
Proletari din toate țările, uniți-vă!

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXXI, 
SERIA II, 

Nr. 8177

4 PAGINI

30 BANI

VINERI

5 SEPTEMBRIE

1975

Tinerii intimpină Congresul al X-lea al U.T.C. și Conferința a X-a a U.A.S.CR.

ORGANIZARE DESĂ VÎRȘITĂ, 
RĂSPUNDERE exemplara
imperative ale zilei pentru 
toți lucrătorii ogoarelor 

Strîngerea, transportarea 
și depozitarea recoltei 

în flux neîntrerupt
RAID-ANCHETĂ PRIVIND MODUL CUM ÎȘI ÎNDEPLINESC 

SARCINILE COMANDAMENTELE COMUNALE 
DIN JUDEȚUL DOLJ

TOVARĂȘII MCOLAE CEAUSESCU
.» -» 

a primit pe consilierul politic 
al președintelui Comitetului Executiv

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit pe Hani Hassan, consilier 
politic al președintelui Comite
tului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, 
Yasser Arafat, care a făcut o 
vizită în tara noastră la invita
ția C,C. al P.C.R.

al O.E.P.
La Întrevedere a luat parte 

tovarășul Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire In care au fost abor
date probleme de interes co
mun privind dezvoltarea rela

țiilor dintre P.C.R. ți O.E.P., 
precum și unele aspecte ale si
tuației internaționale actual* 
și Îndeosebi cu privire la instau
rarea unei păci drepte și trai
nice în Orientul Mijlociu.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
SI TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU 
au primit pe rectorul Universității 

din Yucatan (Mexic)
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, au primit, joi dimi
neața. pe prof. dr. Alberto Ro- 
sada Canton, rectorul Universi
tății din Yucatan (Mexic), și pe 
soția sa, Elisi Noemi Caseres 
de Rosada, care fac o vizită în 
țara noastră, la invitația Univer
sității din București.

La întrevedere au participat 
tovarășii Ion Ursu, președintele 
Consiliului Național pentru Ști
ință și ^Tehnologie, și George 
Ciucu, rectorul Universității din 
București.

Rectorul Universității din Yu
catan — prestigioasă instituție 
de învățămînt superior, care a 
conferit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, în timpul vizitei in 
Mexic, titlul de doctor honoris

causa — a exprimat deosebita 
bucurie de a se reîntîlni cu pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, de a 
le transmite un salut cordial 
din partea senatului universitar,1 
a cadrelor didactice și studenți
lor universității. Oaspeții au ex
primat, totodată. gratitudinea 
pentru invitația de a vizita 
România, de a cunoaștp reali
zările sale în diferite domenii 
de activitate și, îndeosebi, pe 
tărîmul învățămîntului, știin
ței și culturii.

Salutindu-i ne oaspeți, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a evocat 
cu multă plăcere vizita făcută 
recent în Mexic. întilnirile și 
convorbirile cu personalități po
litice, cu reprezentanți ai vieții 
economice, științifice și cultura
le. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a rugat pe rectorul Universi

tății din Yucatan să transmită, 
din partea sa, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, un salut prietenesc 
cadrelor didactice și studenților 
acestei universități, împreună cu 
urări de succes în activitatea 
lor consacrată înfloririi științei 
și culturii, dezvoltării economi
ce și sociale a Mexicului.

în timpul întrevederii a fost 
manifestată dorința de a lărgi 
relațiile româno-mexicane in 
domeniul învățămîntului, ști
inței și culturii, de a intensifica 
schimbul de delegații între u- 
niversitățile din București și 
Yucatan, apreciindu-se că aceas
ta contribuie la întărirea și dez
voltarea legăturilor de priete
nie și colaborare dintre Româ
nia și Mexic, la cauza păcii, 
progresului și înțelegerii între 
națiuni.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

Campania. agricolă de toamnă 
este una dintre cele ’mai aglo
merate din tot -cursul anului. 
Milioane de tone produse, po
rumb, floarea-soarelui, sfeclă 
de zahăr, cartofi, legume, fruc
te, furaje, struguri, trebuie re
coltate și depozitate in timp 
scurt, și în același timp să fie 
tnșămințate cerealele păioase. 
PĂntru desfășurarea in cele mai 
bune condiții a acestor lucrări 
cuvihtul de ordine este : Orga
nizare perfectă, operativitate 
maximă. Pimele zile ale lunii 
septembrie, primele zile in care 
se poate afirma că pe ogoare 
s-a intrat din plin in campania 
de toamnă, au confirmat temei
nicia cu care s-au pregătit lu
crătorii satelor, modul in care 
acționează comandamentele co
munale in dirijarea forțelor u- 
mane și mecanice, seriozitatea 
cu care au demarat lucrările. 
Aceasta este tema unei anche
te efectuate in județul Dolj, zo
nă agricolă de greutate, deoa
rece sînt de recoltat aproape 
150 000 hectare cu porumb, pes
te 30.000 hectare cu floarea-soa- 
relui, 16.000 hectare cu sfeclă de 
zahăr, de semănat peste 150 000 
hectare cereale păioase.

Situația operativă la mijlocul 
acestei săptămini indică o rea
li? '.re la recoltat de 10 840 hec- 
K s porumb, 9 770 hectare floa
re soarelui și 29 hectare (nu
me. atît era comunicat la di
recția agricolă după 3 zile de 
la declanșarea lucrării !) sfeclă 
de zahăr. Conform recomandă
rilor făcute este interzisă cu de- 
săvirșire depozitarea peste 
noapte in cimp, direct pe pă- 
mint, a recoltei, care trebuie 
strînsă în saci, coșuri și căruțe 
și depozitată în ziua respec
tivă in hambare. Pe un tra-

seu de circa 40 km de la 
Craiova la Birca, in schimb, 
tarlalele I.A.S.-urilor și C.A.P.- 
urilor erau invadate de grămezi 
de porumb. Cum au fost echili
brate planurile de recoltare cu 
mijloace de transport ? De a- 
semenea, s-a indicat eliberarea 
imediată a terenurilor de coceni 
și alte produse secundare, iar 
noaptea să se are suprafețele 
destinate semănăturilor de toam
nă. Așa se procedează „în flux 
continuu" la Valea Standului, 
Drănic-, Segarcea. Birca. La 
C.A.P. „Unirea" din Segarcea 
toate cele 150 hectare cu floa
rea-soarelui au fost recoltate 
pînă la 1 septembrie. Pe 2 sep
tembrie am intilnit 60 de coo
peratori care eliberau de bețe 
ultimele suprafețe recoltate ma
nual. La cooperativa agricolă 
vecină, „16 Februarie", erau co
masate la recoltat 5 combine 
„Gloria" și 65 cooperatori care 
eliberau in urmă terenul. In 3 
zile și aici lucrarea se va în
cheia. Pentru noapte tractoa
rele erau programate la arat.

ȘTEFAN DORGOȘAN
(Continuare In pag. a ll-a)

Străbat un drum bolovănos, 
bătut de tălpile buldozerelor și 
autotroliilor de schelă. Sînt la 
citeva zeci de metri de poarta 
deasupra căreia, cu litere de o 
șchioapă, scrie : Schela de ex
tracție Videle, Parcul nr. 10. In 
spatele gardului de sirmă, re
zervoarele de colectare, păienje
nișuri de țevi și linii electrice. 
Poarta se deschide larg și cițiva 
bărbați trec în goană pe lingă 
mine. Privesc nedumerit iir 
preajmă. 14 sonde și-au împlîn- 
tat pliscurile în adîncimea pă- 
mintului și nu reușesc să și le 
mai scoată. Ilie Cioca, șeful e- 
chipei de intervenție energetică 
a deconectat statia de transfor
mare. „S-a rupt o piuliță, tace 
și din cauza ei 14 sonde nu mai 
mișcă". „Stane, Stane — îl mai 
aud pe șeful echipei — grăbeș- 
te-te că nu-i timp de pierdut". 
Este ora 17 și 40 de minute, 
notez, băieții, Ilie Cioca, Enc 
Stan și Vasile Stancu sint leoar
că de sudoare. Preț de un sfert 
de oră asist la o veritabilă de
monstrație de forță. Trei băr

bați tineri, cu busturile goale, 
cu spinările pline de sudoare... 
Și apoi dansul acela măiestru, 
unic poate, un fel de ritual al 
muncii, in care miinile se mișcă

șiți din stație, pericol de elec
trocutare. Stane ! Conecteaz-o 
la rețea". In clipele următoare 
14 sonde își cufundau nevăzute
le pliscuri in pămintul cimpiei.

SONDA 2021 
PRODUCE 
24 de ore într-o brigada 

de intervenție
amețitor, in care privirile par o 
rază care se înșurubează în lu
cruri, în care înseși trupurile 
par gigantice baterii încărcate 
cu incalculabilă energie. Am 
privit din nou Ia ceas. Trecu
seră doar 10 minute, cînd șeful 
de echipă a strigat : „Gata ! le-

— Trebuie să ai minte aici și 
nervi de oțel, rostește ca pentru 
sine Virgil Negrilă, șeful par
cului 10, ca să te numești om 
de intervenție. Unii poate că ar 
fi reparat pana asta de curent 
intr-o oră sau chiar in două

ore ; lor nu le-au trebuit decit 
15 minute.

Șeful parcului, ca mulți din
tre sondorii de aici, nu are mai 
mult de 26 ani. Are însă, ca 
mulți dintre sondorii de aici, 5 
ani in petrol. 20 de anotimpuri 
în largul cimpiei.

— Săptămina trecută, pe fie
care schimb am avut depășiri 
zilnice de 25—30 m.c„ îmi spune 
drept încheiere. Asta face să ne 

, situăm printre parcurile de ex
tracție cele mai productive din 
schelă.

La citeva sute de metri de 
poarta parcului — un alt mo
ment de încordare. Sonda 2 021 
suportă o serioasă intervenție. 
Doi sondori — Gheorghe Belcioi 
și Vasile Gherghina — și un 
sondor șef, Carol Martin, un 
bărbat între două vîrste, cu fa
ța mușcată de vasta neliniște a 
cimpiei Bumasului. Giganticul 
troliu și-a coborît in adincimea

PAVEL PERFIL
(Continuare în pag. a Ill-a)

1 SEPTEMBRIE, ZIUA DEBUTULUI 
ÎN CARIERA DIDACTICĂ

Primul examen al profesiei 

PREZENTAREA 
LA LOCURILE 

DE MUNCA 
RAID ÎN JUDEȚELE GALAȚI, MUREȘ Șl GORJ

Anul școlar 1975—1976 a început, la 1 septembrie, pentru ca
drele didactice : peste 200 000 de dascăli. De fapt, de azi se află 
cu totii întruniți in consfătuirile lor traditionale în care pun. la 
punct jaloanele activității pentru un întreg an. Vor observa prin
tre ei, ca în fiecare toamnă, figuri noi. Tineri cu vechime în în-

înseninări

ANTI- 
RISIPA 

de MIHAI STOIAN
Există tot felul de prepa

rate : antirugină, antifon, an
tispastic. Ce anume însă ar 
putea fi folosit drept ANTI- 
RISIPA ? Un preparat uni
versal valabil, in toate ca
zurile, nu există și există 
totuși : nu-i vorba de un 
„preparat", ci de ceva infinit 
superior, aparent mai puțin 
concret, mai puțin palpabil, 
însă — repet — infinit supe
rior, CONȘTIINȚA- Adică 
oriunde te-ai afla, fie că e 
vorba de buzunarul personal 
sau de buzunarul public, al 
colectivității din care faci 
parte, să știi, să te deprinzi 
să nu irosești nimic. Nenu
mărate colective de muncă 
au inițiat acțiuni ferme de 
economisire a GRAMULUI, a 
MINUTULUI, a KILOWA- 
TULUI... Rezultatele s-au vă
zut și se văd I Fiecare 
„strop" de metal, de timp, 
de energie, cu atenție prote
jat, adunat cu ceilalți 
„stropi" asemănători, alcă
tuiesc, în cele din urmă. 1- 
mensa mare a economiilor 
absolut posibile !

De ce vorbeam însă, mai 
înainte, de planul conștiinței, 
conștiință care se cuvine a 
fi implicată în activitatea de 
economisire maximă, a tu
turor materialelor și ener
giilor umane, electrice etc ? 
Pentru că trebuie să se lă
murească un lucru : mentali
tatea potrivit căreia ne-am

(Continuare în pag. a ll-a)

Pentru rezultatele sale în producție și pentru întregul ei comportament, utecista Elena Vrinceanu, de 
la secția de vopsitorie a Irttreprinderii de mașini-unelte — Bacău, este stimată de toți colegii ei.

Foto : GHEORGHE CUCU

SĂ DISCUTĂM DESPRE 

TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

O FLOARE
Cu citeva luni în urmă, un bărbat tînăr a venit la redacție, 

aducînd cu sine un copil, sâ ne solicite sprijinul. Se despărțise de 
soție în urmă cu patru ani și - prin sentința de divorț - își îm
părțiseră copiii. Băiatul rămăsese la mamă, iar fetița - copilul 
care îl însoțea - îi revenise lui.

- Am aflat, ne spunea tînărul, că băiatul nu e bine îngrijit la 
fosta mea soție, care îl brutalizează, îl lasă nemîncat etc., așa 
că am deschis un proces, în care ceream eu ambii copii. Dar, 
spre surprinderea mea, instanța a hotărît în favoarea ei I Nu 
numai că nu mi-au dat băiatul, dar mi-au luat și fata, l-au dat 
ei ambii copii I Am făcut recurs - l-am pierdut și pe acesta. 
Sînt victima unei mari nedreptăți.

Prima vizită a fost urmată de multe altele, din ce în ce mai 
insistente, de nenumărate telefoane, de intervenții prin cunoscuți, 
de vizita actualei soții, mama vitregă a copiilor. Tînărul - se 
numește Doru Dinei Ghicu Pucă, de profesie medic veterinar - 
venea de fiecare dată înarmat cu noi dovezi scrise (certificate 
medicale, copii după diferite sentințe judecătorești, declarații, 
autografe culese de el de la martori) sau verbale (noi amintiri 
despre grozăviile comise, în timpul căsniciei, sau după, de fosta

UTECISTII DIN COVASNA 
SI-AU ÎNDEPLINIT 

ANGAJAMENTUL SUPLIMENTAR
LA ACȚIUNILE DE MUNCA»

PATRIOTICA
Organizația jude

țeană Covasna a 
U.T.C. a raportat în
deplinirea angaja
mentelor suplimen
tare la acțiunile fi
nanțate in cinstea 
Congresului al X-lea 

și_ Con- 
a

al U.T.C. 
ferinței a X-a 
U.A.S.C.R.

Angajamentul 
tial de 610 mii 
fost îndeplinit 
în cinstea zilei 
23 August, iar 
în prezent au 
obținute realizări su
plimentare de peste

ini- 
lei a 
încă 

de 
pină 
fost

50 mii lei. așa incit, 
fată de cifra supli
mentară inițială, 660 
mii lei, la ora actua
lă realizările organi
zației județene Co
vasna a U.T.C. se ci
frează in jurul a 673 
mii Iei.

Dintre principalele 
repere ale acestui 
îmbucurător succes 
se cuvine să subli
niem aportul însem
nat al tinerilor din 
unitățile industriale 
din județ, materiali
zat în colectarea a 
3 886 tone fier vechi și

a 24 tone metale nefe
roase. In această ac
țiune s-au evidențiat 
organizațiile U.T.C. 
de la întreprinderea 
de șuruburi și între
prinderea „Poliprod" 
din Tg. Secuiesc, de 
la întreprinderea mi
nieră Căpeni — Ba- 
raolt, întreprinderea 
textilă „Oltul" și în
treprinderea jude
țeană de industrie 
locală Sfîntu Gheor
ghe.
ȘERBAN CIONOFF

vățămint de patru zile. S-au prezentat la post luni, 1 septembrie. 
In toate județele sînt citeva mii. Ar trebui să fie. Promoția 1975 
a universităților, institutelor și liceelor pedagogice. Angajamentul 
său, în vară, la ora repartiției, a fost ferm : „întreaga promoție 
la posturi !“. Deci, prezentare integrală, nici o dezertare în fața 
datoriei. Prima zi de profesie a consemnat și un prim răspuns la 
chemarea tinerească.

Intr-adevăr, din prima zi I
La Liceul electrotehnic nr. 1 

din Galați, a fost repartizată și 
s-a prezentat la post tînăra pro
fesoară de fizică, Gabriela Da- 
mascan. „Din prima zi, ne spu
ne tovarășa Ecateriria . Neșteanu, 
directorul adjunct al liceului, 
după ce am prezentat-o colegi
lor i-am adus la cunoștință cla
sele la care urmează să predea. 
La planificarea muncii, a lec
țiilor va fi ajutată zi de zi de 
Florica Burtea, profesoară cu 
grad didactic, cu multă experi
ență pedagogică".

— Am și intrat în laboratorul 
de fizică, ne spune proaspăta 
absolventă Gabriela Damascan, 
totul e așa cum îmi închipuiam, 
adică foarte bine .

Și la Liceul de construcții ci
vile putem consemna aceeași 
grijă deosebită din partea con
ducerii școlii și a organizației 
U.T.C. față de absolvenții re
partizați aici. Cunoașterea șco
lii. a laboratoarelor, efectuarea 
primilor pași în planificarea

Dumneavoastră, cum ați fi rezolvat această situație? (I)

REFUZATĂ
soție, asupra copiilor). Și tot de fiecare dată aducea, ca martor 
și principal cap de acuzare, fetița cu figură tristă, cu ochii 
măriți de cîțe îi fusese dat să vadă, cu gesturi timorate... De ce 
atîta zel ? - ne-am întrebat. De ce atîtea probe, de ce atîtea 
persoane angrenate într-o acțiune în care, o susținea, dreptatea 
era evidentă ?...

- Sentința definitivă a fost pronunțată, ne spunea tînărul. 
Aștept din zi în zi ca executorul să se prezinte, să-mi ia copilul. 
Ar fi o catastrofă ! Fetița n-ar sta la fosta mea soție nici o zi, ar 
fugi... Cine știe ce s-ar mai putea întîmpla ! Vă rog, ajutați-mă. 
Ajutați-o.

Ne adusese un memoriu. Eram datori, prin legile noastre pro
fesionale, să cercetăm și să-i dăm un răspuns. Dar, mai ales, ne 
simțeam datori să redăm liniștea fetiței, fiindcă se vedea clar cit 
de hărțuită era.

Am pornit la drum, am investigat viețile celor doi soți, anii 
de studii, activitatea profesională, traiul familial. Am discutat cu 
oameni care-i cunoscuseră îndeaproape. Am vizitat școlile în care 
invață copiii.

Așa i-am cunoscut pe Cristina și pe Sorin Pucă. Doi copii de 
10 și 8 ani, elevi silitori, cu bune rezultate școlare, pe care, dacă 
ar fi avut destinul comun al tuturor copiilor de vîrsta lor, n-am 
fi ajuns niciodată să-i întîlnim. Sînt frați și totuși expresiile, ges
turile lor sînt foarte diferite.

MONICA ZVIRJINSCHI
ION MARCOVICI

(Continuare in pag. a ll-a)

muncii, cooptarea ca membri in 
consiliile metodice, sarcini pre
cise și ajutor permanent sînt 
tot atîtea argumente în sensul 
unei integrări treptate și efici
ente. în plus, se acordă atenția 
cuvenită și pentru rezolvarea 
operativă a cazării noilor profe
sori. De pildă, încă din prima 
zi tînărul profesor Marcel Ma
nea a primit repartiție pentru a 
locui la căminul de nefamiliști 
al Trustului județean de con
strucții, unitate economică pe 
Iîngă care funcționează liceul.

O situație specială am întîlnit 
Ia Liceul nr. 4, cu profil special 
de educație fizică din Galați : 
aici au fost repartizați 4 absol
venți, însă Gabriela Colinescu 
și Doina Stoinea David nu s-au 
prezentat încă la post. Sperăm 
că „încă". Pe al treilea, profe
sor Florinei Vicu Prazaru, nu 
l-am putut întîlni deoarece era 
plecat la Consiliul popular al 
municipiului pentru a încerca 
să-și rezolve problema locuin
ței. în situația sa se află în Ga
lați încă 26 de absolvenți. La 
Consiliul municipal Galați ni 
s-a spus că se fac eforturi acum 
pentru cazarea acestora, că pro
blema va fi rezolvată în curîhd 
în limita posibilităților. Tntir- 
zierea în găsirea unor soluții, se 
datorește, din păcate, și Inspec
toratului școlar județean care 
abia sîmbătă. 30 august, a îna
intat Comitetului executiv al 
Consiliului popular tabelul cu 
absolvenții repartizați în Galati 
și care nu au cazarea asigurată. 
Sînt de așteptat deci, și în a- 
ceastă direcție, demersuri mai 
hotărîte, astfel incit tinerii să 
intre în activitate, să nu-și iro
sească vremea în căutarea gaz
dei. Stabilirea definitivă a tine
rilor profesori în localitățile un
de au fost repartizați este con
diționată și de acest aspect : 
grija pentru condițiile lor de 
viață.

Județului Mureș i-au fost re
partizați peste 300 de profesori, 
învățători, educatoare. Tînăra 
învățătoare Cornelia Pop, repar
tizată Ia Sînpetru de Cimpie 
este una din cei 300.

Prima impresie, foarte bună, 
ne declară ea. Conducerea șco-

M. BORDA 
I. CHIRIC 

D. VASILESCU
(Continuare in pag. a ll-a)
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CAMPANIA AGRICOLA
INTENSIFICAREA 

LUCRĂRILOR DE PREGĂTIRE 

A TERENURILOR PENTRU 

iNSĂMINțAT

Acești știuleți
In cooperativele agricole de 

producție s-au intensificat mult 
lucrările de pregătire a terenu- 

,hii pentru insămînțări. Numai

nu cresc la umbra...
în ultimele 
importantă 
depinde in ___  __ ___
ducția anului viitor, a fost exe
cutată pe aproape 300 000 ha. 
In numeroase județe printre 
oare Ilfov, Constanța, Gorj, Bu
zău, realizările depășesc gra
ficele stabilite. Eforturile tre
buie însă continuate mai ales 
în județele Dolj, Olt, Teleor
man, Arad, care au incă mari 
suprafețe de pregătit, astfel ca 
la Începerea insămioțărilor in 
toate unitățile agricole să exis
te fronturi largi de lucru.

trei zile, această 
lucrare, de care 
mare măsură prs-

Mii de hectare ș-au semănat 
in această vară, după recoltarea 
cerealelor păioase, cu porumb 
în cultură succesivă. Cercetările 
efectuate au demonstrat că suc
cesul obținerii de porumb boa
be este asigurat numai dacă se
mănatul se face la timp (pînă 
la 10 iulie), cu sortimentul de 
hibrizi recomandați (din grupa 
100), iar pe parcursul perioadei

FLUX NEÎNTRERUPT
(Urmare din pag. 1)

„Dar frontul de lucru este mai 
extins, ne spune tinărul primar 
din Segarcea, Ion Voicu. Tot 
peum, 4 formații de cite 60 de 
eeaperatori și 4 dislocatoare 
sint pe terenurile eu sfeclă la 
Dealul Bilciului. Alți 120 coo
peratori au început recoltatul 
porumbului in punctul numit 
„Seripete" și peste 320 tone au 
fast transportate in pătule. Am 
declanșat recoltatul la struguri, 
t« fae verifieirile și reglajele la 
mașinile de semănat. Comanda
mentul «astru are sarcini preci
se care sint îndeplinite con- 
forrn planificirilgr făcute, în ra
port de vitezele zilnice, de pro
ductivitatea utilajelor, de nu
mărul cooperatorilor". Pe par
esis, pe echipe, pe mașini, cam
pania a fost eșalonată și înca
drată în termene exacte de 
timp. De recoltat răspunde pri
marul și președintele C.A.P., de 
pregătirea terenului și semănat
— inginerul șef, de buna func
ționare a mașinilor — directorul 
S.M.A., de realizarea producției
— brigada și echipa mixtă. La 
fctrea, Gheorghe Mitroi, vice
președintele consiliului popular 
comunal, și Mihai Ciroienu, pre
ședintele C.A.P. „7 Noiembrie", 
ne spuneau că „planurile organi
zatorice pe campanie tint în
tocmite de... acordul global, 
cooperatorii și mecanizatorii 
fiind interesați direct in reali
zarea sarcinilor de producție. 
Am stgtylit prin decizii un o- 
rar de țuțru de la 6 la 20 care 
este respectat întocmai. Dealt
fel, nimeni nu vrea să prelun- 
gșțșcă rgcgltgtul porumbului pe 
toamnă tirziu și de aceea in 
planificare am prins 35 de zile 
pentru țțceastă lucrare, începută 
pe 1 septembrie". Deci, cu cit 
responsabilitățile sint mai pre
cise ți operative, cu atit are de 
eiștigat fiecare lucrare cu ter
mene precise dș acțiune, eu 
sarcini concrete de realizat.

Ritmurile de realizare de la 
Segarcea, Boureni, țlăilești sini 
avansate, șpre exemplu la floa- 
rea-soțrelui între 74 și 80 la 
sută, iar recoltatul porumbului 
se desfășoară cu intensitate, dar 
pe ansamblul județului vitezele 
zilnice de înaintare nu sint în
deplinita. Faptul a determinat 
ca la această dată peste 60 la 
șută din recolta de flearea-soa- 
relui »ă se afle incă in cimp. 
Daci s-ar fi realizat cele 2 500 
hectare silnic, in 10 zile de cind 
l-a declanșat, aeeastă lucrare 
trebuia lă fie pe terminate. Nu 
eredem că timpul nefavorabil, 
țșa cum se afirmi pe alocuri, a 
redus la jumătate potențialul 
de lucru, ci mai degrabă faptul 
că „Gloriile" nu au fost folosite 
deeît cu „program redus", iar 
recoltatul manual a fost negli
jat. Numai un exemplu : la 
C.A.P. Cerăt, din 8 combine

4 au fost divi
de floarea-soa- 
13 august pînă 
au recoltat nu- 
Adică 2,25 hec-

C A P. Cerăt, 
„Gloria" numai 
jate in lanurile 
rtlui, care din 
la 2 septembrie 
mei 90 hectare, 
tare pe zi la combină, mai pu
țin de jumătate decit producti
vitatea obișnuită. De 10 zile 
celelalte 2 combine sint pregă
tite (?) pentru recoltatul porum
bului, dar deocamdată nu pot 
intra în lan deoarece nu s-au 
făcut încă modificările tehnice. 
Din 31 tractoare la secția de 
mecanizare, in ziua de 3 septem
brie lucrau numai 11. Diferența

de 20 bucăți erau trașe în curtea 
secției, iar mecanizatorii se o- 
dihneau sub umbra șalcimilor.

Cine răspunde de această si
tuație ? „Inginerul șef al 
C.A.P." — citim într-un pro
gram de măsuri al Consiliului 
popular comunal Cerăt. In 
cimp șint prezenți la lucru 600 
de cooperatori din cei 1 200 ai 
unității. Cine răspunde de mo~ 
bilizare ? „Președintele C.A.P." 

citim în același program. 
Pină la 1 septembrie trebuia fă
cută proba mașinilor pentru se
mănat ; nu se efectuase. Cine 
răspunde ? „Inginerul șef al 
C.A.P." — din același program. 
De furaje și insilozări răspunde, 
bineînțeles, președintele C.A.P. 
De fertilizare Și pregătirea tere- 
niițui, de recoltatul florii-soa- 
relui, porumbului și legumelor 
răspunde ori președintele C.A.P. 
ori inginerul șef. Și la C.A.P. 
Cerăt, singura unitate agricolă 
din comună, președintele C.A.P. 
și inginerul șef sînt una și a- 
ceegși perșoană, iar cele amin
tite mai sus le-am spicuit din
tr-un program de măsuri al 
consiliului popular comunal. 
Dacă programul are antetul pri
măriei, aceasta nu are nici o 
răspundere ? Ba da. După 4 pa
gini de text găsim următoarea 
formulare : „Consiliul de con
ducere (probabil al primăriei, 
textul nu specifică — n.n) va 
lua măsuri de a organiza paza 
pentru toate culturile din cimp, 
iar periodic se va face control 
inopinat pentru a urmări cum 
paza ifi efectuează serviciul". 
La Segarcea de acest lucru răs
punde șeful postulgi de miliție. 
Și se incheie amintitul program 
cu considerentul că prin res
pectarea acestor mgsuri C.A.P. 
își va desfgșura lucrările agri
cole in condiții bune și in timp 
optim. Nu credem și ne-am 
convins. Tractoarele stau, locui
torii satului nu sint decit pe 
sfert in cimp, cu toate că mai 
sint de recoltat 60 hectare floa- 
rea-soarelui, peste 1000 hectare 
cu porumb, iar din cele 500 
hectare pentru griu, numai 100 
sint gata pentru a primi să- 
mința. Vizitind cooperativa a- 
gricolă și conspltindv-l pe ingi
nerul șef și președinte al unită
ții, tovarășul Ion Florea, des
coperim tă planul de campanie 
al C.A.P. a fost copiat și insușit 
cuvint cu cuvint — inclusiv 
greșelile de genul că. fertilizarea 
din toamnă cu azgtat de amo
niu se va face cg 12 kg în loc 
de 120 ța hectar — de primărie. 
Nu vom insista asupra concep
ției planului care nu are sar
cini de muncă precise. Dar ne 
întrebăm de ce primăria își 
pune antetul pe un act in care 
nu are nici o responsabilitate ? 
Cum ifi îndeplinește comanda
mentul comunal rolul de condu
cător și organizator al întregii 
activități care se desfășoară in 
campania de toamnă ? Orarele 
de lucru, sarcinile zilnice obli
gatorii, modul cum au fost în
deplinite, ce vom face miine, 
iată întrebări pentru comanda
mentul comunal. Atita vreme 
cit aceste obligații nu vor fi 
respectate, cit inițiativa in ac
țiune fi spiritul organizatoric 
vor rdmine simple formulări pe 
hirtie, fără o transpunere di
rectă in cimp, recolta va fi pă
gubită, campania de toamnă ie 
va desfășura in ritm lent, pro- 
vocind pierderi irecuperabile 
pentru producție.

de vegetație sînt aplicate tehno
logii specifice de întreținere. La 
această dată s-au făcut evaluă
rile pentru cultura a doua de 
porumb. La C.A.P. Dragalina, 
Perișoru și Brincoveni din ju
dețul Ialomița, pe circa 350 ha 
acolo unde s-au efectuat 2 pra- 
șije mecanice, una manuală și 
trei udări, pe culturi semănate 
în perioada amintită cu hibrizi 
dubli din grupa 100—200 și fer
tilizată cu 150 kg azotat de a- 
moniu sînt reale posibilități să 
se obțină 3 800 kg la ha porumb 
boabe. Din păcate, exemple de 
acest gen sînt foarte puține, de
oarece în majoritatea' cazurilor 
culturile nu dau rezultatele 
scontate. Cauzele sînt multiple. 
Dar cel mai grav este faptul că 
s-au investit fonduri financiare 
serioase în sămînță și semănat, 
ca apoi lucrările de întreținere 
să fie lăsate la voia întîmplării. 
Sute de mii de lei și tone de să- 
mintă au fost „îngropate" în pă- 
mint. Ca urmare, cultura a ră
sărit neuniform, fiind năpădită 
în scurt timp de buruieni. Dealt
fel. nu s-a respectat nici reco
mandarea expresă ca aceste cul
turi să fie repartizate în acord 
global, 
430 ha
C.A.P. 
pentru
80 000 lei, sînt slabe speranțe să 
se recupereze integral acești 
bani. Legumele, pe 50 ha. care 
au fost angajate în acord global 
var da producția planificată, dar 
porumbul — nu ! Sînt exemple 
care întăresc deplin convingerea 
că fără aplicarea științei agro
tehnice corect, pentru fiecare 
cultură în parte, nici recolte nu 
se obțin. Cine răspunde în aces
te cazuri ?

Oamenii de știință români 
care au întreprins nu demult 
cercetări științifice în sud- 
vestul Oceanului Indian con
tinuă prelucrarea datelor. 
Profesorul Mihai Băcescu, 
membru corespondent al A- 
cademiei, a identificat pină 
acum 10 specii, 5 genuri și 
o familie nouă de tanaide, a- 
nimale specifice faunei co- 
raliere, nesemnalate încă în 
lume, 
bant, 
perit 
pești 
luliu 
noi de animale din 
cunoscută de zoologi sub de
numirea de nemertzi.

Ihtiologul Teodor Nal
ta rîndul său, a desco- 

patru specii noi de 
oceanici, iar. dr. Geza 
Muller o serie de specii 

grupa

Viața animală a recifelor 
de corali din partea sud-ves- 
tică a Oceanului Indian, a 
declarat profesorul Mihai 
Băcescu, ne-a rezervat sur
prize dintre cele mai mari. 
Neobișnuit ni s-a părut, in 
primul rind, faptul că fauna 
coastelor tanzaniene se asea
mănă izbitor eu cea a Mării 
Caraibilor, aflată la o dis
tanță uriașă.

Descoperirile științifice ro
mânești din Oceanul Indian 
constituie contribuții dintre 
cele mai importante la ex
plorările oceanografiee in
ternaționale.

ANTIRISIPA
(Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. I)
Iată-l pe Sorin. Un băiețel 

voinic, Însuflețit de neastîmpă- 
rul viratei, cu o privire zglobie 
de puști veșnic pus pe șotii, cu 
un zimbet șăgalnic in colțul bu
zelor. Se întristează brusc cînd 
vine vorba de tată și de soră. 
Totuși, dramele familiale se pa
re că au trecut mai ușor peste 
el, nu le-a intuit încă întreaga 
semnificație. Poate datorită vir- 
stei, poate grijii cuiva de a-1 ține 
cit se poate mai departe de 
ele...

Iar ea este Cristina. O fetiță 
•lăbuță, prea scundă și prea fi
ravă pentru cei 10 ani ai săi. Are 
ochi frumoși, dar triști ; își ține 
gura strînsă într-o expresie se
veră. Vorbește rar, cu pauze, ca 
un om matur, care își cumpă
nește cu grijă spusele. Aceeași 
reținere o însoțește în gesturi, în 
felul cum merge. Zîmbește rar 
și atunci zîmbetul rămîne un
deva pe buze, nu se ridică nici
odată pînă Ia ochi.

Am pornit această anchetă 
fiindcă ni s-a părut un caz tul
burător și pregnant, a ceea ce 
Înseamnă divorțul, spargerea că
minului părintesc și gravele sa
la repercusiuni, în timp, asupra 
vieții copiilor. O Încredințăm ti
parului, fiindcă o considerăm 
pilduitoare. Fiindcă mai sint 
destui tineri care nu privesc cu 
seriozitatea cuvenită căsătoria, 
care consideră divorțul un fapt 
în sine, strict personal și-l soli
cită cu prea multă ușurință, fă
ră a se gîndi la șocurile pe care 
le vor resimți. în timp, copiii.

SUPUNEM DEZBATERII A- 
CEST CAZ DE INTERES MAI 
LARG. Vă propunem să ne în-

ooțiți de-a lungul anchetei ți să 
vă spuneți părerea. Dumnea
voastră cum ați fi procedat 7 
Cui ați fi dat dreptatea și 
pili 7

Vă vom prezenta, în cele 
urmează, cîteva dintre cele 
semnificative declarații care ni 
s-au făcut, consemnate de noi 
întocmai, în speranța că vom 
reuși să alcătuim un tablou ve
ridic al situației intilnite...

drept pentru care din 
cu porumb si legume la 
Plătărești, județul Ilfov, 
care s-au cheltuit circa

putea îngădui să risipim, 
pentru că explozia tehnico- 
științifică l-ar fi... eliberat pe 
om de grija resurselor de 
materii prime, este eronată, 
depășită. S-a constatat, pe 
parcursul ultimelor decenii, 
că totul n-a fost — in țările 
capitaliste — decit o „aface
re", că într-adins fabricanții 
produceau obiecte cu o viață 
extrem de scurtă, perisabile 
rapid, tocmai pentru a-și 
spori ciștigurile (în bani). La 
noi, unde sîntem — în ace
lași timp — și producători, și 
proprietari ai mijloacelor de 
producție, ce sens ar avea o 
asemenea poziție ? Ar în
semna să luăm dintr-un bu
zunar și să mutăm „ciștigul" 
intr-alt buzunar, tot al nos
tru... Cu alte cuvinte, SPI
RITUL DE ECONOMIE, DE 
CHIBZUINȚĂ, face parte din 
însăși țesătura modului nos
tru de a produce, căci ceea 
ce produc ajunge, inevitabil, 
in propria-mi casă, a mea 
sau alor mei, casa tuturor 
fiind țara, societatea, iar re
ciprocitatea gesturilor de 
muncă, specifică orînduirii 
socialiste, dindu-mi garanția 
că in special contează „cîș- 
tigul general" (este suficient 
să privim în jur, pentru a 
vedea rezultatele).

Ecouri ale mentalității, 
condamnabile, acceptînd pier
derea unei picături de ben
zină, a unui gram de metal

și așa mai departe, găsim 
incă in prea destule împre
jurări : mergi să-ți umpli 
rezervorul cu benzină, la sta
ție, și din furtunul pompei 
picură benzină, puțină, ex
trem de puțină, dar BENZI
NA, întrebi cît funcționează 
stația, ți se răspunde, cu 
mindrie, 24 de ore din 24, 
deci calculezi că picătura a- 
ceea, pierdută, totalizează li
tri întregi, în timp, deșî to
tul e remediabil cu o simplă 
garnitură de cauciuc ; sau 
găsești, Ia capăt de linie 
I.T.B., autobuze cu motoare
le aprinse, cinci minute in 
șir, cu toate că staționează, 
poate și mai mult ; sau — 
ca să ajungem la exemple și 
mai însemnate — fiindcă 
nu-și calculează, inițial, co
rect, piesa de strunjit, tînă- 
rul strungar introduce în ma
șină o bucată de material mai 
mare deeît ar fi necesar, ri
sipind... Dar, de fapt, iată 
că ecoul mentalității de ca
re aminteam s-a strecurat și 
în rîndurile acestea, căci cu 
rost are să afirmi că o eco
nomie este „mai însemnată" 
decit altă... economie. In 
zona antirisipei uu există ie
rarhie ! Orice strop trebuie 
economisit, orice minut, orice 
kilowat. Antirisipa începe 
tocmai cu această hotărîre ; 
nimic, absolut nimic din ceea 
ce mai poate fi folositor, să 
nu se irosească, indiferent de 
mărime, de cantitate, oriait 
de infimă ar părea !

LITERATURA PENTRU TINERET

ȘT. DORGOȘAN

O „BOALA" CĂREIA NU-1 
PRIEȘTE AERUL DE SAT .

y %

co-

ce
mai

• Să știți că am suportat 
foarte multe in casa soacrei și 
a soțului meu — bătăi, cuvinte 
murdare, umilințe... Dacă ar fi 
fost vorba numai de mîndrie, 
aș fi plecat de mult, dar erau 
in joc cei doi copii ! Pină la ur
mă m-au izgonit, intr-o noap
te... Încă era frig, nu se impri- 
măvărase. Am plecat cu Sorin 
în brațe, pe Cristina o încuia- 
seră in casă, parcă o vid. ne 
privea după un colț de perdea. 
N-au vrut să mi-o dea. Am co
lindat mult timp din gazdă în 
gazdă... Prin cite am trecut, nu
mai noi știm, pini să reușesc 
să-mi fac o casă. Acum, avem 
un locșor in care t-o primim pe 
Cristina.

CONSTANTA PANTEA, 
mama copiilor

• Eu am crescut-o pe Cristi
na de cînd era atitica. Maică-șa 
o lăsase la mine, că vezi doam-, 
ne, era profesoară, la țară, 
n-avea timp de copil ! E făta 
mea și n-o dau nimănui ! Ea pe 
mine mă iubește, — îmi zice 
„măicuță". Pe aia, pe Pantea 
Constanța nu poate s-o sufere. 
Păi, știți cum o batea ? I-a dat 
cu fierul de călcat in cap. In-

cins ! O batea peste gură 
lingura și cu furculița de 
rupt dinfii I De aia nu vrea 
pilul să se ducă la ea...

ZIZI ENACHESCU, 
bunioa paternă

• Cristina a crescut de mică 
aici, la bunică-sa. A fost întot
deauna foarte bolnăvicioasă si 
nu pot să zic, o îngrijeau bine. 
Insă, prea o țineau claustrată ! 
Vedeți curtea lor — e înconju
rată de garduri înalte, ca o ce
tate. Cristina a stat aici, ani de

nevoie, că sint... vrăjite ! 
crezut că glumește, dar ea vor
bea serios, era convinsă că 
fac
să-i dăruiesc cărți, creioane, ca
iete... Nu le pritnea nici pe as
tea. Dacă mă apropiam s-o îm
brățișez — fugea de mine și 
îmi striga să plec !

îi 
rău ! Am încercat atunci

CONSTANȚA PANTEA
• l-am spus să nu mai vină 

la scoală. De cîte ori venea, 
măicuța (bunica — n.n.) a obser
vat că mi se face rău. Mi-a adus

Șl STATUTUL SAU
Literatura pentru tineret are 

un statut controversat. Pâre pa
radoxal, dar genul se definește 
nu atit prin afirmații cît prin 
negații. Nu cunosc vreun critic 
care să știe „cum trebuie să fie" 
o carte pentru tineret, în schimb 
sînt numeroși cei care îi circum
scriu trăsăturile distinctive spu- 
nînd cum nu trebui^--să fie.

Această incertitudine teoretică, 
ca și definirea prin ricoșeu, nu 
sint lipsite de urmări pe planul 
literaturii înseși. Cărți pentru 
tineri sînt multe, dar cele ale 
căror nume să merite a fi grgfi- 
ate cu majuscule le numeri pe 
degete. De ce ? Situația este ciu
dată și impune a fi examinată 
mai îndeaproape. în fond, cărei 
vîrste se adresează această lite
ratură ? Dacă este vorba de ci
titorii recent ieșiți din adoles
cență, specificația „pentru tine
ret" pare superfluă, căci de la 
15—16 ani (granița este, recu
nosc. destul de arbitrară și osci
lantă de la caz la caz) toti au
torii, de la Homer la Moravia, 
reprezintă lecturi posibile. Mai 
ales în epoca modernă, deci e- 
poca noastră, procesul de supra
punere între preferințele literare 
ale tinerilor și cele ale maturilor 
este incontestabil. Tinerii citesc 
tot, Ia noi mai mult deeît în alte 
părți, și a face cataloage de re
comandări tematice, pe vîrste, 
este o întreprindere necritică. 
Cu riscul de a displace unor spi
rite tradiționaliste, trebuie să 
mărturisim că adevăratele cărți 
sint cu oameni, nu cu tineri, cei 
din urmă ilustrînd și ei prima 
categorie. Firește, la o anumită 
vîrștă se citește mai mult cartea 
de aventuri, se preferă epicul 
dezlănțuit exploziv, se parcurge 
cu delicii cartea de călăto
rii etc. etc. Singura diferen
țiere valabilă rămîne totuși a- 
ceea dintre valoare și nonva- 
loare, dintre unicat și producția 
de stereotipii.

Cititorul tînăr pretinde să nu 
fie subapreciat. El refuză soluți
ile confecționate, acele priviri a- 
supra lumii mediate prin oche
lari aburiți de didacticism. Dacă 
scrierile pentru tineret se pla
sează (cu cîteva excepții : Cire-

țarii, Toate pinzele sus !, Al 
treilea pol ai pămintului) într-o 
ariergardă a valorilor, cauza tre
buie căutată în felul în care u- 
nii autori înțeleg finalitatea e- 
ducativă a literaturii. Educația 
este, se știe, implicită și expli
cită.

Sublinierea apăsată a moralei, 
tonul catcdratic. fie și mascat 
sub o vervă silită, nu vor face 
niciodată popular pe vreun scrii
tor, cu atît mai mult printre 
tineri, ale căror reacții psiholo
gice sînt extrem de mobile. 
Pentru a te apropia de ei se 
cere un plus de ingeniozitate,

OPINII
pe care, iarăși cu cîteva excep
ții, profesioniștii genului nu-1 
eu, un subtil aliaj de gravitate 
ți umor ce nu poate fi alchimi- 
zat în niște cuptoare reci, o doză 
de imprevizibil și de fantezie 
pe care n-o prea întîlnim. Ce 
exemple ne oferă realitatea ? Se 
tipăresc destule cărți ce par a fi 
scrise doar pentru morala finală, 
lipită cu un pap foarte consis
tent, ..........   *
toase 
mental 
o vioiciune contrafăcută (Bu
nă dimineața, băieți ! de Gri- 
gore Băjenaru). Explicația a- 
cestei situații trebuie cercetată, 
desigur, în fragilitatea talen
tului sau în inexistența lui. 
Dar, nu mai puțin, trebuie în
criminată și necunoașterea reali
tății, a vieții celor tineri. Profe
sioniștii literaturii pentru tineret 
văd prea frecvent lumea la modul 
livresc. Invocînd cunoașterea 
realității, nu pledez în nici un caz 
pentru cărți cu dimensiuni spo. 
rite artificial prin includerea — 
fără finalitate estetică — a tot 
felul de informații despre cu
tare sau cutare mediu în care 
trăiește personajul tînăr. Dimpo
trivă, viciul fundamental al u- 
nor somnifere volume despre a- 
do-Iescență, despre fete ș.am.d. 
mi se pare că rezidă în tentația 
de a spune totul, de a nu lăsa

subliniata în fraze sfă- 
(vezi Robotul senti- 
de Ștefan Tita), de 

(Bu-

nici un orizont deschis fanteziei. 
Or, zice o butadă celebră, secre
tul de a fi plictisitor este să vrei 
a spune tot.

O carte pentru tineri se scrie, 
spunea un romancier, la fel ca 
oricare alta, dar ceva mai bine, 
cu multă considerație pentru vi
itorul cititor. Există apoi, o fi
rească evoluție, o dialectică a 
generațiilor și a receptării. Swift 
și Defoe au scris parabole grave 
pențru adulti, și totuși azi sint 
citiți cu frenezie de tineri. Dacă 
ar fi scris afectat, aglomerind 
moralități, compunînd „cărți de 
învățătură", ar fi dispărut de 
mult din inimile cititorilor. Ei au 
creat „eroi" memorabili, ceea ce 
atjtia din ereatorii noștri de li
teratură pentru tineret n-au fă
cut. Să nu pierdem din vedere 
și acele suspecte copilăriri care 
deconspiră cu otita ușurință pe 
veleitari. Cine își închipuie că 
impulsionează formarea conști
inței morale a adolescenților <je- 
bittnd vertiginos false uimiri, vp- 
ioșii mimate, precum. Maria Ro- 
van, ca să dăm un exemplu 
dintre multe altele, deține re
țeta sigură a insuccesului.

Cartea pentru tineret nuy În
seamnă, cum se crede, doar Smar
ts de aventuri sau științi - 
fantastică. In treacăt fie t . F 
Înșiruirii monotone a „aventu 
lor" caracteristice unei vîrste 
e de preferat figurarea însăși a 
vlrstei aventurii, a virstei caro 
caută. Cărți bune vor fi tocmai 
cele care vor rezista la eoeastă 
probă de foc, fiindcă afirmă un 
subtil teoretician și critic lite
rar „fiecare roman presupune 
un mister, o căutare, o aventură, 
o semnificație, Ia Început as
cunsă".

La vfrsta romantismului se ci
tește tot, de la romanul istoric 
la basmul în care se inculcă fan
tasticul de tip intelectual sau 
ficțiunea paraștiințiflcă, de la li
teratura de popularizare a știin
ței la volumele de debut in 
proză sau poezie. Toată această 
literatură poate educa. Cu o con
diția : să educe ea artă.

IOAN ADAM

Prezentarea la locurile de muncă
(Urmare din pag. I)

Iii, a comunei s-au dovedit foar
te amabile și bineyoitoare să mă 
primească în colectivul lor. Mi 
ș-a găsit gazdă. Am auzit de 
fapt că este un colectiv de ca
dre foarte bine închegat, părtaș 
dinamizator în întreaga viață a 
satului, lucru care mă bucură. 
Este ceea ce își dorește fiecare 
cadru didactic atunci cînd trece 
din bancă la catedră. Să lucre
ze, rfȘi să aibă eu cine luera.

Atitudine firească, traseu fi
resc : prezența în localitatea 
unde ai fost repartizat, întîlni- 
rea cu școala, cu cei eare-ți var 
fi colegi, cunoașterea mediului 
în care vei lucra. Putem înmulți 
aceste răspunsuri, acest drum 
ales de interlocutorii de mai 
sus cu multe altele, dacă e să 
ne referim numai Ia județele a- 
mintite. Prima zi de școală : 
prezenți la datorie.

Ne amintim întotdeauna cu 
respect și dragoste de profeso
rii noștri din anii școlii generale 
și din anii de liceu, păstrindu-le 
pentru totdeauna o neștearsă a- 
mintire. La aceasta meditam, 
luni. în biroul Inspectoratului 
general școlar al județului Gorj.

Fără îndoială, și aici, cei mal 
multi dintre tinerii absolvenți 
se prezintă la posturi cu încre
dere și nerăbdare, cu dorința 
fierbinte de a se dedica cu toa
tă pasiunea și priceperea nobi
lei profesiuni de dascăl. Orga
nele locale de partid și de stat 
se străduiesc, în același timp, 
să le asigure cele mai bune con
diții materiale pentru a-și des
fășura nestingheriți activitatea. 
Din păcate, mai întîlnești și a- 
cum destui absolvenți care pun

mai presus interesul personal și 
bat zi de zi la porțile inspecto
ratelor școlare pentru obținerea 
semnăturii și ștampilei salva
toare : „negația". Motivele in
vocate Sint adeseori pueri
le, chiar dacă în cererile 
înaintate, printr-o abilă for
mulare, ele capătă accente 
pe care, omenește vorbind, 
nu poți fă le ignori. Cu tristețe 
trebuie să consemnăm aici mo
tivul auzit pe culoare, cînd șo- 
licitanții de negații, într-o soli
daritate de neinvidiat, se com
pătimesc reciproc și își împărtă
șesc „indignarea". „Auzi dragă, 
să fae 5 ani de facultate pentru 
ca să ajung șă predau Ia tară. 
Este inadmisibil". „Da, țu, și eu 
la fel. Inchipuie-ti că am fost 
repartizată într-un. sat de care 
am auzit că nu are nici măcar 
cinematograf".

Și, subit, ea își „amintește" 
că are o mamă sau un tată în 
virstă ori suferind. Sau își a- 
mintește că ea însăși are o 
boală căreia nu-i priește aerul 
de țară, aerul satelor de munte 
sau de cimpie... în goană după 
obținerea miraculoasei negații 
mulți dintre aceștia nu au timp 
nici măcar, dintr-o omenească 
curiozitate, să treacă prin 6atul 
sau comuna unde au fost repar
tizați, unde sînt așteptați de e- 
levi, de celelalte cadre didactice, 
de locuitori. Profesorul Vasile 
Romanescu, inspector școlar ge
neral la Inspectoratul județean 
școlar Gorj, este pur și simplu 
îndurerat de faptul că din cel 
81 profesori repartizați au venit 
să solicite negație tocmai cei de 
limba engleză, germană de care 
este mare nevoie in școlile și li
ceele județului. A primit pînă a- 
cum 10 cereri pentru acordarea 
negației și are semne că va mal 
•primi și altele. Motivele invo
cate: părinții bolnavi, apropierea

de soț sau soție (in cele mal 
multe din cazuri soțul sau soția 
are domiciliul în București) l-au 
determinat să acorde negația so
licitată. Astfel, profesoara do 
limba engleză Alexandra Victo
ria Pătrășescu repartizată la 
școala generală din comuna Său- 
lești nu se va prezenta la post. 
Nici Daniela Sîrbu, de aseme
nea profesoară de limba engleză, 
repartizată la școala generală 
din comuna Runcu nu va preda 
engleza elevilor din această co
mună în operanta că va găsi, to
tuși, o catedră în București. Lu
minița Stoichițescu solicită ne
gație intru cit este bolnavă și 
vrea să se apropie de părinți, 
bineînțeles tot în București. 
Curtoiu Spinei, profesor de lim
ba engleză repartizat în comuna 
Bengești, Ciocadia, face o cerere 
de negație neavind nici un mo
tiv decit, poate, teama de a 
preda într-o comună de care 
nici măcar nu a auzit. Este de 
fapt singurul care nu a reușit 
să obțină rîvnita negație. Sigur, 
ei vor bate la ușile altor școli, 
din București, pentru obținerea 
unei catedre. Măcar a unui post 
de suplinitor. Sînt cazuri și ca
zuri. Unii absolvenți au motive 
serioase să solicite negația. Ni 
se pare însă că acești tineri au 
obținut mult prea ușor negația, 
adică dreptul de a nu se pre
zenta să-și facă datoria asumată.

La Școala generală Tușin, — 
județul Mureș — conform noti
țelor de la Inspectoraul școlar 
județean, ne. interesăm de tlnăra 
Eliza Rizescu, absolventă a Fa
cultății de engleză de la Institu
tul pedagogic de trei ani din Pi
tești. Deocamdată o așteaptă 
gazda, dar ea n-a dat nici un 
»emn că ar veni. Colectivul de 
cadre didactice, elevii o invită, 
pe această cale, să se prezinte 
la datorie. Aceeași invitație o 
fac locuitorii Singiorzului de

dat-o, dar fără chef. I-am mul
țumit, l-am sărutat și l-am pus 
în bancă lingă sora lui. I-am 
urmărit. Toată ora a încercat 
să-i ia mina intr-a lui, să o facă 
să vorbească, dar ea a rămas 
dreaptă si nu i-a adresat nici 
un cuvînt. Am fost foarte ne
plăcut impresionată de cele ce 
am văzut.

ECATERINA POPA, 
Învățătoarea Cristinei

• Eu nu dau doi bani pe a- 
ceastă femeie — „mama fiziolo-

0 FLOARE REFUZATĂ
zile, încuiată, se juca singură, 
fără copii, de aceea a devenit 
nesociabilă. Cred c-o țineau așa 
ca să n-o vadă maică-sa. Pan
tea Constanța venea des pe-aici, 
după ce-au gonit-o ; stătea cea
suri întregi pe la poartă. Pe 
urmă ne-a rugat s-o lăsăm s-o 
gTivească prin gardul nostru, 

unicii au observat și... au astu
pat crăpăturile cu folii de PVC!

VASILE NICOLAU, 
vecin cu casa în care a crescut 

Cristina
• Singura posibilitate de a-mi 

vedea fetița rămăsese școala, 
clasa în care învăța. Mă du
ceam cu prăjituri, cu tort fă
cut de mina mea, dar Cristina 
nu le primea, zicea că n-are

un inel, copiii au venit să-l va
dă, au zis că e frumos și eu 
l-am pus in deget, dar, acasă, 
măicuța a observat că iar mi-e 
rău, că mă durea capul, că ine
lul mă stringea la deget. L-am 
aruncat! Nu-l mai am.

CRISTINA PUCA,
10 ani

• Intr-o zi m-am trezit cu 
un băietei cu o garoafă roșie in 
mină. Mi-a spus că e fratele 
Cristinei si că a venit s-o vadă. 
L-am luat cu mine în clasă. S-a 
dus drept la banca ei. cu floa
rea întinsă. Spre surprinderea 
mea si a copiilor, Cristina a re
fuzat floarea si s-a ferit de îm
brățișare. Băiețelul a-nceput să 
plîngă. Ca să-l împac, m-am o- 
ferit să primesc eu floarea. Mi-a
-*----------------------------------------------------

gici a Cristinei", „țiganca", „in
divida", „Samantha", sau cum 
i se mai spune in familie la noi 
(fosta soție — n.n.). Ce educație 
poate ea să-i ofere Cristinei ? 
La mine și la soția mea actua
lă, Cristina are mașină, un a- 
partament mobilat frumos, o ca
meră cu bibliotecă și acvariu... 
Noi avem și alte preocupări — 
muzee, concerte, teatru... Dar, 
ce să mai vorbim, ea n-o vrea 
pe Cristina. Vrea banii mei ca 
să-și plătească ratele la aparta
ment !
DORU DINEL GHICU PUCA, 

tatăl copiilor
O Cristina n-o 

ma ei, fiindcă o 
gospodină, mi-a 
ii dădea mincare stricată.

iubește pe ma- 
bătea si nu era 
spus mie cum 

Nici

măcar nu-i spune mamă, mie 
îmi spune mamă, eu sint cea 
mai apropiată de ea, la ora ac
tuală ! Soțul meu este un băr
bat de o delicatețe și de-o ome
nie rar intilnite. Am venit sin
gură aici, la redacție, să vă 
spun acest lucru și să vă rog 
să-l ajutați să rămînă Cristina 
la el. Să nu i-o ia executorul 
sentinței. Pe mine nu mă inte
resează lacrimile Constanței 
Pantea !

ANA PUCA, 
mama vitregă a Cristinei

• „Sint elevă, în clasa a IlI-a 
B la Școala generală nr. 70. In 
urma despărțirii părinților, eu 
am rămas la tata, iar fratele la 
cea ce doar se lăuda că-ma 
crescut. Am aflat de la vecini 
cum îl bate așa cum m-a bătut 
și pe mine cu lingura, furculița 
peste gură și față, iar pe mine 
m-a lovit cu fierul de călcat in 
cap. Tata a mers la tribunal să-l 
aducă și pe Sorin la noi. Tribu
nalul ne lăsîndu-mă să spun 
unde vreau să rămin, m-a luat 
de la tata.

Prima tov. care a făcut anche
ta la noi acasă mi-a spus cine 
m-a învățat și de ce mint că 
vreau să rămin la tata.

Vreau să rămin lingă
meu, profesorii și prietenii mei 
care mi-au ținut pumnii să ră
min la tata. O urăsc pe aceasta 
care zice 
pentru că 
legii mei 
spunînd : 
ma".

tatăl

că este mama
ea i-a învățat pe co
să
că nu-și iubește ma-

mea,

nu mă iubească

CRISTINA PUCA

Iată un noian de învinuiri 
pe care și le aruncă soții între 
ei, copiii-părinților, soacra-no- 
rei, actuala soție-fostei soții... 
Și totodată un hățiș de semne 
de întrebare care se cer eluci
date. Poate o mamă (care nu e 
calificată de nimeni drept de
bilă mintal !) să-și pocnească fe
tița plăpîndă, bolnăvicioasă, cu 
fierul de călcat în cap și să-i 
spargă dinții cu lingura ? Are 
cineva dreptul ți în numele că
rei legi să interzică unui părin
te să-și vadă copilul, chiar dacă 
acesta a trecut in îngrijirea 
tei persoane ? Este normal 
o soră să respingă cu mînie 
floare, o îmbrățișare 
frățiorului mai mic ? 
intenționat la urmă- 
cele mai grave...)

★
Se naște vreun copil urînd 7 

Ce este cu această scrisoare în 
care o fetiță ne cere... să o des
părțim de mamă, fiindcă o 
urăște 7

Ce este cu aceste inepții, spe
cifice unei gîndiri oculte 
rutările, privirile mamei __
provocatoare de... deochi ! Tor
tul, prăjiturile făcute de 
chiar un inel ieftin, de i 
poate chiar floarea oferită 
frate sint... vrăjite, periculoase 7 
Unde a învățat un copil, în cla
sa a HI-a, asemenea enormi
tăți, In ce mediu a crescut 7 
Cine i le-a inoculat în gindire 
și cu ce scop 7

Vom căuta, aprofundînd an
cheta, în numărul viitor, să 
dăm un răspuns fiecăreia dintre 
aceste întrebări.

al
ea 
o 
atandră 

(am lăsat 
întrebările

si- 
sint

i ea, 
copil, 

de

Cîmpie tinerelor profesoare O- 
livia Murețan și Doina Ranzan, 
absolvente ale Universității 
București și respectiv Cluj- 
Napoca.

Pentru consiliile 
facultăți -- dar și 
fesori — asemenea 
prezintă motive de ....
fi fost cazul să se întrebe de ce 
an de an absolvenții de la limbi 
străine, îndeosebi, sînt cap de 
listă la capitolul neprezentare 
la posturi; de aici provin. îndeo
sebi „asii" demersurilor pentru 
obținerea negațiilor și apoi a 
suplinirilor, chiar dacă suplinirea 
nu reprezintă altceva deeît d- 
teva ore „eiupite" de ici-colo 
tntr-o școală. (Neapărat diptr-un 
mare oraș). Situațiile de acest 
fel, cele care controlează în chip 
decisiv efectul întregii activități 
educative desfășurate cu acești 
tineri cer, alături de altele*-; o 
reconsiderare mai hot^, -J a 
muncii poiitieo-educativî.- nă 
la urmă ea se reflectă în n. ă«l 
în care fiecare tînăr înțelege să 
răspundă vieții, realității care 
are nevoie de el.

Desigur, ar trebui reglemen
tată mai atent acordarea certifi
catelor de sănătate la intrarea 
în facultate. Altminteri apare 
ciudat că la concursul de admi
tere toti candidații prezintă cer
tificatul „apt să se pregătească 
pentru profesia respectivă" ca 
la absolvire mulți dintre ei să 
obțină certificate și scutiri pe 
motive de boală.

TINERII PROFESORI SINT 
UTECIȘTI SI ORGANIZAȚIA 

U.T.C. TREBUIE SA-I ÎNTREBE 
CUM TȘI FAC DATORIA

Urmărind modul de prezen
tare la posturi a tinerilor absol
venți, condițiile în oare ei își 
vor desfășura începutul activi
tății, întîlnim și alte aspecte pe 
care le-am putea numi „cori
gente" la capitolul disciplină. La 
Ulieș, — județul Mureș — de 
pildă, directorul Toader Dulău, 
ne prezintă pe proaspeții absol
venți Bela Schonfield și învăță
toarea Eva Mathe. Nu-i putem 
cunoaște incă pe Gizela Ianoș, 
Maria Naște, Ion Paven, Lavinia 
Hațegan, Maria Beraru, profesori 
eu un an în muncă, deoarece nu 
s-au întors din vacanță. Despre 
Ion Paven, se știe doar că nici 
în zilele în care a fost planificat 
de serviciu nu s-a prezentat.

In satul Valea Sînmărtinului, 
îngrijitoarea școlii ne spune : 
„Domnișoarele au plecat după 
ce au dat examenul, (a se înțe
lege serbarea de sfîrșit de an), 
și de atunci nu le-am mai vă
zut".

Deși necaracteristice corpului 
de cadre didactice, am consem
nat aceste acte de indisciplină 
nepermise în nici un fel celor 
care, prin profesia lor, atrag pri
virea întregii populații ca niște 
modele ce se. vor 
numiți sint tineri 
ția U.T.C. trebuie 
cum își fac datoria.

★
La ora cînd apar aceste rîn- 

duri. mii de dascăli din județele 
amintite după zilele consacrate 
consfătuirilor cadrelor didactice, 
își vor continua ultimele pregă
tiri pentru bunui demaraj în a- 
nul de invățămînt care incepe la 
15 septembrie. Vor pregăti ma
terialul didactic, manualele, vor 
contribui, alături de elevi, Ia 
strîngerea recoltei. Adică, ma
rea majoritate fac ceea ce tre
buie să facă, se consideră edu
catori cărora nici un aspect din 
viața satelor, al localităților unde 
trăiesc și muncesc nu le poate 
fi indiferent, străin. Acesta este 
modul în care trebuie să gîn- 
dească și să trăiască un adevă
rat educator: desfășurindu-și 
activitatea în mijlocul oameni
lor, umăr la umăr cu ei.

U.A.S.C. din 
pentru pro- 
atitudini re- 
reflecție. Ar

urmate. Cei 
și organiza- 
să-i Întrebe
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TELEGRAME

A APĂRUT

ERA SOCIALISTĂ»M

Nr. 17 — 1975
Președintele Republjeii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Republicii Afga
nistan, MOHAMMAD DAOUD, următoarea telegramă :

în numele poporului afgan și al meu personal transmit Excelen
tei Voastre cele mai calde mulțumiri pentru amabilul mesaj de com
pasiune trimis cu ocazia recentelor inundații din Afganistan.

Tovarășul MANEA MANESCU, prim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, a trimis tovarășului IISDC- 
MANN, președintele Consiliului de Miniștri al 
erate Germane, următoarea telegramă ;

Stimate tovarășe Sindermann,
Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere, tmi este deosebit de plăcut să vă adresez, în numele 
Guvernului Republicii Socialiste România și al meu personal, 
felicitări cordiale împreună cu cele mai calde urări de sănătate, 
viață Îndelungată și noi succese în activitatea dumneavoastră plină 
de răspundere. ' '

îmi exprim și cu acest prilej convingerea că întîlnirile și con
vorbirile rodnice pe caro le-am avut, precum și cele pe care le vom 
avea vor contribui la dezvoltarea și adincirea continuă a relațiilor 
frățești dintre țările noastre.

HORST SINDER- 
Republicii Demo-

Înapoiere
1 1 ■ <' 1 1 " l

Joi după-amiază »-a înapoiat 
In Capitală, venind de la ‘Hel
sinki,' tovarășul Emil Bobu, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Stat, care a înmînat, din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Soeialiste 
România, un mesaj președinte
lui Finlandei, Urho Kekkonen, 
cu prilejul împlinirii a 75 de 
ani de viață.

Da sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, erau prezenți tovarășii 
Ștefan Voitec, vicepreședinta al 
Consiliului" de Stat, Teodor Co
ma ., miniatru da interne, Va- 

Gliga, adjunct al ministru- 
1, afacerilor externe, alte per
se*, ne oficiale.

A fost de față Pentti Soume- 
la, ambasadorul Finlandei la 
București.

★
Da plecarea din capitala Fin

landei, tovarășul Emil Bobu a 
fost salutat de Grels Teir, mi
nistrul sănătății și afacerilor so
ciale, și de alte oficialități fin
landeze.

Erau de față Constantin VUțd, 
ambasadorul țării noastre în 
Finlanda, și membri aț amba
sadei.

Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea a or
ganizat joi o manifestare cui» 
turală. /

Cu acest prilej, ziaristul Va
cile Oros a impărtășit impresii 
de călătorie din Brazilia.

Au participat loan Botar, se
cretar general al I.R.R.C.S., re
prezentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe, Consiliului Cul
turii Și IMucației Socialiste, oa
meni de artă și cultură, up nu
meros public.

Au fost de față Paulo Braz 
Pipto dă Silva, ambasadorul 
Braziliei la București, membri 
ai ambasadei.

în încheiere .a fost prezentat 
un film documentar.

DIN SUMAR :
Emil Drăgănescu : Un pro

gram complex da amenajare 
a apelor țârii ; Ioachim Mo- 
ga : Conducerea colectivă si 
rezolvarea concretă, operati
vă a sarcinilor ; Gheorghe 
Șiclovan : Principiul echi
tății reflectat în repartiția 
după muncă ; loan Erhan : 
Raportul forțe — relații de 
producție în etapa actuală ; 
O. Hoffman : Clasa munci
toare în viața socială a Ro
mâniei de astăzi ; Achim 
Mihu ; Contradicțiile în so
cietatea socialistă ; Consulta
ții — Aurel Ghibuțiu ; Coor
donate ale noii ordini eco
nomice internaționale ; Pa
gini de istorie — Traian Bu- 
nescu ; 35 de ani de Ia ma
rile demonstrații populare 
împotriva dictatului impe
rialist de la Viena ; Știin- 
ță-invățămint —- Gheorghe 
Sfătoiu : Cercetarea tehnico- 
științifică uzinală. Rubricile : 
Creația literar-arțistic|, Din 
țările socialiste, Viața inter
națională. Curente șl idei. 
Cărți șl semnificații.

De la întreprinderea brașo- 
veană „Tractorul" au fost livra
te la export primele tractoare 
grele de tipul I. F. 1 800 — cel 
mai puternic agregat de acest 
gen construit pînă acum în ța
ra noastră. EI este dotat cu un 
motor de 180 CP și cu încărcă
tor frontal, ceea ce-1 face apt 
pentru activități deosebite atit 
în industrie cit și pe șantierele 
de construcții.

(A ger preș)

între 9—12 septembrie, la Centrul Național de Fizică 
de la Mâgurele-București, va avea loc

A lll-a Conferință Generală a 
Societății Europene de Fizică

PRIMIRE
Jpi la amiazj, generalul de 

arrpată Ion îonHă, mirțistrul a- 
părării pgțțpțiale ăl Republicii 
Socialiste România, a primit pe 
sr
Socialiste România, a primit pe 
generalul Fred C. Wcyand,' șe- 
r.il Statului major șl trupelor 
de uscat ale S.U.A-, Și persoane
le oficiale ce-l însoțesc în vizita 
pe care o face in țara noastră. 
La primire A luat part? genera- 
lul-cplpnel Ion Comgn, prim- 
edjun.ct a? ministrului apărării 
națjonale și șef al Marelui stat 
major. Au fost de țață Harry 
G, Barnes jr., - ambasadorul 
S.U.A. la Bupițrești, și colonelul 
Wyatt J, Mitchell, atașat mi-
11W-

între 8 si 12 septembrie 1975 
va avea loc la Centrul National 
de Fizică de la Măgurele — 
București, modernă platformă 
pentru învătămînt, cercetare, 
producție, cea de-a IlI-a Confe
rință Generală a Societății Eu
ropene de fizică (S.E.F.1. orga
nizată împreună cu. Comitetul 
Național Român de Fizică.

Lucrările Conferinței se des
fășoară sub înaltul pștrpnaj al 
președintelui Republicii Socia
liste Românja, Nicolae Ceaușescu.

Conferința de la Bucureșți este 
consacrată problemelor legate de 
„Fizică și energie». Ea este 
concepută să răspundă unor ce
rințe extrem de actuale legate 
de punerea în valoare a noi sur
se de energie, de politica ener
getică mondială. Cu acest pri
lej, vor fi dezbătute în ședințe 
plenare probleme privind pro-

ducerea, conservarea, transportul 
energiei.

De asemenea, vor avea loc se
siuni paralele ne diferjte. pro
bleme. în cadrul cărora se vor 
prezenta lecții, dezbateri De spe
cialități. mese rotunde etc. de 
către aproape 70 personalități 
științifice de prestigiu.

în zilele premergătoare Con
ferinței generale, se vor tine se
siuni ale Comitetului Executiv 
al S.E.F., ale Consiliului de Con
ducere al S.E.F.. ale unor comi
sii pe probleme și ale birourilor 
de conducere ale unor divizii 
științifice.

La Conferința generală și-au. 
anunțat prezenta aproape 600 
oameni de știință străini din ță
rile europene și de pe alte con
tinente si peste 200 fizicieni ro
mâni.

Încheierea vizitei președintelui Guvernului
Republicii Socialiste Cehoslovace, Lubomir Strougal

Semnarea documentelor 
româno-cehoslovace

COMUNICAT
Joi dimineața s-au încheiat, la 

Palatul din Piața Victoriei, con
vorbirile oficiale dintre tovarășii 
Manea Mănescu, primul ministru 
al Guvernului Republicii Socia
liste România. și Lubomir 
Strougal, președintele Guvernu
lui Republicii Socialiste Ceho
slovace.

în cursul convorbirilor, desfă
șurate in atmosferă de lucru, 
prietenească, tovărășească, ce 
caracterizează relațiile dintre 
țările și popoarele noastre, cei 
doi șefi de guverne și-au expri
mat satisfacția pentru rezultatele 
fructuoase ale vizitei întreprinse 
în țara noastră de premierul 
cehoslovac.

Asupra 
cele două 
comunicat 
blicității.

rezultatelor vizitei, 
părți au adoptat un 
comun, ce șe dă pu-

CONGRES
»■« i ■r 1

Ea Piatra Neamț au început 
lucrările celui de-a] III-lea Con-, 
greș Național de otbrinolarin- 
golbgie, eveniment științific de 
primă importanță, la care, ală
turi de medici români participă 
specialiști din, 20 de țări ale lu
mii, printre car? Anglia, Ceho
slovacia, Egipt, R. D. Ger
mană. Italia, Japonia, Iugosla
via, U.R.S.S. și S.U.A.

MANIFESTARE

4 LTURALÂ
Cu prilejul apropiatei săr

bătoriri a Zilei naționale a Re
publicii Federative a Braziliei,

Sonda 2021 produce
(Urmară din pag. I) 

pămintului cablul de oțel și În
cearcă să scoată de acolo piesa 
defectă. Cel mai tinăr dintre ei 
— Vasile Gherghina — iși li
pește urechea de cablul intins, 
incercind să ghicească natura 
defecțiunii. Cu fața concentrata, 
ochii închiși, iar gestul său a- 
duce cu Sublimul gest al violon
celistului care iși ascultă exta
ziat sunetele propriei sale ima
ginații. După un minut, două, 
revine spre mine : „Mda, dacă 
este o defecțiune de piston, la 
9 seara instalația va fi pusă în 
funcțiune. Dacă este vorba de 
o defecțiune la pompă, cel tir-

zin miine dimineață la 8 sonda 
2 021 va prociuce».

înainte de a părăsi parcul, il 
mai aud, pentru ultima dată, pe 
Virgil Negrilă : „V-am spus eu, 
alții poate că ar fi întîrziat re
medierea, numai că aici — țiu 
uitați ! — acționează brigada 8 
de intervenție».

La ora la oare transmit aceste 
rinduri. sonda 2 021 produce. 
Carol Martin înfășoară la loe 
imensul cablu al troliului. Gher
ghina și Belcioi repetă pe hîrtie 
principalele momente ale inter
venției. ta 800 metri sub pămînt 
tăcerea a fost destrămată. Au
rul negru urcă, în șuvițe groase, 
compacte, să se întîlnească cu 
oamenii.

★
La scurtă vreme după în

cheierea convorbirilor oficiale 
dintre cei doi prim-miniștri, a 
avut loc semnarea documentelor 
româno-cehoslovace.

Tovarășul Manea Mănescu, 
prim-ministru al Guvernului 
R. S. România, și tovarășul 
Lubomir Strougal, președintele 
Guvernului R. S. Cehoslovace, 
au semnat Protocolul cu privire 
la rezultatele convorbirilor ofi
ciale în legătură eu problemele 
dezvoltării în continuare a co
laborării economice, cooperării și 
specializării în producție și teh
nico-științifice dințre cele două 
țări.

în același" cadru, ion Pățan, 
viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului ’■ exterior 
și cooperării economice interna
ționale. și Andrej Barcak, mi
nistrul comerțului exterior, au 
semnat înțelegerea între cele 
două ministere pentru extin
derea schimburilor comerciale.

La rîndul lor, Ioan Avram, 
ministrul industriei construcți
ilor de mașini, Neculai Agachi, 
ministrul metalurgiei,. și Pavol 
Bahyl, ministrul construcțiilor 
de mașini generale au semnat o 
înțelegere între ministerele res
pective ; miniștrii români ai con
strucțiilor de mașini și metalur
giei și Zdenek Pucek, ministrul 
metalurgiei și construcțiilor de 
mașini grele au semnat, de ase
menea, un document similar ; 
Gheorghe Manolescu, adjunct al 
ministrului industriei chimice, și 
Vlastimil Plechac, viceministru, 
conducătorul Direcției pentru in
dustria chimică din cadrul Se
cretariatului Președinției guver
nului, au semnat o înțelegere de 
cooperare în producție între 
Ministerul Industriei Chimice 
din R. S. România și Ministerul 
Industriei din R. Ș. Cehoslovacă, 
o convenție privind specializarea 
în producție și livrările reciproce 
de auxiliari pentru prelucrarea 
cauciucului și alte produse chi
mice pe perioada 1976—1980 și o 
altă convenție privind speciali
zarea in producția de pesticide 
și livrările reciproce în perioada 
1976—1980.

în alocuțiunea rostită cu acest 
prilej, primul ministru al guver
nului român a relevat că apre
ciază in mod deosebit rezultatele 
vizitei în țara noastră a premie
rului cehoslovac.

împreună, astăzi, — a relevat 
vorbitorul — am semnat docu
mente care asigură perspectiva 
dezvoltării în continuare a rela
țiilor noastre economice și in 
primul rînd a relațiilor de coope-

rare și specializare in producție, 
a relațiilor comerciale și coope
rării tehnico-științifice.

Cred că putem fi satisfăcuți, 
tovarășe președinte al guvernu
lui, că, împreună cu colaborato
rii noștri, am reușit ca în aceste 
zile să traducem în viață ceea 
ce au hotărît secretarii generali 
ai partidelor noastre, președinții 
țărilor noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Gustav 
Husak cu privire la convenirea 
de noi acțiuni importante de 
cooperare economică și tehnico- 
științifică și creșterea substan
țială a volumului relațiilor noas
tre economice.

Exprimînd dorință României 
de a dezvolta in continuare co
laborarea și cooperarea cu ță
rile membre șle C.A.E.R., pe 
baza Programului complex, cu 
toate țările lumii, în interesul 
păcii și înțelegerii între popoare, 
primul ministru a arătat că gu
vernul român va face totul pen
tru a dezvolta prietenia frățeas
că dintre cele două țări, pentru 
a traduce în viață măsurile con
crete convenite cu prilejul a- 
cestei vizite.

Răspunzînd, președintele gu
vernului cehoslovac, Lubomir 
Strougal, a apreciat că docu
mentele semnate la încheierea 
convorbirilor reprezintă un 
exemplu de colaborare modernă 
între două țări socialiste.

Exprimînd satisfacția delega
ției pe care a condps-o pentru 
rezultatele fructuoase ale vizitei, 
vorbitorul a insistat asupra ideii 
că progresele rapide pe care le 
Înregistrează economiile celor 
două țări oferă premisele pen
tru o dezvoltare mai dinamică a 
relațiilor de cooperare și specia
lizare în industrie, de extindere 
a schimburilor comerciale dintre 
cele două țări. ' " ,

La noi sînt admirate, a decla
rat președintele guvernului 
cehoslovac, rezultatele pe care 
le obțineți în producția indus
trială, în dezvoltarea pi rapidă, 
într-adevăr, merită să fi? re
cunoscut ca nu in fiecare țară se 
Înregistrează un asemenea ritm 
de dezvoltare și că. de fapt, a- 
cesta constituie elementul de 
bază al dezvoltării rapide a co
laborării noastre economice și 
tehnico-științifice.'

în încheiere, tovarășul Lubq- 
mir Strougal a exprimat hotă- 
rirea guvernului său de a ac
ționa în aș? fel incit s? se dez
volte . continuu prietenia, co
laborarea și alianța frățească în
tre Republic? Socialistă Ceho
slovacă și Republica Socialistă 
România-

VIZITĂ IN
Joi dimineața, președintele 

Guvernului Republicii Socialiste 
Cehoslovace, tovarășul Lubomir 
Strougal, și primul ministru al 
Guvernului Republicii Socia
liste România, Manea Mănescu, 
au făcut o vizită în Capitală. La
această vizită au participat 
Ghe'orghe Oprea, viceprim-mi- 
nistru'al guvernului, loan A- 
vram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini și fon $t. 
Ion, secretar general al guver- 
nultîl.

La întreprinderea de mașini 
grele, directorul general al a- 
cestei unități industriale bucu- 
reștene, Nicu Constantin, a pre-

CONFERINȚA DE

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
ASTĂZI, LA GALAȚI

Debut în campionatul feminin de baschet

FOTBAL

începînd de astăzi Sala spor
turilor din Galați găzduiește 
uvertura celui de-al XXVII-lea 
campionat național feminin de 
baschet, prin organizarea pri
mului turneu de sală.

în actuala ediție se vor con
frunta, ca și in anii trecuți, 12 
echipe de club după cum ur
mează : I.E.F.S., Politehnica
București, Olimpia — Construc
torul, Crișul Oradea, Rapid. U- 
niversitatea Timișoara, „U“ Cluj- 
Napoca, Voința București. C.S.U. 
Tg. Mureș, C.S.U. Galați, Pro
gresul , București și Sănătatea 
Ploiești (ultimele două echipe 
sînt nou promovate).

Sistemul de disputare conti
nuă cu încă două turnee (11— 
14 septembrie, la Ploiești, și 
18—21 septembrie, la Bucu
rești). Da încheierea celor trei 
turnee, actualul sistem compe

titions! departajează clasamen
tul în 2 grupe valorice a cite 
6 echipe fiecare. Prima grupă 
iși va desfășura competiția 
prin jocuri tur-retur săptămî- 
nale pentru stabilirea echipei 
campioane, iar cea de-a doua 
grupă pentru determinarea ce
lor două echipe care vor retro
grada în divizia secundă.

Actuala ediție a campionatului 
feminin de baschet are drept 
scop principal recrutarea celor 
mai valoroase elemente în ve
derea alcătuirii lotului selecțio
natei naționale a României care 
va participa in următoarele 9 
luni la două acțiuni importan
te internaționale : Campionatul 
balcanic din decembrie 1975 la 
Timișoara și Campionatele eu
ropene din mai 1976 (Franța).

V. ALBULESCU

• CUPLUL ILIE NĂSTASE 
(România) — Jimmy Connors 
(S.U.A.) s-a calificat in semifi
nalele probei de dublu bărbați 
din. cadrul turneului internațional 
de tenis de la Forest Hills. în 
„sferturi», Ilie Năstase și Jimmy 
Connors i-au eliminat in trei se
turi, cu 5—7, 6—4, 6—4, pe ju
cătorii chilieni Jaime Fillol și 
Patricio Cornejo. Pentru semifi
nale s-a calificat și perechea Ion 
Tiriac (România) — Guillermo 
Vilas (Argentina), învingătoare 
cu 6—2, 6—4 in partida susținută 
cu cuplul vest-german Hans 
Pohmann-Juergen Fassbender, 
într-o altă partidă, John Lloyd 
(Anglia) și Phil Dent (Australia) 
au dispus cu 7—6, 7—6 de ame
ricanii Dick Stockton și Eric van 
Dillen.

• TURNEUL INTERNAȚIO
NAL DE RUGBI de la Leningrad 
a programat meciul dintre selec
ționata de tineret a României .și

echipa reprezentativă a Ceho
slovaciei. La capătul unui joc 
în care s-au dovedit superiori 
atit din punct de vedere tehnic, 
cit și tactic, rugbiștii români au 
obținut victoria cu scorul de 
17—3 (9—3).

• AU ÎNCEPUT, LA WRO
CLAW, ÎNTRECERILE CELEI 
DE-A 10-A EDITH A CAMPIO
NATELOR INTERNATIONALE 
FEROVIARE DE BASCHET 
MASCULIN, la care participă și 
echipa Rapid București. în pri
mul joc susținut, baschetbaliștii 
români au întrecut cu Scorul de 
126—31 (64—14) formația fero
viară din Portugalia.

• LA WILMINGTON, in 
meci pentru preliminariile tur
neului olimpic de fotbal, echipa 
Mexicului a învins cu scorul de 
4—2(2—2) formația S.U.A. în 
primul joc, fotbaliștii mexi^.ni 
cîștigaseră cu scorul de 8—0.

Măsuri de sancționare 

a incorectitudinii 
in arbitraj

La semnalele repetate ale pre
sei, Colegiul central al arbitri
lor analizind arbitrajele neco
respunzătoare, incorecte, pres
tate de arbitrii de centru Viorel 
Iacob (meciul Sportul studen
țesc — Univ. Craiova), Anton 
Munich (F.C. Constanța — F.C. 
Argeș) și Chiriac Manușaride 
(Jiul — A.S.A. Tg. Mureș) și 
avînd în vedere că prin deci
ziile lor au influențat direct 
rezultatele partidelor, a hotărît 
ca arbitrii mai sus amintiți să 
nu mai fie delegați Ia meciurile 
de divizia A și la jocurile in
ternaționale. Totodată, pentru 
că au colaborat nesatisfăcător, 
arbitrii Ion Chilibar și Fr. Co
lossi, care au funcționat ca ar
bitrii de linie la meciurile Spor
tul studențesc — Univ. Craiova 
și, respectiv, F.C. Constanța — 
F.C. Argeș, potrivit hotărîrii a- 
celuiași Colegiu central al ar
bitrilor, nu vor mai fi delegați 
la Divizia A pe o perioadă de 2 
etape.

Sînt sancțiuni menite să stă
vilească incorectitudinea și in
competența în materie de arbi
traje, să-i determine pe cavale
rii fluierului de a respecta în
tocmai obligațiile pe care le au 
odată ce li se încredințează a- 
ceastă misiune, obligații ce le 
revin atit față de jocuri cit și 
față de spectatori, pentru asigu
rarea adevăratei sportivități.

C. V.

• CAMPIONATUL DIVI
ZIEI A LA HANDBAL MAS
CULIN de Ia Timișoara, a con
tinuat cu partidele din etapa a 
doua. Echipa Steaua a întrecut 
cu 35—20 formația Dinamo Bra
șov, iar Dinamo București a 
dispus cu 26—13 de Rafinăria 
Teleajen. Alte rezultate : Știin
ța Bacău — Universitatea Bucu
rești 14—14 ; Universitatea Cluj- 
Napoca — A.S.A. Tg. Mureș 
25—15 ; Politehnica Timișoara — 
Carom 28—21,

La sfîrșitul vizitei sale oficiale 
de prietenie pe care a între
prins-o în țara noastră, pre
ședintele Guvernului Republicii 
Socialiste Cehoslovace, Lubomir 
Strougal, s-a întilnit, în cadrul 
unei conferințe de presă, cu zia
riști români și corespondenți ai 
presei străine acreditați la Bucu
rești.

Exprimindu-și satisfacția pen
tru cinstea de a fi fost primit 
de secretarul general al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, șeful guvernului ce
hoslovac a subliniat că între
vederea a avut un conținut foar
te cuprinzător, ea prilejuind un 
larg schimb de păreri atit în 
problemele dezvoltării relații
lor dintre cele două țări, cit și 
în cele ale vieții internaționale 
actuale. în acest cadru s-a in
sistat in mod deosebit asupra 
problemelor privind dezvoltarea 
colaborării economice româno- 
cehoslovace, în lumina convor
birilor purtate la Prăga și re
cent la Helsinki, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și 
Gustav Husak.

în cursul vizitei — 
premierul cehoslovac —, împre
ună cu tovarășul prim-ministru, 
Manea Mănescu, am concretizat 

. cîteva din aceste idei privind 
acțiunile de cooperare econo- 

. mică. în acest sens, o atenție 
deosebită s-a acordat direcțiilor 
principale pe care le va urma 
colaborarea cehoslovaco-română 
în următorul cincinal, domeniu 
în care s-a ajuns la un acord 
deplin. Totodată, volumul schim
burilor reciproce urmează să 
sporească în acest interval cu 
50 la sută, nivel care va fi con
siderat drept minim, ca o bază 
de pornire avînd drept obiec
tiv final accelerarea dezvoltării 
relațiilor economice dintre cele 
două țări. S-a convenit asupra 
încheierii, intr-un timp cit mai 
scurt, a unui acord de lungă du
rată privind colaborarea eco
nomică și tehnico-științifică in
tre cele două țări. O atenție de
osebită a fost acordată șl pro
blemelor de cooperare și spe
cializare. Unele convenții au și 
fost semnate cu prilejul acestei 
vizite. Pentru o serie de alte în
țelegeri s-a trasat sarcina ca 
ele să fie încheiate pină la fi
nele acestui an. Este vorba de 
convenții care vizează mai ales 
cooperarea și specializarea în 
producție în domeniile construc
țiilor de mașini și chimiei. în 
această ordine de idei, șeful gu
vernului cehoslovac a sublimai

ideea că extinderea cooperării 
și specializării creează posibi
lități pentru dezvoltarea in
tr-un ritm mai dinamic a schim
burilor comerciale reciproce.

După ce a formulat o serie de 
aprecieri elogioase la adresa u- 
nităților industriale pe care le-a 
vizitat în aceste zile, oaspetele 
a subliniat că sint puține țările 
care au obținut, intr-o perioa
dă atit de scurtă, o dezvolta
re economică atit de rapidă ca 
România. Vizita mea în Româ
nia mi-a confirmat părerea că 
premisele, condițiile pentru co
laborarea economică între țări
le noastre sînt mult mai largi 
decit se arată in stadiul lor ac
tual. în această direcție vrem 
să acționăm în continuare.

Referindu-se la unele proble
me internaționale, primul mi
nistru cehoslovac a dat o apre
ciere deosebită încheierii cu 
succes a Conferinței general- 
europene pentru securitate, spi
ritului care a condus la acest 
rezultat, subliniind că Cehoslo
vacia este hotărîtă să îndepli-

tovarășul
a arătat

La invitația primului ministru 
al Guvernului Republicii Socia
liste România, Manea Mănescu, 
președintele Guvernului Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, 
Lubomir Strougal, a efectuat o 
vizită oficială de prietenie in 
Republica Socialistă România, în 
perioada 1—4 septembrie a.c.

în tțmpul șederii sale în Re
publica Socialistă România, 
președintele Guvernului Republi
cii Socialiste Cehoslovace, 
Lubomir Strougal, a fost primit 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România. 
Cu acest prilej, tovarășul Lubo
mir Strougal a transmis tovară
șului Nicolae Ceaușescu. din 
partea tovarășului Gustav 
Husak, secretar general al Co- 
mitelului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, pre
ședintele Republicii Socialiste 
Cehoslovace, un salut cordial și 
cele mai bune urări de noi 
succese în edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate. 
Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat tovarășului 
Gustav Husak un salut priete
nesc și urări cordiale de noi 
succese in construirea societății 
socialiste dezvoltate.

în timpul vizitei, președintele 
Guvernului Republicii Socialiste 
Cehoslovace, Lubomir Strougal, 
și persoanele care l-au însoțit 
au vizitat obiective economice 
și social-culturale din București 
și județul Constanța.

înaltul oaspete cehoslovac a 
fost întimpinat pretutindeni cu 
stimă și prietenie frățească.

în cadrul convorbirilor, pri
mul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, Ma
nea Mănescu, și președintele 
Guvernului Republicii Socialiste 
Cehoslovace, Lubomir Strougal, 
s-au informat reciproc asupra 
succeselor obținute de popoarele 
român și cehoslovac, sub condu
cerea partidelor lor comuniste, 
in edificarea societății socialiste, 
in îndeplinirea sarcinilor ce de
curg din hotărîrile adoptate de 
Congresul al XI-lea al Partidu
lui Comunist Român și Con
gresul al XlV-lea al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, pre
cum și în legătură cu obiective
le majore stabilite pentru pe
rioada 1876—1980 si în perspec
tivă. A fost subliniată apre
cierea comună că realizările re
marcabile repurtate de cele două 
țări socialiste constituie o con
tribuție importantă la creșterea 
.forței întregului sistem mondial 
socialist, a influenței și puterii

CAPITALĂ
zentat istoricul și dezvoltarea u- 
zinei, structura complexă a fa
bricației, preocupările specialiș
tilor de aici pentru îmbunătă
țirea calității produselor. Oaspe
ții a-au interesat de caracteris
ticile "tehnice și performanțele 
pbținute în exploatare de o se
rie de produse, printre care uti
lajele termoenergetice.

Au fost vizitate, în continua
re, cartierele Balta Albă și Ti
tan, reprezentative pentru rit
mul intens al construcției de lo
cuințe atins în ultimii ani în 
Capitală, preciSn și Palatul 
Sporturilor și Culturii.

PRESĂ
nească in mod consecvent ' 
prevederile documentelor 
venite. în același context, 
mierul cehoslovac a arătat 
țara sa salută și sprijină iniția
tivele României vizînd extin
derea colaborării interbalca- 
jiice, în favoarea dezvoltării re
lațiilor dintre țările acestei re
giuni.

In încheiere, premierul Lubo
mir Strougal a arătat că în 
timpul scurtei sale vizite in ța
ra noastră a avut posibilitatea 
să cunoască și să admire succe
sele obținute de poporul român 
sub conducerea Partidului Co
munist Român. Noi — a spus 
primul ministru cehoslovac — 
dorim să colaborăm cu dumnea
voastră in toate domeniile. Pe 
această cale am pornit, vrem 
să dezvoltăm colaborarea noas
tră in mod dinamic, în folosul 
Republicii Socialiste România și 
Republicii Socialiste Cehoslo
vace. Vreau să urez Partidului 
Comunist Român, poporului ro
mân, noi și mari succese in con
strucția socialismului.

Plecarea din Capitală
Președintele Guvernului Re

publicii Socialiste Cehoslovace, 
Lubomir Strougal, care, la invi
tația primului ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste 
România, Manea Mănescu, a fă
cut o. vizită oficială de priete
nie în țara noastră, a părăsit, joi 
după-amiază, Capitala.

împreună cu șeful guvernului 
cehoslovac au plecat Jan Gre
gor, viceprim-ministru al guver
nului, Pavol Bahyl, Andrej Bar- 
dak și Zdenek Pucek, miniștri, 
Frantisek Krajcir, prim-adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne, celelalte persoane oficiale

TELE

toate 
con- 
pre- 

că

care l-au însoțit in această vizită.
La plecare, pe aeroportul O- 

topeni, premierul cehoslovac a 
fost salutat de Manea Mănescu, 
de Ion Pățan și Mihai Marines
cu, viceprim-miniștri, Neculai 
Agachi și loan Avram, miniștri, 
Ion St. Ion, secretar generai al 
Consiliului de Miniștri, Constan
tin Oancea, adjunct ai minis
trului afacerilor externe, de alte 
persoane oficiale.

Au fost de față Teodor Haș, 
ambasadorul României la Pra- 
ga, și Miroslav Sulek, ambasa
dorul Cehoslovaciei la Bucu
rești.

Tovarășul MANEA MANESCU, prim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, a primit din partea tovarășului LUBO
MIR STROUGAL, președintele Guvernului Republicii Socialiste 
Cehoslovace, următoarea telegramă :

Dragă tovarășe Mănescu,
Părăsind teritoriul Republicii Socialiste România frățești, vă 

adresez dumneavoastră și, prin dumneavoastră, harnicului popor 
român, un salut cordial și mulțumiri sincere pentru primirea 
călduroasă, grija și atenția care mi-au fost acordate pe toată peri
oada șederii în frumoasa dumneavoastră țară.

Sînt ferm convins că rezultatele negocierilor noastre comune vor 
contribui la adincirea în continuare a colaborării pe multiple pla
nuri dintre țările noastre.

Vă doresc, dragă tovarășe Mănescu, dumneavoastră și, prin in
termediul dumneavoastră, "întregului popor român multe noi succese 
în construirea socialismului în România frățească ; dumneavoastră 
personal, multa forță creatoare și multă sănătate.

de atracție a socialismului in 
lume.

Primii miniștri ai celor două 
guverne au examinat dezvol
tarea relațiilor și colaborării pe 
multiple planuri dintre Repu
blica Socialistă România și Re
publica Secialistă Cehoslovaeă 
și au efectuat un schimb de ve- 
deri asupra unor probleme in
ternaționale aetuale.

Părțile au constatat cu satis
facție că relațiile multilaterale 
de prietenie dintre cele două 
țări se dezvoltă cu succes, pe 
baza principiilor marxism-leni- 
ntsmului și internaționalismului 
socialist, in spiritul Tratatului 
dă prietenie, colaborare și asis
tență mutuală. S-a subliniat că 
lă extinderea și adincirea relați- 
ilor. reciproce, într-o măsură 
hotărîtoare au contribuit con
cluziile întilnirilor și convorbi
rilor dintre secretarii generali 
ai celor două partide comuniste.

în cadrul schimbului de ve
deri privind colaborarea eco
nomică și tehnico-științifică bi
laterală, cei doi prim-miniștri au 
apreciat pozitiv dezvoltarea, de 
pînă acum, a relațiilor economi
ce reciproce și au examinat, de 
asemenea, căile și mijloacele 
pentru o mai bună punere in 
valoare a posibilităților și re
zervelor existente în direcția 
creșterii și diversificării schim
burilor comerciale, lărgirii 
cooperării și specializării in pro
ducție și în cercetarea științifi
că, in concordanță cu „Progra
mul complex al adîncirii și per
fecționării în continuare a 
colaborării și dezvoltării integră
rii economice socialiste a țărilor 
membre C.A.E.R.».

în obțjnerea acestor rezultate 
a adus o contribuție importantă 
Comisia mixtă guvernamentală 
româno-cehoslovacă de colabo
rare economică și tehnico-știin
țifică, în activitatea sa, Comisia 
a acordat o atenție deosebită 
stabilirii programului de coope
rare și specializare în producție.

în cadrul tratativelor a fost 
examinată Îndeplinirea progra
mului de cooperare și speciali
zare in producție și au fost 
adoptate măsuri pentru lărgirea 
și adincirea în continuare a a- 
cesteia, astfel incit, în cadrul 
volumului total al schimburilor 
comerciale, să sporească pon
derea produselor rezultate din 
acțiunile de cooperare și specia
lizare. Au fost convenite acțiu
nile pentru extinderea cooperă
rii și specializării îndeosebi în 
domeniile construcțiilor de ma- 
șini, electrotehnicii și electroni
cii, metalurgiei, industriei chi-,- 
mice și extractive și s-a trasat 
ca sarcină să se încheie, în ter
men cit mai scurt, convențiile 
de cooperare și specializare în 
producție, în ramurile în care 
sînt interesate cele două părți. 
Vor fi analizate, de asemenea, 
posibilitățile lărgirii cooperării 
în producția și in alte ramuri.

Pentru a asigura îndeplinirea 
acestor sarcini, miniștrii de 
resort au semnat înțelegeri care 
cuprind țnăsur! concrete, eșalo
nate îri timp, pentru realizarea 
programelor convenite de coope
rare in producție.

Părțile an apreciat in mod 
unanim că organele centrale de 
planificare din cele două țări, în 
colaborare cu ministerele de 
resort, au desfășurat o activitate 
intensa pe linia coordonării 
planurilor economice pe anii 
1976—1980. Volumul livrărilor 
reciproce, convenit pînă în pre
zent, reprezintă o creștere de 
peste 50 la sută comparativ cu 
Acordul comercial de lungă du
rată pentru perioada 1971—1975. 
Rezultatele obținute creează pre
misele pentru creșterea continuă 
a schimburilor reciproce de 
mărfuri. Părțile au convenit ca 
documentul final referitor la 
codrdonarea planurilor economi
ce pe perioada ,1976—1980 să fie 
semnat în luna septembrie a.c.

Volumul livrărilor reciproce 
de mărfuri crește continuu ; ni
velul stabilit prin Acordul co
mercial de lungă durată pentru 
anii 1971—1975 va fi depășit ; 
schimburile comerciale în cinci
nalul actual vor crește cu peste 
50 la sută în comparație cu pe
rioada 1966—1970.

S-a hotărît ca pe baza coordo
nării planurilor economice, cele 
două ministere de comerț exte
rior să înceapă negocierile pri
vind Acordul comercial de lungă 
durată ne perioada 1976—1980 și 
Protocolul privind schimburile 
reciproce de mărfuri și plăți pe 
anul 1976, astfel ca cele două 
documente să fie semnate pînă 
la sfîrșitul acestui an.

Ambele părți au convenit, de 
asemenea, un plan de dezvoltare 
în continuare a colaborării teh- 
nico-știintifice. în legătură cua- 
ceasta, organele centrale pentru 
știință și tehnologie din cele 
două țări vor încheia. în timpul 
cel mai scurt, programul de 

^.dezvoltare a colaborării tehniro- 
științifice pe perioada 1976— 
1980.

în timpul vizitei în R. S. 
România a președintelui Guver
nului Republicii . Socialiste 
Cehoslovace, au fost semnate 
convenția privind specializarea 
în producție și livrările reciproce 
de materiale auxiliare pentru 
realizarea cauciucului și conven
ția nrivind specializarea în pro
ducție și livrările reciproce de 
pesticide.

La încheierea convorbirilor, 
cei doi prim-miniștri au semnat 
Protocolul privind dezvoltarea 
în continuare a colaborării eco
nomice și tehnico-știintifice intre 
Republica Socialistă România si 
Republica Socialistă Cehoslovacă.

în timpul convorbirilor, părți
le au dat o apreciere pozitivă 
evoluției relațiilor dintre cele 
două țări în domeniile științei, 
culturii și îhvățămîntului și au 
subliniat hotărîrea lor de a 
dezvolta și lărgi colaborarea în 
aceste domenii.

în cadrul schimbului de pă
reri privind situația internațio- 

. nală actuală, primii miniștri ai 
celor două guverne au salutat 
mutațiile pozitive intervenite in

raportul de forțe pe plan mon
dial, schimbările în favoarea 
păcii și colaborării, cursul spre 
destindere in viața internaționa
la, la care s-a ajuns in special 
datorită inițiativelor și activității 
constructive ale Uniunii Sovie
tice și ale celorlalte țări socia
liste, lupței maselor populare, a 
tuțuror foj-țelor antjimperialiste, 
progresiste și democratice din 
lume. A fost reafirmată hotâ- 
rirea celor două state de a de
pune în continuare eforturi 
pentru dezvoltarea și consoli
darea acestor procese pozitive, 
a cursului spre destindere in
ternațională, asigurarea securită
ții și colaborării" între toate sta
tele, pe baza coexistenței paș
nice.

Ca țări care au contribuit 
activ, împreună cu celelalte sta
te, la convocarea, pregătirea și 
succesul Conferinței europene 
pentru securitate șl cooperare, 
România și Cehoslovacia consi
deră că semnarea, Ia nivelul oel 
mai înalt, a documentelor cu 
privire la securitatea și coope
rarea în Europa corespunde pe 
deplin intereselor popoarelor 
român și cehoslovac, ale po
poarelor celorlalte state partici
pante, cauzei securității, coope
rării și păcii în Europa și în în
treaga lume. Totodată, părțile 
apreciază că sînt necesare efor
turi continue și o activitate per
manentă pentru înfăptuirea de
plină a securității și păcii pe 
continent, pentru aplicarea fer
mă în viață a principiilor și nor
melor consemnate în documente
le finșle — egalitatea Jn drep
turi, respectul independenței și 
suveranității naționale, abolirea 
forței și amenințării cu forța, 
iviolabilitatea frontierelor, inte
gritatea teritorială, neamestecul 
In treburile interne, ca singura 
bază trainică pentru asigurarea 
păcii, cooperării și progresului 
economico-soeial al fiecărei 
țări.

România și Cehoslovacia salu
tă rezultatele înscrise în Actul 
final al Conferinței pentru secu
ritate și cooperare in Europa, 
care facilitează continuitatea 
dezvoltării relațiilor pașnice 
dintre țările europene și conti
nuarea eforturilor comune în 
vederea rezolvării problemelor 
rămase în suspensie.

în acest context, ambele părți 
acordă importanță eforturilor 
îndreptate spre dezvoltarea unor 
relștii de bună vecinătate, de 
înțelegere și colaborare în 
Balcani, pentru întărirea păcii și 
securității.

Ambele părți au căzut de 
acord că este necesar să se de
pună cele mai mari eforturi 
pentru ca procesul destinderii 
politice să fie completat și con
solidat prin măsuri concrete de 
destindere și în domeniul mi
litar.

Ele consideră că se impun pași 
eficienți pentru realizarea de
zarmării generale și totale și, 
in primul ririd, a dezarmării nu
cleare, sub un strict control in
ternațional. Ele se pronunță 
pentru convocarea Conferinței 
mondiale de dezarmare, cu 
participarea tuturor statelor 
lumii.

Ambele părți s-au pronunțat 
pentru urgentarea rezolvării po
litice și pașnice a problemei ci
priote, oare să asigure inde
pendența, suveranitatea, inte
gritatea teritorială și nealinierea 
Ciprului.

în legătură cu situația din 
Orientul Mijlociu, președinții 
ambelor guverne consideră că în 
perioada actuală este necesar să 
se intensifice eforturile tuturor 
părților interesate în rezolvarea 
conflictului pe cale pașnică și 
politică, în vederea realizării., 
unei păci juste și trainice în a- 
ceastă parte a lumii.

în acest sens, ambele părți au 
reafirmat necesitatea ca Israelul 
să se retragă din teritoriile ara
be ocupate în urma războiului 
din anul 1967, de a se asigura 
drepturile tuturor statelor din 
Orientul Mijlociu Ia indepen
dență, pace și securitate, de a 
se realiza drepturile naționale 
legitime ale poporului arab pa
lestinian, inclusiv dreptul la un 
stat propriu și independent.

Părțile au exprimat profunda 
lor. satisfacție în legătură cu is
toricele victorii ale popoarelor 
din Indochina în lupta lor îm
potriva agresorilor imperialiști 
și forțelor reacționare din inte
rior. Ele salută călduros succese
le obținute de popoarele vietna
mez, cambodgian si laoțian în 
reconstrucția postbelică și în 
dezvoltarea multilaterală a vieții 
politice, economice și culturale.

Ambele părți acordă o mare 
importanță Organizației Națiuni
lor Unite în menținerea păcii și 
securității, în solutionarea pro
blemelor internaționale cu care 
este confruntată omenirea, la 
care să participe toate statele, 
cu respectarea țelurilor și prin
cipiilor Cartei.

Primii miniștri ai celor două 
guverne și-au exprimat satisfac
ția pentru rezultatele vizitei, 
care se înscrie ca un eveniment 
important în evoluția mereu as
cendentă a relațiilor dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica Socialistă Cehoslova
că. Convorbirile prilejuite de 
vizită. desfășurate într-o at
mosferă de prietenie cordială, 
de înțelegere tovărășească și 
respect reciproc, vor contribui 
la adincirea nriețeniei și colabo
rării între cele două state și po
poare. Ia întărirea unității țări
lor socialiste, la cauza păcii și 
securității internaționale.

Președintele Guvernului Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, 
Lubomir Strougal, a adresat pri
mului ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România. 
Manea Mănescu, invitația să 
efectueze o vizită oficială de 
prietenie în Republica Socialistă 
Cehoslovacă.

Invitația a fost acceptată cu 
satisfacție.

BUCUREȘTI, 4 septembrie 1975



PENTRU INSTAURAREA UNEI NOI ORDINI 
ECONOMICE Șl POLITICE MONDIALE

LUCRĂRILE SESIUNII EXTRAORDINARE

Dezbaterile din cea de-a treia zi a sesiunii extraordinare a A- 
dunării Generale a O.N.U. au fost deschise de primul ministru 
al statului Barbados, Errol Barrow, care a declarat că, în ca
zul in care nu se va trece de la declarații de bune intenții la 
fapte concrete spre edificarea unei noi ordini economice in
ternaționale, viața a peste un miliard de oameni săraci din di
verse state subdezvoltate sau în curs de dezvoltare va rămine 
fără nici un fel de speranțe in 
rămas pină la finele mileniului.

următorii 25 de ani care au mai

Această opinie a fost expri
mată și de ministrul planificării 
al Mauritaniei, Ibrahima Ba, 
care a subliniat că lipsa voinței 
politice a statelor industrializa
te rămine principalul obstacol 
în calea adaptării structurilor 
învechite ale economiei mon
diale la necesitățile și realitățile 
lumii contemporane, între care 
se află și respectarea strictă a 
suveranității permanente a sta
telor asupra bogățiilor și re
surselor lor naturale.

La rîndul său, Yakov Malik, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe al U.R.S.S., subliniind 
sarcina actualei sesiuni de a 
determina transpunerea în via
ță a deciziilor celei de-a 6-a se
siuni extraordinare a O.N.U., 
vizînd crearea unei noi ordini 
economice internaționale și Car
ta drepturilor șl obligațiilor e- 
conomice ale statelor, a decla
rat că U.R.S.S. sprijină preve
derile Declarației grupului celor 
77 vizînd stabilirea prețurilor 
materiilor prime, liberalizarea 
comerțului internațional, întă
rirea independenței economice 
și politice a țărilor In curs de 
dezvoltare.

Ministrul de externe 
ai României 

a sosit la New York
după-amiază a sosit la 

ministrul afacerilor 
Republicii Socialiste 
George Macovescu, 
participa la lucrările 
7-a sesiuni extraor- 

Generale a

Joi 
New York 
externe al 
România, 
care va 
celei de-a 
dinare a Adunării 
Organizației Națiunilor Unite.

Pe aeroportul internațional 
Kennedy, George Macovescu a 
fost intimpinat de Sinanc Korle, 
directorul protocolului O.N.U., 
de ambasadorul Ion Datcu. re
prezentantul permanent al tării 
noastre la Națiunile Unite, de 
Corneliu Bogdan, ambasadorul 
României în Statele Unite ale 
Americii, de membri ai ambasa
de, si misiunii. *

La plecarea din București, pe 
Aeroportul Otopeni, George Ma
covescu a fost condus de Va- 
sile Gliga, Cornel Pacoste, Con
stantin Oancea, adjuncți ai mi
nistrului afacerilor externe, și 
funcționari, superiori din M.A.E.

Au fost prezenți Harry Bar
nes jr„ ambasadorul S.U.A. la 
București, și B.R. Devarajan, 
reprezentantul P.N.U.D. la 
București.

Intre statele bogate și cele să
race ale lumii nu există nici un 
fel de echilibru în ce privește 
dezvoltarea lor, fapt care tre
buie remediat — arată ministrul 
de externe al Marii Britanii, 
James Callaghan. Vorbitorul a 
apreciat că în prezent există o 
convergență mai mare de opinii 
decît în trecut în ce privește 
metodele de soluționare a pro
blemelor comerțului și 
lor prime.

Decalajele economice 
pară statele sărace de 
gate s-au mărit vizibil, 
țările în curs de dezvoltare 
fost cel mai puternic afectate de 
recesiune, inflație, șomaj, criza 
sistemului monetar și de alte 
maladii ale actualului sistem e- 
conomic mondial în care se 
mențin inechitățile și discrimi
nările — a spus Miloș Minici, 
secretar federal pentru afaceri
le externe al Iugoslaviei.

Ministrul de externe al Libe
riei, C. Cecil Dennis, a subli
niat că adoptarea unor impor
tante documente internaționale 
nu a marcat nici o schimbare in 
politica anumitor țări bogate, 
care continuă vechiul proces de 
sistematică exploatare a muncii 
și materiilor prime în statele 
subdezvoltate și în curs de dez
voltare.

Tabloul situației economice 
precare din lumea în curs de 
dezvoltare a fost descris în de
taliu și de ministrul de stat al 
Suediei, Cari Lidbom, care, ci
tind date din rapoarte oficiale, 
arăta că astăzi in lume numă
rul analfabeților, șomerilor și 
celor care suferă de boli și mal- 
nutriție este mai mare ca ori- 
cind în trecut, iar prăpastia ce 
separă statele sărace de cele 
puternic industrializate este ge
neratoare de tensiune și conflic
te internaționale. O lume cu 
inechități șocante nu poate de
veni niciodată o lume a păcii, 
mai ales în condițiile în care ju
mătate din capacitățile științi
fice și tehnice mondiale este fo
losită în scopuri militare.

Statele în curs de dezvoltare 
apreciază ajutoarele acordate 
lor de țările industrializate, 
însă ele doresc o nouă ordine, 
un sistem organizat de relații 
cu scopuri care sînt sprijinite 
și guvernate de norme care au 
fost împărtășite de marea ma
joritate a națiunilor lumii — 
declara ministrul de stat al Ja- 
maicăi, Dudley Thompson. Sta
tele subdezvoltate așteaptă ca 
noul sistem organizat de rela
ții economice interstatale să 
aibă ca obiectiv central stimu
larea dezvoltării multilaterale 
a tuturor națiunilor rămase în 
urmă din punct de vedere eco
nomic.

materii-

care se- 
cele bo- 
întrucit.

au

TINERETUL LUMII

ITALIA : Aspect de la o demonstrație a muncitorilor feroviari din 
Roma în sprijinul revendicărilor lor social-economice

Un pas pozitiv spre reglementarea situației 
din Orientul Apropiat

Egiptul și Israelul au semnat
interimar

de dezangajare militară în Sinai
Reprezentanții Egiptu

lui și Israelului au sem
nat, joi. la Geneva, acor
dul interimar de dezanga
jare militară in Sinai.

Ceremonia semnării a avut loc 
la ora 16,00 GMT in sala de 
consilii a Palatului Națiunilor. 
Din partea egipteană, acordul a 
fost semnat de generalul Taha 
El Magdoub și de ambasadorul 
Egiptului pe lingă sediul din 
Geneva al Națiunilor Unite, 
Ahmed Osman. Ambasadorul 
Mordechai Gazit și general-ma- 
iorul Herzl Shafir, șeful opera
țiunilor armatei israeliene, au 
semnat din partea Israelului. 
Generalul Ensio Siilasvuo, co
ordonatorul forțelor și organis
melor O.N.U. staționate în O- 
rientul Apropiat, care a prezidat 
ceremonia oficială, a rostit o 
scurtă alocuțiune înaintea sem
nării celor trei texte — acordul 
dintre Egipt și Israel, anexa Ia 
acord și o hartă atașată la ane
xă.

Waldheim, a distribuit miercuri- 
la sediul Națiunilor Unite, ca 
document al Consiliului de Secu
ritate, textul noului acord interi
mar de dezangajare militară din 
Peninsula Sinai, intervenit între 
Egipt și Israel. Acordul cere 
Consiliului de- Securitate să ex
tindă cu încă un an mandatul 
Forțelor de urgență ale O.N.U. 
din Sinai, după expirarea, la 24 
octombrie, a actualului mandat 
de trei luni.

Kurt Waldheim a informat 
Consiliul de Securitate că a ce
rut generalului Ensio Siilasvuo, 
coordonatorul șef al tuturor ac
tivităților trupelor O.N.U. de 
menținere a păcii în Orientul 
Apropiat, să se deplaseze la Ge
neva pentru a prezida convorbi
rile cu caracter militar privitoare 
la aplicarea acordului de dezan
gajare, care trebuie să intervină 
într-un interval de cinci zile 
de la semnarea documentului.

NAȚIUNILE UNITE — Secre
tarul general al O.N.U., Kurt

PE SCURTePE SCURT» PE SCURTePE SCURT»PE SCURT

• LA TRADIȚIONALUL TÎRG 
internațional de Ia Izmir, aflat 
in plină desfășurare, a fost or
ganizată joi ziua României, ac
țiune care s-a bucurat de un 
deosebit succes. Printre oaspeți 
s-au aflat autorități locale, re
prezentanți ai unor mari firme 
industriale și comerciale din 
Turcia și din alte țări partici
pante la tîrg. Vizitatorii au ex
primat aprecieri elogioase față 
de gama largă de exponate șl 
pentru modul de organizare a 
pavilionului românesc, din care 
nu lipsesc mașinile și instalațiile 
industriale de înaltă tehnicitate, 
produsele altor ramuri de vîrf 
ale economiei noastre naționale.

„ZILELE ROMÂNIEI" LA 
BOULOGNE-SUR-MER

• IN CADRUL „Zilelor Româ
niei", care se desfășoară în ora
șul Boulogne-sur-Mer. sub aus
piciile municipalității și ale am
basadei țării noastre la Paris, a 
avut loq inaugurarea unei expo
ziții de desene ale copiilor ro
mâni. selectate la concursul ini
țiat de revista „Cutezătorii". Cu 
același prilej, ansamblul pionie
rilor din Constanța a prezentat 
la Teatrul municipal și la cazi
noul din localitate două specta
cole care s-au bucurat de un 
deosebit succes.

căreia vor fi examinate posibili
tățile scoaterii din impas a con
ferinței privind viitorul consti
tuțional al Rhodesiei după refu
zul șefului regimului de la Sa
lisbury de a continua convorbi
rile cu liderii Consiliului Na
țional African — a anunțat un 
purtător de cuvînt al Ministe
rului Afacerilor Externe al Zam- 
biei. Cei 
trece, de 
serie de 
comun.

BEIRUT. — După Cum a de
clarat un purtător de cuvînt pa
lestinian, în noaptea de miercuri 
spre joi forțe israeliene au în
treprins în apropierea orașului 
libanez Sidon o operațiune de 
desant, debareînd pe țărm sub 
protecția unui puternic baraj de 
artilerie navală. Forțele palesti
niene aflate în regiunea debar
cării au angajat cu forțele 
raeliene lupte care au durat 
teva ore, militarii israelieni 
ind respinși.

is- 
cî- 
fi-

de

PLENARA C.C. AL P.M.U.P.

• LA VARȘOVIA a avut loc 
Plenara C.C. al P.M.U.P. care 
a discutat și aprobat proiectul 
Directivelor C.C. al P.M.U.P. 
pentru Congresul al VII-lea al 
partidului, care vor fi date pu
blicității. Plenara a hotărît să 
convoace al VII-lea Congres al 
P.M.U.P. la data de 8 decem
brie 1975.

Luînd cuvîntul la plenară, 
Edward Gierek, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., a relevat 
importanța pe care o are pre
gătirea congresului pentru între
gul partid și popor. El a făcut 
o analiză a rezultatelor obținute 
de Polonia în acest cincinal și a 
arătat că ideea centrală a pro
gramului care va fi prezentat 
congresului este continuarea 
dezvoltării dinamice a țării și 
creșterea bunăstării poporului.

• PREȘEDINȚII Kenneth 
Kaunda (Zambia), Julius Nye- 
rere (Tanzania). Samora Machel 
(Mozambic) și Seretse Khama 
(Botswana) vor participa, înce- 
pînd de sîmbătă, la o reuniune la 
nivel înalt la Lusaka, în cadrul

patru șefi de stat vor 
asemenea, în revistă o 
probleme de interes

TEL AVIV. — Un purtător 
cuvînt militar israelian a anun
țat că în noaptea de miercuri 
spre joi o unitate a armatei is
raeliene a pătruns pe teritoriul 
libanez, angajînd lupte cu pa
trule palestiniene în zona ora
șului Sidon. Comunicatul israe
lian afirmă că toti militarii is
raelieni care au luat parte la 
această acțiune s-au înapoiat la 
baza lor.

Rezultatele „semestru
lui de muncă" al stu

denților iugoslavi
Lucrările executate de stu

denții iugoslavi in timpul 
așa-numitului „semestru de 
muncă" din acest an au fost 
evaluate Ia cîteva sute de 
milioane de dinari. Peste 
20 000 de tineri și tinere au 
muncit in această vară pe 
șantierul căii ferate Belgrad- 
Bar, la construcțiile de locu
ințe din Zagreb, precum și 
pe alte mari șantiere.

S.U.A.: scădere sen
sibilă a numărului de 

elevi
Apropierea deschiderii unui 

nou an școlar creează in Sta
tele Unite, pe lingă emoția 
firească a vechilor sau vii
torilor elevi, și o lungă serie 
de probleme considerate de
parte de a fi minore. După 
cum arată raportul anual al 
Departamentului sănătății, 
educației și bunăstării, in vii
torul an școlar, în Statele U- 
nite vor fi cu aproximativ 
200 000 de elevi mai puțin 
față de copiii școlarizați anul 
trecut. Analiza grupelor de 
vîrstă indică însă o scădere 
mult mai mare, comparativ 
cu cifrele fle ansamblu, a nu
mărului de elevi cuprinși în 
școlile elementare — cu a- 
proximativ 619 000 mai puțin, 
în acest an. față de cel pre
cedent, situație considerată 
îngrijorătoare, dată fiind re
centa descreștere a ratei na
talității în S.U.A.

Vizita delegației de partid 
și guvernamentale române la Hanoi
iNTiLNIRI ALE TOVARĂȘULUI ILIE VERDEȚ CU CONDUCEREA

DE PARTID Șl CE STAT A R. D. VIETNAM
Tovarășul Ilie Verdeț. mem

bru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
conducătorul delegației de partid 
și guvernamentale a Repu
blicii Socialiste România, care 
a participat la festivitățile pri
lejuite de cea de-a 30-a ani
versare a proclamării R.D. Viet
nam, s-a intîlnit joi cu tova
rășul Le Duan. prim-secretar 
al C.C. al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, și cu to
varășul Fam Van Dong. pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
cărora le-a transmis din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al P.C.R., pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, un cald salut și cele 
mai bune urări de sănătate. La 
rîndul lor, tovarășii Le Duan și 
Fam Van Dong au transmis to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
odată cu mulțumirile lor1 căl
duroase, un cordial și prietenesc 
salut și urări de noi succese în 
activitate.

In aceeași zi, delegația de 
partid și guvernamentală ro
mână a fost primită de preșe
dintele Comitetului Permanent 
al Adunării Naționale a R.D. 
Vietnam. Truong Chinh.

Au participat Buy Kuang Tao, 
membru al C.C. al Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam, 
ministru, general-locotenent Le 
Quang Hoa, adjunct al minis
trului apărării naționale, Ngu
yen Duc Thang, adjunct de șef 
de secție ia C.C. al Partidului 
ceîor ce Muncesc din Vietnam.

A fost de față ambasadorul 
României la Hanoi. Tudor 
Zamfira.

Cu acest prilej, tovarășul Ilie 
Verdeț a transmis din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al P.C.R., 
președintele Republicii. Socia
liste România, un salut cordial 
și cele mai bune urări de sănă
tate tovarășului Ton Duc 
Thang, președintele R. D. Viet
nam, și tovarășului Truong 
Chinh, precum și urări de feri
cire și prosperitate întregului 
popor vietnamez.

Mulțumind călduros, Truong 
Chinh a transmis la rîndul său 
un salut cordial tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. celorlalți
conducători de partid și de stat 
români, comuniștilor români,
împreună cu mulțumiri sincere 
pentru sprijinul permanent a- 
cordat de poporul român, P.C.R. 
și personal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cauzei 
vietnamez.

În continuare s-a 
schimb de păreri cu 
preocupările partidelor și 
poarelor celor două țări 
opera de construcție a 
cialismului. Totodată, au fost a- 
bordate unele probleme ale si
tuației internaționale.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, de caldă 
prietenie.

Tot in aceeași zi. tovarășul Ilie 
Verdeț a avut o întrevedere cu 
Do Muoi, viceprim-ministru al 
guvernului, președintele părții 
vietnameze în Comisia guverna
mentală mixtă de colaborare e- 
conomică și tehnico-științixică 
româno-vietnameză. în cadrul 
unei convorbiri prietenești au 
fost examinate probleme actuale 
ale dezvoltării relațiilor dintre 
România și R.D. Vietnam. în 
special în domeniul economic.

Delegația de partid și guver
namentală română a vizitat ex
poziția „30 de ani de la victoria 
revoluției în Vietnam", inaugu
rată în preajma zilei de 2 sep
tembrie, precum și Muzeul re
voluției din capitala R.D. Viet
nam.

poporului

făcut un 
privire' la 

po- 
în 

so-

Interes
pentru participarea 
României la Tîrgul

de la Plovdiv
La pavilionul României de 

la Tirgul internațional de la 
Plovdiv a avut loc, joi, o 
conferință de presă. Cu acest 
prilej, directorul pavilionului 
nostru, Gabriel Romano, a 
relevat succesele obținute de 
economia României în anii 
construcției socialiste. în spe
cial în domeniul construcții
lor de mașini.

Au luat parte ziariști bul
gari de la ziarele centrale 
din Sofia, de la agențiile 
B.T.A. și Sofiapres, cores
pondenți străini acreditați in 
Bulgaria, atașați de presă pe 
lingă pavilioanele țărilor 
participante.

★
Pavilionul României la Tîr- 

gul internațional de la Plov
div- a fost vizitat în aceeași 
zi de ministrul comerțului 
exterior ăl Bulgariei, Ivan 
Nedev. Cu acest prilej, mi
nistrul bulgar s-a informat 
în detaliu asupra exponate
lor prezentate in standuri, 
asupra posibilităților de ex
tindere, în continuare, a 
schimburilor reciproce de 
mărfuri dintre cele două țări.

La ambele manifestări a 
fost prezent ambasadorul tă
rii noastre la Sofia, Trofin 
Simedrea.

• ANGELO MICULESCU, vi
ceprim-ministru al guvernului 
român, ministru al agriculturii 
și industriei alimentare, care se 
află într-o vizită în Statele U- 
nite, 
Earl 
furii 
ricii.

a avut o întrevedere eu 
Butz, ministru al agrlcnl- 
al Statelor Unite ale Am»-

d -

Conferința Uniunii Interparlamentare
La Westminster'Hali din .Lon

dra s-a desfășurat ceremonia de 
inaugurare a celei de-a 62-a con
ferințe a Uniunii Interparlamen
tare. Participă delegații ale par
lamentelor din pesta 70 de țări.

din firile socialiste
■A

Pe șantierele tineretului
bulgar

S
e construiește 
mult în toate 
orașele și satele 
Bulgariei prie
tene. Uzine, lo
cuințe, așeză- 

social-culturale. întregul 
este angajat in infăp- 

inainte de termen a ac-

• SUB AUSPICIILE Societă
ții naționale algeriene de hidro
carburi „Sonatrach" și întreprin
derii românești de comerț ex
terior „Industrialexport", la Al
ger și Hassi Messaoud au fost 
organizate simpozioane știin
țifice cu tema „Experiența Ro
mâniei în construcția de utila
je petroliere".

Interviul -
lui Alvaro Cunhal

jl

• COSTA RICA se află în 
fața unei noi etape a afirmă
rii suveranității naționale — 
a declarat președintele țării, 
Daniel Oduber Quiros, în ca
drul mesajului radiotelevizat 
adresat națiunii. Guvernul 
costarican. a afirmat el, a 
hotărît etatizarea întregului 
serviciu de comercializare a 
petrolului pe piața internă, 
urmind ca în acest sector să 
ia ființă un organism de stat 
specializat.

Totodată, șeful statului 
costarican a evidențiat că a 
fost luată hotărîrea de a tre
ce în proprietatea statului 
40 000 ha teren arabil conce
sionat în trecut societății „U- 
nited Brands" și a 1000 ha 
aparținînd societății „Stan
dard Fruit".

NORODOM SIANUK LA 
PEKIN

• NORODOM SIANUK, șeful 
statului cambodgian, președin
tele F.U.N.C., și Khieu Samphan, 
viceprim-ministru al G.R.U.N.C., 
au sosit la Pekin in fruntea unei 
delegații a Frontului Unit Națio
nal al Cambodgiei și a Guver
nului Regal de Uniune Națio
nală, al Cambodgiei.

In intimpinarea delegație! 
cambodgiene, la aeroport se a- 
flau Den Siao-pin și Li Slen- 
nien, vicepremieri ai Consiliu
lui de Stat al R. P. Chineze.
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• „HOLD-UP" LA „GUARDIAN". Sediul ziarului britanic a fost 
atacat de o bandă de oameni înarmați și jefuit de 21 000 lire 
sterline pe care tocmai le adusese un funcționar, probabil pentru 
plățile lunare « REVELAȚIILE PALEONTOLOGILOR. In fața 
„Congresului asupra științei Pa cificului", au fost aduse mărturii 
privind virata de 65 000 ani a celui mai vechi specimen uman 
descoperit la San Francisco. Alte trei specimene de lingă Los 
Angeles trebuie să fi trăit cu 44 000—50 000 de ani în urmă. Pină 
recent se credea că vestul american ar îi fost populat doar acum 
25 000—30 000 ani. Specialiștii apreciază că și Australia a fost 
mai demult populată, nu acum 8 700 ani ci probabil acum... 
40 000 ani. Pe de altă parte, în Europa sînt răsturnate teze vechi, 
consacrate. Potrivit arheologilor Universității din Koln, care au 
descoperit resturile a 200 unelte în Rhenania, datînd de 150 000 
ani, pe continentul nostru au trăit oameni înaintea celui consi
derat pină acum „cel mai vechi dintre europeni" — omul de 
Neanderthal • MARATON LA 88 ANI. Akira Sasaki, un japonez 
de 88 ani, va fi cel mai în vîrstă dintre cei 2 900 concurenți care 
vor participa la campionatul mondial de maraton al veteranilor 
In jurul lacului Yamanaka, aproape de muntele Fuji, la 15 sep
tembrie. La proba feminină, decana de vîrstă va fi Aya Hatano. 
In vîrstă de 68 ani care s-a distins în 1974 în Franța alergând 
42 km în peste 5 ore. 12 concurenți sînt înscriși la cursa de 10 km 
rezervată „maratoniștilor" de peste 80 ani • NOUA REGLEMEN
TARE PRIVIND TAXIURILE VEST-GERMANE, intrată în vigoare 
la 1 septembrie a.c„ interzice șoferilor să vorbească cu clienții, 
să asculte radioul sau muzică la ” " " '
serviciului sau să conducă acasă
• O FURTUNA DEOSEBIT DE 
asupra Romei, provoeînd pagube 
unora dintre monumentele istorice. Au fost doborîte de vînt mal 
multe ziduri iar o serie de magazine, depozite și locuințe au fost 
Inundate. Peste 1 500 de apeluri telefonice au fost adresate echi
pelor de intervenție ale pompierilor, în majoritatea cazurilor 
fiind vorba de inundații. Intre alte clădiri care au avut de suferit 
se numără șl bazilica Sf. Laurențiu, datînd de 1 600 de ani, unde 
pompierii au lucrat mai multe ore pentru evacuarea apei a AL
GELE AR PUTEA CONSTITUI O IMPORTANTĂ SURSA DE 
HRANĂ în deceniul următor, a declarat savantul britanic- Fre
derick Imrie. Suprafața necesară pentru cultivarea algelor este 
mult mal mică decît cea cerută de cultivarea plantelor agricole 
convenționale. Algele pot fi folosite pentru alimentație atît în 
mod direct, cît și indirect, în amestec cu alte alimente cum ar 
fi carnea sau chiar... înghețata. O tonă de proteine obținută din 
alge va costa mai puțin decît o tonă de cereale. Frederick Imrie 
a declarat că cercetătorii de la Agenția spațială americană con
sideră că plantele vor putea asigura îrf jurul anului 2020 circa 
14 la sută din întreaga cantitate de energie a S.U.A. Trestia de 
zahăr recoltată de pe o suprafață de un hectar va putea furniza 
cantitatea de combustibil necesară unui automobil de capacitate 
medie. De altfel, combustibilul extras din plante va fi mult 
mai ieftin decît cel provenind din petrol • RECORD STABILT 
DE „CONCORDE". Prototipul britanic „Coneorde-204" a devenit, 
la 1 septembrie, primul avion care a realizat într-o singură zi 
două zboruri dus-întors pe ruta transatlantică nordică — anunță 
firma constructoare, „British Aircraft Corporation". Aparatul a 
decolat de pe aeroportul londonez Heathrow la ora 7,54 (ora 
locală). înanoindu-se, după parcurgerea a aproape 16 000 km, la 
ora 21,53. Primul zbor dus-întors a durat 4 ore și 44 de minute, 
iar al doilea 4 ore șl 43 de minute. ,.Concorde-204“ a zburat cu 
viteza Mach-2, în total 5 ore și 17 minute.

casete, să fumeze în timpul 
clienți în stare de ebrietate. 
VIOLENTA s-a abătut ieri 
materiale clădirilor civile și

*
*
*

Cu toată înrăutățirea situației 
politice, raportul de forțe în 
Portugalia continuă să fie favo
rabil forțelor revoluționare, a 
declarat, miercuri, într-un inter
viu, Alvaro Cunhal, secretar ge
neral al P.C. Portughez. Există 
numeroase contradicții, dar 
dacă forțele revoluționare se vor 
uni și vor reuși să controleze 
cele mai importante instituții, 
ele vor reuși să asigure dezvol
tarea revoluției în direcția so
cialismului.

Partidul comunist dorește să 
se unească cu acele forțe care 
sint interesate de revoluție, a 
declarat vorbitorul. Partidul co
munist consideră că Partidul 
socialist trebuie să participe la 
găsirea unei soluții pentru si
tuația creată. „Propunem socia
liștilor convorbiri în cadrul că
rora toți să-și poată expune pă
rerea și să contribuie construc
tiv la remedierea situației. Ase
menea convorbiri au și început, 
șl noi dorim ca ele să se desfă
șoare cu participarea tuturor 
forțelor interesate în revoluție".

I.

minte 
popor 
tuirea 
tuaiului plan cincinal și pregă
tirea cincinalului viitor, in edi
ficarea noii societăți socialiste, 
în intimpinarea Congresului al 
XI-lea al Partidului Comunist 
Bulgar, care va avea loc în pri
măvara anului viitor, se desfă
șoară o amplă iatrecere socia
listă cu rezultate elocvente în 
toate domeniile de activitate : 
in industrie, in agricultură, in 
cercetare. Maxime eforturi sint 
concentrate pe șantierele de in
vestiții unde tinerii au o pon
dere însemnată.

Din inițiativa Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Co
munist Dimitrovist, în țară au 
fost deschise mai multe șantie
re naționale ale tineretului, 
care, după cum ne informează 
gazdele, au devenit autentice 
școli de educație politică și pa
triotică, de formare prin muncă 
și pentru muncă a tinerilor. Iată 
cîteva dintre ele : • Devnia. Pe 
platforma industrială chimică, 
ampiasată aici, lucrează peste 
12 000 de tineri veniți din toate 
colțurile Bulgariei. In acest cin
cinal au fost investite peste 900 
milioane leva, iar pentru viitorul 
cincinal sint prevăzute 1 200 mi
lioane leva. Aici se află un pu
ternic centru industrial. Au fost 
puse deja in funcțiune două uzi
ne de sodă calcinată și două de 
ingrășăminte azotoase precum și 
alte obiective. în paralel, pentru 
deservirea platformei se ridică 
un port corespunzător, al doilea 
ca mărime din țară • Kozlodui 
— unde se află în construcție o 
mare centrală atomo-electrică. 
De curind a intrat in funcțiune 
al doilea reactor, fiind pusă deja 
in exploatare o capacitate de 
880 megawați. Uzina va fi ter
minată spre sfirșitul viitorului 
cincinal cind va însuma o capa
citate totală de 2 000 megawați. 
• Termocentrala Bobov Doi. a- 
proape terminată, cu o putere 
instalată de 660 megawați, con
stituie un alt mare obiectiv 
energetic la realizarea căruia ti
nerii iși aduc o contribuție deo
sebită • Kremikovțî — unde se 
ridică un important combinat si-

derurgic profilat pe producția de 
oțel, laminate etc., aflat, de 
asemenea, intr-un stadiu final. 
Se prevede ca el să satisfacă in 
întregime nevoile de metal ale 
economiei naționale. Pe acest 
șantier lucrează peste 8 000 de 
tineri in toate meseriile impor
tante solicitate realizarea

„Prima komsomolska", în cinstea 
tinerilor care o realizează. 
• Construirea orașului studen
țesc din Sofia este un alt im
portant șantier național al ti
neretului, deschis incă cu doi 
ani in urmă. Acest orășel va 
grupa toate facultățile și cămi
nele studențești, așezămintele 
social-culturale destinate stu
denților.

în desfășurarea întregii acti
vități a șantierelor naționale, 
cuvîntul hotărîtor il au organi
zațiile U.T.C.D. Ele mobilizează 
tinerii pe aceste șantiere, se în
grijesc de orientarea profesională 
și calificarea lor, de condițiile 
de viață și de muncă, stabilesc 
criteriile întrecerii intre tineri și 
formațiunile lor de muncă, ur-

Delegația română est» formată 
din deputății Corneliu Mănescu, 
Tudor Drăganu și Mihail Hașe- 
ganu.

La ceremonia de inaugurare 
au fost prezenți regina Elisabeta 
a Il-a, ducele de Edinburgh, 
primul ministru al Marii Brita
nii, Harold Wilson, liderul Par
tidului Conservator, Margaret 
Thatcher, liderul Partidului li
beral, Jeremy Thorpe, cunoscute 
personalități politice britanice, 
șefi ai misiunilor diplomatice.

După cuvîntul de salut rostit 
de suverana Angliei și după ci
tirea mesajului transmis confe
rinței de secretarul general al 
O.N.U., a luat cuvîntul primul 
ministru Wilson. Evidențiind im
portanța lucrărilor conferinței 
Uniunii Interparlamentare, care 
are loc la scurt timp după în
cheierea cu succes a Conferinței 
pentru securitate și cooperare 
în Europa, premierul britanic a 
declarat că „problemele care 
confruntă omenirea pot fi solu
ționate numai intr-un spirit de 
cooperare reciprocă și discuții 
constructive".

In cadrul conferinței urmează 
să fie dezbătute o serie de pro
bleme importante ale vieții in
ternaționale contemporane, intre 
care problema dezarmării și, în 
special a dezarmării nucleare, 
cooperarea internațională și 
dezvoltarea, situația din Orien
tul Apropiat, abolirea definitivă 
a colonialismului și alte pro
bleme.

Pentru prima dată, la lucrările 
conferinței Uniunii Interparla
mentare participă, în calitate de 
observator, o delegație a Consi
liului Național Palestinian.

sprijină polity 
antiinflaționistă 

a guvernului

investiției Hidrocentralele
Dospotvăcea și Belmeken-Ses- 
trima, care vor fi terminate spre 
sfirșitul anului 1980 și vor pro
duce 48 miliarde kilowați-oră. 
Numai drumurile de acces din 
perimetrul acestor hidrocentrale 
măsoară peste 4 000 km lungi
me. Ca și celelalte obiective, in 
mare parte, aceste drumuri sint 
construite de tineri • Combina
tul chimic din Burgas, care va 
realiza o producție de două ori 
mai mare decit cea obținută in 
prezent, in domeniul petrochi
miei, în întreaga Bulgarie • Ex
tinderea complexului hidroteh
nic Marița-Istok, unde una din 
centrale a primit denumirea de

măresc generalizarea experien
ței pozitive și îndeplinirea exem
plară a normelor și angajamen
telor. Organizațiile U.T.C.D. or
ganizează, de asemenea, pregă
tirea politică, activitățile cultu- 
ral-artistice, timpul liber al tine
rilor. Ni se vorbește cu deose
bită mîndrie despre faptul că 
șantierele naționale ale tinere
tului au dat mulți Eroi ai Mun
cii Socialiste, printre care Todor 
Botev, Petko Kinaev, Stoicin 
Vladimirov etc., care constituie 
pentru toți tinerii bulgari adevă
rate modele de muncă și viață 
comunistă.
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DELICT DIN DRAGOSTE : Sala 
Palatului (orele 17,15; 20,15).

A FOST ODATA UN HOLLY
WOOD : Luceafărul (orele 9; 11,45; 
14,30; 17,15; 20,15).

FLUVIU FĂRĂ ÎNTOARCERE : 
București (orele 8.45; 11; 13,15;
16,15; 18.30; 20,30), Favorit (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), 
Grădina Dinamo (ora 19.30), Gră
dina București (ora 19,30), Stadio
nul Steaua (ora 19,45).

AȚI CHEMAT DOCTORUL 7 S 
Grădina Festival (ora 19,30).

PIEDONE - COMISARUL FĂRĂ 
ARMĂ: Lumina (orele 9; 11,15;
13.30: 16: 18.15; 20.30).

EVADAREA • Victoria (orele 
9.15: 11,30, 13,45; 16; 18,15; 20,30), 
Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Floreasca (orele 9; 
11.15; 13,30; 16; 18,15; 20.30), Fla
mura (orele 9; 11.15; 13.30: 15,45; 
18: 20.15).

SOȚIA LUI JEAN : Scala (orele 
9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), 
Capitol (orele 9,15; 11,30; 13,45: 16; 
18,15;20,30). Grădina Capitol (ora 
19.30).

EMIGRANTUL : Modem «orele 
9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30),
Melodia (orele 9; 11,15: 13.30; 16;

20,45), Feroviar (orele 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Gră

dina Modem (ora 19,30).
TOAMNA BOBOCILOR s Central 

(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30).

INCREDIBILELE AVENTURI 
ALE UNOR ITALIENI IN RUSIA : 
Doina (orele 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) , la ora 9,45 program pentru 
copii), Cotrocenl (orele 10; 12; 14; 
16: 18; 20)).

SCUFUNDARE LA MARE 
ADÎNCIME : Excelsior (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Tomis 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15),
Grădina Luceafărul (ora 19,30), 
Grădina Tomis (ora 20,15).

KIT ÎN ALASKA : Timpuri 
Noi (orele 9; 11,15; 13,30: 15.45; 
18: 20,15).

INFRÎNGEREA LUI L. WILKI- 
SON : Dacia (orele 9: 11,15; 13.30; 
15.45; 18: 20,15).

EPILOG LA GRANIȚA î Pacea 
(orele 15,30: 18; 20), Bucegl (orele 
16: 18), Grădina Bucegl (ora 19,45).

DEFILEUL LEGENDELOR — 
TATE I.'”' ---
Grădina

PIAF :
20.15) .

OMUL
Sării (orele 15,30: 18; 20,15).

UI-
18),Unirea (orele 16; 

Unirea (ora 19.45) .
Viitorul (orele 15,30: 18;

DIN LONDRA : Drumul

STRĂLUCIREA SOARELUI 
Giuleștl (orele 10; 15,30; 18; 20,15).

UN HOROSCOP CU BUCLUC : 
Lira (orele 15,30; 18).

ÎNTOARCEREA LUI 
ALB : Festival (orele 9.15; 
13,30; 16; 18,15: 20,30). Gloria 
9; 11,15; 13,30; 15,45: 18:
Patinoarul „23 August" (ora 
Grădina Titan (ora 19,30).

ALO, TAXI t : Volga (orele 9,30; 
11,30: 14; 16; 18; 20).

OMUL DIN LARAMIE : Aurora 
(orele 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) , Grădina Aurora (ora 19,15).

NU TE VOI IUBI : Moșilor (ore
le 15,30; 18).

RĂFUIALA : Moșilor (orele 9; 
1145; 13,30), Grădina Moșilor (ora 
19.30).

INVINCIBILUL LUKE : Crlngașl 
(ora 17).

CU MÎINILE CURATE : Feren
tari (orele 15,30; 18: 20,15).

ZIUA CEA MAI LUNGĂ 7 Mio
rița (orele 9; 12,15: 15.30; 19).

FUGARUL: Popular
15.30: 18).

CONSPIRAȚIA : Popular
20.15) .

FILIP CEL BUN 5 Munca 
16: 18: 20).

MARELE CIRC: Rahova 
18; 18).

COLT
11,30; 
(orele 
20,15)» 
19,30),

(orele
(ora

(orele
(orele

REDAvXȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: București Birja „Sclnteii" Tel: 17 89 10. 17 60 20. Abonamentele se tae la oficiile poștale șl diftizoril din întreprinderi șl instituții 
Cititorii din strălnătat» pot face abonamente prin ILEXIM — Departamentul export-import presă București, Calea Grivițel nr. M- M P.O.B. — 2001, telex : 511*31.

AGENTUL STRANIU : Cosmos 
(orele 15,30; 18; 20,15).

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

TATA DE DUMINICĂ : Flacăra 
(orele 15,30; 18; 20,15).

HYPERION : Progresul 
18: 20).

TÎNĂRUL COMUNIST : 
(orele 15,30; 18).

hoinarii ; Grădina Lira 
20).

ULTIMUL PISTOLAR 
CROSS CREEK : Grădina 
(ora 19,45).

(orei»
Vitan

(ora
DIN 

Vitan

PROGRAMUL I

16,30 Teleșcoală. 17,00 Emisiune 
în limba germană. 18,55 Din lumea 
plantelor și animalelor. 19,20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Uni
vers științific. Cincinalul revolu
ției tehnico-științlfice': Energia și 
fizica (prezentarea cercetărilor 
efectuate la Institutul de fizică

— Tiparul t Combinatul poligrafi» „Casa Scfntell»,

Luînd cuvîntul în cadrul dez
baterilor Conferinței, anuale a 
Congresului sindicatelor bri
tanice (T.U.C.) — pe marginea 
moțiunii privind susținerea po
liticii antiinflaționiste a guver
nului laburist — secretarul ge
neral al T.U.C., Len Murray, a 
declarat că „nu există o al
ternativă la planul guverna
mental, deși pentru numeroși 
oameni ai muncii aceasta în
seamnă acceptarea măsurilor 
de sacrificiu". „Congresul, a ară
tat la rîndul său delegatul Jack 
Jones, oferă guvernului spațiul 
vital necesar pentru atacarea 
gravelor probleme ale țării — 
inflația și șomajul. Nu este 
vorba însă, a subliniat Jack 
Jones, de acordarea unui cec în 
alb". Delegatul Ken Gill, ca și 
alți vorbitori, a relevat că ur
mătoarele luni vor constitui un 
examen foarte greu pentru toți".

Moțiunea, care prevede spri
jinirea pe o perioadă de 12 luni 
a politicii guvernamentale în 
domeniul inflației, a fost, după 
cum s-a anunțat, aprobată.

București șl Institutul de fizică 
atomică. Documentar ,.Medicina 
și cosmonautica'4. Cit rezistă mate
rialele la efort. Caleidoscop. 20.33 
Melodii maramureșene. 20,50 Festi
valul comediei cinematografice Ia 
TV. „Gentlemenii norocului44 — 
producție a studiourilor sovietice. 
22,10 24 de ore. 22,30 închiderea 
programului.

PROGRAMUL II

17,00 Telex. 17,05 Muzică distrac
tivă. 17,25 File de dicționar. Meda
lion Grigore Vaslliu-Birlic. Filmul 
artistic „Telegrame", o producție 
a studioului București. 19,20 1001
de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Tea
tru liric TV prezintă opera „Pă
durea vulturilor" de Tudor Jarda 
pe un libret de Corneliu Rusu șl 
Pomplliu Gllmeanu. 21,05 Viața 
economică a Capitalei, 21,30 Telex. 
21,35 Omul de lingă tine. 22,09 
Treptele afirmării. 22,30 închiderea 
programului.

Teatrul ,,C. Tănase" (Sala Sa
voy) : UN BĂIAT DE ZAHĂR... 
ARS — ora 19,30: (Grădina Boe
ma) : ÎN GRĂDINA BUCURIILOR 
— ora 19,30; Circul București : 
SPECTACOL AL CIRCULUI 
MARE DIN VARȘOVIA — or* 
19,30.

40362


