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JUDEȚUL MEHEDINȚI 
A ÎNDEPLINIT

PLANUL CINCINAL
„■Cu conștiința datoriei tmpli- 

ifiite, dînd glas celor mai alese 
sentimente de stimă și respect, 
de vie ți nețărmurită recunoș
tință față de dumneavoastră, iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
Organizația județeană de partid, 
comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Mehedinți, raportea
ză îndeplinirea, Ia 25 septem
brie a.c., a prevederilor planu
lui cincinal 1971—1975.

Amplificată, de la o zi la alta,' 
prin fapte tot mai pilduitoare de 
muncă, întrecerea socialistă pen
tru realizarea înainte de termen 
a actualului cincinal s-a mate
rializat în substanțiale sporuri 
de producție, numeroase colec- 
l.ve de muncă raporttnd înde

plinirea sarcinilor ce le-au re
venit pe perioada 1971—1975, în 
Cinstea Congresului al XI-leaal 
partidului. Avansul obținut în 
realizarea producției industria
le ne-a permis ca, la exportul 
total de mărfuri, prevederile 
cincinalului să fie îndepl’nite 
încă de la finele anului 1974, 
asigurîndu-se condiții să se li
vreze în plus produse în valoa
re de circa 500 milioane lei va
lută. De asemenea, planul in
vestițiilor din fondurile centra- 
b'zate, precum și planul produc
ției marfă și prestări de servicii 
din cooperație au fost realizate 
în luna iunie a.c.

Ca urmare a politicii consec
vente a partidului nostru de dez
voltare armonioasă a tuturor zo
nelor și localităților țării, in ac
tualul cincinal, Mehedințiul s-a 
situat printre județele cu rit
muri înalte de dezvoltare eco- 
nomico-socialâ. ritmul mediu 
anual de creștere a producției 
Industriale fiind de 22.4 la sută. 
Producția globală industrială pe 
care o realizăm în acest an este 
de 2,7 ori mai mare în compa
rație cu anul 1970, iar producti
vitatea muncii a sporit, față de 
același an, cu peste 80 la sută, 
în anii actualului cincinal, in 
Mehedinți, s-a inaugurat unul 
dintre cele mai importante și 
mărețe obiective din anii socia
lismului — Hidrocentrala „Por
țile de Fier“ — eveniment cu 
profunde semnificații, puternic 
marcat de prezența dumnea
voastră, mult iubite și stimate 
secretar general.

Hotăriți să înscriem noi și 
prestigioase izbinzi în cronica

întrecerii socialiste, pînă la fi
nele anului, comuniștii, toți oa
menii muncii din Mehedinți vor 
materializa avansul dobîndit în- 
tr-o producție industrială supli
mentară de peste 1,6 miliarde 
lei, concretizată în 1,1 miliarde 
Kwh energie electrică, 150 mii 
tone huilă netă, 300 vagoane 
marfă echivalente pe patru osii, 
mobilier din lemn în valoare de 
peste 60 milioane lei, țesături 
textile de peste 250 milioane lei, 
confecții textile în valoare de 
200 milioane lei, 7 300 tone con
serve și preparate din carne și
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alte produse necesare economiei 
naționale și la export.

Sub conducerea organizației 
județene de partid, în actualul 
cincinal, organele și organizații
le de partid de la sate, comuniș
tii, specialiștii, mecanizatorii și 
ceilalți lucrători din agricultură 
au acționat cu o sporită răspun
dere pentru înfăptuirea obiecti
velor din acest sector, multe 
unități cooperatiste și de meca
nizare a agriculturii situindu-se 
pe locuri de frunte pe țară ea 
urmare a rezultatelor bune obți
nute. Prin eforturile tot mai sus
ținute ale celor care lucrează în 
agricultură, încă de la 14 iulie 
a.c. s-au realizat, 'a riiveltiț* ju
dețului, prevederile la produc
ția totală de grîu pe întregul 
cincinal. Planul cincinal a fost, 
astfel, depășit la acest produs 
cu 75 000 tone și s-au livrat în 
pluș, la fondul de stat, pe în
treaga perioadă 1971—1975, peste 
50 000 tone grîu. De asemenea, 
toate unitățile de mecanizare a 
agriculturii au raportat îndepli
nirea cincinalului în patru ani 
și jumătate, urmînd să realize
ze, pînă la finele anului, un vo
lum suplimentar de lucrări în 
valoare de peste 82 milioane lei.

Pentru noi, cei care trăim și 
muncim pe aceste pitorești me

leaguri, care poartă atîtea în
semne ale milenarei noastre Is
torii, prețioasele indicații pe ca
re dumneavoastră ni le-ați dat 
cu prilejul vizitelor de lucru în 
județul nostru s-au constituit 
într-un cuprinzător și mobiliza
tor program de muncă și acțiu
ne, de afirmare a răspunderii și 
conștiinței revoluționare, în toa
te sectoarele de activitate.

Succesele pe care le-am do
bîndit pînă acum constituie, 
pentru organizația județeană de 
partid, pentru comuniștii, toți 
oamenii muncii din județul nos
tru, un puternic imbold de a 
acționa cu toată priceperea, de 
a nu precupeți nici un efort 
pentru a da viață sarcinilor și 
obiectivelor ce le revin din 
vastul program de făurire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a patriei 
spre comunism — grandios și 
măreț program de muncă și 
creație jalonat într-o vastă per
spectivă de către Congresul al 
XI-lea al partidului. în spiritul 
Plenarei Comitetului Central al 
P.C.R. din iulie a.c. acționăm e- 
nergic pentru asigurarea condi
țiilor optime de trecere cu 
succes la realizarea prevederilor 
cincinalului 1976—1980 — peri
oadă de mărețe împliniri pen
tru noi, mehedințenii, ca de alt
fel pentru întregul popor — îm
pliniri care vor fi pe măsura 
celor mai cutezătoare visuri și 
aspirații ale noastre, ale celor 
chemați să dăm viață progra
mului partidului.

Puternic mobilizați de per
spectiva luminoasă a viitorului, 
de grandioasele obiective din 
noua etapă pe care o vom par
curge. vă'asigurăm, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că toți oamenii mun
cii din județul Mehedinți, mobi
lizați de către comuniști, vor 
face totul, își vor consacra în
treaga putere de muncă, ener
gia și priceperea, elanul patrio
tic Și revoluționar înfăptuirii 
politicii științifice și clarvăză
toare interne și externe a parti
dului și statului nostru, realiză
rii mărețelor sarcini ce ne re
vin, astfel ca județul nostru 
să-și aducă o contribuție mate
rială și spirituală tot mai sub
stanțială la edificarea societății 
comuniste pe pămîntul scumpei 
noastre patrii — Republica So
cialistă România.

—SCRISOAREA- - - - -
COMITETULUI POLITIC

EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

VASILE VÎLCO, 
cu ocazia împlinirii vîrstei 

de 65 de ani
Dragă tovarășe Vîlcu,
Cu prilejul împlinirii vîrstei de 65 de ani, dorim să-ți 

adresăm, din toată inima, în numele Comitetului Politic 
Executiv, cele mai calde felicitări, precum și urările 
noastre tovărășești de viață lungă și fericită.

Ne este plăcut ca, la această aniversare, să relevăm 
aprecierea deosebită pe care partidul nostru comunist, 
noi toți o dăm activității îndelungate pe care ai desfășu
rat-o încă din anii ilegalității în mișcarea revoluționară, 
în slujba intereselor clasei muncitoare, a cauzei libertă
ții și fericirii poporului. în funcțiile de răspundere ce 
ți-au fost încredințate, în anii de după eliberare, și ca 
membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
și prim-secretar al Comitetului județean de partid Con
stanța, ai muncit și muncești cu pasiune, pricepere și 
dăruire comunistă, aducind o contribuție de seamă, 
alături de ceilalți tovarăși, la înfăptuirea politicii interne 
și externe a partidului și statului, la dezvoltarea gene
rală, economico-socială a patriei noastre socialiste.

îți dorim în continuare multă sănătate și putere de 
muncă, pentru ca împreună cu noi să militezi activ și să 
dobîndești succese și satisfacții tot mai mari în munca și 
lupta pentru transpunerea în viață a mărețului Program 
al partidului de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României spre comunism, a is
toricelor hotărîri adoptate de Congresul al XI-lea în ve
derea ridicării întregului nostru popor pe noi trepte de 
civilizație, bunăstare și progres.

Dînd glas sentimentelor noastre de stimă și prețuire 
tovărășească îți adresăm, dragă tovarășe Vasile Vîlcu, la 
această aniversare a zilei tale de naștere, călduroasa 
urare : „La mulți ani!“.

Comitetul Politic Executiv 
al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

a Președintele Camerei Comunelor 
din Marea Britani®

fi Purtătorul oficial de cuvînt al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei

Organizația lLT.C.,putemic factor de fcțis moral-cetătenească a tineretului
Acțiuni convergente 

pentru atingerea

DRAGOSTEA
PENTRU ISTORIE

scopurilor educative
SCRISORI 

DE LA CITITORI
înainte de a participa la con

ferința de dare de seamă și ale
geri a organizației comunale 
U-T.C. din Tuiucești, județul Ga
lați, am ținut să cunoaștem pă
rerile cîtorva factori de răspun
dere de aici asupra muncii și com
portării tinerilor. „Avem tineri 
harnici, ne spunea tovarășul Du
mitru Vlad, primarul comunei. 
Toți participă la muncă, mai 
ales acum în plină campanie, 
toți se străduiesc să-și îndepli
nească sarcinile și datoriile care 
le revin. La C.A.P. Tuiucești, un
de funcționează o secție de bo- 
binaj își desfășoară activitatea 
peste 30 de fete. Ele au reușit 
să-și însușească o meserie 
participă în continuare la 
meroase acțiuni pentru o 
bună pregătire profesională. Or
ganizația lor, care constituie un 
adevărat nucleu muncitoresc în 
cadrul comunei este fruntașă". 
Despre inițiativele și acțiunile 
tinerilor, despre preocupările or
ganelor U.T.C. au formulat a- 
precieri pozitive președintele și 
inginerul șef de la C.A.P. Tu
iucești, iar directorul căminului 
cultural a ținut să sublinieze 
contribuția majoră a uteciștilor 
la activitatea cultural-educativă 
și artistică din comună, a unor 
formații, precum cele de teatru 
și dansuri populare, care s-au 
și impus la festivalurile județe
ne. în posesia unor asemenea e- 
valuări ne-am prezentat la 
conferința de dare de seamă și 
alegeri U.T.C., convinși că vom 
fi martori la eforturile tinerilor 
de a descoperi noi căi și mij
loace care să asigure perfecțio
narea întregii activități, obține
rea de noi realizări. Ne aștep
tam, date fiind rezultatele, la 
o „parte pozitivă" ceva mai am
plă și la critici ceva mai do- 
moale. Previziunile noastre nu 
se confirmă insă de la bun în
ceput. Desigur, sînt punctate reu
șitele, formele și metodele folo
site. acțiunile eficiente în. ca
drul întrecerii „Tineretul — fac
tor activ în îndeplinirea cincina
lului înainte de termen", sînt 
evidențiate eforturile tinerilor și 
ale organizațiilor U.T.C. pentru

și 
nu
mai

creșterea producției și a produc
tivității muncii, participarea de 
sută la sută la învățămîntul de 
masă, desfășurarea multor con
cursuri profesionale, 
„Cel mai bun.
„Cartea tehnică 

schimburi 
întîlniri 
Dar

precum, 
legumicultor", 

și produc- 
de experi- 

cu specialiști 
atît în darea

ția“, 
ență, 
etc.
de seamă, cit și în cuvîntul par- 
ticipanților se sesiza o anumită 
nemulțumire sau, mai bine-zis, 
convingerea că se putea mai 
mult. Ca atare, sint criticați cu 
asprime acei tineri din birourile 
sau comitetele U.T.C. care în 
întrecere au urmărit doar con
semnarea rezultatelor și mai pu
țin creșterea lor, legitimarea u- 
nor noi forme de mobilizare, ac
tivitate continuă, nu în salturi. Și 
în cursul dezbaterilor o analiză 
întreprinsă reliefează cu cla
ritate obiectivele următoarelor 
etape.

— Dacă în ce privește partici
parea la muncă, ne putem feli
cita, spunea tînărul ing. Pavel 
Filat, nu ne putem declara 
mulțumiți cînd examinăm starea 
de disciplină pe durata desfășu
rării lucrărilor agricole. încă 
se risipește timp, încă se mani
festă superficialitate în aplicarea 
indicațiilor cadrelor de specia
litate. Prin urmare, trebuie să 
acordăm mai multă atenție ca
lității participării la muncă, tre
buie să inițiem mai multe acți
uni care să asigure accesul la 
noi cote de disciplină in muncă.

în intervențiile lor, secretare
le comitetelor U.T.C. de la 
C.A.P. Tuiucești și C.A.P. Si- 
vița evidențiau un fapt cu multe 
semnificații : datorită condițiilor 
specifice din timpul campaniilor 
agricole, adeseori locul de des
fășurare al adunărilor generale 
este unul și același cu locul de 
muncă al tinerilor. Acolo în 
cîmp analiza activității nu poate 
ocoli aspectele concrete ale 
muncii, atitudinile și manifes
tările imediate. Acest fapt dez
văluie însăși calea de acțiune 
pentru întărirea disciplinei. Tre
buie, însă, ca și în aceste con
diții să se asigure o bună pre-

gătire a adunărilor și, totodată, 
o mai accentuată convergență a 
celorlalte mijloace de educație. 
Ne referim îndeosebi Ia acțiu
nile de informare și instruire 
politică, de formare a convinge
rilor de muncă și viață, dar și 
la repertoriul formațiilor ar
tistice căruia comitetul comunal 
U.T.C. nu i-a acordat atenția 
necesară.

Pentru ca toate pîrghiile să 
funcționeze eficient în scopul 
atingerii țelurilor importante 
urmărite, s-a subliniat în cadrul 
dezbaterilor, se impune o asu
mare deplină de către 
membru din organele alese

fiecare
a

I. CHIRIC

Dragostea pen
tru locurile na
tale, pasiunea 
pentru desco
perirea trecu
tului lor is
toric, grija pen
tru educarea tinerelor gene
rații au făcut ca în multe din
tre satele noastre să se înfiin
țeze în ultimii ani muzee vor
bind despre munca și viața lo
cuitorilor de veacuri ai acelor 
meleaguri, despre prezența lor 
activă continuă în istorie. Iată, 
zilele acestea, o scrisoare primită 
la redacție din partea prof. Da
niel Schemmel, ne anunță în
ființarea unui Muzeu sătesc în 
Frumușeni, municipiul Arad, da
torită rîvnei elevilor școlii ge
nerale din sat, precum și înțele
gerii și interesului manifestate 
de toți cetățenii, de organele 
locale de partid și de stat. 
Scrisoarea ne înfățișează cum 
a început acțiunea de colec
tare in primăvara anului 1969,

cind „după trei 
luni 
șit 
unei
modeste, cu cir
ca 70 de obiec
te mai
serbarea

s-a reu- 
aranjarea 
expoziții

repre- 
șco- 

i" (la
Ia

sfîrșit de an' 
spune coresponden-

zentative, 
Iară de 
care, ne 
tul, au participat aproape 300 de 
vizitatori). Cum elevii, mulți 
dintre ei făcînd parte din cer
cul de istorie denumit simbo
lic „Căutătorii de comori", au 
continuat să prezinte îndrumă
torului lor mereu alte obiecte 
descoperite în casele părinților, 
ale vecinilor și cum ele l-au 
convins pe profesorul pasionat 
de istorie că „merita să se o- 
cupe sistematic de muzeografie", 
cum excursiile în județ, vizi
tele la săteni, drumețiile, con
sultarea unor specialiști și a 
patrimoniului mai multor muzee

(Continuare în pag. a Il-a)(Continuare în pag. a ll-a)

Farmecul irezistibil al mării
Toamna a așternut o tentă nostalgică peste 

amintirile vacanței. Foșnetul valurilor, fierbin
țeala nisipului, albastrul strălucitor al cerului, 
ocupă tot mai puțin Ioc în memorie, 
întors Ia locurile și lucrurile noastre — 
că, la învățătură — cu

Ne-am 
la mun- 

sentimentul că veselia

S-au cunoscut, am putea 
ne întîmplător, dar n-ar fi 
vărat. Prea îi uneau multe. __
tru ca „prietenia" lor să fie ro
dul hazardului — aveau aceeași 
„înțelegere asupra vieții", ace
lași „mod de trai", frecventau 
aceeași lume, destul de jalnică, 
a paraziților litoralului...

— Cumperi o brichetă ? 
străină, ocazie rară — a 
cat Nicolae Dutan să-l 
cheze pe viitorul să amic.

— Cit ceri ? a întrebat G. Să-

SPU- 
ade- 
pen-

Marfă 
încer- 
escro-

și liniștea vacanței ne-au dat forțe noi. E ade
vărat, farmecul irezistibil al mării ne cheamă, 
în fiecare vară, pe țărmurile însorite, pe unii 
însă... îi vrăjește atît de tare că nu se mai pot 
smulge ! Cine sint, ce fac ? Poposim printre ei 
și vi-i prezentăm.

vulescu, zis „Gigi“ măsurindu-1 
cu aer de cunoscător.

— Două sutare.
— Bine, mă „ucenicuie", pe 

mine te-ai găsit să mă înșeli ? 
Lasă-te de pomeni — muncește ! 
s-a răstit „profesorul". Apoi s-a 
mai înmuiat : uite, dacă ești bă
iat silitor, te învăț cum se ciș- 
tigă viața pe aici, fără bătaie de 
cap.

„Lecțiile" au început în aceeași 
zi. la Eforie-Nord, la jocurile . 
mecanice. Și-au făcut loc cu

greu în fața unui aparat. „Pro
fesorul" urmărea cu încordare, 
dintr-o parte, beculețele aprinse, 
figurile apărute pe ecran. Poate 
să se fi scurs vreo oră. poate 
mai puțin, cînd N. Dutan l-a 
văzut repezindu-se la manetă...

— Dați-mi voie, e rîndul meu ! 
Zgomotul manivelei, un clin

chet ușor și „Gigi" a apărut ra-
MONICA ZVIRJINSCHI

(Continuare tn pag. a ll-a)

■ Ministrul finanțelor și economiei 
naționale din Sudan

Relatarea întrevederilor în pagina a 3-a

Dezbaterea „Scînteii tineretului"
SPIRITUL CRITIC

Șl SPIRITUL DE GENERAȚIE

Limitele
generozității

CORNELIU ȘTEFANACHE
Nu-mi plac teoretizările ste

rile, „sintezele" schematice care 
încearcă să înghesuie literatura 
și să o claseze, și să o etiche
teze pe sertărașe și rafturi. 
Este ca și cum ai încerca să în
ghesui viața în aceleași tipare.

Mă gîndesc la atîtea articole 
docte despre spiritul critic sau 
despre generație, îneîi mă în
cearcă teama numai cînd îmi 
reamintesc. Prefer să-l repet pe 
Balzac decît să las să mi se 
strecoare fără voie nu știu ce 
idee a nu știu cărui critic sau 
teoretician. Balzac spunea că 
„O generație este o dramă cu 
4 sau 5 mii de personaje relie
fate". Aceste personaje își joa
că marea lor clipă. Pot pierde 
sau pot cîștiga. Dintre miile de 
personaje, pînă la urmă pentru 
posteritate rămîn doar cîteva. 
Cît sint însă în viață, înghesu
iala este mare și,, nu o dată toc

mai ultimii, cei nebăgațî tn sea
mă se dovedesc demni de aten
ția urmașilor. Așa se întîmplă 
in toate domeniile și mai cu 
seamă în literatură unde nisi
purile mișcătoare te întîmpină 
la tot pasul.

Oare o generație trebuie nea
părat să o împingă peste bord 
pe cea din fața ei, ca să-și a- 
firme vîrsta, să nege ceea ce au 
lăsat „bătrînii" ? Hotărît nu ! O 
asemenea eroare, cînd s-a con
cretizat, a adus cu sine un rău 
imens. Rupturile din acest 
„lanț" de fapte și creații au fost 
întotdeauna dezastruoase.

Literatura nu se naște cu ul
timul venit (oricît ar fi el de 
talentat), care strîmbă din nas 
la toate cite fac cei mai în 
vîrstă ca el, dar nici nu se 
sfirșește cu ultimul rînd al celui

(Continuare în pag. a ll-a).

• Fiecare tînăr coo
perator sâ conducă 
tractorul, să mînu- 
iască utilajele agri
cole

• Exemplul unei pres
tigioase tradiții : 
Ansamblul „Ciobă
nașul"

• „Omagiul pionieri
lor"

(1N PAGINA A II-A)

• Autodizolvarea u- 
nei alianțe anacro
nice - S.E.A.T.O.

• întrevederile minis
trului afacerilor ex
terne al României 
la O.N.U.

• Pentru un turism 
luminat, practicat 
și organizat de oa
meni luminați. In
terviu cu Jean-Paul 
Delfeld, președin
tele F.IJ.E.T.
(1N PAGINA A IV-A)
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Omagiul
pionierilor44e

ne declară factorii de conducere din Sărulești
Inițiativa organizației U.T.C. din S.M.A. Sărulești-Ilfov de a în

treprinde o acțiune proprie pentru calificarea tinerilor cooperatori 
în conducerea tractorului, în mînuirea utilajelor și mașinilor agri
cole a fost — cum era și de așteptat — bine primită de factorii de 
conducere din localitate, considerată ca o măsură menită să contri
buie la bunul mers al activității pe ogoare. Cu toții au fost unanimi 
în aprecierea faptului că prin ducerea ei la bun sfirșit se va putea 
asigura numărul necesar de cadre calificate care, în perioadele 
de vîrf ale campaniei agricole, vor constitui cel de al doilea schimb 
pe tractoare și pe celelalte mașini și utilaje agricole. Mai mult, este 
de reținut faptul că organele locale de partid, conducerea S.M.A. și 
C.A.P. nu s-au limitat doar la aprecieri ci s-au angajat ferm să 
conducă și să îndrume nemijlocit această acțiune, să acorde un 
sprijin concret uteciștilor în finalizarea punct cu punct a celor ce 
și-au propus. Iată, în acest sens, cîteva din opiniile exprimate in 
legătură cu modalitățile concrete prin care factorii de răspundere 
își propun să sprijine acțiunea organizației U.T.C.

• Iancu Dumitru, director al 
S.M.A, Sărulești și președinte 
al Consiliului intercooperatist : 
„Pentru cadrele de conducere, 
pentru tehnicienii și inginerii u- 
nității noastre, participarea în 
calitate de instructori la această 
acțiune va fi socotită o sarcină 
de serviciu. Am discutat iniția
tiva tinerilor în colectivul de 
conducere și am hotărit să o in
cludem și in programul nostru de 
activități ca obiectiv pe care tre
buie să-l avem în atenție. Ace
eași soluție am adoptat-o și in 
cadrul Consiliului intercoopera- 
tist unde președinții cooperati
velor agricole de producție s-au 
angajat să dea tot sprijinul".

• Spiridon Ivașcu, președin
tele C.A.P. Fundulea : „Concret, 
voi recruta 20 de tineri coope
ratori care să participe la a- 
ceste cursuri organizate de 
comitetul U.T.C., tineri pe care, 
începînd din primăvară, să-i fo

losim cînd avem nevoie. Pentru 
acțiunea lor uteciștii vor găsi la 
noi tot sprijinul pentru mobili
zarea tinerilor, pentru confecțio
narea materialului didactic și 
găsirea unui local corespunzător. 
Mă consider în egală măsură 
direct răspunzător de ducerea ei 
la bun sfirșit".

• Gheorghe Bodîrlău, șeful 
secției nr. 4 Fundulea din ca
drul S.M.A. Sărulești : „In ce 
mă privește voi fi principalul in
structor al tinerilor din Fundu
lea și voi avea alături de mine 
pe toți mecanizatorii secției, atît 
la lecțiile teoretice, cit și la cele 
practice. Dacă vom avea încă 20 
de tineri care să știe să conducă 
tractorul — și-i vom avea — a- 
tunci putem fi siguri că, intr-a
devăr, mașinile pe care le avem 
In dotare vor fi folosite la capa
citatea maximă".

• Gheorghe Gurău, mecanic 
de atelier, secretarul biroului

organizației de bază de partid 
din S.M.A. Sărulești : „S-a ho- 
tărît ca sarcină de partid, ca spe
cialiștii și mecanizatorii să spri
jine această inițiativă. In perma
nență urmărim felul in care se 
desfășoară organizarea cursuri
lor, intervenim acolo unde comi
tetul U.T.C. întimpină greutăți 
sau rezistență din partea unor to
varăși. Pent»u că această acțiune 
a uteciștilor mecanizatori vine 
ir. sprijinul muncii noastre de 
fiecare zi. considerăm că este 
de datoria noastră, a comuni.ști- 

' lor în primul rind, să-i îndru
măm îndeaproape, să-i sprijinim 
cu fapta, să fim tot timpul ală
turi de ei".

® Marin Vasilescu, șef de a- 
telicr : „Din partea biroului or
ganizației de bază răspund di
rect, împreună cu tovarășul se
cretar, de buna desfășurare a 
acestei acțiuni. Pentru că pro
blema recrutării este cel mai 
greu de rezolvat mă gîndesc că 
înșiși noi mecanizatorii ar tre
bui să dăm exemplu aducind să 
participe la cursuri pe soțiile 
noastre și pe copiii noștri. Nu 
numai . că am da un exemplu 
bun, care să-i îndemne și pe 
alții să vină, dar ne-am ușura 
chiar noi foarte mult munca, am 
avea chiar în familie pe cineva 
care să lucreze pe tractorul pe 
care îl avem în primire 
cînd sintem la masă sau 
dihnim".

• Alexandru Buduluca, 
ner sef sector producție Ia 
S.M.A. Sărulești : „In ceea ce 
ne privește, problemele sînt clare,

atunci
ne o-
ingi-

Din nou pe șantierul Albota:

CINE DECONTEAZĂ RESTANȚELE?
La începutul lunii august zia

rul nostru semnala faptul că 
lucrările la construcția noii 
școli generale din Albota, jude
țul ’ .........................
în 
de 
să 
Cu 
august fusese declarată, in în
treaga tară, luna recordurilor 
în construcții. Au trecut două 
luni. Ce 6-a Întreprins pentru a 
se recupera restanța? Care este 
stadiul lucrărilor ? Notăm, pen
tru început, asigurările pe care 
ni Ie dă primarul comunei, to
varășul Gheorghe Constantin : 
„pomostitul a fost terminat, 
constructorul își poate relua 
activitatea. Directorul școlii, 
Gheorghe Zamfirescu, m-a in
format că s-au acordat 100 000 
lei, împrumut rambursabil...". 
Înseamnă că lucrurile au fost, 
în cele din urmă, urnite din loc 
și că nu peste mult timp cei 
aproape 400 de elevi își pot con
tinua cursurile în noul local de 
școală. Ca să consemnăm faptul 
ne-am deplasat, în ziua de 19 
septembrie, pe șantierul din 
Albota. Materialele nu au fost 
procurate și oricită bunăvoință 
ar avea constructorul nu se 
poate lucra cu promisiuni și 
intenții. Mai mult, ing. Nicolae 
Budan. președintele Cooperati
vei „Constructorul" din Pitești, 
ne informează că în afară de 
faptul că nu mai sînt fonduri 
beneficiarul datorează 27 586 lei. 
In clipa cînd Banca de Investi
ții confirmă că sînt fonduri, lu
crările se pot relua fără nici o 
intîrziere. Cu toate asigurările 
care ne-au fost date, pomosti
tul nu se terminase. Este drept 
că se lucra din plin. Un furni
car de copii, unii de-o șchioa
pă, cărau de la o distanță apre
ciabilă pămintul cu targa și 
gălețile. S-ar fi putut lucra mai

Argeș, au fost întrerupte, 
perioada în care, tărăgănate 
ani de zile, ar fi fost firesc 
se depună eforturi sporite, 
atît mai mult cu dt luna

cu spor și cu eforturi mai mici 
dacă ș-ar fi improvizat un scri- 
pete. Gălețile puteau fi trase 
pe fereastra din apropierea lo
cului de unde era scos pămin- 
tul pentru umpluturi. Sugerăm 
această idee și directorul școlii 
găsește un răspuns „dacă pică 
găleata peste un elev", răspuns 
care ne duce cu gîndul la po
vestirea lui Creangă cu bulgă
rele de sare !!! Sigur, din ne
glijență sau oboseală un ase
menea incident ar fi fost posi-

CONSTRUCȚII
ȘCOLARE

bii și măsurile de precauție se 
impun de la sine. Mai notăm 
prezența profesorilor care nu 
făceau altceva decît să repete 
elevilor care lucrau: „hai, mai 
repede, umple găleata !“. Situa
ția de aici a fost calificată, cu 
termenul cel mai potrivit, de 
tovarășul Florea Stan, inspec
torul general școlar : „lipsă de 
responsabilitate". Cu toate că o 
asemenea construcție a fost 
concepută peste necesități, spu
nea dinsulj inspectoratul a do
vedit multă înțelegere pentru 
ca școala să fie terminată. Anul 
trecut ș-au dat cu împrumut 
90 000 lei. Anul acesta încă 
150 000 lei și cu adresa nr. 3892, 
din 2 iunie, consiliul popular 
județean anunța că s-a mai 
aprobat un împrumut rambur
sabil în valoare de 50 000 lei. 
Pînă acum însă nu a fost des
chisă finanțarea. Și din nou se 
caută un țap ispășitor : tînăra 
contabilă a consiliului popular 
comunal. Fără a o scoate din 
culpă, principalii răspunzători, 
în virtutea funcțiilor pe care le

Acțiuni convergente 
pentru atingerea

scopurilor educative

di-

sarcinile repartizate pe fiecare 
cadru, pe fiecare om. Aș face 
în schimb cîteva propuneri. Ti
nerii și-au propus să folosească 
la lecțiile practice o parte a com
bustibilului economisit chiar de ei 
in timpul campaniei. Or, este 
necesar ca posibilitatea folosirii 
legale a acestor economii cu des
tinația amintită să fie reglemen
tată printr-o dispoziție a foruri
lor de resort din Trustul S.M.A. 
O a doua problemă se referă la 
materialul didactic, manuale, 
planșe etc. Le vom asigura pe 
plan local, dar cred că ministe
rul de resort ar putea să reedi
teze, în tiraj de masă și adap
tat cerințelor acestor cursuri, 
manualul pentru școlile profe
sionale de tractoriști, care se gă
sește foarte greu, precum și plan
șele, schițele și schemele nece
sare pentru cunoașterea moto
rului și principiilor de funcțio
nare. In sfirșit, tot M.A.I.A. îm
preună cu U.N.C.A.P. trebuie să 
anuleze prevederea din ordinul 
comun în care se specifică. în 
mod expres că admiterea țăra
nilor cooperatori la cursurile de 
scurtă durată este condiționată 
de satisfacerea serviciului mili
tar".

Fără Îndoială seriozitatea cu 
care factorii de conducere din 
Săruleștl au îmbrățișat iniția
tiva tinerilor uteciști constituie 
o garanție a succesului. Dar nu 
singura. Pentru că așa cum de 
altfel s-a relevat este absolut 
necesară intervenția mai directă 
și mai operativă din partea 
M.A.I.A. și U.N.C.A.P. nu nuimai 
prin 
cuvin 
sensul 
sus, 
laborare mai activă în vederea 
extinderii în întreaga țară a ac
țiunii tinerilor din Săruleștl, 
prin adoptarea acelor măsuri a 
căror eficiență să se finalizeze 
în calificarea tinerilor coopera
tori pentru a folosi mijloacele 
mecanice din agricultură la ca
pacitate maximă.

în Editura „Ion Creangă" 
a apărut o plachetă de ver
suri sub titlul „Omagiul pi
onierilor", conținind un vi
brant mesaj adus de către 
organizația pionierilor Con
gresului al XI-Iea al Parti
dului Comunist Român. E- 
locventele imagini foto ce 
ilustrează placheta, secvențe 
din activitatea pionierilor, din 
viața fericită a copiilor 
României socialiste, însuîle- 
țitoarele versuri ale lui Mi
hai Negulescu constituie o 
mărturie a dragostei față de 
patrie și de partid, față de 
omul purtat în suflet de că
tre generațiile tinere, „Stega
rul de vis, de-avînt, de ome
nie", tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în fiecare strofă 
este încrustat vibrantul anga
jament pionieresc de a munci 
cu rîvnă, de a sluji poporul și 
idealurile comunismului. Gîn- 
dui copiilor se destăinuiește 
in vers: „Iubirea pentru patrie 
ni-i faptă, /»Ni-i seva mili
oanelor de pomi / Sădiți în 
noi — Dumbravă minuna
tă — / în țara mîndră-a dra
gostei de om“.

ANSAMBLUL „CIOBĂNAȘUL
Dansatorii din comuna Gura 

Teghii (jud. Buzău), comună de 
munte, situată la poalele Pente- 
leului, risipită pe cîțiva zeci de 
kilometri pătrați, intr-un peisaj 
magnific, au dobindit în ultimii 
ani o binemeritată notorietate. 
In țară și, deopotrivă, in străi
nătate. In urmă cu cîțiva ani, la 
Budapesta cu prilejul „Festiva
lului folcloric al țărilor dunăre
ne", iar anul acesta la Romont 
(Elveția) in cadrul celei 
XIV-a ediții a ~ "
muzical-folcloric" 
cantonul Fribourg și in Franța 
(la Paris și in diverse localități 
din regiunile Alsacia, Lorena, 
Moselle), unde au fost invitați 
să susțină șapte spectacole. Pre
sa străină, care s-a referit la e- 
voluția ansamblului românesc, a 
apreciat unanim, in termeni ex
trem de elogioși, originalitatea 
spectacolelor, măiestria de vir
tuozi a dansatorilor, a soliștilor 
instrumentali și vocali. Bătrinul 
fluieraș Petrică Popescu era 
numit „omul cu degete de aur", 
despre vocea Mioarei Apostol se 
spunea : „captivează și farme
că". La decernarea „Coroanei de 
aur" ansamblului „Ciobănașul", 
Xavier Comn, președintele Co
mitetului de organizare a Festi
valului de la Romont, avea să 
mărturisească : „ne-ați 
sionat prin policromia 
melor, prin melodioasele 
neavoastră cintece, prin 
tatea dansurilor populare 
nești". Repetatele invitații de a 
susține spectacole, transmiterea 
unor melodii populare româ
nești, în interpretarea soliști
lor ansamblului, la posturile de 
radio Lausanne și Fribourg re
dau, firește parțial, imaginea 
succesului înregistrat. Ce stă la 
baza acestui succes, ne între
băm justificat, noi, cei se știm

de-a 
„Festivalului 
organizat de

impre- 
costu- 
dum- 

vitali- 
romă-

cit de bogat și fecund este fol
clorul nostru, in aproape toate 
regiunile țării ? Două lucruri 
„simple", in aparență. Forța 
tradiției și ingenua descoperire 
că hora poate fi mutată pe o 
scenă.

La Gura Teghii se dansa cu 
multe sute de ani înainte,' in
tr-un chip specific, transmis 
nealterat din bătrîni. Din 1862 
datează prima atestare docu
mentară a unor echipe de dan
satori in Gura Teghii (care au 
oferit un spectacol domnitoru-

Exemplul
unei prestigioase

tradiții

lui Alexandru Ioan Cuza, cu o- 
cazia trecerii sale prin Neho- 
iaș). O fotografie din 1928 în
fățișează o echipă de dansatori, 
din aceeași comună, la 
Iulia. Profesorul ~ 
Băhneanu dansator, 
coregraf și „istoric" 
blului continuă să stringă, 

cu pasiune, 
originile și

Alba 
Constantin 
instructor- 
al ansam- 

in 
continuare, cu pasiune, date 
despre originile si specificul 
dansului local. Dansul era, deci, 
la Gura Teghii, o „instituție" 
mult, foarte mult înainte de a- 
nul 1973, cînd oficial mai multe 
grupe de dansatori din comună 
și satele aferente au închegat 
„Ciobănașul" (ansamblul care de 
altfel și-a luat și numele de la 
un dans lent, specific buzoian). 
Aici au existat întotdeauna trei 
generații de dansatori (copii, 
tineret și bătrîni), cu caracte-

(Urmare din pag. I) 
răspunderilor care le revin. 
„Unele acțiuni cultural-educati
ve, evocă Marin Munteanu de 
la S.M.A. Tulucești. responsabi
lul cu resortul cultural, nu au 
putut fi realizate, finalizate, 
deoarece acestea nu erau cu
noscute de tineri din vreme, nu 
erau programate riguros". Dar 
cine trebuia să asigure popula
rizarea lor ? — a fost imediat 
Întrebat în replică. Și tot în re
plică i s-a răspuns responsabilei 
cu munca în rîndul fetelor a- 
tunci cînd aceasta încerca să 
scuze puținătatea acțiunilor cu 
caracter specific domeniului 
respectiv. Necunoașterea căilor 
de intervenție, a unor procedee 
eficiente, acțiuni de rutină fără 
a se căuta soluțiile cele mai po-

trivite situațiilor concrete, 
subliniat pe bună dreptate, 
scuză deloc neindeplinirea unor 
sarcini, activități discontinue, 
datorită impulsurilor din afară.

S-au formulat, deci, critici 
severe, nu au fost trecute cu 
vederea neajunsurile, dar toto
dată au fost scoase la iveală 
multe posibilități pentru ca ac
tivitatea organizației comunale 
să devină și mai bogată. Nu
meroasele propuneri înscrise 
imediat în proiectul programu
lui de activități, angajamentele 
asumate de tineri în cinstea 
Congresului al X-lea al U.T.C. 
sint încă o dovadă a hotărîrii 
organizației comunale U.T.C. 
din Tulucești de a obține noi 
realizări pe drumul perfecționă
rii întregii activități.

s-a 
nu

Oficiul național de turism 
„Carpați" — București

Adiționează candidați pentru munca de ghizi-interpreți, 
însoțitori de excursii în țară și peste hotare.

Condițiile obligatorii ce se impun candidaților î

• Vîrstă - 18-60 ani.
• Studii — minimum liceul eu diplomă de bacalaureat.
• Cunoașterea temeinică a cel puțin o limbă străină.
o Domiciliul stabil în București sau flotant (pentru stu- 

denți).
Acțiunea de selecționare va avea loc în perioada 22 sep

tembrie - 10 octombrie 1975, la sediul Universității Populare 
București, Bd. N. Bălcescu nr. 18 — parter.

au, sînt totuși primarul și 
rectorul școlii. „Optimismul" 
directorului este contracarat de 
scepticismul primarului care 
constată, pe bună dreptate, că 
„problema este foarte încurca
tă". Intr-adevăr, aceasta este 
situația. Buzunarul statului nu 
poate fi confundat cu un sac 
fără fund din care să tot îm
prumute Albota. Fondurile au 
fost, la vremea lor, riguros pla
nificate așa că acum, la sfirșit 
de an. nu există, practic, nici o 
posibilitate să se mai aloce 
100 000 lei. La anul — spunea 
inspectorul general școlar — ca 
să-i ajutăm, vom prevedea 
50 000—60 000 lei sprijin fond 
centralizat. Așadar, încă un an 
adăugat la cei care au trecut 
de cînd a început lucrarea, 
timp în care ploaia și zăpada 
vor biciui pereții, vor pătrunde 
în subsol, acolo unde ar fi tre
buit să se desfășoare activita
tea practică. In aceste condiții, 
se pune întrebarea cine și cum 
se va deconta timpul irosit ? Cu 
atît mai mult, cu cit în județul 
Argeș există o bună experiență. 
Liceul electrotehnic din Curtea 
de Argeș, bunăoară, care avea 
termen de dare în funcțiune 
anul 1976 a fost inaugurat la 15 
septembrie. în jur de 1 octom 
brie elevii din Mușetești vor 
intra, cu un an mai devreme, 
în 4 săli de clasă. Cel mai con
cludent exemplu a ceea ce în
seamnă spirit de răspundere, 
respect pentru eforturile obștei, 
este cel al comunei Lunca Cor
bului, unde
școală cu 8 săli de clasă care 
nici măcar nu a fost planifi
cată.

se construiește o

LIDIA POPESCU

(Urmare din pag. I)
dios cu șase lei în mină. Seara, 
la un pahar de bere, ii explica 
„ucenicului" :

— îți dai seama ce muncă a 
fost ! A trebuit să supraveghez 
zile-n șir toate aparatele, să văd 
dacă au vreo defecțiune. De pil
dă. cel la care am stat astăzi — 
cineva care joacă, reușește la un 
moment dat să facă să apară 
pe ecran două cireșe și cîștigă 8 
Iei. Dacă tragi imediat de ma
netă — fără să bagi bani — mai 
pică 6. Cu aglomerația asta, poți 
scoate și o sută pe zi !

Să fie de vină aparatele ? 
Poate ! Atenție pentru cei ce 
le întrețin. Problema care ră- 
mine este însă a acestui „soi 
de a munci", a felului In care 
unii își „consuma inteligența".

Era pe la jumătatea lui iunie. 
O vară întreagă, doi bărbați 
voinici, de 18 și 19 ani. n-au 
produs nici o valoare. Au stat 
luni în șir la o pîndă degradantă, 
cu pupilele dilatate, neavînd 
nici un alt „ideal" decît să vadă, 
cit mai des, în fața ochilor două 
cireșe de hîrtie I La atîta s-au 
rezumat eforturile lor. „munca" 
lor, cum le plăcea să spună, 
dînd un atît de penibil conținut 
unui cuvînt care Înseamnă, 
printre altele, demnitate, respon
sabilitate, conștiință...

— N-am furat, se apără Gh. 
Săvulescu. Acolo, la jocuri... 
adaugă el și precizarea este ab
solut necesară. Pomana automa
telor — deși, tot însușire de cîș- 
tig nemuncit se cheamă — nu 
era decît preludiul furtului ade
vărat. imposibil de contestat, de 
mai tîrziu... Deocamdată, cei doi 
tineri își furau cu inconștiență 
propriul lor timp. Au 18 și 19 
ani. Cum se poate folosi timpul 
la această vîrstă ? Se poate ab
solvi liceul, sau o școală profe
sională, se poate munci pe o- 
goare, sau în uzine, se poate În
văța pentru examenul de admi
tere la facultate... Rezumînd. la 
această vîrstă. timpul se chea
mă muncă și învățătură, acumu
lare de experiență și de cunoș
tințe, pentru o viață întreagă. 
Ce utilizare s-au găsit să-i dea 
cei doi. am văzut. Să aflăm și 
consecințele...

— Unde te-ai fi aflat, acum, 
in toamnă — îl intreb pe Nico-

Opinii consemnate de
AL. DOBRE

reglementările ce 
a fi reformulate 

celor arătate 
ci și printr-o

de tractoare
An&amblul folcloric „Ciobănașul**

97 TIH-445"
întreprinderea de mașini 

agricole „7 Noiembrie" din 
Craiova a expediat beneficia
rilor primul lot de tractoare 
cu încărcător hidraulic „TIH- 
445". Aceasta marchează în
cheierea procesului de omo
logare și trecerea la fabrica
ția sa industrială de serie. 
Beneficiarii primelor 150 
tractoare sînt întreprinderile 
agricole de stat Sadova, Prej- 
mer, Segarcea și Robănești, 
precum și unele unități de 
construcții și silvice din di
ferite județe.

De asemenea, specialiștii 
întreprinderii au conceput și 
realizat două tipuri noi de 
tractoare-încărcător, care ur
mează să. intre în fabricație 
în anul viitor. Potrivit pla
nului de profilare a produc
ției acestei intreprinderi, plan 
elaborat pe baza indicațiilor 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul vizi
telor de lucru întreprinse 
aici, în următorul cincinal, 
nomenclatorul de fabricație 
al întreprinderii craiovene va 
cuprinde opt tipuri de trac
toare.

lae Dutan, dacă nu te-ai fi lă
sat o vară întreagă subjugat de 
„farmecul mării" ?

— Aș fi fost ucenic în anul 
III la mecanică auto, la Reșița.

— Și tu. Gheorghe Săvulescu ?
— Eu eram in ultimul an la 

școala profesională. Dacă n-aș 
fi plecat încă din mai. pe lito
ral... acum aș fi fost absolvent. 
AR fi luarat ca operator chimist, 
adăugăm noi.

Elev la școală profesională — 
absolvent — muncitor — mal 
tirziu, poate, elev la liceul seral,

Limitele generozității
(Urmare din pag. I)

numit pentru o vreme „marele 
nostru scriitor". Extremiștii au 
greșit și greșesc întotdeauna. 
Minați de patimi mărunte ei 
devin orbi, fie că sînt din ge
nerația care a dat tot sau din 
cei care abia se anunță. In a- 
semenea cazuri nici vorbă de 
spirit critic. Creația propriu- 
zisă, „argumentul" de principiu, 
specific acestei meserii, este 
substituit cu altele. Spiritul cri
tic încetează cînd încep așa-zi- 
sele „lovituri sub centură". A- 
semenea lovituri iau diferite în
fățișări uneori chiar ascunse 
sub vălul blîndeții și al înțelep
ciunii. Autorul unor tomuri — 
care s-au dovedit fără vreo 
strălucire — flutură blind ame
nințarea asupra nu știu 
tinăr : 
să-mi 
nu ai 
Cu 
să-ți 
urmă

cărui
„Cum de îndrăznești 

faci observații cînd încă 
dat la iveală un volum...", 
alte cuvinte așteaptă 
albească părul și pe 
ai dreptul să... Un

asemenea autor uită că el 
însuși a început așa, a publicat 
mai întîi o recenzie.

Ajunși aici, cred că ar fi mai 
bine să vorbim despre acorda
rea șansei fiecărui talent și nu 
despre generație. în fond nu 
sînt atîția tineri bătrîni și atîția 
bătrîni tineri ? Despre șansă, 
da, trebuie să vorbim. Cum o 
concretizăm, ce limite deci tre
buie să aibă generozitatea celui 
ce hotărăște, cum sprijinim tî- 
nărul autor după debut etc. Cre
ditul 
tineri 
nocivă 
lor din generațiile 
toare. Egalitatea, dreptul la re
plică indiferent de vîrstă și de 
state de serviciu, dar mai ales 
aceleași principii morale tre
buie aplicate tuturor. De la 
morala scriitorului, a criticului 
mai ales, derivă toate cite le 
poate lăsa în urmă o generație, 
și bune și rele. îmi vine aici un 
gind : de ce oare după moartea 
cite unui scriitor (discutat de

nelimitat acordat celor 
devine o procedură 
fără respectul ce- 

premergă-

ției ; la Pitești își uitase logod
nica, pregătindu-si rochia de mi
reasă, pentru 1 august ! Dar, 
vorba ceea, „dă-i cu bere, dă-i 
cu vin" nici nu mai știi cum 
zboară timpul și luna cu nunta 
a trecut de mult ! Pe litoral — 
muzică, veselie, singurul necaz 
era cu banii. Un timp l-a mai 
..împrumutat" un cunoscut oca
zional, apoi acesta s-a revoltat : 
ce numai el să „muncească" î 
Să treacă și amicul la treabă !

— Eram la Constanta, poves
tește Nicolae Stan, plănuisem

Farmecul irezistibil 
al mării

poate student la tubingineri. Am 
fî putut consemna încă două 
biografii demne, limpezi, asemă
nătoare cu ale imensei majori
tăți a tinerilor. Ele au, fost, însă, 
frînte, li s-a tulburat linia 
dreaptă, datorită ignorării dato
riilor sociale.

— Ce ati făcut totuși atîtea 
luni ?

— Ne duceam pe la dans, pe 
la restaurante, la parcul de dis
tracții...

Același program îl avea, de 
parcă ar fi fost împreună, și Ni
colae Stan. 24 de ani, din jude
țul Argeș. Acesta trecuse cu bine 
etapele de ucenic și absolvent, 
pe care le rataseră cei doi și 
ajunsese mecanic auto, la marea 
uzină producătoare_ de autotu
risme, Colibași. 
tul lui iulie, 
ce și-a zis ? 
fugă pînă la 
luni. Tocmai

. neratia. așa 
tren... Banii s-au dus 
zile, s-a luat cu distracția și... a 
uitat să se mai întoarcă. Preci
zează el. de parcă ar fi fost 
vorba de un fleac !

La Colibași își uitase colegii, 
în luptă cu realizarea planulu , 
într-o lună de vîrf a produc-

Pe la începu- 
era într-o simbătă. 
Ia să dau eu o 
mare și mă întorc 
își încasase remu- 
că s-a urcat în 

in 4—5

să ne ducem Ia Cazinou, dar nu 
mai aveam bani. Așa că ne-am 
dus în „Parcul libertății", era 
seară, și am pindit pînă a apă
rut o femeie singură. „Du-te și 
smulge-i geanta", mi-a șoptit 
prietenul. Eram beat, dar tot 
mi-era teamă. M-am apropiat 
și i-am luat-o, apoi, de frică, 
m-am împiedicat și m-am întins 
cit eram de lung ! „Hoțul, ho
țul", striga femeia. Am ridicat 
capul, se și strînseseră oameni 
în jurul meu. „Mai bine stau 
aici, pină or veni și m-or lua. 
m-am gindit. decît să fugă toată 
Constanta după mine, mă mai 
vede vreun cunoscut...". Așa că, 
am pus capul jos si am aștep
tat...

Nicolae Stan s-a trezit de mult 
din aburii alcoolului și regretă 
amarnic cele întimplate. Și-a 
pierdut locul,- dobindit cu greu, 
cu multă învățătură si multă 
muncă intr-o mare uzină, și-a 
amărît părinții, și-a pierdut lo
godnica. Și toate 
tru ce ?

— Pentru că... 
Pentru că vedeam 
dansind. intrind
plimbindu-se fără grijă. Doream 
să am bani, să petrec și eu ca ei.

La fel au răspuna și primii

astea pen-

am furat 1 
ne aici tineri 
in localuri.

„eroi" ai acestui articol, Gh. Să
vulescu și N. Dutan la o între
bare identică — „pentru ce ați 
furat" ? — fiindcă și ei au ajuns 
să fure. Intr-un mod asemănă
tor. Avînd nevoie de bani, mai 
multi decît le aruncau în palmă 
automatele, au atacat și ei o fe
meie. Au devenit hoți de dru
mul mare. Acesta era singurul 
final la care putea să-i conducă 
setea lor de bani, 
modul lor superficial 
gere a realității.

Tinerii pe care Gh. 
N. Duțan și N. Stan 
distrîndu-se și plimbîndu-se, fără 
grijă, la Mamaia, la Venus, la 
Olimp, nu erau lipsiți de preo
cupări și de ocupații. Munciseră, 
învățaseră, un an întreg, ca să-și 
merite vacanta pe litoral, ca să 
aibă posibilitatea să și-o ofere. 
Stăteau o săptămînă, două și 
plecau, să-și reia ocupațiile co
tidiene nu erau „pensionari ai 
sezonului" ca „eroii" noștri. In
tr-adevăr. în fiecare an. vraja 
mării ne atrage, dar trebuie să-i 
ascultăm chemarea cu luciditate 
— vacanța este limitată și nu 

.înseamnă in nici un caz trîndă- 
veală, pierdere de 
scurtă perioadă de 
recreare, necesară 
ti eg de muncă.

Din păcate, in cele trei orga
nizații, din care au făcut parte 
Nicolae Duțan, Gheorghe Săvu
lescu și Nicolae Stan, adevăru
rile acestea n-au fost aprofun
date. Activitatea educativă care 
urma să-i pregătească pentru 
muncă, pentru viață, care urma 
să le sădească în suflete senti
mentul demnității și al respon
sabilității, s-a menținut undeva 
la suprafață, concretizindu-se 
numai în sfaturi 
nale. S-ar putea să 
răspundă : 
la Buzău, 
vedeți, 
aceștia 
pădure 
îndoim 
trăiesc 
mele socialiste de viață, 
scuza cu minoritatea n-o putem 
admite. în munca educativă, 
cunoscutul proverb n-are ce 
căuta ! Organizația U.T.C. răs
punde pentru clădirea fiecărei 
tinere personalități, pentru dru
mul fiecărui tinăr in viață.

nemunclti. 
de întele-
Săvulescu, 
i-au văzut

vreme, ci o 
odihnă, de 
unui an în-

în sfaturi ocazio- 
S-ar putea să ni se 

„Veniți la Reșița, 
la Pitești, să 

avem și tineri buni, 
sînt doar excepții, știți 
fără uscături...". Nu ne 
că majoritatea tinerilor 
în conformitate cu nor- 

insă

întreaga critică cit era în viață) 
se lasă o tăcere absolută ? Cînd 
oare au fost sinceri criticii noș
tri față de opera unuia din
tre cei mai reprezentativi : a- 
tunci cînd el era în viață sau 
acum cînd ei tac ? De ce nu am 
întilnit atunci o observație mă
car față de cărțile sale și de ce 
nu se întîlnesc acum laudele ? 
Cărțile lui sînt aceleași (multe 
din paginile sale vor spune ceva 
și cititorilor de mîine), s-a 
schimbat numai „interesul" cri
ticilor și „vai, vai" și asta li s-a 
întimplat mai cu seamă celor 
tineri sau foarte tineri. Putem 
vorbi aici despre spirit de ge
nerație, despre cel critic ?.„

„Partizanatul" ridicat de di
ferența de vîrste pe tot felul de 
„programe" și „spirite" mi se 
pare cea mai ridicolă agitație. 
Timpul a dovedit și dovedește 
că numai valoarea rămîne, nu și 
gălăgia, fie ea venită de la ul
timul tinăr sosit la porțile li
teraturii pînă la cel instalat 
confortabil nu știu unde. Dacă 
îmi repugnă megalomania unor 
tineri care își închipuie că fără 
ei literatura română nu ar e- 
xista, tot la fel resping dădă
ceala unor venerabili confrați, 
dispuși să-ți dea tot felul de 
lecfii. Important este că avem 
dreptul și datoria să adăugăm 
alte valori celor lăsate de 
Înaintașii noștri, valori năs
cute din frămintarea zilei de 
azi, complet diferiță de ziua de 
Ieri. Respectul de generație, 
respectul real, izvorît din efor
tul comun al tuturor spre ace
lași obiectiv, mărirea tezaurului 
literaturii noastre, iată ce poate 
face loc spiritului critic, spirit 
care nu are nimic comun cu 
mentalitatea de partizanat după 
data nașterii, cu „poziția" pe 
care o deține un scriitor sau al
tul, cu „consacrarea definitivă", 
cu făcătoria de literatură.

Bucuria mea este mereu a- 
ceeași de a mă afla lingă un 
bătrin-tînăr, după cum îmi este 
tristețea cînd mă găsesc lingă 
un tinăr îmbătrînit. Pină la ur
ma urmelor nu țin cont de 
„ciocnirile" dintre generații. 
Talentul l-a făcut întotdeauna 
și ii va face pe omul care 
„poartă" mai generos și 
cuprins de spiritul critic, 
rest gălăgie...

ristici distincte in joc. Aici s-a 
îndrăgit nespus cintecul popu
lar, nelipsit și astăzi de la ho
rele sătești, chiar de 
neri, care-l preferă 
folk, rock, pop...

La Gura Teghii se 
și se continuă încă . 
tradiții folclorice. In ultima du
minică a fiecărei luni mai, pes
te zece mii de oameni din Gura 
Teghii și satele învecinate asis
tă pe o estradă improvizată (lin
gă „podul Bălan") la spectaco
lul „Pe urme de baladă" (numit 
cindva „Pe urmele lui Gheor- 
ghelaș", haiduc de prin partea 
locului, căruia un profesor de 
istorie i-a descoperit nu se știe 
ce umbre in biografie). Prinde
rea lui Gheorghelaș continuă să 
se joace, în aer liber, pe coline, 
într-o fascinantă cavalcadă. Ba
lada sa continuă să fie asculta
tă cu același interes, baladă pe 
care numai baba Zinca Negrei 
din comuna Siriu o mai știe în
treagă. Nu e rău. Poate ei țăra
nii de prin partea locului își 
cunosc istoria mai bine decît li
cențiata și navetiștii. Gheor- 
ghelaș a pedepsit boierii și des
pre asta au cintat bătrînii și bă- 
trînii bătrinilor lor. Nu ajunge?

La Gura Teghii, mîndria ță
ranului a fost dintotdeauna cin
tecul și dansul, la Gura Teghii 
scurgerea vieții se măsura după 
„promovarea" dintr-o grupă de 
dansatori în alta, la Gura Teghii 
întreaga familie se îndeletnicea 
cu jocul, bucurie a orelor de ră
gaz și de sărbătoare. O aceeași 
secretă și profundă afinitate cu 
spiritul locului, eu obiceiurile 
sale de o neasemuită frumuse- ' 
țe' face ca noii țărani, de diver
se profesii, să ducă mai depar
te „învățătura" străbună. Mi 
uit la membrii ansamblului. A 
celeași fețe deschise ți zlmT ’ 
toare, o aceeași „sincronizare" 
sufletească. Sint profesori, în
vățători, muncitori forestieri, 
țărani cooperatori, elevi, șoferi, 
funcționari. Dansează încă de 
la „copii". Dansează împreună 
cu familia, cu soții sau surori, 
ca Pomplliu Brătilă, secretarul 
comitetului comunal U.T.C. Aici, 
nimeni nu trebuie invitat de 
două ori la repetiții ori la alte 
activități culturale. Toate aces
tea se datoresc tradiției. Unii 
vor fi poate înclinați să vadă 
in această tradiție o forță pa
sivă. Inexact, credem. Tradiția 
e vie atîta vreme cit oamenii o 
mențin vie, atîta vreme cit oa
menii vor trece din mină în 
mină cu aceeași convingere ți 
pasiune făclia spiritualității 
noastre specifice, atîta vreme cit 
oamenii vor transmite nealtera
te valorile culturale tradiționale. 
La temelia succesului dansatori
lor de astăzi stau pasiunea, ta
lentul și înnăscutul simt artis
tic al atîtor generații de dan
satori. La succesul dansatorilor 
de astăzi, aici, la Gura Teghii, 
stau neîndoielnic adînca lor vo
cație. efortul lor de cizelare ți 
șlefuire a unor nestemate moș
tenite și care primesc străluci
rile zilei de azi.

C. R. CONSTANTINESCU

către ti- 
muzicii

păstrează 
frumoase

DRAGOSTEA
PENTRU ISTORIE

(Urmare din pag. I)
i-au unit și i-au întărit pe elevi 
în convingerea că pasiunea lor 
nu e o simplă joacă copilăreas
că, expoziția a început să se 
transforme încetul cu încetul 
în muzeu. Mai întîi, organele 
locale de partid și de stat le-auf 
oferit „căutătorilor de comori/ 
o cameră mare în incinta 
minului cultural unde s-au pu
tut aranja cam 2 000 de expona
te. Colectările au continuat, spa
țiul a devenit prea strimt, așa 
incit pe lingă „muzeul de bază" 
au început să se organizeze di
verse alte expoziții prin 
Astfel că în. toamna anului tre
cut li s-a pus la dispoziție .. 
spațiu mai mare in clădirea pri
măriei vechi unde s-au ame
najai trei camere mari șl înalte 
după cum urmează : în prima 
cameră este aranjat colțul școlar 
cu ceramică, armament, lămpi, 
împletituri ; în a doua încăpere 
este camera meșteșugarului, unde 
sint reprezentate sculele a 32 de 
meserii, iar in ultima s-a ame
najat odaia de locuit cu mobi
lier specific satului". Aici au 
loc lecții de istorie cu elevii, 
aici ei învață să-și iubească pă- 
mîntul și trecutul. Nici elevii, 
nici profesorul lor nu par să se 
mulțumească cu ceea ce au rea
lizat pînă acum. Speranța lor 
este ca, descoperind și strîngînd 
încă mai multe obiecte cu va
loare istorică, să înființeze „o 
casă mare, etnografică, cu spa
țiu corespunzător, unde să se 
poată expune cum trebuie piese 
mari cum ar fi vinturălori, 
tractoare vechi, pluguri, căruțe, 
fintini, unde să se poată ame
naja o cameră de alimente, bu
cătărie, pivniță, șopron, cu pie
sele care încă mai există în sat". 
Nu putem decît, impresionați 
de o asemenea dăruire și dragos
te pentru istorie, să le dorim 
elevilor Școlii generale din sa
tul Frumușeni, profesorului lor 
să-și împlinească pe cit de cil- 
rind cu putință visul.

sat.
„un

Cîțiva dintre căutătorii de comori din satul Frumușent
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
® Secretarul general al Partidului Progresist 

Popular din Republica Cooperatista 
Guyana, Cheddi Jagan

Comunicat cu privire ia încheierea 
lucrărilor Consfătuirii miniștrilor 

culturii din țări socialiste

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, s-a întilnit joi. 
25 septembrie, cu tovarășul 
Cheddi Jagan, secretarul general 
al Partidului Progresist Popular 
din Republica Cooperatistă Gu
yana. care, la invitația C.C. al 
P.C.R., face o vizită de prietenie 
în țara noastră.

La întrevedere a participat to
varășul Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

împărtășind satisfacția de a se 
Intilni cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășul Cheddi 
Jagan a mulțumit călduros pen
tru ospitalitatea ce i-a fost re
zervată in țara noastră, subli
niind impresia deosebită pe care 
i-a prilejuit-o contactul direct 
cu realizările obținute de Româ
nia in construirea societății so

® Președintele Camerei Comunelor
din Marea Britanie

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, joi 
dimineață, pe John Selwyn 
Lloyd, președintele Camerei Co
munelor din Marea Britanie.

La primire a participat tova
rășul Nicolae Giosan, președin
tele Marii Adunări Naționale.

Oaspetele, mulțumind căl
duros președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru întrevederea 
acordată, pentru ospitalitatea ce 
i-a fost rezervată în timpul șe
derii in România, și-a exprimat 
satisfacția pentru vizita sa și a 
împărtășit impresiile prilejuite 
de contactul nemijlocit cu rea
lizările obținute de România.

într-o ambianță cordială, p"e- 
ședintele Nicolae Ceaușescu și

® Purtătorul oficial de cuvânt al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei

Joi, 25 septembrie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit pe 
Abdel Mohsen Abu Meyzer, 
membru al Comitetului Execu
tiv al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, purtătorul ofi
cial de cuvint 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.

De asemenea, a fost de față 
reprezentantul permanent al 
O.E.P. la București, Imad Abdi.n.

Oaspetele a transmis tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, din partea 
președintelui Comitetului Execu
tiv al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, Yasser Arafat, 
și a celorlalți conducători ai 
O.E.P. un cordial mesaj de salut 
și prietenie, împreună cu calde

® Ministrul finanțelor și economiei 
naționale din Sudan

în cursul după-amiezii de joi, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialis
te România, a primit pe Ma- 
moun Biheiri, ministrul finan
țelor și economiei naționale din 
Republica Democratică Sudan, 
care participă, în fruntea unei 
delegații, la lucrările celei de-a 
doua sesiuni a Comisiei mixte 
româno-sudaneze de cooperare 
economică și tehnică.

La întrevedere au participat 
tovarășii Ion Pățan, viceprim - 
ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și coo
perării economice internațio
nale, și Florian Stoica, ambasa
dorul României la Khartum. A 
luat parte, de asemenea, amba
sadorul Sudanului la Bucu
rești, Sayed Sharief.

Oaspetele a transmis pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un 
mesaj de prietenie din partea 
președintelui Republicii Demo
cratice Sudan, Sayed Gaffar 
Mohamed Numeiri. în același 
timp, șeful delegației a subliniat 
că are plăcuta misiune de a fi 
mesagerul sentimentelor de pri
etenie ale poporului țării sale 
față de poporul român. împre
ună cu aceste urări, a fost ex

LA PRAGA se desfășoară în
trecerile celei de-a 17-a ediții a 
Dinamoviadei la atletism.

în prima zi de concurs, spor
tiva româncă Argentina Menis a 
terminat învingătoare în proba 
de aruncarea discului, cu rezul
tatul de 62,34 m. Pe locul secund 
s-a clasat cehoslovaca Prouzova 
— 60,42 m, urmată de Rosani — 
59,82 m (nou record al Poloniei), 
în proba feminină de săritură 
în lungime, ciștigată de Nigry- 
nova (Cehoslovacia) cu 6,45 m, 
Dorina Cătineanu s-a situat pe 
locul doi, cu rezultatul de 6,18 
m. în proba de triplusalt, victo
ria a revenit polonezului Szo- 
bora — 16,05 m, atletul român 
Bedros Bedrosian ocupînd locul 
doi cu 15,92 m. Rafira Lovin- 
Fița și Carol Raduly s-au clasat 
pe locul trei in probele de 1 500 
m și respectiv, aruncarea su
liței.

ECHIPA DE FOTBAL JIUL 
Petroșani, aflată în turneu în 
Ungaria, a jucat cu formația 
Bekescsaba, care activează în 
prima divizie a campionatului. 

cialiste. caracterul fructuos al 
discuțiilor avute cu prilejul vi
zitei in țara noastră, care i-a 
permis o mai bună cunoaștere 
a vieții și preocupărilor poporu
lui român, a activității și poli
ticii partidului și statului nostru.

în timpul convorbirii s-a sub
liniat dorința comună de a în
tări și diversifica relațiile dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Progresist Popular, în 
interesul celor două țări și po
poare, al cauzei păcii și colabo
rării internaționale. Au fost ex
primate satisfacția pentru cursul 
ascendent al relațiilor dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Cooperatistă Guyana, 
hotărîrea de a acționa pentru 
lărgirea și dezvoltarea' conlucră
rii dintre cele două țări și po
poare.

A fost subliniată necesitatea 
intensificării acțiunilor pe plan 

președintele Camerei Comune
lor, John Selwyn Lloyd, au avut 
un schimb de vederi privind re
lațiile româno-britanice, care, 
spre satisfacția ambelor părți, se 
extind și se lărgesc continuu. în 
cursul întrevederii, s-a reliefat 
aportul parlamentelor celor două 
țări la amplificarea colaborării 
prietenești dintre România și 
Marea Britanie, pe plan politic, 
economic, tehnico-științific, în 
sfera învățămîntului, culturii și 
artei, în alte domenii de interes 
comun.

în cadrul convorbirii, au fost 
abordate, de asemenea,1 aspecte 
actuale ale vieții internaționale, 
o atenție specială fiind acorda
tă problemelor privind secu
ritatea europeană și dezarmarea.

sentimente de recunoștință pen
tru sprijinul constant acordat de 
Partidul Comunist Român, per
sonal de secretarul general al 
P.C.R., de România socialistă, 
luptei poporului palestinian pen
tru a-și organiza o viață liberă 
și independentă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru mesa iul primit 
și pentru sentimentele expri
mate și a adresat, la rîndul său. 
președintelui Yasser Arafat, ce
lorlalți tovarăși din conducerea 
O.E.P., un cald salut prietenesc 
și cele mai bune urări de succes.

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a avut cu 
oaspetele un schimb de vederi 
privind dezvoltarea bunelor re
lații de prietenie și conlucrare 
dintre Partidul Comunist Român 
și Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei, precum și în legătură 
cu unele probleme actuale ale 
vieții politice internaționale, în

primată dorința șefului statului 
sudanez, a poporului acestei țări 
de a consolida bunele raporturi 
existente româno-sudaneze, în 
interesul celor două națiuni pri
etene.

Mulțumind pentru acest me
saj prietenesc, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să 
transmită președintelui Sayed 
Gaffar Mohamed Numeiri un 
călduros salut și cele mai bune 
urări, iar poporului sudanez 
succese pe calea dezvoltării eco- 
nomico-sociale independente a 
țării sale. Șeful statului român 
și-a exprimat convingerea că 
se va face totul pentru realiza
rea în cele mai bune condițiuni 
a acordurilor și înțelegerilor pri
vind promovarea pe multiple 
planuri a colaborării româno- 
sudaneze.

în timpul convorbirii s-a a- 
preciat cu satisfacție că relațiile 
româno-sudaneze se întăresc și 
se dezvoltă continuu, evocîn- 
du-se rolul determinant pe ca
re l-au avut în această direc
ție convorbirile și măsurile sta
bilite de președinții celor 
două țări. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ministrul sudanez

Partida s-a încheiat la egalitate: 
1—1 (1—1). Fotbaliștii români au 
deschis scorul în minutul 4 prin 
Mulțescu, iar gazdele au egalat 
trei minute mai tirziu, prin go
lul marcat de Paroczi.

ECHIPA BRAZILIANĂ de 
fotbal Portuguesa Santos și-a 

continuat turneul in țara noas
tră. jucind joi cu formația 
F.C.M. Galați. Peste 20 000 de 
spectatori au urmărit o partidă' 
interesantă. încheiată cu scorul 
de 3—1 (2—0) în favoarea fotba
liștilor gălățeni. Au marcat 
Besman, Morohai, Enache, res
pectiv Bernardo.

Duminică, fotbaliștii brazilieni 
vor juca la Brăila.

MECIURILE DE VOLEI dispu- 

național și internațional ale tu
turor forțelor revoluționare, de
mocratice și progresiste, ale ma
selor largi populare, pentru res
pingerea politicii imperialiste, 
colonialiste și neocolonialiste și 
accelerarea procesului de înfăp
tuire a aspirațiilor vitale ale po
poarelor, pentru instaurarea unei 
noi ordini economice și politice, 
a unei lumi mai drepte și mai 
bune. în acest context, a 
fost subliniată importanța luptei 
popoarelor din America de Sud 
și din alte zone ale lumii pentru 
a-și asigura o dezvoltare inde
pendentă. de a fi pe deplin stă- 
pîne pe soarta lor și a dispune 
de bogățiile și resursele lor na
turale, în conformitate cu pro
priile lor interese.

Convorbirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, priete
nească.

în acest context, s-a subliniat 
de comun acord necesitatea spo
ririi rolului opiniei publice, al 
parlamentelor, ca expresie a 
voinței popoarelor, în reglemen
tarea politică a chestiunilor liti
gioase , existente, in realizarea 
dezarmării — și în primul rînd 
a celei nucleare <— in aprofun
darea și consolidarea cursului 
spre destindere, securitate și co
operare, democratizarea relații
lor interstatale și edificarea unei 
lumi în care toate națiunile să 
poată trăi libere și suverane, po
trivit aspirațiilor și intereselor 
lor legitime.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă de cordialitate și prie
tenie.

deosebi cele referitoare la evo
luția situației din Orientul Mij
lociu. în cadrul convorbirii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat poziția Partidului Co
munist Român, a Republicii So
cialiste România față de situația 
din Orientul Mijlociu, subliniind 
necesitatea de a se intensifica 
eforturile politice, diplomatice 
ale tuturor statelor, ale popoare
lor din întreaga lume pentru o 
grabnică soluționare deplină, pe 
cale politică, a conflictului din 
această zonă, pentru retragerea 
Israelului din toate teritoriile 
arabe ocupate în urma războiu
lui din 1967. precum și pentru 
rezolvarea problemei poporului 
palestinian prin asigurarea drep
turilor sale legitime, inclusiv 
constituirea unui stat indepen
dent palestinian.

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

și-au exprimat convingerea că 
lucrările actualei sesiuni a Co
misiei mixte contribuie la găsi
rea unor noi căi șl modalități de 
colaborare și cooperare fruc
tuoasă între cele două țări, în 
folosul propriei lor dezvoltări, 
cit și al înțelegerii și conlucră
rii rodnice între națiuni. în a- 
cest cadru, a fost subliniată în
semnătatea deosebită pe care 
cele două țări o acordă acțiuni
lor întreprinse în direcția in
staurării unor raporturi econo
mice internaționale echitabile, 
lichidării subdezvoltării, afir
mării intereselor țărilor în curs 
de dezvoltare, evocîndu-se în 
context momentul important pe 
care l-a reprezentat recenta 
sesiune specială a Adunării Ge
nerale a O.N.U. consacrată a- 
cestor probleme. Șeful delegației 
a ținut să releve aprecierea de
osebită de care se bucură din 
partea conducerii și poporului 
țării sale activitatea Româ
niei, a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, închinată edificării 
unei noi ordini politice și econo
mice internaționale.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

tate aseară în Sala sporturilor 
Floreasca din Capitală s-au în
cheiat cu următoarele rezultate: 
masculin : România — Canada 
3—1 (15—8. 13—15, 15—12, 15—7); 
feminin : România — R. S. S. 
Ucrainiană 3—2 (11—15, 13—15,
15—12, 15—8, 15—12).

Astăzi, de la ora 17,00, în a

ceeași sală au loc noi întîlniri 
între aceste formații.

ÎN CADRUL DINAMOVIA
DEI de baschet, care se desfă
șoară la Gdansk, echipa Dinamo 
București a întrecut cu scorul 
de 70—68 (34—40) formația Lev- 
ski-Spartak Sofia.. Coșgeterii e- 
chipei române au fost Gheorghe 
Novac (24 puncte) și Vasile Popa 
(18 puncte).

într-un alt joc, Dinamo 

între 23 și 25 septembrie a.c. 
a avut loc, la București. Con
sfătuirea miniștrilor culturii din 
țări socialiste.

La Consfătuire au participat 
delegațiile Republicii Populare 
Bulgaria, condusă de Liudmila 
Jivkova. președintele Comitetu
lui pentru Artă și Cultură. Re
publicii Socialiste Cehoslovace, 
condusă de Miroslav Valek, 
membru al C.C. al P.C.C.. mem
bru al Prezidiului C.C. al Par
tidului Comunist din Slovacia, 
ministrul culturii din Republica 
Socialistă Slovacă. Republicii 
Cuba, condusă de Felix Sautie, 
vicepreședinte al Consiliului 
Național al Culturii. Republicii 
Democrate Germane. condusă 
de Hans-Joachim Hoffmann, mi
nistrul culturii. Republicii Popu
lare Mongole, condusă de Togtin 
Namsrai. membru supleant al 
C.C. al P.P.R.M.. ministrul cul
turii. Republicii Populare Polo
ne. condusă țle Jozef Teichma, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P.. vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, mi- 

■ nistrul culturii și artei. Repu
blicii Socialiste România, con
dusă de Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. președintele Con
siliului Culturii si Educației So
cialiste, Republicii Populare
Ungare, condusă de Laszlo Or-
băn, membru al C.C. al
P.M.S.U., ministrul culturii. U- 
niunii Republicilor Sovietice
Socialiste, condusă de Piotr 
Demicev, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S.. ministrul culturii, și 
Republicii Democrate Vietnam, 
condusă de Hoang Minh Giam, 
ministrul culturii.

în cadrul consfătuirii, delega
țiile au făcut un amplu schimb 
de informații asupra experien
ței proprii dobîndite în dome
niul organizării activității de e- 
ducație socialistă a maselor Drin 
mijloacele artei și culturii. A 
avut loc un larg schimb de opi
nii cu privire la sporirea conti
nuă a rolului artei și culturii în 
formarea omului nou înarmat cu 
teoria marxist-leninistă. cu fi
lozofia revoluționară materia- 
list-dialectică și istorică despre 
lume si viață, participant activ 
la edificarea societății socialiste 
Si comuniste. în lărgirea orizon
tului de cunoaștere și îmbogăți
re a vieții spirituale a oameni
lor. in combaterea influentelor 
ideologiei burgheze, a mentali
tăților învechite, a tendințelor 
și manifestărilor străine eticii 
socialismului.

Dezbaterile au relevat for
mele variate de organizare a 
activității culturale din țările 
respective, succesele obținute in 
stimularea creației literar-artis- 
tice, inspirată din măreața luptă 
a popoarelor pentru făuri
rea noii orînduiri. realizări
le de seamă obținute în 
lărgirea orizontului ideologic, 
politic și cultural al maselor, in 
ridicarea nivelului general al 
civilizației socialiste.

A fost subliniată superiorita
tea artei și culturii socialiste 
care promovează activ ideile no
bile ale demnității, libertății și 
fericirii omului, ale dreptului 
la dezvoltarea liberă, indepen
dentă, ale prieteniei și colaborării 
pașnice între toate națiunile, ale 
luptei pentru făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte pe pla
neta noastră.

în cadrul dezbaterilor, dele
gațiile și-au manifestat dorința 
și hotărîrea ca, în spiritul în
tăririi prieteniei și solidarității 
dintre țările lor, al colaborării 
multilaterale dintre acestea, care 
are la bază principiile marxism- 
leninismului și internaționalis
mului proletar, să dezvolte și 
să intensifice și în viitor în 
forme cît mai variate relațiile 
culturale, schimburile de valori 
spirituale, în scopul unei mai 
bune cunoașteri reciproce, în 
interesul înfloririi și prosperită
ții fiecărei națiuni socialiste, al 
cauzei generale a socialismului, 
democrației și progresului social, 
al păcii și colaborării internațio-

CÎTEVA CONSIDERAȚII PE MARGINEA 
MECIULUI ROMÂNIA —GRECIA

ETAPA A 7-A a campionatu
lui categoriei A de fotbal pro
gramează simbătă și duminică 
8 meciuri. Simbătă se vor desfă
șura partidele U.T. Arad — U- 
niversitatea Craiova și A.S.A. 
Tg. Mureș — F.C. Argeș Pitești, 
întîlnirile vor începe la ora 
16,00. Duminică, în Capitală are 
loc un singur meci : Steaua — 
Sportul Studențesc, care se va 
disputa pe stadionul „Steaua", 
de la ora 16.00. Iată programul 
celorlalte întîlniri care vor avea 
loc în (ară : Politehnica Timișoa
ra — Jiul Petroșani ; F.C.M. Re
șița — F.C. Bihor ; S.C. Bacău 
— F.C. Constanța : C.F.R. Cluj- 
Napoca — Universitatea Clu.i- 
Napoca ; Politehnica Iași — O- 
limpia Satu Mare. Meciul Dina
mo — Rapid a fost aminat.

(U.R.S.S.) a dispus cu scorul de 
87—85 (46—45) de formația po
loneză Gwardia.

ÎN CADRUL TRADIȚIONA
LULUI concurs internațional de 
atletism „Memorialul Bruno 
Zauli", desfășurat în nocturnă 
pe stadionul central din Caglia
ri, sportivul român Gheorghe 
Megelea a cîștigat proba de a- 
runcarea suliței cu performanța 
de 82,76 m.

PARTIDELE disputate în turul 
doi al turneului internațional fe
minin de tenis de la Denver (Co
lorado) s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate: Franțoise Durr 
(Franța)-Sharon Walsh (S.U.A.) 
6—7, 6—4, 7—6 ; Nancy Gunter 
(S.U.A.)-Mary McLean (Austra
lia) 6—2, 6—3 ; Rosemary Casals 
(S.U.A.)-Regina Marsikova . (Ce
hoslovacia) 6—3, 6—2.

nale. în acest spirit au fost fă
cute numeroase propuneri con
crete care urmează să fie stu
diate în vederea materializării 
in practica colaborării culturale, 
bi și multilaterale, corespunzător 
dorinței și posibilității fiecărei 
țări, în spiritul prieteniei dintre 
ele, în conformitate cu principi
ile egalității, liberului consimță- 
mînt și avantajului reciproc.

Subliniind marea importanță 
a rezultatelor Conferinței pen
tru securitate și cooperare in 
Europa de la Helsinki, delega
țiile țărilor socialiste și-au ex
primat hotărîrea să acționeze, 
în lumina politicii promovate 
de țările lor. consacrată destin
derii și colaborării internaționa
le. pentru înfăptuirea principii
lor adoptate la Helsinki, astfel 
îneît dezvoltarea relațiilor cultu
rale să devină un factor activ 
în înfăptuirea securității pe con
tinentul european și in întreaga 
lume, in lupta împotriva politi
cii imperialiste, colonialiste și 
neocolonialiste de agresiune și 
dictat, în promovarea politicii 
de egalitate deplină, respect 
mutual și avantaj reciproc în
tre națiuni, de conlucrare în 
scopul soluționării echitabile a 
problemelor internaționale ma
jore, a instaurării unei păci trai
nice în întreaga lume.

Delegația Republicii Demo
crate Vietnam a informat partl- 
cipanții la consfătuire cu pri
vire la situația actuală și cerin
țele dezvoltării' culturii în R.D.

★ ★
Joi seara, tovarășul Dumitru 

Popescu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului Culturii și Educației So
cialiste, a oferit o masă tovără
șească in cinstea participanților 
la consfătuirea miniștrilor cultu
rii din țări socialiste. în timpul 
mesei s-a toastat pentru priete
nia și solidaritatea dintre parti
dele comuniste și muncitorești

Deschiderea noului an 
de învățămînt în armată
Joi dimineață, a avut loc des

chiderea noului an de învăță- 
mint în Academia militară și in 
școlile militare aparținînd Mi
nisterului Apărării Naționale.

în cadrul festivității desfășu
rate cu prilejul începerii cursu
rilor Academiei militare și ale 
Școlii de partid a Consiliului 
Politic Superior al armatei, ge
neralul de armată Ion Ioniță, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul apărării națio
nale, a transmis cadrelor didac
tice, ofițerilor-elevi și elevilor 
un călduros salut și urări de noi 
succese din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, comandantul 
suprem al forțelor noastre ar
mate. în continuare, ministrul 
apărării naționale a subliniat 
sarcinile de mare răspundere 
ce revin Academiei militare, ce
lorlalte instituții de învățămînt 
ale armatei.

Participanții la festivitate au 
adoptat, apoi, textul unei tele
grame adresate Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, prin care îsi exprimă 
dragostea și recunoștința pro
fundă față de secretarul general 
al partidului, pentru activitatea 
neobosită pusă în slujba înflori
rii .multilaterale a patriei, pentru 
grija acordată forțelor noastre 
armate. întăririi capacității de 
apărare a țării. „înscriindu-ne 
eforturile , în ampla acțiune de 
ridicare a rolului școlii româ
nești, de dezvoltare și perfecțio
nare a învățămîntului de toate 
gradele — se spune, mai depar
te, în telegramă —, vă raportăm,

Pe un drum bun, dar
mai este mult de lucru

Partida de la Salonic, de 
miercuri seara, încheindu-se cu 
un rezultat de egalitate. 1—1, 
reprezentativa României s-a 
calificat in finala Campionatu
lui balcanic, unde va intilni, a- 
nul viitor, reprezentativa Bul
gariei. Este un succes care ono
rează echipa tricolorilor și, de
sigur, fotbalul românesc. Din 
aprilie 1974, pină acum, repre
zentativa tării noastre a susți
nut 14 întîlniri inter-țări (ofici
ale și amicale) fără să cunoască 
înfringerea. Grecii au vrut e- 
norm să cîștige acest meci. Așa 
cum scriau ziarele elene, ieri 
dimineața, ei n-au putut „sparge 
gheața" — în cele 14 confruntări 
bilaterale românii au obținut de 
9 ori victoria și de 5 ori s-au 
înregistrat rezultate de egalitate.

Creînd faze spectaculoase, de 
rafinament tehnic, dominînd în 
prima repriză terenul și jo
cul, a sporit încrederea ju
cătorilor în forțele proprii, 
ceea ce a făcut ca în atac 
să acționeze cu luciditate (prima 
repriză) iar în apărare (repriza a 
doua) să închidă culoarele forțate 
de atacanții greci. în majoritatea 
momentelor partidei, echipa 
noastră a desfășurat un joc mo
dern, caracterizat printr-o cir
culație rapidă a balonului și o 
mișcare derutantă a jucătorilor 
in teren, putindu-se astfel reali
za infiltrări foarte periculoase 
spre buturile grecești. încheiate 
cu șuturi, așa cum s-a întimplat 
și în faza din care Dumitru a 
marcat golul. Am remarcat, de 
asemenea, faptul că echipa a 
jucat cu multă abnegație și dă
ruire t marcajul, acțiunile de 

Vietnam, în lumina noilor con
diții create de victoria deplină 
și eliberarea totală a Vietnamu
lui. Delegațiile au exprimat sa
tisfacția pentru măreața victo
rie obținută de poporul vietna
mez împotriva intervenției im
perialiste, in lupta pentru liber
tate și independență națională, 
pentru dreptul de a-și hotărî 
singur destinele, calea dezvoltă
rii economice și sociale. Delega
țiile au exprimat in unanimita
te solidaritatea cu cauza nobilă 
a poporului vietnamez, dorința 
țărilor lor de a oferi un sprijin 
și un ajutor activ eforturilor 
desfășurate de poporul vietna
mez pentru reconstrucția paș
nică a țării, pentru edificarea 
societății socialiste, pentru dez
voltarea unei culturi noi. pusă 
în întregime în slujba poporu
lui, a ridicării nivelului său de 
trai, material și spiritual.

A fost acceptată invitația de
legației Republicii Populare 
Mongole ca miniștrii culturii să 
se intîlnească în cursul anului 
viitor, în luna septembrie, în
tr-o consfătuire, la Ulan-Bator.

Lucrările consfătuirii s-au 
desfășurat într-un spirit con
structiv și intr-o atmosferă de 
colaborare tovărășească. Parti
cipanții la consfătuire și-au ex
primat dorința unanimă de a 
perfecționa și adînci relațiile în 
domeniul culturii și artei, con
tribuind astfel la continua în
tărire a prieteniei dintre țările 
lor.

*
din țările respective, pentru dez
voltarea colaborării multilaterale 
a .popoarelor lor, pentru înflo
rirea culturii socialiste puse în 
slujba făuririi omului nou, a i- 
dealurijor de progres, a destin
derii, securității și păcii inter
naționale.

Masa s-a desfășurat într-o am
bianță de caldă prietenie și cor
dialitate.

tovarășe comandant suprem, că, 
militînd pentru aplicarea cu 
consecvență in procesul instruc- 
tiv-educativ a cerințelor rezul
tate din istoricele documente 
ale Congresului al XI-lea al 
partidului, a indicațiilor progra
matice date de dumneavoastră 
în magistrala cuvintare rostită 
cu prilejul marii adunări popu
lare de la Craiova, vom lua noi 
măsuri pentru ridicarea conținu
tului științific și formativ al în
vățămîntului, pentru integrarea 
lui tot mai strînsă cu cercetarea 
și producția, cu practica instrui
rii și educării trupelor. Ne re- 
înnoim angajamentul solemn 
față de conducerea partidului și 
statului, față de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe coman
dant suprem, că vom munci fără 
preget pentru a pregăti coman
danți, ofițeri de stat major, ac
tiviști de partid, ingineri și sub- 
ingineri militari cu temeinice 
cunoștințe de specialitate, cu o 
înaltă conștiință politică și un 
profil etic înaintat, profund de
votați poporului și partidului, 
pătrunși de spirit revoluționar, 
capabili să organizeze și să des
fășoare procesul de instruire și 
educare a trupelor la nivelul 
exigențelor actuale, hotărîți să-și 
consacre întreaga capacitate și 
energie nobilei misiuni de stră- 
juire a cuceririlor noastre socia
liste. a independenței și suvera
nității patriei dragi — Republica 
Socialistă România".

Festivități ocazionate de înce
perea noultți an de studii au a- 
vut loc si în celelalte institutli 
de învățămînt ale armatei la 
care au participat membri ai 
Consiliului de conducere al Ml- 
nisterului Apărării Naționale.

deposedare și de blocare a ata- 
canților adverși — prin grupuri 
de jucători — presingul exer
citat, toate acestea demonstrea
ză că echipa a înregistrat pro
grese serioase in realizarea unui 
potențial fizic corespunzător, in 
cristalizarea unei idei de joc și 
în întărirea răspunderii pentru 
rezultat, pentru reprezentarea 
prestigioasă a fotbalului româ
nesc în arena internațională. Cu 
toată dominarea gazdelor din 
partea a doua a jocului, noi 
puteam ciștiga acest meci, 
dacă foloseam mai lucid și 
hotărît arma contraatacului : 
Lucescu și Fazekaș din astfel 
de acțiuni au avut două 
mari ocazii de a înscrie. Șansa 
insă nu le-a surîs. Jocul de la 
Salonic se înscrie pe linia bu
nelor evoluții și rezultate dobin- 
dite, cum spuneam, de un an 
și jumătate încoace, și arată, 
totodată, că naționala noastră 
arc resurse și posibilități ne
valorificate încă, dispune de ju
cători capabili să practice un 
fotbal modern, in care circula
ția rapidă a mingii și mișcarea 
jucătorilor poate face casă 
bună cu marcarea și deposeda
rea adversarilor, cu acțiunile o- 
fensive soldate cu șuturi și go
luri. Un argument ne oferă e- 
xamenul trecut „cu brio" de 
cei doi debutanți în echipa na
țională, portarul Morsru — este 
cel mai tînăr portar debutant 
(19 ani) din toată istoria soc- 
cerului românesc — și Fazekaș. 
Stelistul se anunță un talent 
remarcabil, este curajos și ho
tărît, are o foarte bună priză 
la balon. Fazekaș a arătat, la

TELEGRAMĂ
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a trimis președintelui Consiliului Comandamen
tului al Republicii Arabe Yemen, locotenent-colonel IBRAHIM 
MOHAMMED AL-HAMDI, următoarea telegramă :

Aniversarea Zilei naționale a Republicii Arabe Yemen îmi oferă 
plăcutul prilej să vă adresez sincere felicitări și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire personală, de bunăstare și pace po
porului yemenit prieten.

Exprim convingerea că bunele relații dintre Republica Socialistă 
România și Republica Arabă Yemen se vor dezvolta în continuare, 
în folosul celor două țări și popoare, al cauzei înțelegerii și colabo
rării internaționale.

Pentru salvarea vieții 
tinerilor militanți 

spanioli
Primul ministru al Guvernu

lui Republicii Socialiste Româ
nia, Manea Mănescu, a adresat 
o telegramă președintelui Con
siliului de Miniștri al Spaniei în 
car? se spune :

In spiritul respectării drep
turilor fundamentale ale omului, 
a prevederilor cuprinse în Actul 
final al Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa, 
semnat și de dumneavoastră, și 
pornind de la considerentele u- 
manitare, guvernul român vă 
adresează apelul de a revoca 
sentințele de condamnare la 
moarte pronunțate în recentele 
procese intentate unor tineri 
militanți spanioli, ceea ce ar 
veni și în întîmpinarea cererii 
și dorinței opiniei publice din 
România.

SOSIRI
La invitația Comitetului Cen

tral al Partidului Comunist Ro
mân, joi a sosit în Capitală 
Ghiorghios Mavros, președintele 
Partidului Uniunea de Centru- 
Noile Forțe din Grecia. Oaspe
tele este însoțit de Lascaris Las- 
caridis, deputat în parlamentul 
elen.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspeții au fost salutați 
de tovarășii Ștefan Voitec, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., Va
sile Șandru, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., de ac
tiviști de partid.

Au fost prezenți reprezentanți 
ai Ambasadei Republicii Elene 
la București.

★
Joi dimineața, a sosit în Ca

pitală o delegație a Asociației 
de prietenie sovieto-română 
(A.P.S.R.), condusă de Ivan Se- 
mionovici Feodorov, președintele 
Consiliului regional Novgorod 
al sindicatelor, președintele fi
lialei Novgorod a A.P.S.R.. care, 
la invitația Consiliului General 
ARLUS, va efectua o vizită în 
țara noastră.

RECEPȚIE
Cu prilejul vizitei în țara 

noastră a președintelui Camerei 
Comunelor din Marea Britanie, 
John Selwyn Lloyd, ambasado
rul Marii Britanii la București, 
Jeffrey Charles Peterson, a ofe
rit, joi, o recepție.

La recepție au participat 
Gheorghe Cioară, primarul ge
neral al Capitalei. Nicolae Gio
san, președintele Marii Adunări 
Naționale. Virgil Teodorescu. 
vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Ion Gheorghe, prim-vieepre- 
ședinte al Consiliului popular 
municipal București, Corneliu 
Mănescu și Ioan Pop D. Popa, 
președinți de comisii permanen
te ai M.A.N., Roman Moldovan, 
președintele Grupului parlamen
tar pentru relațiile de prietenie 
România—Marea Britanie, depu- 
tați, oameni de știință, artă și 
cultură.

PRIMIRE
Joi dimineața, tovarășul Paul 

Niculescu, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul educa
ției și învățămîntului, a pri
mit delegația Departamentu
lui Educației Naționale din 
Republica Zair, condusă de 

rîndul lui, că este capabil să in
terpreteze rolul unei extreme 
tehnice — are viteză, dribling, 
forță de pătrundere — și inte
grarea lui in mecanismul echi
pei va însemna un plus de pe
riculozitate a compartimentului 
ofensiv. Aprecieri pozitive 'se 
pot face la adresa liniei de 
mijloc (Dumitru. Dinu , Boloni)
— laborioasă, joc de concepție
— ca și la apărare (Cheran, 
Sandu Gabriel, Sătmăreanu) — 
mobilă și decisă, excepție fă- 
cind Anghelini, care a fost prea 
ușor depășit.

Firește, jocul echipei noastre 
n-a fost și nu este perfect. Nici 
jucătorii n-au evoluat la po
tentele lor maxime. S-au comis 
și destule greșeli și n-am ciștiga 
nimic din experiența meciurilor 
jucate dacă nu am sublinia și 
defecțiunile. Jocul în atac al 
echipei suferă încă prin intrarea 
destul de rară în acțiuni ofen
sive pornite de cei doi mijlocași. 
Dumitru și Boloni, distribuiți în 
această fază a jocului — acțiu
nea ofensivă — in rolurile foș
tilor interi ; virful de atac, Ior- 
dănescu, se dovedește fragil, în 
acest post, deprinderile lui fiind 
cu totul altele — de mijlocaș 
ofensiv — decit cele pe care le 
cere, aștăzi, un asemenea rol. 
Apoi echipa noastră are scăderi 
de ritm, inconsecvențe în ce 
privește tactica și orientarea în 
joc : asta s-a văzut in evoluția 
total diferită in repriza secundă 
a meciului de la Salonic. Echipa 
trebuie educată să joace, in a- 
ceeași manieră, toată partida.

VASILE CĂBULEA 

Mabolia Inengo Tra Bwato, co
misar de stat pentru educație 
națională, care, la invitația Mi
nisterului Educației și Invăță- 
mîntului, întreprinde o vizită in 
țara noastră.

Cu acest prilej s-a făcut un 
schimb de experiență și au fost 
discutate posibilitățile de extin
dere, în continuare, a colaboră
rii româno-zaireze în domeniul 
învățămîntului și pregătirii ca
drelor.

La întrevedere, desfășurată în
tr-o atmosferă caldă, de înțele
gere reciprocă, a participat Bo- 
kingi Embeyolo, ambasadorul 
Republicii Zair la București.

★
In aceeași zi, oaspeții, însoțiți 

de ministrul educației și învă
țămîntului, au vizitat Institutul 
Politehnic din Capitală.

PLECĂRI
Joi dimineață a părăsit Capi

tala delegația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Grecia (interior), condusă de 
Haralambos Drakopoulos, secre
tar al C.C. al P.C. din Grecia 
(interior), care, la invitația Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, a făcut o vi
zită în țara noastră.

Din delegație au făcut parte: 
Dimitrios Partsalidis, membru 
al C.C. al P.C. din Grecia (in
terior), și Lefteris Voutsas 
membru al C.C. al P.C. din Gre
cia (interior), directorul ziarului 
„Avghi".

La plecare, pe aeroportul Olo- 
peni, oaspeții au fost salutați de 
tovarășii Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., Ștefan 
Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ghizela 
Vass. membru al C.C. al P.C.R., 
Nicolae Ionescu, șef de sector la 
C.C. al .P.C.R., de activiști de 
partid.

★
Președintele părții americane 

în Consiliul economic româno- 
american, Milton Rozenthal, pre
ședintele Consiliului de admi
nistrație al Companiei Engel
hardt Minerals and Chemical, 
care a făcut o vizită în țara 
noastră, a părăsit, în cursul di
mineții de joi, Capitala.

SESIUNE
La București au început, în 

cursul dimineții de joi, lucrări
le celei de-a doua sesiuni a Co
misiei mixte româno-sudaneze 
de cooperare economică și teh
nică.

In spiritul celor convenite de 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Sayed Gaffar Mohamed Numeiri 
sint examinate stadiul ac
tual al relațiilor economi
ce bilaterale, precum și măsuri
le necesare a fi întreprinse pen
tru finalizarea unor acțiuni de 
cooperare în domeniile chimiei, 
minier, prelucrării lemnului și 
materialelor de construcții, agri
culturii etc. Sint analizate. de 
asemenea. modul desfășurării 
schimburilor comerciale româ
no-sudaneze și perspectivele ex
tinderii și diversificării lor.

Delegația română la lucrări 
este condusă de Ion Pățan, vi
ceprim-ministru al guvernului; 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale, iar delegația sudnneză de 
Mamoun Biheiri. ministrul fi
nanțelor și economiei naționale.

ÎNTÎLNIRI
Joi dimineața, tovarășul Gheor

ghe Petrescu, vicepreședinte al 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
s-a întilnit cu delegația Federa
ției Indoneziene a Muncii, con
dusă de Sukarno, secretar gene
ral, care, la invitația Consiliului 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, efec
tuează o vizită în tara noastră.

★
Joi, Janos Fazekaș, viceprim- 

ministru al guvernului, pre
ședintele părții române în Co
misia guvernamentală româno- 
polonă de colaborare economică, 
s-a întilnit cu Jozef Tejchma, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele părții po
lone în comisie.

Cu acest prilej au fost abor
date probleme privind dezvol
tarea schimburilor comerciale și 
a cooperării economice între ce
le două țări.

A fost prezent Wladyslaw 
Wojtasik, ambasadorul Poloniei 
la București.

ASOCIAȚIE
DE PRIETENIE

Sub egida Frontului Unității 
Socialiste și Institutului român 
pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, joi după-amiază, a 
avut loc în Capitală adunarea de 
constituire a Asociației de pri
etenie româno-filipineză.

Președinte al acesteia a fost 
desemnat Nicolae Ștefan, prim- 
adjunct al ministrului comerțu
lui exterior și cooperării econo
mice internaționale. Ca vicepre
ședinți au fost aleși Titus Po
pescu, vicepreședinte al Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție, și Iuliana 
Bucur, secretar general în Mi
nisterul Industriei Ușoare, depu
tat in M.A.N.

în încheierea adunării, parti
cipanții au adresat o telegramă 
de salut Asociației de prietenie 
Filipine-România de la Manila.

DECRET
Prin Decret prezidențial, to

varășul Gheorghe Cazan a fost 
eliberat din funcția de ministru 
al industriei ușoare.

Prin același decret, în funcția 
de ministru al industriei ușoare 
a fost numită tovarășa Lina 
Ciobanu.
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Autodizolvarea unei 
alianțe anacronice

Ministrul afacerilor externe, 
George Macovescu, șeful delega
ției țării noastre la cea de-a 
XXX-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U., a avut, miercuri 
după-amiază, o întrevedere cu 
ministrul afacerilor externe al 
Ciprului, John Christophides, în 
cursul căreia a fost abordată si
tuația din Cipru. Exprimînd în
grijorarea guvernului țării noas
tre față de menținerea stării de 
încordare din insulă, ministrul 
român a subliniat necesitatea ca 
aceasta să-și găsească o rezol
vare pașnică, pe baza respectării 
independenței, integrității terito
riale și suveranității statului ci
priot. Cei doi miniștri au fost 
de acord că, în împrejurările ac
tuale, se impune intensificarea 
eforturilor tuturor părților inte
resate pentru ajungerea la o ase
menea rezolvare, conformă inte
reselor întregului popor cipriot 
și năcii in zonă.

în după-amiaza aceleiași zile, 
ministrul de externe român a 
avut o întrevedere cu ministrul 
afacerilor externe al Turciei, 
Ihsan Sabri Caglayangil, căruia 
i-a reafirmat interesul țării 
noastre, exprimat recent de pre
ședintele Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu, în 
convorbirile avute la București 
cu premierul Suleyman Demirel, 
de a se întreprinde noi pași în 
direcția căutării unei soluții po
litice în conflictul din Cipru. Cei 
doi miniștri au convenit să men-

țină în continuare contactele și 
să se consulte în. legătură cu e- 
voluția situației din Cipru, cu 
eforturile de soluționare pe căi 
politice a conflictului, în scopul 
păstrării independenței, integri
tății teritoriale și suveranității 
Ciprului, asigurîndu-se coope
rarea pașnică între cele două 
comunități.

Miercuri seara, ministrul afa
cerilor externe al României a a- 
vut, de asemenea, o întrevedere 
cu Miloș Minici, vicepreședinte 
al Consiliului Executiv Federal, 
secretar federal pentru afacerile 
externe al Iugoslaviei.

Miloș Minici și George Maco- 
vescu au evocat cu satisfacție 
prezența României la lucrările 
recentei conferințe a miniștrilor 
afacerilor externe ai țărilor ne
aliniate de la Lima, apreciind că 
aceasta constituie o expresie a 
solidarității active a țării noas
tre cu aceste state și au eviden
țiat dorința guvernelor lor de 
a continua o colaborare strînsă 
în cadrul activităților viitoare 
ale grupului țărilor nealiniate și, 
în general, ale țărilor în curs de 
dezvoltare. Cei doi miniștri au 
făcut un schimb de vederi în le
gătură cu posibilitățile dezvoltă
rii unei colaborări multilaterale 
între guvernele statelor balca
nice, exprimînd hotărîrea Româ
niei și Iugoslaviei de a acționa 
în această direcție, pentru sta
tornicirea în regiune a unui cli
mat de încredere, bună vecină tata 
și cooperare fructuoasă.

parte din instalațiile Combinatului petrochimic de la Șengli.R.P. CHINEZĂ: O

Președintele 
Gabonului a primit 
pe șeful delegației 
de experți români
Cu ocazia vizitei efectuate în 

Gabon, șeful delegației de ex
perți români în domeniile mi
nier și geologic, Dan. Rădulescu, 
adjunct al ministrului minelor, 
petrolului și geologiei, a fost 
primit de președintele Republi
cii Gaboneze, Albert Bernard 
Bongo, căruia i-a transmis din 
partea președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, un mesaj de 
prietenie, precum și urări de 
progres și bunăstare poporului 
gabonez prieten. Mulțumind, pre
ședintele Albert Bernard Bongo 
a transmis, la rîndul său, pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu, urări 
de sănătate, fericire și viață 
lungă, iar poporului român prie
ten. urări de noi succese in dez
voltarea șa economică și socială, 
de fericire și prosperitate.

Ceremonia consacrata împlinirii a trei decenii de la crearea 
organizației

Miercuri seara, în sala Adu
nării Generale a O.N.U. a avut 
loc o ceremonie solemnă, urma
tă de un spectacol muzical, de
dicată împlinirii a trei decenii 
de existență a Organizației Na
țiunilor Unite.

într-o scurtă alocuțiune, pre
ședintele sesiunii Adunării Ge
nerale, Gaston Thorn, prim- 
ministru al Luxemburgului, a 
apreciat că, în cele trei decenii 
de existență, O.N.U. a fost ca
pabil să facă față încercărilor 
la care a fost supus și să se 
adapteze uneia dintre acele pe
rioade ale istoriei in care ome
nirea acomodindu-se cu dimen
siunile noi ale problemelor de 
Interes general, a fost martora 
unor mari schimbări înnoitoare 
în viața internațională.

Președintele Adunării a adre
sat un apel tuturor țărilor mem
bre ale Organizației pentru ca

O.N.U. să devină cu adevărat 
un instrument important în 
menținerea păcii și securității 
internaționale. El și-a exprimat 
încrederea că cea de-a XXX-a 
sesiune a Adunării Generale va 
contribui Ia realizarea acestor 
țeluri nobile.

Secretarul general al Organi
zației, Kurt Waldheim, a subli
niat, la rîndul său, capacitatea 
Organizației Națiunilor Unite 
de a se adapta la realitățile 
lumii contemporane aflate în
tr-o * continuă transformare. 
Membrii organizației — a con
tinuat secretarul general al 
O.N.U. — au interese comune 
puternice, în primul rind hotă- 
rirea de a transforma în reali
tate aspirațiile nobile și idea
lurile Cartei, și de a edifica îm
preună o lume a păcii, în care 
să domnească o adevărată 
justiție pentru toți.

pe scurt
• LA ALGER a fost editat un 

nou ziar — ..L’Unite", organ 
central al Uniunii Naționale 
a Tineretului Algerian 
(U.N.J.A.), organizație consti
tuită în mai, anul acesta.

REUNIUNEA O.P.E.C.
• LA VIENA au continuat, 

joi, lucrările Conferinței minis
teriale extraordinare a Organi
zației țărilor exportatoare 
petrol (O.P.E.C.).

La încheierea reuniunii 
joi, ministrul venezuelean 
petrolului, Hernandez Acosta, a 
declarat că majoritatea partici- 
panților au căzut de acord asu
pra unei creșteri a prețului pe
trolului superioară cifrei de 5 
la sută, care ar urma să intre 
în vigoare la 1 octombrie. El a 
adăugat că majorarea prețului 
țițeiului va fi de ordinul a 7—8 
la sută față de nivelul actual, 
dar că sistemul primelor acor
date la export de unele țări 
O.P.E.C. nu va fi modificat.

de
de 
al

Actul final al C.S.C.E. 
distribuit ca document 

al O.N.U.
Cooperare rodnică 
româno-marocană

Consiliul miniștrilor afacerilor externe al Organizației Tratatului 
Asiei de Sud-Est (S.E.A.T.O.), întrunit, miercuri, la New York, în 
cadrul celei de-a XX-a sesiuni anuale, a hotărît, în unanimitate, 
dizolvarea acestui pact militar.

In comunicatul dat publicității 
în urma reuniunii — la care au 
luat parte miniștrii de externe 
ai Australiei, Noii Zeelande, Fi
lipinelor, Tailandei, Marii Bri
tanii și S.U.A. — se menționea
ză că, examinînd situația din 
Asia de Sud-Est, țările membre 
au ajuns la concluzia că, „da
torită schimbării circumstanțelor 
din regiune", alianța militară 
trebuie să fie desființată. „In 
consecință — se arată în comu
nicat — Consiliul a dat instruc
țiuni secretarului general al 
S.E.A.T.O. (Sunthorn Honglada- 
rom — Tailanda) să pregătească 
un plan detaliat pentru ca pro
cesul de desființare să se des
fășoare în ordine și sistematic".

Cu toate că în documentul fi
nal al reuniunii data limită a 
desființării alianței nu este a- 
nunțată, s-a convenit, după cum 
a precizat unul dintre miniștrii 
de externe participantă, ca acest 
bloc să fie lichidat gradual în 
viitorii doi ani.

Laconismul acestui comunicat 
Iasă să transpară, totuși, cu cla
ritate, că hotărîrea Consiliului 
S.E.A.T.O. privind autodesfiin- 
țarea Pactului a fost impusă de 
evoluția evenimentelor din Asia 
de Sud-Est, de noile realități de 
pe continentul asiatic, unde se 
afirmă cu putere — ca de altfel, 
în întreaga lume — cursul nou, 
spre destindere și cooperare, 
condiții în care blocurile^ mili
tare au devenit o prezentă ana
cronică, în dezacord cu cerințele 
instaurării unor relații noi între 
state, ale edificării unei păci și 
securități reale.

motorii săi îl vedeau ca pe un 
fel de „jandarm local" instalat 
in Asia de Sud-Est. Concomi
tent, au ciștigat teren o serie de 
idei și inițiative politice r.:', 
între care transformarea Asiei 
de Sud-Est într-o zonă de 
înțelegere și neutralitate, 
sprijinite de guvernele 
Chineze, Filipinelor, Malayeziei, 
Singaporelui și de alte țări.

Faptul că SEATO a fost im
pus din afară în viața continen
tului asiatic, servind unor inte
rese străine, a fost remarcat de 
la început de o serie de perso
nalități politice din țările si
tuate in regiune. Astfel, primul 
ministru al Australiei, Gough 

~ Whitlam, a caracterizat organi
zația ca „muribundă" încă în 
urmă cu doi ani. Respingind 
teza „umbrelei" de protecție a 
acestui bloc militar pentru așa- 
zisa „apărare" a independenței 
și suveranității, conducătorii po
litici ai Australiei și Noii Zee- 
lande au declarat că țările lor 
nu sint in pericol și nu au ne
voie de o atare „umbrelă", in- 
tenționînd să urmeze o linie in
dependentă in viața internațio
nală.

Procesul de dezagregare al 
SEATO s-a desfășurat, în ulti
mii ani, relativ încet, dar sigur. 
In urmă cu peste un an, revista 
italiană „Relazioni Intemazio- 
nali“ arăta că „SEATO a avut 
întotdeauna o viață grea* din 
cauza proceselor înnoitoare, în 
direcția destinderii și colaboră
rii pașnice dintre țările din sud- 
estul asiatic. Luările de poziția 
ale unor țări mici fi mijlocii 
din cadrul alianței în favoarea 
desființării SEATO și a promo- 

' vării unei politici noi în Asia 
au crescut în intensitate în ulti
ma perioadă. Astfel, premierul 
Noii Zeelande califica alianța 
drept o „organizație atrofiată" 
iar ministrul de externe al Fiii- 
pinelor aprecia că „SEATO e- 
xistă în afara oricărui context, 
este rupt de orice legătură sem
nificativă cu zona sa“, fiind „o 
prezență provocatoare și inutilă 
în climatul asiatic". Aceste luări 
de poziție și evoluțiile pozitive 
ale raporturilor dintre statele 
din regiune din ansamblul vieții 
internaționale au servit drept 
catalizatori ai procesului de 
decădere a blocurilor din Asia.

Au devenit adevăruri peremp
torii ale zilelor noastre faptul că 
securitatea popoarelor nu rezi
dă în existența grupărilor mili
tare antagoniste sau in utiliza
rea instrumentelor politicii de 
forță și dictat, — care nu fac 
decît să alimenteze încordarea, 
animozitățile și neîncrederea în
tre națiuni — ci, dimpotrivă, în 
respectarea și aplicarea strictă 
de către toate statele a princi
piilor independenței și suverani
tății naționale, egalității în drep
turi, neamestecului in treburile 
interne și avantajului reciproc, 
în înfăptuirea dezarmării, in pri
mul rind a celei nucleare, în 
statornicirea pe aceste baze a 
unor relații de bună vecinătate, 
prietenie și colaborare intre toa
te popoarele.

noi,

pace, 
idei 

R. P.

i

După cum s-a anunțat, din 
Însărcinarea șefilor de stat și 
de guvern ai celor 35 de țări 
participante la Conferința 
pentru securitate și coope
rare în Europa, ministrul a- 
facerilor externe al Finlan
dei, Olavl Mattila, a remis se
cretarului general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, o copie a 
Actului final al Conferinței, 
cerînd ca acesta să fie dis
tribuit în calitate de docu
ment al Națiunilor Unite. La 
rîndul său, după cum a pre
cizat un purtător de cuvînt 
al O.N.U., Kurt Waldheim „a 
subliniat marea importantă 
a Conferinței pentru securi
tate și cooperare în Europa, 
a concluziilor șî recomandă
rilor sale pentru cooperarea 
și securitatea internațională".

După cum s-a anunțat ofi
cial la Helsinki, guvernul 
Finlandei a remis copii au
tentificate ale Actului final 
guvernelor tuturor statelor 
participante Ia Conferința 
pentru securitate și cooperare 
in Europa.

Progrese remarcabile in construcția portului

Nador de către specialiștii români e la crearea sa, la 
8 noiembrie 
prin Pactul de 
Manila, SEATO 
fost conceput 
fondatorii săi ca o 

organizație militară orientată 
împotriva intereselor păcii si 
înțelegerii în Asia de Sud-Est, 
a independenței și suveranității 
națiunilor din regiune, ca un 
instrument al politicii imperia
liste de forță, dictat și ingerin
țe in treburile interne ale altor 
popoare. Conceput astfel, Pac
tul, deși i s-a conferit de către 
creatorii săi falsa aureolă de 
„factor de stabilitate și coopera
re", și a fost, rind pe rind, a- 
poi, „redimensionat", „reorien- 
tat“, „adaptat", nu putea, în mod 
obiectiv, să aibă altă soartă de
cît cea a eroziunii, dezintegră
rii treptate și, in final, cea a 
falimentului — sub impactul 
inexorabil al marilor transfor
mări înnoitoare, naționale și so
ciale, ce au loc în viața inter
națională, în general, și în Asia 
de Sud-Est, în special. La di
zolvarea blocului au contribuit 
numeroși factori, între care de
ciziile unor state membre — 
Pakistanul și Franța — de a se 
retrage din alianță, încetarea 
conflictului din Indochina, afir
marea viguroasă a R.P. Chineze 
in viața politică internațională, 
în sfirșit, ineficacitatea practi
că a acestui pact pe care pro-

1954, 
la 
a 

de
Specialiștii români 

s-a încredințat — pe 
contract intervenit între între
prinderea Contransimex, din ca
drul Ministerului Transporturi
lor și Telecomunicațiilor, și Mi
nisterul Lucrărilor Publice din 
Maroc — construcția portului 
Nador, de pe coasta marocană 
la Mediterana — au obținut pri
mele. succese. Astfel, ei au rea
lizat peste o pătrime din lun
gimea digului maritim de 2,5 
kilometri ce va închide bazinul 
portului, precum și 150 000 de 
metri cubi din terasamentele 
platformei portuare. în curînd 
va începe betonarea primilor te- 
trapozi, care vor apăra digul de 
valurile puternice ale Medite- 
ranei. Pentru alimentarea șan
tierului cu materiale de con
strucție în flux continuu, în 
apropiere a fost deschisă o ca
rieră cu o capacitate anuală de 
un milion de tone. Se lucrează

cărora li 
baza unui

în întregime mecanizat, cu ma
șini și agregate sosite din țara 
noastră — stații de betonare, 
excavatoare, autobasculante, bul
dozere, macarale pe șenile. Pe 
șantier urmează să soseasță și 
utilaje plutitoare pentru extin
derea lucrărilor în bazinul por
tuar. Se apreciază că, deși au 
fost obținute progrese remarca
bile, trebuie depuse noi efor
turi vizînd imprimarea unui 
ritm mai alert de lucru.

Nadorul este primul port ma
rocan ce se construiește după 
obținerea independenței națio
nale de către acest stat arab și 
va fi cel mai mare port al ță
rii la Marea Mediterană., El va 
deservi și viitorul centru side
rurgic, aflat în construcție la 
Oued Metili.

ÎNTREVEDERE 
GROMIKO - ALLON

• AGENȚIILE France Presse 
și Reuter relatează că, Ia cererea 
părții israeliene, ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S., A. A. 
Gromîko, și ministrul de externe 
al Israelului, Yigal Allon, 
zenți la lucrările actualei 
uni a Adunării Generale

Yemen
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Astăzi poporul yeme- 
nit sărbătorește împlini
rea a 13 ani de la procla
marea Republicii Arabe 
Yemen. La 26 septem
brie 1962, după o luptă 
îndelungată, a fost răs
turnat regimul monarho- 
feudal al imamului El 
Badr.

• Republica Arabă Yemen 
este situată în sud-estul Pe
ninsulei Arabice, între Arabia 
Saudită. Republica Democra
tică Populară a Yemenului 
și Marea Roșie, avînd o 
populație de peste 6 milioa
ne de locuitori. Teritoriul, in 
cea mai mare parte deluros 
și muntos — cu înălțimi a- 
jungînd pină la 3 600 metri 
— este străbătut de o bogată 
rețea de pîrîuri și riuri, ce 
nu ajung, însă, pină la țăr
mul mării. în partea estică 
se întinde deșertul Rub al 
Khali, cu văi seci, dune de 
nisip și vegetație rară. De-a 
lungul coastei Mării Roșii se 
întinde o cimpie joasă, ni
sipoasă și eu oaze fertile. 
Capitala țării este orașul 
Sanaa.

• Anii care s-au scurs de 
Ia proclamarea republicii 
s-au caracterizat prin efor
turi continue pentru învin
gerea înapoierii economice 
și sociale lăsate de vechiul 
regim. Prima constituție din 
istoria țării, promulgată 
după instituirea regimului

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 1975
SE MAI ÎNTÎMPLĂ MINUNI : 

Sala Palatului (orele 17,15; 20,15).
PICIUL -----  TRINTORII : Patria

(orele 9; 11,15; 13,30; 15.45; 13;
20,15) ; Favorit (orele 9.15; 11,30;
13.45; 16; 18,15; 20.30).

ROMANȚA DESPRE ÎNDRĂ
GOSTIȚI : scala (orele 9.30; 12;
14.30: 17.30 ; 20.15).

DOMNIȘOARA ROBINSON : 
Victoria (orele 9; 11,15: 13,30; 16: 
13.15: 20.30).

URME FIERBINȚI : Central ta
rele 9,30; 11,30; 13.45: 16; 18.15;
20.30) .

ELIXIRUL TINEREȚII : Capitol 
(orele 9.30: 11.45: 14: 16: 13,15;
20.30) : Melodia (orele 9: 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30) : Gloria ta
rele 8.45: 10,45: 12,45: 16.45; 18.45: 
20.45) : Grădina Capitol (ora 19) : 
Casa Filmului (orele 10; 12; 14; 16; 
18; 20).

CALVARUL UNEI FEMEI : Lu
ceafărul (orele 9: 11.15; 13,30: 16:
18,15; 20,30) ; București (orele 8.30: 
10,45; 13; 16; 13.15: 20.30) : Grădina 
București — (ora 19,15).

RĂZBUNAREA 
Lumina (orele 
18; 20).

LUI DANI 1 
9: 11.15: 13.30; 16;

o întrevedere, care a durat peste 
trei ore.

republican, a oferit un ca
dru larg transformărilor în
noitoare. în planurile de 
dezvoltare a economiei țării, 
unul din obiectivele priorita
re l-a constituit punerea în 
valoare a resurselor naționa
le in interes propriu. Prin
tre cele mai importante uni
tăți economice, sociale și de 
transport intrate în funcțiu
ne în acești ani se 
fabricile de ciment, 
niu, medicamente și
ve, două aeroporturi (Hoției- 
da și Wadi Zabid), spitale, 
numeroase școli, șosele. De 
asemenea, a fost înființată o 
companie petrolieră națio
nală care exploatează țițeiul 
din deșertul Tihar. în agri
cultură, principala ramură a 
economiei R.A. Yemen, s-au 
luat măsuri de creștere a 
producției și de extindere a 
sistemelor de irigații. Pe 
pantele din interiorul țării 
și în cimpia litoralului se 
cultivă mei, porumb, cafea, 
ovăz, bumbac, viță de vie, 
citrice,. Populația din zona 
deluroasă și de munte se o- 
cupă cu creșterea animale
lor. Sînt în curs de desfășu
rare pregătiri pentru o mai 
eficientă valorificare a bo
gățiilor naționale ale țării, 
între care cărbune, sulf, cu
pru, pietre semiprețioase.

• între Republica Socialis
tă România și Republica 
Arabă Yemen s-au sta
tornicit relații prietenești, de 
colaborare pe multiple pla
nuri, relații care cunosc un 
curs ascendent și care se 
dezvoltă în interesul ambe
lor popoare, al cauzei înțe
legerii internaționale.

• ÎN BAZA unui decret pre
zidențial publicat miercuri in 
Buletinul Oficial al Portugaliei, 
a fost declarată dizolvată a- 
genția de presă ANI, atribuțiile 
și bunurile sale materiale fiind 
preluate de Agencia de Noticias 
Portuguesa — ANOP, care are 
statut de instituție de stat.

• LA GENEVA a avut Ioc, 
joi, o nouă întilnire intre delega
țiile sovietică și americană care 
participă la tratativele privind 
limitarea armamentelor strate
gice ofensive.

• ITALIA va sesiza din nou, 
înainte de sfîrșitul anului. Co
misia Pieței comune în legătură 
cu problemele planificării agri
cole și protejării agricultorilor 
din țările C.E.E., a declarat A- 
dolfo Battaglia, subsecretar de 
stat la Ministerul de Externe 
italian. El a făcut această preci
zare în cadrul- dezbaterilor Par
lamentului vest-european, 
cărui lucrări se desfășoară 
Luxemburg.

Cu prilejul acestor dezbateri, 
reprezentanții forurilor legislati
ve ale țărilor membre ale C.E.E. 
au fost informați de membrii 
Consiliului .Ministerial și ai Co
misiei C.E.E. asupra unor as
pecte ale coperării dintre „cei 
nouă“ în domeniile agricol și so
cial.

NOI ARESTĂRI IN SPANIA
• UN NUMĂR de 35 de per

soane. bănuite a fi membre aie 
„Partidului Muncii din Spania" 
și ale organizației de tineret 
„Tînăra Gardă Roșie", au fost 
arestate la Saragosa, anunță u'n 
comunicat al poliției spaniole, 
reluat de agenția France Presse. 
între ele se află 12 membri ai 
conducerii provinciale a P.M.S., 
precizează comunicatul.

@ CELE 25 MILIOANE DE VICTIME. De la construirea pri- 
mului automobil și pină în prezent, acest modern mijloc de 
transport este „vinovat" de moartea a aproximativ 25 milioane 
de persoane în întreaga lume, a declarat Norbert Tieman, re
prezentant al Agenției pentru transporturile rutiere din Sta
tele Unite. El a precizat că bilanțul este suoerior celui al 
victimelor tuturor războaielor din perioada respectivă, care este 
de 23,5 milioane o PREMIILE FESTIVALULUI INTERNATIO
NAL AL FILMULUI DE LA SAN SEBASTIAN. Marele Premiu 
„Scoica de aur" a fost acordat producției spaniole „Los Fur- 

„Scoica de argint" a re- 
scriitorului elvețian Frie- 
călăul", realizată de ac- 
producției americane „A 
de John Cassavetes. Pre-

tlvos" în regia lui Jose Luis Boran, 
venit ecranizării cunoscutei nuvele a 
drich Durrenmatt — „Judecătorul și 
torul american Maximilian Schell și 
woman under the influence", realizată_ ___________ ___________
miul special al juriului a fost acordat peliculei maghiare „Cu 
ochii legați" în regia lui Andras Kovacs. „Scoica de aur" 
pentru filmele documentare a fost cucerită de filmul „Dwoje", 
realizat de cineastul polonez Piotr Szpakowicz e „ELOISE" IN 
FLORIDA. Uraganul „Elolse" a pătruns pe o distanță de 225 km 
în interiorul statului american Florida, provocînd inundații, răs- 
turnînd locuințe mobile, smulgînd acoperișuri și producînd alte 
diverse avarii edificiilor. Totalul pagubelor este evaluat la 70 
milioane dolari, cel mai mult de suferit avînd localitățile Fort 
Walton, și Panama City. Pe de altă parte, o persoană și-a pier
dut viața. Uraganul s-a abătut marți, cu o viteză maximă a 
rafalelor de vint de peste 200 km la oră, asupra unei zone 
de 60 km lărgime a statului Florida. Pe măsură ce înainta 
pe uscat, ,,Eloise" a slăbit în Intensitate, pierzindu-și caracte
risticile de uragan și, apoi, de furtună tropicală. Anterior, 
„Eloise" a provocat 42 decese și mari distrugeri în Marea Ca
raibilor « DESCOPERIREA DE LA ZURICH. Poliția elvețiană 
a anunțat că a descoperit o vastă rețea Internațională de tra- 
ficanți de droguri, cu sediul la Zttrich. Banda cuprinde 113 per
soane de diferite naționalități, dar numai cîteva dintre ele au 
putut fi arestate pină în prezent. în decursul unui an, trafi- 
canții au transportat Prin Ziirich către R.F.G. șl Austria, 70—500 
tablete de morfină și peste 100 kg de hașiș, valorînd 2,5 mi
lioane mărci vest-germane pe piața ilicită a VA FI ESCALA
DATĂ PANTA DIN SUD? o echipă de alpiniști britanici care 
și-a propus cucerirea Everestulul pe panta sa sudică, neesca
ladată încă, a reușit să-și stabilească' tabăra la înălțimea de 
8 290 de metri. Pînă în prezent, nici un alpinist n-a putut de
păși dificultățile acestei pante renumite pentru inaccesibilita- 
tea sa « TOT MAI MULȚI TURIȘTI 1N EGIPT. în perioada 
ianuarie-iunie 1975 Egiptul a fost vizitat de 348 700 turiști, obti- 
nind beneficii de 35 700 000 lire egiptene (aproximativ 78 mili
oane dolari), mareînd o creștere de 44 la sută față de anul 
trecut « PRIMUL FESTIVAL INTERNAȚIONAL AL FILMU
LUI DE LA PARIS va fi inaugurat anul acesta. Prima ediție 
va avea loc între 17—24 noiembrie și vor fi prezentate circa 
100 de filme produse de realizatori francezi și străini. Orga
nizatorii prevăd pentru acest eveniment și o expoziție intitu
lată „80 de ani de film" © AUTOMOBILE CU GAZE LICHE
FIATE. In capitala sovietică a început exploatarea primei serii 
de autocamioane care folosesc drept combustibil gazele liche
fiate în locul benzinei. Peste doi ani, numărul unor astfel de 
mașini va ajunge, la Moscova, la 40 000. Utilizarea tot mal lar
gă a unor automobile care folosesc gazele în locul benzinei 
este determinată nu numai de necesitatea de a se economisi 
benzina, ci și de dorința de a se reduce gradul de poluare a 
atmosferei, gazele de eșapament fiind în acest caz mal puțin 
toxice.

DELICT DIN DRAGOSTE : Fes
tival (orele 9: 11.15: 13.30; 16;
13,15; 20,45) ; Feroviar (orele 9; 
11,15; 13,30 : 16: 18,15: 20.30).

LACUL CIUDĂȚENIILOR : Tim-' 
puri Noi (orele 9: 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20.15).

FLUVIUL FARÂ ÎNTOARCERE î 
Excelsior (orele 9; 11,15: 13,30; 16; 
18,15; 20,30) : Aurora (orele 9; 11.15; 
13,30; 15,45; 18; 20.15) ; Flamura
(orele 9: 11.15; 13,30; 15,45: 18;
20.15) ; Grădina Aurora (ora 19).

CEL MAI BUN OM PE CARE-L 
CUNOSC: Doina (orele 11: 13,15; 
15.30: 17.15; 20) — la ora 9.45 Pro
gram pentru copii.

SCUFUNDARE LA MARE ADÎN- 
CIME : Grivita (orele 9: 11.15: 
13.30; 16; 18,15: 20.30) : Volga (ore
le 9 : 11.15: 13,30: 15.45: 18: 20.15).

CĂLĂREȚUL FĂRĂ CAP : Da
cia (orele 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18;
20.15) .

OMUL DIN LARAMIE : Bucegl 
(orele 15,30; 17,45); Grădina Bucegi 
(ora 19.45).

EVADAREA î Lira (orele 15,30; 
18,30) ; Cosmos (orele 15,30: 18;
20.15) ; Grădina Lira (ora 20).

A FOST ODATĂ UN HOLLY
WOOD : Modern (orele 9; 11,30:

14; 16,30; 19,30) : Grădina Modern 
(ora 19).

OMUL DIN LONDRA : Unirea 
(orele 16; 18) ; Grădina Unirea 
(ora 19.43).

EMIGRANTUL : Drumul Sării 
(orele 15,30: 18: 20.15) ; Miorița (o- 
reie 9 : 11,15; 13,30; 15,45: 10; 20,15).

DRUMURI ALESE : Crîngași (o- 
rele 17).

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

FATA CARE VINDE FLORI S 
Pacea (orele 15.30; 18,15: 20,30).

ÎNTOARCEREA LUI COLT ALB: 
Giulești (orele 15.30; 18; 20,15); 
Tomis (orele 9; 11,15; 13.30: 15,45; 
18: 20.15) : Grădina Tomis (ora 19).

EPILOG LA GRANIȚĂ: Flacăra 
(orele 15,30; 18; 20,15).

ZIUA CEA MAI LUNGĂ: Cotro- 
ceni (orele 11; 15; 19).

sutjeska : Viitorul (orele 15: 
13: 20.30).

SOȚIA LUI JEAN : Floreasca 
(orele 9: 11.15: 13.30: 16: 18.15:
20.15).

ALO, TAXI ! : Arta (orele 15.30: 
17.45; 20) ; Grădina Arta (ora 19).

ÎNFRINGEREA LUI L. WILKI- 
SON : Moșilor (orele 15.30; 18) :
Grădina Moșilor (ora 19.30).

15.30; 18:

Progresul

(orele 16;

ATI CHEMAT DOCTORUL?: Ra
hova (orele 16; 18).

piaf ; Popular (orele
20,15).

NU TE VOI IUBI !
(orele 16: 18; 20).

LANȚURIMunca 
18: 20).

STRĂLUCIREA SOARELUI : VI- 
tan (orele 15,30: 18) : Grădina VI- 
tan (ora 19).
EVADARE DIN PLANETA MAI
MUȚELOR : Grădina Luceafărul 
(ora 19.30).

INCREDIBILELE AVENTURI A- 
LE UNOR ITALIENI ÎN RUSIA t 
Grădina Titan (ora 19).

SECRETUL PLANETEI MAIMU
ȚELOR : Grădina Festival (ora 19).

1001 de seri. 19,30 Teleiurnal. 20,00 
Mai aveți o Întrebare ? Fenomene 
naturale neobișnuite. 20,40 Film 
artistic : „Vrăjitoarea" — copro
ducție franco-suedeză. 22,10 24 de 
ore. 22,30 închiderea programului. 
PROGRAMUL II

17,00 Telex. 17,05 Muzică popu
lară. 17,20 Film artistic : ,,Pedro
pleacă în Sierra". 18,45 Armonii in
time. Oaspeți ai vieții muzicale 
românești : pianistul Franțols Joel 
Thiollier. 19.20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20.00 Vedete In recital : 
Karel Gott, Cliff Richard, France 
Gall, Udo Jurgens, Gitte, Vilma, 
Duo Cordalis. 20,20 Teatru scurt : 
„Ziarul de dimineață" de Valentin 
Munteanu. 21,15 Telex. 21,20 Viața 
economică a Capitalei. 21,45 Tele- 
rama. Corespondențe audio-vizua- 
le (II).

PROGRAMUL I
16,30 Teleșcoalâ. Organizare și 

conducere. Autoritatea maistrului. 
17,00 Emisiune în limba germană. 
18,45 Tragerea loto. 18,55 Din lu
mea plantelor și animalelor. 19,20

Teatrul ;,Ion Creangă" : FESTI
VALUL DE TOAMNA „FLACĂRA"
— 1975 — ora 19,30 ; Teatrul 
,.C. Tănase" (Sala Savoy) : CER 
CUVÎNTUL LA... DIVERSE —ora 
19.30 ; Teatrul ..Țăndărică" (Sala 
Victoria) : NINIGRA ȘI ALIGRU
— ora 17 : Circul București : CIR
CUL MARE DIN VARȘOVIA — 
ora 19,30; Opera Română: HAM
LET — premieră — ora 19.

• PREȘEDINTELE FRANȚEI, 
Valery Giscard d’Estaing l-a 
primit, miercuri după-amiază, la 
Palatul Elysce, pe Mario Soares, 
secretar general al Partidului 
Socialist Portughez. La sfîrșitul 
întrevederii, Mario Soares a de
clarat că au fost abordate, în 
special, probleme privind pozi
ția C.E.E. față de Portugalia și 
aspecte ale negocierilor ce ur
mează să înceapă între Piața 
comună și guvernul de la Lisa
bona.

interviul nostru T

Pentru un turism luminat, practicat
și organizat de oameni luminați

Interlocutorul nostru
internaționale a

Cu ocazia unei vizite în 
tara noastră, Jean-Paul 
Delfeld a avut amabilitatea 
să ne împărtășească cîteva 
din gîndurile și preocupă
rile sale, adesea în haina 
unor metafore inspirate, 
privind coordonatele și sen
sul adînc uman al profesiu
nii de ziarist de turism.

o Cum ar trebui, după 
părerea dv., organizat tu
rismul pentru tineret ?

— Toți oamenii și mai ales ti
nerii au o mare rezervă de ima
ginație. în ceea ce privește tu
rismul a devenit relativ ușor să 
deplasezi mii de persoane. A- 
ceastă deplasare a oamenilor a- 
trași de locuri necunoscute este, 
însă, inutilă dacă nu se ia in 
seamă spiritul lor. Tinerii dis
pun de o mare rezervă de in
teres pentru tot ceea ce-i încon
joară. „Un sol bun" nu dă roa
de dacă nu este insămințat. Ti
nerii manifestă permanent do
rința de a cunoaște ; tocmai 
acesta este „solul" care trebuie 
insămințat și ziaristul are posi
bilități multiple de a-i cointeresa 
pe tineri pentru turismul națio
nal și internațional. Rolul zia
ristului este tocmai de a indivi
dualiza, de a stimula rezervele 
de imaginație ale fiecărui tu
rist, de a amplifica dorința de 
cunoaștere. Văzînd un monu
ment, turistul trebuie să desci
freze și spiritul care l-a con
ceput și construit. Acest lucru 
îl poate face cu măiestrie și a- 
bilitate gazetarul de turism. El 
trebuie, intr-un cuvînt, să for
meze gustul de cunoaștere in 
profunzime, să ajute turistul șă 
depășească stadiul de simplă 
contemplare. Sînt convins că 
„sămința" trebuie semănată îna
inte de virsta adultă. O contri
buție activă, o puternică forță 
de influențare și educare are 
școala. Ea este chemată să în
drume copiii să practice turis
mul, să le dezvolte dorința și 
interesul de a cunoaște viața, 
munca și preocupările altor oa
meni. Turismul înseamnă in
strucție multilaterală deoarece 
el reprezintă un evantai larg de 
aspecte : economice, sociale, cul
turale, civice. De exemplu : a 
educa tineretul pentru a face

JEAN-PAUL DELFELD, președinte al Federației
ziariștilor și scriitorilor de turism

turism înseamnă a-1 convinge 
să apere natura, să n-o distrugă, 
să n-o polueze. Acesta este un 
aspect de educație civică și este 
limpede pentru toată lumea că 
opera de educație în acest sens 
trebuie începută foarte devreme.

• Ce preocupări se ma
nifestă în cadrul F.I.J.E.T. 
în această direcție 1

— Turismul este un fenomen 
mondial care s-a dezvoltat foar
te mult în Ultimii ani și, în con
secință, toată lumea participă la 
această explozie. Este regretabil 
că în școală nu există cursuri 
de turism care ar putea influen
ța favorabil maniera de a prac
tica turismul — cursuri despre 
„arta" de a face turism. ~ 
privim turismul ca o medalie, 
atunci una din fețe este educa
rea turistului care 
iar cealaltă a celui „care pri- 
mește", întrucit a călători în
seamnă a intra în legătură cu 
locuitorii regiunilor vizitate, cu 
„cei care primesc". F.I.J.E.T.-ul 
este un „diamant" cu 26 de fa
țete — cite asociații naționale 
de turism există. Se spune că 
„unirea face puterea", tot astfel 
F.I.J.E.T. iși propune, în spiritul 
statutului său care este inspirat 
de cel al UNESCO, să sprijine 
eforturile de educație turistică 
întreprinse de asociațiile națio
nale.

Dacă

călătorește,

• Vă aflați pentru a 
patra oară în România. 
Aveți probabil un bagaj 
de impresii despre tara
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noastră ca o țară a turis
mului modern și pe care 
cititorii ar fi, desigur, in
teresați să-l cunoască.

— Cînd ești îndrăgostit poți 
mărturisi oare motivele ? La fel 
de difieil este și de a-ți împăr
tăși impresiile. Am vizitat peste 
60 de țări și pot afirma că pe 
pian turistic posibilitățile Româ
niei sint enorme. Există doar 
cîteva țări care dispun de atîtea 
avantaje și posibilități turistice : 
litoralul, delta, munții, minăsti- 
rile. Natura în mixtiune cu is
toria și cultura poate deveni o 
„piață" pentru turiști. Sint în
drăgostit de mînăstirile din nor
dul Moldovei deoarece ele repre
zintă o etapă în evoluția istoriei, 
culturii și progresului acestor 
locuri.

Din 
acestor 
născut 
României, de către F.I.J.E.T., a 
Marelui premiu „Pomme d’or“, 
pentru restaurarea patrimoniului 
cultural din nordul Moldovei. 
Această distincție are semnifica
ția unei recunoașteri pe plan 
mondial a valorii tezaurelor de 
artă și cultură ale mănăstirilor 
Sucevei, a eforturilor susținute, 
depuse de statul român pentru 
dezvoltarea turistică a acestei 
regiuni.

și progresului
inalta prețuire acordată 

valori inestimabile s-a 
propunerea acordării

• Cum vă imaginați tu
rismul în anul 2 000 ?

— Mi s-a mai pus această 
întrebare. încercînd să răspund 
am crezut că sînt în situația ce
lui obligat să facă turism — 
fiction. Mi-am dat seama mai 
apoi că, totuși, anul 2 000 nu 
este atit de departe. în acel an, 
de pildă, fiul meu va avea, o 
vîrstă mai mică decît mine, care 
abia am depășit 40 de ani. Cum 
va fi turismul atunci ? Cred că 
se va dezvolta enorm ceea ce 
am putea denumi turismul cul
tural. Sigur că instituțiile de tu
rism nu-și vor pierde caracterul 
economic, dar în unele țări, azi, 
turismul este viciat de ban. 
Sper că in evoluția lor, institu
țiile respective vor face să trea
că pe prim plan rolul instructiv, 
formativ, crescînd contribuția 
călătoriei Ia formarea personali
tății omului. Un turism luminat, 
practicat și organizat de oameni 
luminați.

DOINA TOPOR
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