokio, a avut loc joi o seară 
culturală românească, organizată 
de Asociația de prietenie Japo- 
nia-România. Secretarul general 
al Asociației, Shiro Suzuki, a 
rostit un cuvînt de salut, iar 
prof. univ. 
președintele 
zentat o expunere 
„România — istoria și civiliza
ția sa“.

Ambasadorul României la 
Tokio, Nicolae Finanțu, a vorbit 
despre însemnătatea actului is
toric de la 23 August 1944 în 
viața poporului român, despre 
succesele obținute de țara noas
tră pe calea construirii noii so
cietăți.

A fost prezentat filmul „Cele 
șase zile în Japonia", consacrat 
vizitei președintelui României, 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășei 
Elena Ceaușescu, realizat cu 
concursul Ministerului Afaceri
lor Externe al Japoniei.

în cadrul serii culturale, a fost 
prezentat, de asemenea, filmul 
documentar '„Vechi capitale 
românești", iar o formație de 
muzică populară românească a 
susținut un reușit program ar
tistic.

• BUDAPESTA. Cu prilejul 
celei de-a 31-a aniversări a eli
berării României de sub domi
nația fascistă, în cursul zilei de 
joi loan Cotoț, 
rii noastre la 
preună cu loan 
militar și aero,

Takeshi Shimura, 
asociației, a pre- 

pe tema

ambasadorul ță- 
Budapesta, îm- 
Pușcaș, atașatul 
au depus coroa-

ției. Ibara știe perfect romă; 
nește, a studiat la București 
istoria și se pregătește să re; 
vină în România pentru a-și 
susține lucrarea de doctorat. în 
patrie este activist și profesor. 
Animator al spiritului revolu
ționar tînăr, cfascăl la catedră 
și bun, inteligent interlocutor, 
om care știe să urmărească și

PRILEJUITE
ANIVERSARE
ROMÂNIEI

de flori — în orașele Szegedne
și Oroshaza — la Monumentele 
eroilor români căzuți în lupta 
pentru eliberarea Ungariei de 
sub fascism.

• BRATISLAVA, 
manifestărilor prilejuite 
apropiata aniversare a zilei 
23 August, în R. 
orașele Zvolen, 
Piestany au avut 
la monumentele 
ostașilor români care au luptat 
pentru eliberarea Cehoslovaciei. 
Consulul general român la 
Bratislava, Carol Cozma, și ata
șatul militar al țării noastre la 
Praga, colonel Voicu Tugurel, 
împreună cu reprezentanții or
ganelor locale de partid și de 
stat, au depus coroane

în cadrul 
de 
de 
în 
Și

S. Slovacă, 
Lucenec 

loc ceremonii 
și cimitirele

de flori.

liote de drum

ÎNFRUNTAREA
CU MUSONUL

O ETAPĂ NOUĂ 
ÎN PROCESUL 
DESTINDERII 
IN EUROPA

Conferința pentru securitate 
și cooperare de la Helsinki a 
deschis o etapă nouă în procesul 
de destindere în Europa — se 
arată în declarația Consiliului 
de Miniștri al R. P. Ungare dată 
publicității joi la Budapesta. în
făptuirea principiilor expuse în 
Actul final al conferinței — 
subliniază declarația — va con
tribui la îmbunătățirea continuă 
a atmosferei de încredere 
reciprocă, la crearea de noi po
sibilități pentru extinderea șl 
dezvoltarea colaborării fruc
tuoase.

Consiliul de Miniștri al R. P. 
Ungare — relevă documentul — 
declară că Republica Populară 
Ungară va face totul ca princi
piile înscrise în Actul final al 
Conferinței de Ia Helsinki să 
fie traduse în viață, ca destin
derea să devină un proces ire
versibil.

MAJORE PE AGENDAPROBLEME
VIITOAREI REUNIUNI A ȚĂRILOR

NEALINIATE
Biroul de coordonare al țărilor nealiniate, care își are se

diul în clădirea O.N.U. din New York și care acționează în ca
litatea de Comitet pregătitor al Conferinței de la Lima a mi
niștrilor de externe ai statelor neangajate, și-a încheiat lucrările 
de pregătire pentru aspectele politice ale celor zece probleme 
principale care figurează pe proiectul ordinii de zi a reuniunii 
ce va avea loc în capitala peruană între 25—29 august.

Punctele incluse pe ordinea 
de zi a conferinței de la Lima 
au fost formulate pe baza eva
luărilor Biroului de coordonare 
in legătură cu situația politică 
internațională în etapa actuală. 
Pornind de la rolul pe care îl

Ste>.ierra

cu uimire. Ne însoțește 
Ibara Jean-Francois, primul.se
cretar al Consiliului municipal 
al organizației de tineret din 
capitală, și tot el ne și expli
că pînă la detaliu, pînă la 
semnificație, cu un patos mo
lipsitor, ne dă amănunte des
pre starea generației 
congoleze, despre rolul 
cui ei în actuala etapă 
volufiei. Fiindcă Congo, 
blica Populară Congo, 
niază el, a optat pentru con
strucția socialistă și țara este 
acum o față reală a revolu-

tinere 
și lo- 
a re- 
Repu- 
subli-

să susțină ideile, visînd cu o- 
chii deschiși la ceea ce îi va 
fi patria mîine.

E nemaipomenită aici acea 
dorință de viitor. In orice dis
cuție, cu oricare tînăr, de ori
care profesie, în cîteva minute 
se ajunge la tema principală - 
viitorul. Și iată, în acea seară, 
prima de la sosirea în Congo, 
în centrul capitalei, la lumina 
calmă a vitrinelor, puteam să 
asist la una din cele mai fru
moase și mai tulburătoare pro
fesiuni de credință față de vii
tor, să văd tineri realmente

absorbiți de lectură, chipuri 
de adolescenți grave trăind so
lemn o lumină și mai adîncă 
- aceea din interior, filtrată 
prin cuget și inimă, cu o ho
tărîre pe care ți-o dă numai 
marea încredere în ideal. Mulți 
din cei prezenți acolo în acea 
noptatică bibliotecă 
sînt la prima generație de știu
tori ai cărții fac operă de pio
nierat. in arborele lor genea
logic ei sînt ramura primă de 
lumină a cărții. Acasă nu toți 
au încă lumină electrică, ziua 
învață și muncesc, iar seara își 
iau cărțile și caietele sub braț 
și vin în centrul liniștit al ora
șului unde se pregătesc pentru 
marele examen af științei de a 
trăi și munci într-un chip nou, 
pentru a putea contribui cu 
toate forțele lor tinere și în
drăznețe la prosperitatea pa
triei, a poporului pentru care 
sînt îndemnați și educați să 
nutrească o mare dragoste, un 
mare respect. Ibara mâ întrea
bă dacă înțeleg situația aceas
ta, și eu îi răspund - mai mult, 
chiar îmi place, efortul lor e 
formidabil și mă gîndesc că 
nimic nu putea fi mai semnifi
cativ în prima zi a vizitei în 
Congo, decît această tulbură
toare imagine a tinerilor care 
caută și noaptea lumina și o 
găsesc citind, o găsesc învă- 
țînd.

Prin acest colț de lume tî- 
nără și frumoasă aveam să 
trec apoi în fiecare seară în 
timpul șederii în capitala con
goleză și să asemui imaginile 
reținute cu un lung spectacol 
de lumini în miezul cărora o- 
chii vii, pătrunzători învață 
nașterea însăși a luminii și o 
îmbrățișează cu un patos adînc 
și solemn.

estivală

au țările nealiniate pe plan in
ternațional, Biroul de coordona
re preconizează ca ideile și con
cluziile care se vor degaja la 
reuniunea de la Lima să stea, 
între altele, la baza activității 
grupului acestor state la viitoa
rea sesiune a Adunării Genera
le a O.N.U.

Biroul de coordonare arată că 
în introducerea la raportul său 
anual privind activitatea orga
nizației în perioada care a tre
cut de la ultima sesiune a Adu
nării Generale, secretarul ge
neral al O.N.U., Kurt Wald
heim, apreciază că reuniunea 
de la Lima va avea un rol în
semnat în pregătirea celei de-a 
Vil-a sesiuni extraordinare a 
Adunării, consacrată probleme
lor dezvoltării și cooperării eco
nomice internaționale, a cărei 
sarcină va fi, după cum se a- 
rată în document, „să exami
neze obstacolele și limitele ce 
stau în calea înfăptuirii unei 
noi ordini economice internațio
nale".

Comitetul pregătitor al reu
niunii de la Lima a țărilor nea
liniate este alcătuit din repre
zentanții permanenți la O.N.U. 
ai următoarelor state : Algeria, 
Guyana, India, Iugoslavia, Cu
ba, Kuweit, Liberia. Malayezia, 
Mali. Nepal, Peru. Senegal. Si
ria, Somalia, Sri Lanka, Tan
zania și Zair. Comitetul a for
mulat concluzia că reuniunea 
țărilor nealiniate de la Lima 
se va desfășura „într-o situație 
internațională dinamică și com
plexă. caracterizată de realizări 
importante, graduale, dar și prin 
persistența unor amenințări la 
adresa păcii, precum și a u- 
nor probleme și pericole se
rioase, atît pentru statele ne
angajate, cît și pentru comuni
tatea internațională în ansam
blul ei".

După orele apăsătoare ale aventurii aeriene, după ce pri
virea a pribegit printre coloșii de un alb extenuant pe care 
ii compuneau cu dezinvoltură norii, după un salt prin văz
duh de mii .de kilometri, care a dezrădăcinat sentimentul com
plex al depărtărilor, am avut pe neașteptate prima intilnire 
cu musonul. Mi se gravaseră in memorie pagini despre teri
bila dezlănțuire a naturii — impresii ale unor călători mai 
mult sau mai puțin aureolați de celebritate, ca și verdicte 
lipsite de sensibilitate ale specialiștilor in materie. Imagina
ția plasa musonul pe teritoriul fantasticului. Ravagiile sale 
se traduceau, statistic, în bilanțuri cutremurătoare. Cuvîntul 
dobindise rezonanțe dramatice amplificate prin știrile de 
gazetă.

Nu mă eliberasem de senzația îngrozitoare că m-am ră
tăcit pe un jăratec, care mă însoțise în scurta escală de la 
Madras, clnd la Trivandrum, chiar pe aeroport, in timp ce ni 
se așezau pe git, cu delicate gesturi de bun venit, ghirlande 
de flori, s-a declanșat ceea ce, la început, părea a fi o 
simplă ploaie, dar care s-a dovedit mai aprigă decit crezu
sem. Ploua vijelios, cu furie nestăpinită. Umbrelele nu pu
teau oferi nici o speranță de protecție. Spectacolul cel mai 
surprinzător îl ofereau, însă, localnicii. Păreau nepăsători la 
rostogolirea fără contenire a găleților cu apă ale cerului. 1 și 
păstrau zimbetul, gentilețea, nu dădeau semne de nerăb
dare. O stranie indiferență putea fi descifrată. O resemnare 
șocantă pentru cel venit de pe un alt continent. Mai tirziu 
ploaia s-a oprit brusc. La fel de brusc precum s-a dezlănțuit. 
Peste oraș s-a coborit o răcoare blindă. După care căldura a 
reintrat în drepturi. Căldura unei camere de baie in care 
s-au adunat aburi fierbinți.

In zilele care au urmat, cerul a devenit senin. Fără nici o 
urmă de nori. O căldură lipicioasă, toridă, ne împresura ne
iertătoare. Pînă și elefanții dădeau semne de moleșeală. 
Căutau ascunzișuri umbrite și ignorau aparatele de fotogra
fiat ale vizitatorilor. Doar la „Reptile House", cobrele nu se 
arătau jenate de fierbințeala din atmosferă. Cerul limpede 
nu putea să făgăduiască picătura de apă după care pămintul 
avea să jinduiască. Un miros de uscăciune putredă bînțuia 
prin locurile acelea cărora palmierii, cocotierii și bananierii 
le confecționează un decor aparte, pus in relief de reflec
toarele solare.

Traseul masonului nu este uniform. Uneori îl însoțește se
ceta prelungită, devastatoare, alteori ploaia și inundațiile IU 
fel de devastatoare. Secole de-a rîndul resemnarea a fos\ 
singura armă in fața nefericirii. Oamenii priveau cupola ce
rului și se supuneau sentințelor aspre ale naturii. Nu în
drăzneau să li se opună. Sperau doar in clemența capricioa
sei naturi. Dar anii din urmă au fost martori ai btiruirii 
multor obișnuințe ale trecutului. Oamenii Indiei au ințeles 
că musonul poate fi împiedicat să-i tiranizeze, că foametea 
ți sărăcia pot fi înlăturate. Am cunoscut satul indian in ve
cinătatea acelei uluitoare aglomerări urbane care este New 
Delhi ca și in apropiere de Cape Comorin. Aparent, dar nu
mai aparent, aceleași imagini se ofereau privirii. Dincolo de 
ceea ce era comun, puteam să descopăr aspectele diferite — 
in condițiile unor decalaje uimitoare — ale unei bătălii de 
proporții, al cărei obiectiv prim este ieșirea din captivitatea 
musonului. Un țăran născut în primul an al acestui secol 
îmi povestea cum a învins reticentele consătenilor lui, a- 
tunci clnd tractoarele și-au făcut apariția pe ogoare. Distanța 
de la plugul de lemn la mașinăria metalică n-a fost ușor de 
parcurs. In multe sate indiene această distanță nici n-a fost 
încă străbătută. Dealtfel, nu-i vorba doar de folosirea tracto
rului, ci, în general, de metodele de lucru, utilizarea unor 
soiuri productive de semințe, a îngrășămintelor chimice, a- 
sigurarea irigațiilor (fără irigații, agricultura rămine o sim
plă loterie — scria Mahatma Gandhi). Agricultura modernă, 
cu recolte-record, conviețuiește cu practici moștenite din se
cole îndepărtate și care nu pot făgădui decît o existență la 
granița foametei. La New Delhi, oficialitățile subliniau mă
surile pentru aprofundarea reformei agrare ca și dimensiu
nile impresionante ale investițiilor în agricultură, menite să 
înlăture moștenirea grea a trecutului, subdezvoltarea. Eco
nomia indiană se bazează intr-o măsură crescindă pe indus
trie, cu toate că imensa majoritate a populației rămine în 
agricultură. Volumul producției industriale a crescut în ul
timul an cu 3,5 la sută. Siderurgia a produs în aceeași peri
oadă 5 600 060 tone de oțel (în cele 12 luni precedente se 
realizaseră 4 700 000 tone). In anul viitor, cu excepția unor 
sortimente speciale, necesitățile de oțel ale țării vor fi aco
perite de întreprinderile naționale. Venitul pe cap de locuitor 
s-a mărit de la 604 rupii, la începutul actualului cincinal, la 
850 rupii în prezent. Fără îndoială, este un progres care nu 
semnifică soluționarea problemelor economice ale țării. Ră- 
mîn multe de făcut. Conducătorii indieni reliefează stăruitor 
această realitate.

Musonul cu alternanța ploilor și a secetei, cu revărsări de 
ape și cu pământ pirjolit, continuă ciclic să se năpustească 
asupra Indiei. Dar oamenii acestei țări despre care, pe bună 
dreptate, se afimă că are proporțiile unui continent, au în
vățat să-și elibereze existența de povara paralizantă a indi
ferenței. Au învățat să înfrunte musonul...

EUGENIU OBREA
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• ARGENTINA va continua 
(ă aibă relații cu toate țările lu
mii, a declarat miercuri, la Bue
nos Aires, noul ministru al afa
cerilor externe, Federico Ro
bledo. El a adăugat că țara sa 
va duce mai departe politica de 
apărare a suveranității și inde
pendenței sale. Pe de altă par
te, Federico Robledo a anunțat 
că Argentina va lua parte, 
în mod cert, la reuniunea 
miniștrilor de externe din țările 
nealiniate, care va avea Ioc la 
Lima, Ia sfîrșitul acestei luni.
• PRIMUL MINISTRU al 

Marii Britanii, Harold Wilson, 
va adresa săptămîna viitoare un 
apel televizat pentru mobiliza-

Pentru lichidarea tuturor formelor
de discriminare rasială

Apel al lui Kurt Waldheim
Secretarul general al O.N.U., 

Kurt Waldheim, a făcut apel la 
toate statele și la organismele 
din sistemul Națiunilor Unite să 
participe activ la transpunerea

Anchetă privind concurența pe piața americană

a automobilelor

Venezuela :
fixată data
sub controlul

a fost
trecerii
statului

rea populației țării la lupta 
împotriva inflației. După cum 
a precizat un purtător de cuvint 
al guvernului, cu acest apel te
levizat, Harold Wilson va inau
gura o campanie amplă de pro
pagandă destinată să aducă la 
cunoștința opiniei publice pro
porțiile fenomenelor inflațio
niste și să determine participa
rea 
forturile 
cultăților

partidului ale cărui lucrări hse 
vor desfășura în perioada 20—24 
august tn orașul Matara.

locuitorilor Angliei Ia e- 
pentru depășirea dlfi- 
economice.

sa ședință 
al 

Comunist din Co- 
hotărît să convoace 
XII-lea Congres al 

pentru 9 decembrie 
cum relatează revista 

plenara a a-

ACORD PRIVIND CREAREA
S.E.L.A.

• LA ULTIMA 
plenară, Comitetul Central 
Partidului ~ 
lumbia a 
cel de-al 
partidului 
a.c. După 
„Voz Proietaria', 
probat tezele congresului, care 
au fost discutate anterior tn or
ganizațiile de bază ale partidu
lui.

Comisia america
nă pentru comerțul 
internațional și po
litica de investiții a 
primit însărcinarea 
să efectueze, in de
curs de o lună, o 
anchetă pentru a de
termina in ce măsu
ră industria produ
cătoare de automo
bile din S.U.A. are 
de suferit de pe ur
ma importurilor de 
autovehicule străine. 
Această anchetă va 
avea în vedere fir
mele producătoare 
de automobile din 
țările membre ale 
Pieței comune, Ja
ponia, Suedia și Ca
nada.

Statele Unite 
zintă, de altfel, 
riașă piață de 
facere pentru 
ducătorii de automo
bile. Astfel, un nu
măr de 1 720 000 de 
automobile străine

pre- 
o ti
des- 
pro-

au fost înmatricula
te. în anul 1973 in 
S.U.A., iar în 1974 
numărul lor s-a ci
frat la 1 370 000. Cea 
mai mare putere de 
penetrație a demon
strat-o, in ultimii 20 
de ani, firma vest- 
germană „Volkswa
gen", iar, în ultimii 
10 ani, o eficacitate 
asemănătoare au do- 
vedit-o și companii
le producătoare de 
automobile din Ja
ponia. In 1974, com
paniile japoneze au 
vîndut pe piața 
mericană 683 000 
automobile, 
wagen" ' 
această 
654 000 
firmele 
108 000.
ce 73 000, cele suede
ze 59 000 și cele 
franceze 22 742. Suc
cesul înregistrat de 
firmele vest-euro-

a- 
de 

.... „Volks- 
a plasat pe 
piață
de

■peste 
mașini, 
italiene 

cele britani-

pene și de cele japo
neze pe piața ame
ricană, a arătat a- 
genția France Preise, 
se datorează pur și 
simplu victoriei au
tomobilelor mici a- 
supra celor mari in 
condițiile crizei mon
diale a energiei, ca
re s-a făcut resim
țită și in Statele 
Unite.

Răspunsul firmelor 
americane nu s-a lă
sat mult timp aștep
tat. Compania „Ford" 
a început producerea 
de serie a mărcii 
„Pinto", iar „General 
Motors" a mărcii 
..Vega". ambele de 
dimensiuni mai mici 
și echipate cu motoa
re cu șase cilindri. 
Aceste noi tipuri de 
mașini nu au putut 
însă diminua con
curența automobile
lor mici vest-euro- 
pene și japoneze.

în viață a obiectivelor Deceniu
lui de luptă împotriva rasismu
lui și discriminărilor rasiale. 
Acest deceniu a fost proclamat 
solemn printr-o hotărîre adopta
tă în cadrul unei ședințe spe
ciale care a avut loc în timpul 
celei de-a XXVIII-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U.

într-o scrisoare a secretarului 
general al O.N.U., dată publici
tății la New York, este adresat 
un apel tuturor guvernelor, 
organismelor și instituțiilor din 
cadrul Națiunilor Unite „să-și 
afirme din nou hotărîrea fermă 
de a acționa pentru a se ajunge 
la lichidarea deplină și necondi
ționată a rasismului, discrimină
rilor rasiale și apartheidului". 
Kurt Waldheim a anexat 
scrisoarea dată publicității în 
ceastă problemă proiectele 
rezoluție în materie adoptate 
Consiliul Economic și Social 
O.N.U. (ECOSOC), care urmează 
să fie supuse spre aprobare 
viitoarei sesiuni a Adunării Ge
nerale. în aceste proiecte de re
zoluție este exprimat sprijinul 
față de lupta popoarelor pentru 
a se elibera de oprimarea rasia
lă. de colonialism șl dominație 
străină. Consiliul Economic și 
Social al O.N.U. a cerut, de ase
menea, eliberarea deținuților 
politici din Africa de Sud, sem
narea și ratificarea unei con
venții internaționale privind li
chidarea tuturor formelor de 
discriminare rasială.

a industriei petroliere

la 
a- 
de 
de 
al

Preluarea efectivă de că
tre statul venezuelean a in
stalațiilor, echipamentului și 
concesiunilor deținute de com
paniile petroliere străine ce ur
mează să fie naționalizate va 
avea loc la 31 decembrie a.c., a 
anunțat Comisia pentru proce
duri a Senatului. Comisia a pre
cizat că, în acest sens, proiectul 
guvernamental va fi modificat 
deoarece inițial se prevăzuse ca 
statul să preia bunurile compa
niilor naționalizate la cel mai 
tirziu 120 de zile după intrarea 
în vigoare a legii privind națio
nalizarea industriei petroliere. 
Oficialități guvernamentale au 
recomandat însă alegerea datei 
de 31 decembrie deoarece coin
cide cu încheierea anului fiscal 
pentru companiile petroliere 
străine care operează in această 
țară.

Companiile naționalizate — 
între care Exxon, Shell, Gulf, 
Mobil etc. — urmează să pri
mească indemnizații in valoare 
de aproximativ 5 miliarde do
lari cu bonuri guvernamentale 
plătibile în următorii 10 ani.
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• ALARMĂ RADIOACTIVA LA FRANKFURT PE MAIN. 
Intr-un parc din centrul orașului Frankfurt pe JVLain, doi 
muncitori de la salubritate au descoperit un conteiner plin 
cu lichid conținînd particule de stronțiu — 90 — element 
radioactiv. Ignorind pericolul încărcăturii, ei au avut inspi
rația de a-1 transporta și preda pompierilor, unde s-a con
statat despre ce era vorba. Recipientul nefiind bine inchis, 
poliția a declanșat o alarmă radioactivă, în cadrul căreia 
descoperitorii primejdiosului conteiner și cîteva zeci de per
soane cu care aceștia veniseră în contact au fost supuși de 
urgență examenului medical. Parcul a fost închis iar cer
cetările continuă pentru depistarea locului de proveniență a 
recipientului și a autorului iresponsabilei sale depuneri în- 
tr-un loc public. • PATINOARE FĂRĂ... GHEAȚA. Spe
cialiștii de la firma americană „Newonger International", cu 
sediul în California, propun construirea pe viitor a unor 
patinoare... fără gheață. Suprafața de alunecare este înlo
cuită cu un material plastic original, denumit „Suntec", al 
cărui cost este de două ori mai mic decît cel al instalațiilor 
frigorifice și al producerii gheței pe un patinoar obișnuit. 
Instalații de acest gen se află deja în funcțiune în Japonia, 
Mexic și la Toronto, în Canada. • O NOUA STEA ÎN CON
STELAȚIA SĂGETĂTORULUI. AstrOnomul amator japonez 
Yoshiyuki Kuwano din Hi ta, insula cea mai sudică din arhi
pelagul nipon, în prefectura Kyushu, a descoperit, întîmplă- 
tor, o nouă stea, în timp ce fotografia sistemul galactic. 
Noul astru de mărimea a noua în calendarul astronomic, 
invizibil cu ochiul liber, a fost omologat de Observatorul 
astrofizic smithsonian din Statele Unite și înregistrat sub 
numele de „Stea nouă — 1975, Constelația Săgetătorului". 
• INVAZIE DE... BERZE. în ultimele zile, în unele zone 
din sudul Ungariei s-au produs pe ogoare neobișnuite inva
zii de berze. S-a constatat că păsările, venite în număr ex
trem de mare, au invadat miriștile in căutarea hranei, în 
condițiile în care numeroase bălți ce constituiau terenul lor 
de vînătoare au secat din cauza caniculei excesive din ulti
ma perioadă. Incursiunea berzelor pe terenurile agricole se 
dovedește foarte folositoare, deoarece păsările înfometate 
distrug o mulțime de rozătoare dăunătoare.

• GUVERNELE tuturor celor 
25 de țări Iatino-americane și 
caraiblene, inclusiv Cuba, au 
ajuns tn principiu Ia un acord 
cu privire Ia crearea „Sistemu
lui Economic Latino-American 
(S.E.L.A.), relevă agenția Taniug. 
In acest sens, a fost deja ela
borat un proiect de tratat cu 
privire la formarea sistemului 
continental de colaborare și co
operare în America Latină, pre
cizează sursa citată.

Se așteaptă ca șefii de stat din 
toate țările Americii Latine să 
semneze 
viitoarei reuniuni din 
de la Caracas, prima 
la nivel inalt de acest 
continent, a cărei dată 
încă fixată.

• CONFEDERAȚIA Generali 
a Muncii din Franța a cerut gu
vernului francez si sisteze ori
ce livrări de arme către regimul 
rasist de la Pretoria. C.G.T. cere, 
de asemenea, ruperea relațiilor 
diplomatice, economice și a ori
căror alte raporturi cu Repu
blica Sud-Africană.

proiectul cu prilejul 
acest an 
reuniune 
fel 
nu

de pe 
a fost

către• CONSTRUIREA de
S.U.A. a unei baze militare pe 
Insula Diego Garcia în ciuda 
opoziției tuturor popoarelor din 
zona Oceanului Indian poate 
doar să sporească încordarea și 
să dăuneze păcii și stabilității în 
această regiune a globului — a 
declarat ministrul de externe al 
Indiei, Y. B. Chavan. Acesta a 
relevat, totodată, că, alături de 
alte state din zonă, țara sa se 
străduiește să transforme Ocea
nul Indian într-o zonă a păcii.

DEVALORIZAREA LIREI 
TURCEȘTI

• LIRA TURCEASCA a fost, 
joi. devalorizată cu 1,8 la sută 
față de dolarul S.U.A. — s-a a- 
nunțat oficial la Ankara. Acea
stă devalorizare face parte din
tre măsurile luate periodic de 
autorități pentru punerea de 
acord a lirei turcești cu cele
lalte monede internaționale care 
flotează.

• LA COLOMBO a avut loc 
o plenară a C.C. a Partidului 
Comunist din Sri Lanka, care a 
examinat probleme legate de 
pregătirile pentru congresul
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tipografi, s-a 
care permite 
din cele mai 

din Marea

• DUPĂ NEGOCIERI prelun
gite între direcțiunea publicației 
„Observer" și conducerea sindi
cală a lucrătorilor 
ajuns la o soluție 
reapariția unuia 
vechi săptămînale
Britanie. Conflictul de muncă 
a apărut în momentul în care 
direcțiunea a elaborat o listă cu- 
prinzînd propuneri pentru o re
ducere în proporție de 30 la sută 
a personalului.
APLAUZE PENTRU 
BLUL FOLCLORIC 

VIȚA"

ANSAM 
„DIMBO.

• ANSAMBLUL FOL
CLORIC „Dîmbovița" din 
Tirgoviște, aflat intr-un tur
neu in Algeria, a prezentat 
primul spectacol în frumoasa 
stațiune Sidi Ferouche, pe 
litoralul Mării Mediterane, 
la 20 km de Alger. Expri
mând bogăția, frumusețea și 
varietatea cintecului și dan
sului popular, artiștii ama
tori din țara noastră au fost 
îndelung aplaudați, reche
mați de mai multe ori la 
rampă. Piese muzicale în
drăgite ca „Hora staccato" 
și „Ciocîrlia", sau dansuri ca 
„Fecioreasca", „Tropotită", 
„Călușul" au întrunit apre
cieri unanime din partea 
spectatorilor, ca și a unor 
artiști profesioniști prezenți 
la speciacol.
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