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ÎN ACESTE ZILE, CUVÎNTUL DE ORDINE PENTRU TOȚI LUCRĂTORII OGOARELOR:

ORGANIZARE DESĂVÎRȘITĂ, 
RĂSPUNDERE EXEMPLARĂ

Recolta culeasă azi, 
tot azi în hambare!De la două sute de metri înălțime — indicatorul de bord arată nici un centimetru in plus— pămîntul se așterne sub privire ca o tipsie imensă, în a cărei concavitate cromatică se disting clar, geometric, suprafețele cu culturi : bronzul întunecat al florii-soarelui, galbenul foșnitor al porumbului, spinarea arămie a miriștilor inundate de mohorul verde crud. La două sute de metri înălțime, pilotul avionului utilitar YR-ANC, Vasile Dobre, se mărturisește : „Facem o treabă bună. După zece ani de aviație militară, cînd m-am văzut în această ga- brioletă am avut sentimentul că mă sufoc. După primul zbor, însă, lucrurile au căpătat altă dimensiune, fapta mea altă semnificație".Transcriu din memorie : zilnic, pilotul Dobre, ajutat de cei doi tovarăși de muncă — Constantin Tomescu, mecanic de bord, și Gheorghe Petrache, șofer pe cisterna de combustibil— efectuează 30 de zboruri, împrăștiind o cantitate de 36 tone de îngrășăminte chimice. La fiecare zbor, între 6 și 12 hectare, de teren primesc suplimentul de substanță hrănitoare; la toate cele 30 de zboruri, 180—360 hectare așteaptă pregătite întîlnirea cu tractorul. Este o activitate eficientă, o „treabă bună", cum zice pilotul, menită să dea satisfacții și lui și celor ce trudesc asupra acestui pă- mînt.Un viraj larg — și pîntecoasa aeronavă coboară pînă la cinci metri. Simt răsuflarea precipitată a porumbului. De la această înălțime este eliberată încărcătura de superfosfat. Zburăm cu 180 km pe oră, vin spre noi amenințător copaci, dar măiestria pilotului și cele 4 000 ore de zbor vechime rezolvă totul în

OFENSIVA
CONTRA RISIPEI

UN AMPLU PROGRAM DE RECUPERARE 
A RESURSELOR ENERGETICE SECUNDARE 

LA COMBINATUL PETROCHIMIC BRAZI

iiiseiiiiiâriGRIUL
de DIMITRIE 

RACHICIEra un grîu frumos și ■ curat, cu bobul străveziu, ca de sticlă, prin care se zărea germenul nedeșteptat. La mine în sat. acolo în cîmpia bănățeană, după știința mea, ar fi fost folosit drept grîu de sămînță, căci întrunea toate atributele pe care se întemeiază certitudinea unei recolte bogate... Și stătea risipit pe caldarimul străzii, Ia intersecția Căii Moșilor cu Șoseaua Ștefan cel Mare ! Stătea, în soarele dimineții, ca o baltă strălucitoare, de singe, intinsă. dureros, pe asfalt, pe distanta a vreo cincizeci de metri. Cineva, din neglijență, n-a închis bine oblonul camionului care ii transporta, și mîndrețe de grîu, în cantitate de două- trei tone, s-a împrăștiat de-a lungul străzii. Mașinile îl ocoleau cit puteau ; prea mult însă n-aveau posibilitatea s-o facă, fiindcă ar fi riscat să se tamponeze de mașinile ce veneau din sens contrar. Așa că, pe o bună porțiune de drum. luau boabele pe roți și Ie tăvăleau în mîzga noroioasă, de pe asfalt, iar pe asfalt era mîzgă multă, fiindcă noaptea plouase. Tramvaiele, în schimb, Ia a-
(Continuare tn pag. a Ill-a) 

fracțiuni de secundă. La sol, luăm contact cu improvizata pistă de aterizare, avînd la bord 100 km la oră. La sol notez numele proprietarului acestui teren — întreprinderea agricolă de stat Găești, județul Dîmbovița — și rămîn cu pămîntul sub picioare, loc de unde imaginea aeriană, organizată desă- vîrșit, geometric, dispare. O reconstitui, însă, la sediul unității, din imaginea activității u- mane, pe coordonatele obligatorii ale unei organizări desă- virșite și răspunderii exemplare — cuvîntul de ordine al actualei campanii agricole. „Am debutat bine — îmi relatează tînărul Ion Dragomir. inginer șef la I.A.S. Toate lucrările se desfă-
UN RAID ÎN UNITĂȚILE 
AGRICOLE DIN JUDEȚUL 

DÎMBOVIȚA
i

soară conform unor programe riguros întocmite. Recoltăm din plin la floarea-soarelui cu patru combine. La porumb am început culesul manual. Pentru două combine ni s-au promis din partea întreprinderii „Semănătoarea" echipamente de recoltat în știuleți, pentru prima dată la noi. în acest sens, maistrul Ion Săndoiu și doi mecanici, care vor lucra pe aceste agregate, au efectuat de o săp- tămînă cursuri de profil la centrul de instruire Crevedia. Transportul ni-1 asigură — conform unui grafic cu putere tie contract — I.T.A. Dîmbovița, prin autobaza Găești".Rețin cele spuse și revin in

Noaptea, faclele Combinatului petrochimic Brazi oferă sutelor de mii de călători care străbat drumul Ploieștiului un spectacol feeric. Zeci de mii de metri cubi de gaze combustibile îmbracă cîmpia, pe o rază de cîțiva kilometri, într-o lumină gălbuie, stranie și înghețată. Dar, dacă pentru călătorii nopții spectacolul este absolut fascinant, pentru oamenii combinatului el constituie o costisitoare risipă de energie. în temeiul acestui din urmă adevăr, faclele de la Brazi își vor micșora într-un
PAVEL PERFIL

(Continuare în pag. o IH-a)

CU CHEI FALSE
LA PORȚILE VIEȚII

Viscolea, cînd s-au cunoscut. Vîntul împroșca trecătorii în plină față, tăblița cu numele stației abia se mai zărea, iar oamenii, după ce așteptaseră mașina mai bine de un ceas, se risipiseră în noapte. Rămăseseră doar ei, agățîndu-și privirile de cite o lumină care dispărea înainte de a ajunge în dreptul lor. Fata nu avea încotro, era obligată să străbată pe jos cei doi kilometri care o despărțeau de casă, să treacă singură printre cele cîteva străduțe pustii pînă în fundătura cu nume poetic în care locuia — strada Amintirii. Cînd l-a auzit pe tînărul oprit alături de ea oferindu-se să o însoțească a pri

cîmp — locul unde intențiile, oricît de nobile, își află sau nu argumentul concret al faptei. La ferma Morteni întilnesc cele patru combine la recoltatul florii- soarelui. Tinerii mecanizatori Nicolae Burcea, Gheorghe Ciobanu, Ion Lecu și Victor Mi- hăilă au descărcat pînă la a- ceastă oră (10,45 dimineața), în remorca lui Nicolae Dobre, cite șase bunkere de om. Pînă seara vor mai recolta cel puțin cite
ION andreițA
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Ritm intens, activitate susținută la recoltatul florii-soarelui. a
Foto : V. RANGA

BAIA BORȘ A:

ÎNSEMNELE NOULUI
„Ca să ne cunoașteți pe noi, 

cei din Borșa, trebuie neapărat 
să mergeți și la Baia Borșa..." 
Era seară și luminile presărate 
între muriți au vestit deodată că 
ne apropiem de vechiul centru 
minier. Apoi, locuințe și ma
gazine moderne au inceput să 
defileze prin fața noastră, ofe- 
rindu-ne imaginea obișnuitei 
agitații citadine într-o așezare 
în care pe vremuri, la această 
oră tîrzie, domneau întunericul 
și liniștea cea mai deplină. Cum 
cei mai mulți dintre oamenii 
împreună cu care am coborit 
din autobuz s-au îndreptat fie 
spre Uzina de prelucrare, pen
tru a intra în schimbul de noap
te, fie spre clubul „Minerul", 
unde tocmai rula un nou film

mit fără să ezite, a mulțumit chiar, bucuroasă că nu va trebui să înfrunte singură întunericul, viscolul și pustietatea. Sprijinită de brațul Iui a făcut primii pași pe un drum pe care aveau să-l numească de atunci și pînă acum două luni — „drumul nostru". Primii pași, călcînd alături albul zăpezii fără să bănuiască nici unul că niște vorbe rostite atunci aveau mai tîrziu să le împleticească mersul, să le despartă fără milă înaintarea.Mariana Condrea și Florin Prisceanu. Asta și-a spus în- tii, poate bănuiau că din noaptea aceea începea un șirag de zile și nopți împreună sau

TOATE FORȚELE 
LA RECOLTAT!în toate unitățile agricole se întreprind în aceste zile acțiuni în vederea aplicării măsurilor stabilite de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., privind organizarea și desfășurarea lucrărilor agricole de toamnă. Ca urmare, în cooperativele agricole de producție din 26 județe ale țării se lucrează din plin la recoltarea porumbului și florii-soarelui, cele mai mari realizări înregis- trîndu-se în județele Brăila, Teleorman, Dolj și Ilfov. S-a strîns_, de asemenea, inul pentru ulei de pe aproape întreaga suprafață cultivată, iar în prezent se lucrează intr-un ritm crescînd Ia recoltarea celorlalte culturi de toamnă.Concomitent se execută arături, cu prioritate pe terenurile care urmează să fie însămînțate cu păioase. Astfel, în aproape toate cooperativele agricole de producție s-au efectuat arăturile de vară pe întreaga suprafață prevăzută, s-a fertilizat o mare parte din aceste terenuri. Acum mecanizatorii pregătesc terenurile pentru însămînțările de toamnă. (Agerpres)

românesc, mi s-a părut firesc 
să iau ca puncte de reper aceste 
două obiective, reprezentative 
pentru viața orașului.

Uzina de prelucrare se înfăți
șează ca o fabuloasă moară, in

NOSTRU
care se macină minereul adus 
din minele din împrejurimi.

Din 1970. tehnologia dife
rențiată. de tip vechi, a fost 
înlocuită cu una selectiv-colec- 
tivă, care a mărit eficiența pro
ducției. Inginerul coordonator 

poate au crezut pur și simplu că e firesc să facă mai întîi cunoștință. Alte cîteva replici, după care tînărul bine îmbrăcat, degajat și curtenilor, s-a interesat unde lucrează fata cu căciulită de vulpe argintată. „La Filatura de bumbac... Sint ingineră acolo..." Poate a ezitat înainte de a spune ultimele vorbe, nu e sigur că însoțitorul ei a auzit toate vorbele rostite pe viscol, dar i le-a repetat a doua zi și a continuat să le susțină în următoarele zile și luni deși îi venea tot mai greu să îm-
SOFIA SCORȚARU-PAUN
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loan Giurgiu îmi explică în 
continuare că prin prelucrarea 
minereurilor neferoase se obțin 
trei sorturi de concentrate — 
cupros, plumbozincos și piri- 
tos —, al căror bogat conținut 
de cupru, zinc, plumb, aur, ar
gint și sulf este valorificat în 
importante centre ale industriei 
metalurgice, siderurgice și chi
mice ca Baia Mare, Copșa Mi
că, Năvodari, Turnu-Măgurele 
și altele.

Absorbit de prezentarea uzi
nei, inginerul admite cu greu 
să vorbească și despre sine : s-a

ALEX. ȘTEFANESCU
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Publicăm în pag a 2-a cîteva concluzii pe marginea sesiunii de toamnă din facultățile ieșene

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU

® Liderul Partidului Conservator din Marea 
Britanie, Margaret Thatcher

»

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, președintele Frontului Unității Socialiste, a primit, marți dimineața, pe doamna Margaret Thatcher, liderul Partidului Conservator din Marea Britanie, care face o vizită în țara noastră la invitația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.La primire au luat parte Ștefan Voitec, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, și Tamara Do- brin, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a salutat cu cordialitate pe oaspete, subliniind că vizita pe care o face în țara noastră constituie o expresie a dorinței reciproce de a dezvolta relațiile de stimă și colaborare prietenească dintre popoarele român și britanic.Liderul Partidului Conservator din Marea Britanie a exprimat vii mulțumiri pentru invitația de a vizita România, pentru ospitalitatea ce i-a fost rezervată și a relevat, totodată, imnresia deosebită pe care i-a prilejuit-o contactul nemijlocit cu realitățile României contemporane.
® Prof. Giancarlo Elia ValoriTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, în cursul dimineții de marți, pe prof. Giancarlo Elia Valori, secretarul general al Institutului italian de relații internaționale, autor a mai multe lucrări consacrate vieții și personalității tovarășului Nicolae Ceaușescu.Exprimînd profunde mulțumiri pentru reîntîlnirea cu președintele Nicolae Ceaușescu, prof. Giancarlo Elia Valori a înminatTovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au primit pe tovarășa laura AllendeTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășa Elena Ceaușescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., au primit, marți după-amiază, pe tovarășa Laura Allende, membru al Comisiei Politice a C.C. al Partidului Socialist din Chile, sora fostului președinte al Republicii Chile, care face o vizită de prietenie în țara noastră, la invitația C.C. al P.C.R.Exprimîndu-si deosebita sa

INTERVIUL
acordat de tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU
ziarului belgian „Le Soir“

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a primit, la 15 august, pe scriitorul de origine română Mihail Steriade, căruia i-a acordat următorul interviu pentru ziarul belgian „Le Soir" :ÎNTREBARE : Domnule
președinte, am dori să ne 
spuneți dacă sînteți mulțumit 
de rezultatele obținute la 
Helsinki prin semnarea Ac
tului final al Conferinței pen
tru securitate și cooperare în 
Europa.RĂSPUNS : în Declarația făcută la Helsinki am menționat că România apreciază în mod pozitiv rezultatele la care s-a ajuns, faptul că s-au elaborat documente angajante care au fost semnate de șefi de state și guverne sau alți reprezentanți desemnați de șefii de state respective. Considerăm că aceasta 

în timpul convorbirii a avut loc un schimb de vederi cu privire la stadiul relațiilor româno- britanice, în contextul căruia a fost evidențiat cu satisfacție interesul manifestat de ambele părți pentru dezvoltarea lor pe plan politic, economic, tehnico- științific și cultural, in folosul și spre binele celor două țări și popoare.S-a relevat de comun acord că amplificarea contactelor și schimburilor de vederi între organizațiile politice din cele două țări este de natură să ducă la adîncirea și diversificarea raporturilor de colaborare în diferite domenii, să cultive spiritul de prietenie și respect reciproc care animă popoarele român și britanic, sporind, totodată, contribuția ambelor țări la promovarea idealurilor păcii, securității și înțelegerii între națiuni.Au fost examinate, de asemenea. probleme actuale ale vieții politice internaționale. în acest cadru a fost remarcată importanța încheierii cu succes a Conferinței de la Helsinki, necesitatea traducerii neabătute in viață a documentelor adoptate, de a se depune în continuare e- forturi susținute pentru înfăptuirea unei securități reale și a unei colaborări rodnice pe continentul european și în lume. în 
șefului statului român un exemplar omagial din volumul „Noul curs pentru o colaborare internațională", apărut recent sub îngrijirea sa în colecția de largă popularitate „Istoria văzută de aproape" a Editurii Rusconi din Milano.Volumul înmănunchează o cuprinzătoare selecție din expunerile. articolele și interviurile tovarășului Nicolae Ceaușescu referitoare Ia problemele majore ale lumii contemporane și, în primul rînd, la căile de realizare a unui nou curs spre destindere și securitate, a unei 

tisfacție de a se întilni cu tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășa Laura Allende a adresat, totodată, calde mulțumiri secretarului general al partidului, președinte al republicii, Partidului Comunist Român, României socialiste pentru ajutorul acordat forțelor democratice din Chile, pentru poziția principială în sprijinul cauzei poporului chilian, pentru ospitalitatea de care se bucură în țara noastră numeroși patrioți chilieni.în timpul convorbirii, tovară

constituie un lucru nou în dezvoltarea Europei și, în condițiile realizării în viață a celor consemnate în documente, se poate aștepta inaugurarea unei ere noi de pace și de colaborare.ÎNTREBARE : Ați vorbit 
de necesitatea de a trece la 
transpunerea in practică a 
principiilor conținute in acest 
act istoric. Cum înțelege 
România să procedeze spre 
a trece la fapte concrete, 
palpabile, în această direcție?RĂSPUNS : Documentele semnate la Helsinki constituie o bază juridică, politică, morală pentru realizarea unor relații 

mod deosebit s-a subliniat importanța realizării unor măsuri concrete de destindere militară și dezarmare, în primul rînd de dezarmare nucleară, ca premisă esențială a întăririi încrederii reciproce și dezvoltării conlucrării pașnice între națiunile europene. S-a apreciat că un rol deosebit de important revine în a- ceastă privință popoarelor, opiniei publice, forțelor politice din fiecare țară, care sint chemate să acționeze cu toată hotărîrea pentru a determina o nouă a- bordare a aspectelor militare ale securității, progresul continuu pe calea edificării unor relații noi de egalitate și echitate și a rezolvării problemelor lumii contemporane în interesul tuturor națiunilor.De ambele părți au fost evocate marile mutații care s-au produâ și continuă să aibă loc pe plan mondial, evidențiindu-se în acest context necesitatea de a se acționa cu toată seriozitatea și răspunderea în direcția lichidării decalajelor existente, a edificării unei noi ordini economice internaționale care să a- sigure dezvoltarea nestingherită a fiecărei națiuni, progresul general al civilizației umane.întrevederea s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială, prietenească.
noi ordini economice și politice internaționale.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat că acest volum oferă posibilitatea opiniei publice din Italia de a cunoaște direct concepția și politica externă a Partidului Comunist Român, a României socialiste, puse în slujba edificării unei lumi mai drepte și mai bune, asigurării unui viitor de pace și prosperitate, de înțelegere între popoarele lumii.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

șul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au reafirmat sentimentele de solidaritate ale Partidului Comunist' Român, ale poporului român, cu forțele revoluționare și progresiste din Chile, arătînd că și în viitor țara noastră va acorda întreg sprijinul luptei poporului chilian împotriva opresiunii, pentru restabilirea libertăților și drepturilor democratice, pentru progres social.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie.

noi, bazate pe egalitate și respect, pe excluderea forței și a- menințării cu forța în relațiile dintre state. însă, în Europa, sint multe probleme de soluționat, în primul rînd legate de aspectul militar, despre care am vorbit la Helsinki ; aceste probleme trebuie să-și găsească o soluționare pozitivă în sensul reducerii armamentelor, a armatelor, lichidării blocurilor militare, a bazelor militare străine și retragerii trupelor străine de pe teritoriile altor state. De a- semenea, este necesară realizarea în viață a unei mai largi cooperări economice, prin eliminarea diferitelor restricții existente și, totodată, dezvoltarea cooperării în domeniul culturii, științei, artei, al unei mai bune
(Continuare în pag. a IV-a)
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Disciplina universitară - componentă de bază a spiritului revoluționar
Vacanța de vară a studenților încă n.u s-a sfîrșit. Cu toate a- oestea, de o săptămină căminele au început să se populeze din nou, luminile să ardă pină tir- ziu în sălile de lectură și biblioteci. secretariatele și culoarele facultăților să cunoască iar forfota și animația din timpul anului. O atmosferă tipică de examene. Numai că încărcătura e- moțională este mult mai mare. E ultima sesiune. Sesiunea celor restanțieri sau amînați, a celor care, dintr-un motiv sau altul, nu s-au prezentat la cite un examen. Pe drept cuvînt se poate spune, deci, că acum se numără ..bobocii". Iar ..bobocii de toamnă" ai lașului sînt destul de mulți — aproape jumătate din numărul total al studenților. Sesiunile din iarnă și vară, cele care dau măsura pregătirii ritmice, continue de-a lungul întregului an universitar, reflec- tînd atitudinea de înaltă responsabilitate a fiecăruia față de propria pregătire profesională au fost folosite din plin de cealaltă jumătate — și, lăudabil, cu rezultate bune și foarte bune.Am încercat să stăm de vorbă cu cîtiva dintre cei care trăiesc din nou emoțiile examenelor. De oe și le-au „reprogramat" pentru toamnă 7 în afara celor care n-au luat examenul la care s-au prezentat, toți sînt de părere că • promova un examen In sesiunea din toamnă este mult mal dificil decât ai face-o la timpul cuvenit. Și atunci de ce șl le-au lăsat, dacă au această convinge

re fermă 7 „Așa, din prejudecată, se spune că a-tl lăsa un examen sau mai multe pentru toamnă este lucrul cel mai indicat" — mi s-a răspuns. Factorii care concură la luarea unor asemenea decizii sînt mai mult de natură subiectivă. Se evocă oboseala unei sesiuni destul de grele, — din vară — dorința de a nu-și strica palmaresul cu o notă mică, ori obținerea unei anumite note pentru a nu pierde bursa. Se mizează pe perioada mai lungă de timp pentru studii pe care ți-o facilitează vacanța.„Ceea ce este și nu prea este adevărat, ne spune studentul Gheorghe Crăcană, din anul III, Facultatea de electrotehnică, a-
RECOLTA 

ÎN HAMBARE!
(Urmare din pag. I) zece fiecare. Producție bună, pe care omul cu remorca nu mai prididește s-o transporte. Dar unde 7 în plin cimp, la marginea tarlalei, pentru că mașinile promise n-au venit s-o transporte la bază. Tot in cîmp, sub clopotul amenințător al cerului înnourat, au rămas și alte 40 de tone, recoltate cu o zi în urmă, in alt punct de lucru.La cîțiva kilometri distanță se recoltează manual porumbul din cadrul fermelor ^Răscăeți și Slobozia. Brigadierul Florea Drăgușin ne spune cu năduf : „Baiul îi tot cu transportul. Am cules porumb pentru 10 mașin-i. De venit, a venit doar una, condusă de șoferul Marin Ciotea, om de-aici, din sat. pe care-1 doare soarta recoltei". Rețin necazul omului și pentru faptul că aici se mai prezentase o mașină — un autotren de mare capacitate — al cărui șofer, după cinci minute și pretext șubred, a făcut cale-ntoarsă, nu se știe unde. Iată cum, alături de floa- rea-soarelui, alte zeci de tone de porumb rămîn descoperite, la voia întîmplării, sub cerul liber.Reluînd legătura cu inginerul șef al I.A.S. consemnăm : pentru ziua respectivă, comanda era la 14 mașini — 8 pentru floarea-soarelui și 6 pentru porumb. Atît cit era, de altfel, necesar. La insistențe telefonice, inginerul Pană, șeful autobazei Găești, catadixise să trimită trei, pe la jumătatea zilei, din care au ajuns la fața locului două, iar de lucrat, a lucrat una singură. Tovarășul Nicolae Dumitrache, instructor al comitetului județean de partid, insistă : „Criticați-1, tovarășe, cu in- 

(Urmare din pag. I)brace mica și aparent inofensiva minciună în haine credibile.Au urmat alte întîlniri, Mariana străbătea tot mai des drumul spre strada Amintirii la brațul tînărului care o ferise în- tr-o noapte de iarnă de viscol și de singurătate. Florin Prisceanu lucra la I.R.U.C., era tehnician specializat în repararea și întreținerea camerelor frigorifice. Nu mințise, aceasta era o- cupația lui, nici nu umflase vorbele, riscând, asemenea ei, să-și atribuie o altă identitate profesională. Muncitoarea de la F.R.B. rămînea pentru proaspătul prieten „ingineră". Așa s-a ivit în viata lor compromisul, pentru a-și menține și justifica apartenența la un titlu și o poziție socială imaginate într-o clipă de imprudență recurgea la tot felul de subterfugii : „trebuie să-i dau mamei o mie de lei pentru că mănînc și dorm la ea". Aceasta era explicația cîștigu- lui lunar mai mic decit cel pe care l-ar fi presupus . funcția pe care și-o atribuise. „Nu mă prea înțeleg cu colegii" motiva, evi- tînd să-l apropie pe Florin de cei care ar fi putut s-o decon- spire. I-a făcut cunoștință doar cu două colege „instruite" în prealabil, care nu i se adresau decît cu „tovarășa ingineră" etc.

bia ieșit de la examenul de specialitate — circuite electrice. O lună de zile faci practică în producție, apoi urmează o perioadă de relaxare și tot amîni începerea studiului. Pentru pregătirea temeinică îți trebuie continuitate și dacă cursurile nu au fost stu- < diate din timpul anului este
Pentru un rezultat 

calitativ 
trebuie muncit 
două semestre 

din două semestre 
universitare 

Cîteva concluzii pe marginea 
sesiunii de toamnă 

din facultățile ieșene

chiar mai dificil să înveți vara, întrucît n-ai cu cine s& te consulți — colegi ori profesori — cui să-i ceri lămuriri suplimentare". Dovada 7 Acum nu a luat decit nota 6. De fapt, din cei 17 restanțieri la această disciplină nu s-au prezentat decit 7. restul urmînd să se prezinte la o a doua dată fixată pentru susținerea examenului. Dan Poiată, Ma- tia Rimer, au obținut nota 10, s-a mai luat și un 9, restul numai note de 6 și un 4. La fel, la examenul de economie politică, anul I, Facultatea de științe 

ginerul Pană avem totdeauna probleme". Dar important este ce se va întimpla dincolo de a- cest cuvînt critic. Rețin, deci, opinia tovarășului Dumitrache drept un argument în plus, oferit forurilor județene care au datoria să facă ordine în această privință.
★în ziua deplasării noastre la Găești, la sediul I.A.S. (satul Cuparu, comuna Dragodana) a- vea loc adunarea reprezentanților oamenilor muncii din unitate. A fost, astfel, un bine venit prilej de analiză critică a activității de pină acum, in special de luare a unor măsuri pentru buna desfășurare a campaniei de toamnă. Au fost revăzute graficele de lucru pe cele patru ferme vegetale (Slobozia, Răscăeți, Morteni și Mătăsaru) și două zootehnice (Cuparu și Petrești) — au fost adoptate programe concrete de acțiune și intervenție pe tarlale, loturi, e- chipe de lucru. în spiritul măsurilor stabilite de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 26 august a.c., au fost repartizate răspunderi precise pentru fiecare om în parte, din cei 261 de lucrători pentru fiecare hectar, din cele 4 850 hectare cît posedă unitatea. Cu maximă exigență a fost analizată problema transportului. în condițiile în care aici se acționează din plin la strîngerea recoltei (toate agregatele sînt în perfectă stare de funcționare), transportul devine cheia vitală a desfășurării și încheierii cu succes a campaniei de recoltare.în consecință — și rîndurile de față se vor un apel ferm pe adresa factorilor de răspundere în acest domeniu.

în iunie anul trecut, la numai patru luni după ce o cunoscuse pe Mariana, Florin și-a anunțat colegii că se însoară cu o ingineră de la F.R.B. Minciuna a trecut cu bine și examenul din fața ofițerului stării civile șl a intrat, odată cu tinerii căsătoriți, în căminul acestora. Crescuse între timp, se lăbărțase. poleind cu un văl invizibil dar periculos, niște relații care puteau fi normale, frumoase.Șl iată că în luna martie, în- tîmplarea care dirijase cam a
CU CHEI FALSE LA PORȚILE VIEȚIInapoda drumul celor doi tineri scoate la iveală minciuna care le însoțise pașii de la început. Maistra Dumitra Ciucă, din secția 2 primește într-o dimineață un telefon. O voce de bărbat cerea să vorbească cu inginera Condrea. „Nu există la noi nici o. ingineră cu numele acesta !“, răspunde și trîntește telefonul. Florin insistă, merge chiar el la filatură — de ce atît de tîrziu 7 — și descoperă, în cele din urmă, adevărul. Odată cu el intră, în casa de pe strada Amintirii unde cei doi tineri 

economice. Din 14 prezentați 3 au pierdut din nou examenul, iar celelalte note sînt majoritatea de 5 și 6, mai precis 8 note. Să fie vorba în cazul acesta de o exigență sporită din partea profesorilor 7 Mai ales că unul dintre studenți. Gabriel Mocanu, ne spune că „în ultimii ani nu a 

auzit de nici un student care să repete anul la electrotehnică, deci nu vor fi tocmai ei cu ghinion".Conf. univ. Laurențiu Turic recunoaște că. într-adevăr, în atingerea acestor „performanțe" nedorite — numărul mare de restanțieri — o vină o au și cadrele didactice. Nu totdeauna dascălii au reușit o testare obiectivă a cunoștințelor premergătoare sesiunilor, o întărire a activității de instruire în afara orelor de curs, seminarii, laborator sau lucrări practice, ceea

Borșa, In orele de după-amiază.
Foto : GH. CUCU

(Urmare din pag. I) 
născut tn anul 1941, în Lăpușu- 
Românesc, a absolvit școala 
profesională din Baia Mare in 
1958 și a lucrat, ca muncitor ca
lificat, la institutul de cercetare 
din această localitate, iar din 
1969, cind a obținut diploma de 
absolvent al Institutului de mi
ne din Petroșani, trăiește și 
muncește aici, in Baia Borșa. 
Toate aceste date i se par neîn
semnate, dar eu le notez conști
incios, cu convingerea că au cel 
puțin aceeași importanță cu cele 
privind utilajele și capacitatea 
uzinei. Ele fac parte din biogra
fia unui tinăr al zilelor noas
tre, care, unind activitatea di
rectă in producție cu studiul, a 
reușit să devină un specialist in 
ceea ce s-ar putea numi „pu
ritatea metalului".

Tinerii care-mi mai sînt pre
zentați au biografii asemănă- 
toâre. Maistrul Romulus Huzoni 
(cu „h“ de la „hidrogen", cum 
ține să precizeze), operatorul 
Gheorghe Boroica, secretar al 
Comitetului U.T.C., Vasile Pop, 
absolvent, de curind, al liceu
lui seral și membru in forma- 

își stabiliseră temporar domiciliul, cearta și bătăile, acuzațiile vehemente și suspiciunile. în luna iulie, la o săptămină după ce Florin părăsise domiciliul conjugal întoreîndu-se la gazda unde locuise înainte, Mariana este internată în stare gravă la spitalul „Grivița". încercase să-și pună capăt zilelor, amărîte de propria-i imprudență, -să termine drumul pe care singură și-l veștejise.Chiar singură ? „Am vrut să-l impresionez" — declara mai 

apoi ofițerului care investiga tentativa de sinucidere. Cine îi alimentase convingerea că impresia pe care o lasă asupra u- nei proaspete cunoștințe depinde esențial de „titlul" pe care și-l atribuie 7 „Mai făcuse ea glume dintr-astea — își a- mintește Cornelia Spirache, o prietenă din copilărie, vecina Marianei. Odată am mers împreună la dans la Casa de cultură și am cunoscut acolo doi băieți cărora Mariana le-a spus că eu sint profesoară, iar ea ingineră". „Știam că ii spusese ginerelui meu că este ingineră 

ce a dus la scăderea exigentei în examen, la formalism în verificarea cunoștințelor, deschi- zînd căi indisciplinei în viața profesională a studentului, critici întemeiate formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la adresa cadrelor didactice. Nu mai puțin adevărat este însă că vina principală revine studenților înșiși. Explicația nepromo- vării a două sau mai multe examene nu poate fi în ultimă instanță decit lipsa unei angajări conștiente, active și responsabile în munca de îndeplinire integrală și la un înalt nivel calitativ a tuturor sarcinilor ce le revin.Neîndoielnic, studenții sînt cei în primul rînd datori la capitolul responsabilitate și disciplină universitară. Ei trăiesc însă în- tr-un colectiv, în cadrul A.S.C. Toate „teoriile" și ..calculele" (mai sus amintite) datornicilor la examene, la învățătură, circulă printre studenți, bine cunoscute de colegi, de cadre de asociație, fără a fi întotdeauna contracarate de un spirit combativ, ofensiv al opiniei studențești. Se așteaptă prea degajat ca toamna să arate cîți mai sînt acei care devin studenți cu adevărat, adică învață de dimineața pînă seara, numai în luna august, cind se apropie scadența definitivă a anului universitar. Șl, după cite •e observă, sînt destul de mulți, Iar rezultatele unora nu confirmă că și-ar fi lăsat examenele pentru un bilanț calitativ mai bun, ci pentru că n-au învățat și au mizat pe exigenta mai scăzută din toamnă, ori și-au propus să promoveze în limitele mediilor care presupun efort mic.Sesiunea de acum se arată însă foarte exigentă. A.S.C., colectivul de studenți, trebuie să intervină deci pentru ca toți, absolut toți, să se pregătească pe măsura unei sesiuni cu obligații egale cu cele din vară. Principalul invățămint al acestei sesiuni să fie acela că nimic nu poate fi obținut fără o muncă continuă, că studenția obligă la studiu și pregătire două semestre din două semestre.
ION MIHALACHE

ția artistici, operatorul Vasile 
Tiran, electromecanicul Emil 
Jucan, lăcătușul Gheorghe Pop, 
component „de bază" al echipei 
de judo, morarul Gheorghe Pie- 
traru, celularul Grigore Pietra- 
însemnele 

noului
ru, operatorul loan Albu, ■ ope
ratoarea Maria Danci, controloa- 
fea Cornelia Pop, șeful de fază 
Ghiran Inceu, maistrul loan 
Bura și mulți alții contribuie, 
cu competență și răspundere, la 
desfășurarea in bune și mereu 
mai bune condiții a complicatu
lui proces de cernere a metalu
lui din sterilul cu care a fost 
amestecat in cine știe ce înde
părtată eră geologică.

Sper că nu fac o apropiere 
forțată, afirmînd că puritatea 
metalului depinde, in mare mă
sură, de puritatea morală a ce
lor care il prelucrează. Dealt
fel, cel mai bun argument il 
constituie intensa activitate in-

— recunoaște mama fetei. A venit la mine sâ-mi spună să-î cer în fața lui o mie de lei, chipurile pentru întreținere ca să nu intre la bănuieli văzînd că aduce în casă mai puțini bani decît cîștigă o ingineră".Două colege de tură, muncitoare și ele, fuseseră puse la curent cu mistificarea, o sprijiniseră chiar adresîndu-i-se Marianei, în prezența viitorului soț, cu „tovarășă ingineră".O prietenă, două colege și chiar părintele încurajaseră, 

sprijinind minciuna care avea să se dovedească atît de costisitoare. De ce 7 Să presupunem că prietena din copilărie mar- șase la gluma care o includea și pe ea, fără să întrezărească pe atunci consecințele. Dar cele două colege ? Cum de n-au fost în stare să bânuie, dedesubtul falsului la care erau chemate să colaboreze, o jignire adusă chiar lor. muncii și propriei lor condiții 7 Cum de nici una din ele nu s-a întrebat ce fel de om este acela căruia trebuie să-i cîștigi afecțiunea, atenția, atri- buindu-ți o funcție și o poziție

La Casa filmului

PREMIERA UNOR FILME 
INSPIRATE DIN LUPTA 

REVOLUȚIONARĂ A UTECIȘTILOR 
PENTRU 

COMUNISTAseară, la ora 18, Casa filmului a găzduit spectacolul de gală cu Ani de lupte, ani de glorie și File de epopee, pelicule documentare realizate de Nicolae Dragoș și Gheorghe Baciu sub auspiciile C.C. al U.T.C. Tovarășul Radu Enache, secretar al C.C. al U.T.C., a rostit un cuvînt introductiv vorbind despre menirea nobilă pe care aceste filme și-au asumat-o —•. aceea de a educa tînăra generație în spiritul celor mai înalte tradiții de luptă revoluționară. în continuare, poetul Nicolae Dragoș, unul dintre realizatorii documentarelor, a destăinuit publicului, format în majoritate din uteciști, câteva din gîndurile care i-au animat pe creatori în munca dificilă, responsabilă care a avut drept rezultat filmele Anî de lupte, ani de glorie și File de epopee. „Gîndul de a realiza aceste filme — spunea scriitorul — care să evoce activitatea organizației revoluționare a tineretului român, lupta tineretului patriei pentru dreptate socială si libertate, activitatea pentru edificarea unei Românii noi, socialiste, ne-a preocupat de mai mulți ani. Investigarea arhivelor cinematografice, vizionarea a zeci de metri de peliculă, studierea documentelor din muzee, a presei vremii ne-a întărit în cre- 

structiv-educativă desfășurată 
zi de zi la Baia Borșa, in ca
drul clubului „Minerul". Direc
torul clubului, tinărul învățător 
Petre Hazotă, este unul dintre 
acei animatori culturali pe care 
nici o greutate nu-i face să dea 
înapoi. Lovindu-se, la început, 
de neînțelegeri, reușind treptat 
să ciștige încrederea oamenilor 
și să infringă inerțiile, el con
duce in momentul de față nu un 
club, ci o „școală" cu multe 
sute de „elevi", in care tinerii 
invață șah, dans, muzică, pictură, 
electronică, judo, box, haltere și 
tenis.

Brigada de agitație a 
clubului sosește cu prompti
tudine, după terminarea ore
lor de program, in mijlocul 
muncitorilor din întreprinderile 
din Baia Borșa și prezintă, cu 
mijloacele active, transforma
toare ale artei, aspecte semni
ficative din activitatea lor.

Munții închid treptat ima
ginea sutelor de lumini pilpii- 
toare, totul se scufundă treptat 
în întuneric, dar eu știu că a- 
colo, în urmă, oamenii continuă 
lupta, simbolica luptă, cu ste
rilul.

imaginate 7 „Am crezut că e vorba de o farsă" — se justificau apoi, deși încăpățânarea cu care colega lor persista în mistificare putea să le pună pe ginduri. „Cum s-o dau de gol tocmai eu, mama ei 7“ se întreba cu vocea înecată de plina bătrîna care trebuia prima să împrăștie minciuna, cu grija și chiar cu severitatea cu care orice părinte, atent la consecințe și nemulțumit de cursul pe care îl lua un neadevăr, trebuia să intervină.

Ce s-ar fi întîmplat dacă în noaptea aceea de iarnă Mariana și-ar fi declinat corect i- dentitatea profesională ? Pe Florin Prisceanu l-am găsit tot acolo unde lucra atunci cînd își cunoscuse viitoarea soție — la întreprinderea de reparații utilaje din comerț :— Spuneți-mi, dacă soția dumneavoastră v-ar fi spus de la început că este simplă muncitoare la Filatură ați fi renunțat să vă întîlniți cu ea ?— Nu mai știu ! Dar m-a mințit, m-a făcut de rîs față de

VIITORUL 
AL PATRIEIdința că un asemenea film poate deveni un omagiu adus tradițiilor de luptă ale organizației U.T.C. conduse de partid și. totodată, o lecție expresivă de educare patriotică revoluționară a tinerelor generații". Scriitorul Mihnea Gheorghiu a evocat apoi celor prezenți epoca de luptă în. grea ilegalitate a comuniștilor și uteciștilor pentru eliberarea tării de sub dominația fascistă, pentru libertate și dreptate socială. A urmat proiecția filmelor despre al căror rol educativ șl mesaj revoluționar și valoare artistică ne vom referi în ziarul de mline.

M. IONESCU

0 MONOGRAFIE 

ION SUGARIUUn interes critic in sensibilă creștere provoacă viața și opera poetului și criticului Ion Șuga- riu, de la a cărui moarte eroică pe frontul antifascist s-au împlinit în februarie trei decenii. Cărții lectorului Eugen Marinescu i s-a adăugat în aceste zile monografia : Ion Șugariu — un poet căzut în război, publicată de Ștefan Bellu sub auspiciile Comitetului județean de cultură și educație socialistă Maramureș.Noul cercetător, bun cunoscător al poeziei și al demersurilor critice ale scriitorului-crou, procedează sistematic, cu rigoare didactică, investigind în trei mari secțiuni : Profil în timp, Căutător de aur poetic ți Comentator al poeziei, principalele direcții ale unei activități literare notabile, curmate însă prematur. Afirmații critice ponderate, în linii mari exacte, sprijinite mereu pe opiniile unor autorități literare precum : Pompi- liu Constantinescu, Perpessicius, Mihai Beniuc, Octav Șuluțiu, Zaharla Stancu acreditează imaginea unui poet al tuturor vir- tualităților, deschis în egală măsură tumultului unanimist, dar și tulburătoarei drame existențiale, lirismului auster, ca și stilizării rafinate a fluxului liric. Cartea ar fi putut cîștiga tn substanță prin reprimarea unor parazitare impulsuri „literare", de genul : „De-o parte, coroane de munți împăduriți, ca niște codri din basmele străbune, prin care părea că trecuse Ileana Cosinzeana urmărită de smeul sălbatic și aruncase în urma ei peria..." sau a unor formulări pedante, uscate, fals exegetice : „Perpetuarea liniei unei poezii epigonice, de excese tematologice (! 7) și cu o rău înțeleasă funcționalitate estetică [...] are drept consecință menținerea creației într-o stare de inerție, departe de interesul unui public vioi".Nu contestăm desigur utilitatea acestei monografii care reprezintă un pas Înainte făcut întru mai buna cunoaștere a acestui autor promițător. Dar oare necesarul omagiu adus unui poet ce și-a dăru-
toți prietenii și cunoștințele mele.— ...în fața cărora v-ați lăudat că vă căsătoriți cu o ingineră...— Nu e vorba numai de asta, dar...Dar și de asta e vorba. Descoperind că fusese victima unei mistificări, Florin avea tot dreptul să fie supărat, dezamăgit, să devină chiar bănuitor. Actele de violență și despărțirea hotărîtă la cîteva săptămîni după ce descoperise profesia adevărată a

femeii pun însă sub semnul unei justificate indoieli propria lui onestitate. Faptul că a fost în stare să rupă o relație care se bizuie pe infinit mai multe suporturi, dintre datele de afecțiune ocupă un spațiu deloc neînsemnat, aruncă și asupra lui o lumină edificatoare. în definitiv, Florin s-a îndrăgostit de Mariana și nu de „titlul" pe care a- ceasta și-l lipise în dreptul profesiei. De vorbele, de chipul, de purtările ei, pe care o ștampilă falsă nu le poate modifica pînă la dispariție. Dar s-a îndrăgostit,

ÎN PRAG DI Si AGHM IA STUDIOUL I.A.T.C.Inceputul unui nou an școlar la Institutul de artă teatrală și cinematografică „Ion Luca Ca- ragiale" înseamnă și începutul stagiunii 1975—1976 ia studioul acestuia. Despre proiectele a- cestui teatru-școală am discutat cu directorul lui, Valeriu Grama:— Anul acesta actorii teatrului nostru sînt studenții absolvenți ai claselor conduse de prof. univ. Eugenia Popovici și prof. univ. Beate Fredanov. Avem de asemenea o clasă de limbă germană condusă de' profesorul Ion 01- teanu. Vor debuta pe scena studioului în această stagiune și cîțiva studenți ai clasei de regie condusă de Valeriu Moi- gescu.— Care sînt obiectivele repertoriului, ce piese cuprinde el și cărui public 1 se adresează 7— Alegerea repertoriului pentru clasele de actorie are ca prim obiectiv pe cel pedagogic. Clasele de actorie vor debuta cu spectacole de dramaturgie contemporană : „Simple coincidențe" de Paul Everac în interpretarea clasei Eugenia Popovici și piesa sovietică „Cinci seri" de Volodin In interpretarea clasei Beate Fredanov. Următoarele piese ale repertoriului aparțin dramaturgiei clasice: „Bădăranii" de Carlo Goldoni și „Cum vă place" de William Shakespeare. Clasa germană îșl propune să pună in 

it viața pentru triumful u- nei lumi mai drepte n-ar fl fost mai emoționant sub forma unei antologii din poezia sa, de atîta timp neretipărită ?
M. COSTEA

FUMUL DIN 
„CĂTUIA DACILOR" 

PROVOACĂ 

DELIRUL VERBAL?Nu o dată critica a formulat reproșuri aspre la adresa unor scrieri de scăzut nivel estetic, dacă nu chiar lipsite de orice valoare, ale unor „barzi" ce cultivă un stil apăsat folclori- zant. în ale căror opuscule se glorifică neguros o tradiție imemorială, un dacism de operetă. Celor ce denunțau pe bună dreptate impostura din versificații de un rizibil (prin realizarea artistică) anacronism, li s-a replicat uneori că vor să minimalizeze o direcție ilustră a culturii noastre, printre ai cărei reprezentanți se numără Emi- nescu sau Hasdeu. Este o confuzie evidentă aici. Mai întîi trebuie repetat că adevărata legătură cu tradiția poate fi constituită numai prin literatură viabilă, iar nu prin pastișă indigestă. Nici o intenție lăudabilă din partea autorilor respectivi nu poate servi drept circumstanță atenuantă pentru produse înca- drabile în categoria maculaturii literare. Un exemplu frapant in acest sens il constituie poezia Iui Paul Tutungiu.Potențind pină Ia monstruos tendințe deja existente in volumele anterioare (Imperiul ne- odihnei — 1970 și Ordinea peșterii — 1971) autorul a dat Ia iveală o culegere (Colindele din țara lui Orfeu, Ed. Cartea Românească) ale cărei dimensiuni masive nu își găsesc nici o îndreptățire în calitatea „poemelor".Intr-un volum concurînd cantitativ edițiile antologice ale unor poeți de primă mină, ne este dat să citim tot felui de degradări dezolante ale creației populare. Autorul își construiește cu predilecție o poză a grandorii proprii, în centrul atenției găsindu-se mereu „Poetul", glorificat și autoglorificat la tot pasul. „în cîntecul meu cu fum / A încolțit iarba duium / în cintecul meu curat / Arbofii au înfrunzat". „Poetul" se închipuie zburînd nestînjenit prin spatii, are viziunea propriului
într-adevăr, Florin de Mariana 7 Nu prea avem argumente pentru o afirmație, ușurința cu care s-a desprins de lîngă fata aflată în impas nu seamănă deloc cu generoasa înțelegere a unui îndrăgostit, violența nu are nimic comun cu tandrețea pe care o datorăm omului iubit. Intuind poate ceva, Marianei ajunsese să-i fie teamă să-și mărturisească minciuna și iată că teama ei se dovedise întemeiată.In ce o privește, din vorbele riscate în seara primei întîlniri, ■se întrevede o mentalitate, anticipată, cum am aflat de la prietena din copilărie, și cu alte ocazii : aceea de a se dezbrăca de propria-i condiție punind în loc straie improprii, crezind — de unde această convingere 7 — că stima și respectul omului de alături se bizuie hotărîtor pe poziția socială. A persistat într-o aspirație falsă, s-a apărat cu ea împotriva unei primejdii inventate, deși putea ușor să cucerească pe calea adevărului ceea ce credea că influențează hotărîtor relațiile cu cei din jur.De cîteva săptămîni, puțin mai palidă și mult mai tristă, Mariana s-a întors la lucru. A trecut și a ieșit — să sperăm, vindecată — dintr-o încercare amară pe care un plus de lucidă demnitate ar fi putut s-o evite.

scenă o piesă românească : „Piticul din grădina de vară" de D. R. Popescu și două spectacole coupc cu piese din dramaturgia universală : „Pelicanul" deStrindberg, „Pasărea" de Obre- novici, piesa japoneză „Amurgul unui cocor" de Kinoshita și „Vacanța visată" de Marcel Mithois. Clasele de regie au decis montarea unor piese din repertoriul clasic și universal românesc. Pregătim de asemenea cu studenții anilor doi și trei un poem dedicat celui de-al X-lea Congres al U.T.C. intitulat „în graiul vremii mele". Aceasta privind repertoriul.în ceea ce privește publicul, pe lîngă colaborarea intensă cu liceele și institutele de lnvăță- mtat superior din București vom continua o acțiune începută anul trecut, de atragere a publicului matur. Anul trecut am atras o parte din publicul Teatrului „Bu- landra" cu ajutorul agenției sale teatrale, care a pus In vlnzare programe ale studioului nostru. Am vrea să Începem o astfel de colaborare și cu Teatrul NațlonaLîn prima decadă a lunii octombrie inaugurăm premierele. Așteptăm cu emoție atît publicul tinăr dt șl pe cel matur.
DANA DUMA

trup metamorfozat Intr-o cetate care, la rîndul ei, zboară etc. în principiu nu este nimic de obiectat acestei tendințe, reprezentate si parva licet... și de Mace- donski, care își înalță frecvent sieși imnuri în ipostază de creator liric. Ceea ce deranjează la Paul Tutungiu este strindența „tonului poetic", imaginile greoaie, delirante care curg puzderie : „O și cînd m-am aplecat spre apa iezerului să-mi / curăț chipul de drumuri / trupul meu / s-a oglindit întreg și l-am văzut gol și adevărat / cum era, ridicat pe tălpile sale / puternice și nu-mi venea a crede dar iată trupul meu era / o cetate, trupul meu era cetatea Dalar / Și iată în trupul meu era noapte, șl sufletul îmi colinda singur pe străzile uitat de / trecători și eu sufletul căutam o poartă deschisă în / trupul cetății Dalar, dar toate / cele șapte erau văzute de slujitori pe lăncile în veghe". Tot ceea ce e imagine proaspătă, ingenuitate autentică în folclor, la Paul Tutungiu devine reprezentare hilară (prin rezultate) a dorinței de a poza in „Bardul" măreț, a cărui umbră colosală copleșește Cosmosul și transmite firii sentimentele sale.Toată această poezie de o candoare căutată are la Paul Tutungiu efectul dizgrațios pe care îl produce pronunția stilcită a adulților, crezind că astfel vorbesc aidoma copiilor : „Ialomiță, Ialomița / Pe cimpia cobilită / De care atirnă-n zare / Soarele ca o căldare / Unde-ți duci tu umbletul / Să-mi păstreze oasele / Valurile să le spele / Tul1 ' re să cînte-n ele / Peștii si ye locuiască / De dor să se molipsească" ; „Unde-n adîncimea șaptea / Doarme soare toată noaptea / Aleargă țigan zălud / Să prindă soarele ud". Adine „împătimit", poetul rivnește ba o Ilincă cu „carne albă" de „șalău", ba o „Fată alergînd / cu sini goi în vînt", ba își mărturisește dorul după „șapte mînze blonde", pe care rivnește aprig să le contemple : „Goale cu trupuri curate / De straie înstrăinate". Alteori revine la ipostaza Bardului iluminat „forat de ginduri" (7!) păstrător al tradiției milenare. El nu cunoaște nici o frînă în reprezentările grandilocvent-agresive și impresia e de gesticulare clovnerească care caută in chip stinjenitor să capete atribute eroice și monumentale. „Trupul mi-e hotărit în țări barbare / în lungi pustiuri și cîmpii fertile / Mă istovesc migrații de popoare / Din nord hrănind poteca altor zile / Tră- date-n veacul treptelor ce suie / Mor literele pașilor, sub colb / Ci eu dizolv mereu destinul orb / Și nu se stinge a dacilor cățuie". Atașamentul față de spiritualitatea autohtonă este exprimat și prin cîteva așa-nu- mite de autor „balade-eseu", prilej de revărsări liricoide și de etalare a unor cohorte de imagini al căror rezultat e uneori jignitor pentru cei pe care „poetul" vrea să-i glorifice. „Metaforita" bintuie intr-o compunere de o fadă solemnitate : „Cintecul strigătului But, filigranat cu aur în baladă, Asachi l-a sorbit de pe frunzele arborilor arătați pe culmile cu buciumi, într-un ianuarie al copilăriei sale, cind din slova cronicilor moldovene a înțeles graiul marmurei cioplite în turnuri". Iată cum înțelege versificatorul să-l glorifice pe Hogaș, care avea, ni sc spune, „un ghiul de aur" și care „a rotit în deget acel inel și deodată i-au crescut din umeri două aripi curate și în șoim, puternic ca albatrosul, trupul întreg i s-a prefăcut f...]. în starea domnească de șoim, hrănit cu azur, Calistrat Hogaș se numea astfel și atunci își rostea el credința în lutul cu semințe de aur".„Colindele" lui Paul Tutungiu, a căror apariție e categoric regretabilă, nu exprimă în-fond o „dreaptă cinstire" a tradiției și istoriei noastre. Aceasta se poate face numai prin opere viabile, iar nu prin maculatură.
VICTOR ATANASIU
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ELE R EPreședintele Republicii Socialiste România. NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis emirului statului Qatar, șeic KHALIFA BIN HAMAD AL-THANI, următoarea telegramă :Aniversarea Zilei. naționale a statului Qatar îmi oferă plăcutul prilej de a vâ adresa felicitări cordiale și cele mai bune urări de succes, sănătate și fericire personală, pentru progresul și bunăstarea continuă a poporului qatarez prieten.
liderul Partidului Conservator din Marea Britanie Un nou concurs pentru corespondenții voluntari,

pentru toți cititorii „Scînteii tineretului44

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU. a trimis căpitanilor regenți ai Republicii San Marino, ALBERTO CECCHETTI, și MICHELE RIGHI, următoarea telegramă :Cu ocazia Zilei naționale a Republicii San Marino, doresc să vă exprim sincere felicitări și să vă adresez cele mai bune urări de fericire personală, de pace și progres poporului sanmarinez.Sînt convins că recenta întilnire și convorbirile pe care le-am . avut cu această ocazie constituie un mompnt deosebit de important în evoluția relațiilor prietenești româno-sanmarineze și că acestea vor continua să se dezvolte în interesul celor două țări ale noastre, al cooperării și înțelegerii internaționale.

Marți dimineața, < academician doctor inginer Elena Ceaușescu, directorul general al Institutului Central de Cercetări Chimice, a primit pe Margaret Thatcher, liderul Partidului Conservator din Marea Britanie. care face o vizită in țara noastră, la invitația Consiliului Național al Frontului, Unității Socialiste.în 'timpul vizitei la Institutul Central de Cercetări Chimice din București, oaspetele s-a in-
★

Recepție cu prilejul
aniversării proclamării R. 0. VietnamCu prilejul celei de-a 30-a aniversări a proclamării Republicii Democrate Vietnam, ambasadorul R. D. Vietnam la București, Nguyen Thanh Ha, a oferit, marți după-amiază, o recepție în saloanele hotelului Athenee Palace.La recepție au participat tovarășii Manea Mănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-mi.nistru al guvernului, Gheorghe Rădu- lescu, Politic-^P.C.R., . t_____guvernului, Iosif Banc, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., general de armată, Ion Ioniță, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al

membru al Comitetului Executiv al C.C. al viceprim-ministru al

C.C. al P.C.R., ministrul apărării naționale, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Virgil Teodorescu. vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, Bujor Al- mășan, Gheorghe Cazan și Radu Păun, miniștri, oameni de cultură și artă, generali și ofițeri superiori, ziariști.A fost de față Lam Van Luu, ambasadorul Republicii Vietnamului de Sud la București.Erau prezenți șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați în România și alți membri ai corpului diplomatic.

Tovarășul Ion Pățan, viceprim- ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a primit, marți, pe liderul Partidului Conservator din Marea Britanie. Margaret Thatcher.A fost de față Constantin Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, alte persoane oficiale.în cadrul întrevederii s-a procedat la un schimb de păreri in probleme privind relațiile economice româno-britanice.
★Marți la amiază, Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste a oferit o masă oficială

tenesat în' mod deosebit de lucrările de cercetare științifică și de dezvoltare tehnologică, deoarece a făcut studii și a desfășurat activitate de cercetare în domeniul chimiei. In acest cadru, i-au fost prezentate forma organizatorică a institutului, tematica de cercetare și modul de aplicare a rezultatelor cercetării in industrie. S-a discutat, de a- semenea, despre importanța co-
★în onoarea liderului Partidului Conservator din Marea Britanie. Margaret Thatcher.Au luat parte tovarășii Ștefan Voitec, membru al Comitetului Politie Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste. Tamara Dobrin. vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe.A fost prezent Jeffrey Charles Peterson, ambasadorul Marii Britanii la București.
★Marți seara ambasadorul Marii Britanii a oferit o recepție.Au fost prezenți Ștefan Voitec,

laborării dintre oamenii de știință români și britanici.In continuare, au fost vizitate diferite laboratoare de cercetări ale institutului, precum și expoziția de produse chimice, care cuprinde și unele machete de instalații industriale, realizate pe baza cercetărilor întreprinse în acest institut.întrevederea s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială.
★ membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste. Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Cornel Pacoste, membru în Biroul Executiv al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste. adjunct al ministrului afacerilor externe. Tamara Dobrin, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.Au participat, de asemenea, șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la București, alți membri ai corpului diplomatic.
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în întîmpinarea marilor evenimente din viața tineretului patriei — Congresul 
X-lea al U.T.C. și Conferința a X-a a U.A.S.C.R. — redacția ziarului „Scînteia 

de reportaje, informații și fotografii cu
al
tineretului" organizează un nou concurs 
tema TINEREȚE, ANI DE AUR.

Concursul își propune sâ stimuleze 
creația de reportaje, de însemnări pu
blicistice, informații și fotografii despre 
orizonturile de existență și muncă co
munistă ale tinerei generații ; să reali
zeze, prin contribuția cititorilor înșiși, 
ilustrarea mai vie, mai amplă în pagini
le ziarului a activității tinerilor din între
prinderi industriale, din construcții și a- 
gricultură, instituții de cercetări, de pe 
șantierele naționale, din școli și facul
tăți. Reflectînd dragostea tineretului fațăLa concurs — care a și început — pot

Vizita președintelui Guvernului

R. S. CehoslovacePreședintele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, Lubomir Strougal, a făcut marți o vizită pe litoralul românesc al Mării Negre.Oaspetele a fost însoțit de Vasile Vilcu, Ion Cosma, Ion St. Ion, secretar general al Consiliului de Miniștri, Gheorghe Trandafir, primarul municipiului Constanța, de alte persoane oficiale.Au fost prezenți, de asemenea, Teodor Haș. ambasadorul român la Praga, și Miroslav Sulek, ambasadorul Cehoslovaciei la București.

Primul popas al vizitei a fost făcut la Mamaia, unde, de ne terasa hotelului Riviera, oaspetele a admirat panorama stațiunii, a fost informat perspectiva dezvoltării ia.A fost vizitat apoi de arheologie din "La întreprinderea agricolă de stat Murfatlar, premierul cehoslovac a luat cunoștință de realizările acestei, prestigioase unități viticole.în continuare au fost vizitate stațiunile de pe litoral.

despre aceste-Muzeul Constanța.

PLECĂRIO delegație a Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a plecat marți la Tokio, unde la invitația C.C. al Partidului Comunist din Jappnia. va face o vizită în aceasta tară. Din delegație fac parte tovarășii Si- mion Dobrovici, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Vrancea al P.C.R., si Ghizela Vass. membru al C.C. al P.C.R., adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.La plecare, pe aeroportul internațional Otopeni, delegația a fost salutată de tovarășii Cor- ■ nel Burtică, membru al Comi- , tetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Dumitru Turcuș, membru al Colegiului Central de partid, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.
★Marți după-amiază a plecat la Helsinki tovarășul Emil Bobu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, pentru a înmina din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, un mesaj președintelui Finlandei, Urho Kekkonen, cu prilejul împlinirii a 75 de ani de viață.La plecare, pe aeroportul Otopeni erau prezenți Ștefan Voitec, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Teodor Coman, ministru de interne, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, alte persoane oficiale. A fost de față Pentti Suomela, ambasadorul Finlandei la București.

Osorîo, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C. din Columbia, care se află la odihnă în țara noastră. întil- nirea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, tovărășească.
VIZITĂMarți dimineața, delegația parlamentară din Republica E- lenă, care face o vizită oficială în țara noastră, a depus o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism. în continuare parlamentarii eleni au vizitat numeroase monumente istorice și culturale din Capitală, cartierul Titan, reprezentativ pentru ritmul intens al construcției de locuințe atins în ultimii ani în București, Palatul sporturilor și culturii din Parcul Tineretului.Oaspeții au avut, apoi, o întrevedere la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, cu tovarășul Nicolae lonescu, ministru secretar de stat.Parlamentarii eleni s-au in- tîlnit. de asemenea, cu Patriarhul Bisericii ortodoxe române, Justinian Marina.în cursul după-amiezii delegația parlamentară elenă a plecat într-o vizită la Sibiu.

Constructorii de mașini din Centrala industrială de Utilaj Tehnologic și Material Rulant — București anunță îndeplinirea sarcinilor actualului cincinal Ia data de 1 septembrie 1975.Neprecupețind nici un efort pentru traducerea in viață a liniei politice a partidului — se arată in telegrama trimisă cu a- ccst prilej tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU —, a prețioaselor indicații pe care ni le-ați dat cu prilejul vizitelor de lucru ce le-ați efectuat în întreprinderile centralei, colectivele noastre de muncă, sub conducerea și îndrumarea organelor și organizațiilor de partid, au realizat în avans un volum de producție care permite ca pînă la sfirșitul anului să obțină peste prevederile cincinalului 5 miliarde lei.Producția suplimentară a actualului cincinal se va concretiza în 135 locomotive Diesel hidraulice. 310 motoare Diesel de 350 și 700 CP, 40 vagoane călători. 2 000 vagoane de marfă echivalente pe 4 osii, peste 20 000 boghiuri pentru vagoane și altele.Ca urmare a ridicării continue a gradului -de tehnicitate și competitivitate a produselor noastre, volumul exportului a crescut de 3,5 ori comparativ cu 1970.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar generai, se arată în încheierea telegramei, că oamenii muncii din cadrul Centralei Industriale de Utilaj Tehnologic și Material Rulant, conduși de organele și organizațiile de partid, își vor înzeci eforturile pentru transpunerea neabătută în viață a hotărîrilor celui de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român, pentru făurirea comunismului în scumpa noastră patrie.
CURS

INTERNAȚIONALSub egida Biroului regional al Organizației Mondiale a Sănătății pentru Europa, la Institutul de igienă și sănătate publică din București a avut loc, marți, deschiderea celui de-al doilea curs internațional de planificare și evaluare sanitară, la care participă medici, sociologi și economiști din diferite țări.
PROGRAM

CULTURAL

SOSIRE

ÎNTÎLNIREMarți după-amiază, tovarășulMihai Dalea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Colegiului Central de Partid, s-a întilnit cu tovarășul Roso

La Ministerul Afacerilor Externe a avut loc ceremonia semnării programului cultural pe perioada 1975/1976 dintre guvernele Republicii Socialiste România si R.D. Sudan. Programul va contribui la intensificarea în continuare al legăturilor culturale, științifice, artistice și in domeniul educației între cele două popoare prietene. Din partea guvernului sudanez a fost semnat de Mohamed Mir- ghani, subsecretar de stat la Ministerul . de Externe, iar din partea română de Florian Stoi-, ca, ambasadorul țării noastre în Sudan.

Marți dimineață, a sosit în Capitală o delegație a Uniunii Socialiste a Poporului Muncitor din Iugoslavia condusă de Istvan Raican, membru al Secretariatului Prezidiului Conferinței Federale a U.S.P.M. care, la invitația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, face o vizită în țara noastră, pentru schimb de experiență.
A APĂRUT REVISTA

„MAGAZIN ISTORIC"
NR. 9/1975

(Urmare din pag. I)cea intersecție de linii, n-aveau cum să evite dezastrul din boabe și treceau de-a dreptul peste grămada prelungă tie griu — altfel, la acel ceas al dimineții, oră de vîrf pentru I.T.B., circulația in punctul respectiv ar fi fost paralizată.Cind vagonul tramvaiului in care călătoream a ajuns în locul cu pricina, cind m-a izbit in urechi pocnetul sec al boabelor strivite intre șine și roți, am simțit cum inima mi se stringe de durere. Am simțit cum întreaga cîm- pie care m-a crescut, și care reprezintă unul din gri- narcle de bază ale țării, se ridică și plinge în mine. O- bîrșia mea țărănească, faptul că nu-mi sint străine truda și speranțele care se investesc de fiecare dală pentru obținerea acestui produs din care se face piinea, mi-au adus în suflet — la vederea acelei risipe — un uriaș val de revoltă.Spre prinz, cind am trecut

din nou cu tramvaiul pe-a- colo, griul nu mai era. Erau însă doi oameni care, cu mături de casă, se străduiau din răsputeri să stringă boabele amestecate cu noroiul. în- treptindu-le spre o gură de canal.Griul... în vara pe care am traversat-o abia, datorită vi-
GRIUL

tregiilor naturii, recoltarea a- cestei cereale a cerut eforturi considerabile. La chemarea partidului și a secretarului său general au fost mobilizate toate forțele țării ; s-a dus o bătălie acerbă, de zile și nopți, pentru smulgerea recoltei din încleștarea apei și milului. S-a dat o bătălie crîncenă pentru diminuarea pierderilor, pentru ca orice bob, care poate fi cit de cit salvat, să ajungă in hambare. Griul din acest an ni-i mai scump

decît oricare alt griu, fiindcă ne-a cerut sudoare mai multă ! Avem oare dreptul să-l risipim ? ! Avem dreptul să fim neglijenți, neîn- chizînd bine obloanele camioanelor care îl transportă, neverificînd etanșeitatea a- cestora ?! Vă invit, de curiozitate, pe Bulevardul Muncii, pe unde mașini pline ochi cu griu trec înspre și dinspre Fabrica de piine Titan și impunătorul ei siloz. Veți vedea puzderie de boabe împrăștiate pe caldarim, ca o dureroasă cale lactee. Din cind în cind vin să stropească. pe aici, mașinile salubrității ; și odată cu apa se scurg pe rigole și boabele, sfintele boabe de griu menite, altfel, să fie piine. în urma stropitoarelor, asfaltul ră- mine curat ca-n palmă. Peste puțină vreme, însă, boabele reapar pe el, ca o obsesie, căci pe această arteră traficul mașinilor care transportă griu — mai ales în u- nele sezoane — este intens.Griul... De ce uităm, uneori, că el e piinea noastră cea de toate zilele ? !

Telegrame de protest adresate primului ministru 
al Spaniei de Asociația Juriștilor, Uniunea Ziariștilor 

și Consiliul Național al Femeilorîn legătură cu condamnarea la moarte a celor doi tineri basci, alte organizații de masă și obștești din Republica Socialistă România au trimis primului ministru al Spaniei, Carlos Arias Navarro, telegrame în care se exprimă indignarea și protestul cercurilor, largi ale opiniei publice din țara noastră față de hotărirea Tribunalului militar din Burgos.„O asemenea hotărire — se a- rată în telegrama trimisă de A- sociația Juriștilor din Republica Socialistă România — are un manifest caracter ilegal și împotriva ei juriștii din țara noastră protestează cu hotărire. In numele idealurilor de justiție, dreptate și umanitate, juriștii din România cer adularea sen- cruțarea Și ac- îm- Și
am Komania cer an- tințel de condamnare, vieții celor doi tineri basci încetarea imediată a tuturor țiunilor represive îndreptate potriva forțelor progresiste democratice din Spania".„Ziariștii din România protestează cu hotărire împotriva sentinței de condamnare la moarte a celor doi tineri basci. Cerem — se spune. în continuare. în telegrama trimisă de Comitetul Uniunii Ziariștilor din

România — anularea sentinței pronunțate de Tribunalul din Burgos și eliberarea patrioților basci, încetarea prigoanei și terorii împotriva luptătorilor pentru libertate, democrație și progres".Intr-o telegramă asemănătoare trimisă de Consiliul Național al Femeilor din Republica Socialistă România se spune : „Con- siderînd acest act ca o flagrantă violare a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, o încălcare a justiției sociale, ca femei, ca mame, ne ridicăm glasul cu tărie împotriva condamnării la moarte a celor doi tineri basci, cerem cu hotărire anularea sentinței și punerea lor în libertate. Milioanele de femei din România își reafirmă și cu acest prilej solidaritatea deplină cu lupta justă a poporului spaniol, a femeilor, a tuturor forțelor progresiste din Spania, pentru realizarea aspirațiilor lor de dreptate, democrație- și progres social".

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală. 10,00 Matineu de 
vacanță : „Lebedele sălbatice" — 
film de desene animate, realizat de 
studiourile sovietice, după Ander
sen. 19,30 Meridiane literare. 11,20 
Muzică ușoară cu orchestra Dan 
Beizadea. 11,35 Baladă pentru acest 
pămînt— Muntele de sare. 12,00 
Telex. 12,05 închiderea programu
lui. 16,00 Fotbal : Sportul studen
țesc — Dinamo (Divizia A). Trans
misiune directă de la Stadionul 
Republicii. în pauză : Telex. 17,45 
La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto. 17.55 Pentru sănă
tatea dumneavoastră. Primul aju
tor în caz de accidente. 18,05 Mult 
e dulce și frumoasă... 18,30 Sub 
al păcii stindard. Program de cîn- 
tece interpretate de corul Filarmo
nicii ,,George Enescu". Dirijor 
Vasile Pîntea. 18,45 Republica San 
Marino. Film documentar. 18.55 
Tribuna TV. Generație și creație.
19.20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20,00 Cadran economic mondial.
20.20 Festivalul comediei cinema
tografice la TV. Telecinemateca. 
în ciclul „Mari regizori" — Franco 
Zefirelli. Filmul „Femeia îndărăt
nică" cu Elisabeth Taylor 
Richard Burton. 22,10 24 de 
22,30 închiderea programului.
PROGRAMUL

20,00 Pagini 
a mai făcut 
Orchestre s.________ _______ v„.
Filarmonica de stat din Cluj-Na
poca. 21,10 Telex. 21,15 Divertis... 
Studio ’75. 21,40 Roman foileton : 
..Milioanele lui Privalov". Episodul 
II. 22,25 închiderea programului.

Și 
ore.

. II
i de umor : Ce 

nevasta mea.
simfonice românești.

vrăji
20.25

de patrie, împlinirea Ia parametri cali
tativ mereu mai înalți a îndatoririlor pro
fesionale, transformările și mutațiile care 
au loc în conștiința tinerilor de astăzi, 
angajarea lor responsabilă în opera de 
edificare a societății socialiste multilate
ral dezvoltate, de transpunere în faptă 
a marilor obiective înscrise în Progra
mul partidului, scrisorile tinerilor parti- 
cipanți la concurs vor contribui astfel la 
realizarea unui amplu și convingător 

României
realizarea unui amplu și 
portret al tinerei generații a 
socialiste. profesie, perioadaLa concurs — care a și început — pot participa toți tinerii, indiferent de Cele mai bune lucrări vor fl publicate in paginile „Scînteii tineretului", în toată . desfășurării concursului, pe măsura sosirii lor la redacție. După 1 noiembrie, un juriu format din personalități de frunte ale publicisticii va decerna premii concurenților cu cele mal valoroase și numeroase lucrări.Corespondențele vor fl trimise pe adresa re dacției noastre — Piața Scinteli 1, București — pînă la data de 31 octombrie inclusiv, cu mențiunea „Pentru concursul "Tinerețe, ani de aur*".

K3E2ZO ASTĂZI LA PLOIEȘTII

Meciul de fotbal

Start în noua ediție 
a diviziei masculine de handbal

• Primul turneu de sală se desfășoară la Timișoara • A.S.A.- 
Tîrgu Mureș și Rafinăria Teleajen au revenit în divizia A.Astăzi se inaugurează o nouă ediție — a 18-a — a diviziei masculine de handbal, care reunește cele mai bune 12 formații din țară. Alături de multipla campioană națională, Steaua, și reputatele formații Dinamo București, Dinamo Brașov, Minaur Baia Mare, Universitatea București etc., vor evolua și noile promovate Rafinăria Teleajen. care revine în primul eșalon după o absență de cițiva ani, și A.S.A. Tîrgu Mureș, retrogradată în 1974. De menționat că față de ediția precedentă, actualul campionat de handbal, atît la fete cit și la băieți, se va desfășura în două tururi, toate jocurile disputindu-se in sală.Primul turneu masculin, care programează 18 joedri, în trei zile (3—5 septembrie), se desfășoară in Sala „Olimpia" din Timișoara. Din jocurile etapei

inaugurale, de astăzi, rețin atenția confruntările formațiilor studențești Univ. București-Univ. Cluj-Napoca, C.S.U. Galați-Poli Timișoara și derbiul Dinamo Brașov-Dinamo București.Peste trei zile, respectiv sîm- bătă 6 septembrie, se va da startul și în noua ediție a campionatului diviziei feminine de handbal, avînd programate primele jocuri în noua Sală a sporturilor din Bacău. Printre cele 12 competitoare se numără : Constructorul Baia Mare, debutantă în prima divizie, ca și Rulmentul Brașov, formație ce revine în divizia A după o absență de un an. Amintim că laureatele ediției precedente au fost : Universitatea Timișoara (locul I). Universitatea București (locul II) și Progresul București (locul III).
M. LERESCU

OFENSIVA CONTRA RISIPEI
(Urmare din pag. 1)viitor foarte apropiat strălucirea. Sute de bărbați, zeci de tineri, ingineri, tehnicieni și muncitori se preocupă intens de valorificarea superioară a acestei resurse secundare de energie.— Avem montată deja o stație de recuperare care, extinsă în ultimul timp, va „repompa" în fluxul energetic poate 10 000 tone combustibil convențional pe an, ne spune tînărul inginer Horia Mihăilescu. în 1976 vom mai monta un compresor de mare putere care va recupera anual alte 5 500 tone combustibil convențional.— în ultimele luni — declară șeful secției termo-energetice, inginerul Eugen Cuciureanu, am întocmit 433 de bilanțuri energetice din care au reieșit noi rezerve și posibilități de valorificare a resurselor energetice secundare. Pentru perioada 1976 —1977 ne-am oprit asupra a șase teme dintre cele mai importante vizînd acest aspect. Prin carea lor, C. P. Brazi va pera o nouă cantitate de gie, echivalentă cu 30 000 combustibil convențional pe an.Dosarul recuperării resurselor energetice secundare a fost deschis. S-au înregistrat deja primele succese. în obținerea lor un rol deosebit l-au avut și tinerii lăcătuși, mecanici, cadrele tehnice de la serviciul mecano-

apli- recu- ener- tone

energetic, precum și operatorii chimiști din secțiile productive. • Printr-o colaborare fructuoasă dintre cele două sectoare — mecano-energetic și productiv — au foșt montate și puse in funcțiune două cazane recuperatoare pentru abur la secția majorare producție xilen. Eficiență concreta : 3 500 tone c.c. recuperat după un an de funcționare. Sau. un alt exemplu : operatorii de la DMT-1 și DMT-2 împreună cu lăcătușii de la termoener- getic montează în momentul de față un recuperator de căldură de la arderea reziduurilor. Este o instalație unicat care lucrează la temperaturi de pînă la 2 000’C. Inginerul Ion Stîneanu, principalul promotor al ideii, este ferm convins că instalațiâ va recupera o energie echivalentă de 4 000 t c.c. pe an. Tot la DMT-2, tînărul inginer Petre Minciunescu a conceput și montat o instalație care recuperează aerul termic de surplus și care va aduce o economie anuală de 150 t c.c.Am enumerat pînă acum doar cîteva exemple, din marele șir de exemple pe care ni-1 oferă activitatea petrochimiștilor din Brazi. Oamenii pentru care un ban în plus sau în minus la tona de produs finit constituie cea mai actuală problemă. „Dar, cum problema prețului de cost se leagă cauzal și de recuperarea resurselor energetice secundare — ține să afirme Gabriel Ganea,

secretarul comitetului U.T.C. pe combinat — toți cei 1 700 de uteciști nu pot trece indiferenți pe lingă aceste aspecte. Așa se face că peste 200 de tineri participă direct la materializarea măsurilor privind recuperarea resurselor energetice secundare".Ele sînt vreo 65 la număr — ne comunică cei de la serviciul mecano-energetic. Unele sînt în stadiul de proiect, cele mai multe insă, în stadiul de aplicare. Recuperarea gazelor arse de la reformarea catalitică (eficiență antecalculată : 15 000 t c.c. De an) ; recuperarea maximă a căldurii din produsele fierbinți la instalația de cocsare I ; mărirea suprafeței de schimb de căldură la instalația de cracare catalitică . (eficiență antecalculată : 1 200 t c.c. anual) — iată doar cîteva din ideile care devin, pe zi trece, fapte concrete. Idei fapte care demonstreazăchipul cel mai convingător, dincolo de aerul lor tehnicist, că economia presupune un acut spirit de gospodar, o permanentă stare de contradicție cu cu consumul de dragul inului.Faclele Brazilor își vor cu siguranță strălucirea, cui lor însă, se vor aprinde vor crește pînă la o maximă tensitate faclele lăuntrice competenței și exigentei

ce Și în
risipa, consu-pierdeIn lo- și in- ale ... „ profesionale. Faclele de suflet ale petrochimiștilor marelui combi-
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România —FranțaPe Stadionul „Petrolul" Ploiești, lotul republican de neret (23 de ani) va susține, tăzi, al doilea test din acest zon, urmînd să Intilnească formația similară a Franței. Cele două echipe se află în preajma unor importante confruntări, dintre care amintim jocurile oficiale din cadrul Campionatului european de tineret. „Cadeții" noștri urmează să întilnească selecționatele de tineret ale Turciei (in Capitală, la 12 octombrie), Ungariei (la Budapesta, la 12 noiembrie), U.R.S.S. (în Capitală, duminică 30 noiembrie) și Scoției (la 16 decembrie), meci oficial pentru C.E.în vederea partidei de azi, de la Ploiești, care va începe la ora 16,30, antrenorul Cornel Dră- gușin a convocat un lot de 19 jucători : Moraru, Purcaru, Gli- gore, Florin Marin, Grigoraș, Crîngașu, Purima. Hajnal, Bo- loni, Kaiser. Bălăci, Moldovan, Romilă II, Atodiresei, Radu II, Roznai, C. Zamfir, Fazekaș și Manea.

din ti- as- se-

FOTBAL PE MICUL 
ECRANMIERCURI — 3 SEPTEMBRIE : ora 16,00 FOTBAL : Sportul studențesc — Dinamo (Divizia A). Transmisiune directă de la Stadionul Republicii.SIMBATA — 6 SEPTEMBRIE : ora 16,00 FOTBAL : Steaua — F.C. Argeș (Divizia A). Transmisiune directă de la Stadionul Steaua.• Optimile de finală ale turneului internațional de tenis de la Forest Hills au debutat cu o surpriză de proporții': tînărul jucător american Eddie Dibbs a reușit să-1 elimine în trei seturi, cu 6—4, 6—2, 6—3 pe cunoscutul său compatriot Arthur Asheîn cea mai așteptată partidă a zilei de luni, dez Bjorn Borg trecut cu 6—1, pe „veteranul" Laver.Favoritul nr. americanul (care luni 1 septembrie a împlinit virsta de 23 de ani) l-a învins cu 6—4, 6—2, pe Harold Solomonîn ultimele patru optimilor de finală, marți, se vor întîlni : Ilie Năs- tase (România) — Raul Ramirez (Mexic), Manuel (Spania) — Franțois (Franța), Jan Nodes vacia) — Guillermo Vilas (Argentina) si Jaime Fillol (Chile) — Karl Meiler (R.F. Germania).

campionul sue- (19 ani) l-a în- 6—4. 2—6, 6—2australian Rod. 1 al turneului, Jimmy Connors
5—7, 6—3(S.U.A.). partide ale programate

Orantes Jauffret (Cehoslo-

STAȚIA DE UTILAJ TRANSPORTB-dul Preciziei nr. 13—15, Sector 7 București, Cartierul Militari, tramvaie 13, 25, autobuz 74
LA 21 SEPTEMBRIE 1975

Vâ atribuie autoturisme Dacia 1300.

Recrutează tineri absolvenți a 8 clase generale, care au împlinit virsta de 18—30 ani în vederea calificării la locul de muncă prin cursuri de scurtă durată, fără scoatere din producție în meseria de „mașinist la mașini pentru terasamente".Cursul se va deschide la 1 octombrie 1975,Solicitanții trebuie să prezinte următoarele acte :— Certificat de studii (original și copie) ;— Certificat de naștere (original și copie) ;— Fișă medicală.Pe timpul școlarizării se asigură masă la cantină contra cost. Informații : Biroul personal invățămint.
CURSURI PRIN CORESPONDENTĂ Șl CU 

FRECVENȚĂ
STENOGRAFIA 

(îmbinată cu înregistrarea magnetofonică) 
D A C T I L O G R A F I A 

(metoda „oarbă*, științifică, cu toate degetele) 
LUCRĂRILE DE SECRETARIAT 

(completate cu probleme de legislație și corespondentă oficială) 
MÎNUIREA

APARATURII TELEX și a MAȘINILOR DE CALCULAT 
LIMBILE DE LARGĂ CIRCULAȚIE 

ENGLEZA, FRANCEZA, RUSA, GERMANA 
Precum și cursuri de : 

CROITORIE, BALET COPII, ACORDEON 
CINECLUB - CREAȚIE Șl CULTURĂ CINEMATOGRAFICĂ 
Studenții și elevii se bucură de reducerea taxelor cu 50%. 

Informații verbale, prin telefon si în scris, se pot obține de la : 
UNIVERSITATEA POPULARA BUCUREȘTI SECTORUL 5 

CASA DE CULTURĂ „N. BALCESCU"
Str 11 iunie nr 41, Telefoane : 23 43 45 și 23 67 00, stația Parcul 

Libertății.

A DOUA TRAGERE 
PIINOIUINC

CIȘTIGURI ÎN
BANI, AUTOTURISME 

.Dacia 1300’
EXCURSII LA MONTREAL 

prilejul jocurilor olimpice din 1976
PRONO-OLIMPIC !
Vă oferă excursii la Montreal-Canada la 

Jocurile olimpice din 1976.
PRONO-OLIMPIC !

PRONO-OLIMPIC !
Vă acordă excursii la Innsbruck-Austria 

la Olimpiada albă din 1976.
PRONO-OLIMPIC !
Vă oferă cîștiguri în bani
Mai multe bilete la PRONO-OLIMPIC 

înseamnă mai multe șanse de cîștig.



INTERVIUL 
acordat de tovarășul

SIRIA: CONVORBIRI ALE MINISTRULUI 
ROMÂN AL EDOCAÎIEI Șl ÎNVĂ1ĂMÎNTUL0I

NICOLAE CEAUȘESCU
ziarului belgian „Le Soir“

(Urmare din pag. I) cunoașteri a popoarelor. Apreciem că pentru a transpune toate acestea în viață sînt necesare atit o serie de acorduri bilaterale, cit și unele acorduri multilaterale între statele europene — și vom acționa în această direcție în viitor. De asemenea, se impune realizarea unor noi reuniurfi — după cum se știe prima va avea loc peste doi ani — care să asigure continuarea acțiunilor de înfăptuire în Viață a securității, cooperării și păcii in Europa și in lume.ÎNTREBARE : In decursul 
ultimelor luni ați avut între
vederi cu cele mai înalte 
personalități din lume. Chiar 
in ajunul Conferinței de la 
Helsinki v-ați intilnit cu 
premierul Franței, domnul 
Jacques Chirac, iar imediat 
după încheierea ei, l-ați avut 
ca oaspete pe domnul Ge
rald Ford, președintele Sta
telor Unite. Ce ne puteți spu
ne, domnule președinte, in 
legătură cu problemele dis
cutate in cursul acestor in- 
tîlniri la nivel inalt, precum 
și despre perspectivele de 
dezvoltare a relațiilor Româ
niei cu aceste două țări, in 
viitorul apropiat și — dacă se 
poate — și mai indepărtat ?RĂSPUNS : într-adevăr, în conformitate cu politica generală a României de dezvoltare a colaborării cu tbate statele, fără deosebire de orinduire socială, am avut o serie de întrevederi — în diferite țări sau în România — cu șefi de state, cu prim- miniștri, cu alte personalități politice în legătură cu dezvoltarea relațiilor de colaborare și realizarea unei păci trainice.în ce privește convorbirile cu premierul Franței, cu domnul Jacques Chirac, ele s-au referit, desigur, în primul rînd, la relațiile bilaterale, precum și la problemele securității europene, ale Orientului Mijlociu și îndeosebi la problemele economice internaționale, la necesitatea realizării noii ordini economice internaționale. Pot spune că re

lațiile dintre România și Franța au cunoscut o dezvoltare puternică în ultimii ani —, iar în urma vizitei premierului Jacques Chirac în România, precum și a întîlnirii pe care am avut-o cu președintele Franței, Valery Giscard d’Estaing, la Helsinki, se deschid perspective bune pentru lărgirea colaborării dintre România și Franța.în ce privește vizita în România a președintelui Statelor U- nite ale Americii, Gerald Ford, ea a constituit un moment nou în dezvoltarea relațiilor dintre România și S.U.A. Doresc, de asemenea, să menționez că in ultimii ani relațiile dintre România și Statele Unite ale Americii s-au dezvoltat în multe domenii de activitate. Vizita președintelui Gerald Ford, avînd loc imediat după Conferința de la Helsinki, a demonstrat, prin ea însăși, că două țări cu orînduiri sociale diferite, și ca mărime diferite, dar interesate într-o colaborare pașnică, pot să conlucreze și să realizeze lucruri bune în folosul ambelor popoare, cit și al cauzei păcii în lume. Cu a- cest prilej a intrat, de altfel, în vigoare Legea comercială între România și S.U.A. care deschide o perspectivă nouă- relațiilor economice. De aceea pot spune că actualul cadru al relațiilor dintre România și Statele Unite ale Americii asigură dezvoltarea atît a unei colaborări largi bilaterale, cit și a unei conlucrări pe plan internațional în soluționarea diferitelor probleme, inclusiv în domeniul economic, legate de pace, de securitate, de o nouă ordine economică internațională, de înfăptuirea unei lumi mai drepte și mai bune.ÎNTREBARE : Domnule
președinte, acum trei ani ați 
vizitat Belgia. In curînd, su
veranii belgieni vă vor în
toarce vizita. Cum conside
rați că s-au dezvoltat rela
țiile dintre cele două țări și 
pe ce tărîmuri ați dori să se 
intensifice raporturile româ- 
no-belgiene ?RĂSPUNS : Trebuie să menționez cu multă satisfacție că, în urma vizitei pe care am fă

cut-o acum trei ani în Belgia, relațiile româno-belgiene au cunoscut o dezvoltare bună. De altfel, se poate spune că și în trecut relațiile dintre țările noastre s-au desfășurat în mod pozitiv, ținind seama de cele ce s-au realizat pînă în prezent, de faptul aă România și Belgia au conlucrat strîns pentru succesul Conferinței pentru securitate europeană.Apreciez că vizita suveranilor belgieni în România va constitui un moment nou care va impulsiona dezvoltarea viitoare a relațiilor de colaborare și, în primul rînd, în domeniul economic, tehnico-științific, precum și în domeniul cultural, avînd în vedere că, în multe probleme, țările noastre au interese comune și există chiar anumite afinități.ÎNTREBARE : In mod spe
cial, in domeniul relațiilor 
cultural-literare, care sint o- 
biectivele pe care le aveți in 
vedere ?RĂSPUNS : Cred că în acest domeniu ar fi necesar ca reprezentanții țărilor noastre din domeniul culturii, științei, învă- țămîntului, literaturii să realizeze o conlucrare mai largă, prin asigurarea cunoașterii în fiecare țară a valorilor spirituale realizate de cele două popoare, printr-un schimb mai intens de oameni de cultură și din domeniul învățămîntului — cu- prinzînd în cultură de fapt tot ceea ce ține de acest vast sector de activitate. Aceasta se înscrie, de altfel, și în spiritul celor stabilite la Helsinki, și pe care noi dorim să le vedem realizate în viață și în acest domeniu.

MIHAIL STERIADE :
Ce mesaj ați dori să trans

miteți cititorilor ziarului „Le 
Soir“ ?

Președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU :Aș dori să le urez tuturor bunăstare și prosperitate și o conlucrare bună între popoarele noastre, pentru o pace trainică în Europa și în lume.

LISABONA: ÎNTREVEDERI ALE 
BEPBEZENTANTULUI P. C. B.Tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a avut în ziua de 1 septembrie, la Lisabona, o întîlnire cu tovarășul Alvaro Cunhal, secretar general al Partidului Comunist Portughez.Tovarășul Ștefan Andrei a transmis din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, un mesaj de prietenie împreună cu urări de noi succese în activitatea Partidului Comunist Portughez, pe calea întăririi și consolidării cuceririlor revoluționare din Portugalia pentru realizarea unității tuturor forțelor populare, progresiste și democratice, împreună cu Mișcarea Forțelor Armate în lupta pentru construcția unei Portugalii noi, pentru înfăptuirea intereselor și aspirațiilor fundamentale ale poporului portughez.La rîndul său, tovarășul Alvaro Cunhal, mulțumind pentru mesaj, a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un cald salut frățesc, urări de sănătate și fericire personală, de noi_ succese pentru poporul român în opera de construcție a societății socialiste multilateral dezvoltate, dorința de a intensifica și extinde raporturile de cooperare și solidaritate existente între cele două partide.Cu acest prilej, a avut loc o convorbire în cadrul căreia a fost efectuat un larg schimb de păreri și s-a realizat o informare reciprocă asupra unor probleme de interes comun, într-o atmosferă de prietenie.La întrevedere a luat parte Sergio Vilariques, membru al Biroului Politic, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Portughez, precum și ambasadorul român la Lisabona, Marin Iliescu.

★Marți după-amiază, la Lisabona, tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, s-a întîl- nit cu Mario Soares, secretar

general al Partidului Socialist Portughez (P.S.P.). La întrevedere au luat parte Manuel Tito de Morais, membru al Comisiei Politice, secretar al P.S.P., și Jorge Campinos, membru al Comisiei politice a partidului, precum și Ruy Mateus, șeful Secției internaționale a partidului. În cadrul convorbirilor, desfășurate într-o atmosferă prietenească, a avut loc o informare reciprocă în legătură cu preocupările celor două partide, s-a efectuat un schimb de păreri' asupra situației politice, economice și sociale din cele două țări și s-a manifestat dorința de a se dezvolta, în continuare, relațiile dintre P.C.R. și P.S.P.. în folosul întăririi conlucrării și prieteniei dintre cele două țări și popoare.
★în aoeeași zi, reprezentantul Partidului Comunist Român s-a întîlnit cu comandantul Almada Contreiras, membru al Consiliului Superior al Revoluției. în cadrul convorbirii, gazda a evocat, cu multă plăcere, vizita pe care a făcut-o în România, împreună cu președintele Republicii, și și-a manifestat dorința ca relațiile dintre România și Portugalia. dintre armatele celor două țări să se amplifice și în viitor, potrivit intereselor celor două popoare.
★Tovarășul Ștefan Andrei s-a întîlnit, de asemenea, cu Mario Ruivo, ministrul afacerilor externe. în cursul întrevederii, în- tr-un climat de caldă prietenie, a avut loc un larg schimb de păreri cu privire la probleme internaționale de interes comun, îndeosebi asupra situației în Europa. A fost subliniată dorința celor două state de a se dezvolta relațiile politice, economice și în alte domenii, precum și conlucrarea dintre România și Portugalia pe arena internațională, în conformitate cu cele convenite în cursul întîlnirilor de la București și Helsinki dintre cei doi șefi de stat, potrivit intereselor celor două popoare, în folosul cauzei păcii, securității, colaborării, în Europa și în întreaga lume.

Vizita 
delegației 

U. A. S. C. R. 
în S.U.A.
Delegația Uniunii Asocia

țiilor Studenților Comuniști 
din România, condusă de 
tovarășul Nicu Ceaușescu, 
vicepreședinte al Consiliu
lui U.A.S.C.R., aflată în vi
zită în S.U.A., a fost oaspe
tele universităților Califor
nia din Berkeley și Stan
ford, din Polo Alto. La Cen
trul internațional al Univer
sității Stanford, delegația 
s-a întîlnit cu un grup de 
profesori și studenți, reali- 
zîndu-se, cu acest prilej, un 
fructuos schimb de opinii 
privind cercetarea științifi
că, viața universitară și 
schimburile internaționale 
pe linie de studenți.

De asemenea, delegația 
U.A.S.C.R. a vizitat diferite 
obiective economice și »o- 
cial-culturale din San Fran
cisco.

Lucrările Sesiunii 
extraordinare a Adunării 

Generale a 0. N. U.Luni după-amiază, în plenara Adunării Generale a celei de-a VII-a Sesiuni extraordinare au început dezbaterile de politică generală, la care sînt înscriși peste 100 de șefi de delegații, între care doi șefi de stat, un vicepremier și peste 70 de miniștri ai afacerilor externe sau titulari ai altor portofolii în cabinete.Dezbaterile au fost deschise de ministrul afacerilor externe al Braziliei, Antonio Azeredo da Silveira, care a propus încheierea unui acord comercial general între statele industrializate și cele în curs de dezvoltare, care să prevadă, pentru acestea, tratament preferențial în ce privește accesul pe piețele statelor dezvoltate și în stabilirea prețurilor produselor lor de export.A urmat la cuvînt ambasadorul S.U.A. la Națiunile Unite, Daniel Moynihan, care a dat citire discursului secretarului de stat al S.U.A., Henry Kissinger, aflat în misiune de mediere in Orientul Mijlociu. S.U.A. apreciază că o strategie eficientă a dezvoltării trebuie să se concentreze asupra următoarelor cinci puncte : aplicarea metodei cooperării economice în cazul problemelor asigurării securității economice, punerea bazelor dezvoltării accelerate a statelor, îmbunătățirea condițiilor de participare a țărilor în curs de dezvoltare la sistemul comercial mondial, precum și a termenilor de schimb și de investiții în sectoarele de care depinde comerțul cu multe state în curs de dezvoltare și sprijinirea statelor subdezvoltate.în continuare, vorbitorul a propus crearea, în cadrul F.M.I., a unei noi instituții care să aibă sarcina stabilizării generale a ciștigurilor realizate din exporturi, acordarea de împrumuturi și ajutoare pentru finanțarea de programe de dezvoltare devenite necesare în urma fluctuației exporturilor statelor subdezvoltate și în curs de dezvoltare, a- cordarea unor drepturi speciale de tragere, peste cele obișnuite, țărilor sărace, sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare pentru ducerea la îndeplinire a planurilor lor de dezvoltare.în continuarea dezbaterilor a luat cuvîntul ministrul afacerilor externe al Italiei, Mariano Rumor, care a subliniat că „a sosit timpul să recunoaștem că stabilitatea și ordinea mondială, asigurarea de condiții stabile comerțului și investițiilor internaționale, distribuirea echitabilă a resurselor și, totodată, stabilitatea politică și socială, sînt obiective interdependente, care nu pot fi realizate fără o nouă ordine economică internațională, mai echitabilă, mai logică și mai justă". Ministrul italian a arătat apoi că interdependența problemelor actuale impune resDineeraa metodei confruntă-

rilor și acceptarea celei a coo' perării, precum și evitarea tuației în care veniturile continua să se . concentreze cîteva zone geografice privilegiate. între măsurile propuse de vorbitor figurează : încurajarea economiilor statelor în curs de dezvoltare prin stabilizarea prețurilor exporturilor lor de materii prime, adoptarea de ho- tăriri speciale pentru ajutorarea țărilor subdezvoltate, liberalizarea accesului țărilor sărace pe piețele statelor industrializate, îmbunătățirea sistemului preferințelor tarifare generalizate.Manuel Perez Guerrero, ministrul de stat pentru problemele economice internaționale al Venezuelei, a arătat că lumea a treia dorește să lărgească consensul astfel incit toate statele să poată progresa împreună și intr-un ritm adecvat, lichidînd în mod progresiv decalajele mari ce le separă. în context, vorbitorul a reafirmat hotărirea guvernului său de a lichida proprietatea privată străină asupra bogățiilor subsolului țării, pentru restabilirea suveranității permanente a Venezuelei asupra acestora.

si- ar în

Acordul interimar de dezangajare militară egipteano-israeliană

Un pas important în direcția 
unei păci juste și durabile

După cum s-a anunțat, la Cairo și Tel Aviv a fost parafat acordul interimar de dezangajare militară egipteano-israehana în Sinai. , . , , ... .... .Redăm mai jos principalele prevederi ale textului oficial al acordului și anexei sale, la care ne-am referit în mod succint in informația publicată ieri.Relevînd că cele două părți sint hotărîte să ajungă la o reglementare a păcii justă și definitivă, prin intermediul nego- 1 oierilor, așa cum cere Rezoluția 338 a Consiliului de Securitate, se apreciază că noul acord reprezintă un pas important spre acest țel. Părțile interesate se angajează să nu recurgă la a- menințare și să nu folosească forța una împotriva celeilalte sau forța unui bloc militar. Ele vor continua să urmărească cu scrupulozitate încetarea focului pe uscat, pe apă și in aer și să evite orice acțiune militară sau paramilitară una împotriva celeilalte.Detaliile privind noile redesfășurarea forțelor și gramul acestora, limitareamamentelor și a forțelor, recunoașterea aeriană, funcționarea instalațiilor de detectare la mare distanță și de supraveghere, precum și utilizarea șoselelor, atribuțiile O.N.U. și alte în-

linii, pro- ar-

San MarinoDin virful muntelui Titano ce se ridică Ia 750 metri deasupra nivelului mării, se întinde în jur, pe o rază ce rareori depășește zece kilometri, peisajul colinelor și văilor ce formează teritoriul statului San Marino, cea mai mică (61 km p.) dar și cea mai veche republică din lume (întemeiată în anul 301). Enclavă pe teritoriul statului italian, la granița dintre regiunile Marche și Romagna, San Marino se află la 10 km de Marea Adriatică, Ia care are acces prin portul italian Rimini.Numele țării, după cum spune legenda, provine de la cioplitorul dalmat Marino, care, în urmă cu 17 secole s-ar fi refugiat aici, în vîr- ful muntelui Titano, pentru

în cadrul vizitei sale la Damasc, tovarășul Paul Niculescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vice- prim-ministru al guvernului și ministrul educației gi învățămîn- tului, s-a întîlnit cu tovarășul Abdel Mohsen Abu Mayzar, membru al Comitetului Executiv al Organizației pentru eliberarea Palestinei, șeful Departamentului relațiilor internaționale și purtătorul de cuvînt oficial al O.E.P.Tovarășul Paul Niculescu a transmis cu această ocazie, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, a conducerii de partid și de stat a Republicii Socialiste România, un cordial salut președintelui Comitetului Executiv al O.E.P., tovarășului Yasser Arafat, conducerii organizației, întregului popor palestinian.Mulțumind, tovarășul Abdel Mohsen Abu Mayzar a transmis, la rîndul său, din partea tovarășului Yasser Arafat, a conducerii O.E.P., un salut călduros președintelui Nicolae Ceaușescu,

conducerii de partid și de stat a Republicii Socialiste România, poporului român.în cadrul întîlnirii, au fost a- bordate probleme interesînd cele două părți, privind dezvoltarea în continuare a legăturilor dintre Partidul Comunist Român și Organizația pentru eliberarea Palestinei, în spiritul relațiilor de prietenie și colaborare între poporul român și poporul arab palestinian.Discuția s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.
★ -Tovarășul Paul Niculescu s-a întîlnit cu Fawzi Kayyali, ministrul culturii și orientării naționale. în cursul convorbirii au fost relevate progresele înregistrate de colaborarea româno- siriană și în sectorul culturii și a fost exprimată dorința comună de a se căuta noi forme și modalități pentru diversificarea și aprofundarea ei.Luni dimineața, tovarășul Paul Niculescu a vizitat orașul martir Kuneytra.

Aniversarea proclamării R. D. VietnamFestivitățile de la Hanoisîn istorica piață Ba Dinh, din Hanoi, unde cu treizeci de ani in urmă președintele Ho Șl Min a dat citire Declarației de Independență a Vietnamului șl unde a fost inaugurat recent mausoleul lui Ho Și Min, a avut loc marți, 2 septembrie, o mare adunare de masă, urmată de o paradă militară și o demonstrație
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• SONDA SPAȚIALA AMERICANA „VIKING-2" VA FI LAN
SATĂ ÎN DIRECȚIA PLANETEI MARTE LA 10 SEPTEMBRIE, 
a anunțat, la Cape Canaveral, un purtător de cuvînt al N.A.S.A. 
După două amînări — ultima determinată de detectarea unei 
defecțiuni la sistemul de legături radio al sondei — „Viking-2“ 
își va începe misiunea avînd ca scop să stabilească cu certitudine 
dacă pe acest corp ceresc există forme de viață biologică. Ca și 
„geamănul" său, lansat la 20 august, ,,Viking-2“ este un adevărat 
laborator spațial automat. O parte a sondei urmează să se așeze 
lin pe suprafața planetei, alta rămîntnd să graviteze pe o orbită 
în jurul lui Marte, pentru a permite retransmiterea spre Pămînt 
a informațiilor culese de modulul aflat pe solul marțian. 
• PRIMA EDIȚIE A CONCURSULUI INTERNAȚIONAL DE PIAN 
„ROBERT CASADESSUS", desfășurată la Cleveland, între 25 și 
31 august, a luat sfirșlt cu succesul lui John Owings (S.U.A.). 
Premiile doi și trei au fost dobîndite de Julian Martin (S.U.A.) 
și Patrick Milow (Franța). La concurs, care este organizat in 
memoria virtuozului francez Robert Casadessus și, totodată, pen
tru comemorarea nașterii lui Maurice Ravel, au luat parte 27 
pianiști din șapte țări • OPERAȚII DE DEGAJARE A EPAVEI 
UNUI GALION SCUFUNDAT ACUM PATRU SECOLE. Echipa de 
cercetători britanici care a localizat în golful Tobermory — in 
apropiere de coasta scoțiană — epava unui galion scufundat în 
anul 1588, a început operațiile de degajare a acestuia din stratul 
gros de mîl care-1 înconjoară. Galionul, denumit „Ducele 
Florenței", a făcut parte din „Invincibila armada" a regelui Filip 
al II-lea al Spaniei. Conform numeroaselor legende care s-au 
țesut în jurul existenței sale, acesta transporta la bord o parte 
din comorile ce însoțeau armada, pentru a asigura întreținerea 
forțelor invadatoare. Timp de 400 de ani s-a încercat, fără succes, 
depistarea locului în care s-a scufundat galionul. Interesul pen
tru epava navei spaniole a fost puternic stirnit de găsirea, din 
timp în timp, în zona acestui golf, a unor bijuterii, plăci de ar
gint și monede. Echipa de cercetători britanici a pus capăt acestui 
mister după trei săptămîni de explorări intense o CA URMARE 
A PRECIPITAȚIILOR ABUNDENTE ce ș-au abătut în ultimele 
două zile asupra zonei centrale a Elveției, s-au produs inundații 
care au afectat centre urbane și rurale din regiunea amintită. 
Pagubele materiale, dintre care cele mai însemnate se datorează 
revărsării rîului Langeten. se ridică la circa 30 milioane franci. 
@ CUNOSCUTA GALERIE LONDONEZA „SOTHEBY’S", specia
lizată în vinzarea la licitație a operelor și obiectelor de artă, a 
fost acționată în justiție de unul dintre clienții săi, care solicită 
despăgubiri în valoare de 80 000 lire sterline (aproximativ 200 000 
de dolari), informează cotidianul „The Guardian". Potrivit zia
rului citat, un bogat colecționar australian, Sir Ellerton Becker, 
reclamă despăgubirea pentru o eroare de expertiză de care s-au 
făcut vlnovațl doi angajați ai firmei, care au evaluat un tablou 
al pictorului englez Georges Stubbs (1724—1806) la suma de 200 
lire sterline, apreciind că este vort£ doar de o copie realizată la în
ceputul secolului trecut. Pînza —“eprezentînd o scenă de vînă- 
toare — a fost ulterior achiziționată de muzeul de artă „Tate 
Gallery" din Londra, cu peste 100 000 de lire sterline
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țelegeri vor fi în conformitate cu dispozițiile anexei și hărții— care fac parte integrantă din acest acord — și cu protocolul la care se va ajunge în urma negocierilor privind anexa, care— atunci cînd va fi realizată — va face parte integrantă din a- cord. Se stipulează că forța de urgență a O.N.U. este esențială și își va Mandatul anual.Părțile interesate au convenit să creeze o comisie mixtă pentru durata acordului. Ea va funcționa sub auspiciile coordonatorului șef al misiunilor pentru menținerea păcii ale O.N.U. în Orientul Mijlociu.încărcăturile nemilitare in sau din direcția Israelului vor fi autorizate să treacă prin Canalul Suez.Relevînd că acordul este siderat de părți drept un . important în direcția unei păci juste și durabile, că el nu este un acord de pace definitiv, părțile își vor continua eforturile în vederea negocierii unui a- cord de pace definitiv în cadrul Conferinței de pace de la Geneva, în conformitate cu Rezoluția 338 a Consiliului de Securitate.în legătură cu sistemul de detectare la mare vede ca acesta două stații de una comandată giptean și cealaltă de personal israelian. în afara acestora, S.U.A. vor pune la punct alte trei stații de observație în tre- cătorile Mittla și Giddi, spre a

mențlne atribuțiile, său va fi prelungit

con-pas

distanță, se presă dispună de supraveghere — de personal e-

asigura o detectare tactică Ia mare distanță, care vor fi comandate — în conformitate cu cele convenite — de personal civil american. Numărul total al funcționarilor civili americani cărora li se încredințează aceste atribuții nu va fi mai mare de 200. Personalul civil american va trimite imediat un raport părților semnatare ale acordului de bază și forțelor de urgență ale O.N.U. în legătură cu orice modificare intervenită în funcționarea stațiilor.în anexa la acord se prevede că, în decurs de patru zile de la semnare, reprezentanții ambelor părți se vor întîlni la Geneva, în cadrul grupului militar de lucru al Conferinței pentru pace în Orientul Apropiat, în Vederea pregătirii unui protocol detaliat pentru intrarea în vigoare a acordului. La două săptămîni după semnarea acestui protocol, va începe retrocedarea către Egipt a zăcămintelor de petrol și a instalațiilor de la Abou Rhodeis. Procesul va fi încheiat în cel mult opt săptămîni, Israelul angajîndu-se să lase intacte toate instalațiile și întreaga infrastructură existente în prezent. Ansamblul acestui teritoriu va fi plasat sub administrație civilă egipteană, iar forțele de urgență ale O.N.U. se vor asigura că în acest sector nu se află nici un fel de forță militară sau paramilitară, nici un fel de fortificație sau instalație militară.Potrivit înțelegerilor, redistribuirea forțelor israeliene și egiptene va fi încheiată în decurs de cinci luni de la semnarea protocolului.Un alt punct al anexei include problemele ce decurg din limitarea forțelor și armamentelor.

a scăpa de persecuțiile dezlănțuite de împăratul Diocletian.Sistemul politic și administrativ al țării, exprimat în tradiționale forme democratice, precum și ceremoniile oficiale, păstrează același mod de organizare ca în secolul al treisprezecelea.

Orașul-cetate San Marino, capitala ministatului, are o populație de 5 000 de locuitori, aici fiind concentrate principalele obiective industriale. Aproape jumătate din populația țării (20 000 de locuitori) se ocupă cu creșterea animalelor și cultivarea cerealelor, a viței de vie. La ramurile industriale "tradiționale — exploatările de roci de construcție și sulfuroase, marmură și de artizanat — s-au adăugat în ultima vreme industriile textilă, alimentară. O sursă importantă de venituri a devenit industria turistică și hotelieră — San Marino ocu- pind primul loc în lume in privința numărului de turiști raportat la numărul locuitorilor — peste două milioane și jumătate de turiști anual.Vocația tradițională spre pace a sanmarinezilor se exprimă prin raporturile prietenești întreținute cu numeroase țări ale lumii, prin participarea activă la eforturile pașnice ale popoarelor europene. Dialogurile româ- no-sanmarineze la nivel înalt au deschis noi perspective relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două țări și popoare.
R. ȚEPEȘ

Statul Qatar celebrează astăzi ziua sa națională. La 3 septembrie 1971 a avut Ioc semnarea actului prin care micul stat (22 014 km p.) din Golful Persic punea capăt celor 55 de ani de dominație străină, proclamindu-și independența.• Peninsula Qatar prezintă un relief monoton, dat de o cimpie deșertică ușor vă- lurită. Clima caldă și secetoasă nu permite nici un fel de culturi, cu excepția micilor oaze existente in lungul coastei. Capitala emiratului, orașul Doha, in care locuiesc mai mult de jumătate din cei 130 000 de locuitori ai țării, a ajuns în zilele noastre un oraș modern.Viața peninsulei s-a schimbat radical odată cu descoperirea zăcămintelor petrolifere. Primul petrolier cărcat cu „aur negru" a nit din Qatar în 1949. ducția a sporit treptat, jungînd în anul 1973 la peste 27 milioane tone.în cursul anului trecut, autoritățile de Ia Doha au început negocieri cu societățile străine care exploatează concesiunile obținute în timpul dominației coloniale,

în- por- Pro- a-

ajungîndu-se la un acord cu acestea pentru creșterea participării naționale la 60 la sută. In ultimele luni s-a a- nunțat că guvernul emiratului are intenția să preia controlul total al bogățiilor petroliere ale țării.• Urmărind să prevină pericolul unei dezvoltări economice unilaterale, autoritățile au întreprins măsuri care vizează diversificarea industriei și modernizarea a- griculturii. O mare parte din venitul național este utilizată în scopul dezvoltării învățămîntului și asistenței sociale. Noul plan cincinal de dezvoltare cuprinde o serie de proiecte privind construirea unui complex siderurgic cu o producție anuală între 150 000—300 000 tone de oțel, a unei uzine de aluminiu, construirea unei noi rafinării, creșterea capacităților de producție la fabricile de ciment și îngrășăminte chimice, extinderea portului Doha etc.• Qatarul își dezvoltă relațiile cu tot mai multe țări ale lumii. între România și Qatar se dezvoltă relații prietenești, în interesul ambelor state și popoare.
R. AVRAM

a oamenilor muncii la care au participat sute de mii de persoane — manifestări consacrate celei de-a XXX-a aniversări a proclamării Republicii Demo-, erate Vietnam.La ceremonia oficială care a marcat marea sărbătoare a po
porului vietnamez au luat parte Ton Duc Thang, președintele R. D. Vietnam, Nguyen Luong Bang, vicepreședinte al R.D.V., Le Duan, prim-secretar al C.C. al Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam, Truong Chinh, președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale a R.D.V., Fam Van Dong, primul ministru al R.D.V., ceilalți conducători de partid și de stat din R. D. Vietnam, reprezentanți ai populației și combatanților din întreaga țară, reprezentanți ai vietnamezilor din străinătate, precum și 50 de delegații străi- ne venite de pe toate continentele.A luat parte delegația de partid și guvernamentală a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Ilie Ver- deț, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al Partidului Comunist Român.în numele Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam și al Guvernului R. D. Vietnam, primiți ministru Fam Van Dong, a rostit o cuvîntare, în care a relevat semnificația evenimentului sărbătorit în contextul grandioasei victorii a națiunii vietnameze și a exprimat sentimentele de recunoștință ale întregului popor față de președintele Ho Și Min, care l-a condus in lupta încheiată prin victoria finală din prezent. Succesul în rezistența împotriva imperialismului — a arătat Fam Van Dong — aduce ca un corolar reunificarea patriei vietnameze, o reunificare națională bazată pe independența și libertatea întregii țări și pe edificarea socialismului. în cuvîntarea sa, vorbitorul a adus mulțumiri popoarelor țărilor socialiste, mișcării comuniste și muncitorești internaționale, tuturor popoarelor lumii care au sprijinit lupta dreaptă a poporului vietnamez și a mulțumit, totodată, oaspeților străini pentru prezența lor la festivități. De asemenea, el s-a referit la opera de edificare națională în condițiile păcii și la politica externă a R. D. Vietnam în etapa actuală, arătînd, în context, că R. D. Vietnam este gata să sta-U bilească relații normale r p. Statele Unite pe baza Acordului de la Paris.La parada militară care a urmat au luat parte numeroase unități, între care și unele din cele care au participat Ia luptele și insurecțiile ce au avut loc în Vietnamul de sud în primăvara acestui an, la eliberarea Saigonului și a întregului teritoriu al Vietnamului de sud.Demonstrația oamenilor muncii, a tineretului și a pionierilor a constituit o strălucitoare și convingătoare trecere în revistă a realizărilor R. D. Vietnam în diferite domenii ale economiei, precum și pe plan social și cultural.

★Marți seara, la Palatul prezidențial din Hanoi, C.C. al Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam, Comitetul Permanent al Adunării Naționale, Guvernul R. D. Vietnam și C.C. al Frontului Patriei din Vietnam au o- ferit un banchet, cu prilejul celei de-a 30-a aniversări a întemeierii republicii. Au fost pre- zenți conducătorii de partid și de stat ai R. D. Vietnam, delegațiile străine prezente la a- ceastă aniversare, între care delegația de partid și guvernamentală română.
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• EMIRUL INTERIMAR AL 
KUWEITULUI A PRIMIT PE 
AMBASADORUL ROMÂNIEIEmirul interimar al Kuweitului, șeicul Jaber Al-Ahmad Al Sabah, l-a primit marți pe ambasadorul României în Kuweit, care a mesaj Repu- tova-Constantin Căruntu, transmis Alteței Sale un din partea președintelui blicii Socialiste România, rășul Nicolae Ceaușescu.Șeicul Jaber Al-Ahmad Al Sabah a rugat pe ambasadorul român să adreseze președintelui Nicolae Ceaușescu urările sale sincere de sănătate și fericire, de succes poporului român in opera de dezvoltare a României.în timpul întrevederii s-au apreciat cursul ascendent al relațiilor româno-kuweitiene și posibilitățile diversificare laterale. tot mai largi de a cooperării bi• GUVERNUL MILITAR FEDERAL AL NIGERIEI a trecut sub controlul său cel mai important grup de presă și edituri din țară — „Daily Times of Nigeria"

— anunță un comunicat oficial dat publicității la Lagos. Grupul „Daily Times of Nigeria" asigura publicarea principalelor cotidiene nigeriene, a ziarelor de duminică și a altor publicații.Potrivit comunicatului, guvernul a preluat, de asemenea, controlul asupra ziarului „New Nigerian" cu un tiraj zilnic de circa 50 000 exemplare.

Industriei și Turismului, și dr. Luis Barua Castaneda, civil, la Ministerul Economiei și Finanțelor.

• REMANIERE 
GUVERNAMENTALA 
ÎN PERULa Lima a avut Ioc o remaniere parțială a guvernului. Au fost numiți cinci miniștri noi, fiind desemnați, totodată, șefii a patru organisme de stat, cu rang de ministru. Titularii noilor departamente sînt: general de divizie Luis Ia Vera Velarde, la Ministerul Energiei și Minelor, contraamiralul Francisco Mariategui Angulo. Ia Ministerul Industriei Pescuitului, de brigadă Cesar general Campos Quesada, la Ministerul de Interne, general de brigadă Gaston Ibanez O’Brien, la Ministerul

• ÎN CADRUL ACȚIUNILOR organizate în cinstea Zilei naționale a României, la Clubul națiunilor din Brasilia a avut loe o gală a filmului românesc.Au participat reprezentanți ai Ministerului Relațiilor Externe al Braziliei, membri ai corpului diplomatic și reprezentanți ai Ambasadei române la Brasilia.• COSTUL BILETELOR DE METROU aNew York de la 35 fa 50 de cenți, începînd de luni. Majorarea constituie una din numeroasele măsuri adoptate de autorități pentru depășirea crizei financiare în care se află de mai mult timp metropola. Recent, primarul Abraham Beanie a procedat la reducerea cu cîteva mii de oameni a serviciilor de poliție, pompieri și salubritate.

fost sporit Ia

Agențiile internaționale de presă relatează că, după eșuarea tentativei de lovitură de stat împotriva președintelui Guillermo Rodriguez Lara, situația din Ecuador reintră treptat în normal. Organizatorii rebeliunii militare au fost arestați.Reîntors în capitală, președintele Rodriguez Lara a rostit o cuvîntare în care a condamnat acțiunea militarilor rebeli care urmăreau crearea unei situații de haos in țară. El a mulțumit forțelor armate pentru sprijinul acordat guvernului.Luni seara, la Quito a avut loc 
o reuniune extraordinară a guvernului ecuadorian, în cadrul căreia a fost analizată situația politică internă. Printr-un decret guvernamental, în țară au fost introduse restricții de circulație în cursul nopții.Potrivit unor date preliminare, în urma schimbului de focuri dintre rebeli și forțele armate fidele guvernului, 20 de persoane au fost ucise, iar alte 80 rănite. Palatul prezidențial a suferit avarii.Tentativa de lovitură de stat

a fost condamnată de opinia publică democratică și progresistă din țară. Partidul comunist din Ecuador și centralele sindicale ecuadoriene și-au reafirmat sprijinul față de guvernul președintelui Rodriguez Lara, adre- sînd întregului popor apelul de a da o ripostă încercărilor forțelor reacționare de a produce dezordine în țară.
• ÎN CADRUL DISCURSULUI pronunțat cu prilejul sărbătoririi „Zilei femeii columbiene", președintele Columbiei, Alfonso Lopez Michelsen, a anunțat că guvernul de la Bogota urmează să înainteze Congresului Național — parlamentul țării — un proiect de lege vizînd exproprierea întreprinderilor din serviciile publice. Guvernul negociază direct cu întreprinderile respective — a spus Lopez Michelsen, evidențiind că, în cazul în care nu se va ajunge Ia un acord, sectorul va fi complet naționalizat, în interesul societății co

lumbiene.
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