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Tinerii întimpină Congresul al X-lea al U.T.C. și Conferința a X-a a U.A.S.C.R. \

ÎN ÎNTREAGA TARĂ, PLANUL ANUAL 
LA MUNCĂ PATRIOTICĂ A FOST

ÎNDEPLINIT CU TREI LUNI MAI DEVREME

Trandafir Iordan, Ilie Dascălu șl Tudor Dascălu, trei tineri fruntași, 
operatori la Întreprinderea de alumină — T ulcea 

Foto O. PLECAN

în calendarul bogat al împli
nirilor din acest ultim, an al 
cincinalului, alături de nume
roasele realizări cu care colec
tivele de oameni ai muncii se 
prezintă în fața partidului, a în
tregului popor se cuvine să con
semnăm la loc de cinste înde
plinirea la 1 octombrie a planu
lui de muncă patriotică pe anul 
1975 a Uniunii Tineretului Co
munist, cu o lună mai devreme 
decît prevedea angajamentul 
luat la Plenara comună a C.C. al 
U.T.C. și Consiliului U.A.S.C.R. 
care a hotărît convocarea Con
gresului al X-lea al U.T.C. și 
a Conferinței a X-a a U.A.S.C.R. 
Hotărîte să întîmpine aceste 
mărețe evenimente din viața ti
nerei noastre generații cu rea
lizări de prestigiu cit mai sem
nificative, organizațiile județene 
ale U.T.C. și-au suplimentat an
gajamentele de muncă patrioti
că cu peste 100 milioane lei. La

30 septembrie, valoarea totală 
a lucrărilor realizate prin mun
că patriotică de către tineri era 
de peste 450 milioane lei, cu 5,1 
milioane mai mult decît preve
dea planul. Din cele 27 de or
ganizații județene care au ra
portat îndeplinirea planului va
loric la muncă patriotică cu 3 
luni mai devreme, 23 și-au rea
lizat și angajamentul suplimen
tar asumat în cinstea celor 
două evenimente din viața tine
retului. S-au evidențiat în pri
mul rînd organizațiile județene 
ale U.T.C. Alba, Dîmbovița, 
Prahova, Arad, Bihor. Dolj. Ga
lați, Maramureș și Caraș-Seve- 
rin. Alte trei județe — Bistrița - 
Năsăud, Mehedinți și Satu Mare 
— au încheiat planul anual la 
muncă patriotică în prima ‘săp- 
tămînă a acestei luni. Conform 
ultimelor date centralizate re
zultă. de asemenea, că planul 
anual la lucrările de muncă pa

triotică nefinanțate va fi în
cheiat pînă la 1 noiembrie. Pînă 
acum s-au realizat 2,7 miliarde 
lei. mai fiind de executat lu
crări în valoare de cîteva sute 
de mii de lei. Aceste rezultate 
sint o dovadă în plus că șantie
rele de muncă patriotică oferă 
un cadru favorabil pentru inten
sificarea educării comuniste 
prin muncă și pentru muncă a 
tinerilor, pentru formarea tră
săturilor proprii omului înaintat 
al societății noastre, că partici
parea tineretului la înfăptuirea 
marilor obiective ale economiei 
naționale devine tot mai am
plă, mai eficientă. Pînă la 1 oc
tombrie, tinerii din întreprin
deri au realizat prin muncă pa
triotică lucrări în valoare de 
aproximativ 500 milioane lei. In

IUSTIN MORARU
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în vederea înfăptuirii măsurilor stabilite de Comitetul Politic Executiv 
al C. C. al P. C. R.r a recomandărilor tovarășului Nicolae Ceausescu 

privind activitatea de aprovizionare a populației

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a întîlnit cu tovarășul 

Santiago Carrillo

siste in lupta împotriva politicii 
de dominație și dictat a impe
rialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, pentru drep
tul fiecărui popor de a-și hotărî 
propriul său destin, fără nici un 
amestec din afară, pentru înlă
turarea focarelor de încordare și 
conflict și reglementarea pe cale 
politică a problemelor ce con
fruntă omenirea, pentru înfăp
tuirea unei securități reale și a 
unei cooperări multilaterale în 
Europa și în lume, pentru o 
nouă ordine politică și economi
că internațională.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Santiago Carrillo au reafirmat 
hotărîrea celor două partide de 
a milita și în viitor pentru în
tărirea unității mișcării comu
niste și muncitorești internațio
nale, pentru triumful în întrea
ga lume al idealurilor de liber
tate. pace, democrație, indepen
dență națională și progres so
cial.

Intîlnirea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă prietenie și 
înțelegere reciprocă, ce caracte
rizează relațiile frățești dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Spania.

In ziua de 16 octombrie, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, s-a întîlnit cu to
varășul Santiago Carrillo, secre
tar general al Partidului Comu
nist din Spania, care, la invita
ția C.C. al P.C.R., a întreprins o 
vizită de prietenie în țara noas
tră.

Cu acest prilej, a avut loc o 
informare reciprocă asupra ac
tivității și preocupărilor celor 
două partide și s-a efectuat un 
schimb de păreri cu privire la 
unele probleme actuale ale miș
cării comuniste și muncitorești, 
ale vieții politice internaționale.

In timpul convorbirii, s-au re
levat cu satisfacție relațiile de 
strînsă prietenie și solidaritate 
militantă dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comu
nist din Spania și a fost expri
mată hotărîrea de a extinde și 
adinei aceste legături interna
ționaliste, caracterizate prin sti
mă, respect și deplină înțelegere. 
De comun acord, s-a apreciat că 
dezvoltarea și întărirea continuă 
a conlucrării frățești dintre 
P.C.R. și P.C. din Spania sînt în 
folosul celor două partide și po

poare. în interesul unității par
tidelor comuniste și muncito
rești, al tuturor forțelor progre
siste, democratice, antiimperia- 
liste, al cauzei socialismului și 
păcii.

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român a reafir
mat sprijinul constant al P.C.R. 
și poporului român față de lupta 
P.C. din Spania, a tuturor for
țelor progresiste, antiimperialis- 
te, împotriva represiunii și ac
telor de teroare ale regimului 
franchist și a exprimat convin
gerea în victoria cauzei juste a 
poporului spaniol, pentru demo
crație, libertate și independență.

In cadrul întrevederii, s-au. 
reliefat schimbările profunde ce 
au loc în lume în favoarea for
țelor care se pronunță pentru o 
politică independentă, pentru 
respectarea suveranității și in
dependenței naționale, pentru 
destindere și progres social. S-a 
subliniat că în aceste condiții 
favorabile ale evoluției sociale 
contemporane se impune cu 
pregnanță necesitatea unirii și 
intensificării, pe plan național și 
internațional, a eforturilor, a ac
țiunilor tuturor forțelor revolu
ționare, democratice și progre

PENTRU 0 CIT MAI BUNAEFORTURI
GOSPODĂRIRE Șl ORGANIZARE, 
PENTRU SATISFACEREA RITMICĂ, 

RAȚIONALĂ, A CERINȚELOR CETĂȚENILOR

Un raid-anchetă 1 
in piețe ’ 

și magazine 

din mai multe i 
orașe ale țării |

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
• Delegația Federației Generale a Sindicatelor

O preocupare constantă a partidului, în cadrul 
efortului general pentru dezvoltarea economico- 
sociaiâ a patriei, este asigurarea unor condiții 
tot mai bune pentru aprovizionarea cu produse 
agro*alimentare și industriale a tuturor cetățe
nilor țârii, a fiecărei familii. Recenta ședința a 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R,, care 
a stabilit sarcinile concrete ce revin ministerelor 
economice, centralelor și întreprinderilor, altor 
numeroase organe centrale și locale, privind 
lărgirea și diversificarea continua a sortimente
lor de mărfuri, sporirea calității lor, îmbunătă
țirea aprovizionării populației, precum și vizita 
întreprinsă miercuri dimineață de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
in marile piețe și magazine bucureȘtene, și în- 
tîlnirea de lucru cu factori de răspundere ai 
municipalității, cu conducerile unor ministere 
economice sint în aceasta privința noi și con
vingătoare dovezi apreciate ca atare, cu bucurie

șl satisfacție, de toți cetățenii. In spiritul hotâ- 
rîrilor adoptate de câtre Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat sâ se acționeze operativ 
pentru o tot mai buna aprovizionare a populației, 
sâ fie instaurate, cu fermitate, ordinea și disci
plina în organizarea unităților comerciale. De
sigur, organizarea unei activități comerciale e- 
xemplare, înfăptuirea integrală a programului de 
aprovizionare aprobat presupun din partea tu
turor factorilor o muncă continuă, stăruitoare, 
eforturi permanente. Pentru aceasta, așa cum a 
indicat secretarul generai al partidului, se cere 
atit din partea producătorilor cit și a celor care 
răspund de desfacerea mărfurilor, sâ se treacâ 
ferm, cu operativitate maxima, la lucru. Raidul 
întreprins de reporterii noștri, prezenți ieri in 
numeroase unități comerciale, a vizat tocmai 
argumentele de naturâ sâ vorbeascâ despre 
aceastâ operativitate, latâ ce-au constatat.

APROVIZIONAREA IN FLUX 
CONTINUU DUPĂ CUM VIN 

Șl CONSUMATORII

O primă constatare se referă 
la faptul că în aprovizionarea 
cu mărfuri s-au înregistrat mo
dificări simțitoare. Se remarcă 
în primul rînd o creștere a pre

ocupărilor pentru asigurarea 
miei aprovizionări în flux con
tinuu. Firește, această acțiune 
cere o perfectă organizare a 
muncii, o colaborare permanen
tă între producători, depozite și 
unitățile de desfacere. Cere re
împrospătarea continuă a fon
dului de marfă existent în ma
gazine, în raport de solicitările 
cumpărătorilor.

UN SEMNAL DE LA POMICULTORII DÎMBOVIȚENI

Sîntem la complexul comerci
al alimentar din Piața Amzei 
nr. 15. Unitatea și-ft început pro
gramul la ora 6,30. încă de la 
deschidere, cumpărătorii au pu
tut găsi un sortiment variat de 
mărfuri alimentare : mezeluri, 
brînzeturi, lactate, came și con
serve din carne, produse de 
pescărie și altele. Cele mai mul
te solicitări au fost la carne, 
preparate din carne și brînzeturi. 
Responsabilul Unității. Neagu 
Radina, a urmărit în permanen
ță mersul vînzărilor și a făcut 
comenzi pentru suplimentarea 
cantităților la produsele mai soli-

citate. în acest fel, cumpărătorii 
au putut g&si în acest magazin, 
In. tot cursul zilei, mărfurile de 
care aveau nevoie. In ziua rai
dului nostru, au fost vîndute, 
față de ziua precedentă, cu 40 
la sută mai multe brînzeturi și 
cu 110 la sută mai multă came. 
Au sporit substanțial vînzările 
la unt. produse de pește etc. 
Menționăm că în toate unitățile 
care au realizat o aprovizionare 
ritmică, raportată la cererea 
cumpărătorilor, desfacerile au 
sporit simțitor. Un exemplu edi
ficator îl oferă magazinul 
Fortuna" din Calea Victoriei. 

Aici, vînzările din ultima decadă 
s-au ridicat la circa 40 000 lei 
zilnic. Or, în ziua raidului nos
tru, se vînduseră numai pînă la 
ora prînzului mărfuri în valoa
re de peste 60 000 lei.

LA PIAȚA, MARFA SE ADUCE 
IN CURSUL NOPȚII

Piețele Bucureștiului cunosc 
o neîntreruptă afluență de 
cumpărători de la primele ore 
ale dimineții și pînă seara tîrziu. 
Oamenii își fac aprovizionarea 
în funcție de timpul lor liber. 
Este deci normal ca la orice oră 
să găsească un bogat sortiment 
de mărfuri.

Ieri după-amiază în piața 
.Alexandru Moghioros", din 
Drumul Taberei. încă de la in
trare constatăm un bogat sor
timent de legume și fruc
te. Este o notă bună pen

tru cele două unități care; 
aprovizionează această piață S. 
Agrocoop și I.L.F. Remarcăm 
faptul că în tot cursul zilei de 
ieri unitățile amintite s-au siră-î 
duit să asigure respectarea în
tocmai a graficului de livrări. 
Mai mult chiar la unele produse 
solicitate în cantități sporite de 
către cumpărători a fost depă
șit planul de aprovizionare. To
varășul Vlad Decu, reprezen
tantul Agrocoop-ului, ne-a asi
gurat că s-au luat măsuri în ve
derea permanentizării aprovi
zionării pieței și pe timpul nop
ții. „Mîine dimineață, — ne-a. 
spus el — începînd de la prime
le ore, cumpărătorii vor găsi in 
piață cartofi, varză,, tomate, ar
dei etc. în cursul acestei nopți 
mașinile vor descărca peste 15 
tone de legume și fructe". A- 
ceeași asigurare o face și tova
rășul Valeriu Porojan, reprezen
tant al I.L.F.
RĂSPUNDERI PRECISE PENTRU 
FIECARE LUCRĂTOR, POSIBILI
TĂȚI SPORITE DE DESERVIRE 

A CUMPĂRĂTORILOR
„Cocor" — unul din cele mal 

mari magazine ale Capitalei. 
Zeci de mii de cumpărători intră 
zilnic pe ușile modernului com
plex comercial. Joi dimineață a 
avut loc aici o ecurtă ședință de 
lucru. Au fost adoptate măsuri

ADRIAN VASILESCU 
OVIDIU MARIAN

(Continuare în pag. a 111-a)

SUTE DE TONE DE FRUCTE
1SI AȘTEAPTĂ BENEFICIARII

...DAR CAMIOANELE I. L. F. ÎNTIRZIE

I Spiritul critic 
! și spiritul 

de generație
Pomicultorii dîmbovițeni au 

încheiat culesul merelor de pe 
cele 16 500 hectare plantații cu 
pn bilanț superior celui planifi
cat. După cum ne informa 
Inginerul principal Doru Geor
gescu, de la Direcția agri
colă județeană, față de o 
producție planificată de 3 800 
tone mere, cooperativele agricole 
de producție au reușit să. reali
zeze în plus aproape 5 mii tone, 
în acest context se detașează 
C.A.P. Ungureni-Tîrgoviște care 
la un plan de 900 tone a realizat 
1 400 tone mere, și C.A.P. Cola- 
nu cu o producție dublă față de 
cea planificată (plan 250 tone •— 
realizat 550 tone). Succese posi
bile ca urmare a unei bune or
ganizări a muncii, a aplicării 
întocmai a tehnologiilor de lu
cru. Hărnicia cooperatorilor din 
unitățile menționate, grija pen

tru efectuarea tuturor lucrărilor 
In livezi la timpul optim și de 
bună calitate s-au finalizat cu 
obținerea unor producții medii 
la hectar de 10—11 mii kg. Se 
cuvin menționate, de asemenea, 
bunele rezultate obținute — pro
ducții medii de 8 000 kg/ha — d" 
pe cele 580 hectare de plantații 
cu meri în sistem intensiv. A- 
flate în primii ani de rod, .plan
tațiile pomicole în sistem inten
siv, a căror extindere și gene
ralizare sînt prevăzute în 
amplul program pe termen lung 
al dezvoltării pomiculturii ro
mânești, confirmă de la bun 
început justețea acestei orientări, 
efortul depus.

Nivelul producțiilor obținute 
de pomicultorii dîmbovițeni. su-

AL. DOBRE
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Dezbaterea 
„Scinteii 

tineretului"

Evenimentele 
sociale modelează 

spiritul adevăratelor 
generații literare

A vorbi despre generație și 
spirit de generație atunci cînd 
analizăm literatura e mai de
grabă comod decît exact. Nu 
toate generațiile au în chip o- 
bligatoriu comunitate de vederi 
și de acțiune și nu întotdeauna 
marii creatori se înscriu în rîn- 
durile generației căreia biologic 
aparțin. Strict biologic un secol 
cunoaște trei generații, dar nu 
întotdeauna un secol cunoaște și 
trei generații literare. Spiritul 
unei generații, cînd el există in
tr-adevăr. nu e un produs me
canic al alinierii biologice, ci a

de MIHAI UNGHEANU

ceva mai mult decît atît : a 
unor condiții speciale și nu de 
puține ori a unui eveniment 
decisiv care întreține o anume 
stare de spirit. Generația lite
rară nu se constituie Ia coman
dă prin decretul unui șef de ge
nerație, ci printr-un proces mai 
ascuns de ale cărui rezultate 
luăm. Ia un moment dat, cunoș
tință. Identitatea condițiilor de 
viață, identitatea idealului, a 
sistemului de educație și in
strucție poate da unei generații

coeziunea caracteristică. Istoric 
privind lucrurile, dacă desfășu
rarea vieții sociale ar fi lină și 
fără probleme grave, atunci ?.m 
avea dreptul să vorbim despre 
succesiunea regulată a unor 
generații de aspect intelectual 
diferențiat și caracteristic. Ce 
se întîmplă însă atunci cînd rit
mul vieții sociale este tulburat 
de tot felul de cauze ? Cît de 
asemănătoare vor fi trăsăturile 
spirituale ale unei generații 
constrînsă să se formeze adesea 
în condiții nesigure, cu expe
riențe de viață foarte deosebite,

(Continuare în pag. a 11-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu» 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit, joi după-amiază, delega
ția Federației Generale a Sindi
catelor din Irak (F.G.S.I.), con
dusă de Mohamed Ayesh. pre
ședintele Federației, care face o 
vizită în țara noastra.

La întrevedere au participat 
tovarășii Cornel Burtică, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Gheorghe Pană, membru al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din Româ
nia, Gheorghe Petrescu, vice
președinte al Consiliului Central 
al U.G.S.R.

A luat parte, de asemenea, 
ambasadorul Irakului la Bucu
rești. Ahmad Hussein Al-Sa- 
marrai.

în timpul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej s-a ex
primat de ambele părți satisfac
ția pentru progresele înregistra
te în ultimii ani în dezvoltarea 
relațiilor româno-irakiene pe 
tărîm economic, tehnic, al coope

rării industriale și în alte dome
nii de interes comun. S-a ma
nifestat, totodată, dorința de a 
ce depune noi eforturi pentru 
intensificarea acestor raporturi 
pe multiple planuri pe baza 
principiilor egalității în drepturi, 
respectului independenței și su
veranității naționale, neameste
cului în treburile interne. în 
această ordine de idei schimbul\ 
de opinii a relevat că sindicatele 
din cele două țări pot aduce o 
contribuție tot mai mare la 
adîncirea prieteniei dintre po
porul român și poporul irakian, 
la dezvoltarea colaborării româ
no-irakiene.

Au fost abordate, de aseme
nea, unele probleme ale situației 
actuale internaționale, îndeosebi 
cele privind realizarea unei păci 
juste și durabile în Orientul 
Mijlociu. în același timp, con
vorbirea a evidențiat faptul că 
în lume au loc mutații impor
tante. S-a apreciat că una din 
cele mai însemnate transformări 
ale contemporaneității o repre
zintă afirmarea luptei popoarelor 
împotriva imperialismului, colo
nialismului și neocolonialismului.

pentru dreptul fiecărui popor Ia 
dezvoltare de sine stătătoare, 
pentru înfăptuirea unei noi or
dini economice și politice inter
naționale, a unei lumi mai bune 
și mai drepte. în acest context 
a fost subliniat rolul pe care 
Sindicatele, clasa muncitoare de 
pretutindeni pot și trebuie să-l 
joace în afirmarea aspirațiilor 
omenirii de progres economic și 
social, de pace, securitate, în
țelegere și colaborare între na
țiuni.

In încheierea întrevederii, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
de caldă cordialitate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat 
urarea ca între sindicatele din 
cele două țări. între clasa mun
citoare română și clasa munci
toare irakiană să se dezvolte 
relații de strînsă colaborare, de 
profundă prietenie. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat, de 
asemenea, urări de succes sindi
catelor irakiene în realizarea 
obiectivelor pe care și le-au 
propus, precum și poporului 
irakian în dezvoltarea sa eco
nomică și socială independentă, 
de prosperitate și bunăstare.

• Un grup de ziariști din Pakistan
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a primit, joi dimineață, pe Ha- 
bibullah Farooqui, redactor șef 
al emisiunilor pentru știri ex

terne de la televiziunea pakis
taneză. și Hasan Akhtar Gar- 
dezi, dactor șef la Agenția 
„Asocia, d Press" din Pakistan.

La primire a luat parte tova
rășul Cornel Burtică, membru

al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat un 
interviu pentru televiziunea pa
kistaneză și Agenția „Asociated 
Press" din Pakistan.
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ORGANIZAȚIA PIONIERILOR

UCENICIA REVOLUȚIONARĂ 
ÎN ORGANIZAȚIA COMUNISTĂ

A COPIILOR
Cel 100 de copii delegați și 

tot atîția invitați, avînd mandat 
de reprezentanți ai celor 110 000 
purtători ai cravatei roșii cu tri
color din Capitală la secțiunea 
pentru copii a Conferinței mu
nicipale ne-au dat ocazia să ve
dem cum înțeleg pionierii țării 
să transforme în faptă de fie
care zi îndemnurile secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Dezbaterea 
lor a fost emoționantă prin pu
ritate, sinceritate și o mare do
rință de mai mult, de mai bine.

Ana Maria Carabogdan locți- 
itor-pionier al președintelui Con
siliului Organizației pionierilor 
pe Capitală, spunea în scurta sa 
informare prezentată pe secțiu
ne, colegilor de generație — ca 
invitație la discuții — că „cei 
patru ani analizați — in care am 
fost martorii unor evenimen
te mărețe — ne-au mărit e- 
lanul și entuziasmul, ne-au 
înaripat dorința de mereu 
mai bine, ne-au adunat for
țele făcîndu-ne capabili să răs
pundem tuturor sarcinilor care 
ne revin". Pionierii delegați sînt 
de acord : pilda comuniștilor 
le-a fost îndemn și stimulent la 
învățătură, în muncă, i-a făcut 
să fie mai pretențioși. își amin
tesc mai ales de acțiunea ..Ste
jarul din Scornicești", pornită de 
lâ pionierii Capitalei, pentru că 
această Ie-a dat ocazia să cu
noască activitatea neobosită a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
să studieze biografia „Prietenu
lui și îndrumătorului iubit cum 
altui / Niciodată copiii țării n-au 
avut / Din pilda vieții sale, noi 
înaltul / Devotament pentru po
por am cunoscut". Au explicat 
și ce au înțeles prin înaltul de
votament. Să răspundă ei înșiși, 
în detașamentele și unitățile de 
pionieri, de cultivarea dragos
tei pentru muncă, pentru ca 
„Spre egoism, spre lene, spre 
minciună / Să nu lăsăm să cadă 
vreun copil". Așa sună un fiind 
exprimat în Omagiul pionierilor 
adus Congresului al XT-lea al 
partidului și așa a fost posibil 
Câ în 60 de unități ale Capita
lei, în detașamentele claselor 
I—IV să nu existe nici un re- 
petent și nici un corigent. ț să 
crească calitatea învățăturii. 
Bătălia pentru rezultate bune a 
fost aprigă, au mărturisit pio
nierii. Adunările de detașament.

schimburile de experiență și 
brigăzile de agitație au ambi
ționat mulți pionieri să vrea 
mereu mai mult, mereu mai 
bine. Sînt bucuroși că de la ei 
au pornit multe inițiative stimu
lative pe planul formării conști
inței. „Sfatul omeniei pionie
rești", care și-a început ac
tivitatea la Școala generală 
82. s-a extins în multe u- 
nități de pionieri, devenind 
un mijloc de a-i pune pe 
copii în situația să-și eva
lueze critic și autocritic munca, 
să vină în ajutor, cu exigență 
și colegialitate pionierească. Și, 
pentru că au învățat mai bine, 
au dobindit mai multe cunoș
tințe, au putut să desfășoare o 
largă activitate creatoare. Cu 
mîinile lor mici au oonsțruit a- 
parate mari. Aproape jumătate 
din totalul copiilor se află cu
prinși în cercuri. „Minitehnicie- 
nii" merită toată lauda 8 500. 
dintre ei participă, pe bază de 
brevet, la acest concurs al cu
tezanței creatoare. „Atelierele 
și loturile școlare s-au transfor
mat în microunități productive 
în care sute de feți frumoși au 
înlocuit buzduganele cu unel
tele muncii și asaltează cu voi- 
nicie știința și tehnica". Au re
alizat 6 milioane ore muncă 
patriotică, dar nu sînt mulțumiți 
cu atit ; doresc să dăruiască mai 
multă hărnicie prosperității Ca
pitalei, țării. Propun cu tărie 
dezvoltarea cercurilor pionie
rești uzinale — cum sînt cele 
de la „Grivița roșie" „Tînăra 
gardă". Uzina de medicamente 
și altele — pentru că aici învață 
nu numai să creeze, să producă, 
ci și spiritul muncitoresc. în- 
tr-un fel, pionierii au trecut 
punct cu punct în revistă pre
vederile Codului etic al pionieri
lor, elaborat de cel de-al IV-lea 
forum, concepînd modalități 
practice de a-1 realiza. ,

A doua zi, în secțiunea adul- 
ților — comandanți-instructori, 
profesori, părinți, specialiști din 
diferite domenii de activitate, 
în prezența a numeroși invitați, 
activiști de partid, ai organiza
ției de tineret, ai forurilor de 
învățămînt — cîțiva copii au 
înfățișat tabloul năzuințelor 
pionierești. Dezbaterea adul- 
ților a avut în prim plan 
ceea ce copiii își doresc să 
realizeze în organizația lor co

CASA DE CULTURĂ A SECTORULUI 6 
Calea Rahovei 151. - tel. 236661 

UNIVERSITATEA POPULARĂ 
anunță

Deschiderea următoarelor cursuri în anul șco
lar 1975/1976

- DACTILOGRAFIE-SECRETARIAT, curs com
plet de 15 zile, o lună și două luni.
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munistă. Există date de ex
periență și bilanț, de inițiativă și 
fantezie care permit răspunsuri 
mult mai ferme la dezideratele 
revoluționare ale activității pio
nierești. Conferința municipală 
le-a făcut pe larg cunoscute încă 
din darea de seamă — prezenta
tă conferinței de prof. Maria 
Raiciu, realeasa președintă a 
Consiliului municipal al pionie
rilor. Bine ar fi fost însă dacă 
schimbul de experiență era mai 
puțin didacticist și mai puter
nic punctat de intervențiile cri
tice și autocritice ale comandan
ților instructori și dascăli.

Pionieria trebuie să se consti
tuie intr-o autentică școala de 
educație patriotică, întrucît de 
la această vîrstă se consoli
dează trăsăturile revoluționare, 
militante ale generației care 
crește. E necesară, astfel, afirma 
conferința,, perseverarea pe linia 
educării politice a copiilor, asi- 
gurîndu-se 6 cunoaștere concre
tă, vie, emoțională a realizărilor 
în care se cristalizează politica 
partidului, perspectiva dezvoltă
rii țării. Este cunoscut de altfel 
ecoul favorabil și cu reper
cusiuni asupra rezultatelor la 
învățătură, al activităților cu 
un pronunțat caracter politic 
cum sînt concursurile „Creștem 
odată cu țara", ca și acțiunile 
„Jertfa lor n-a fost zadarnică", 
„Memoria pămîntului româ
nesc", „Partidului, inima și gîn- 
dul“, etc., — activități care au 
urmărit să se constituie ca izvor 
de informații vii privind dezvol
tarea economică a țării. Coman- 
danții-instructori și dascălii lor 
resimt însă că în colectivele 
pionierești nu se manifestă des
tul de puternic spiritul de com
bativitate, de luptă, pentru ca 
toți să obțină rezultate foarte 
bune. E necesară, de aceea, 
aprofundarea caracterului poli
tic. revoluționar al întregii acti
vități pionierești.

S-a observat efectul puternic 
al studierii unor paragrafe din 
Codul muncii și vieții comuniș
tilor. al eticii și echității socia
liste in lămurirea pe înțelesul, 
copiilor a unor noțiuni privind 
drepturile și îndatoririle pionie
rilor. O bogată literatură politi
că pentru copii, cuprinzînd, de 
pildă. Biografia tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Omagiu 
partidului, Dicționar de etică 
pentru pionieri și altele, este 
utilizată, cu deosebită eficiență, 
in munca educativă cu co
piii. „Programul de educație 
prin muncă și pentru muncă" 
conceput de unul din forumuri
le pionierilor, arăta conferința, 
oferă în continuare multe căi de 
lucru pentru cultivarea dragos
tei de muncă, de la cea mai fra
gedă vîrstă.

Soluțiile propuse în confe
rință sînt numeroase. Am re
ținut însă insistenta cu care s-a 
pus problema cuprinderii largi a 
copiilor — și cu mai mult curai 
a fetelor — în activitatea cercu
rilor tehnico-aplicative. dat fiind 
că etapa de activitate anticipată 
coincide cu străbatere^ drumu
lui pe traiectoria cincinalului 
revoluției tehnico-aplicative.

O largă paletă de activități 
pionierești cultural-artistice. tu
ristice și sportive au întregit un 
program de educație patriotică 
politică a copiilor Capitalei.

Telegrama adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cuprinde limpezimea 
gîndului și vibrația legămîntu- 
lui copiilor Capitalei, a îndru
mătorilor lor. de a alătura devi
ză pionierești „Pentru gloria 
poporului $i înflorirea României 
socialiste, pentru cauza partidu
lui. înainte !" cele mai alese 
fapte de învățătură, muncă și 
comportament.

LUCRETIA LUSTIG

CV LTUttÂ

OPȚIUNE CLARĂ PENTRU 
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însemnări despre turneul Teatrului' muzical
„N. Leonard" din Galați

La monumentul Ecaterinei Teodoroiu, elevi ai claselor a U-a B și
C, de la Școala generală nr. 21 din Brăila, primesc cravata roșie 

cu tricolor
Foto : O. PLECAN

La sfîrșitul săptămînii trecute, 
colectivul Teatrului muzical „N. 
Leonard" din Galați a efectuat 
un scurt turneu în Capitală pre- 
zentînd pe scena Operei Române 
— sub egida A.T.M.-ului — doua 
reușite spectacole din reperto
riul său. Primul, cu o recentă 
premieră ce a marcat dealfel

Spiritul adevăratelor
generații literare

(Urmare din pag. 1) 

traumatizată adesea în chip 
diferit ?

Unitatea de generație, spiritul 
de generație despre care se 
vorbește cu ușurință nu se naș
te și nu se menține oricum. S-a 
vorbit cu îndreptățire despre o 
generație a patruzecișioptului, 
despre spiritul ei. Ceea ce dis
tinge generația pașoptistă este 
marea ei unitate de vederi și 
de idealuri, ceea ce însă n-a 
împiedicat pe reprezentanții ei 
să se manifeste diferit, adică să 
dea glas în manieră personală 
acestor vederi și acestor idea
luri, atît de diferit încît s-a 
ajuns chiar Ia conflicte durabi
le între membrii unei generații 
atît de unitare în spirit. Litera
tura strălucitei generații pașop
tiste este și ea de o mare diver
sitate și chiar dacă se poate 
vorbi în cazul ei despre cîteva 
trăsături generale comune mai 
sînt și altele care fac corp se
parat față de întreg. Evenimen
tul de excepție care marchează 
această generație este revoluția 
de la 1848. Trăsăturile de spirit 
ale generației, evidente și îna
inte de revoluția românească se 
precizează, însă, odată cu petre
cerea ei. Chiar constituită in li
niile ei cele mai caracteristice, 
această generație a avut de pro
fitat din experiența decisivă pe; 
care epoca lor și ei înșiși și-au

propus-o. Există așadar genera
ții amorfe, generații exprimate 
și generații a căror expresie u- 
mană, spirituală, artistică este 
potențată de marile eveni
mente. într-un secol atît de 
trepidant cum este cel pe care-1 
trăim nu mai poate fi vorba de 
existența unor generații omoge
ne și lipsite de surprize. Grăi
toare este și experiența gene
rației de intelectuali și scriitori 
care au făcut primul război 
mondial. Nu știm în ce măsură 
se putea vorbi de conștiința 
unei generații literare bine pre
cizate înainte de primul război 
mondial. După război se putea 
însă cu siguranță vorbi de una. 
Experiența războiului, trauma 
lui a mușcat adînc conștiințele 
și a dat intelectualilor, neîncer
cați pînă atunci de vreo mare 
experiență, o conștiință nouă. 
Concluzia către care încercăm 
să conducem rîndurile de pînă 
aici, prin forța lucrurilor su
mare în expunerea de principii, 
este că numai marile evenimen
te sociale, trăite adînc, decisiv 
consfințesc adevăratele gene
rații de creatori și le verifică 
spiritul. Cu alte cuvinte nu mai 
putem defini astăzi o generație 
plecind doar de la o unitate de 
vederi, de idealuri-și_ de acțiuni 
strict literare, deoarece; cristali
zarea unei gertftraiîU ^arg de 
multe ori cauze mai adinei și '

„Ziua Editurii Tehnice", a 
șaptea din seria manifestări
lor de acest gen care au 
avut Ioc în cadrul Decadei 
cărții românești — 1975, a 
constituit un prilej de bilanț 
iff Sectorul literaturii noastre 

; dț , specialitate, ocazia de a 
. prezenta cititorilor liniile di-
■ rccioare ale planului editorial 
; p^ritru viitorul an. Manifes-
■ țările programate cu această 

ocazie, joi, la librăria bucu- 
r'eșteană ,,Mihail Sadovea- 
nu", în întreprinderi sau 
școli din Capitală și din țară, 
au familiarizat cititorii cu 
aspecte reprezentative din 
activitatea editurii înființate 
cu un sfert de veac în urmă, 
în tot acest răstimp, la Edi
tura Tehnică au fost scoase 
de sub tipar circa 5 800 de 
titluri, într-un tiraj impre
sionant, de peste 32 milioane 
exemplare. Lucrările origina-

i le cu câracter practic, abor- 
dind- ramurile de bază ale 
industriei noastre, de la cele

tradiționale —- metalurgie, 
construcții de mașini, chimie, 
energetică etc. — pînă la cele 
„tinere" — electronică, in
formatică, știința conducerii 
ș.a. — dețin ponderea în acest 
sector editorial. In ultimii 
ani au fost editate lucrări 
prestigioase, apreciate atit în 
țară, cît și peste hotare : 
„Lexiconul tehnic român" în 
18 volume, zeci de dicționare 
tehnice în română și în limbi 
de largă circulație, volume de 
sinteză, precum „Teoria 
transmisiunii informației" (2 
volume), „Circuite semicon
ductoare în industrie" <2 vo
lume), ..Matematică organi- 
zațională" și multe altele.

Aprecierea de care se 
bucură literatura tehnică 
românească peste hotare este 
atestată de numeroasele lu
crări traduse în străinătate, 
de legăturile de colaborare 
ale editurii eu circa 150 de 
instituții similare de peste 
hotare.

deschiderea noii sale stagiuni 
muzicale : opera într-un act In
terogatoriul din zori de Doru 
Popovici și baletul Elanuri de 
Sergiu Sarchizov, iar cel de al 
doilea cu opereta Pericola de J. 
Offenbach, lucrare ce figurează 
pe afișele teatrului gâlățean din 
stagiunea trecută.

Recenta deplasare la Bucu
rești a Teatrului muzical „N. 
Leonard" din Galați a constituit 
nu numai un moment remarca
bil al vieții muzicale a Capita
lei, ci și un nou prilej de a 
se constata nivelul artistic din 
ce în ce mai ridicat al acestui 
talentat colectiv ,c.e pumăl'ă doar . 
19 ani de existență, recenta sa 
montare subliniind îrică . .
preocuparea lui constantă pen
tru promovarea creației contem
porane românești. Astfel, seria 
lucrărilor românești — de operă 
sau operetă — montate de-a lun
gul anilor pe scena teatrului gă- 
lățean (din care n-au lipsit o- 
perele O noapte furtunoasă de 
P. Constantinescu, Trandafirii 
Doftanei de N. Petri, Pădurea 
Vulturilor de T. Jarda sau ope
retele Ana Lugojana și Plutașul 
de pe Bistrița de F. Barbu, Lă- 
sați-mă să cînt de G. Dendrino, 
Valurile Dunării de G. Grigoriu, 
otc.) s-a îmbogățit în acest în
ceput de stagiune cu_ un nou și 
valoros spectacol străbătut de 
nobile sentimente inspirate atît 
din lupta comuniștilor în ilega
litate pentru triumful unei lumi 
drepte pe pămîntul românesc 
(Interogatoriul din zori de Doru 
Popovici), cit și din realitățile 
zilelor noastre generate de tu
multul constructiv fără prece
dent al întregului nostru popor, 
de edificare a societății socialiste 
(Elanuri de S» Sarchizov).

Punînd în scenă lucrări inspi
rate de o tematică generoasă, cu 
un bogat conținut de gîhduri și 
sentimente civice, patriotice, 
teatrul gălățean a optat (după 
cum se poate observa din aceas- 

__ ____ tă enumerare) semnificativ pen- 
în Chjp ^rțvin-22’ țru_ ^1« ereațiF ^versate de 
nimente pe care principiile Tîmafîîsffiurni socialist, 

care ■Țconstitu'ie^un ^netrnment 
prețios da» etJucare a spectato
rilor. de formare a unor trainice 
convingeri etice, revoluționare, 
de modelare a sensibilității și 
spiritului omului nou.

Interogatoriul din zori, lucra
re ce completează armonios sui
ta operelor românești inspirate 
din lupta comuniștilor în ilega
litate (Trandafirii Doftanei de 
N. Petri, Fata cu garoafe de Gh. 
Dumitrescu, Pădurea Vulturilor 
de T. Jarda, Dreptul la dragoste 
de Th. Bratu) — s-a bucurat de 
la bun început de un deosebit 
succes atît în cadrul Concursului 
Omagiu făuritorilor socialismu
lui organizat de Radioteleviziu-

mai puțin vizibile. Sociologia li
terară are aici de ludru și desi
gur ultimul cuvînt va fi al ei. 
Oamenii se apropie prin idea
luri, prin proiectul de viitor, dar 
și prin suferință. Generația are 
la temelie o motivație concre
tă și una abstractă. Clnd aces
tea nu Se pun de acord, unita
tea inițială se poâte sfârima și 
pierde. Evenimentul decisiv le 
verifică și le dă o consistență 
nouă. Intelectualii intrați cu a- 
nume idealuri în război s-au în
tors de acolo cu o altă vedere 
asupra lumii. Vechile opinii au 
fost supuse unui serios tir critic. 
Ultimul război mondial a zgu
duit conștiințele, a produs și el 
o mutație în felul de a gîndi al 
oamenilor. Revoluția a modifi
cat fundamental structurile eco
nomice și mentale, ea este un 
reper esențial, ca eveniment de
cisiv și în ceea ce privește con
stituirea generațiilor literare. A- 
cest punct de vedere, față de ge
nerație, care e cel al sociologiei 
literaturii, explică de ce N. La- 
biș, fără a avea o operă mare, 
a fost punctul de reper al gene
rației lui și al celei următoare. 
Importanța valorilor literare nu 
este numai de natură estetică. 
Prin poezia lui Nicolae Labiș o 
generație întreagă lua cunoștin
ță 'ți își asuma î ~ “
gător marile evenimente pt — 
Ie trăise, ultimul răzbqf rnon-~ 
diăl, revoluția socialistă”, precum' 
și modificările produse de aces
tea. După generația Labiș ur
mează o altă generație, dar șan
sa ei de a se verifica stă în pri
mul rînd în sine. E o sarcină 
grea și dificilă și numai per
sonalitățile puternice îi pot 
rezista. Micile coaliții de grup 
care se intitulează generații și 
vorbesc în numele „spiritului de 
generație" nu pot produce efec
tul pe care-1 scontează. O ge
nerație literară trebuie să fie și 
o generație politică. Toate ma
rile generații literare au fost 
astfel. O generație literară nu 
se inventă peste noapte, ca 
fiind un produs condiționat de 
varii și specifice cauze. Există 
un spirit superior al generației 
literare și unul inferior care 
ascunde de fapt falsa generație 
literară. Dacă prin spiritul de 
generație se subînțelege, cum 
fac mulți. oarba susținere a 
celor născuți în aproximativ 
același an, fie că scrisul lor o 
merită, fie că nu, nu ne rămîne 
decît să spunem că o aseme
nea Înțelegere a ideii de gene
rație și a spiritului ei are o 
miză foarte mică. Nici o mare 
generație n-a e^tât^fără spi
rit critic, nici o generație lite
rară, fie ea mare sau mică, nu 
s-a izolat de spiritul critic. 
Unei generații de azi nu-i mai 
rămîne pentru a fi cu adevărat 
importantă decit șansa să fie o 
generație a spiritului critic.

nea Română în anul 1974, cît și 
în urma filmului de televiziune 
recent realizat de colectivele o- 
perei române și ale Radiotelevi- 
ziunii în regia lui A. I. Arbore.

Concepută într-un act, pe un 
valoros libret semnat de Victor 
Birlădeanu, bogat în substanță 
și semnificații, axată pe o pu
ternică antiteză între cele două 
personaje — comunistul Ion I. 
Ion, simbol al jertfei pentru tri
umful unui ideal de echitate so
cială, al omului. ce nu poate fi 
oprit din. drumul pe care singur 
și. l-a alea- in viață și procurorul, 
exponentul Jțtheț; s.dciOțĂți ,.„'Jie- 
. dțepte,. perimate □derogato
riii -din zori reprezirtțaflirijftlnct 
IdOâdero' iilUzicăl. o.izbutita sin
teză intre unele elemente cla
sice (linii melodice inspirate, dar 
contrastante, aparat orchestral 
tradițional etc.) și modeme (re
nunțarea la tiparul operei tra
diționale, abordarea unui discurs 
muzical continuu cu bogate mo
dulații și reușite combinații 
timbrale).

Recenta montare scenică în 
regia lui A. I. Arbore, avînd în 
rolurile principale pe Benedict 
Gorodițchi (Ion) și Marcu Adrian 
(Procurorul) a reușit — fără în
doială — să realizeze o superi
oară integrare a muzicii și tex
tului, să asigure deci premisele 
unui spectacol de calitate, însu
flețit de un profund mesaj pa
triotic,

Creat în anul 1974, cu prilejul 
colei de a XXX-a ahiversari a 
eliberării patriei de sub jugul 
fascist, baletul Elanuri de S. 
Sarchizov își propune să înfăți
șeze efervescența sărbătorească 
a acelor zile, să ipostazieze în 
emoționante imagini coregrafice 
efortul întregului nostru popor 
de a edifica societatea socialistă 
multilateral dezvoltată. Spre 
osebire de celelalte lucrări 
acest gen, baletul Elanuri 
presupune un libret precis, 
tenția compozitorului fiind
ceea de a lăsa cîmp liber fante
ziei

O p'fIB a "Viuiune
a fosCfflED'fâVUiSâjfââîSKyi' de 
balet ’-al Teatrului muzieal „N. 
Leonard" din Galați încă din 

stagiunea trecută. Coregrafia, 
scenografia, costumele și rșgia 
sînt semnate de Trixi Chercais.

Noul spectacol al Teatrului 
muzical ,?N. Leonard" din Galați 

prezentat in premieră și la Bucu
rești a scos în evidență nu nu
mai calitățile artistice ale cîtor- 
va soliști Sau ale an.' 
balet, ci și ale unei ______  _
chestrale omogene care sub ba
gheta dirijorului Ury Schmidt 
poate aborda cu succes chiar și 
cele mai dificile pagini.

de- 
de 
nu 
in-

isamblului de 
[ formații or-

ALEXANDRU POPA

MANIFESTĂRI CULTURALE
LA REȘIȚA

»,Zilele culturii Ia județean Caraș-Seve- 
rin al P.C.R., consa
crată dezvoltării eco
nomice și sWittle- a

«SERILE SCINTEII TINERETULUI» vibrant și entuziast omagiu

nomie, care reunește 
oameni de știință, 
cercetători și cadre 

——.. --------  v. v didactice din Bucu-
tății noastre 86tiălis-o,'bfaștilul județu- - rești,— Gluj-Napoca, 
te în ftronlrit acestui •* " ”
marc centru econo
mie . șl social al Ba
natului, a debutat 
joi cu expunerea to
varășului Trandafir 
Cocîrlă. prlm-secre- 
tar al Comitetului

Reșița", ampla mani
festare de afirmare a 
valențelor spirituali-

Timișoara și din. alte 
localități, iar la Casa 
de cultură a sindica- 

____ . l4.Celor a avut Ioc ver- 
s^șiiini de comunicări < nisajul șfitojrțqțții de 
științifice pe teriîe 4$"*'toamnă ai plâsticie- 
Istone*, istoria cbltu-"7 nilof 'dffi" ’ CK¥£$-Se- 
rii, geografie și eco- verin.

*'lut In anH actualului 
și viitorului cincinal. 

Tot la Reșița au-în- 
ceput lucrările unei

Un argument în favoarea succesului „Serilor Scinteii tineretu
lui" — tribuna stadionului municipal „Delta" din Tulceă

Campionii mondiali de ieri și de azi ai semicercului, prezentați de 
„crainicul-reporter" Nicolae Nedef

După rodnicul și ineditul dia
log prin care au fost trecute în 
revistă succesele tineretului tul- 
cean in cinstea marelui forum al 
uteciștilor — despre căre v-am 
vorbit în numărul de ieri al zia
rului — cei peste 4 500 de par
ticipant au avut prilejul unei 
întîlnîri calde, memorabile cu 
campionii de ieri și de azi ai 
semicercului.

Prin fața ochilor curioși, mi
rați poate, ai celor foarte tineri, _ . .
și oarecum nostalgici ai celor din tilor localnici sa arate ce 
generațiile anterioare acestora, *•-
au defilat deținătorii unor nume 
celebre atît în țară cît și peste 
hotare, citite frecvent în presă 
sau auzite de nenumărate ori la 
radio și televiziune cum sînt O- 
țelea, Nodea, Telman, Simion 
Pompiliu, Căltman, Redl, Gruia, 
Samungi, Goran, Gațu, Licu, 
Votca, Stockl, Ștef sau Grabov- 
schî. Unul dintre cei ce au stat 
la „timona" acelor evoluții de 
prestigiu, și continuă să Stea, 
antrenorul emerit Nicolae Nedef, 
„pe funcție" de crainic-re porter, 
a prezentat, cu spontaneitatea 
necesară ineditei sale posturi, lo
tul sportivilor.

„Repriza" sportivilor a avut, 
apoi, în program un concurs in
titulat sugestiv : „Vă pricepeți la 
handbal la care exigentul 
„profesor-examinator" Gheorghe 
Gruia a avut de înfruntat asal
tul citorva tineri hotăriți să in
tre în posesia trofeului. Au ciș- 
tigat în cele din urmă : Gafar 
Sagida și Ion Păduraru, cărora, 
de altfel, le-a revenit, pe lingă 
satisfacția succesului, și premiile 
oferite de Comitetul municipal 
Tulcea al U.T.C.

Mult așteptata demonstrație de

CONGRESULUI TINEREJII
handbal între foștii și actualii 
campioni mondiali, care a urmat 
apoi, a constituit o suită de fen
te și pâse> de execuții pline de 
virtuozitate cum n-au mai fost 
văzute, pe „tiu<s, pe aceste me
leaguri.

Apoi a fost rindul handbaliș- 
pot, 

participind la un concurs elimi
natoriu de lovituri de ta 7 metri, 
avindu-l in față pe maestrul e- 
merit al sportului Mihai Redl. 
Cel care a reușit să nu rateze 
nici una din loviturile executate, 
intrind in posesia mingii de 
handbal ce conținea autografele 
tuturor celebrităților handbalis
tice prezente, a fost elevul in 
anul IV al Liceului industrial 
metalurgic din Tulcea, Vasile 
Casian.

Show-ul muzical-artistic sus
ținut de invitații din Capitală, 
care a urmat a oferit tribunelor 
momente de o rară și 
nanță vibrație.

Aurel Gherghel ne-a 
tat-o mai intii pe Zoia __
De puține ori am intîlnit un lim
baj atit de limpede și convingă
tor ca acela exprimat de cintecul 
acestei eleve de la un liceu 
bucureștean. Sensibil și sincer, 
flexibil și atent la tot ce este 
uman, Mircea Florian ne-a in
vitat apoi să ascultăm cum se 
naște metafora.

Au încheiat seara muzicală 
cele 4 fete componente ale cu
noscutei formații bucureștene

efectiv prin sprijin, prin eforturi 
la organizarea $t desfășurarea 
noii ediții a „Serilor Scinteii

emoțio-

prezen- 
Alecu.

„Catena" (Anca Vijan-Graterol
— chitară solo, Emilia Cristoiu
— voce și chitară bas, O.rtansa __ _ . _ __  __ ______
Păun — flaut și saxofon, și Lidia tineretului", la succesul acestei 
Creangă — excepțională, baterie), frumoase manifestări a tineretu-

tulcedn, dedicate apropiatu- 
forum al tinereții.Treptat umbrele înserării au 

cuprins apele Dunării și odată 
cu ele tribunele Stadionului mu
nicipal „Delta" cu cei peste 4 500 
de participanți la ,.Ser,ile Scin
teii tineretului". Cînd întunericul, 
s-a instalat, antrenorul fede
ral Nicolae Nedef a ținut să 
mai ofere entuziaștilor spectatori 
o surpriză, ce a constituit o încu
nunare a acestui grandios spec
tacol non-stop (de peste 4 ore), 
și această surpriză s-a intitulat 
„Finala campionatului mondial 
de handbal masculin — Paris, 
1970" — un film color realizat de 
televiziunea franceză și vizionat 
public in premieră pe țară.

...Ultimele comentarii ale crai- 
nicului-reporter s-au stins și 
a venit — inerent — des
părțirea cu o firească strin- 
gere de inimă. Pentru că 
ne-am făcut la Tulcea — 
ca peste tot, dealtfel, în dru
murile noastre — mulți, foarte 
mulți prieteni. In ceea ce ne 
privește adresăm și cu acest 
prilej calde mulțumiri organelor 
locale de partid și de stat, acti
viștilor comitetelor județean și 
municipal ale U.T.C., C.J.E.F.S., 
tuturor celor care au contribuit

lui 
lui

Reportaj realizat de :
SOCRATE UNGUREANU

BENONE NEAGOE

Fotografii : VASILE RANGA
Intre suris și lacrimă

Alecu
Zoia

...Și formația de muzică „Catena" înainte ca umbrele 
întunericului să împiedice fotoreporterul să o imprime pe pe
liculă in timpul spectacolului (stingă) și „Al doilea menestrel al 

serii — Mircea Florian" (dreapta)

Marți, 21 octombrie 1975, 
orele 19, la Sala Palatului 

R.S.R.
CENACLUL

„AMFITEATRUL 
ARTELOR"

EDIȚIA A XXIII-A
dedicată Congresului al X-lea 
al U.T.C. și Conferinței a X-a 

a U.A.S.C.R.

PARTICIPA.:
Adina^ Dinăitriu, Marian 

Stoichiță — chitară clasică ; 
Benedict Popescu, Dan Che- 
bac, Zoia Alecu, Vasile. Șei- 
căru, Sorin. Minchiat, Vasile 
Spătaru, Marcel Stâncii, Gru
pul „Atheneum" — Galați — 
folk ; Dumitru Fârcaș, Maria 
Ciurtin — muzică populară ; 
Florentina Mintuță — jazz ; 
Corul de cameră „Preludiu* 
dirijat de Voicu Enăchescu ; 
Formația „Camerata" dirija
tă de Paul Staicu ; Eugen 
Cristea, Eugen Cristian Mo- 
triuc, Dragoș Pâslaru, Adrian 
Pintea, Andrei Ralea — reci
tări, umor, pantomimă ; Tea
trul „Podul" — regia Cătălin 
Naum ; Grupul de dans mo
dern „Gymnasium"; Poeții 
Constanța Buzea, Dinu Flă
mând, Mircea Florin Șandru, 
Nicolae Dan Fruntelată, Gri- 
gore Arbore și Ion Segăr- 
ceanu ; Formația pop „Cris
tal". ..

Biletele se pot procura de 
la casa Sălii Palatului R.S.R., 
de la redaeția revistelor „Via
ța studențească" șț „Amfitea
tru", Bd. Schitu Măgureanu 
nr., 9, de la (Jasa studenților 
din București.



VINERI 17 OCTOMBRIE 1975„SClNTEIA flNERETULU!" pag. 3
— - ' -   --jnf ur iL

l-w

TELEGRAMĂ Eforturi pentru o cit mai bună gospodărire și organizare,
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Adunării Na
ționale a Kuweitului, KHALED SALEH AL GHUNEIM, următoa
rea telegramă :

Părăsind ospitaliera dumneavoastră țară, este o mare plăcere 
pentru delegația parlamentară kuweitiană de a vă exprima cele 
mai sincere mulțumiri pentru primirea călduroasă cu care Exce
lența Voastră ne-a onorat. întâlnirea cu Excelența Voastră a fost 
foarte interesantă și plăcută pentru noi prin discuțiile foarte fruc
tuoase și schimbul; de vederi pentru dezvoltarea legăturilor de 
prietenie' reciprocă și cooperării.

Dorim progrese în continuare țării dumneavoastră, iar Excelenței 
Voastre îi Urgnr multă sănătate și fericire.

pentru satisfacerea ritmică, rațională, a cerințelor cetățenilor
' Constantin Drăgan, care se

* s află îiitf-o.vizită’în țară noastră
- în fruntea unei delegații de oa- 

în cea ^dera^4aua,'2U»â «yi^te^ș -jineni, -de "afaceri. Au fost, abbrr. 
oficiale pe ■care= <T'.ioțroprfode ia ^^ate. «u acest. prilej, unele as-^ 
țara noastră todnvitația primu-t >pecte ale relațiilor economice 
lui ministru .al-. Guvernului' Rp-,...;. bilaterale, posibilitățile'existente 

....... .... pentru dezvoltarea și diversifi- 
, carea acestora. In aceeași zi, 

Constantin Drăgan a avut o în
trevedere la Asociația juriștilor 
din România, iar membrii dele
gației au purtat tratative la 
neie întreprinderi românești 
comerț exterior.

conferință

publicii Socialist©. Romania; to
varășul Manea Mănescu, primul 
ministru al Republicii Insulele 
Capului Verde, Pedro de Vero
na Rodrigues Pires, împreună 
cu soția și celelalte persoane 
care îl însoțesc; a fost oaspetele 
județelor Prahova și Brașov. .

In cursul dimineții, oaspetele^ 
însoțit de Octavian Groza, prim- 
vicepreședinte al .Consiliului 
Național pentru Știință și Teh
nologie, a vizitat marele com
binat petrochimic de la Brazi, 
unitate care prelucrează aproa
pe jumătate din întreaga pro
ducție de țiței a țării, obținînd 
peste 100 produse phimice\ și pe
trochimice, derivată din țiței cu
noscute ■ __1_1_ “2. „
țări aler lumii, precamf'.șr- com^ 
plexul -pehiru crâșfdrea și.hîgfâ- s . ■, l
șarea tiherietâaW*4»uri«i> și*:Aâbr.ln/ e<'Q
ciația ecohomică' "fotercoopera- 
tistă sere din Bărcărtești.

Seara, oaspetele a sosit 
Brașov.

PLECĂRI

Joi după-amiază, în Aula 
cademiei de Studii Economice 
din Capitală, profesorul Gian
carlo Elia Valori, . secretar ge
neral al Consiliului de condu
cere al Institutului pentru pro- 

c, uc.xv«re «... v„- blemele unei noi ordini econo
mi apreciate în 50 mice internaționale de la .Paris.- — -^secretar general al Institutului

S------  -------^italian de relații internS’pSfiS2** w

La depozitul de legume și fructe din Militari, activitate intensă 
la încărcatul camioanelor ce vor trâhspdrfa produsele spre 

centrele' de desfacere - -
®>f; . . toi’ș x

la

Joi după-amiază, • a părăsit 
Capitala tovarășul Santiago 
Carrillo, • secretar general al 
Partidului Comunist din Spania, 
care a efectuat o vizită de prie
tenie, în țara noastră, la'invitația 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român. -.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspetele a fost salutat de 
tovarășii Hie Verdeț.- membru al 
Comitetului Politic- Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Stefan 
Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secre
tar âl C.C. al P.C.R.. Ghizela 
Vass. membru al C.C. al P.C.R.

■*
Joi a pledat Ta Moscova o 

delegație de activiști ai Partidu
lui Comunist Român, condusă de 
tovarășul Ștef-an Bobo^, membru 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului ' județean Neamț 
al P.C.R., cate, la invi
tația C.C. al P.C.U.S., va efectua 
o vizită pentru schimb de expe
riență în Uniunea: Sovietică; •

La plecare, pe aeroportuPOto-5 - - ; _
peni, delega|iaoa /fost fioradiilâăuOqzent^t 
de tovarășul Constantin Matei, Națibriălufol-, 
membru «șudțpUtluHt;

’ dacti<^‘șȚ: a studenților conîir^ 
• rința intitulată ,.Concepția pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
despre noua ordine economică". 

Autor al unor volume consa
crate activității și personalității 
șefului statului român, profeso
rul Giancarlo Elia Valori a 
făcut o amplă expunere asupra 
concepției României privind 
noua ordine economică, aducînd 
un cald omagiu, contribuției de 
seamă a președintelui Nicolae 
Ceaușescu la făurirea unei lumi 
mai drepte și mai bune.

MANIFESTARE
Institutul Român pentru Rela

țiile Culturale cu Străinătatea a 
organizat joi după-amiază o ma- 
nifestare culturală cu prilejul 
Zilei naționale a Republicii De
mocratice Populare a Yemenului.

Cu această ocazie. Leon Talpă, 
cercetător științific, a împărtă
șit impresii de călătorie din Re
publica Democratică Populară a 
Yemenului.

TURNEU
în deschiderea turneului în

treprins în țara noastră, Teatrul 
Academic .. dp. Stat „Evgheni 
-Vahtangov" din Moscova a pre- 

-â’' -ft#»;,ia
.... bucmeșteanv-v^un . 

spectacol-/de gala.:cu pieaa ..„O* - ■ 
mul cu- arma" de Nikolai Pogo
din. Această lucrare ce aparține 
tezaurului de aur al dramatur
giei sovietice aduce pe s<?enă ,oa- 

/ menî și fapte, dinzilele eroice 
'' ale ,Marii Revoluții. Socialiste 
' din Octombrie, avind in prim 

plan figura lui Vladimir Ilici 
' Lenin. Spectacolul actual este

membru Jufe&Wl al
P.C.R., adjunct de șei de secție 
la C.C. aîP.CiR., de aetâ\âștâ‘de 
partid.

Au * fost ‘prezenți - Ni V./ 'Masr* * 
lermiltov, < însărcinat’<cu ‘âfhberi 
a.i. al U.R:S.S. : la’București; • 
membri ai Ambasadei sovietice.'

........’ A' ‘
Joi a părăsit Capitala' delega

ția economică greacă cdridusă de creat de regizorul principal ^al 
Constențfrt' Cojn^fa^ofe.' nîfoiștrur " " 
industriei din Republica.; ;EiCnâ« 
care Ia' invitația. Mirii’steruîui Tvfjl' ---------- ------ — —..... ........
nelor. Petrolului și Geologie!, a ‘ realizat de Mihail Ulianov, ar- 
făcut o vizită. în tara noastră» . TT ” ° °

La plecare a fqst de față . Bu
jor Almășan, ininiȘțrul' mihelpr,’ 
petrolului și. gebfogiei/-al^ș per-., 
soane oficiale. . ??,. ,v .

’ r*.
Delegația. de .Qamepi., de #ța- ... 

ceri din . Fihlai^5zcphd^ș^ 
Jan Group, directei; 
mentul Coipertuiui..djpj Minister. 
rul finlandez de ețțdtne*. care a ,v.. 
făcut o vizită în tara noastră, a, 
avut, convorbiri cu Nicolae 
Ștefan, prim-adjunct al minis
trului comerțului exterior si 
cooperării economice interna
ționale, șU1 • ftemârt OMoadovan,

au purtat., de asemenea..disputiL 7
la Ministerulindustriei tArV4H It -
Banca Română deXocxert Exte^;/33r., ■" . ....... .... ..........
rior, Minteterul Lâ Căsa C^trălă‘’â Armatei"
restier^i-, <'s-a ]deăâiis* expoziția ’’ d^ ‘ artă '
«tructiiJ7woi#n Rh^un^ejn^^plastică'' '..Oăta^ul ""rorrrart -în 
treprinderl rontanești -de comerț războiul' antihitlerist". br<ahita- . 
exteriofAvr- r,-jt 7?;p.:i.tă în cadrul. manifestărilor bti-:.

în cursul după-a-miezii,dele- • lejuite de apropierea Zilei 
gația a părăsit Capitala. Armatei Republicii Socialiste

România. Sînt expuse lucrări de 
pictură și grafică realizate de 

; artiștii Studioului de artă plas
tică al armatei. Expoziția ilus
trează faptele de arme, eroismul 
și spiritul de sacrificiu al ostași- ‘ 
lor români în luptele pentru 
eliberarea patriei de sub domi
nația fascistă și obținerea victo
riei asupra Germaniei naziste.

Teatrului „Vahtangov", ■■ • artistul 
poporului al U.R.S.S.-, Evgheni 

’c SimOnov, -rolul lui Lenin fiind
tist al poporului al U.R.S.S.

Au asistat Ion Dodu Bălan, 
vicepreședinte al Consiliului 

1 Culturii și Educației Socialiste, 
'^Constantin Potîngă, adjunct de 
' șef de secție, la., C.C. al P.C.R., 
' funcționari ■ • superiori din 

- nisterul- 'Afacerilor Externe, 
/^prezentanți .fei -Consiliului

neral ARLUS, reprezentanți 
*5‘;viețți culturale și artistice, 
‘ 'numeros public.

De asemenea, au fost prezenți 
N. V. Maslennikov, însărcinat 
cu afaceri a.i. al Uniunii Sovie
tice la București, șefi de misiuni 
diplomatice v. acreditați < în țara- 
noastră, membri ai corpului ,.dJ^ ... 
plorikatișs.;M /

ibs s
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:r<Mi-VASILE RANGA

•y 'ț*>ri.£C>

(Urmare din pag. I)

pentru trecerea imediată la 
plicarea în această unitate a 
dicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Magazinul deschide 
la ora nouă dimineața. In aceste 
condiții au fost adoptate măsuri 
privind aprovizionarea cu măr
furi între orele 5,30—8,45, astfel 
încât în momentul deschiderii 
toate punctele de desfacere să 
poată funcționa din plin. S-a ho- 
tărît. de asemenea, ca toate con
fecțiile să. fie călcate înainte de 
prezentarea In raioanele unității. 
Trecîndu-se la o reorganizare 
judicioasă a; personalului, a fost 
suplimentat colectivul care lu
crează la retuș si călcătorie.

O preocupare deosebită de 
aici înainte va fi îndreptată că
tre evitarea activității în salturi. 
Unitățile comerciale obișnuiesc 
6ă intensifice ritmul aprovizio
nării $i desfacerilor în anumite 
perioade inițiind așa zisele târ
guri de primăvară, de vară, de 
toamnă. Dar târg înseamnă o 
activitate intensă în fiecare zi. 
Deci în fiecare zi cumpărătorii 
trebuie să găsească în magazin 
mărfurile de care au nevoie. în 
acest sens s-a hotărît ca zilnic 
merceologii magazinului să în
trețină contacte strînse cu fur-

a- 
in-

nizorii în vederea unei aprovi
zionări ritmice, îndestulătoare. 
Vitrinele vor prezenta în per
manență mărfuri de sezon și vor 
fi schimbate la fiecare zeee zile. 
Se prevede asigurarea unui con
sens deplin între ceea ce se 
prezintă în vitrine si ceea ce se 
vinde in magazin.

„FORTUNA" 
ȘI-A REACTUALIZAT 

GRAFICUL DE LIVRĂRI

Am vizitat depozitul de legu
me si fructe din Militari. Peste 
200 de oameni desfășurau aiei o 
activitate febrilă : încărcau si 
descărcau camioanele care «o-

se«u sau plecau cu mărfuri, 
sortau produse, realizau pream- 
balări. Inginera Maria Ungu- 
reanu preciza că de aici sînt 
aprovizionate sânte mari maga
zine din Capitală, subordonate 
Oficiului de prezentare ..Fortu
na". ..Numai la un singur ma
gazin, cel din Piața Am zei. vom 
livra mîine dimineață. înainte 
de deschiderea unității. 2 000 kg 
de cartofi. 1 800 kg mere și alte 
cantităti de fasole 
deturi. castraveți 
ouă etc.*

La oficiul de 
i,Fortuna" a fost 
urgență un plan de măsuri și

uscată, ver
de seră.

prezentare 
elaborat de

s-a trecut la aplicarea Iul. Aii 
fost trimiși delegați în mai mul
te județe ale țării pentru achi
ziționarea de mărfuri. La Bra
șov, pentru rădăcinoase ; în Ia
lomița pentru fasole uscată și 
și rădăcinoase ; în Ilfov pentru 
rădăcinoase, varză și legume 
proaspete ; în Olt pentru fruc
te. Toți delegații au ca sarcină 
și depistarea altor produse agro
alimentare în vederea îmbogă
țirii planului de aprovizionare. 
Dealtfel, pe baza reactualizării 
graficului de livrări, se prevede 
pentru perioada imediat urmă
toare dublarea cantităților de . 
cartofi, ceapă, varză, ardei li
vrate prin magazinele „Fortuna".

DEVA: Ce ne arată două magazine vecine care se aprovizionează
de la aceleași depozite

Rîvna gospodăreasca a responsabilului
de unitate umple rafturile!

CALAȚI

De curînd locuitorii din mai 
multe cartiere ale municipiului 
Galați, din Țiglina I, II și III, 
Dunărea și Aviației, și din alte 
zone de margine au început să 
nu se mai aprovizioneze cu pro
duse agroalimentare din piețele 
centrale ale orașului. Răspun- 
zînd propunerilor cetățenilor, 
organele locale de partid și de 
stat au luat măsuri de amena
jare a unor piețe în toate car
tierele. Deja, au fost date în 
folosință 6 asemenea piețe care 
îi scutesc pe locuitorii din carti
ere de drumuri lungi pentru a 
aduce . 7 _
hranei, care elimină risipa 
energie și de timp prețios. Ex
periența de aici, fiindcă despre 
așa ceva este vorba, ne îndeam
nă la amănunte : pentru o apro
vizionare ritmică, în flux con-

în casă cele necesare 
de

tinuu, cu toate, cantitățile nece- 
sare de produse agroalimenta?* 
re, organele de • partid • și de 
■stat au stabilit- un plan amă
nunțit în-care se specifică uni
tățile producătoare care asigură 
aprovizionarea fiecărei piețe 
(C.A.P., LA.S., I.L.F., GOSTAT 
și unitățile specializate) ;• se con
tinuă depistarea de noi puncte 
în alte zone .ale orașului . care 
permit amenajări-simple și efi
ciente pentru 'desfacerea produ
selor agroalimentare.

Totodată. în Galați comerțul 
stradal: capătă o tot mai mare 
dezvoltare": ' au fost organizate 
vadurile cu tradiție dar și în 
noile cartiere; bazare de stradă 
în care se desfac cele mai dife
rite produse.

„Ca urmare a hotărîrilor Co-

mitetului Politic Executiv, tran
spunând în viață indicațiile to
varășului Nicolae Ceaușescu date 
cu prilejul vizitei în piețele și 
magazinele Capitalei, organele 
locale de partid și de stat 
au revizuit planul de aprovizio
nare pe perioada toamnă-iarnă, 
în vederea asigurării ritmice și 
în cantități îndestulătoare cu 
produsele necesare. S-au luat 
totodată, măsuri ca începind de 
ieri dimineață, să se intensifice 
aprovizionarea piețelor pe tot 
timpul zilei, mărindu-se core
spunzător numărul punctelor de 
desfacere pentru eliminarea 
aglomerației și economisirea 
timpului cetățeanului.

ION CHIRIC

Piața de 
cunoaște în 
nă o mare 
rători. Deosebit 
sînt legumele și fructele pe care 
le desfac unitățile aparținătoare 
C.L.F., GOSTAT și Agrocoop. 
Oferă acestea marfă îndestulă
toare și de calitate care să sa
tisfacă pe deplin cerințele cetă
țenilor ?

La unitatea nr. 5 condusă de 
Dumitru Șerban, vînzătoarele nu 
mai prididesc să umple sacoșele 
gospodinelor. în rafturi se gă
sesc cartofi, ardei, castraveți și 
roșii de seră, gogoșari roșii și 
verzi, ceapă, morcovi, vinete, 
mere, ouă și chiar castraveți mu
rați. Toate sînt sortate și aran
jate cu grijă după calitate 
culoare, indemnîndu-te să 
cumperi. Cumpărătorii vin 
pleacă mulțumiți deoarece 
sesq întotdeauna tot ce 
scurtînd astfel timpul afectat a- 
provizionării.

Din păcate însă nu toate ma
gazinele se bucură de aceiași

alimente din Deva 
aceste zii© de toam- 
afluență de curppă- 

de solicitate

și... 
le 
Șl 

gă-
doresc

bună organizare. Unitatea nr. 15 
aparținătoare tot C.L.F.-ului are 
puțini cliențl deoarece dispune 
și de puțină marfă. Ceea ce pu
teau găsi ieri cumpărătorii erau 
mere de calitate îndoielnică, 
cartofi, ardei grași, dovlecei și... 
cam atît.

„Alaltăieri, ne daclara șeful de 
unitate, Nicolae Dumitrașcu, s-a 
stabilit să fim aprovizionați din 
2 în 2 zile. Dar de atunci n-am 
primit decît cartofi".

De vreme ce unitatea vecină 
este bine și ritmic aproviziona
tă, în<seamnă că există legume 
în depozite, dar ele nu sînt ju
dicios repartizate. Se întâmplă 
ca mașinile încărcate să soseas
că la prînz, cînd unitatea este 
închisă. Dacă nu au cui să lase 
marfa, ele sînt dirijate spre 
magazinele ai căror responsabili 
sînt mai grijulii si atenti fată 
de cumpărători. Dumitru Șerban 
ne mărturisea că el stă în uni
tate de dimineață pînă noaptea, 
fiind pregătit în orice moment 
să preia legumele. Dacă toți 
responsabilii ar proceda la feb

este el de părere, nu ar mai 
exista unități vitregite.

Este desigur și aceasta o solu
ție, dar tot mai bine ax fi parcă 
dacă aprovizionarea s-ar face 
după un grafic riguros Ia ore 
bine stabilite. Problema este 
valabilă și pentru magazinele 
aparținătoare complexului co
mercial T.AJ5. Unitatea nr. 2 
din piață nu dispunea ieri decît 
de ardei, gogoșari și ouă (avea 
în schimb un larg sortiment de. 
băuturi alcoolice ? I) deși fo. de
pozit existau mari cantităti de 
fruete, cartofi și altele. Acestea 
ajung însă foarte greu în maga
zine deoarece nu există sufi
cientă muncitori la încărcat și 
transportat Aprovizionarea, se 
face la întâmplare, cirul se ni
merește, de regulă atunci cînd 
șeful de unitate se deplasează 
personal la depozit. Marfă exi
stă, dar așa cum am vă^zut ea 
nu ajunge întotdeauna la cum
părători din cauza unor bariere 
artificiale care trebuie grabnic 
înlăturate.

AL. BALGRĂDEAN

PRIMIRE
Joi la amiază. George Maco- 

vescu, ministrul afacerilor ex
terne, a primit pe dr. Franz t 
Wunder.baldinger, noul amba
sador extraordinar și plenipo
tențiar al Austriei în Republica 
Socialistă România. în legătură 
cu apropiata prezentare a scri
sorilor sale de acreditare.

ÎNAPOIERE
Joi1- s-â înapoiat în Capital's; - 

venind din 'Re^bTiCâ ^slartiidS ’ ' ■ 
Pakistan, delegația condusă de-5C^ 
Florea Dumitrescu, ministrul 
finanțelor;*-... pj-aseduatele^ ->nărțij: 
române” în Comisia mixtă gu- 
vernamentaiă-de' cooperare eco- 
nomică, •’tehnidă * și ' științifică 
româno-pakretăne^ q^e, a pâr- } 
ticipat'la lucrările -celei’ de-a 
doua sesiuni a Comisiei.

SOSIRE
La invitația Comitetului Cen

tral al Partidului Comunist 
Român, joi, ă sosit la București 
delegația Comitetului . <de Elibe
rare Națională. (C.M.L.N.) din 
Republica Mali, condusă de 
Amadou Baba Diarra, vicepre
ședintele C.M.L.N.' și ministrul 
planului, care face o 'vizită de 
prietenie în t&ra noastră.

La sosire, pe aeroportul. Oto- 
peni, delegația-a fost salutată 
de tovarășul ..îosif-' Banc, mem
bru supleant al. Comitetului-’ Pb- 
litic Executiv, secretar al 'C.Q1 
al P.C.R., de activiști ’ de, partid ’. 
și de stat.

ENTÎLNIRE
'XC

Președintele Câlftereî de 
merț și Industrie, prol. ări’Șo-» 
man Moldovan, s-a întâlnit, în" 
cursul dimineții de joi, cu pre
ședintele Camerei de Comerț 
italo-române,; din Milan©/ PȚ°f-

Au încheiat
campania dc 
însămînțări

Comuniștii, oamenii muncii 
români, maghiari, germanf și de 
alte naționalități, care muneesc 
pe ogoarele județului Satu Mare 
au raportat, printt-o telegramă 
adresată Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului NICOLAE 
pEAUȘESCU, încheierea, joi, a 
campaniei însămînțărilor dșn a- 
ceastă toamnă.

în prezent, oamenii muncii 
din agricultură — se spune în 
telegramă — acționează cu răs
pundere și devotament în ve
derea grăbirii ritmului recoltă
rii culturilor târzii, pentru strîn- 
§erea și depozitarea fără pier- 
eri a întregii producții de po

rumb, plante tehnice, legume și 
furaje, cit și pentru îndeplinirea 
obligațiilor asumate către fpftdpl 
centrali zat • $1-1 statului.

Intr-o, telegramă adresată^Co- 
mitetului Central al Partidului 

.. Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE , CEAUȘESCU, Gpmi.- 

. țetu.l, • județean . Bistrița-Nasăiîd 
ăl P.C.R. raportează că oamenii 

. muncii. din agricultura județului 
au încheiat, joi, însâmînțările 
de toamnă.

Folosim acest prilej pentru a 
vă încredința, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, se scrie în. 
telegramă, ca sîntem hotărîți să 
luăm în continuare toate măsu
rile politice și organizatorice 

. pentru pregătirea în cele ' mai 
bune condiții a producției’ agri
cole din anul 1976.

SI EXCURSII
în lunile octombrie și noiembrie

PRIN OFICIILE JUDEȚENE
DE TURISM

O formulă Ideală pentru petrecerea concediului dv. în o- 
ceasta perioadă a anului, v-o oferă OFICIILE JUDEȚENE DE 
TURISM, car» vâ pun la dispoziție locuri pentru odihna sau 
cura balneara la, tarife reduse în hoteluri și vile încălzite din 
stațiuni balneoclimatlce.

Posesorii biletelor beneficiază de reducere cu 50% la 
transportul pe C.F.R. sau I.T.A.

Tot prin OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM puteți participa 
la diverse tipuri de excursii pentru vizitarea celor mai intere
sante obiective turistice șl zone pitorești din raza fiecărui 
județ sau din restul țârii.

Procurarea biletelor și înscrierea în excursii se face la se
diile și filialele tuturor OFICIILOR JUDEȚENE DE TURISM.

PUBLITURISM

PLANUL ANUAL
LA MUNCĂ PATRIOTICĂ-INDEPLINIT

(Urmare din pisg. 1) 
primele 9= foni din acest an pe 
cele 7- șantiere naționale. 127 
șantiere județene și cșle peste 
3 009 șantiere și tabere locale de 
muncă patriMicăi ' au <fost pre
zenți; 2 500 000? tineri muncitori, 
țărani-, elevi,' studenți și inte
lectuali. Organizați în șantiere 
naționale, -tinerii au contribuit 
în acest ân la. realizarea unor 
obiective industriale și agricole 
de anvergură : hidrocentralele 
de pe Someș și Lotru, termo
centralele de la Rogojelu și Tur- 
cenb; mațele complex siderurgic 
de pe' platforma industrială a 
orașului Tîrgoviște. sistemul de 
îmbunătățiri funciare Cetate- 
Galicea Mare și cele din zonele 
Mostiștea și Giurgiu-Răzmi- 
reștî. Luferăfi în valoare de pes
te 238 milioane lei din investi
țiile statului au fost preluate 
de lideri pe șantierele de îmbu
nătățiri' i?îuiajiaw-‘'-Căteasca — 
Teitr^jiftWfl- ^Arge?) și Crivina 
— Mâfe ^județul Mehe
dinți) ȘâtWriil naval de la 
ManfeBÎW Șănfcrerul Combinatu
lui r••petrdelftac -#elesfjen, ame-~ ; 
najtfâif iîâfCLfrîlor■' Phimbuita și' 
Hunftfl^tPâitiflei "zone de 
grefoeWt^îîf;£ ■earti'eruP 'Drumul; 
Tabefei (hiunîbipiul 'București). 
In âceâătă'perioadă 
lectafe 900 mii tone 
talice, 5 000 tone 
hîrtie și tîh număr 
milioane ambalaje __
s-au plantat . 4 000 ha de pădure 
și s-au executat lucrări de îm
bunătățiri funciare pe o supra
față de peste .1 Q00 ha.

Aceste succese sînt, ae fapt, o 
continuare â realizărilor din 
primii' patru ani ai cincinalu
lui. Intre anii 1971—1975

i

au fost co- 
deșeuri me- 
deșeuri de 
de peste 10 
din sticlă ;

funcționat 12100 șantiere și ta
bere locale de muncă patrioti
că unde au fost cuprinși anual 
peste 2 milioane de tineri. Va
loarea totală a lucrărilor efec
tuate de tineri prin muncă pa-> 
triotică din 1971 pînă în pre
zent este de aproape 14 miliăif^. 
de lei. De la începutul cincina
lului pînă acum, la lucrările a- 
gricole au participat.peste 4 mi-‘ 
lioan.e elevi și studenți. Valoa-, 
rea lucrărilor executate de -.ei; 
este de 445 milioane lei. 'M;'

Bogata experiență a orgăhf-- 
zațiilor U.T.C. în acest domeniu 
a fost pusă în valoare din , plih 
cu ocazia adunărilor și copȚe- 
rințelor de dare de seamă și a- 
legeri, cînd s-au precizat sarci
nile și obiectivele muncii'pa
triotice pentru anul viitor. An
gajamentele uteciștilor din uni
tățile economice atestă că va 
spori mult numărul orelor de 
muncă patriotică pe care tinerii 
le vor efectua în sprijinul pro
ducției, se va mări volumul lu
crărilor agricole și de îmbună
tățiri funciare pe care tinerii le 
vor executa prin muncă patrio
tică. La nivelul municipiilor, o-

- rașelor iși comunelor, comitete
le U.T.C. stabilesc, de pe acum, 
împreună cu beneficiarii unor 
obiective din industrie și agri
cultură, cînd și unde se vor or
ganiza șantiere județene și lo
cale ale tineretului. Rezultatele 
bune obținute în acest an ca și 
în anii trecuți pe șantierele 
unde tinerii au executat în ges
tiune proprie o serie de obiec
tive din industrie și agricultură 
recomandă extinderea acestei 
experiențe prin preluarea inte
grală de către tineri a unor sar
cini din planul de investiții.

Pentru a mări cit mai mult

contribuția tineretului la reali
zarea obiectivelor cincinalului 
viitor și a planului de dezvol
tare economico-socială pe anul 
1976 este necesar ca fiecare or
ganizație U.T.C., fiecare tînăr 
să-și asume sarcini concrete de 
muncă patriotică. în același 
timp organizațiile U.T.C. tre
buie să acționeze cu mai multă 
perseverență pentru punerea în 
valoare a valențelor educative, 
formativ-patriotice ale muncii 
pe șantierele tineretului. Boga
tul bilanț cu care tinerii întîm- 
pină Congresul al X-lea al 
U.T.C. și Conferința a X-a a 
U.A.S.C.R., angajamentele lor 
mobilizatoare sînt o garanție că 
frumoasa tradiție a muncii pa
triotice va fi continuată și în 
cincinalul viitor cu rezultate din 
ce în ce mai bune.

(Urmare din pag. 1)

perior celor planificate 
cum aminteam mai sus; 
dublat de calitatea foarte 
a produselor. Peste 70 la sută 
din fructe sînt de calitate „ex
tra* și „întâia".

Șl la pere producția acestui 
an poate fi considerată bună. 
Toate cele 4 000 tone planificate 
au fost realizate. Numai că, la 
acest produs, au intervenit une
le greutăți în desfacere. Orga
nele însărcinate cu preluarea și 
livrarea către populație a pere
lor nu și-au respectat graficele 
de preluare, fapt ce a dus la 
crearea în unitățile cooperatiste 
a unor stocuri mult mai mari 
decît capacitatea de care dispun 
pentru a asigura o depozitare 
care să înlăture orice posibilă 
deteriorare a produselor. Faptul 
că zile de-a rindul nici o mași
nă a I.L.F. nu venea să ridice 
produsele conform graficului și 
ritmului prevăzut în contracte

după 
este 

bună

este de natură să releve greută
țile pe care le-au întâmpinat uni-: 
tățile cooperatiste. A excelat în-.~r 
această privință Oficiul 3 Bucu
rești. La data anchetei noastre, 
de pildă, la cooperativele agri
cole . de producție Malu cu Flori 
și Văleni-Dîmbovița se aflau in. 
stoc 100 de tone de pere de bună 
calitate care își așteptau bene
ficiarii. .

Pomicultorii dîmbovițeni și-au 
făcut datoria. Ei nu numai că 
au încheiat la timp culesul fruc
telor. dar au obtinut si products 
suplimentare celor planificate. 
Este nevoie ca întreprinderile 
specializate să acționeze de ur- . 
gență pentru a ridica întreagă 
producție și a o depozita în con
diții corespunzătoare, asigurînd 
operativ transpunerea în viață a 
hotărîrilor Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. cu 
privire la aprovizionarea ritmică 
a populației cu produse agro
alimentare în sezonul rece.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
• FINALELE CAMPIONA

TELOR NAȚIONALE DE BOX, 
o adevărată sărbătoare a pugi
latului nostru, care vor începe 
sîmbătă în Palatul sporturilor și 
culturii din Capitală, sînt aștep
tate cu legitim interes de ama
torii de sport bucureșteni. în 
cadrul unei conferințe de presă 
s-a anunțat că la întreceri vor 
fi prezenți aproape 190 de boxeri 
care vor lupta de-a lungul a 13 
reuniuni pentru cele 11 centuri 
de campioni republicani. înce- 
pînd de sîmbătă, in fiecare zi 
vor avea loc pînă joi, două gale,

de la ora 15,00 și respectiv 19,00. 
Semifinalele sînt programate joi 
și vineri de Ia ora 18,30, urmînd 
ca finalele să aibă loc dumini
că dimineața cu începere din 
jurul orei 10,00, sîmbătă fiind zi 
de pauză.

Pe micul ecran amatorii de 
box vor putea urmări aspecte 
de la cea de-a doua gală a semi
finalelor (vineri ora 18,30) iar, 
duminică tot în direct aspecte 
de la finale.
• ÎNAINTEA desfășurării 

ultimei runde, în Campionatul 
balcanic de șah de la Istanbul 
pe primul loc în clasament se 
află selecționata Iugoslaviei cu 
17 puncte, urmată de echipele 
Bulgariei — 11 puncte, României 

,, — 10 puncte, Turciei — 5,5
puncte și Greciei — 4,5 puncte.

Pentru a vent în sprijinul cumpără
torilor, la magazinele de specialitate 
sînt organizate expoziții cu vînzare.

Cu acest prilej este prezentată în
treagă gamă de televizoare : Venus, 
Olimp,’ Aria, Modern. Opera 1, Ope
ra, 2,'Clasie, Electra, Diana, Diamant, 
Astronaut.

Pentru a vă alege televizorul pre
ferat notațl-vă adresa cîtorva maga
zine din Capitală :

Magazinul universal VICTORIA
Calea Victoriei nr. 17
Magazinul ELECTROTEHNICA 
Bd. Magheru nr. 31—33
Magazinul din str. 13 Decembrie 
nr. 20
Magazinul DIODA — Bd. 1 Mai 
nr. 126
Magazinul SELENA — Calea Gri- 
viței nr. 206
Magazinul din str. Lipscani nr. 96

RECOM

• IN RUNDA A OPTA a 
turneului zonal feminin de șah 
de . la Karlovy Vary, maestra 
româncă Gertrude Baumstark a 
remizat cu Weichert (R. F. Ger
mania), rezultat consemnat și în 
partida Elisabeta Polihroniade- 
Eretova (Cehoslovacia).

Lideră a clasamentului se 
menține Feustel (R. D. Germa
nă) cu 6,5 puncte, urmată de 
compatrioata sa Hofmann — 5,5 
puncte, Jovanovic! (Iugoslavia)
— 5 puncte (1), Gertrude 
Baumstark și Karakas (Ungaria)
— cu cîte 5 puncte. Elisabeta 
Polihroniade ocupă locul șapte, 
cu 4,5 puncte.★

După consumarea a opt runde, 
în turneul zonal feminin de șah 
de la Pola (Iugoslavia), pe pri
mul loc în clasament a trecut 
Porubski (Ungaria), cu 6 puncte, 
urmată de Veroczi (Ungaria) — 
5.5 puncte (1), Lazarevici (Iugo
slavia) 5,5 puncte, Lemaciko 
(Bulgaria) — 5 puncte (2) etc.

în runda a opta. Margareța 
Teodorescu și Suzana Makai au 
întrerupt partidele susținute cu 
Erenska (Polonia) și, respectiv, 
Lemaciko.
• Ziua a treia a concursului 

atletic din cadrul Jocurilor spor
tive panamericane, de Ia Ciudad 
de Mexico, a fost marcată de un 
fenomenal record mondial rea
lizat de atletul brazilian de cu
loare Joao Carlos de Oliveira in

proba de triplu salt cu perfor
manța de 17,89 m. Vechiul record 
al lumii era de 17,44. m și aparți
nea, din anul 1972, sportivului 
sovietic Viktor Staneev.

La 20 de ani, după ce renu
mitul său compatriot, Adhemar 
Forreira da Silva (campion o- 
limpic), stabilea recordul mon
dial în această probă la 16.56 m, 
Joao Carlos de Oliveira obține o 
performanță care i-a uluit pe 
specialiștii prezenți în tribunele 
stadionului olimpic din capitala 
mexicană.

In vîrstă de 21 de ani, Joao 
Carlos de Oliveira (greutate 75 
kg și înălțime 1,89 m), caporal 
în armata braziliană, cîștigase 
cu două zile în urmă și proba 
de săritură în lungime (cu 8,19 
m), probă pentru care — după 
declarațiile sale — se pregătise 
în mod special.- Originar din Sao 
Paulo, noul recordman mondial 
a practicat fotbalul, ca mai toți 
compatrioții săi. fiind un pasio
nat susținător al cunoscutei e- 
chipe Corinthians.

• ÎN ORAȘUL IUGOSLAV 
NIȘ ș-a disputat prima „manșă" 
a finalei „Cupei balcanice" la 
fotbal, în care s-au întâlnit e- 
chipa locală Radnicki și forma
ția turcă Eșkisehir. Fotbaliștii 
iugoslavi au obținut victoria cu 
scorul de 1—0 (0—0).

• MECIUL PENTRU TITLUI. 
MONDIAL feminin de șah din
tre actuala campioană mondială 
Nona Gaprindașvili și șalangera 
sa Nana Aleksandria va începe 
la 20 octombrie la Pițunde 
(R. S. S. Gruzină) și va cuprin
de 16 partide. A doua parte a 
meciului va avea loc la Tbilisi.

Arbitru principal va fi marele 
maestru cehoslovac Miroslav Fi
lip. Se vor juca trei partide pe 
săptămînă ; marțea, joia și «îm
băta.

• DUPĂ DISPUTAREA a trei 
etape. în Turul automobilistic al 
Italiei conduce pilotul francez 
Jean-Claude Andruet (..Alfa 
Romeo"), urmat la 17 secunde 
de italienii Facetti (..Lancia 
Stratos"), și Goggiola (,,Porsche 
Carrera"). Concurentul italian 
Sandro Munari, unul dintre prin
cipalii favoriți, a pierdut înteta- 
pa precedentă 9 minute.



NAȚIUNILE UNITE

Pentru instaurarea unui nou tip
de relații internaționale

ÎNCHEIEREA REUNIUNII PREGĂTITOARE A CONFERINȚEI 

ASUPRA COOPERĂRII ECONOMICE INTERNAȚIONALE

La Paris a luat sfirșit reuni
unea pregătitoare a Conferinței 
asupra cooperării economice in
ternaționale. Participanții au 
dat publicității o declarație fi
nală care cuprinde deciziile a- 
doptate cu privire la convocarea 
Conferinței asupra cooperării 
economice internaționale in zi
lele de 16 și 17 decembrie, in 
capitala Franței. La conferință 
vor fi reprezentate 27 de țări, 
dintre care 19 în curs de dez
voltare și 8 industrializate. Ea 
va fi condusă, alternativ, de doi 
copreședinți aleși de fiecare 
din cele două grupuri de țări in 
parte. La lucrări va fi invitat 
să participe secretarul general 
al O.N.U. Vor lua. de aseme
nea, parte, în calitate de ob
servatori, reprezentanții mai 
multor organizații internațio
nale, printre care O.N.U., 
O.N.U.D.I., F.A.O.. G.A.T.T.,
B.I.R.D., F.M.I., O.P.E.C.

Reuniunea pregătitoare pro
pune conferinței, ce se va des
fășura la nivel ministerial, să 
creeze patru comisii : pentru 
energie, pentru materii prime, 
pentru dezvoltare, pentru ches
tiunile financiare. Fiecare co
misie va fi formată din 15 
membri: zece reprezentând ță
ri în curs de dezvoltare și 5 — 
țări industrializate.

Documentul recomandă, toto
dată, o serie de orientări gene
rale în activitatea comisiilor, o- 
rientări ce urmează să fie defi
nitivate de către conferința mi
nisterială.

cit și celelalte state in curs de 
dezvoltare.

în următoarele două luni, cele 
două grupuri de țări urmează să 
desemneze cele 12 țări in curs 
de dezvoltare și cele 5 state in
dustrializate care vor participa 
la conferință alături de S.U.A., 
Japonia, C.E.E., Algeria, Arabia 
Saudită, Brazilia, India, Iran, 
Venezuela și Zair.

Miercuri seara, țările in curs 
de dezvoltare au anunțat că 
grupul „celor 77“ se va întruni, 
zilele viitoare, la 'Națiunile Uni
te, pentru a-i desemna pe cei
lalți 12 reprezentanți (patru de 
fiecare continent).

• ADUNAREA Națională a 
Reprezentanților Locali din 
Panama a analizat, in cadrul 
actualei sesiuni, stadiul ne
gocierilor cu Statele Unite în 
problema Canalului Panama 
și a zonei adiacente, reco- 
mandind intensificarea efor
turilor diplomatice in vede
rea realizării dezideratului 
legitim al poporului pana
mez — redobindirea suvera
nității asupra acestei impor
tante căi interoceanice. 
dunarca s-a pronunțat, 
odată, pentru stabilirea de 
relații diplomatice cu țările 
socialiste cu care nu există 
încă asemenea raporturi, și 
integrarea Republicii Panama 
în rindul țărilor nealiniate.

Pe agenda sesiunii figu
rează, de asemenea, dezbate
rea problemei negocierilor 
cu corporațiile nord-ameri- 
cane în vederea achiziționă
rii de către statul panamez 
a plantațiilor de bananieri 
deținute de aceste companii.

Scînteia tineretului

Primul ministru al Pakistanu
lui, Zulfikar Aii Bhutto, l-a pri
mit pe Florea Dumitrescu, mi
nistrul finanțelor, președintele 
părții române în Comisia mixtă 
guvernamentală de cooperare e- 
conomică, tehnică și științifică 
româno-pakistaneză.

Ministrul român a transmis cu 
acest prilej primului ministru al 
Pakistanului, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, un me
saj de prietenie și urări de să
nătate personală și prosperitate 
pentru poporul pakistanez.

Mulțumind, premierul Zulfikar 
Aii Bhutto a rugat să se trans
mită președintelui N icolae 
Ceaușescu. un cordial salut de 
prietenie, cele mai sincere urări 
de sănătate? fericire personală și 
noi succese in activitatea neo
bosită pe care o desfășoară pen-

tru prosperitatea poporului ro
mân.

Primul ministru pakistanez a 
arătat că așteaptă cu plăcere a- 
propiata sa vizită în România, 
convorbirile pe care le va avea 
cu președintele Nicolae 
Ceaușescu.

La întrevedere a fost prezent 
ambasadorul României în ~ 
kistan, Lucian Petrescu.

Pa-
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Tehnicile spațiale să servească 
progresului economic al popoarelor

în Comitetul pentru probleme
le politice și de securitate al 
Adunării Generale, dezbaterile 
asupra primului punct al agen
dei sale, privind ..cooperarea in
ternațională în folosirea în sco
puri pașnice a spațiului cosmic", 
s-au încheiat prin adoptarea 
unui proiect de rezoluție supus 
de 34 de state, între care și 
România.

Dezbaterile au evidențiat cu 
pregnanță existența în lume a 
unor probleme economice grave 

<și complexe, care așteaptă solu
ții urgente, existența disparități- 
lor in ce privește nivelul actual 
de dotare științifică și tehnică a 
diverselor țări, precum și a de
pendenței științifice și tehnice 
din lume, care are consecințe 
grele pentru țările în curs de 
dezvoltare. Totodată, s-a contu-

în librăriile din R.P. Chineză 
a apărut. recent, volumul 
..România în plin avînt", tipărit 
în „Editura Poporului" din 
Pekin.

Cartea — o culegere de arti
cole și reportaje scrise de zia
riști chinezi care au vizitat țara 
noastră în ultimii ani — prezintă 
importantele succese obținute de 
poporul român, sub conducerea 
partidului său comunist. îrr ope
ra de construire a socialismului. 
..România — se arată în carte —• 
a devenit o țară Socialistă cu o 
economie tot mai prosperă". 
După cum se spune în prefață,

această lucrare este menită să 
înlesnească cititorului chinez 
cunoașterea țării și a poporului 
român și, totodată, să contribuie 
la întărirea prieteniei dintre 
cele două popoare.

Reflectând realizările țării 
noastre, cele 17 capitole ale vo
lumului cuprind date globale 
privind dezvoltarea industriei, 
agriculturii, cercetării științifice 
și a altor sectoare ale vieții , eco- 
nomico-sociale românești.., pre
cum și reportaje din diferite re-.” 
giuni ale României. Volubilii"' 
este ilustrat cu o suită de foto
grafii.

rat calea prin, care cuceririle 
spațiale pot contribui la soluțio
narea acestor probleme. întru cit 
O.N.U. și-a fixat drept obiective 
centrale instaurarea unei noi or
dini economice internaționale, 
lichidarea fenomenului subdez
voltării și accelerarea progresu
lui economic al statelor rămase 
în urmă prin facilitarea accesu
lui lor la cuoeririle științei și 
tehnologiei înaintate, este ne
cesară identificarea de căi și 
mijloace pentru elaborarea de 
instrumente juridice în scopul 
concertării activității de an
samblu a Națiunilor Unite asu
pra aplicării practice a tehnici
lor spațiale la procesul dezvol
tării și transferului’de tehnolo
gie către țările în , curs de dez- 

■ voltare.
Rezoluția celor 34 evidențiază, 

între altele, convingerea că be^ 
rieficiile derivînd din explorarea 
spațiului extraatmosferic pot 
contribui, pe toate planurile, la 
dezvoltarea economică și socială 
a statelor, în Cazul în care a- 
cestea își desfășoară programele 
lor spațiale astfel îneît să pro
moveze cooperarea și partici
parea internațională, inclusiv un 
cît mai larg schimb de informa
ții în acest domeniu, precum și 
lărgirea programelor internațio
nale pentru aplicarea tehnolo
giilor spațiale la dezvoltare. De 
asemenea, rezoluția adoptată 
recomandă continuarea evaluării 
programelor pentru aplicarea 
tehnicilor spațiale, astfel îneît 
să răspundă mai_ eficient nevoi
lor de asistență ale țărilor în 
curs de dezvoltare, in aplicarea 
în practică a tehnicilor spațiale.

PE SCURT

• LA LISABONA 9 avut loe 
o primă reuniune a Consiliului 
economic al celui de-al 6-lea 
guvern provizoriu, informează 
agenția AN OP. Consiliul a ela
borat un program de măsuri e- 
conomice concrete pe ter
men scurt, și a hotărât ca 
elaborarea bugetului pe a- 
nul viitor să fie însoțită de 
discutarea unui plan economic 
anual. La viitoarea sa reuniune, 
Consiliul va discuta pregătirea 
unui plan de dezvoltare pe ter
men mediu.

Delegația militară 
română în Italia

Delegația militară română, 
condusă de general-colonel 
Sterian Tircă, adjunct al 
ministrului apărării naționale, 
aflată in vizită oficială in Italia, 
s-a întâlnit joi cu șeful statului 
major al armatei italiene, gene
ral de armată Andrea Viglione, 
și a avut o întrevedere cu șeful 
statului major al trupelor de 
uscat, general de corp de 
armată Andrea Cucino, la 
care au luat parte gene
ral de brigadă Mario di 
Talma, atașatul militar, aero și 
naval al Italiei la București, și 
locotenent-colonelul Marian Po
pa, atașatul militar, aero și naval 
al României la Roma. Delegația 
militară română a vizitat, de 
asemenea, Școala militară de la 
Caserta.

Consultările 
Comitetului O.U.A. 

în Angola
Membrii Comitetului 

pentru Angola au 
în — -orașul Nova

într-un comentariu pe margi
nea reuniunii pregătitoare a 
Conferinței asupra cooperării e- 
conomice internaționale, care s-a 
încheiat joi in capitala Franței, 
Agenția France Presse apreciază 
că succesul acestei reuniuni va 
stimula țările în curs de dez
voltare să-și continue ofensiva 
pentru a determina țările occi
dentale industrializate să accep
te wn nou tip de relații intre 
ele.

Următoarea etapă a dialogului, 
la nivel ministerial, scrie France 
Presse, va permite^ ceUxr două 
grupuri de țări să-și precizeze 
mai bine pozițiile asupra ceea 
ce este denumit noua ordine e- 
conomică mondială. înaă de la 
reuniunea pregătitoare, remarcă 
agenția, țările in curs^ de dez
voltare au subliniat că pentru 
ele nu este vorba de o simplă 
reformă a mecanismelor existen
te. ci de a găsi, împreună cu 
țările industrializate.* modalită
țile de modificare a înseși esen
ței sistemului actual.

în continuare, A.F.P. mențio
nează că poziția pe care au a- 
doptat-o țările industrializate la 
reuniunea pregătitoare este de 
natură să marcheze de la bun 
început „limitele concesiilor pe 
care sînt dispuse să le facă“. Ast
fel, in problemele monetare, 
bunăoară, dacă Statele Unite 
consimt la participarea țărilor in 
curs de dezvoltare la discutarea 
tuturor chestiunilor din acest 
domeniu, insistând asupra faptu
lui că nu se pune problema 
schimbării mecanismelor exis
tente, țările in curs de dezvol
tare merg mult mai departe. Ele 
doresc să abordeze ansamblul 
problemelor și să aibă, astfel, 
un cuvint de spus în reforma 

<s: sternului monetar internațional, 
Ihcnestiune care afectează atît 
^țările producătoare de petrol,

„L’UNITE" — o re
vistă geneveză des
pre tineret și care se 
adresează tineretului 
— publică periodic la 
rubrica „MĂRTURII" 
scrisori semnificative 
pentru preocupările ti
nerilor elvețieni. Cele 
mai recente scrisori 
sosite la redacție, re
produse în numărul 
pe septembrie-octom- 
brie. atestă amploarea 
șomajului si a nefolo- 
sirii depline a tortei 
de muncă. fenomene 
care afectează într-o 
măsură tot mai mare 
tânăra generație.

„Am terminat cu 
doi ani în urmă. Ia 
Bienne, un curs pen
tru mecanici auto- 
moto — scrie Daniel 
Walher. 23 de ani. din 
Bienne. Scurt timp 
după aceea, patronul 
m-a concediat. Cău
tând în zadar un nou 
serviciu, corespunză
tor calificării dobîndi- 
te. am fost obligat în 
cele din urmă să mă 
angajez la o fabrică 
dc materiale plastice. 
Ca urmare a recesiu
nii generale pe care o 
cunoaște în prezent 
industria pe plan na
tional, si care Ia Bien
ne atinge proporții se-

rioase. întreprinderea 
a procedat încă de la 
începutul anului la o 
serie 
Două 
fără
acum ______
bă... la o cafenea din 
Lausanne".

de concedieri, 
luni am rămas 
lucru si abia 
am găsit o sluj-

de găsirea unui Ioc 
de muncă la încheie
rea scolii sau a cursu
lui de calificare au 
snorit in ultimele luni 
simțitor. în condițiile 
accentuării recesiunii 
economice. O anchetă 
efectuată în cantonul

Dezvăluiri îngrijorătoare in
revista geneveză „L'Unite"

Anunțurile de la 
rubrica de mică pu
blicitate a ziarelor re
flectă, la rîndul lor, 
dificultățile tot mai e- 
vidente întâmpinate de 
tineri în ce privește 
angajarea în produc
ție sau asigurarea lo
cului de muncă. „Fiul 
dv. a ajuns la canatul 
școlarizării, dar din 
diferite motive el a 
rămas fără slujbă" — 
se adresa de curînd un 
astfel de anunț ..pă
rinților tinerilor în 
vîrstă de 15 ani", care 
recomanda, ca palea
tiv. ...prelungirea șco
larizării cu încă un 
an.

Dificultățile legale

Neuchatel releva că 
„in timp ce pentru 
absolvenții școlii ge
nerale este tot mai 
greu să găsească un 
loc în vederea califi
cării într-o meserie, 
pentru cei ce au obți
nut deja o asemenea 
calificare problema 
este de a găsi o sluj
bă corespunzătoare ni
velului de 
profesională 
dită".

In această _______
cînd din 18 439 de ti
neri în vîrstă de 15— 
19 ani circa 8 000 sînt 
în afara sistemului 
școlar sau de formare 
profesională, organi
zația tineretului co-

pregătire 
dobîn-

situație.

niunist a lansat o pe
tiție națională pentru 
asigurarea locului de 
muncă al ucenicilor si 
tinerilor muncitori 
care cere dreptul la 
un Ioc de calificare 
pentru fiecare absol
vent de scoală, drep
tul la un loc de mun
că corespunzător pre
gătirii sale pentru 
fiecare tînăr muncitor, 
dreptul la formare 
profesională continuă 
pentru tinerii intrați 
în cimpul muncii.

Primită favorabil, 
petitia a recoltat. Ia 
scurt timp după lan
sarea ei. mii de sem
nături.

Conform statisticilor 
'publicate de Oficiul 
federal al industriei. 
Elveția număra în 
septembrie a.c. 120 000 
de șomeri parțiali, ci
fră de peste două ori 
mai mare decît 
luna precedentă, 
decurs de un an, nu
mărul locurilor de 
muncă a scăzut pe' 
plan national cu circa 
200 000, iar între pri
mele victime ale șo
majului se află tine
retul.

arestări in Spania

f

„Anglia nu renunță

Marea Britânie nu intențio
nează să renunțe la hotărirea 
ei de a fi reprezentată indivi
dual la reuniunea pregătitoare a 
Conferinței asupra cooperării 
economice internaționale — a 
declarat, la Londra, un purtător 
de cuvînt. al Foreign Office. El 
a reafirmat hotărirea fermă a 
guvernului britanic de a avea o 
delegație proprie, independentă, 
la această reuniune și de a juca 
un rol activ în continuarea dia
logului dintre țările în curs de 
dezvoltare și cele industrializate 
în problemele cooperării econo
mice internaționale.

După cum s-a anunțat, guver
nul britanic și-a făcut cunoscută 
săptămîna trecută, în cadrul 
sesiunii Consiliului ministerial 
al C.E.E. de la Luxemburg, ho- 
tărîrea de a fi reprezentat in
dividual la reuniunea pregăti
toare a Conferinței asupra coo
perării economice internațio
nale, precizînd că „Anglia nu 
renunță la atributele suverani
tății sale". Ministrul de externe 
britanic, James Callaghan, a 
precizat că țara sa are o serie 
de puncte de vedere care nu 
coincid în mod necesar cu cele 
ale altor state din cadrul Co
munității economice vest-euro- 
pene în unele aspecte ale dialo
gului dintre țările în cUrs de 
dezvoltare și statele industriali
zate.

Potrivit aprecierii observatori
lor de la Londra, această decla
rație oficială, care reiterează 
decizia fermă a guvernului Ma
rii Britanii de a nu transfera 
delegației Pieței comune repre
zentarea la reuniunea de la Pa
ris și de a-și exercita singură 
dreptul suveran de participare 
la conferința asupra probleme
lor importante ale cooperării 
economice internaționale, a fost 
făcută în contextul existenței 
anumitor presiuni din partea 
unor țări membre ale C.E.E., 
care urmăresc să determine gu
vernul de la Londra să accepte 
ca delegația comunitară să vor
bească și în

in
In

C. VLAD

Geneva, 16 octombrie

suveranității sale*
la atributele

Ambasadorul român»

Demonstrație a muncitorilor venețieni in sprijinul revendicărilor lor economice

Autoritățile judiciare militare 
spaniole au lansat un mandat 
de arestare împotriva lui Juan 
Ignacio Dominguez, căpitan în 
aviația militară. Acesta a ținut 
recent o conferință de presă la 
Paris, prin care anunța crearea 
și făcea cunoscut programul 
organizației clandestine de opo
ziție față de regimul franchist, 
denumită Uniunea Militară De
mocratică, avînd ca scop lupta 
pentru restaurarea libertăților 
democratice în Spania și desfă
șurarea unei activități în slujba 
poporului. Ordinul a fost publi
cat joi în „Buletinul oficial al 
statului". In cazul în care căpi
tanul Dominguez nu va compă
rea în termen de 15 zile în fața 
instanței militare, autoritățile 
judiciare ari anunțat că vor or
dona poliției civile și militare 
capturarea inculpatului.

Informînd despre mandatul 
emis împotriva lui Dominguez, 
Agenția France Presse amintește 
că in ultimele cîteva luni au 
fost arestați în Spania alți 12 
ofițeri, acuzați de a fi participat 
la reuniuni interzise de autori
tățile franchiste.

Pe de altă parte, poliția din 
Bilbao a anunțat, miercuri 
seara, că în ultimele zile au fost 
arestate zece persoane, acuzate 
de apartenență la organizația 
revoluționară bască E.T.A. De 
asemenea, miercuri au fost a- 
restați, in apropiere de Barce
lona, șase militanți ai unei alte 
organizații antifranchiste. care 
urmează să fie judecați de un 
tribunal militar. în baza unei 
proceduri expeditive.

Agenția spaniolă de presă 
C.I.F.R.A., citată de U.P.I., a

Situația din Liban 
revine la normal

numele Angliei.
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la Damasc primit 
de premierul sirian

în Liban situația continuă să 
se normalizeze. în afara unor 
incidente răzlețe, ziua de joi 
a fost relativ calmă. Ca urmare 
a acțiunilor întreprinse în ulti
ma vreme pentru reducerea ten
siunii, la Beirut au fost redes
chise băncile și au funcționat Q 
serie de servicii publice și ma
gazine. Forțele de ordine au 
continuat, totuși, sâ patruleze 
pe străzi pentru a împiedica re
deschiderea focului între grupă
rile rivale. De asemenea, au 
fost desființate alte baricade pe 
străzile capitalei. Postul de ra
dio Beirut a anunțat că si in 
celelalte localități ale țării si
tuația s-a menținut calmă.

anunțat că poliția a arestat la 
Manresa, oraș industrial si
tuat la nord de Barcelona, 13 
persoane — muncitori, funcțio
nari bancari și profesori — acu
zați de a fi membri ai Comisii
lor muncitorești și ai Partidului 
socialist catalon, ambele ile
gale în Spania.

Comitetul ad-hoc pentru 
Oceanul Indian și-a. încheiat ac
tivitatea pe anul în curs prin 
adoptarea unui raport adresat 
Adunării Generale a O.N.U. prin 
care cere să se procedeze la 
adoptarea de măsuri pentru 
transpunerea în viață a prevede
rilor rezoluției plenarei din de
cembrie 1971 vizînd declararea 
Oceanului Indian zonă a păcii.

Comitetul ad-hoc, format în 
1972 din 18 state membre, a stu
diat implicațiile schimbării sta
tutului juridic al Oceanului In
dian și a recomandat convocarea, 
cit mai curînd posibil, a unei 
conferințe internaționale în 
ceastă problemă, la care 
participe statele din zonă.

Pretoria: intre iluzii
și realități

a- 
să

O.U.A. 
început, 

___ __ Lisboa, 
Consultările cu președintele Uni
unii’ Naționale 'pentru Indepen
dența Totală a Angolei (UNITA), 
Jonas Savimbi, și cu alți lideri 
ai organizației asupra modali
tăților și căilor de reconciliere 
între mișcările de eliberare na
țională din. acest teritoriu. Nova 
Lisboa — notează agențiile de 
presă — al doilea oraș ca mări
me din Angola, este situat în 
zona controlată de combatanții 
UNITA.

Deplasarea membrilor Comi
tetului O.U.A. pentru Angola la 
Nova Lisboa a fost precedată de 
convorbiri la Luanda cu liderii 
Mișcării Populare pentru Elibe
rarea Angolei (MPLA) și cu 
guvernatorul general portughez 
și alte oficialități.

• PROTEJARE ÎMPOTRIVA POLUĂRII. Cariatidele, precum și 
frescele de pe partea dreaptă a Parthenonului vor fi acoperite cu 
un strat subțire de material plastic special, pentru a fi protejate 
împotriva poluării. După cum s-a anunțat la Atena, un raport 
alcătuit de experți ai UNESCO apreciază că pagubele suferite de 
celebrele monumente grecești în cursul ultimilor 30 de ani, din 
cauza umidității și a gazelor de eșapament, sînt cu mult mai 
importante decît cele înregistrate în decurs de cîteva secole. De 
asemenea, s-a recomandat ca anumite monumente sau părțile 
unor ansambluri să fie înlocuite prin copii fidele, iar originalele 
să fie transportate în muzee, unde se pot asigura condițiile opti
me de conservare • PROPRIETĂȚILE CURATIVE ALE ULEIU
LUI DE MĂSLINE In cursul unui congres consacrat proprietăți
lor curative ale uleiului de măsline, specialiștii au comunicat că, 
în regiunile unde se consumă în exclusivitate acest ulei nu se 
întîlnesc boli cardiovasculare, ulcere stomacale și calculi renali 
sau biliari. Dealtfel, afirmă specialiștii, virtuțile uleiului de măs
line erau cunoscute încă din antichitate la mai toate popoarele 
din bazinul mediteranean • PROBLEMA CANCERULUI AR PU
TEA FI REZOLVATA... Profesorul sud-african Christian Bar
nard, aflat la New York pentru a publica un roman anti-apart- 
heid, intitulat „Indezirabilii**, a apreciat, într-o conferință, că pro
blema cancerului ar putea fi rezolvată în același timp cu cea a 
fenomenului de respingere ce grevează asupra transplanturilor. 
Barnard a semnalat existența unor similitudini între procesul 
imunologic prin care organismul respinge țesuturile străine și 
formarea celulelor canceroase • DESCOPERIREA DE DUPĂ EX
PLOZIE. In localitatea Bastogne s-a produs o explozie, cu totul 
accidentală, în urma căreia poliția belgiană a descoperit o rețea 
de traficanți de arme. Mai mulți membri ai bandei, dintre care o 
parte operau la Liăge, au fost arestați • ULTIMII INDIENI AI 
ȚARII DE FOC. Sosiți din Asia în America prin Strîmtoarea 
Behring — după cum afirmă etnologii — indienii „ona“, băștinașii 
Țării de Foc, au dispărut în totalitate de pe insulele din sudul 
continentului american. Pe grupul de insule totalizînd 72 000 kmp, 
situat la sudul strîmtorii lui Magellan, trăiesc în prezent numai 
cîțiva metiși care mai amintesc întrucîtva de triburile întîlnite 
pe aceste meleaguri de navigatorii portughezi. Singurii care au 
rămas din băștinașii de odinioară ai Țării de Foc sînt 25 de 
urmași ai indienilor alacalufi, care trăiesc la Puerto-Eden, după 
tradițiile strămoșilor lor « SPERANȚE IN INDUSTRIA DE 
AUTOMOBILE. După închiderea Salonului automobilistic de .la 
Paris se constată un anumit optimism în rîndul constructorilor 
francezi ai noilor modele „Chrysler-France** și „Renault**, care 
și-au sporit vînzările cu 80 la sută. S-au declarat satisfăcuți- de 
evoluția piețelor in ultima perioadă și .producătorii firmelor 
„Flat", „Opel“. „Volkswagen*1, ,,Ford“ și ..Datsun** • BINEFA
CERILE CENTURII DE SIGURANȚA. Folosirea centurii de sigu
ranță, neobligatorie în Marea Britânie, a salvat viața a peste 400 
persoane și a evitat rănirea gravă a încă 5 000 de pasageri în 
anul 1974.

• LA MUZEUL etnografic dîn 
Belgrad a avut loc vernisajul 
Expoziției de ceramică populară 
românească, prima manifestare 
culturală de acest gen organiza
tă in capitala iugoslavă.

Prezentată și la Arangelovatz, 
în cadrul Festivalului in
ternațional „Lumea ceramicii", 
expoziția ' '
Ia obiecte ... _______
ornamentale și miniaturi, pînă 
la hărți și fotografii înfățișînd 
zone de tradiție ale ceramicii 
românești — reprezintă o ima
gine relevatoare a creației 
populare în acest domeniu.

care cuprinde de 
de uz gospodăresc,

Politica sud-africană pare mai incoerentă ca oricind, mer- 
gind de la brutalitate la suris și de la represiune la tendințe 
de destindere. Pentru numai o simplă bănuială studenți albi 
și de culoare sînt consemnați^ fără judecață, la domicilii for
țate. Pe de altă parte, rupind pitrcăcu 
dului, sportivi albi, negri sau de alte , rase încep a concura 
împreună ih diverse competiții. Știri scapate de sulf ochiul 
necruțătoarei cenzuri dezvăluie, în același timp numeroase 
vexațiuni pe care trebuie să le suportț populația de culoare 
în Africa de Sud. Aceasta este obligată să utilizeze ascensoare 
separate, bănci și autobuze speciale și nu pot, spre exemplu, 
să ia loc la terasa vreunei cafenele sau intr-un cinematograf 
alături de albi. Dar, in fața unei opoziții din ce în ce mai 
puternice a populației sud-africane, ca și a opiniei publice 
internaționale, „meschinul apartheid" — cum îl denumește 
SUNDAY TIMES, ce apare la Johannesburg — începe să se 
clatine in tentativa de a se menține pe linia de plutire. Unele 
dogme ale apartheidului se fac uitate. Pe alocuri aceleași 
ascensoare încep a fi folosite atit de albi, cit și de negri. 
Deseori se pot vedea negri stind pe băncile rezervate albilor, 
fără ca poliția să intervină. Există, deocamdată. încercări 
timide de a se permite accesul negrilor in autobuzele albilor.

în măsura in care legea nu este aplicată, mulți se întreabă 
de ce nu este abrogată. Guvernul răspunde că nu este nevoie 
de... o hotărîre pe plan central. Autoritățile localț sint ne
voite de multe ori să închidă ochii, fără a încerca însă, să 
frîneze evoluția lentă, dar reală, care suprirțță încet, încet ne
număratele privațiuni la care este supusă populația de cu
loare, 
■rasist 
poate insulta un negru care a avut „îndrăzneala" de a se 
așeza , ' ’ ' \
uneori in dezacord cu politica oficială, rigidă a guvernului, 
încearcă să elimine cum pot unele dintre aceste manifestări 
ale „micului apartheid". Astfel, la Johannesburg, după re- 
vopsirea băncilor din grădinile publice ,.s-a uitat" a se mai 
monta inscripția „numai pentru europeni".

Toate acestea sînt numai iluțorii „libertăți" PTÎp care pri
mul ministru Jolin Vorstef încearcă zadaimic să convingă opi
nia publică cum că el este partizanul „polțțicii de înțelegere". 
Care este insă realitatea, ne-q dezvăluie publicația engleză 

. THE ECONOMIST : „Forțele polițienești bîntuieprin țară, 
operind noi arestări și lansind noi ordin# de expulzare. ad
versarilor politici. „Destinderea" -w despre, care se ■t&btvor-' 
bește la Pretoria — se desfășoară pe fundalul .unor praceșe 
care vor dura pină anul viitor". Un astfel de proces, in curs 
de desfășurare este cel al membrilor Organizației studenților 
africani (S.A.S.O.). Zeci de studenți au fost aruncați în în
chisori anul trecut și, după luni de interogatorii și izolare, 
zece dintre ei au fost acuzați de a fi citit literatură pe care 
statul o consideră instigatoare și, ca atare, ei urmează să 
compară in fața instanțelor in baza legilor de securitate din 
Africa de Sud. Ultimul val de arestări din luna august a.c. a 
aruncat în temnițele sud-africane alte zeci de studenți albi 
deoarece au avut contacte cu Breyten Breytenbach, cunoscut 
scriitor de limbă afrikaans, autoexilat la Paris și revenit în 
țară sub un nume fals.

Aceste schimbări, între iluzii și realități, trădează încurcă
tura unui guvern blocat intr-un impas politic și economic tot 
mai accentuat. „Un guvern obligat să bată in retragere", ast
fel sînt caracterizați astăzi guvernanții de la Pretoria. Spo
rirea conștientizării maselor africane. în ciuda represiunilor, 
înseamnă de fapt apropierea sfîrșitului acestui regim anti
popular. Istoria a demonstrat-o de nenumărate ori.

GH. SPRINȚEROIU

Aceasta face ca guvernul să fie la dispoziția oricărui 
alb care se poate plînge că legea nu este aplicată și

pe banca destinată albilor. Autoritățile municipale,

Premiul Nobel 
pentru medicină

Institutul suedez Karolinska 
a hot ani ieri să acorde 
Premiul Nobel pentru medi
cină pe anul 1975, în comun, 
profesorilor David Baltimore 
(S.U.A.), Renato Dulbecco (Ita
lia) și Howard Martin Temin 
(S.U.A.), pentru descoperirea lor 
în legătură cu „interacțiunea 
dintre virusul tumoral și mate
rialul genetic al celulei**.

• ABUNDENTELE PLOI care 
s-au abătut de la începutul săp- 
tămînii asupra majorității re
giunilor țării au provocat moar
tea a 17 persoane — s-a anun
țat oficial la Caracas. Primele 
evaluări indică, tie asemenea, 
înregistrarea unui număr dc 
1 500 de persoane rănite sau ră
mase fără adăpost de pe urma 
acestor intemperii care, potrivit 
meteorologilor, ar putea conti
nua pe toată durata lunii 
tombrie.

(><■-

Demonstrație 
a polițiștilor belgieni

Aproximativ 2 500 polițiști 
belgieni au demonstrat, la 
Bruxelles, revendicînd amelio
rarea condițiilor lor de viață și 
.lucru. Acțiunea a fost organi
zată după refuzul ministrului 
de interne, Joseph’ Miohel, de a 
satisface revendicările prezen
tate de liderii sindicali.

• MINISTRUL de externe al 
R.F.G., Hans-Dietrich Genscher, 
a avut, joi, convorbiri telefonice 
cu omologul său islandez, Einar 
Agustșson, cu care a convenit ca 
la 28 octombrie să înceapă la 
Reykjavik negocieri între re
prezentanți ai celor două țări în 
legătură cu pescuitul în largul 
coastelor islandeze. După cum 
se știe, Islanda și-a extins, cu 
începere de la 15 octombrie, li
mita națională de pescuit de la 
50 la 200 mile marine. Spre deo
sebire de Marea Britânie, R.F. 
Germania nu are un acord cu 
Islanda care să permită pesca
doarelor ei să opereze în această 
tonă.

La Cairo au luat sfîrșit, joi, 
lucrările Conferinței extraordi
nare a miniștrilor afacerilor ex
terne din țările arabe. < 
erată examinării situației 
Liban. într-un comunicat 
publicității la încheierea reuniu
nii se face un apel către păr
țile aflate în conflict în această 
țară pentru a da dovadă de în
țelegere și spirit național, care 
să permită revenirea la 6 viață 
normală
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MÎNA CU BRILIANTE : Vitan 
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HEDDA GABLER 
(Sala Studio) : '

19,30;9; 11,15; 13,30; 15.45 
, Popular

Giu Iești

16,00 Teleșcoală. 
limba engleză 
16,45 Curs de 
ză (începători). ______
ne în limba germană. 18,45 Tra
gerea loto. 18,55 Din lumea plan
telor și animalelor. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Un- ofi
țer numit Cătălina — -o producție 
a Studioului de film TV în co
laborare cu Sahia-film. 20,35 Film 
artistic : „Omul cu pantalonii 
senrți**. 22,10 24 fle-ore.
PROGRAMUL II

17,00 Telex. 17,05 Anchetă socia
lă ; D.M.H., (Direcția mișcării hîr- 
tiiior) (III). 17,45 Universul lor. 
Documentar realizat de Studioul 
de film TV în colaborare cu 
Sahia-film. 18,05 Melodii lirice. 
18,20 Vîrstele peliculei. 19,20 1001

Ambasadorul țării noastre 
la Damasc, Emilian Manciur, 
a fost primit de Mahmud AI- 
Ayoubi, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Arabe 
Siriene. In cadrul convorbirii 
s-a exprimat satisfacția pentru 
rezultatele fructuoase ale coope
rării bilaterale, în urma întâlni
rilor președinților Nicolae 
Ceaușescu și Hafez El-Assad.

MUȘCHETARUL ROMĂN : Sala 
Palatului (orele 17,15; 20,15), Pa
tria (orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45), Favorit (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Bucu
rești (orele 8,45; 11; 13,15; 16,15; 
18,30; 20,30).

CANTEMIR ; Capitol (orele 9,30; 
11,45; 14; 16; 18,15; 20,30), Feroviar 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30), Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Gloria (orele 
9; 11,15; 13.30; 16: 18,15; 20,30).

PLIMBARE IN PLOAIA DE 
PRIMĂVARA : Casa Filmului (o- 
rele 10; 12; 14; 16; .18; 20).

FERMA LUI CAMERON : Excel
sior (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).

O CĂLĂTORIE SPRE CENTRUL 
PĂMINTULUI : Luceafărul (orele 
9.30; 12,30; 16; 19,30), Festival 
le 9.30: 12.30; 16; 19,30).

MOSCOVA CAS1OPEEA : 
puri Noi (orele 9; 11,15: 
15.45: 18: 20,15).

MIREASA LUI ZANDY : 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 
20,45).

NOAPTEA ARTIFICIILOR S Vic
toria (orele 9; 11; 13,15; 16; 18,15; 
20.30).

DE CE ESTE UCIS UN MAGIS
TRAT : Central (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Volga (orele 
9; 11,15:13,30; 15,45; 18; 20,15).

EVADAREA : Lumina (orele 9; 
11,15; 13.30; 16; 18; 20).

RĂTĂCIRE : Viitorul (orele
15,30; 18; 20).

PICIUL - TRÎNTORH : Doina 
(orele 11,15; 13,15; 15.45; 17,45;
19,45; program pentru copii — 
ora 9,45). Miorița (orele »; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20).

ELIXIRUL TINEREȚII 
(orele " “ '
20.15) ,
20.15) .
20.15) .

CALVARUL
Grivița (orele 9; 11,15; 
18,15; 20,30), Floreasca
11.15; 13.30; 16; 18,15; 20.15).

DOMNIȘOARA ROBINSON : 
Unirea (orele 16; 18; 20).

A FOST ODATĂ UN HOLY- 
WOOD : Bucegi (orele 16; 19), To
mis (orele 9; 12.30; 16; 19,30),

BALTAGUL : Drumul Sării (o- 
rele 16; 18; 20).

FLUVIUL FĂRĂ ÎNTOARCERE : 
Lira (orele 15.30; 18; 20,15), Flacăra 
(orele 15,30; 18; 20,15).

DRAGOSTE LA 16 ANI : Arta 
(orele 15,30: 17,45; 20).

SECRETUL PLANETEI MAIMU
ȚELOR : Ferentari (orele 15,30; 
18; 20,15).

EPILOG LA GRANIȚA C Crîn- 
gași (ora 17).

DELICT DIN DRAGOSTE î- Co- 
troceni (orele 10; 12;. 14; 16; 18; 
20)..

romanța despre îndră
gostiți : Progresul (orele 16; 
18; 20).

INFRÎNGEREA LUI L. WILKIN
SON : Pacea (orele 10; 12; 15,30; 
17.45: 20).

OMUL DIN LONDRA ! Moșilor 
(orele 15,30; 18; 20):

WATERLOO : Munca (orele 16; 
19).

SCUFUN PARE LA MARE 
ADINCIME : Rahova (orele 9.15; 
11,30; 16,30: 19)

tatăl RISIPITOR : Cosmos (o- 
rele 15,30; 18; 20,13).

PROGRAMUL I

Opera Română : MADAMME 
BUTTERFLY — ora 19; Teatrul 
de Operetă : EI HUSAR — ora 
19.30; Teatrul Național (Sala 
Mică) : IMBL1NZIREA SCORPIEI
— ora 19,30; (Sala Mare) : PRIN- 

. ȚESA TURANDOT (Teatrul Aca
demic de Stat „Evghenii Vahtan-

Moscova) — ora 19,30; 
„Lucia Sturdza Bu- 
(Schitu Măgureanu) : 

------------ 1 _ ora 19,30; 
TITANIC VALS

— ora 19,30; Teatrul Giu- 
lești : OMUL CARE A VĂZUT 
MOARTEA — ora 19,30; Teatrul de 
Comedie : O NOAPTE LA MA
DRID— Ora 19,30; Teatrul „C. Tă- 
nase** (Sala Savoy) : CER cuvlN- 
TUL LA... DIVERSE — ora 19.30; 
Studioul de ’teatru al I.A.T.C. : ÎN 
GRAIUL VREMII MELE — ora 
20.30; Ansamblul „Rapsodia Româ
nă» : LA HANUL CU CÎNTECE — 
ora 19.30; Circtll București : CIR
CUL MARK DIN VARȘOVIA - 
bra 19,30.
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