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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

In ziua de 26 august a.c., a avut loc ședința 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist Român.

In cadrul ședinței, Comitetul Politic Execu
tiv a ascultat o informare cu privire la rezul
tatele obținute în campania agricolă de vară 
și măsurile ce se impun pentru buna desfășu
rare a campaniei de toamnă.

Comitetul Politic Executiv, apreciind rezul
tatele obținute pînă în prezent, activitatea des
fășurată de organele și organizațiile de par
tid. de toți oamenii muncii din agricultură, a 
stabilit, totodată, o serie de măsuri în scopul 
desfășurării în continuare în bune condițiuni a 
lucrărilor agricole, pentru stringerea rapidă și 
fără pierderi a întregii recolte și realizarea in
tegrală a planului de livrări la fondul de stat, 
pentru însămînțarea culturilor de toamnă și 
executarea la timp și de calitate a pregătirilor 
pentru producția anului viitor.

Pentru organizarea și urmărirea desfășură
rii lucrărilor agricole de toamnă, Comitetul 
Politic Executiv a hotărît constituirea unui co
mandament central, iar în județe și comune 
comandamente conduse de primul secretar al 
comitetului județean și, respectiv, secretarul 
comitetului comunal de partid. Comandamen
tele județene și comunale vor acționa pentru 
buna organizare a muncii, creșterea răspun
derii conducerilor de unități, a specialiștilor, 
pentru buna folosire a forței de muncă și a tu
turor mașinilor în vederea efectuării la timp 
și de calitate a lucrărilor agricole, pentru rea
lizarea integrală a fondului de stat. O aten
ție deosebită trebuie acordată folosirii la ma
ximum a capacității mijloacelor mecanice prin 
organizarea lucrului în două schimburi, sau 
în schimburi prelungite și menținerea întregu
lui parc de tractoare și mașini în deplină stare 
de funcționare. în toate unitățile se vor sta
bili programe pe fiecare cultură, orare de lucru 
pe baza deciziilor consiliilor populare, precum 
și sarcini zilnice obligatorii pentru toate for
mațiile de muncă, pentru toți lucrătorii de pe 
ogoare, care vor fi urmărite în permanență de 
către comandamentele comunale, în vederea 
respectării și îndeplinirii lor integrale.

Organele și organizațiile de partid, consiliile 
populare vor acționa pentru participarea la 
muncile agricole a tuturor cetățenilor satelor, 
inclusiv a cadrelor de conducere de la comune 
și unități agricole, a tuturor angajaților din co
mună, precum și a soțiilor acestora, în cadrul 
brigăzilor și echipelor, asigurîndu-se peste tot 
ordine și disciplină în executarea tuturor lu
crărilor agricole.

Comitetul Politic Executiv a examinat mă
surile necesare de întreprins pentru introduce
rea ordinii și disciplinei în cooperativele agri
cole de producție și creșterea răspunderii co
lective în executarea la timp și de calitate a 

"lucrărilor agricole, în realizarea producțiilor 
și a indicatorilor economici prcvăzuți în planul 
fiecărei unități. în cadrul acțiunilor de întă
rire a rolului și răspunderilor ce revin subu
nităților de producție de bază — fermă, bri
gada permanentă și sectorul de prelucrare — 
Comitetul Politic Executiv a stabilit măsuri 
corespunzătoare cu privire la organizarea și 
retribuirea muncii. în acest scop, în cadrul fer
melor și brigăzilor de producție, formația de 
bază o va constitui echipa mixtă de mecani
zatori și cooperatori sau numai de coopera
tori. Această formă de organizare a muncii are 
drept scop întărirea spiritului de echipă și a 
disciplinei, creșterea răspunderii întregii echi
pe, cît și a fiecărui membru al acesteia în parte, 
pentru folosirea deplină a bazei tehnico-mate- 
riale, executarea la timp și de calitate a volu
mului de muncă stabilit pe întreaga suprafață 
sau întregul efectiv de animale și obținerea 

nivelurilor de producție planificate. Organi
zarea și retribuirea muncii se fac în acord 
global pe întreaga echipă.

Comitetul Politic Executiv consideră că este 
necesar să se acționeze cu fermitate pentru ca 
formele colective de conducere a activității în 
agricultură să-și aducă o contribuție tot mai 
mare la întărirea disciplinei în muncă, la creș
terea răspunderii fiecărui cooperator în execu
tarea la timp a lucrărilor și realizarea produc
țiilor. în acest sens, este necesar să se acționeze 
cu mai multă fermitate pentru întărirea demo
crației cooperatiste, pentru sporirea rolului 
adunărilor generale ale membrilor cooperativei 
agricole de producție, al consiliilor de condu
cere și al adunărilor de ferme și brigăzi, în 
dezbaterea problemelor majore ale fiecărei 
unități și subunități. Trebuie să se asigure 
atragerea tuturor membrilor cooperativelor 
agricole de producție la rezolvarea acțiunilor 
și măsurilor ce se impun a fi luate in fiecare 
sector de activitate.

în continuarea lucrărilor, Comitetul Politic 
Executiv a discutat și aprobat mandatul dele
gației române la cea de-a Vil-a sesiune 
extraordinară a Organizației Națiunilor Unite, 
care va avea loc la începutul lunii septembrie, 
precum și al delegației țării noastre la Aduna
rea generală ordinară a O.N.U.

O atenție deosebită acordă România proble
melor dezvoltării și cooperării economice in
ternaționale care sînt înscrise pe ordinea de 
zi a celei de-a Vil-a sesiuni extraordinare a 
O.N.U. și, în mod deosebit, instaurării unei 
noi ordini economice internaționale.

Apreciind că actualele fenomene negative 
din economia mondială sînt o consecință a re
lațiilor economice inechitabile, a politicii im
perialiste, colonialiste și neocolonialiste de do
minație și asuprire a popoarelor, de jefuire a 
bogățiilor lor naționale, de dezvoltare și îmbo
gățire a unor state pe seama altora, Comitetul 
Politic Executiv reafirmă poziția României că, 
pentru înlăturarea acestor stări de lucruri ce 
impietează asupra progresului economic, în 
general al umanității, este imperios necesară in
staurarea unei noi ordini economice internațio
nale de natură să asigure condiții de reală dez
voltare tuturor popoarelor, un climat de înțe
legere și colaborare, de cooperare fructuoasă, 
în interesul fiecărui stat și popor, al păcii și 
prosperității generale.

România consideră că obiectivele primor
diale ale edificării unei noi ordini economice și 
politice internaționale trebuie să le constituie 
lichidarea stării de subdezvoltare, rezolvarea 
în interesul tuturor țărilor a problemei mate
riilor prime și energiei, asigurarea unui raport 
just între prețurile materiilor prime și pre
țurile produselor industriale, soluționarea pro
blemei produselor alimentare, accesul larg, 
fără discriminări sau bariere, al tuturor state
lor la cuceririle științei și tehnicii contempo
rane, crearea condițiilor necesare pentru pre
gătirea cadrelor naționale, promovarea unor 
raporturi cît mai largi de schimburi comer
ciale și de cooperare economică internațională, 
desfășurarea pe baze stabile a relațiilor valu- 
tar-financiare.

în concepția României, instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale impune lichi
darea politicii imperialiste, colonialiste și neo
colonialiste, înlocuirea vechilor relații — de 
inechitate, asuprire și exploatare a unor po
poare de către altele —, cu relații noi, bazate pe 
respectul independenței și suveranității națio
nale, pe deplina egalitate în drepturi a tuturor 
statelor, pe neamestecul în treburile interne și 
avantajul reciproc, pe dreptul imprescriptibil 
al fiecărui popor de a-și alege în mod liber 
orînduirea pe care o dorește, căile dezvoltării 
economice și sociale. Afirmarea relațiilor eco
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nomice de tip nou reclamă respectarea dreptu
lui fiecărui popor de a fi stăpîn pe bogățiile 
țării sale, de a decide în mod independent asu
pra folosirii acestora și asupra rezultatelor 
muncii sale potrivit propriilor interese și aspi
rații.

Militînd pentru instaurarea unei noi ordini 
economice, România se pronunță ferm pentru 
luarea de măsuri hotărite în vederea reducerii 
bugetelor militare și îndreptării mijloacelor 
financiare, a capacităților de producție și re
surselor umane astfel eliberate, în sfera activi
tăților constructive, în slujba dezvoltării eco- 
nomico-sociale a tuturor națiunilor și, în pri
mul rînd, al țărilor slab dezvoltate.

Soluționarea problemelor dezvoltării, crește
rea continuă și accelerată a forțelor de produc
ție și a bunăstării fiecărei țări, promovarea 
unei largi cooperări internaționale trebuie să 
constituie obiectul unui ansamblu de măsuri 
cuprinzătoare, practice și eficiente, privind in
staurarea unei noi ordini economice interna
ționale, cu norme precise, angajante pentru 
toate țările membre ale O.N.U., precum și a 
unor programe speciale de acțiune care să con
ducă la înfăptuirea acestor deziderate majore 
ale lumii, să favorizeze împlinirea liberă, ne
îngrădită, a aspirațiilor de progres ale națiu
nilor.

Comitetul Politic Executiv a luat cunoștință 
cu satisfacție și salută hotărîrea Conferinței 
ministeriale a țărilor nealiniate, care are loc la 
Lima, de a invita România la lucrările acestei 
Conferințe.

Exprimînd mulțumiri statelor care au adop
tat această hotărîre, România reafirmă do
rința de a acționa ca și pînă acum în direc
ția dezvoltării relațiilor și întăririi colaborării 
cu țările în curs de dezvoltare, cu țările mici 
și mijlocii, cu statele nealiniate, care sînt inte
resate în instaurarea unor noi relații în viața 
internațională, bazate pe principiile egalității 
în drepturi, respectării independenței și suve
ranității naționale, neamestecului în trebu
rile interne, nerecurgerii la forță și la ame
nințarea cu forța, pentru edificarea unei noi 
ordini economice și politice internaționale.

Participarea României ca invitat la Confe
rința statelor nealiniate constituie o nouă do
vadă a adîncirii solidarității cu țările în curs 
de dezvoltare, în general, cu țările lumii a 
treia, în lupta pentru asigurarea dreptului fie
cărui popor de a-și hotărî de-sine-stătător pro
priile destine, pentru făurirea unei lumi mai 
drepte și mai bune. -

Potrivit orientărilor Congresului al XI-lea, 
România va dezvolta în continuare relațiile de 
colaborare frățească cu toate țările socialiste, 
va amplifica raporturile cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orînduire socială.

în statele socialiste, țările în curs de dez
voltare, statele lumii a treia, țările mici și mij
locii găsesc un sprijin activ în lupta lor justă 
pentru dezvoltarea economică și socială inde
pendentă.

Participarea României, ca și a altor țări 
socialiste, la Conferința țărilor nealiniate este 
tocmai o expresie a solidarității și colaborării 
existente între țările socialiste și țările lumii 
a treia, împotriva politicii imperialiste, colo
nialiste și neocolonialiste, pentru soluționarea 
în interesul popoarelor a problemelor complexe 
economice și politice contemporane, pentru 
lichidarea subdezvoltării economice, pentru 
instaurarea unei noi ordini economice și poli
tice internaționale.

în cursul ședinței, Comitetul Politic Execu
tiv a rezolvat și alte probleme privind activi
tatea din domeniul industriei, cooperarea eco
nomică internațională și politica externă a 
țării noastre, precum și unele probleme ale 
activității curente de partid și de stat.

Sub înaltul patronaj al președintelui 
Republicii Socialiste România, o nouă 
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adresat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU 

participanților la cel de-al lll-lea Congres 
internațional de cibernetică și sisteme

îmi este deosebit de plăcut ca, în numele 
Consiliului de Stat, al guvernului Republicii So
cialiste România, precum și al meu personal, să 
vă adresez dumneavoastră, participanților la 
acest important forum științific internațional 
reunit la București, un salut călduros și să vă 
urez succes deplin în desfășurarea lucrărilor 
Congresului.

Cibernetica — domeniu în care vă desfășurați 
activitatea — joacă în zilele noastre un roi tot 
mai important în conducerea științifică a proce
selor de producție, a vieții economice, în ușu
rarea muncii omului și sporirea productivității 
sociale a acesteia, în progresul general al socie
tății umane. îmi exprim convingerea că Con
gresul de la București va favoriza un larg 
schimb de experiență, de păreri și informație, 
între cercetătorii și savanții care lucrează pe a- 
cest tărim, în scopul creșterii contribuției ciber
neticii la perfecționarea conducerii activității 
economice, la dezvoltarea tehnicii și stimularea 
producției materiale, la sporirea bogăției națio
nale a popoarelor.

Este cunoscut că, în epoca noastră, știința 
constituie o importantă forță de producție și 
totodată un element esențial al organizării mo
derne. raționale a societății. Aplicarea cuceriri
lor științei a devenit o condiție sine qua non 
pentru progresul fiecărei națiuni, pentru ridi
carea nivelului de trai al popoarelor, pentru a- 
meliorarea condițiilor de viață ale întregii ome
niri. Ca produs superior al geniului uman, ști
ința este chemată să slujească omul, cauza 
bunăstării și fericirii sale. Iată de ce este ne
cesar ca oamenii de știință să facă totul pentru 
punerea descoperirilor cunoașterii exclusiv în 
slujba păcii, colaborării și prieteniei intre na
țiuni. După cum se știe, in momentul de față 
uriașe resurse materiale și de creație, cu mare 
potențial de cercetare științifică sînt absorbite 
de cursa înarmărilor, de competiția pentru pro
ducerea unor arme cu efecte tot mai nimici
toare care prezintă un uriaș pericol pentru civi
lizația lumii, pentru însăși speța umană. Aceasta 
impune o poziție mai activă din partea cerce
tătorilor, a savanților, ca dealtfel a întregii 
opinii publice mondiale, in mișcarea pentru dez
armare, in lupta pentru destindere, pace și 
colaborare. Deasupra oricăror deosebiri de ve
deri politice, filozofice, religioase, oamenii de ști
ință de pretutindeni au înalta îndatorire uma
nistă de a milita neabătut pentru ca produsul 
minții lor, opera eforturilor lor creatoare să fie 
consacrate nu războiului și învrăjbirii între po
poare. ci cauzei făuririi unei lumi mai bune și 
mai drepte pe planeta noastră.

Constituie, de asemenea, o gravă anomalie 
faptul că o serie de descoperiri și cuceriri știin
țifice au o arie foarte îngustă de răspîndire. fac 
obiectul unei politici de monopol, sint conside
rate drept secrete intangibile, împiedieîndu-se 
astfel accesul unor mari populații ale globului 
la binefacerile civilizației moderne. Or. prin în
săși natura ei, știința este guvernată de princi
pii generoase, umaniste : ea trebuie să-și pro
pună ca țel suprem ridicarea condiției de viață 
materiale, sociale și spirituale a întregii umani

Sub înaltul patronaj al pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, marți dimineața au 
început în Capitală lucrările ce
lui de-al treilea Congres inter
național de cibernetică și sisteme.

La festivitatea de deschidere 
au participat Manea Mănescu, 
prim-ministru al guvernului, 
Paul Niculescu, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul 
educației și învățămintului, Ion 
Ursu, președintele Consiliului 
Național pentru Știință și Teh
nologie, Constantin Ionescu, mi
nistrul industriei construcțiilor 
de mașini-unelte și electrotehni
cii. 

Au luat parte, de asemenea, 
John Rose, director general al 
Organizației mondiale de siste
me generale și cibernetică, 
James Harrison, subdirector ge
neral al UNESCO. Erau prezenți, 
totodată, șefi de misiuni diplo
matice acreditați în România, 
alți membri ai corpului diploma
tic.

Primul ministru al guvernu
lui, Manea Mănescu, a dat citi
re mesajului adresat Congresu
lui de președintele Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu.

Participanții — oameni de ști
ință, cercetători, cadre didactice 
din învățămintul superior, spe
cialiști din peste 30 de țări din

tăți. Iată de ce se impune lichidarea oricăror 
discriminări, îngrădiri și restricții în circulația 
valorilor cunoașterii științifice, asigurarea ac
cesului liber al tuturor națiunilor, și în primul 
rînd al celor mai slab dezvoltate, la roadele re
voluției tehnico-științifice contemporane. Știința 
trebuie să exercite un rol mai activ în lichida
rea fenomenului subdezvoltării, a împărțirii lu
mii in țări bogate și țări sărace, să contribuie 
la asigurarea participării maselor largi populare 
de pretutindeni la conducerea societății, la fău
rirea conștientă a propriului lor destin, a unei 
vieți mai bune și mai drepte.

Aflindu-ne la puțin timp de la încheierea cu 
succes, la Helsinki, a Conferinței general-euro- 
pene nu pot să nu menționez contribuția pe care 
trebuie s-o aducă oamenii de știință — atît 
prin creația lor, cît și prin activitatea socială pe 
care o depun — la făurirea unor relații noi în 
viața internațională, la promovarea principiilor 
egalității în drepturi, independenței și suvera
nității naționale în raporturile dintre state, la 
cauza destinderii și securității popoarelor.

Realizarea tuturor acestor țeluri mărețe Im
pune intensificarea contactelor și colaborării in
tre cercetătorii și savanții de pretutindeni, di
versificarea formelor de cooperare în toate ra
murile tehnicii și științei moderne, pe plan in
ternațional. In epoca noastră, dezvoltarea gîn- 
dirii și practicii științifice contemporane nece
sită unirea energiilor și capacităților creatoare 
ale tuturor slujitorilor științei, abordarea cu 
forțe comune a problemelor complexe ridicate 
de descifrarea tot mai aprofundată a tainelor 
naturii, de folosirea proceselor obiective ale ma
teriei și a legilor universului în folosul civili
zației. Există un cîmp vast, nelimitat, de pro
bleme științifice majore — care interesează in 
cel mai înalt grad toate popoarele, — ce fac po
sibile și necesare dezvoltarea cooperării între 
națiuni, conlucrarea tot mai strinsă a oamenilor 
de știință de pretutindeni.

In lumina acestor considerente, a politicii sale 
active de pace și conlucrare rodnică intre na
țiuni, România promovează atît dezvoltarea ac
tivității proprii de cercetare științifică, cit și 
colaborarea multilaterală pe acest tărim cu 
celelalte state. închinindu-și energia propășirii 
societății noi. socialiste, pe care o edificăm, oa
menii de știință din țara noastră participă, tot
odată. activ, la schimbul internațional de valori 
tehnico-științifice, își aduc contribuția la solu
ționarea marilor teme și obiective ale cunoaș
terii care preocupă savanții de pretutindeni și 
de care depinde mersul înainte al omenirii pe 
calea progresului.

Cu convingerea că prezența la această impor
tantă reuniune internațională vă va oferi posi
bilitatea de a cunoaște mai îndeaproape realită
țile sociale ale României, stadiul dezvoltării ac
tivității științifice din țara noastră, vă va permite 
contacte largi cu cercetătorii și savanții români, 
doresc să vă urez, tuturor, succese tot mai mari 
in activitatea viitoare, noi izbinzi in realizarea 
proiectelor la care aspirați — spre binele și feri
cirea întregii omeniri.

Europa, Asia, Africa și America 
— au urmărit cu deosebit inte
res și deplină satisfacție mesa
jul, pe care l-au subliniat cu 
vii și îndelungi aplauze.

Lucrările reuniunii au fost 
deschise de Paul Niculescu, vi- 
ceprim-ministru al guvernului, 
ministrul educației și învățămîn- 
tului, care a relevat că inaltul 
patronaj pe care il acordă a- 
cestei reuniuni președintele 
Nicolae Ceaușescu, prezența 
primului ministru și a altor 
membri ai guvernului, partici
parea largă a cercetătorilor ro
mâni, întreaga ospitalitate față 
de acest congres sint expresia

(Continuare în pag. a lll-a)
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Primul ministru al Regatului Unit al Marii
Britanii și Irlandei de Nord, Harold Wilson, 
va face o vizită oficială în țara noastră

-iecare, la nivelul răspunderilor
și exigențelor colectivului!

La invitația președintelui Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a primului 
ministru al guvernului român, 
Manea Mănescu. primul minis
tru al Regatului Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord,

SPORT

Harold Wilson, va face o vizită 
oficială in Republica Socialistă 
România in perioada 16—18 sep
tembrie 1975.

Primul ministru britanic va fi 
însoțit de doamna M. Wilson.

Foto : AGERPRES
Uzina de mașini grele București. Moment din timpul punerii în funcțiune a unei turbine de 330 MW

La ora cînd trebuia să deschi- 
i adunarea generală a organi- 
ției U.T.C. nr. 4 mecano-ener- 
■tic de la I.U.G. „Progresul"1 
n Brăila, viitoarea organizație 
T.C. nr. 2 conform noii stole
ri, secretarul încă în funcție 
biroului acesteia (și fac preci- 
rea deoarece după două cea- 
rl de dezbateri avea să fie a- 
3 alt tînăr în locul său) se 
iică în picioare la masa cu 
nză roșie de pe podium și 
ru să se păstreze cîteva se- 
nde de liniște. Apoi anunță 

aerul cel mai calm din lu- 
» : „Timp de 15 minute, bri- 
da de agitație a secției in care 
em și noi reprezentanți va in- 
■preta cel mai recent program 
ei". Nu era o glumă. Mă și 

trebasem, de altfel, ce căuta 

acolo, pe primul rînd de bănci, 
acordeonistul acela care, din cînd 
în cind, își trecea ușor degetele 
peste clapele instrumentului său. 
O rumoare scurtă înviorează sa-

Adunările generale 
ale organizațiilor U.T.C.

la în care fiecare melodie și fie
care vers recitat se aude cu o 
distincție de invidiat. Numărul 
brigăzii începe simplu, cu un 
omagiu adus strungarilor, bobi
natorilor, electricienilor, sudori
lor și cu îndemnuri avîntate (..să 
pui suflet în tot ce faci"), conti

nuă cu momente umoristice care 
ridiculizează leneșii, apucăturile 
de pierde-vară, dezordonații, 
cosmopoliții. Ici-colo, se 
tresare. Nicu Borza pen
tru că îi sînt remarcate cali
tățile de bun muncitor, hărni
cia, pregătirea profesională. 
Dar Vasile Lipan și Nicolae 
Broască se află într-o altă cate
gorie de exemple. îi recunoști 
după surîsul știrb, unul pălește, 
celălalt se îmbujorează. Da, nu 
e plăcut. „Nu dăm flori la în- 
timplare", cîntă fetele din bri
gadă pentru unii ele păstrează 
trandafiri, alții au parte de sca
ieți, după merite, după fapte,

MIRCEA TACCIU

(Continuare în pag. a ll-a)

„CUPA CONGRESULUI 
AL X-LEA AL U.T.C.

Șl CONFERINȚEI A X-A
A U.A.S.C.R.'

Incepînd 
de azi

TURNEELE FINALE 
LA VOLEI Șl OINĂ 

în pagina a HJ-a

Pentru ca chipul din vorbe să iți arate chipul 
din lapte, Învață mai intii ce este munca

„Ei bine, amice, în nici un 
caz nu pot să accept ipoteza ta. 
Măreția umanului stă în act. în 
înfruntare, în fapte de elită..."

Nu, oricît ar părea de ciudat, 
pasajul acesta nu face parte 
nici âîntr-o dezbatere etică des
fășurată sub auspiciile unui 
club al tineretului, și cu atît 
mai puțin ea este o frîntură 
dintr-un solilocviu atît de firesc 
|i necesar unui tinăr ce se cau

tă, încă, între întrebările și op
țiunile vîrstei. Este, pur și sim
plu, un fragment dintr-o discu
ție purtată pe o bancă a unui 
parc din Botoșani, într-o dimi
neață însorită de august, ce-i 
drept cu o voce ostentativ ri
dicată, de către cîțiva tineri, 
care discuție — mărturisesc — 
nu mi-a displăcut in nici un caz.

Pînă aici, desigur, nimic deo
sebit.

Numai că, pe doi dintre prota
goniștii acestei discuții, Lucia 
Sadovei și Dragoș Serșeniuc am 
avut ocazia, peste cîteva zile, 
să-i reîntîlnesc într-o cu totul 
altă companie și într-o cu to
tul altă ipostază, — adică in
tr-unui din birourile Inspecto
ratului județean Botoșani al mi
liției, invitați (pentru a cita 
oară ?) de către maiorul Vasile 
Muraru și căpitanul Vasile Flo- 

rea la o altă discuție, de data 
aceasta despre ei înșiși. Și — 
ciudat — sclipitoarea elocință 
dispare treptat și face locul u- 
nor palide justificări, unor ar
gumente care, pe cei doi, chiar, 
demult au încetat să îi mai im
presioneze. să ii mai convingă.

ȘERBAN CIONOFF
(Continuare în pag. a lll-a) ■
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butureșteanNe mobilizăm toate forțele
pentru îndeplinirea

exemplară a sarcinilor
Aflat in plină dezvoltare, ju

dețul Tulcea își schimbă cu fie
care an nu doar înfățișarea, ci, 
odată cu ea. și structura popu
lației ocupate. Au apărut și apar 
meserii noi, pină nu de mult 
inexistente în județ, meserii care 
absorb permanent un mare nu
măr de tineri, fapt ce îndreptă
țește afirmația că industria din 
această parte a țării, prin exce
lență iinără și foarte tinără, se 
sprijină cu precădere pe umerii 
eelor din generația noastră. Au 
Ioc mutații firești în lumea sa
tului, in lumea orașului, dezvol
tarea multilaterală a țării con- 
diționînd și in aceiași timp fa- 
vorizind instruirea tinerilor, ca
lificarea, perfecționarea pregă
tirii lor. strădania fiecăruia de 
a fi util societății. Care sînt, în 
acest context, preocupările ac
tuale ale tinerilor din județ, cum 
acționează organizația U.T.C. 
pentru manifestarea promptă șt 
eficientă a forței pe care o re
prezintă uteciștii in fiecare loo 
de muncă ? Iată o primă între
bare adresată interlocutorului 
nostru.

— Intr-adevăr, putem spune 
că uteciștii constituie sau pot 
constitui o forță în colectivele 
de muncă din care fac parte. In 
primul rind, o forță numerică, 
în unele întreprinderi, cum este 
fabrica de placaje din marmură, 
ponderea tinerilor urcînd pînă 
Ia 80—85 la sută : apoi, uteciștii 
mai pot fi considerați astfel, 
prin faptul că, dacă sînt bine 
organizați, dacă sint mobilizați 
In mare 
lansate de 
măsură, cu 
ruirea ce-i 
ducă la bun 
în prezent, __ ....___ ____,
sint angajați In acțiunea pentru 
îndeplinirea cincinalului înainte 
de termen. Am avut de Intimpi- 
nat și unele greutăți, dar putem 
spune că cele mai multe din 
organizații s-au achitat în bune 
condiții de sarcini, contribuind 
substanțial la îndeplinirea și de
pășirea planului unităților res
pective. Astfel, colectivul de la 
NAVROM-Tulcâa a realizat pînă 
Ia 1 august peste 2.8 milioane 
lei beneficii suplimentare, ma- 
nipulind peste prevederile pla
nului 145 mii tone mărfuri gene
rale. De asemenea, colectivul de 
muncă de la întreprinderea de 
alumină s-a anga jat să realizeze 
în cinstea zilei de 23 August o 
producție suplimentară de 500 
tone alumină, ce s-a realizat pî
nă acum dîndu-ne temei să anti
cipăm și îndeplinirea acestui an
gajament. Organizația U.T.C. de 
Ia întreprinderea de reparații 
nave și utilaj a raportat recent 
depășirea 
producție 

număr la inițiativele 
organizație. sînt în 
entuziasmul și dă- 
caracterizează, să 

sfîrșit orice sarcină, 
uteciștii din județ

angajamentului 
al uteciștilor

de
cu

FIECARE, LA NIVELUL RĂSPUNDERILOR
(Urmare din pag. I)

după cum Înțelege fiecare să 
respecte normele muncii și vie
ții comuniștilor, ale eticii și e- 
chității socialiste. „Tovarăși, 
le-a spus după aplauze secreta
rul, v-au fost prezentate aici cî
teva Intîmplări adevărate din 
secția noastră. E bună și satira, 
firește, dar în cele ce urmează 
vă propun să ne analizăm cu 
toată seriozitatea, tovărășește, și 
să vorbim despre noi și despre 
cum Înțelegem să gindim și să 
trăim ca adevărați comuniști". 
Iată, spunea in esență tot ceea 
oe auzisem pînă în clipa aceea ; 
cu oe contribuim noi, cei din 
secția mecano-energetic de la 
I.U.G. „Progresul" Brăila, la e- 
fortul poporului, aportul nostru 
care este, putem realiza mai 
mult, mai repede, mai bine ?

Gh. Colțeanu : „Vreau să vă 
spun că Tudorel Nichiforov lip
sește nu pentru că s-ar fi îmbol
năvit sau face nuntă sau cine 
știe ce ; și-a dat bacalaureatul 
și gata, a plecat să-și caute post 
de hirțogar. O să trebuiască să 
vină să-și ceară lichidarea. Pro
pun ca biroul ce va fi ales sâ-1 
ia, atunci, în discuție. Adevăratul 
muncitor nu dă bir cu fugiții de 
lingă mașină fiindcă a ajuns să 
răsfoiască manualele de liceu. 
El învață ca să poată lucra mai 
bine, să se slujească la nevoie 
de idei". Ion Iordache : „Totul 
depinde de poziție. In fiecare 
caz. Adică, ce poziție luăm noi 
toți nu numai biroul. Sigur, să 
se discute, dar nici noi să nu 
tolerăm, să-1 facem să înțeleagă 
unde ii este locul". Ghiță Pe- 
rianu : „In legătură cu ridicarea 
calificării. Dar seraliștii ? Pe ei 
asta nu-i privește ? Pentru 
strungari și frezori facem se
parat și concret, la mașină, iar 
cu seraliștii trebuie să apară o 
soluție. Indisciplinații n-au ce 
căuta aici. Vreau să spun că 
sintem datori să-i îndreptăm". 
Nicolae Nistor : „Cui datorăm 
noi lipsurile ? Tot sperăm că 
Radu Antohi și Gheorghe Li- 
berghiu se indreaptă iar ei din 
216 ore lucrează numai 96 și în 
loc să intre la 10 în schimb vin 
cu trei sferturi de oră mai tîrziu, 
și de plecat, pleacă cu un sfert 
de oră mai devreme. Ajunge. E 
timpul să acționeze organizația. 
Pe de altă parte, la noi, la in
stalațiile de oxigen, avem un 
proces tehnologic complex. Nu 
e suficient să iei doar parame
trii ; ca muncitor modern trebu
ie să ai cunoștințe de compre- 
sorist, de operator. Biroul să-și 
dea silința pentru 
Dumitru Petrescu : 
nu-mi fac planul, 
cele 480 de minute dar am ve
nit abia de 2 luni de la excava
toare unde era mai ușor." Ionel 
Trufașu : „Sînt nou, sînt în for
mare, oe vreți ?“ Ionel Tudor : 
„Noi, în formare, dar se țin de 
palavre și sînt 2 nepricepuți, iar 
biroul nu se prea interesează 
dacă ăștia fac sau nu față. Cum? 
Să trăiești lingă ei, să-i vezi și 
să ridici din umeri ? Cum, adi
că. ce vrem ? Să fie oameni, să 

reciclări". 
„Adevărat, 

nu folosesc

126 000 lei, organizația, de la Co
operativa meșteșugărească „U- 
nirea" a raportat și ea o depă
șire în valoare de 350 000 lei, în 
timp ce, pe întreg județul, or
ganizațiile U.T.C. din întreprin
deri au realizat economii de ma
terii prime, materiale, carbu
ranți și energie în valoare de 
peste un milion de lei. Toate 
aceste succese, la care au adău
gat și alte angajamente în curs 
de îndeplinire, tinerii le de
dică Congresului al X-lea al 
U.T.C. și Conferinței a X-a a 
U.A.S.C.R.

— Am vizitat în județ cîteva 
șantiere ale tineretului, unde am

Convorbire cu
AFTENIE BOBÎRNAC,
prim secretar al Comitetului 
județean Tulcea al U.T.C.

întîlnit un mare număr de utc- 
ciști, in special muncitori și e- 
levi. Cum le-ați organizat ? Ce 
experiență ați ciștigat pină in 
prezent ?

— In acest an am organizat la 
diferite obiective din industrie, 
agricultură, precum și in dome
niul construcțiilor social-cultu- 
rale și gospodărești un număr 
de 67 șantiere locale de muncă 
patriotică. Față de valoarea unor 
acțiuni asemănătoare efectuate 
în semestrul I al anului trecut, 
în primele 6 luni ale anului în 
curs valoarea lucrărilor de mun
că patriotică pe șantierele tine
retului a crescut cu peste 5 mi
lioane Iei. in luna iulie și în 
primele zile ale lunii august a- 
dăugindu-se lucrări în valoare 
de încă un milion. Aceste reali
zări se datoresc desigur organi
zării bune a muncii pe majorita
tea șantierelor tineretului, creș
terii răspunderii fiecărui tinăr, 
împărțirii de sarcini cit mai 
concrete, cu termene fixe de în
deplinire. Un exemplu pilduitor 
l-au dat elevii Liceului indus
trial de construcții din Tulcea, 
care la chemarea organizației 
U.T.C. au preluat în întregime 
construcția unei creșe moderne, 
de la temelie pină la darea în 
folosință. In funcția de șef al 
șantierului se află propriul lor 
maistru instructor de la școală. 
In vreme ce pe posturile de 
maiștri și de șefi de echipă sînt 
înșiși elevii. Lucrarea. înca
drată în graficul de execuție, 
înaintează în parametrii de ca
litate stabiliți, controlori perma
nent fiind tot elevii. Recent, ei 
s-au angajat ca in cinstea Con
gresului U.T.C. și Conferinței 
U.A.S.C.R. să predea creșa celor 

între în rîndul muncitorilor ade- 
vărați. să lase chiulul să învețe 
meserie că sînt nepregătiți pen
tru meserie, sînt muncitori nu
mai cu numele. în condițiile as
tea mai bine îți muști limba de
cît să spui câ ești muncitor."

Unii au vorbit despre risipă, 
despre organizarea locului de 
muncă, sau despre concursurile 
profesionale, alții despre grija 
față de ucenici, despre punctua
litate. spirit novator, cinste, co
rectitudine. autodepășire. despre 
respectarea proceselor tehnolo
gice. Dar tot ceea ce se spusese 
și continua să se spună alcătuia 
mozaicul fin al noțiunilor de 
ordine și disciplină, componente 
de bază ale trăsăturilor conștiin
ței muncitorești. Asocierea lor, 
efortul de a descoperi dacă 
prin modul în care își îndepli
nesc îndatoririle economice în 
producție, zi de zi. ei respectă 
condiția impusă de viața unei 
întreprinderi recunoscută pentru 
formarea unor oameni adevărați 
la școala bărbătească a muncii

: CULTURĂ ;
Frecvent, sub titluri anun- 

țind un conținut combativ, un 
mod polemic de referință 
despre orientări, autori, cărți 
susceptibile de un examen 
sever, citim în reviste însem
nări cu un vag aer teoreti- 
zant, în care adevărul este 
ocolit cu infinită diplomație. 
Afirmațiile cu tentă genera
lizatoare iau locul nominali
zărilor necesare, observațiilor 
cu adresă directă li se sub
stituie formulări stereotipe : 
„unii autori", „din păcate, in 
unele cărți se remarcă defi
ciențe" etc. Care sînt auto
rii, care sînt cărțile? Tocmai 
pentru a răspunde necesită
ții de examinare serioasă a 
unor calități, dar și a unor 
deficiențe specifice unor au
tori contemporani, citeva re
viste literare (Luceafărul, 
România literară. Convorbiri 
literare) au inițiat dezbateri 
consacrate principalelor ori
zonturi ale beletristicii.

Deosebit de semnificativă 
ni s-a părut în acest sens 
dezbaterea consacrată prozei, 
publicată în Luceafărul. Și 
față de eelelalte „genuri" li
terare s-au făcut nu rareori 
remarci la obiect, în dezba
terile din reviste punctin- 
du-se limpede, cînd a fost 
cazul, insuficiența talentului, 
punctele nevralgice ale unor 
orientări lirice, epice etc. sau 
de-a dreptul impostura.

In articolul Critica literară 
și poezia, publicat în Româ
nia literară (34 21 august). în 
cadrul dezbaterii despre cri
tică găzduite în paginile re
vistei, Ștefan Aug. Doinaș, 
poet excelent și comentator 
pătrunzător al fenomenului

industriale impor- 
în cincinalul 1976— 
fi construite alte 

unități, între care

mai tineri cetățeni ai munici
piului Tulcea cu două luni înain
te de termen. O precizare: valoa
rea manoperei este de circa un 
milion de lei.

— Industrializarea municipiu
lui, a întregului județ necesită 
totodată și cadre, intr-un tot 
mai mare număr de meserii. C« 
întreprind organizațiile U.T.C. 
în acest sens ?

— Numai în acest cincinal s-au 
pus în funcțiune aproape 30 de 
obiective' 
tante, iar 
1980 vor 
13 mari 
o întreprindere de produse din 
sticlă la Măcin, o întreprindere 
de utilaj metalurgic, alta de uti
laj chimic și o instalație de pre
lucrare a maselor plastice, la 
Tulcea. două fabrici de trico
taje, la Babadag și Isaccea. un 
mare șantier naval la Tulcea. 
cu aproape 10 000 de muncitori 
ș.a. Desigur, toate aceste obiec
tive vor necesita cadre bine 
pregătite. Avînd în vedere că 
marea majoritate a personalului 
Încadrat și a celor in curs de ca
lificare e alcătuită din tineri, 
organizațiile U.T.C. întreprind 
acțiuni specifice, complementare 
acțiunilor inițiate de conducerea 
unităților respective. Este vorba 
de acțiuni de propagandă teh- 
nico-economică. concursuri pro
fesionale, olimpiade pe meserii, 
schimburi de experiență, consfă
tuiri. la toate acestea fiind an
trenați în prima jumătate a a- 
nului peste 16 000 tineri.

— Ce măsuri i............... “
luati pentru 
vităților 
noastre ?

— Mai 
pentru a 
deplin mulțumiți de activitatea 
noastră. în unele organizații să
tești. ca cele din Ciucurova. Sla
va Cercheză. Beidaud. mai există 
uteciști care nu activează pe 
măsura așteptărilor, atît între 
țăranii cooperatori, cit și între 
tinerii intelectuali. Apoi, în sa
tele din inima Deltei, mai greu 
accesibile, activiștii comitetului 
județean s-au deplasat mai rar. 
fapt care a dăunat vieții de 
organizație. Nici în privința an
trenării uteciștilor la acțiunile 
de muncă patriotică nu putem 
spune că am făcut totul, iar ini
țiativele valoroase lansate de u- 
nele organizații n-au fost pre
luate sau generalizate cu toată 
operativitatea de care este ne
voie. In prezent, ne aflăm în 
perioada pregătirii adunărilor de 
dări de seamă si alegeri. Este un 
prilej de a ne face cu toată res
ponsabilitatea analiza critică a 
activității de pină acum, luînd 
imediat măsurile ce se impun.

intenționați să 
dinamizarea acti- 

specifice organizației

avem destule de făcut 
ne putea declara pe

DRAGOMIR HOROMNEA

îi însuflețea. Nu aflau ceva fun
damental nou, dar confruntarea 
fiecăruia cu sine și în egală mă
sură cu ceilalți le fixa convin
gerea că acesta este drumul pe 
care trebuie să persevereze și că 
organizația revoluționară din 
care făceau parte știe să le men
țină starea de veghe morală față 
de ceea ce este esențial în 
existența lor de tineri muncitori 
comuniști. Ceea ce descopereau 
cu adevărat și ceea ce făcea ca 
adunarea lor generală să devină 
memorabilă erau amănuntele, 
sentimentul nou că ordinea și 
disciplina muncitorească nu în
cep și nu iau sfîrșit în pragul 
atelierului, ci continuă firesc în 
viață. în societate, prin mijlo
cirea propriului lor mod de a 
fi. de a gîndi. de a se comporta, 
câ adevărata conștiință muncito
rească. echivalentul unui titlu 
de noblețe, nu se cîștigă din- 
tr-o dată, mulțumită eliberării 
atestatului în meserie, ci se cize
lează răbdător, uneori de-a lun
gul unei vieți întregi.

liric, face citeva disocieri fine 
asupra modalităților coexis
tente în lirica românească 
de azi.

Observînd aceste modali
tăți și citind cu justețe pe 
reprezentanții lor de frunte, 
autorul subliniază nu mai pu
țin acut „inadecvarea" in
strumentelor utilizate de unii 
critici în abordarea respecti

Spiritul ofensiv se
doar la titlu?

velor opere lirice. Unor poeți 
a căror creație prezintă o di
versitate de aspecte li se „li
pesc" etichete simplificatoa
re, care desconspiră o per
spectivă de o unilateralitate 
evidentă.

Nu este uitat nici un alt 
tip de „inadecvare": exage
rarea bombastică a meritelor 
unor debutanți, dăunătoare 
chiar celor în cauză: „nu o 
dată, cite un debutant a fost 
comparat cu Eliot sau Saint 
John Perse. Desigur, aseme
nea asocieri de nume nu do
resc să indice decit direcția 
stilistică a unor încercări dar, 
atunci cind sint formulate cu 
prea multă lipsă de măsură, 
într-un limbaj critic preten
țios și sforăitor, fără rezer
va obligatorie recomandată — 
aș zice de buhul simț — ele 
pot lăsa impresia unor supra
evaluări derutante, în primul 
rind pentru poetul în cauză".

UN CERC ȘCOLAR 
DE PROPAGANDĂ

TEATRALA

Moda- 
pentru 
favo-

Nu de puține ori am auzit 
critici la adresa unor școli și 
organizații U.T.C. care acceptă 
prea generos practica unor tea
tre de a-și mări forțat numărul 
de spectatori-elevi difuzînd „en- 
gros" bilete în școli, de regulă 
pentru spectacole fără audiență 
la public, prăfuite și chiar fără 
tangență cu vîrsta adolescenți
lor. Soluția e bună, avantajoa
să, adevărat, pentru realizarea 
planului de casă, și adesea pla
nul de încasări se realizează pe 
seama elevilor, fără ca cineva 
să se întrebe dacă elevii au ono
rat teatrul cu prezența lor, ori 
numai au achitat biletele sau au 
fost plătite din fondurile clasei. 
Nu generalizăm, dar nici nu se 
poate spune că asemenea situa
ții se întîlnesc cu totul și cu 
totul întîmplător. Realitatea este 
că elevii aflați la vîrsta cînd își 
dezvoltă aptitudini reale de con
sumatori de artă nu sint ajutați 
cu iscusință să devină pasionați 
avizați ai teatrului, să vadă în 
acesta o instituție formativă în 
completarea funcției formative a 
școlii. Lor le displace — și pe 
bună dreptate — să fie duși cu 
rîndul la teatru, pentru a-și for
ma o cultură teatrală, 
litatea este potrivită 
realizarea unor statistici 
rabile, pentru bilanțuri pozitive, 
dar nu ca mijloc educativ.

Acest preambul justifică, cre
dem, inițiativa unui grup de 
elevi din Capitală, sprijinită ge
neros de Consiliul municipal al 
elevilor și Inspectoratul școlar, 
de a interveni ei înșiși ca teatrul 
să ocupe un spațiu mai mare 
în bugetul de timp al colegilor 
lor. Prima scenă a țării. Teatrul 
Național. în frunte cu directorul 
său, artistul poporului Radu 
Beligan, a devenit tutore și gaz
dă pentru cercul școlar de pro
pagandă teatrală. Experiența 
n-are încă multe date de refe
rință, cercul fiind înființat spre 
sfirșitul anului școlar trecut. Dar 
chiar din puținele-i realizări se 
întrezărește o acțiune de an
vergură. Cu condiția ca în viito
rul an școlar să fie extinsă la 
nivelul tuturor școlilor și să se 
realizeze punctele cuprinse în 
cuvintul programatic rostit la în
ființarea 
ța Dina 
cercul, 
membri, 
„satelit" în fiecare școală. E po
sibil ca fiecare teatru, și nu nu
mai din Capitală, să patroneze ci
te un asemenea cerc școlar. De
sigur, prin actorii tineri, în pri
mul rind. prin organizațiile 
U.T.C. ale teatrelor.

La ora aceasta membrii cercu
lui au carnet și li se asigură 
accesul permanent la teatru, la 
spectacole și repetiții pentru a 
purta discuții cu oamenii „Na
ționalului". A avut loc și o pri
mă acțiune cu caracter de masă, 
inițiată de cerc împreună cu 
teatrul : a fost cedat elevilor 
spectacolul cu piesa „Furtuna". 
In viitor, alte spectacole vor fi 
consacrate numai elevilor. Se 
anticipează și organizarea unor 
spectacole-dezbatere între actori 
și elevi. Președintele Consiliului 
municipal al elevilor. Andrei 
Popescu, amintea promisiunea 
teatrului de a realiza unele 
spectacole la sugestia elevilor. 
Tinerii actori vor fi solicitați să 
îndrume formațiile elevilor în 
pregătirea unor spectacole de 
calitate. Dealtfel, în viitorul 
an școlar, a treia scenă a tea
trului a fost promisă și elevilor 
pentru prezentarea unor spec
tacole școlare, evident, în pri
mul rind de teatru. S-a discutat 
și despre posibilitatea înființării 
pe lingă cerc a unei secții de 
creație dramatică, care să re
unească tinere condeie din rîn
dul elevilor și să le ofere ca
drul unor încercări originale în 
domeniul teatrului, oferind ei 
înșiși „materia primă" unor 
spectacole. Tn acest mod, se în
trevede posibilitatea creării u- 
nui adevărat teatru școlar sub 
egida „Naționalului".

cercului de către actri- 
Cocea. Este posibil ca 
numărînd acum 33 de 

să-și formeze cercuri

LUCRETIA LUSTIG

Foarte pătrunzător, artico
lul lui Ștefan Aug. Doinaș nu 
depășește totuși o anumită 
sferă a generalităților. In 
contrast oarecum eu modali
tatea de procedură a autoru
lui însuși din volumul Poe
zie și modă poetică. în care 
se sesizau pe bază de exem
ple convingătoare, exacte, în
sușiri negative din unele lu-

crări poetice, autorul preferă 
să se poarte față de critici 
mai „cu mănuși". Cine sint 
acei comentatori care „lipesc" 
etichete simplificatoare? (fi
indcă ei există !) ; cine sint 
cei care se pripesc să decla
re geniali pe debutant! nefor
mați încă? (fiindcă și aceștia 
există!).

Dacă, în afara acestei o- 
biecții, articolul lui Ștefan 
Aug. Doinaș impune prin se
riozitatea analitică și distinc
ție intelectuală, in alte inter
venții „supunerea Ia obiect" 
(in speță „odioasele" exem
plificări!) sint înlocuite cu 
tonul filozofant, cu banalită
țile prețioase conjugate cu 
ambiții teoretice. Henri Za- 
lis, de pildă, publică in Lu
ceafărul nr. 19 (in cadrul 
unor ecouri Ia dezbaterea 
consacrată prozei. despre 
care pomeneam Ia începutul 
acestor rîriduri) un articol

Sub egida „Naționalului"

Casa științei și tehnicii recent inaugurată la Brașov 
Foto : VASILE RANGA

O vară școlară
de muncă, de recreere

Există în Brăila un loc unde 
— spun localnicii — poți auzi, 
la orice oră. „glasul" Dunării. 
Este clubul tineretului. De pe 
terasa sa privirea cuprinde ne
mărginita apă în zbatere conti
nuă, eleganta plutire a vaselor, 
zborul pescărușilor. Aici — fe
ricită alegere — își desfășoară 
activitatea și clubul de vară al 
elevilor. Zilnic, adolescenții vin 
să afle ce noutăți mai sînt la 
acvariu, să-și încerce abilitatea 
la jocurile mecanice, să citească 
sau să-și întilnească amicii. De 
trei ori pe săptămină se orga
nizează acțiuni dedicate, în ex
clusivitate. ele
vilor. Cînd s-au 
tntîlnit cu Io
nel Popescu, 
arhitectul șef al municipiu
lui. au aflat cum va arăta 
Brăila în anii următori. Cu ac
tori ai Teatrului „Maria Filotti" 
au purtat un dialog despre artă. 
Și nu există zi in care elevii 
să nu se întilnească cu Dunărea, 
ștrandul fiind un permanent loc 
de refugiu în zilele de caniculă.

La arena tineretului, amena
jată în anul trecut prin muncă 
patriotică, periodic se organizea
ză seri culturale ale elevilor. 
Aici pentru cei peste 500 de 
elevi cîntă și formația „Danu- 
bius ’73“, a Liceului „Nicolae 
Iorga", cîștigătoarea locului II 
la Festivalul Litoral ’75. Tot 
aici, elevii s-au intîlnit cu crea
tori de la Casa de mode care 
au prezentat pentru ei 10 mode
le tinerești. Clubul are în toate 
liceele „sateliți" — cluburi spor
tive. S-a mers pe ideea diver
sificării activităților de vară 
pentru a răspunde preferințe
lor elevilor. De fapt, programul 
a fost definitivat în urma unor 
teste în care sute de elevi au 
făcut propuneri, și-au oferit 
„serviciile". Au fost inițiate con
cursuri de șah. tenis de masă, 
înot, pescuit, fotbal, volei. Con
tinuă întrecerile de tenis de 
cîmp, concurs dotat cu trofeul 
„Cupa vacantei", organizat 
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nefamiliști
cămm pentruLIDIA POPESCU

ȘI CONTRA
D. DUCA

rezuma

in comedia polițistă

e inedităț. Urmează 
„exemplificări", prilej 
pentru inșirarea unei 
de platitudini: „Lite- 
ritualică, in care fa-

foarte promițător după titlu: 
Manieră, manierism, mime
tism.

Orientîndu-ne după titlu 
eram in drept să așteptăm un 
text exigent, punctat de ne
cesarele aprecieri drastice la 
adresa unor „creații" in pa
ginile cărora fac ravagii ma
nierismul și mimetismul, ge

neratoare de scrieri Inevita
bil inautentice și ratate.

Cum procedează insă Henri 
Zalis? își arată mai întîi pre
ocuparea de a defini manie
ra „ca timbru specific al 
unui mare scriitor". (Defini
ția nu ~
citeva 
fericit 
duzini 
ratură 
bulosul se împletește cu so
lemnitatea, literatura lui Mi
hai Sadoveanu înscrie manie
ra în orizontul idealului ro
mantic. Coeficientului de sen
timentalism din proza sado- 
veniană îi corespunde, ca să 
înmulțim exemplele și ca să 
facem mai limpede noțiunea 
de manieră, serafismul din 
volumul de debut al lui A- 
drian Maniu «Figuri de cea
ră» sau plenitudinea portre
tistică la G. Călinescu". De 
acord, dar autorul artlcoiu- 

inițiativa elevilor Liceului da 
construcții.

Expediția intitulată „File din 
Istoria U.T.C." cuprinde 500 de 
elevi. O acțiune amplă, în ca
drul căreia se vizitează locuri, 
monumente, case memoriale din 
județ și din țară legate de is
toria partidului și a organizației 
U.T.C. In albumul expediției au 
fost consemnate 9 asemenea ex
cursii — la Mărășești, pe Valea 
Prahovei, la Doftana, Castelul 
Peleș. Elevii Liceului „Nicolae 
Bălcescu" au vizitat în Bucu
rești numeroase locuri și case 
memoriale. 50 de elevi, peda- 

lind pe bicicle
te, au ajuns la 
platforma in
dustrială Chis- 

au vizitat-o, în 
cenaclului

V, V
câni pe care 
vreme ce membrii 
literar ..Panait Istrati" au plecat 
într-o expediție în municipiu, 
pe urmele autorului povestirii 
„Chira Chiralina". în cinstea 
celui de al X-lea Congres al 
U.T.C. și a celei de a X-a Con
ferințe 
a treia
rene.

Dar, 
albumului de vară brăilean- ar 
trebui să consemnăm fapte de 
vrednicie înscrise, începind din 
acel iulie capricios, de toți ele
vii județului. 22 000 au fost pre
zenți pe 9 șantiere de muncă 
patriotică. La Centura de ocoli
re a municipiului au fost rea
lizate lucrări în valoare de 
50 000 lei. la Stațiunea experi
mentală. în valoare de 30 000 lei, 
la I.A.S. Urleasca, 30 000 Iei, 
Stația de betoane, 75 000 lei. Pe
piniera O.I.F., 40 000 lei etc. 
La aceștia se vor adăuga, 
cu siguranță, alte mii și 
mii de elevi hotăriți să se în
scrie, în aceste zile din apropi
erea lui 15 septembrie, în „ca
talogul" pregătirilor pentru noul 
an școlar.

a U.A.S.C.R. vor scoate 
ediție a revistei dună-

de fapt, pe prima filă a

lui nu e, vorba Iui Maiores- 
cu, „in chestie". Ca să-1 pa
rafrazăm pe Henri Zalis. nu 
atari exemple trebuia să fie 
„înmulțite" și nu aceste no
țiuni era necesar să fie „lim
pezite". Dacă maniera este 
marca originalității, manie
rismul și mimetismul vor ex
prima, fără îndoială, insufi
cienta spiritului de originali
tate.

Precizările teoretice conti
nuă în același ritm sufocant: 
„Lipsit de suportul talentu
lui laborios, mimetismul ac
cede la formulări derutante 
sub cuvînt că oferă ieșiri din 
dilema epuizării". Repetind 
lucruri arhicunoscute, cind 
trece pe terenul concretului 
Henri Zalis formulează apre
cieri „necruțătoare", iarăși 
arhicunoscute, la adresa unor 
romancieri defuneți. Acapa
rat de febra justițiară, sem
natarul nu iartă pentru ma
nierismul lor pe Ionel Teo- 
doreanu și Cezar Petrescu, 
poleniizind cu ei în eternita
te. Obiecțiile aduse de mai 
multe decenii de atiția și atî- 
ția critici celor doi scriitori 
sint reluate cu „robustă con
vingere" de către autorul 
nostru. Ne-ar fi interesat 
care sînt scriitorii contempo
rani ale căror opere se resimt 
de carențele sesizate de Henri 
Zalis. EI se limitează insă Ia 
un singur exemplu, hiperexi- 
genței cu scriitorii răposați 
corespunzîndu-i (conform u- 
nei regretabile practici) o in
dulgență neiustifieată cu cei 
în viață. înțeleasă astfel, 
combativitatea devine un mod 
de a jongla cu cuvintele.

VICTOR ATANASIU

ÎN AGRICULTURA

PROGRAM DE LUCRU

CA ÎN UZINA

Cine potrivește

ceasurile in comuna

Valea Lungă?
Pe ușa primăriei din Valea 

Lungă o decizie, plasată, e ade
vărat, nu la locul cel mai vi
zibil, dar purtind semnătura 
primarului și ștampila _ de ri
goare, ne dă de la bun început 
a înțelege că și in această co
mună de la marginea județului 
Alba imperativelor zilei li se 
răspunde in mod corespunzător. 
In temeiul împuternicirilor le
gale, prin pomenita decizie. Con
siliul popular comunică obliga
tivitatea tuturor locuitorilor co
munei de a ți prezenți la exe
cutarea lucrărilor agricole sta- 
bilindu-se, potrivit urgențelor 
pe care aceste lucrări le recla
mă, un program adecvat : intre 
orele 6 și 20 toată lumea tre
buie să se afle pe cimp !

Vremea excelentă și liniștea 
care domnește aici, la sediu, 
unde un singur om — tehnicia
nul veterinar Mihai Fechete — 
asigură permanența și care ne 
infxrmează că sint încă multe 
treburi de rezolvat, nu le putem 
socoti decit indicii că prevede
rile deciziei sint respectate în
tocmai. Fapt pentru care, la 
orele 16, cînd orarul ne mai re
zervă încă cel puțin patru ore 
bune de lucru, ne îndreptăm 
spre cîteva din punctele in care 
temperatura campaniei trebuie 
să fie aici, la Valea Lungă, din
tre cele mai ridicate. înainte de 
toate la arie. Griul și orzul, 
strînse cu eforturi luna trecută 
de pe terenurile inundate. se 
treieră la staționar. Ne așteptam 
să întilnim puzderie de oameni. 
Dar, dezamăgire. în incinta co
operativei agricole, unde se află 
aria, e aproape pustiu. Doar 
doi oameni, nici măcar a zecea 
parte din cîți văzusem, cu nu
mai cîteva clipe mai înainte, 
răcorindu-se în primitoarea am
bianță a bufetului „Veverița" ! 
Abia trecuse de ora 16 și cei 
15 oameni repartizați la com
bină, inclusiv combinierul pără
siseră lucrul. Aceasta in condi
țiile în care. în jurul combinei 
mai existau șapte șire de snopi 
cu griu și orz, iar pe cimp alte 
mii de snopi. Frații Mihai, și 
Rudy Bako care deservesc sin
gurul atelaj în stare de folo
sință ne asigură că în maximum
4—5 zile vor încheia transportul 
griului. Amărăciunea lor constă 
in faptul că nu sînt ajutați și 
de celelalte atelaje la urgen
tarea lucrării amintite, deși pe 
cimp. în clăi, griul a încolțit pur 
și simplu. Interesîndu-ne de 
soarta celorlalte atelaje, aflăm 
cu aceeași amărăciune că din 
cauza folosirii în alte scopuri

Se ridică noi blocuri pe bu
levardul Ion Șulea din 

Capitală

Foto : C. ION

Românîa-fllm prezintă
pe Jiri Sovak, Kveta Fialovâ, Lubomir Lipsky, 

Jan Libicek

OMUL DIN LONDRA
producție a studiourilor cehoslovace, 

Regia : Hynek Bocan

de campania 
sini acum de-

decit cele legate 
agricolă atelajele 
gradate. La magazie, cooperato
rul lacob Crăciun, in virstă de 
aproape 70 de ani, lopăta din 
greu boabele de orz și griu, a- 
jutat fiind de un strănepot.

Ultimii amintiți sint singurii 
pe care i-am găsit muncind e- 
fectiv, respectînd cu alte cuvin- i 
te orarul stabilit. Fiindcă, iată, 
îndreptindu-ne spre alt punct de 
lucru — la strînsul furajelor — 
încă de la ieșirea din sat sin
tem sfătuiți să facem cale în
toarsă. Nici pe deal, acolo unde 
încă vreo 50 de hectare de fin 
cosit așteaptă să fie strîns și de
pozitat, nu se mai află nimeni. 
Cei zece oameni — majoritatea 
vîrstnici, între care Gheorghe 
Toth. Matei Drust, Martin Ungar 
lucraseră cu spor ; dar sporul a 
numai zece oameni este dxarte 
de a putea redresa situați^ fu
rajelor care, cum însuși tehni
cianul veterinar ne informa, nu 
se anunță deloc roză pentru 
șeptelul cooperatorilor din Valea 
Lungă.

La întoarcere, pe același tra
seu între două puncte de lucru 
tn care munca încetase îndată 
după ora primului, străbatem 
iarăși, satul de la un capăt la 
altul, remarcînd deosebita ani
mație a străzii principale : mai 
cu seamă în dreptul celor două 
bufete, din care cel cu numele 
de „Veverița" se află în chiar 
coasta liniștitei primării.

Discordanțe vădite în chiar 
centrul de comună. Să fie alta 
explicația faptului că și in ce
lelalte sate aparținătoare de Va
lea Lungă situația lucrărilor a- 
gricole e asemănătoare 7 Că la 
Glogovet și Lodroman griul și 
orzul este încă pe cimp ? Evi
dent, nu. Si asta pentru că nu-i 
de-ajuns să stabilești un orar, să 
emiți o decizie, s-o afișezi la 
loc mai mult sau mai puțin vizi
bil. Mai trebuie — faptul cel 
mai important — să veghezi in^ 
permanență și pretutindeni, ca T 
măsurile stabilite să fie aplicate, 
ca orarul de lucru să fie rigu
ros respectat de către fiecare 
locuitor al comunei.

începind. firește, cu primarul, 
răspunzător de „ora exactă" a 
campaniei.

OVIDIU MARIAN

nou

La întreprinderea de gea
muri din Buzău a fost dat de 
curînd în folosință un mo
dern cămin cu 280 de locuri 
pentru tinerii muncitori. „La 
construcția lui — ne spune 
Dumitru Baiu, secretarul co
mitetului U.T.C. din între
prindere — și-au adus, prac
tic, contribuția, toți uteciștii 
organizației noastre. N-a fost 
nevoie să facem mobilizări, 
tinerii venind zilnic pentru a 
da o mină de ajutor construc
torilor. Datorită muncii lor, 
a celor peste 20 000 de ore 
de muncă patriotică prestate 
pe șantier, timp în care tine
rii au realizat lucrări în va
loare de circa un milion lei, 
căminul a putut fi dat in fo
losință cu 9 luni mai devre
me decît termenul planifi
cat".

Noul cămin dat în folosin
ță la Buzău este singurul din 
țară cu pereții placați cu că
rămidă din sticlă, cărămidă 
confecționată în întreprinde
re din materiale economisite. 
Avantajul acestor pereți: au 
aspect frumos și sint ușor de 
întreținut.



„SCtNTEIA TINERETULUI" pag. 3 MIERCURI 27 AUGUST 1975

MESAJE

ȘI TELEGRAME 

DE FELICITARE
Pe adresa Comitetului 

Central al Partidului Co
munist Român, a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, și a tovară
șului Manea Mănescu, 
prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste 
România, au continuat să 
sosească telegrame de fe
licitare cu prilejul celei 
de a XXXI-a aniversări a 
eliberării patriei de sub 
dominația fascistă. Au a- 
dresat mesaje de felicitare: 
general Suharto, președin
tele Republicii Indonezia ; 
Zulfikar Aii Bhutto, prim- 
ministru al Republicii Isla
mice Pakistan ; Suleyman 
Demirel, prim-ministru al 
Turciei; Aldo Moro, pre

Lucrările celui de-al treilea Congres 
internațional de cibernetică și sisteme

(Urmare din pag. I)

interesului și prețuirii pe care 
România le manifestă pentru 
știință in general, ca important 
factor de progres și civilizație, 
în particular pentru cibernetică 
și teoria sistemelor, ramură no
uă a cunoașterii și instrument 
puternic al aprofundării revolu
ției științifice și tehnice con
temporane, interes concretizat 
în planurile și programele noas
tre de dezvoltare a științei, in 
planurile și programele de dez
voltare economico-socială a 
României pe drumul construirii 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Vorbitorul și-a exprimat con
vingerea că în cadrul manifestă
rilor acestui congres se va realiza 
un fructuos schimb de opinii în 
problemele aflate pe agenda re
uniunii, un bogat material de 
reflecție pentru dezvoltarea în 
continuare a ciberneticii și ști
inței sistemelor și, totodată, noi 
premise pentru colaborarea în
tre oamenii de știință, între in
stitutele de cercetare și învăță- 
mint din diferitele țări ale lumii, 
că reuniunea va aduce o contri
buție la promovarea ideilor de 
pace, a cauzei înțelegerii și co
operării între popoare.

A luat apoi cuvîntul în nume
le directorului general UNESCO 
James Harrison, subdirector ge
neral al UNESCO. Dînd o înaltă 
apreciere mesajului adresat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
vorbitorul a relevat importanta 
conținutului acestuia, care pune 
accent pe responsabilitatea so-

Chipul din vorbe 
și chipul din fapte

(Urmare din pag. I)

Și cum stau acolo, singuri, fără 
verva și eleganța discursului e- 
rudit, încet, încet dar cu atît 
mai convingător și inflexibil în
cep să vorbească despre ei, fap
tele lor, viața lor. munca lor.

Pînă acum, la cei 23 de ani ai 
lui, la cei 20 de ani ai ei, nici 
Dragoș și nici Lucia nu au la 
activ mai multe luni de muncă 
decît cele ce se pot număra fie
care pe degetele unei singure 
mîini.

Nici în prezent nu lucrează ni
căieri, căci banii părinților, sau 
cite un anume expedient le 
procură suma trebuitoare uneia 
sau mai multor cafele, unuia 
sau mai multor coniacuri. Au 
schimbat pe rînd felurite profe
sii la Botoșani, ca și la Bucu
rești, dar nu pentru că acele 
profesiuni sau acele locuri și 
oamenii lor nu le-ar fi oferit și 
nu le-ar fi creat condițiile pro
pice de afirmare. Ci fiindcă așa 
au vrut 1

I-am întrebat, la un moment 
dat, care au fost oamenii de 
care s-au legat mai puternic, 
mai intens în meseriile prin ca
re s-au perindat, iar răspunsul 
Luciei nu a fost decît o înde
lungă tăcere. La rîndul său, 
Dragoș mi-a vorbit ceva despre 
un specialist bucureștean care 
își investise zadarnic speranța 
în tinerețea lui. La drept vor
bind, tăcerea lor nici nu mă 
mira — pentru că de un om. de 
o profesie, de un Ioc te legi cu 
adevărat, și rămîi statornic le
gat, numai atunci cînd găsești 
acel „ceva" trainic, de netrecut, 
cînd îți descoperi și cultivi ne
întrerupt rațiunea acestei co
muniuni în muncă, în fapte.

Dar cum te poți lega, prin 
muncă, de oamenii ei cînd tu, 
la acești ani, ii mai cauți încă 
înțelesurile în dicționare de ci
tate și maxime, cînd nu ai tră
it o singură dată bucuria lucru
lui făcut de mîinile tale, sa
tisfacția că cel de lingă tine iți 

ședintele Consiliului de 
Miniștri al Italiei ; Zeid 
Al-Rifai. prim-ministru al 
Iordaniei ; Hedi Mouira, 
primul ministru al Repu
blicii Tunisiene ; Amir 
Abbas Hoveyda, primul 
ministru al Iranului ; Ja
ber Al-Ali Al-Salim Al- 
Sabah, prim-ministru în 
funcțiune și ministru al in
formațiilor al statului Ku
weit ; Constantin Kara
manlis, primul ministru al 
Greciei ; Anker Joergen- 
sen, primul ministru al 
Danemarcei ; N. Faddeev, 
secretar al Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc; 
Mario Solis P. și Nidia 
Saenz R., pentru Comisia 
Politică a Comitetului Cen
tral al Partidului Avan
gărzii Populare din Costa 
Rica ; S.A. Chedid, directo
rul Centrului de Informa

cială ee revine oamenilor de 
știință în a duce mai departe 
cuceririle științei și de a avea 
grijă ca aceste cuceriri să fie 
folosite în scopuri juste.

E lesne de înțeles de ce Or
ganizația Mondială de sisteme 
generale și cibernetică — a sub
liniat in continuare vorbitorul — 
a ales Bucureștiul pentru se
diul conferinței. Școala română 
de cibernetică și-a cîștigat o 
reputație internațională deose
bită și ne întilnim aici sub înal
tul patronaj al președintelui Re
publicii Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu.

După ce a relevat preocuparea 
UNESCO pentru stimularea coo
perării internaționale și spriji
nirea statelor membre în 
dezvoltarea lor social-economică 
și culturală, vorbitorul a apre
ciat că deliberările reuniunii vor 
fi importante atît pentru dez
voltarea științei, cit și pentru 
binele omenirii.

La rîndul său, John Rose, di
rector general al Organizației 
Mondiale de sisteme generale și 
cibernetică, subliniind importan
ta mesajului adresat reuniunii, 
a spus : Pentru mine, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia este un om de mare curaj, 
de o energie neobosită, plin de 
inițiativă și spirit întreprinzător, 
îmi face mare plăcere să con
stat că și-a găsit timpul să ne 
trimită un mesaj de încurajare, 
un mesaj de o profundă gindire, 
de preocupare adîncă pentru 
viitorul omenirii, un mesaj vi
zionar. Pe bună dreptate, în 
acest mesaj se pune accentul pe 

stringe bărbătește mina pentru 
că ai făcut „o treabă bună" ?

Nu Lucia, nu Dragoș ! Să îmi 
îngăduiți să cred, că „munca a- 
ridă“ și „ritmul cotidian" (sînt 
propriile voastre cuvinte, nu ?) 
au fost ceea ce v-a determinat 
să dezertați, să abandonați din 
capătul drumului singura șansă 
reală, cinstită de a vă afirma 
„ca personalități aparte, de ex
cepție", cum imi spuneați fie
care că vreți să fiți. Mai degra
bă, obișnuiți cu iluzia ciștigului 
ușor, a vieții de azi pe miine, 
v-a speriat faptul că acolo. în 
fabrica pe unde pasager ați tre
cut fiecare, nu cuvintele, oricit 
de meșteșugit potrivite, dau 
valoarea ce nu așteaptă ca anii 
s-o măsoare. (Nu-i, însă, mai 
puțin adevărat că, fără a vă ab
solvi cu nimic, mă întreb, to
tuși, cum au putut ei, oamenii 
aceia lîngă care ați stat, cit de 
puțin, muncitorii aceia, mai ti
neri sau mai vîrstnici, să vă la
se în dulcea voastră somnolen
ță. cum de nu s-a găsit măcar 
unul singur dintre ei care să vă 
trezească la realitate ?).

Cît despre viitor, nici el nu 
este mai clar, nici despre el cei 
Boi nu îmi pot spune mai mult 
sau mai precis. Dragoș speră în- 
tr-o „miraculoasă" revenire în 
București. Lucia într-o posibilă 
căsătorie cu un vag amic din 
Piatra Neamț, dar lucrurile nu 
trec de pragul optativului. Și 
nici nu vor putea trece cu ade
vărat atîta vreme cît cei doi nu 
vor înțelege că însăși legătura 
lor nu va dobîndi temei și fru
musețe decît atunci cînd se va 
ridica pe sentimentul generos al 
muncii, al adevărului, al vieții 
trăite cu toată răspunderea, pen
tru anii pe care nu au nici un 
drept, să-i irosească în zonele 
nimicului, ca și pentru felul în 
care va crește fiul lor. Dragoș.

Ei, bine, Dragoș și Lucia. în
găduiți-mi să vă spun că ceea 
ce este cu certitudine adevărat, 
implacabil de adevărat, este 
faptul că fiul vostru, Dragoș, va 

re al O.N.U., București; 
colonel Moussa Traore, 
președintele Comitetului 
Militar de Eliberare Na
țională, președintele gu
vernului, șeful statului 
Mali ; Richard Andria- 
manjato, președintele Par
tidului Congresul pentru 
Independența Madagasca
rului (AKFM), și Gisele 
Rabesahala. secretar gene
ral al AKFM ; Sirimavo 
R.D. Bandaranaike. prim- 
ministru al Republicii Sri 
Lanka ; Ezekias Papaioan- 
nou, secretar general al 
AKEL ; Comitetul Central 
al P. C. din Grecia (inte
rior) ; dr. Lissarides. pre
ședintele Partidului Socia
list din Cipru (EDEK) ; 
Kurt Waldheim, secretarul 
general al Organizației Na
țiunilor Unite.

bunăstarea oamenilor și a ome
nirii, fără să se țină seamă de 
rasă, origine, de convingeri. Nu 
pot să închei fără să exprim 
recunoștința mea profundă Ex
celenței Sale, președintelui Re
publicii Socialiste România. Me
sajul domniei sale este un far 
călăuzitor al acestui congres, 
care ne dă un ajutor imens.

In cadrul congresului, care se 
desfășoară intre 26 și 29 august, 
vor avea loc simpozioane, dez
bateri pe secțiuni, mese rotunde 
în forum deschis.

Prima zi a lucrărilor a fost 
marcată de două simpozioane, 
avînd ca teme : „Cibernetica 
economică și conducerea" și 
„Teoria sistemelor".

In cursul după-amiezii. Insti
tutul central de conducere și 
informatică a organizat o masă 
rotundă cu tema „Dezvoltarea 
informaticii in următorii 25 de 
ani". Discuțiile s-au axat asu
pra perspectivelor informaticii, 
tendințelor ei de dezvoltare în 
direcția perfecționării mijloace
lor ei, în scopul elaborării unor 
prognoze cît mai bune.

De asemenea, a avut loc o 
întîlnire a grupului european de 
lucru pentru sisteme „FUZZI".

★
In holul Academiei de studii 

economice a fost deschisă o ex
poziție internațională de carte, 
care reunește lucrări în dome
niul sistemelor generale și ci
berneticii. Alături de edituri din 
țara noastră expun instituții 
din numeroase state participante 
la Congres.

crește, cu sau fără voi, și va 
ajunge la ziua în care să vă pu
nă o singură întrebare, căreia, 
însă, nu veți putea să ii răspun
deți decît cu faptele și adevărul 
propriei voastre vieți, cu răs
punderea propriei voastre tine
reți irosită fără rost. Și, nu 
uitați, fiul vostru nu este doar 
vecinul de bancă dintr-o însori
tă dimineață de august, căreia, 
dacă nu v-ar fi reîntâlnit. în cu 
totul alte împrejurări, i-ați fi 
rămas o agreabilă amintire.

Iar întrebarea pe care îmi 
permit să v-o pun și eu este 
chiar aceasta : nu cu ce fel de 
cuvinte, ci cu ce fel de fapte, 
cu ce fel de viață vă pregătiți 
azi ca să răspundeți Întrebării 
de miine a fiului vostru ?

ÎNTREPRINDEREA DE TRANSPORT BUCUREȘTI 
ORGANIZEAZĂ

• CURSURI DE CALIFICARE pentru .-
- șoferi taximetre (categoria B) cu o durată de 4 luni
Se pot înscrie bărbați și femei în vîrstă de 22-34 ani, absol

venți ai școlii generale, fără antecedente penale.
• CURSURI DE SCURTĂ DURATĂ (absolvenți ai școlii gene

rale) pentru calificare în meseriile de :
- conducători troleibuze, cu durata de 4 luni, vîrsta 22-45 

ani ;
- conducători tramvaie, cu durata de 3 luni, vîrsta 22-45 

ani ;
- încasatori și controlori (absolvenți de liceu), cu durata de 

15 zile, vîrsta 18-45 ani, fără antecedente penale.

PE TIMPUL ȘCOLARIZĂRII, CURSANȚII BENEFICIAZĂ DE :
- Indemnizații (mai puțin încasatorii și controlorii)
- masă la cantină la prețuri convenabile
- legitimații de călătorie pe mijloacele de transport în 

comun
- pentru nefamiliști, cazare în căminele întreprinderii

Doritorii se vor adresa la biroul invățămint din str. Dr. Gro- 
zovici nr 4, telefon : 12 24 14 și 12 19 30, sau 22 06 60 pentru tram
vaie și troleibuze și 11 39 20 pentru taximetre.

TELEGRAME
Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 

MANEA MĂNESCU, a primit din partea primului ministru al 
Republicii Sri Lanka, SIRIMAVO R. D. BANDARANAIKE, urmă
toarea telegramă :

Mulțumesc sincer Excelenței Voastre pentru călduroasele salu
tări transmise cu ocazia celei de-a treia aniversări a Republicii Sri 
Lanka. îmi face multă plăcere să-mi reamintesc de calda ospitali
tate de care m-am bucurat în timpul vizitei mele în România și 
am convingerea că relațiile prietenești existente între Sri Lanka, și. 
România vor continua să se dezvolte în interesul popoarelor celor 
două țări ale noastre.

SPORT • SPORI
„Cupa Congresului al X-lea al U.T.C. 

și Conferinței a X-a a U.A.S.C.R." 

TURNEELE FINALE LA VOLEI
Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 

MANEA MĂNESCU, a adresat primului-ministru al Japoniei, 
TAKEO MIKI, următoarea telegramă :

Am aflat cu mihnire despre pierderile umane și materiale pro
vocate de taifunul „Phyllis".

Vă rog să primiți, din partea guvernului român și a mea per
sonal, sincere sentimente de compasiune pentru familiile afectate 
de calamități.

★ *
Ministrul afacerilor externe 

al Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a primit o 
telegramă de mulțumire din 
partea ministrului relațiilor ex-

PRIMIR8
Tovarășul Paul Niculescu, 

viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul educației și învățămîn- 
tului, a primit, marți, pe James 
Harrison, subdirector general al 
UNESCO, aflat în țara noastră 
cu prilejul Congresului interna
țional de cibernetică și sisteme. 

In cursul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej au fost 
discutate probleme ale colaboră
rii în domeniul învățămintului 
și științei între România și 
UNESCO.

★
Tovarășul Mihai Dalea, mem

bru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Colegiului 
Central de Partid, președintele 
Consiliului General A.R.L.U.S., 
a primit, marți dimineața, dele
gația de activiști ai Asociației 
de prietenie sovieto-română, 
condusă de E.I. Sizenko, secre
tar al Comitetului regional 
Moscova al P.C.U.S., deputat în 
Sovietul Suprem al R.S.F.S.R., 
care la invitația Consiliului Ge
neral A.R.L.U.Ș. a participat la 
festivitățile organizate în țara 
noastră cu ocazia celei de-a 
XXXI-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația fas
cistă.

La primire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă caldă, prie
tenească, a participat V.I. Droz
denko, ambasadorul U.R.S.S. la 
București.

MASĂ ROTUNDĂ
Marți, la Asociația de drept 

internațional și relații interna
ționale A.D.I.R.I. — Hisham 
Rifai, șeful secției de studii po
litice și al serviciului consulta
tiv din Departamentul pentru 
problemele politice ale Consi
liului de Securitate O.N.U., a 
vorbit in jurul unei mese ro
tunde despre unele aspecte ac
tuale privind activitatea secre
tariatului Q.N.U. Au participat 
profesori universitari, cercetă
tori din institutele Academiei, 
funcționari din Ministerul Afa
cerilor Externe.

EXPOZIȚIE
La Teatrul Național din Ca

pitală s-a deschis, marți, o ex
poziție de design finlandez. 
Sînt expuse carpete specific 
finlandeze, textile, mobilier, ar
ticole de sticlă, ceramică și me
tal, bijuterii, jucării și afișe.

In alocuțiunile rostite cu acest 
prilej, Dumitru Ghișe, vicepre
ședinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, și ministrul 
Teuvo Varjas, din partea guver
nului finlandez, au relevat în
semnătatea acestei manifestări 
care se înscrie în cadrul pro
gramului de schimburi cultura
le dintre cele două țări.

Au fost de față Pentti Suo- 
mela, ambasadorul Finlandei la 
București, Seppo Siren, secretar 
al Asociației de prietenie Fin- 
landa-România, membri ai am
basadei.

Au fost prezenți șefi de mi
siuni diplomatice; alți membri 
ai corpului diplomatic, un. nu
meros public.

CONSTRUCȚII
în București se află în con

strucție unul dintre cele mai 
mari edificii spitalicești din 
țară : spitalul clinic al munici
piului, cu o capacitate de 1 540 
paturi. „Profilul" său este dat, 
în primul rînd, de cele 10 cli
nici specializate pe asistența 
medicală, pe chirurgie, oftalmo
logie, O.R.L., obstetrică-gineco- 
logie și neurologie. Amplasat în 
vecinătatea Facultății de me
dicină, spitalul va constitui, 
totodată, și o bază de . învăță- 
mînt teoretic și practic pentru 
studenți.

în perspectivă. Capitala va 
adăuga noi unități la patrimo
niul său sanitar. Astfel, este în 
curs de amenajare un nou spi-

★
terne al Boliviei, Alberto Guz
man Soriano, pentru felicitările 
transmise cu ocazia sărbătoririi 
Zilei naționale a țării sale.

tal de obstetrică-ginecologle 
dispunind de 500 paturi (în 
parcul „Dr. Staicovici"). Ur
mează să înceapă în curînd ac
tivitatea și în noul pavilion 
construit in extinderea spitalu
lui Fundeni, a cărei capacitate 
crește în acest fel cu 700 paturi.

Pentru perioada 1976—1980 
este prevăzută construirea a 
patru spitale, cu cite 700 paturi, 
deservite de cite o policlinică. 
Ele vor fi amplasate în Berceni, 
Drumul Taberei, Colentina și 
în zona Vitan.

VREMEA
Vreme mai puțin obișnuită 

pentru această lună pe conti
nent. Ea se datorează faptului 
că in ultimele zile a luat naște
re în bazinul central al Mării 
Mediterane o perturbație at
mosferică ca urmare a contac
tului dintre o masă de aer rece 
pătrunsă pe vestul Europei și 
una tropicală din nordul Africii. I 
Frontul perturbației s-a deplasat | 
inițial către nord-eșt, afectînd 
Italia, Elveția. Austria, Ungaria, 
Cehoslovacia și Iugoslavia, un
de a determinat o răcire a vre
mii și ploi abundente de pină: la 
50 litri pe m.p. în 12 ore. In 
Munții Alpi a nins.

Acest fenomen a afectat și 
regiunea din vestul țării noas
tre — Banatul, Crișana, Marar 
mureșul, vestul Transilvaniei și 
cea mai mare parte a Olteniei, 
provocind o răcire ușoară a vre
mii și precipitații mai ales sub 
formă de averse, care, izolat, au 
totalizat 35 litri pe m.p. In zo
nele din estul țării vremea a fost 
călduroasă și frumoasă, tempe
raturile innegistrind în cea mai 
mare parte valori de peste 30 
grade. La Hîrșova au fost 34 de 
grade.

In următoarele 2—3 zile vre
mea se va menține în general 
frumoasă in Moldova, Dobrogea 
și Bărăgan, unde cerul va fi 
mai mult senin, dar va fi in
stabilă în celelalte regiuni, unde 
vor cădea ploi, mai ales sub 
formă de averse. Temperaturile 
minime vor oscila între 10 și 
20 grade, local mai coborîte (în 
depresiunile din Transilvania), 
iar maximele vor fi cuprinse în
tre 20 și 26 grade în regiunile 
din vestul țării și între 26 și 32 
grade în celelalte zone.

TURISTICE
Pe un traseu pitoresc ce urcă 

spre Muntele Mic, unde se află 
o mare zonă de agrement și 
sporturi alpine, îndrăgită de nu
meroși turiști din țară și de 
peste hotare, se construiește 
primul teleferic de mare capa
citate din Munții Banatului. 
Noua instalație, care poate trans
porta spre înălțimile înzăpezite 
de pe Muntele Mic 304 persoane 
la fiecare urcare, urmează să 
fie dată în folosință încă în 
toamna acestui an. Tot aici s-a 
construit un frumos hotel alpin 
cu 9 niveluri și 306 locuri în ca
mere confortabile, care va oferi, 
în curînd, găzduire primilor 
oaspeți. Un alt hotel turistic cu 
350 de locuri se ridică la Po
iana Mărului, adevărată perlă 
a munților din Banat.

UNIFORME
Magazinele cooperativelor 

de consum din toată țara 
sint tot mai bine aprovizio
nate cu mărfuri care satisfac 
cerințele și exigențele cumpă
rătorilor.

Astfel, in această perioadă 
s-au pus in vînzare toate ar
ticolele necesare elevilor pen
tru deschiderea noului an de 
invățămint.

Pentru facilitarea desface
rii s-au organizat raioane și 
puncte specializate in cadrul 
magazinelor de unde se pot 
cumpăra: șorțulețe pentru 
preșcolari, rochițe și șorțule- 
țe pentru fete (cis. I—IV),

Și ieri, terenurile de volei de 
la. Stadionul tineretului au cu
noscut o mare animație. Au în
ceput întrecerile din cadrul tur
neelor finale in care s-au cali
ficat 8 echipe de fete și 8 de 
băieți, ciștigătoarele seriilor pre
liminare. Din nou am avut oca
zia. să vizionăm meciuri de un 
bun nivel tehnic și foarte aprig 
disputate. De fapt, cota valori
că a întrecerilor a crescut odată 
cu startul meciurilor din turnee
le finale. Mulți dintre amatorii 
de volei, obișnuiții spectatori din 
sala Floreasca. prezenți la acest 
„maraton voleibalistic" — numai 
în seriile preliminare s-au sus
ținut 160 de meciuri la fete și 
tot atitea la băieți — nu vor re
greta efortul de a veni și a asis
ta la această manifestare tine
rească. Ei au văzut meciuri 
foarte bune, sportivi foarte ta- 
lentați, au rămas încîntați de 
ambiția și dăruirea cu care ti
nerii sportivi, reuniți din toată 
țara, luptau pentru victorie, pen
tru prestigiul sportiv al județe
lor pe care le reprezintă. Pen
tru că ceea ce dă culoare și fru
musețe acestor entuziaste con
fruntări este tocmai ideea de la 
care s-a pornit: aceea de a adu
ce, Ia finala pe țară, nu forma
ții dintr-o școală, sat, întreprin
dere, ci selecționate de județ.
S-au întîlnit, astfel, tineri care

TURNEELE FINALE LA OINĂ
Azi, jocurile decisive pentru desemnarea ciștigătorilor

Formațiile de oină, prezente 
la ultimul act al „Cupei Con
gresului U.T.C." au avut, ieri, 
o zi plină. Incepind de la ora 8 
dimineața și pină pe inserat, pe 
șase terenuri au fost programa
te o suită de meciuri — in total 
70 la număr — deosebit de. im
portante pentru stabilirea cla
samentelor filiale. Și, cum era 
de așteptat, aceste jocuri cu mi
ză au dat Ioc Ia întreceri viu 
disputate, cu răsturnări de scor 
și rezultate surpriză : Recolta 
Crasna (Gorj) — Avîntul Frasin 
(Suceava) 12—12, Zorile Voivo- 
deni (Sălaj) — Avintul Bărgă- 
oani (Neamț) 8—0, Recolta Măr
gineni (Bacău) — Recolta Lip- 
nița (Constanta) 15—12, Victoria 
Bila (Ilfov) — Crasna Lucăceni 
(Satu Mare) 5—2, Recolta Crasna 
(Gorj) — Avîntul Bărgăoani 
(Neamț) 10—2 etc. Unele com
petitoare s-au dovedit foarte 
bine pregătite pentru reprizele 
la „bătaia mingii", obținînd mai 
multe puncte din „bar" (mingi 
trimise peste linia de 65 m.), sau 
au format grupe de cîte 2 și 3 
jucători, care au reușit să trea
că prin cele două culoare ale 
terenului de joc fără ca să fie 
„țintiți". Aceste elemente tacti
ce, ca și acțiunile de atac din 
reprizele la „prindere", cu pase 
derutante, purtate in mare vi
teză, au făcut ca partidele din 
penultima zi a finalelor să a- 
tingă un bun nivel tehnic și 
spectacular.

Alături de formațiile de oină 
cu o activitate competițională 
mai îndelungată, în această pa
sionantă întrecere sportivă s-au 
remarcat și numeroase echipe 
tinere, înființate de scurt timp, 
dintre care notăm : Viitorul Tă- 
tărani (Dîmbovița). Avîntul Cor.- 
dăreni (Botoșani). Recolta Sim- 
băta de Jos (Bihor), Șugo-Valea 
Strîmbei (Harghita), Progresul 
Loloiasca (Prahova).

O plăcută surpriză a constitu
it evoluția echipei din comuna 
Voivodeni (Sălaj), pregătită de 
prof. Ioan Aluaș, care a ocupat 
locul I în seria a V-a și, apoi, 
in turneul final a terminat în
vingătoare în fața campioanelor 
județelor Neamț, Suceava, Gorj. 
Dintre protagoniste au mai reți

ȘCOLARE
bluze și sarafane pentru eleve 
(cis. V—XII), cămăși, costu
me și pantaloni pentru bă
ieți (cis. I—XII).

Pentru pionieri se găsesc: 
bluze, cămăși albe și fuste 
plisate, cravate, insigne, 
bascuri etc.

O diversitate de articole de 
sport și încălțămintea din pie
le sau înlocuitori de piele 
completează gama de articole 
pentru elevi.

Magazinele cooperativelor 
de consum aprovizionate cu 
un bogat fond de marfă ofe
ră cumpărătorilor toate pro
dusele solicitate.

nu se cunoșteau, dar care au 
fost selecționați pe criterii va
lorice: cei mai buni. Tocmai de 
aceea omogenitatea în joc și ar
monia sufletească in echipe sînt 
alte lucruri care ne-au impresio
nat foarte mult. Faptul trebuie 
reținut și ca un mijloc de cu
noaștere, de legarea unor trai
nice prietenii între tineri de di
ferite profesiuni. în selecționa
ta județului Cluj, după cum ne

Astăzi 
vom cunoaște campionii
spunea Tiberiu Tivadar, activist 
cu sportul al comitetului jude
țean, a apărut, în formație, ală
turi de oțelarul Gh. Chișu și 
Marin Călăian de la Industria 
sirmei Cimpia Turzii, elevul Gh. 
Tăpăstău de la Liceul din Gher
la. In cele două selecționate de 
fete și de băieți ale județului 
Alba — calificate amîndouă în 
turneul final, am reîntilnit trei 
din componentele echipei din co
muna Rădești, campioană pe 
țară în 1972: Monica Șuteu — 
declarată cea mai bună trăgă
toare, Aurora Bucur, cea maî 
bună ridicătoare și Susana Su- 

nut atenția, prin jocurile presta
te, Recolta Crasna, Victoria Bila. 
Avintul Frasin, care candidează 
la un loc pe podiumul de onoa
re. Pe stadionul Tineretului au 
continuat, ieri, și jocurile din 
turneul rezervat echipelor de 
performanță, oferind dispute 
atractive, urmărite cu interes de 
numeroși spectatori, dar mai ales 
de participanții la finala de oi
nă. Campioana republicană, 
C. P. București, a cîștigat der
biul cu Dinamo, la scorul de

4 LA NOTTINGHAM (An
glia) au început ieri campiona
tele mondiale masculine de ca
notaj academic. Echipajul de 
schif 4 fără cîrmaci al României 
(Georgescu. Simion, Gali, Nisto- 
roiu) s-a calificat pentru semi
finale, situindu-se pe primul loc, 
in seria a II-a, cu timpul de 
6’40”82 100. Pe locurile următoa
re s-au clasat : Anglia — 
6’49”46 100 : Olanda — 6’51”
57/100 : Irlanda — 6’53”31/100 ; 
Ungaria — 7’02”22/100. S-au mai 
calificat în semifinalele acestei 
probe echipele U.R.S.S. și R. D. 

T.C.I.F.-BUCUREȘTI
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Str. 7 Noiembrie nr. 201/bis, Sector 2, cap tramvaie 1—4—21 
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- opt luni în meseria :
- excavatoriști, aufoscreperiști, buldozeriști ți lăcătuși me

canici.

CONDIȚIILE DE ȘCOLARIZARE:
- virsta 16-35 ani
- absolvenți 4-8 clase elementare din București ți județele : 

Ilfov, Ialomița, Teleorman, Prahova, Dîmbovița, Buzău, Olt etc.
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Studenții și elevii se bucură de reducerea taxelor cu 50% 
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Libertății.

teu, iar la băieți, l-am reîntilnit 
pe jucătorul din Albac, din sa
tul lui Horia, Romul Moțica, 
luptînd pentru victoria sportivă, 
pînă la epuizare, alături de doi 
tineri ingineri: Ștefan Stănescu, 
de la U.J.C.M. Alba și Nicolae 
Munteanu, de la Combinatul de 
prelucrarea lemnului Cîmpeni, 
de doi elevi de la Blaj — Mircea 
Spătăceanu și Gabriel Boroș, 
ambii de la Liceul agricol — și 
un student aflat acasă, în va
canță, la Ocna Mureș.

Ne abținem să facem prono
sticuri, dat fiindcă și în aceste 
întreceri ale amatorilor, ca și ale 
sportivilor de performanță, sur
prizele sînt posibile. Lupta pen
tru cucerirea locului întii este 
deschisă, șanse egale avînd 
aproape toate participantele la 
cele două turnee finale.

Transcriem, pentru cititorii 
noștri, formațiile calificate pen
tru turneele finale, care candi
dează la titlurile de campioane, 
și care vor fi desemnate astăzi: 

FETE: Arad, Constanța, Sibiu, 
Bihor, Hunedoara, Teleorman, 
Mureș, Alba — toate au cîști
gat cele 4 partide susținute în 
serii ;

BĂIEȚI: Sibiu, Dolj, Alba, 
Cluj, Maramureș, Bistrița-Nă- 
săud, Timiș, București — care, 
de asemenea, au obținut o pri
mă performanță, terminînd ne
învinse lupta din serii. (C. V.).

Foto : VASILE RANGA

20—14, și a întrecut Universita
tea București eu 19—6. Alte re
zultate tehnice : Gloria Bucu
rești — Confecția Rm. Sărat
6—5, A.S.A. Constanța — Gloria 
18—13, Confecția Rm. Sărat — 
A.S.A. Constanța 11—6, Dinamo 
— Celuloza Călărași 17—9.

în fine, în cursul dimineții 
vom urmări jocurile decisive 
pentru desemnarea ciștigătoarei 
trofeului și a tricourilor de cam
pioni. ca și laureatele eu meda
liile de argint și bronz. (M. L.)

Germane. Echipajele românești 
de 2 plus 1, 2 fără cîrmaci și 4 
plus 1 vor trebui să participe la 
recalificări.

• CONFERINȚA internațio
nală a miniștrilor pentru pro
blemele educației fizice și spor
tului se va ține la Palatul 
„UNESCO" din Paris, între 
5 și 10 aprilie 1976, a anunțat la 
Alger directorul general al 
„UNESCO" M’Bow. Tema con
ferinței va fi „Rolul educației 
fizice și sportului în formarea 
tinerei generații".



Primul ministru al Republicii Turcia, 
Suleyman Demirel, sosește azi în Capitală de peste hotare „Scînteia tineretului"
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Astăzi sosește la București pri
mul ministru al Republicii 
Turcia, Suleyman Demirel, care, 
la invitația președintelui Repu
blicii Socialiste Romania, Nicolae 
Ceaușescu, și a primului mi
nistru al guvernului român. 
Manea Mănescu, face o vizită 
oficială in tara noastră.

Suleyman Demirel s-a născut 
în anul 1924, în satul Islamkoy, 
din provincia Isparta. In 1949, 
după terminarea studiilor la U- 
niversitatea tehnică din Istanbul, 
devine inginer de construcții ci
vile. Urmează apoi, în două 
rinduri, in Statele Unite, cursuri 
de specializare în hidraulică. 
Consacrindu-se profesiunii ale
se, ocupă funcții de răspundere 
în domeniul hidrotehnic — ra
mură modernă și vitală pentru 
economia țării. Astfel, lucrează 
în cadrul administrației pentru 
planificare și cercetări energeti
ce, unde i s-a încredințat pre
gătirea mai multor proiecte de 
centrale hidroelectrice. între 
1952 și 1954 este însărcinat să 
conducă construcția barajului 
Seyhan, după care este numit 
director al Secțiunii pentru ba
raje din cadrul Direcției Gene
rale a lucrărilor hidraulice de 
stat. Din 1955 pînă în 1960 este 
director general al lucrărilor hi
draulice, funcție în care își a- 
duce o contribuție importantă la 
construirea de baraje și centrale 
hidroelectrice in Turcia.

în viața politică, Suleyman 
Demirel activează în rîndurile 
Partidului Dreptății, al cărui 
președinte devine în 1964. In 
1965 este numit ministru de stat 
și vicepremier. In toamna ace
luiași an, în urma majorității 
obținute în alegeri de partidul 
său, devine prim-ministru, func
ție pe care și-o menține și după 
alegerile din 1969, pînă în 1971, 
cînd demisionează.

Suleyman Demirel revine în 
funcția de prim-ministru la 31 
martie anul acesta, în fruntea 
unei echipe guvernamentale.

sprijinită în Parlament de parti
dele Dreptății, Salvării Naționa
le, Republican al încrederii și 
Partidul Mișcării Naționale.

Șeful guvernului turc, perso
nalitate marcantă a Turciei con
temporane, este, de asemenea, 
autorul mai multor lucrări cu 
privire la viața politică din ța
ra sa.

Vizita în țara noastră a pri
mului ministru Suleyman Demi
rel are loc într-un moment cînd 
relațiile dintre România și 
Turcia cunosc o dezvoltare as
cendentă pe plan politic, econo
mic, tehnico-științific și cultural. 
In dezvoltarea acestor relații de 
bună vecinătate, întemeiate pe 
respectarea principiilor indepen
denței și suveranității naționale, 
egalității în drepturi, neameste
cului în treburile interne și a- 
vantajului reciproc, un rol deo
sebit de important l-au avut 
schimbul de vizite oficiale, la cel 
mai înalt nivel, efectuat în 1969 
și 1970, precum și recenta întil-

nire, la Helsinki, dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
premierul Suleyman Demirel, cu 
prilejul Conferinței general-eu- 
ropene pentru securitate și coo
perare. Reluarea dialogului la 
București reprezintă urmarea 
hotăririi comune a celor două 
țări de a iniția noi acțiuni, care 
să ofere consistență sporită bu
nei colaborări reciproc avan
tajoase, să asigure punerea în va
loare a largilor posibilități 
existente în diferite domenii, să 
identifice noi direcții și forme 
de cooperare, in vederea ridi
cării pe o treaptă superioară a 
raporturilor de conlucrare dintre 
cele două state.

Vizita la București a premie
rului Suleyman Demirel are loc, 
totodată, în climatul generat de 
încheierea cu succes a Conferin
ței general-europene, care mar
chează un moment important în 
evoluția vieții politice pe conti
nent, deschizînd o perspectivă 
nouă tuturor statelor, tuturor 
popoarelor în vederea rezolvării 
pe cale politică a problemelor 
existente și edificării prin efor
turi comune a unui sistem trai
nic de securitate. Această vizi
tă, convorbirile la nivel înalt ce 
vor avea loc cu acest prilej re
prezintă expresia voinței celor 
două state de a acționa în spiri
tul documentelor Conferinței 
pentru securitate și cooperare 
în Europa, o contribuție la cauza 
păcii și colaborării în Balcani și 
în Europa.

Poporul român, care nutrește 
sentimente de prietenie față de 
poporul turc, urează distinsului 
oaspete un cordial „Bun venit" 
în țara noastră și își afirmă do
rința ca această vizită să con
tribuie la dezvoltarea continuă 
a raporturilor de prietenie și 
cooperare dintre cele două state, 
la realizarea unui climat de în
credere, colaborare și bună ve
cinătate în Balcani, la cauza 
destinderii, înțelegerii și păcii 
in Europa și în lume.

Premii acordate unor
cărți românești

La Moscova se desfă
șoară Expoziția internaționa
lă „Cartea în slujba păcii și 
progresului", importantă ma
nifestare bibliofilă, la care 
iau parte peste 500 de edituri, 
organizații și firme din 44 de 
țări.

Pavilionul României cu
prinde 1 500 de volume de li
teraturii social-politică, filo
zofică, beletristică, de artă și 
științifică. încă din prima zi, 
vizitatorii expoziției au ma
nifestat un deosebit interes 
pentru lucrările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu apărute în 
tară și străinătate, precum și 
pentru documentele Con
gresului al XI-lea al P.C.R. și 
alte documente ale partidului 
nostru.

In cadrul concursului ce a 
avut loc cu prilejul Expozi
ției internaționale, juriul a 
acordat medalia de argint vo
lumului „Tinerețe fără bătrî- 
nețe — basme românești" 
(Editura „Minerva"), medalii
le de bronz volumelor „De
scrierea Moldovei” de Dimi- 
trie Cantemir (Editura „Kri- 
terion"), „Geologia Româ
niei" (Editura Tehnică), „Al
bumul botanic" (Editura Di
dactică și Pedagogică) și 
„Till Eulespiegel" (Editura 
„Ion Creangă"). A mai fost 
acordată o diplomă specială 
volumului „Flori de poezie 
străină răsădite în românește 
de Alexandru Fhilippide" 
(Editura „Eminescu").

La Lima fi-a inceput lucrările

Conferința miniștrilor 
afacerilor externe ai țărilor

nealiniate

MANIFESTĂRI CONSACRATE 

ZILEI DE 23 AUGUST

Comitetul pentru dezarmare trebuie 
să acționeze in aeord cu marile mutații 

care au loc in lume 
CUVlNTUL ȘEFULUI DELEGAȚIEI ROMÂNE

Houari Boumediene și Aristides Pereira

au vizitat pavilionul românesc

Lucrările Comitetului de de
zarmare au intrat în faza lor 
finală. La 28 august, comitetul 
urmează să-și încheie activita
tea pe acest an. în ședința de 
marți, a luat cuvîntul șeful de
legației române, ambasadorul 
Constantin Ene, care a subliniat 
că dezbaterile comitetului nu au 
reușit să avanseze cîtuși de pu
țin către o soluție a probleme
lor de bază ridicate de cursa 
accelerată a înarmărilor și, in 
principal, a înarmărilor nu
cleare. împărtășind îngrijorarea 
care se manifestă în legătură cu 
ineficienta comitetului, a arătat 
el, delegația română subscrie 
la necesitatea unei analize pro
funde de către Adunarea Gene
rală a O.N.U. a situației exis
tente pe planul negocierilor de 
dezarmare și sprijină ideea u- 
nei sesiuni speciale a Adunării 
Generale pentru problemele 
dezarmării, idee susținută de 
reprezentanții Egiptului, Iugos
laviei și Perului. Viitorul co
mitetului ne apare foarte sum
bru dacă acesta va continua să 
rămină surd la îngrijorarea 
crescîndă și generală pe care o 
provoacă continuarea nestinghe
rită a cursei înarmărilor, dacă 
va continua să se mențină în 
afara profundelor mutații poli
tice care au loc in lume, dacă 
nu se va adapta și nu va bene
ficia de ele. încheierea cu suc
ces a Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa 
(C.S.C.E.) marchează un spirit 
nou in relațiile internaționale, 
pune bazele unui amplu și 
profund proces de edificare a 
securității pe continent cu im
plicații pozitive pentru pacea și 
securitatea internațională.

Plecînd de la natura comple
mentară a aspectelor politice și 
militare ale securității, delega
ția română concepe documen
tele semnate la Helsinki și, în 
special, măsurile convenite în 
materie de creștere a încrederii 
ca deschizătoare de drumuri 
pentru realizarea unor pași con- 
creți în direcția dezarmării. 
Avem în vedere, a arătat am
basadorul român, măsuri de de
zangajare și dezarmare în Eu
ropa, intrucit pe acest continent 
se află concentrate cele mai pu
ternice forțe militare și arma
mente din cite a cunoscut isto
ria. Securitatea europeană tre
buie privită în contextul larg al 
securității mondiale. Ea nu în
seamnă o rezolvare a probleme
lor între diferite zone geogra
fice sau între diferite blocuri, 
înfăptuirea securității și coope
rării se referă deopotrivă la 
așezarea pe baze noi a relațiilor 
dintre state indiferent dacă 
trăiesc la Vest, Est, Nord sau 
Sud. O importanță deosebită o 
prezintă, după părerea delega
ției române, faptul că la Con
ferința pentru securitate și coo
perare in Europa s-au adoptat 
de comun acord, cu participarea 
a 35 de state, mai multe măsuri 
concrete menite să ducă la spo
rirea încrederii între state, in- 
firmîndu-se, astfel, teza potri
vit căreia negocierea unor pro
bleme mai delicate ar fi de re
sortul unor foruri restrînse. 
Conferința a demonstrat că re
zolvarea acestora a fost posibilă 
tocmai datorită participării ac
tive a tuturor statelor intere
sate, cu drepturi egale și de
pline. Este de datoria statelor 
participante la conferința euro
peană, membre ale comitetului, 
să promoveze în activitatea a- 
cestuia aceleași norme demo
cratice de lucru. întrucît Comi
tetul are mandatul să se ocupe 
de întreaga problematică a de
zarmării, nu putem accepta 
practicile potrivit cărora acest 
organism trebuie să se limiteze 
numai la discutarea unor mă
suri cu caracter preventiv, așa 
cum procedează în ultimii ani.

Insistînd în continuare asupra 
direcțiilor principale în care 
trebuie îndreptată activitatea 
comitetului, ambasadorul ro

mân a arătat că — valorificind 
experiența pe cars a acumu
lat-o și profitind de condițiile 
politice prielnice existente — 
comitetul trebuie să examineze 
în paralel adoptarea unor mă
suri menite să contribuie la e- 
dificarea în continuare a încre
derii între state, la dezangaja
rea militară, la oprirea cursei 
înarmărilor, la dezarmare, în 
primul rind în domeniul nu
clear.

Dezvoltarea încrederii și co
laborării trebuie să ducă la li
chidarea blocurilor militare o- 
puse, la desființarea concomi
tentă a Pactului Nord-Atlantic 
și a Tratatului de la Varșovia. 
In procesul dezangajării mili
tare trebuie acționat cu hotă- 
rire pentru desființarea bazelor 
militare și retragerea trupelor 
străine de pe teritoriile altor 
state în granițele naționale. în 
mod deosebit sînt necesare mă
suri energice pentru retragerea 
armamentului nuclear de pe te
ritoriul statelor neposesoare de 
asemenea armament. Pe planul 
măsurilor de dezarmare se 
impun eforturi susținute pentru 
trecerea la reducerea armatelor 
naționale, a armamentelor, a 
cheltuielilor militare.

Pericolul proliferării armelor 
nucleare nu va putea fi înlătu
rat decît odată cu oprirea pro
ducerii acestui armament și cu 
trecerea la lichidarea lui. Atit 
timp cît va continua înarmarea 
atomică, alte țări vor trece la 
producerea de armament nucle
ar și nu vor exista mijloace de 
a le împiedica de la aceasta. Stă 
în puterea noastră, a tuturor, a 
arătat in încheiere ambasadorul 
român, dacă există voința poli
tică necesară, să revitalizăm 
acest organism de negocieri, 
să-l facem să treacă peste pro
priile sale lacune și deficiențe, 
să acționeze în acord cu marile 
mutații care au loc astăzi în 
lume.

• PREȘEDINTELE R.S.F. 
IUGOSLAVIA, Iosip Broz Tito, 
a primit la Brioni, delegația 
Congresului Statelor Unite ale 
Americii, condusă de Carl Al
bert, președintele Camerei Re
prezentanților, aflată in vizită in 
Iugoslavia. Cu acest prilej au 
fost abordate probleme ale ra
porturilor iugoslavo-americane 
pe multiple planuri, precum și 
aspecte ale situației internațio
nale actuale, relatează agenția 
Taniug.
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OMUL DIN LONDRA: Lumina 

(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,13;
20.30) .

ALO, TAXI: Timpuri Noi (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15).

A FOST ODATĂ UN HOLLY
WOOD: Luceafărul (orele 9; 11,15; 
14,30; 17,15; 20,15).

EVADAREA: Scala (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30); Fero
viar (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) ; Volga (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20); Gloria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30); Grădina Lu
ceafărul (ora 19,30); Capitol (orele 
9,30; 11,45; 14; 16; 18,15; 20,30); Gră
dina Capitol (ora 19,30).

ÎNTOARCEREA LUI COLT ALB; 
Grădina Dinamo (ora 19,45).

EPILOG LA GRANIȚA: Dacia 
(orele 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15); Moșilor (orele 15,30; 18); 
Casa Filmului (orele 10; 12; 14; 
16; 18; 20).

SCUFUNDARE LA MARE ADÎN- 
CIME: Sala Palatului (orele 17,15; 
20,15); București (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 20,45); Favorit
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30); Modern (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30); Stadionul 
„Steaua" (ora 19,45); Grădina 
București (ora 19.45).

PRIMĂVARA TRISTA: Unirea

Președintele Consiliului 
Revoluției și al Consiliului 
de Miniștri al Republicii 
Algeriene Democratice și 
Populare, Houari Boumedie
ne, impreună cu Aristides 
Pereira, secretar general al 
P.A.I.G.C., președintele Re
publicii Insulele Capului 
Verde, aflat în aceste zile în 
Algeria, au vizitat pavilio
nul românesc de la Tirgul 
internațional de la Alger. 
La actuala ediție, cele a- 
proape 20 de întreprinderi 
de comerț exterior din țara 
noastră expun o gamă largă 
de produse, îndeosebi mașini 
și utilaje.

înalții oaspeți au fost sa
lutați 
faceri 
Alger, 
șeful 
Marin __

Cei doi președinți au dat 
o înaltă apreciere calității și 
modului de prezentare a 
produselor, urmărind cu 
deosebit interes strungurile

de însărcinatul cu a- 
a.i. al României la 
Dumitru Albu, și de 
Agenției economice, 
Pares.

automate cu comandă-pro- 
gram, precum și o serie de 
utilaje petroliere. Oprindu- 
se in dreptul machetelor 
instalațiilor de foraj-țiței la 
mari adîncimi și de foraj- 
apă, președintele Houari 
Boumediene a exprimat in
teresul țării sale privind a- 
semenea agregate.

în încheierea vizitei, cei 
doi șefi de stat au felicitat 
pe organizatorii pavilionu
lui românesc și pe reprezen
tanții întreprinderilor noas
tre de comerț exterior pen
tru participarea bogată și 
foarte diversificată a țării 
noastre la cea de-a 12-a e- 
diție a Tîrgului internațional 
de la Alger.

Pavilionul românesc a mai 
fost vizitat, de asemenea, de 
membri ai guvernului alge- 
rian, precum și de șefii unor 
delegații guvernamentale 
străine aflate la tîrg, ds oa
meni de afaceri, reprezen
tanți ai unor cunoscute fir
me de pe toate continentele.

’• pe scurt * pi scurt • pe scurt •
• REPREZENTANTUL ÎN 

CIPRU al secretarului gene
ral al O.N.U., Luis W’eckman- 
Munoz, a avut, luni, o primă 
convorbire cu negociatorul ci
priot grec, Glafkos Clerides, și 
cu negociatorul cipriot turc, 
Rauf Denktaș, in vederea pregă
tirii celei de-a patra faze a 
convorbirilor intercomunitare — 
a anunfat o sursă apropiată 
cartierului general al forțelor 
O.N.U. din Cipru, citată de a- 
genția France Presse. Aseme
nea intilniri vor mai avea loc 
In cursul acestei săptămîni.

După cum s-a anuntat, nego
cierile propriu-zise dintre re
prezentanții comunităților grea
că și turcă din insulă urmează 
să fie reluate in cadrul unei a 
patra faze, care va debuta ia 8 
septembrie, la New York, sub 
auspiciile secretarului general al 
O.N.U., Kurt Waldheim.

• LA 26 AUGUST, ambasado
rul României în Uniunea Sovie
tică, Gheorghe Badrus, a fost 
primit de I.V. Arhipov, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S. în cursul convor
birii care a avut loc cu acest 
prilej, au fost discutate proble
me de interes reciproc privind 
colaborarea și cooperarea econo-

mică dintre România și Uniunea 
Sovietică.

• LA GENEVA a avut loc, 
marți, o nouă intîlnire a dele
gațiilor sovietică și americană 
participante la tratativele pen
tru limitarea armamentelor stra
tegice (S.A.L.T.).

• CONVENȚIA Națională a 
Namibiei (N.N.C.) a adresat, 
marți, secretarului general al 
Națiunilor Unite, Kurt Wald
heim, invitația de a vizita Na
mibia înainte de 29 august, pen
tru a putea constata la fața lo
cului „deteriorarea situației din 
acest teritoriu".

• CIAO KUAN-HUA, minis
trul afacerilor externe al Re
publicii Populare Chineze, l-a 
primit pe Cornel Pacoste, adjunot 
al ministrului afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Româ
nia, care se află in vizită la 
Pekin.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire în cadrul căreia s-a 
făcut un schimb de opinii asu
pra unor probleme bilaterale și 
internaționale de interes comun.

La întrevedere, care s-a des-

Luni seara s-au deschis la Lima lucrările conferinței miniștri
lor afacerilor externe din țările nealiniate, la care sînt reprezen
tate peste 80 de țări, între care și România, în calitate de in
vitat. Prin amploarea participării și tematica ordinii de zi, con
ferința constituie un eveniment de o deosebită semnificație in
ternațională.

Plenara conferinței a hotărît 
prin consens, la propunerea 
Biroului de coordonare _a 
mișcării nealiniaților, ca, în 
calitate de invitate la lucrările 
reuniunii, să participe Australia, 
Austria, Costa Rica, Finlanda, 
Honduras, Portugalia, România 
și Suedia.

România este reprezentată de 
o delegație condusă de Marcel 
Dinu, director în Ministerul A- 
facerilor Externe.

Hotărîrea de a invita Româ
nia este apreciată ca o recu
noaștere a contribuției țării 
noastre la eforturile care se de
pun pe plan internațional pen
tru statornicirea unor relații noi 
în lume, bazate pe echitate și 
justiție, care să ducă la dezvol
tarea tuturor țărilor, astfel incit 
să fie lichidate decalajele exis
tente între state, asigurîndu-se 
instaurarea unei noi ordini e- 
conomice și politice internațio
nale.

în discursul inaugural, pre
ședintele peruan. Juan Velasco 
Alvarado, s-a referit la o serie 
de aspecte ale problemelor care 
se ridică în fața umanității, ne 
plan politic și social-economic, 
apreciind că sînt necesare solu
ții integrale, Ia a căror elabo
rare participarea unitară a țări
lor lumii a treia dobîndește un 
rol și o semnificație tot mai 
mari.

în ultimele decenii, a arătat 
șeful statului peruan, viata po
litică internațională s-a schim
bat profund. S-a consolidat o 
vastă mișcare de eliberare na
țională, care a condus la o fun
damentală și ireversibilă rede- 
finire politică în lume, întărin- 
du-se in permanență voința de 
autodeterminare și de luptă 
împotriva tuturor formelor de 
dominație străină. „Istoria ulti
melor decenii este istoria făuri
rii unei noi conștiințe a popoa
relor lumii a treia" — a subli
niat președintele Alvarado. „Nu 
este posibil să continue să 
existe decalaje tot mai mari în
tre o mare majoritate de state 
sărăcite și exploatate și o mino
ritate de țări care ocupă ade
vărate poziții privilegiate. Se 
impune o strategie unitară mi
litantă a țărilor lumii a treia, 
pentru ca acestea să se elibe
reze cu adevărat de dominația 
străină în sectoarele economic, 
politic și cultural și să se rea
lizeze transformările sociale șl 
economice care să Ie permită 
redefinirea realității lor în spi
ritul justiției".

în cuvîntarea președintelui 
peruan se accentuează, totodată, 
rolul efortului propriu, al capa
cităților de creație și de luptă 
autonome ale statelor în curs de 
dezvoltare. în acest context, 
discursul a înfățișat profundele

transformări înfăptuite în Peru 
de către Guvernul revoluționar 
al forțelor armate — recupera
rea suveranității naționale asu
pra resurselor naturale, națio
nalizarea industriilor de bază și 
strategice, lichidarea sistemului 
latifundiar, introducerea contro
lului de stat în diferite sectoare 
ale vieții economice, elaborarea 
formelor și modalităților de 
participare a maselor populare 
la conducerea treburilor statului.

Delegațiile participante, între 
care și delegația română, au 
prezentat apoi salutul lor pre
ședintelui Republicii Peru, ge
neral de divizie Juan Velasco 
Alvarado, și guvernului peruan.

Participanții au ales ca pre
ședinte al conferinței pe minis
trul de externe al Republicii 
Peru, Miguel Angel de la Flor 
Valle.

în aceeași zi, în cadrul lucră
rilor, plenara conferinței a ho- 
tărit să primească noi membri 
in mișcarea țărilor nealiniate — 
Republica Democrată Vietnam, 
Republica Populară Democrată 
Coreeană, Republica Panama și 
Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei.

Moscova
La cinematograful „Dovjen- 

co“ din Kiev au fost inaugurate 
„Zilele filmului românesc", ac
țiune ce se înscrie în cadrul 
manifestărilor organizate în ca
pitala Ucrainei în cinstea celei 
de-a XXXI-a aniversări a eli
berării României 
nația fascistă.

La festivitatea 
cu acest prilej 
K.P. Kukalasvili, 
al Comitetului de Stat pentru 
Cinematografie al Ucrainei, alte 
oficialități ucrainene, membri 
ai corpului consular, precum și 
delegația de cineaști români 
condusă de C. Pivniceru, direc
tor general adjunct al Centralei 
„Româniafilm", și Alexandru 
Ungur, consulul general român 
la Kiev.

Praga
Cu prilejul celei de-a XXXI-a 

aniversări a eliberării României 
de sub dominația fascistă, uzi
nele „Kablo" din centrul side
rurgic Kladno au organizat 
marți, la Casa orășenească de 
cultură a sindicatelor, o adunare 
festivă la care au participat re
prezentanți ai M.A.E. al R. S. 
Cehoslovace, ai organelor oră
șenești de partid și de stat, pre
cum șl un mare număr de sala- 
riați ai uzinelor.

de sub domi-

ce a avut loc 
au participat 
vicepreședinte

In cuvîntările rostite cu acest 
prilej, președintele Comitetului 
de partid al uzinelor „Kablo", 
Frantisek Novak, directorul ge
neral, Rudolf Lev, și ambasado
rul României la Praga, Teodor 
Haș, au evidențiat semnificația 
istorică a Insurecției naționale 
armate antifasciste și antiimpe- 
rialiste de la 23 August 1944, 
rezultatele dobîndite de poporul 
român sub conducerea Partidu
lui Comunist Român în dezvol
tarea și modernizarea industriei, 
agriculturii, în făurirea unei 
culturi socialiste de masă și ri
dicarea nivelului de trai al în
tregului popor.

Rabat
Cu ocazia celei de-a XXXI-a 

aniversări a eliberării țării 
noastre de sub dominația fas
cistă, postul de radio Rabat a 
prezentat un amplu comentariu 
în limba arabă, referitor la în
semnătatea zilei de 23 August. 
Au fost transmise, de asemenea, 
programe de muzică simfonică 
și populară românească. Televi
ziunea marocană a prezentat, 
în după-amiaza zilei de 24 Au
gust, filmul documentar „Româ
nia azi".

Lourenco Marques

ORIENTUL APROPIAT
Turneul secretarului de stat al S.U.A.'

Cu prilejul celei de-a 31-a *- 
niversări a eliberării României 
de sub dominația fascistă, radio
difuziunea mozambicană a orga
nizat, Intre 21 și 24 august, Fes
tivalul muzicii românești. A fost 
prezentată o istorie a muzicii din 
tara noastră, «ubliniindu-se va
loarea școlii românești, repre
zentată de nume prestigioase.

fășurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie, a participat, de aseme
nea, Ion Dorobanțu, însărcinat 
cu afaceri a.i. al țării noastre Ia 
Pekin.

La Pekin a avut loc, luni, 
deschiderea șantierului noii 
clădiri a ambasadei Repu
blicii Socialiste România in 
R. P. Chineză. La festivitate 
au participat Ma Wen-po, 
adjunct al ministrului de ex
terne, Zhang Shu-shan, vi
cepreședinte al Comitetului 
revoluționar municipal Pe
kin, persoane oficiale din 
Ministerul de Externe. Minis
terul Apărării Naționale, Mi
nisterul Comerțului Exterior 
si din alte instituții centrale 
din tara gazdă, ziariști.

Au luat parte, de aseme
nea, o delegație a tării 
noastre, condusă de Cornel 
Pacoste, adjunct al ministru
lui afacerilor externe. Ion 
Dorobanțu, însărcinat cu a- 
faceri a.i. al tării noastre la 
Pekin, alti membri ai amba
sadei.

Cu acest prilej au rostit a- 
locutiuni Cornel Pacoste și 
Ma Wen-po.

TEL AVIV. — Secretarul De
partamentului de Stat al S.U.A., 
Henry Kissinger, a avut marți, 
la Tel Aviv, o nouă rundă de 
convorbiri cu echipa israeliană 
de negociatori, condusă de pri
mul ministru Yitzhak Rabin. 
După cum s-a făcut cunoscut, 
dialogul a fost axat asupra 
examinării detaliate a propune
rilor avansate, luni, de șeful 
statului egiptean, Anwar El 
Sadat, în perspectiva reavizăril 
unui al doilea acord interimar 
de dezangajare militară a forțe
lor israeliene și egiptene din 
Sinai.

La încheierea convorbirilor, 
șeful diplomației americane a 
declarat presei că examinarea 
textului final al acordului în 
discuție este terminată. De alt
fel, la reîntoarcerea sa la Tel 
Aviv, după o serie de contacte 
cu oficialitățile de la Cairo care 
ii prezentaseră punctul de ve
dere al părții egiptene, el a afir
mat că Egiptul și Israelul au 
convenit în esență asupra noilor 
poziții pe care urmează să le 
ocupe trupele celor două țări 
în Sinai și că acordul în această 
problemă ar putea fi încheiat

pînă la sfirșitul acestei săptă- 
mîni.

Referindu-se la rezultatele ob
ținute în timpul ultimelor con
vorbiri, vicepremierul și minis
trul israelian de externe, Yigal 
Allon, a declarat la rindul său : 
„Ne aflăm in prezent intr-un 
stadiu avansat al negocierilor și 
s-a ajuns într-o fază finală cu 
privire la paragrafele acorduri
lor dintre S.U.A. și Egipt și 
dintra Israel și Statele Unite".

CAIRO. — în continuarea mi
siunii sale în zonă," Henry 
Kissinger a sosit marți seara la 
Alexandria, unde a fost primit 
de președintele țării gazdă, An
war El Sadat. La întrevedere a 
luat parte vicepremierul și mi
nistrul de externe egiptean, Is
mail Fahmi.

lan Smith a torpilat
Conferința

• INDICELE general al prețu
rilor produselor de larg consum 
a crescut în Italia. în luna iulie, 
cu 17,1 la sută. în raport cu a- 
ceeași lună a anului trecut, s-a 
anunțat oficial la Roma.

• MEXICUL va cere, în cadrul 
forurilor internaționale, înceta
rea totală a blocadei impuse 
Cubei de către S.U.A. — a de
clarat, agenției Prensa Latina, 
ministrul de externe mexican, 
Emilio Rabasa. Țara noastră — 
a relevat el — a avut un rol 
Important in ridicarea izolării 
continentale față de Cuba și 
vom continua lupta pentru a se 
pune capăt tuturor măsurilor 
luate împotriva acestei țări.

• CA URMARE A PLOILOR 
torențiale căzute timp de două 
zile aproape neîntrerupt pe în
treaga suprafață 
fost înregistrate 
riale importante, 
două persoane 
viata. Apele au 
multe căi rutiere, stilpi de te
lefon au fost scoși și luafi de 
ape, iar întinse suprafețe agri
cole din sudul țării se află sub 
nivelul apelor.

a Tunisiei au 
pagube mate- 
De asemenea, 
și-au pierdut 

distrus mai
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(orele 16; 18); Grădina Unirea 
(ora 20).

INFRINGEREA LUI L. WIL- 
KISON: Victoria (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30).

TĂCEREA DOCTORULUI 
EVANS: Drumul Sării (orele 15,30; 
18: 20,15).

EMIGRANTUL: Festival (orele 
9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,45);
Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 18; 
20,15); Patinoarul „23 August" (ora 
19,45); Grădina Festival (ora 19,30).

NU TE VOI IUBI: Viitorul (ore
le 15,30 “ -----

PIAF;
13,45; 16; 18,15; 
(orele 9; 11,15;
20.30) .

FRANZELUȚA: Doina (orele
11,15: 13,30; 15,30).

EXTRAVAGANTUL DOMN 
DEEDS: Doina (orele 17,45; 20 — 
la ora 9,45 — program pentru 
copii).

NU IESE FUM FARA FOC : 
Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15); Grădina Tomls (ora
19.30) .

DEFILEUL LEGENDELOR UI
TATE: Munca (orele 16; 18; 20).

OMUL DIN LARAMIE: Excel
sior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) ; Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

18; 20,15).
Central (orele 9,15; 11,30; 

20,30); Floreasca 
13,30; 16; 18,15;

BALUL DE SlMBATA SEARA; 
Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

ZIUA CEA MAI LUNGA: Gri- 
vița (orele 9; 12,30; 16; 19,30); Gră
dina Modern (ora 19,30).

SPERIETOAREA: Bucegl (orele 
15.45; 18); Grădina Bucegi (ora 20).

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

PIEDONE — COMISARUL FĂRĂ 
ARMA: Giulești (orele 15,30; 18;
20,15); Vitan (orele 15,30: 18); Gră
dina Vitan (ora 20).

TOAMNA BOBOCILOR: Feren
tari (ora 20,15).

.ARTICOLUL 420: Ferentari (ore
le 14; 17,15).

ULTIMA ZAPADA DE PRIMĂ
VARĂ: Cotrocenl (orele 14; 16; 
18; 20).

ACTORUL ȘI SĂLBATICII: 
Crîngași (ora 16).

TOAMNA CHEYENILOR: Pacea 
(orele 15,30: 19).

AL PATRULEA MIRE: Rahova 
(orele 16; 18).

LANȚURI: Aurora (orele 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15); Gră
dina Aurora (ora 19,30).

PE AICI NU SE TRECE: Pro
gresul (orele 15,30; 19).

STRĂLUCIREA SOARELUI: Arta 
(orele 15,30; 17,45); Miorița (orele

11,15; 13,30; 18; 20,15);
Grădina Arta (ora 20).

CINTECUL NORVEGIEI: Popu
lar (orele 15,30; 19).

LEGEA PRERIEI: Flacăra (ore
le 15,30; 18; 20).

PlINE Șl CIOCOLATA: Grădina 
Titan (ora 19,45).

HELLO, DOLLY: Moșilor (orele 
9; 12,30); Grădina Moșilor (ora 
19,30).

PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală. 10,00 Matineu de 
vacanță. 10,30 Muzică populară. 
10,55 Muzee și expoziții. 11,15 Ano
timpul tinereții — muzică ușoa
ră. 11,35 România anului ’80. Film 
documentar de montaj. 11,50 Te
lex. 11,55 închiderea programului.
16.30 Teleșcoală. 17,00 Telex. 17,05
Finalele Campionatelor României 
la natație (seniori). 18,00 Publici
tate. 18,05 Ateneu popular
18,45 Tragerea Pronoexpres. 
Tribuna TV. 19,20 1001 de
19.30 Telejurnal. 20,00 Revista

TV.
18,55 
seri, 
eco-

nomică TV. 20,30 Telecinemateea. 
In ciclul „Mari actori": Katherine 
Hepburn și Humphrey Bogart în 
filmul „Regina africană". 22,10 24 
de ore. 22,30 închiderea progra
mului.

PROGRAMUL 2
20,00 Pagini de umor: „Ce vrăji 

a mal făcut nevasta mea". 20.25 
Preferințele dumneavoastră muzi
cale sînt și preferințele noastre. 
21,15 Telex. 21,20 Studio ’75. Conti- 
nuînd seria emisiunilor de prezen
tare a inițiativelor tinerilor din 
Capitală in cinstea Congresului al 
X-lca al U.T.C., interlocutorii noș
tri vor fi tinerii din sectorul 6.
21,50 Roman foileton: „Milioanele 
lui Privalov" — episodul I. 22,30 
închiderea programului.

CAIRO. — Actualele negocieri 
progresează și declarațiile ema- 
nind de la părțile direct impli
cate par încurajatoare — a de
clarat marți, la Alexandria, Tah- 
sine Bashir, purtătorul de cu- 
vint al Președinției egiptene. 
Relevînd că cele două părți au 
acceptat principalele linii ale 
acordului în proporție de 90 la 
sută, el a afirmat că acesta nu 
va putea fi realizat totuși decit 
în măsura în care va fi acceptat, 
de o parte și de alta, sută la 
sută.

Purtătorul de cuvînt egiptean 
a arătat apoi că în cazul în ca
re oficialitățile israeliene vor a- 
dopta o atitudine pozitivă față 
de ultimele propuneri egiptene 
ce le-au fost transmise luni de 
secretarul de stat american, 
Henry Kissinger, se va putea 
trece la faza redactării defini
tive a textului noului acord și 
la examinarea formalităților de 
semnare a documentului și de 
aplicare a sa.

Lucrările Conferinței consacra
te viitorului constituțional al 
Rhodesiei au luat sfîrșit marți 
la Victoria Falls, punct situat 
la frontiera dintre Zambia si 
Rhodesia, în conformitate cu a- 
cordul intervenit între Consiliul 
Național African (A.N.C.). orga
nism ce grupează mișcările de 
eliberare națională rhodesiene. șl 
guvernul rasist de Ia Salisbury. 
La negocieri au participat o de
legație a Consiliului National A- 
frican, condusă de Abel Muzo- 
rewa. președintele A.N.C., și o 
delegație guvernamentală rhode- 
siană, condusă de premierul Ian 
Smith.

într-o declarație referitoare la 
rezultatul convorbirilor desfășu
rate la Victoria Falls, Abel 
Muzorewa a arătat că A.N.C. 
consideră că primul ministru 
Smith a torpilat în mod delibe
rat Conferința. Relevînd că dia
logul constituțional se află în 
impas, președintele A.N.C. a 
subliniat că premierul rhodesian 
a hotărît să pună capăt Confe
rinței constituționale pe care în
treaga tară o aștepta cu interes. 
După o zi de concesii rezonabile 
făcute de Congresul National A- 
frican — a spus el — Ian Smith 
a torpilat orice efort venit din 
partea noastră. Prin aceasta s-a 
pus capăt eforturilor întreprinse 
încă din noiembrie 1974 pentru 
o reglementare pașnică a proble
mei rhodesiene.
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Teatrul Național (Sala Mare): 
SOLDATUL SVEJK — ora 19,30; 
Teatrul Evreiesc de Stat: SCRI
SORI PE PORTATIV — ora 19,30; 
Teatrul „C. Tănase" (la Grădina 
Boema): IN GRĂDINA BUCU
RIILOR — ora 19,30; Teatrul „Ion 
Creangă" (la Teatrul de vară He
răstrău): NOTA ZERO LA PUR
TARE — ora 20; Ansamblul „Rap
sodia Română": ȚARĂ BOGA- 
TĂ-N FRUMUSEȚI — ora 18,30.

• PREFERINȚE. Rechinii antropofagi preferă bărbații femei
lor. La această concluzie a ajuns biologul american Scott John
son, după studierea minuțioasă a statisticilor disponibile pri- 
vind accidentele tragice de această natură înregistrate în lar
gul coastelor lumii. Motivul acestei preferințe este insă necu- 
noscut. Omul de știință american a stabilit că frecvența atacu
rilor rechinilor asupra bărbaților este de zece ori mal mare 
comparativ cu acțiunile lor agresive asupra femeilor • PLOI 
TORENȚIALE DE O VIOLENȚA NEOBIȘNUITA au provocat 
inundații grave în zona orașului american Cleveland, cel mal 
populat centru al statului Ohio, nivelul apelor depășind pe 
alocuri, chiar în unele din districtele orașului, 1,5 m. Autori
tățile au anunțat că patru persoane și-au pierdut viața. S-au 
produs pagube materiale Importante • JOHN WAYNE Ur
mează O CURA de SLĂBIRE. La cei 68 de ani ai săi, cele
brul actor se prezintă foarte bine, însă pentru rolul pe care-1 
va juca in viitorul film are nevoie de cîteva kilograme in mi
nus. In prezent se află internat într-un spital din Newport 
Beach (California), urmind ca peste cîteva zile să înceapă fil
mările, cu silueta... adecvată * MELCI PE PATRU ROȚI: In- 
tr-una din zilele foarte călduroase ale acestei veri, pe o șosea 
de lingă orășelul francez Perpignan, s-a format un lanț de au
tomobile cu lungimea de 30 de kilometri. Timp de 24 de ore 
mașinile au Înaintat cu viteza de... 1 km pe oră e RECEPTOR 
FĂRĂ BATERIE. Doi electroniști din Dacca au prezentat un 
nou tip de receptor, conceput intr-o formulă originală: un 
magnetou în ioc de baterie. Sînt suficiente doar două minute 
pentru a întoarce manivela magnetoului șl receptorul funcțio
nează timp de peste trei ore • FOTOGRAFIE INEDITĂ. Un 
astronom de la Observatorul Kitt Peak, situat lingă Tucson (Ari
zona), a fotografiat — pentru prima dată — ceea ce ar pu
tea fi o supernovă — o stea aflată în plină explozie. Astrul 
se găsește in constelația Orion. Au fost realizate opt imagini 
în care steaua apare de 1 000 de ori mai strălucitoare decît toate 
corpurile cerești din zona respectivă înregistrate pe peliculă 
în ultimii 20 de ani. Posibila supernovă se află la 1 500 ani- 
lumină de Terra. Un purtător de cuvînt al observatorului a 
informat că fenomenul este în plină desfășurare, oamenii de 
știință americani procedînd din acest motiv la un schimb de 
date și informații cu astronomi de la alte observatoare ale lu
mii • A OPTA LUNA DE ZBOR. Zborul ’stației orbitale știin
țifice sovietice „Sallut-4“, lansată pe o orbită circumterestră la 
26 decembrie anul trecut, a intrat în cea de-a opta lună — in
formează agenția TASS. Marți, la ora 11,00 (ora Bucureștiului), 
stația a efectuat 3 836 de rotații în jurul Pămîntulul e MAI 
MULTE ACCIDENTE AUTO. Accidentele rutiere survenite in 
primele șase luni ale anului to R.F.G. s-au soldat cu moar
tea a 6 822 persoane șl rănirea a 214 507 — informează Oficiul 
federal de statistică de la Wiesbaden. Cifrele marchează creș
teri de 6 șl, respectiv, 3,9 la sută în raport cu perioada co
respunzătoare a anului trecut • ASTRONAUTUL DONALD 
SLAYTON, care a făcut parte din echipajul american în cursul 
recentei experiențe cosmice „Soiuz-Apollo", va fi supus unei 
intervenții chirurgicale. Operația s-a dovedit necesară, deoarece 
medicii care făceau verificările de rutină după zbor au con
statat existența unei pete pe plămînul sting. Intervenția chirur
gicală va fi efectuată la Houston. Deși este cel mal vîrstnlc 
dintre astronauțil americani (51 ani), Donald Slayton a efectuat 
cu prilejul zborului „Soiuz-Apollo" prima sa cursă cu o navă 
cosmică.
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