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MARFĂ VINDUTÄ SI ÎNCASATĂ, 
DEPĂȘEȘTE 8 MILIOANE LEI.

ÎN VIAȚA SOCIAL-POLITICĂ

ÎNSUFLEȚIT DE UN PUTERNIC AVÎNT CREATOR

CONGRES Al 
PARTIDULUI

ÎNTREGUL POPOR ÎȘI EXPRIMA 
ADEZIUNEA DEPLINĂ LA PROGRA 
MUL ÎNFLORIRII PATRIEI NOASTRE

• BENEFICIARII UZINEI „INDEPENDENTA" SIBIU — 500 IN- 
TREPRINDERI — AU PRIMIT LA TIMP Șl LA INALȚI PARA
METRI CALITATIVI PRODUSELE CONTRACTATE.

• PLANUL PRODUCȚIEI GLOBALE LA ZI — ÎNDEPLINIT TN
PROPORȚIE DE 101,5 LA-------

• VALOAREA PRODUCȚIEI 
OBȚINUTĂ PESTE PLAN,

Pentru punerea în funcțiune 
rafinăriei din Pitești, important 
obiectiv al actualului cincinal, co
lectivului Uzinei „Independența" 
din Sibiu, i-au fost comandate 
cuptoarele și vasele sub presiune. 
Lucrarea era dintre cele mai difi
cile. în țară n-au mai fost con
struite pînă acum asemenea a- 
gregate. Constructorii sibieni însă 
nt , i permiteau să refuze coman
da, prestigiul uzinei lor obligîn- 
du-i să-și confirme încă o dată 
înalta clasă a măiestriei profesio
nale. Ea a fost repartizată echipe
lor conduse de Marin Vasile și 
Dumitru Bunea, formate în ma
joritatea lor din tineri care aveau, 
să lucreze sub îndrumarea tehni
că a inginerului Valentin Radu și, 
a tehnicianului Otto Eiwendt. Pî
nă la un anumit stadiu, construc
torii n-au întîmpinat greutăți ie
șite din comun. Cînd s-a ajuns 
însă la execuția elementelor de 
suspensie dintr-un material spe
cial, cu care nu mai lucraseră, di
ficultățile păreau de netrecut. Se 
cerea descoperită o soluție inedi
tă de forjare și sudare, pentru 
care cei însărcinați cu execuția 
trebuiau să investească toată in
teligența și experiența lor în teh
nică. După căutări și experimen
tări epuizante, condensate în cîte- 
va zile pe care le aveau la dis
poziție, ei au reușit. Sudarea a- 
vea să fie executată într-un me
diu protector de argon, iar for
jarea în niște dispozitive conce
pute de același colectiv. Față de 
norma fixată, cuptoarele au fost 
terminate cu zece zile mai repe
de.

In orele de eforturi maxime, în 
care echipele de care vorbeam 
adăugau încă un succes celor de 
pînă acum în activitatea generală 
a colectivului uzinei, zeci de alte 
echipe se aflau sub aceeași ten
siune a întrecerii socialiste, pen
tru devansarea termenelor de con
strucție a diverselor utilaje, aștep-

S AR CI NIL E PE NTR U„ 19 7 0 —, ÎN DE Z B ATERE A
EDINȚELOR LĂRGITE ALE COMITETELOR DIRECȚIEs

Zilele acestea, în condițiile 
puternicului avînt eu care în
tregul nostru popor întîmpină 
Congresul al X-lea al P.C.R. 
și cea de a 25-a aniversare a 
eliberării patriei, în cadrul șe
dințelor lărgite ale comitetelor 
de direcție din întreprinderi, 
au început dezbaterile cifrelor 
de plan pentru anul 1970. Prin 
măsura luată de partid ca vii
toarele sarcini să fie cunoscu
te cu aproape șase luni înain
te, se crează toate premizele 
ca activitatea economică a fie
cărei unități să fie minuțios 
pregătită.

Intr-un spirit de profundă 
analiză, de înaltă răspundere, 
Comitetele de direcție, cele
lalte cadre de conducere dm 
producție, jalonează în aceste 
ședințe principalele direcții, 
cadrul optim în care își vor 
desfășura activitatea colecti
vele de salariațl, în vederea 
îndeplinirii integrale a sarci
nilor pe 1970 — ultimul an al 
actualului cincinal. Prin re
prezentanții lor la dezbateri, 
organizațiile U.T.C. își aduc o 
reală contribuție, la stabilirea 
celor mal adecvate măsuri 
pentru valorificarea întregului 
potențial al întreprinderilor și 
colectivelor lor.
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tate în cele mai mari întreprin
deri din țară sau de peste hotare. 
A lui Liviu Făgețeanu, de exem
plu, lucra la o stație mobilă de 
spălare și sortare pentru indus
tria siderurgică, „piesă“ constru
ită și ea pentru prima dată în 
țară, maistrul Nicolae Gîrloanță 
conducea dificila îmbinare a unui 
transportor cu lanț pentru Com
binatului siderurgic Hunedoara, 
iar Ion Tonciu, cu cei 45 de oa- 

(Continuare în pag. a ll-a)

ROMULUS LAL

încheierea lucrărilor simpozionului 
„Tradițiile revoluționare si rolul lor
77 3 3 3

in dezvoltarea conștiinței socialiste, 
patriotice a tineretului ii

Sîmbătă la amiază au luat 
sfîrșit lucrările simpozionului 
„Tradițiile revoluționare și rolul 
lor în dezvoltarea conștiinței so
cialiste, patriotice a tineretului“, 
organizat de Centrul de cerce
tări pentru problemele tineretu
lui în colaborare cu C.C. al 
U.T.C-, Institutul de studii isto
rice și social-politice de pe lîn- 
gă C.C. al P.C.R. și Academia 
de științe social-politice „Ștefan 
Gheorghiu" de pe lingă C.C. al 
P.C.R. x

Participanții la simpozion — 
istorici, cercetători din dome
niul științelor sociale, cadre di
dactice din învățămîntul supe
rior și mediu, activiști ai U.T.C. 
din toate județele țării, repre
zentanți ai instituțiilor educati
ve etc. — au susținut comuni
cări științifice interesante prin 
tematica abordată, au dezbătut

La
A »

întreprinderea de prefabricate „Progresul
1

ANALIZA TEMEINICA
MASURI JUDICIOASE

Creată în ultimii ani, in ve
derea modernizării lucrărilor 
de construcții și sporirii ritmu
lui de execuție, întreprinderea 
„Progresul“ și-a lărgit necon
tenit spațiile de producție, per- 
fecționîndu-și în paralel proce
sul tehnologic, acumulînd o bo
gată experiență profesională, 
întreprinderea dispune, astfel, 
de vaste rezerve pentru îmbu
nătățirea activității, pentru dez
voltarea producției sale de pre
fabricate, pentru diversificarea 
și ridicarea parametrilor săi 
calitativi. . Tocmai aceste ele-

Orice trecere'în revistă a rea
lizărilor obținute de poporul 
nostru în procesul de edificare 
și desăvîrșire a societății socia
liste ne dezvăluie obiective de 
o anvergură fabuloasă. Contri
buția tineretului la realizarea 
acestor obiective, încă din pri
mii ani ai construcției socialis
mului, a fost una dintre cele 
mai substanțiale și a reprezen
tat, într-un plan practio concret, 
o confirmare strălucită a resur
selor sale de abnegație, a capa
cității sale de afirmare în viața 
economică și social-politică a 
țării, a aptitudinii sale de a se 
integra într-o democrație reală, 
deplină, slujind cu pasiune cau
za partidului. Atenția și grija 
cu care a înconjurat și înconjoa
ră partidul și statul nostru evo
luția tinerelor generații, reflectă 
o înaltă încredere în forța și ca
pacitatea creatoare a oamenilor 

j

cu combativitate șl competență 
aspectele multiple ale dezvoltă
rii conștiinței socialiste a tine
retului. referindu-se pe larg la 
formele și metodele prin care 
se realizează procesul complex 
de educare și formare a tinerei 
generații în spiritul dragostei 
față de patrie și partid, față de 
cuceririle revoluționare ale cla 
sei muncitoare, ale poporului. 
La închiderea dezbaterilor, în
tr-o atmosferă de puternic en
tuziasm, 
sat o 
Central
Român, 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care 
se spune printre altele :

M. C.

participanții au adre- 
telegramă Comitetului 
al Partidului Comunist 

personal tovarășului

(Continuare în pag. a lll-a)

vedere ca- 
inginerii, 

cu înaltă 
la recenta

mente le-au avut în 
drele de conducere, 
maiștrii, muncitorii 
calificare, prezenți 
ședință lărgită a comitetului de
direcție, întrunit pentru dezba
terea cifrelor de plan pe anul 
1970.

Cum era și firesc, în referatul 
său, ing. I. Rădulescu, directo
rul întreprinderii, a făcut o a- 
mănunțită analiză a activității 
prezente, a realizărilor pe pri
mul semestru al acestui an. 
Planul la producția globală pe 
șase luni a fost realizat in 

tineri, reflectă certitudinea eă 
viitorul aparține tinerilor și că 
dimensiunile lui depind nemij
locit de măsura în care tinerii 
11 vor înțelege ca fiind al lor. 
In aceste zile, cu aceeași abne
gație, desfășurîndu-și activita-

Șl PROBLEMELE 
DEMOCRAȚIEI

tea în școli, institute de învăță- 
mint superior, pe șantierele cin
cinalului, în uzine și fabrici și 
în cooperativele agricole de pro
ducție, conștienți de grija și 
atenția cu care sînt înconjurați, 
tinerii din patria noastră își fac 

Internaționalele" de atletism
proporție de 101,4 la sută — 
arăta el, la producția marfă 
101,2 la sută, la producția 
marfă vîndută și încasată — 105 
la sută. Rezultatele înregistrate' 
în această lună, efervescența și 
entuziasmul în întrecerea socia
listă. în cinstea Congresului al 
X-lea al P.C.R. și a zilei de 23 
August a întregului nostru co
lectiv, a spus directorul între
prinderii, ne dau certitudinea

L. ROMULUS

(Continuare în pag. a 11-a) 

un titlu de glorie din a parti
cipa la desăvîrșlrea construc
ției unei orînduiri care le oferă 
toate condițiile pentru o dezvol
tare armonioasă și pentru o li
beră afirmare a personalității 
lor efervescente. Cunoașterea și 
înțelegerea profundă de către 
tinerii uteciști a politicii parti
dului, se constituie, din ce în 
ce mai pregnant, într-o condi
ție hotărîtoare a participării lor 
active la înfăptuirea acestei po
litici. Din acest punct de vede
re, multiplicitatea formelor de 
afirmare a tinerilor în viața 
social-politică a țării, în activi
tatea instituțiilor democrației 
sale, reprezintă un parametru a 
cărui valoare este direct propor
țională cu capacitatea tirieretu- 
lui de a-și asuma răspunderi

(Continuare în pag. a Il-a)

MIHAI PELIN

spre marea 
finală

ale României : SPECTACOL PE...
„ELBITEX"

• ZIG-ZAG FOTBALISTIC

• 1000 de artiști 
amatori la rcstlTahil

• „COLOCVIILE
BRAȘOVENE“ 
S-AU ÎNCHEIAT

• PERENITATEA

TRADIȚIONALE
(CRONICA PLASTICĂ)

„Eu, cetățean 
al Republicii Socialiste 

România...“

Secția cazangerie a Uzinei

„Progresul" din Brăila

Foto: C. CIOBOATĂ

• Cupa 
tineretului 
de la sate 
în ascensiune

•*<

ȘT I I N Ț
SOCIALISM,

IDEAL
acad. CAIUS IACOB

în conștiința tuturor oa
menilor muncii din Româ
nia, muncitori, țărani, ar
tiști sau savanți, cel de-al 
X-lea Congres al partidului 
reprezintă, prin înălțătorul 
bilanț de succese dobîndite 
de poporul nostru, prin per
spectivele grandioase des
chise spre viitor, mărturia 
de neclintit, limpede ca în
săși dimineața de august în 
care vom saluta marele fo
rum al comuniștilor, a jus
teței și trăiniciei politicii 
P.C.R., a forței în continuă 
ascensiune pe care o de-

Concursul national de creație 
și interpretare Constanța '69

• Pentru cîntecele create și difuzate în perioada aprilie 
1968—aprilie 1969 :

Premiul 1 — TEMISTOCLE POPA, pentru melodia „Din tot
deauna pe acest pămînt“ — versuri de Mircea Block. Premiul 
11 — FLORIN BOGARDO, pentru „Ora cîntecului“ — versuri 
de Ioana Diaconescu și „Să nu uităm trandafirii“ — versuri de 
Ovidiu Dumitru. Premiul III — EDMOND DEDA — „Of, ini
mioară", versuri de Harry Negrin, LAURENȚIU PROFETA — 
„De ieri pînă azi", versuri de Mihai Dumbravă.

Mențiuni : 1) ELY ROMAN — „Te string la piept, dragostea 
mea" — versuri Victor Eftimiu ! 2) CONSTANTIN DRĂGHICI
— „N-ar trebui", versuri Aurel Felea ; 3) PETRE MIHAESCU
— „Ai plecat rîzînd", versuri de Angel Grigoriu și Romeo lor- 
gulescu.

• O mențiune pentru piesa de cea mai mare popularitate — 
TEMISTOCLE POPA — „Fanfara militară", pe versuri de 
Mircea Block.

• Pentru cîntecele inedite create în mod special pentru 
concurs :

Premiul I — H. MALINEANU pentru melodia „Nu se poate“, 
versuri de H. Mălineanu. Premiul II — VASILE VASILACHE- 
junior pentru melodia „Vechiul pian", versuri de George Mi- 
lialache. Premiul III — MIȘU IANCU pentru melodia „N-am 
iubit“, versuri de Al. Mandi.

Mențiuni : NICOLAE KIRCULESCU — „Știu, versuri de 
Fred Firea ; GELU SOLOMONESCU — „Mîinile tale", ver
suri de Ciupi Rădulescu ; GEORGE GRIGORIU — „E vîrsta 
întrebărilor“, versuri de Angel Grigoriu și Romeo Iorgulescu.

Mențiune onorifică : SERGIU MALAGAMBA — „Cu ochii 
închiși", versuri de Aurel Felea.

• Pentru soliștii din cadrul concursului de interpretare:
Premiul I — DORIN ANASTASIU și DAN SPATARU 

Premiul II — ANCA AGEMOLU și AURA URZICEANU • Pre
miul III — SERGIU CIOIU. Mențiuni — GABRIELA TEODO- 
RESCU, DOINA SPATARU, ACVILINA SEVERIN, VALEN
TINA POPESCU și OCTAVIAN CADLA.

Cu acest prilej a fost acordat și 
anul 1968 cunoscutului interpret de 
TRESCU.

Concursul național de creație 
și interpretare s-a încheiat a- 
seară, dar ecourile lui vor mai 
dăinui încă multă vreme, sub 
forma impresiilor, discuțiilor, a 
melodiilor auzite și memorate 
cu voia sau fără voia noastră, 
sub forma unor reflecții inti
me, neîmpărtășite, sub forma 
marilor satisfacții și chiar a 
micilor nemulțumiri și neajun
suri, inerente de altfel. Făcînd 
un mic calcul (38 de melodii 
cîntate de 19 concurenți, 32 de 
piese intrate în competiție, 14 
interpreți care lansează cînte- 
cele noi) nu se poate să nu con
statăm că o asemenea manifes
tare muzicală e rodul unui în
delungat proces pe plan inter- 
pretativ-creator, rodul străda
niilor de ani, poate, care și-au 
găsit expresia calitativă după 
lungi căutări și acumulări 
treptate de valori. Nu se poate 
să nu recunoaștem că și în do
meniul muzicii ușoare — gen 
atît de dificil prin ușurința cu 
care se poate trece de la au
tentic la artificial, de la pro
funzime la facilitate — se afir- 

monstrează orlndulrea noas
tră socialistă. Este victoria, 
pe deplin materializată în 
fapte, a concepției pentru 
care militează, cu o fermi
tate și o consecvență de 
granit, Partidul Comunist 
Român, condus de cei mai 
buni fii al poporului nostru.

De aceea, am salutat cu 
cea mai deplină satisfacție 
hotărirea Conferinței de 
partid a municipiului Bucu
rești, ca la Congresul al 
X-lea al partidului să fie

Continuare în pag. a ll-a)

Ziua 'de ieri, o 'duminică 
obișnuită pentru mulți dintre 
noi, a fost așteptată de cei 
mai tineri militari ai țării In
tr-un fel cu totul aparte. Era 
ziua mult așteptată, ziua su
premului legămînt făcut 
partidului, patriei socialiste, 
harnicului său popor, depu
nerea jurămîntului militar. 
Fireso așadar, ca ziua aceas
ta să se detașeze din obiș
nuit, să rămînă memorabilă 
toată viața. A fost ziua ace
lui moment unic, de o so
lemnitate gravă, de confir
mare a împlinirii maturității, 
a deplinei lor bărbății.

Fiind oaspeții unei unități 
a trupelor de securitate — 
H priveam pe ostașii celui 
mai tînăr contingent cu res
pect, le împărtășeam din toa
tă ființa emoția firească...

La solemnitatea depunerii 
jurămîntului militar au parti
cipat tovarășii: Ion Stănescu,

C.C. al P.C.P., 
al Consiliului 
Statului, general 
Grigore Răduică, 

Con-

membru al
președinte
Securității 
locotenent
prim-vicepreședinte al

VASILE RANGA

(Continuare tn pag. a IlI-a)
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„Premiul discului" pentru 
muzică ușoară GICÄ PE-

din ce în ce mai pregnant 
t!~ “crctri originală, in-

1 dificul-

mă < 
creația noastră 
terpreții săi învingînd ____
tățile unui drum spinos pe ca
lea afirmării, a consacrării. 
Căci ce e altceva concursul na
țional, decit o rampă de lan
sare spre confruntările presti
gioase ale unei arene interna
ționale, fie ea „Cerbul de aur", 
Euroviziunea sau altele ? în a- 
fara rolului stimulativ, con
cursul național prilejuiește di
fuzarea, popularizarea pe scară 
largă a comorilor de artă care 
la rîndul lor sînt inspirate din 
mediul unde au fost asimilate, 
realizîndu-se astfel un intermi
nabil circuit în spirală. îh sen
sul acesta, consider că actuala 
ediție și-a atins în mare parte 
scopul și e meritul întregului 
colectiv — de la organizatori, 
interpreți și pînă la personalul 
tehnic — de a fi dus la bun 
sfîrșit această nobilă misiune.

MARIA SAVU

(Continuare în pag. a IlI-a)



Pag. 2 SCINTE!A TINERETULUI

PERENITATEA MOR SUGESTII TRADIȚIONALE
• TITINA COMȘA expu

ne în sala Galeriilor de artă 
din B-dul Magheru nr. 32, 
o amplă suită de tapiserii și 
broderii de vădită sugestie 
folclorică. O anumită vivaci
tate a ritmicii suprafețelor, o 
cromatică vie. tonul de bala
dă, aerul optimist, pe care îl 
degajă lucrările, susțin aceas- 
tă^afirmație, pe care de alt- 
feithS'iși artista ține s-o ac
centuezi 
literare, 
parcă dintr-o antologie de zi
ceri populare („Și pe soare și 
pe lună / Și pe stele mărun
țele", „Vînt de iarnă a suflat / 
Stelele s-au scuturat“, „în
spre bolta cerului / Printre 
raza soarelui“, „Cu cornițe 
poleite" etc. etc.). Artista nu 
cultivă spiritul rustic din do
rința de analiză, dd disociere, 
implicit de definire fi unor 
identități, după cum și 
rapelul la un anumit cod 
plastic propriu artei popu
lare este refuzat. Ea înțelege 
să cultive mai degrabă meta
fora (deși fără o descriere pla
tă, totuși undeva în prelun
girea literaturii), o atmosferă 
de basm, acel accent de fee
rie strălucit cere, sărbătoreas
că, de far.' tic naiv, duios 
ji decent pe care acesta îl 
include. Intre lumea 
simboluri primare și 
cotidiană nu există în 
ția artistei nici un

programatic în titluri 
poetice, desprinse

® @ ® ®

acestor 
lumea 

concep- 
hiatus.

(Urmare din pag. I) 

pe plan social, cu măsura în 
oare tineretul cunoaște mecanis
mul în baza căruia funcționează 
și se aplică democrația socia- 
listă, principiile și instituțiile 
sale. Și, fără îndoială, orice 
discuție în acest plan nu poate 
evita necesitatea participării ti
neretului la viața social-politi; 
că a țării, necesitate derivata 
din însăși esența democrației 
noastre socialiste. _ .

Fie că își desfășoară activita
tea social-politică în cadrul or
ganizației U.T.C., fie că încre
derea obștească sau a colecti
vului de muncă i-a propulsat 
în sfera de activitate a organe
lor de stat, sindicale sau profe: 
sionale, tinerii nu-și pot dovedi 
cu adevărat capacitatea organi
zatorică și aptitudinea pentru 
acțiuni social-poiitice decît dacă 
își reprezintă, în prealabil, prin 
cunoaștere și comprehensiune, 
procedurile de lucru și funcțio
narea structurilor în al căror 
angrenaj se pregătesc să se în
cadreze. Ca orice activitate care 
depășește cadrul direct al indi
vidului, cuprinzînd în sfera ei 
mase mari de oameni și apli- 
cîndu-se în sensul intereselor 
generale ale colectivității, acti
vitatea social-politică se cere 
practicată în deplină cunoștință 
de cauză, în acord cu principiile 
de bază ale politicii, partidului 
și în deplin acord cu metodolo
gia ca atare a aplicării ei prac
tice. Direcționîndu-și multilate
ral demersul, vizînd scopuri în 
esență convergente cu acelea ale 
întregii societăți, sfera social- 
politicului reclamă o pregătire 
politică și ideologică temeinică, 
corectitudine morală, discernă
mânt în depistarea soluțiilor, 
putere de selecție în propune
rea acțiunilor și, fără îndoială, 
competență în conducerea lor 
spre finalitatea anticipată.

Evident, cea mai eficientă 
școală a afirmării în acest sens, 
o reprezintă pentru tineri par
ticiparea activă la viața organi
zației lor politice, Uniunea Ti
neretului Comunist. U.T.C., din 
punctul acesta de vedere, ase
meni tuturor organizațiilor po
litice ale țării, se prezintă cu 
dublul aspect de parte compo
nentă și oglindă a democrației 
socialiste care caracterizează o; 
rînduirea noastră. Prin țelul și 
sarcinile sale, prin modul său de

Feeria își desăvîrșește e- 
xistența în timp și spa
țiu imperturbabil, actuali
tatea fiind presupusă în ori
ce punct al traiectoriei („Și 
mă uit în viitor", „Că așa 
ni-s locurile“). Poate că de 
aceea Titina Comșa ne apare 
în ciuda afinităților enunțate 
mai aproape de ceea ce înțe
lege să-și apropie „spiritul 
cult“, din folclor, mai aproa
pe de ceea ce înțelege acesta 
prin lucrare textilă (avînd în

timent pe care le conține un 
portret, știe să creeze o lume 
echilibrată, calmă, efuziunea 
lirică fiind permanent cenzu
rată de legitățile și stabilita
tea realității, știe să confere 
materialului amorf care e lu
tul, o noblețe deosebită prin 
transportul său în bronz („Ion 
Ghica“, „Brâncuși“, „Dosof- 
tei Cronicarul“). Cu același 
ton, în același registru afectiv 
cu un limbaj la fel de econo
mic îndepărtat voit de o is
pititoare grandilocvență abor-

„clasice“ a căror proporționare 
fericită, sugestivitate a ritmu
rilor și expresivă cizelare le 
impun ca pe niște lucrări no
tabile („Cocoș, „Bufnițe“, 
„'Victorie“, „Maternitate“, 
„Tors“).

CRONICA PLASTICĂ
vedere broderia și chiar une
le dintre tapiserii) realizînd 
incontestabil lucrări frumoa
se, cu o mare putere de se
ducție, care, așa cum ne-a 
vădit-o vizita în expoziție, 
plac publicului.

• în aceeași sală expune 
sculptură GHEORGHE STĂ- 
NESCU, modelator sensibil, 
cu o evidentă vocație a por
tretisticii, pe care o abordea
ză fără afectare, dar și fără 
complexele cu care se apro
pie o serie de artiști de acest 
gen, considerat de ei, „îmbă 
trînit". Sculptorul știe să su
gereze infinite nuanțe de sen-

dează tema istorică, direcție 
în care remarcăm poate nu 
atît solida și poate prea co
recta lucrare „Negru Vodă" 
cît mai ales cele trei portre
te „Horia“, „Cloșca“, „Cri- 
șan" și compoziția „Domnița“ 
cu aerul său abstras, imate
rial, retranșat în simbol și în 
mit. Seria de sculpturi a că
rui suport material definitiv 
rămîne lutul (lucrările de ce
ramică), precumpănitor deco
rativă nu vădește o invenție 
de forme (căci nu în această 
direcție credem că poate f. 
căutat accentul personal, ori
ginalitatea artistului) ci o re

tt 
scheme compoziționale

gîndire, o „redescoperire“ 
unor

e
organizare, prin normele sale de 
activitate și prin atribuțiile ce 
îi revin ca organizație revolu
ționară a tineretului din Româ
nia, U.T.C. se înfățișează ca o 
expresie sintetică a vieții noas
tre social-poiitice de ansamblu, 
și, in același timp, ca o expre
sie specifică a ei, adecvată men
talității și necesităților tinere
tului. în sînul ei, tinerii deprind 
atît mecanismul de funcționare 
al centralismului democratic, 
bazat pe disciplina liber con
simțită a membrilor organizației, 
cit și principiile și modul de 
aplicare al principiilor demo
crației interne de organizație, 
în acest sens, alcătuirea organi
zatorică a U.T.C., cadrul struc
tural optim pe care ea îl oferă

a încrederii de care se 
tineretul în cadrul orîn- 

cu

dovadă 
bucură 
duirii noastre a dragostei 
care el este înconjurat de po
por și a capacității sale de a-și 
spori răspunderite. atît față de 
destinele patriei, cît și față de 
societatea noastră socialistă.

Apoi, este indubitabil faptul 
că cele mai mari posibilități de 
afirmare social-politică se des
chid în fața unui tînăr odată cu 
pătrunderea lui în rîndurile 
membrilor Partidului Comunist 
Român — forța conducătoare a 
societății românești. Nu spunem 
o noutate atunci cînd arătăm că 
tineretul de astăzi cunoaște 
bine, din cărți și din relatările 
celor mai vîrstnici, lupta eroică 
a partidului pentru abolirea ve-

• La Ateneul tineretului 
am înregistrat un nou debut: 
DIAMANTINA LEABU. Tî- 
năra pictoriță expune un ci
clu de desene în tuș („Florile 
vieții'“), ce nu trece dincolo 
de virtuțile unui exercițiu și 
un ciclu de mcturi — grafi
că colorată („Omul și Natu
ra“), care ne obligă să zăbo
vim puțin asupra sa. Remar
căm densitatea poetică a u- 
nor lucrări din acest ciclu ca: 
„Toamna“, „Peisaj I și II" 
„Peisaj spațial“, în care artis
ta vădește clar o structură, 
mai bine zis un har de colo
rist, încă prea cenzurat poate 
de obsesia compoziției, a li
niei grafice ce usucă, sche
matizează uneori o autentică 
emoție artistică. Am mai re
marca tendința artistei de a 
realiza lucrările dintr-un im
puls „gestual", (liniile fiind 
conduse în volute obsedante, 
spontane și ferme), care acor
dă un dinamism, care conferă 
o condiție decorativă imaginii, 
dar care fără

GH. STĂNESCU:

„Dosoftei cronicarul“

în contradicție cu structura 
mai deliberativă a acestei 
arte și poate chiar cu aceea 
a tinerei artiste. Credem că 
o gestație, o gîndire și o ar
ticulare mai atentă a imagi
nilor nu ar face decît să a- 
corde un plus valoric artei 
sale.

îndoială intră C. R. CONSTANTINESCU

ciunii colective 
mai largi, de

1000 DE ARTIȘTI AMATORI 
LA FESTIVALUL TINERETULUI

DIN
Cea de a doua ediție a 

Festivalului tineretului, în
chinată Congresului al X-lea 
al partidului și sărbătoririi 
unui sfert de veac de la elibe
rare, rămîne fără îndoială cea 
mai amplă manifestare cultu- 
ral-artistică organizată în 
cursul acestui an sub egida 
Comitetului județean Dolj al 
U.T.C., în colaborare cu cele
lalte foruri culturale și 
ștești.

Festivitatea a început 
parada portului popular 
jean în cadrul căreia, i 
lungul unui itinerar ce

ob-

cu 
dol- 
de-a 

i a 
traversat centrul Craiovei, au 
fost prezentate autentice și 
pitorești costume din această 
parte a Olteniei. Apoi, artiștii

JUDEȚUL DOLJ
amatori din Gingiova au re
constituit cîteva momente 
ilustrînd obiceiurile oltenești, 
iar cei din Ișalnița, pe un car 
tras de boi, o șezătoare țără
nească. S-a încins hora, apoi 
în acordurile binecunoscutu
lui „M-a făcut mama oltean" 
cei peste 1000 de artiști a- 
matori sosiți din toate col
turile județului s-au îndreptat 
spre pădurea Breasta, din a- 
propierea Craiovei, unde pe 
două estrade s-a desfășurat 
programul, inspirat din speci
ficul folcloric al acestei zone. 
Au venit cele mai bune for
mații, care și-au dovedit mă
iestria și talentul artistic și 
cu prilejul manifestărilor de

acest fel organizate de tineri 
din diverse zone folclorice ale 
Doljului (Festivalurile de la 
Zăval, Argetoaia, Cemătești), 
precum și în marea competi
ție a celui de al IX-lea con
curs al artiștilor amatori.

Toate formațiile prezente 
la această magnifică demon
strație de virtuozitate a ar
tei populare oltenești s-au 
străduit și au reușit să ofere 
un spectacol variat și unic, 
continuat pînă tîrziu sub cu
pola serii pe pajiștile din lu
minișul pădurii și întregit de 
focurile distractive și de
monstrațiile spor^ve.

V. B 7ESCU

FESTIVALUL „NUFĂRUL ț

a maselor celor 
__  ___ exercitarea tot 
mai activă a drepturilor demo
cratice, de participarea directă 
a cetățenilor la dezbaterea și 
adoptarea deciziilor asupra pro
blemelor de interes general. Ia 
rezolvarea treburilor obștești, de 
promovarea consecventă a for
melor colective de conducere și 
stimularea conștiinței și răspun
derii politice și civice a 
tuturor membrilor societății". 
Ca membri cu drepturi egale 
ai societății socialiste româ
nești, tinerii din patria noastră 
desfășoară o laborioasă activi
tate social-politică. în uzine și 
fabrici, pe șantiere și pe ogoa
re, în cadrul organizațiilor 
U.T.C., în organizațiile P.C.R.,

MULTIPLICITATEA FORMELOR
activității social-poiitice a tine
rilor, atmosfera de muncă și 
conducere colectivă pe care o 
instaurează, conferă organiza
ției U.T.C. calitatea de mediu 
deosebit de favorabil formării 
și dezvoltării personalității tine
rilor, educării lor în spiritul 
înaltelor idealuri ale socia
lismului

Dimensiunea frontului de ac
tivitate obștească în care este 
implicat, cu drepturi egale cu 
toți cetățenii țării, fiecare ute-
cist, ne apare cu atît mai eloc
ventă atunci cînd abordăm 
U.T.C. prin prisma calității sale 
de parte integrantă a Frontului 
Unității Socialiste, calitate în 
virtutea căreia, la ultimele ale
geri de deputați, și-a desemnat 
reprezentanții atît în Consiliul 
Central, cît și în consiliile ju
dețene, municipale, orășenești 
și comunale ale acestuia. Prin 
participarea la atingerea obiec
tivelor urmărite de Frontul U- 
nității Socialiste, tineretul din 
patria noastră își propune, im
plicit, să-și sporească în mod 
substanțial contribuția la rezol
varea problemelor majore ale 
societății. Această participare 
reprezintă, de asemenea, o nouă

chilor rinduieli și pentru instau
rarea orînduirii socialiste. De a- 
semenea, nu spunem o noutate 
atunci cînd afirmăm că tineretul 
român este profund recunoscă
tor partidului pentru condițiile 
optime ’ ’
i le-a 
că i-a 
muncă 
lele cu ,
chea orînduire, pentru faptul că 
i-a oferit posibilitatea de a . 
participa cu toate forțele sale 
la opera istorică de construcție 
și desăvîrșire a construcției 
orînduirii socialiste. Cu atît 
mai mare se dezvăluie a fi 
forța morală a acelor tineri ute- 
ciști care, pregătindu-se să fie 
primiți în marea familie a co
muniștilor, se pregătesc totodată 
să-și desfășoare la un nivel su
perior activitatea de însușire 
aprofundată și de propagare a 
învățăturii marxist-leniniste, a 
ideologiei și politicii partidului, 
a programului său revoluționar 
de transformare a societății.

„Viața — spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — arată că 
dezvoltarea continuă a societă
ții depinde de fructificarea inte
grală a experienței și înțelep-

de dezvoltare pe care 
creat, pentru faptul 
eliberat drumul spre 

și afirmare de obstaco- 
care era presărat în ve-

la masa comitetelor de direcție 
din întreprinderi și în senatele 
universitare, ca deputați în 
M.A.N. și ca deputați ai consi
liilor județene, municipale, oră
șenești și comunale, cuvîntul lor 
se face încă de pe acum mesa
gerul viitorului, cuvînt care, 
coordonat cu cuvintele tuturor 
celorlalte generații, prefigurea
ză societatea românească de mîi
ne. Totodată, cuvîntul tinerilor, 
puternic ancorați în viața social- 
politică a țării noastre, se în
scrie înt.r-0 amplă dezbatere 
care pledează pentru integrarea 
in dimensiunile timpului pe 
care îl trăim.

Pentru un tînăr, a fi ascultat 
de comunitate reprezintă, evi
dent, un privilegiu. Sînt adevă
ruri despre care s-a mai vor
bit și despre care nu se va vorbi 
niciodată îndeajuns. Tinerețea, 
într-adevăr, dincolo de orice 
interpretări care s-ar putea da 
acestei afirmații, reprezintă o 
permanență a patriei și e foarte 
liniștitor faptul că, într-o lume 
convulsată de spectaculoase seis
me, într-o lume a confruntări
lor de opinii și, uneori, a incer-

titudinilor asupra direcțiilor în 
care pot evolua aceste confrun- A 
țări, putem vorbi, în ceea ce ne 
privește, de o permanență.

Astăzi, în tineri, pot fi în- A 
trezărite toate acele capete de 
drum prin care viitorul se a- 
nunță ca o certitudine. Insă, A 
fără îndoială, măsura în care “ 
viitorul se anunță ca o certitu
dine fermă depinde, în primul a 
rînd, de tineri, de capacitatea v? 
lor de a-și intui rezervele și, 
totodată, de curajul lor de a-și 
asuma răspunderi cu valoare £ 
social-politică reală, de capaci
tatea lor în a le realiza prac
tic, prin acțiune. A

De aici nu ne mai rămîne de 
spus decît că responsabilitatea, 
într-o societate responsabilă de A 
evoluția ei viitoare, devine, ine- ” 
vitabil, un pandant al tinereții, 
și realitatea confirmă faptul că 
tineretul patriei noastre este 
capabil să-și asume responsabi
lități demne, pe măsura rolului 
pe care îl joacă în societate. 
Rînd pe rînd, tinerii pe care 
îi întîlnim în uzine, pe 
pe ogoare și în școlile 
gradele, pledează în 
unei exigențe sporite 
sine, a fiecăruia, în 
asimilării integrale a 
etice, politice și ideologice 
care le legitimează societatea a
noastră Rînd pe rînd, tinerii “
pe care îi întîlnim își afirmă nu 
numai simplul lor atașament — 
față de politica partidului nas- (gp 
tru, ci, mai mult, își exprimă și 
înțelegerea profundă față de 
adevărul acestei politici, față 
de cauza socialismului, față de 
cauza întregului nostru popor.

Astfel, toate contactele noas
tre cu tinerele generații ne în
credințează că modul în care 
se exprimă cuvîntul lor în viața 
social-politică a țării, reprezintă 
mai mult decît un simplu legă- 
mînt verbal, că el reprezintă un 
fapt care, adăugat tuturor ace
lor fapte prin care tineretul pa
triei noastre, zi de zi, își afir
mă maturitatea politică și ideo
logică, este în măsură să ne in
sufle certitudinea că, într-ade
văr, viitorul aparține tineretu
lui, că lumea lor, lumea de mîi
ne, va fi tot mai luminoasă, și£ 
că lumea de astăzi este 
ment al viitorului care, 
adevărul, conține în 
calea ce duce spre el.

MĂSURI
JUDICIOASE

(Urmare din pag I) 

că și în actualul semestru vor 
fi îndepliniți în mod exemplar 
toți indicatorii planului de pro
ducție.

Pentru anul 1970, însă, cifre
le de plan prevăd o creștere 
cu circa un milion de lei la 
producția globală și un milion 
lei la producția marfă, iar pro
ductivitatea muncii va trebui să 
fie superioară cu 8,5 la sută 
față de anul curent. în unani
mitate, participanții la discu
ții și-au exprimat convingerea 
că noile sarcini sînt pe măsu
ra capacității colectivului în
treprinderii lor și, prin urmare, 
pe deplin realizabile. Ei n-au 
scăpat însă din vedere o serie 
de neajunsuri pe care comite
tul de direcție, cu sprijinul ne
mijlocit al Direcției generale 
— prefabricate, din ministerul 
de resort, va trebui să le înlă
ture cît mai curînd posibil.

„Aceasta este, de altfel, și ra
țiunea pentru care cifrele de 
plan au fost lansate cu aproa
pe 6 luni înainte — spunea tî_- 
nărul inginer Ion Spinochi, 
șeful secției panouri mari ; pen
tru a pune din timp la punct, 
pînă în cele mai mici amănun
te, toate detaliile activității 
noastre viitoare“. Printre alte
le, inginerul Spinochi, ca și di
rectorul adjunct al întreprinde
rii, tovarășul Nicolae Nicules- 
cu și Ivan Gheorghe Radu, 
contabil-șef, s-au referit la 
greutatea pe care o întîmpină 
în prezent în livrarea produse
lor lor. Direcția generală n-a 
privit cu toată seriozitatea asi
gurarea repartițiilor pentru 
întreaga producție. „La șpa- 
lierii pentru viță de vie, spre 
exemplu, la tuburi de 7 și 10 
atmosfere, ca și la alte sorti-

mente, spunea inginerul Radu 
Șolgan, nu avem nici un fel de 
repartiție pe lunile care urmea
ză. Solicităm D.G P să coreleze 
mai judicios producția pe care 
ne-o planifică cu desfacerea 
ei“

La adresa D.G.P. s-au mai 
formulat și alte critici. între
prinderea n-a fost ajutată în 
suficientă măsură în multipli
carea unor prototipuri de uti
laje concepute de specialiștii 
săi, care ar dinamiza spectacu
los productivitatea muncii și 
ar influența favorabil prețul 
de cost al produselor.

Cu deosebită acuitate s-a dis
cutat, apoi, problema asigură
rii și folosirii mai raționale a 
forței de muncă calificată. In 
acest sens, maistrul Nacea Nă- 
stase — secretarul comitetului 
U.T.C. pe întreprindere, ne re
lata preocuparea organizației 
de tineret pentru sprijinirea 
cursurilor de învățămînt pro
fesional și întărirea disciplinei 
tinerilor în producție.

Alți participanți la discuție, 
printre care Marin Tudor, se
cretarul comitetului de partid, 
inginer Veis 'Feler, Ion Cion
tea, Teodor Ianculescu — șeful 
sectorului stîlpi, s-au referit la 
măsurile pe care trebuie să le 
întreprindă în primă urgență 
comitetul de direcție pentru 
înlăturarea fluctuației munci
torilor, pentru promovarea în 
procesul de producție a meto
delor de prefabricare de înaltă 
eficiență economică și pentru 
mai buna gospodărire a mate
rialelor. Propunerile au servit 
la întocmirea unui amplu plan 
de măsuri tehnice și organiza
torice care vor asigura înde
plinirea integrală a sarcinilor 
pe 1970 și crearea premiselor 
pentru înfăptuirea prevederilor 
viitorului cincinal.

șnim, som, uni
(Urmare din pag. I) 

propusă realegerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu în 
înalta funcție de secretar 
general al Comitetului Cen
tral ; de aceea, am primit 
cu o deosebită bucurie veș
tile publicate în presă cu 
privire la acordul unanim al 
conferințelor județene de 
partid cu această propunere. 
Este o dovadă puternică, o 
amplă mărturie a unității 
de monolit ș comuniștilor, a 
întregului popor, în jurul 
partidului, în jurul condu
cătorului său devotat, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

întotdeauna, dar mai ales 
în perioada care a urmat 
Congresului al IX-lea al 
P.C.R., problemele științei 
și tehnicii s-au aflat la loc 
de cinste în atenția condu
cerii partidului și statului. 
Partidul nostru s-a călăuzit 
— și faptele acestor ani 
stau, în acest sens, ca o 
mărturie, pregnantă — după 
convingerea că, în întreaga 
sa politică economică și so
cială, trebuie să țină sea
ma de rolul crescînd al 
științei în dezvoltarea so
cietății, de progresele impe
tuoase ale revoluției tehni- 
co-științifice care marchea
ză secolul nostru, de exi
gențele construcției noii 
noastre civilizații.

Sînt bine cunoscute măsu
rile deosebit de importante 
adoptate în ultima perioadă 
pentru dezvoltarea și per
fecționarea acestui domeniu, 
pentru ridicarea continuă a 
nivelului științei românești, 
pentru asigurarea schimbului

de mîine al intelectualității 
țării. Inscriindu-se pe coor
donatele generale ale dez
voltării și modernizării con
tinue a vieții economice și 
social-poiitice din țara noas
tră, perfecționarea pe mai 
departe a conținutului și 
formelor activității științi
fice este una din ideile cen
trale ale documentelor-pro- 
gram dezbătute în aceste 
zile de comuniștii din în
treaga țară, de tot poporul 
român — Tezele și proiectul 
de Directive ce vor fi pro
puse Congresului al X-lea.

Matematica și mecanica, 
discipline ale căror aplicații 
le leagă strins de cele mai 
diverse zone ale existenței 
sociale, ale producției și 
gîndirii, au deosebit de mult 
de cîștigat din această ati
tudine de grijă atentă cu 
care partidul, încercatul nos
tru conducător, se preocupă 
de știință, de creația științi
fică, de perfecționarea per
petuă a activității în acest 
domeniu esențial al înaintă
rii României socialiste spre 
viitor. Datorită acestei înalte 
griji, datorită creșterii ac
celerate a rolului științei în 
societatea noastră socialistă, 
ca factor de primă însem
nătate a progresului econo
mic și social, în fața noas
tră, a oamenilor de știință, 
se ridică — așa cum se sub
liniază în documentele pen
tru Congresul al X-lea al 
P.C.R. — răspunderi cu to
tul deosebite. Ele privesc, 
deopotrivă, activitatea noas
tră pe planul strict al pro-

șantiere, 
de toate 
favoarea 
față de 
favoarea 
valorilor 

t Pe 
legitimează societatea 
Rînd pe 11.2, 2

un mo- 
precum 
sine și

fesiei, necesitatea de a a- 
dăuga noi valori, tot mai 
înalte, progresului științei 
în România, cum și anga
jarea socială a științei, creș
terea responsabilității ei în 
viața patriei, a poporului. 
Noua imagine, tot mai stră
lucitoare, a țării, pe care o 
schițează documentele pen
tru cel de-al X-lea Congres 
al partidului, va fi contri
buția întregului nostru po
por, și, în această operă is
torică, decisivă pentru des
tinele României, ni se cere 
o contribuție competentă și, 
în același timp, pasionată, 
însuflețită de flacăra idea
lului comunist.

„Să folosim condițiile mi
nunate pe care le creează 
societatea socialistă — spu
nea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Conferința ex
traordinară a organizației 
de partid a județului Cluj 
— pentru avîntul științei șl 
culturii, să acționăm cu fer
mitate pentru ca știința și 
cultura să contribuie activ 
la progresul societății socia
liste“. Ca om de știință și ca 
cetățean al acestei țări, văd 
în aceste cuvinte rostul și 
țelul întregii mele activități.

De aceea, în numele meu 
și al tuturor celor care în
drăgesc știința, al celor care 
o studiază și vor s-o ducă 
mai departe, într-un climat 
fertil de cooperare și pace, 
țin să asigur conducerea 
partidului și statului nostru, 
personal pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de ade
ziunea noastră organică la 
politica partidului și statu
lui, de entuziasmul și încre
derea cu care îmbrățișăm 
fiecare din principiile mar- 
xism-leninismului, fiecare 
din măsurile menite să ri
dice România socialistă pe 
cele mai înalte trepte ale 
civilizației umane.

în pitorescul peisaj al pă
durii de mesteceni argintii de 
la Reci — declarată monu
ment al naturii — și-au dat 
întîlnlre protagoniștii 
valului de muzică 
„Nufărul“. In antract, 
de turiști și spectatori au vi
zitat lacurile din apropiere, 
pe oglinda cărora se desfășu
rau grațios florile albe de 
nufăr.

Aflat la a doua sa ediție, 
Festivalul a prilejuit evoluția 
soliștilor și a celor mai bune 
formații artistice de amatori 
din județele Argeș, Buzău, 
Brașov, Mureș, Harghita și 
Covasna. Sobrietatea și exu
beranța s-au armonizat feri
cit, acordînd spectacolului 
calitatea pe care o poate in
vidia ediția de debut din a-

Festi- 
ușoară 

miile

nul trecut. In acest context 
formațiile „Policrom" de la 
casa de cultură din Predeal, 
„Symetra" din Miercurea 
Ciuc sau „Diskant“ de la 
întreprinderea forestieră Tg. 
Secuiesc au întrunit sufragiile 
publicului care le-au solicitat 
reapariția pe scenă. în alege
rea soliștilor s-a manifestat o 
deosebită exigență, intenția 
fiind ca Festivalul de muzică 
ușoară de la Reci să devină 
prin tradiție locală o auten
tică rampă de lansare pe 
care s-au înscris ieri Eugen 
Ciurdaru, Marinela Țibulac, 
Mihaela Cucută, Edith Kiss, 
Teodora Bularca.

De altfel, unii 
ei s-au remarcat 
în fața unui public 
meros cu ocazia 
„Steaua fără nume"

dintre 
anterior 

mai nu- 
emisiunii 

de pe

parea lor 
tul“ ală- 

il cîntăreț 
le conferă 
pentru afir-

micul ecran. Pa 
la festivalul „N 
turi de cunosc 
Fogarasi Gyărg 
desigur un plus 
marea personalității.

în pauzele aparițiilor pe 
scenă, buna dispoziție a fost 
întreținută de momente vese
le dintre care remarcăm un 
original concurs „Cine nu știe 
cîștigă". Premiile sînt pierdu
te în... unanimitate.

Restul zilei a fost petrecută 
în veselia serbării cîmpenești 
și cu muzică... populară, iar 
seara pe scena Teatrului ma
ghiar de stat din Sf. Gheor
ghe s-au prezentat într-un 
spectacol de gală selecțiuni 
din programul festivalului 
„Nufărul“.

C. POGÄCEANU

CC„COLOCVIILE BRAȘOVENE 
S-AU ÎNCHEIAT

Ultimele două zile ale E- 
diției jubiliare a „Colocviilor 
brașovene“ s-au bucurat, ca 
și cele anterioare, de aten
ția și interesul unui mare 
număr de iubitori ai frumo
sului. Ziua de sîmbătă a 
fost dedicată muzicii. La o- 
rele 11, la Casa armatei a 
avut loc o frumoasă mani
festare, cuprinzînd muzică 
vocală de compozitori bra
șoveni. Recitalul, susținut de 
soliștii Ana Nigrim, Marga
reta Gingă, Paul Nicolaes- 
cu, Jean Penciu, Petre 
Branco, Helge Bdmches — a 
fost precedat de două ex
puneri susținute de compo
zitorul Liviu Teodor Ste- 
clu, directorul Filarmonicii 
Brașov, și 
Sala festivă a Liceului nr. 1 
din Brașov 
cursul după-amiezii, o fru
moasă manifestare dedicată 
memoriei lui Ciprian Po- 
rumbescu. Despre perioada 
brașoveană a compozitorului 
a vorbit muzicologul Gemă 
Zinveliu Donea.

Sîmbătă seara, între zidu
rile Bastionului țesătorilor 
au răsunat 
dintre cele 
tive creații 
Și-a dat

Norbert Petri.

a găzduit, în

acordurile unora 
mai reprezenta- 

corale românești, 
concursul corul

Teatrului municipal, dirijat 
de Vlad Sava. Pe aceeași 
scenă a evoluat și orchestra 
Filarmonică „Gh. Dima“, 
avînd ca soliști pe Ana Ni
grim și Ion Gonțea, sub ba
gheta dirijorului italian 
Francesco Demasi.

Ziua de ieri, ultima, a fost 
concepută ca o sinteză a ce
lorlalte 7. în generic au fi
gurat manifestări de mare 
amploare. La orele 9, în 
Piața 23 August a avut loc 
concertul fanfarelor reunite 
din Brașov. Cinematograful 
„Patria“ a găzduit Festiva
lul filmului artistic și docu
mentar în cadrul căruia s-au 
prezentat producții româ
nești realizate pe meleagu
rile județului Brașov. La 
Casa prieteniei, simpozionul 
„25 de ani de mărețe reali
zări“ a fost susținut de oa
meni de știință și cultură 
din localitate. La orele 11, 
la Casa armatei a avut loc 
o inedită întîlnire a tinere
tului cu fiii Brașovului ; a- 
ceeași oră a marcat începu
tul colocviului „Brașovul și 
tineretul“, în cadrul căruia 
au luat cuvîntul conf. univ, 
dr. Ovidiu Bădina, directo
rul Centrului de cercetări 
pentru problemele tinere
tului, prof. Stelian Saon,

ing. Eugenia Tănase, juris
tul Ene Octavian, prof. Au
relia Voinea, Cornel Dumi- 
trescu, Cornel Șandru — 
prim-secretar al comitetului 
județean U.T.C. La aceeași 
oră, în sala festivă a Liceu
lui nr. 1 din localitate a 
avut loc simpozionul „Bra
șovul și sportul“. Au parti-, 
cipat prof. Virgil Ludu, Va- 
sile Lăzăruț, Mihai Bîră, 
maestru al sportului, prof. 
dr. în științe pedagogice E- 
mil Ghipu, vicepreședinte al 
C.J.E.F.S., activiști, sportivi 
din Brașov, antrenori, spor
tivi veterani și fruntași etc.

După-amiază, în centrul 
orașului s-a desfășurat o 
impresionantă paradă a por
tului popular din județ. Iar 
în Livada Poștei a avut loc 
un mare Spectacol folcloric- 
intitulat „Frumoasă ești, 
patria mea“.

La Săcele s-a desfășurat, 
de asemenea, tradiționala 
serbare mocănească „Tîrgul 
feciorilor“. Junii dorobanți 
din Scheii Brașovului au fă
cut, încă o dată, dovada, 
inepuizabilei bogății a jocu
lui strămoșesc 
Fîntînița Popii 
Brașovului.

românesc la 
din Scheii

ELENA FLOAREȘ

Angajamentele
devin fapte

(Urmare din pag. I)

meni din subordinea sa, răspun
dea cu aceeași conștiinciozitate 
unei comenzi venite tocmai din 
R.A.U. Este vorba, cu alte cu
vinte, de atmosfera dominantă în 
aceste zile în marea uzină sibia
nă, atmosferă de întrecere, de 
folosire riguroasă a fiecărei clipe 
de muncă, pentru întîmpinarea 
Congresului al X-lea al P.C.R. și 
a zilei de 23 August cu toate co
menzile onorate în termen.

— Prin profilul ei, uzina noas
tră— spunea inginerul Gheorghe 
Hîndoreanu, șeful serviciului or
ganizarea producției — poate fi 
comparată cu un fel de dispece
rat al industriei țării, căreia i se 
cere să intervină prompt, să spri
jine prin execuția celor mai dife
rite utilaje și agregate, activita
tea de producție în marile între
prinderi siderurgice, miniere, 
chimice, petroliere etc. Numai 
în acest an, noi am avut de exe
cutat peste o mie de unicate, de 
la simple elemente și piese de 
schimb pentru o multitudine de 
utilaje, pînă la cuptoare de tra
tamente termice, pentru 500 de 
beneficiari din țară și străinătate. 
Printre acestea se numără Com
binatele siderurgice din Hune
doara, Galați și Reșița, Com
binatele chimice din Rm. 
Vîlcea, Tîmăveni, Tg. Mureș 
etc. Din acest profil decurge ma
rea răspundere a colectivului nos
tru, de-a realiza produse de cea 
mai înaltă precizie, de-a respecta 
cu toată strictețea termenele im
puse, știind că orice întîrziere 
în livrarea lor, determină întîrzi- 
eri în lanț în producția benefici
arilor noștri. Executînd, de 
pildă, înainte de termen cu 
cîteva zile, anumite agregate 
pentru rafinăria din Pitești, 
am făcut posibilă intrarea 
ei în producție mai devreme de
cît prevederile graficului. De alt
fel, aceasta este deviza muncito-

rilor, tehnicienilor și inginerilor 
uzinei : toate comenzile onorate 
în termen și la cei mai înalți pa
rametri calitativi.

Numai în actualul cincinal, u- 
zina sibiană a beneficiat de a- 
proape 400 milioane lei pentru 
modernizarea și construcția unor 
noi spații de producție. A fost 
dată deja în 
hală de 1 
creșterii producției reflectă a- 
celași proces de dezvoltare 
în care s-a înscris Uzina „Inde
pendența" în ultimii ani. Produc
ția sa este în 1969 cu 35 la sută 
superioară celei realizate în 1965. 
Dacă sub aspectul proporțiilor u- 
zina este în prezent de nerecu
noscut, ea și-a păstrat totuși ceva 
din tradiția de altă dată. Face 
și astăzi de toate, cum spuneam 
mai înainte, de la ciocane de a- 
bataj de 14 kilograme pînă la 
gazometre în greutate de 600 de 
tone, meșterii săi fiind gata ori- 
cînd să făurească în metal cele 
mai diverse idei ale proiectanți- 
lor.

— Ceea ce presupune — ne 
mărturisea tehnicianul Cornel 
Roman, secretarul comitetului 
U.T.C. pe uzină — că lucrătorii 
noștri sînt specializați multilate
ral, că orizontul lor profesional 
este foarte larg, permițîndu-le să 
treacă imediat, de la un produs 
la altul, să asimileze rapid proto
tipurile trimise în secții. Dacă 
muncitorii în vîrstă și-au dobîndit 
această deprindere în decursul 
multor ani de muncă, tinerii care 
reprezintă aproape jumătate din 
colectivul uzinei, trebuie să și-o 
însușească mult mai repede, pen
tru a se putea integra total în 
pulsul activității generale a co
lectivului. Acesta este, de altfel, 
scopul muncii politice a organi
zației noastre U.T.C., scopul ac
țiunilor întreprinse de noi pe a- 
ceastă linie, pentru ca așa curo 
se specifică în Tezele pentru Con-

producți
I folosință o nouă 
montaj. Dinamica

greșul al X-lea al P.C.R., tine
retul să-și aducă prin întreaga sa 
capacitate creatoare, prin viguro- 
zitatea și entuziasmul său, contri
buția maximă la făurirea bunuri- 
J<?r „materiale ale societății, la fă
urirea poli beii. ^mUdulut.Am ur
mărit realizarea acestui deziderat, 
antrenînd tineretul în diverse 
forme de stimulare a pregătirii 
sale profesionale, cum ar fi olim
piadele pe meserii la care au 
participat recent toți cei 1500 de 
tineri din uzină, includerea lor 

în diverse cursuri teoretice sus
ținute de demonstrații practice ale 
celor mai buni meseriași ai între
prinderii, sprijinirea celor 300 de 
muncitori cuprinși la liceul seral 
sau în alte forme de învățămînt, 
pentru a dispune de toate condi
țiile de muncă, viață și învățătu
ră.

După ce am avut ocazia 
cunosc pe tinerii Gheorghe 
solteanu de la cazangerie, 
Stroe de la montaj, Gheorghe 
cu de la mecanică III, Ion 
nea de la modelărie și pe mulți 
alții, angrenați în execuția unor 
comenzi de extremă urgență 
pentru obiectivele care urmează 
să intre în producție în cursul tri
mestrului III și IV la Combina
tul sid rurgic din Galați sau la 
„Electroputere" Craiova, tabloul 
activității cotidiene a colectivului 
de la „Independența" a devenit, 
mai complet. Pentru că așa cum 
aprecia directorul general al 
nei, în balanța succeselor de pînă 
acum, contribuția tinerilor are o 
valoare substanțială. Dar acest 
tablou n-ar fi totuși complet, dacă I 
n-am sublinia faptul că planul 
producției globale și marfă la zi 
este îndeplinit în proporție de 
101,5 și respectiv 101,7 la sută, 
iar valoarea producției marfă 
vîndută și încasată, dată în afara 
prevederilor depășește 8 milioane 
lei. Sînt cîteva cifre lapidare, care 
încorporează însă în simbolurile 
lor, portretul unui colectiv de 
muncă, adeziunea sa fără rezervă 
la politica partidului, entuzias
mul său în întrecerea socialistă, - 
pentru întîmpinarea Congresului 
al X-lea al P.C.R. și a celei de-a 
25-a aniversări a eliberării pa
triei, cu succese deosebite.

să-i 
Ca- 
Ion 
Mi- 
Bu-

uzi-
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„EU, CETĂȚEAN AL
REPUBLBCII SOCIALISTE

ROMÂNIA...“
(Urmare din pag. I)

siliului Securității Statului, 
Dan Marțian, secretar al Co
mitetului Municipal Bucu
rești al P.C.R., general maior 
Paul Marinescu, Dumitru 
Gherghișan, prim-secretar al 
Comitetului Municipal Bucu
rești al U.T.C. și alți invitați.

De pe platoul unde se
■ -Uniată unitatea, 

tinere se re- 
ilabilă cantată 
i.
i al Republicii 
inia, intrînd in 
or armate, jur 
•tat poporului 
triei mele și 
stat a Republi- 

România...“
țării la primul 

lemn dialog cu 
înt sacru — prin 
liau să îndepli
nea poporului, să 
înd să apere cu- 
luționare ale po

porului, independența națio
nală și suveranitatea de stat 
a Republicii Socialiste Româ
nia.

Jurămîntul militar, legea 
vieții ostășești, aprinde o fla
cără vie în inimile tuturor a-

încheierea lucrărilor simpozionului 
„Tradițiile revoluționare si rolul lor 
iiî dezvoltarea conștiinței socialiste.

patriotice a
(Urmare din pag. I)

„închinat celui de-al X-Iea 
Congres al partidului și celei 
de-a 25-a aniversări a eliberă
rii patriei de sub jugul fascist 
simpozionul a relevat însemnă
tatea deosebită a cultivării în 
rîndul tineretului a tradițiilor 
revoluționare ca o componentă 
esențială a dezvoltării conștiin
ței socialiste, patriotice a tine
rei noastre generații. Prin co
municările și dezbaterile sale 
simpozionul a urmărit să aducă 
o contribuție utilă la opera 
amplă întreprinsă de partid 
pentru cunoașterea și populari
zarea tradițiilor înaintate ale 
poporului, ale mișcării revolu
ționare, la generalizarea expe
rienței pozitive a organizațiilor 
U.T.C-

însuflețiți de entuziasmul 

MUZICA

cestor tiheri ostași care nu se 
va stinge tot restul vieții. A- 
cest cod al normelor vieții 
ostășești este prin fiecare cu
vînt un izvor de nesecate vir
tuți.

Glasurile tinerilor ostași 
s-au unit intr-un singur glas, 
acordînd evenimentului depu
nerii jurământului militar o 
semnificație mai înaltă acum, 
în preajma celui de al X-lea 
Congres al P.C.R. și a unui 
sfert de veac de la Elibe
rarea patriei de sub jugul fas
cist. Ei au fost investiți acum 
cu o datorie comună — aceea 
de a se pregăti cu conștiin
ciozitate pentru a fi gata ori- 
cind să apere patria.

Fiecare cuvînt al jurămîn
tului militar, rostit în fața 
drapelului unității, exprimă 
cu convingere și ho rărire res
ponsabilitatea angajamentu
lui de a fi scut de apărare 
a victoriilor obținute, de po
porul român.

...Zi de duminică, obișnui
tă pentru noi ceilalți, zi de 
neuitat pentru ostașii celui 
mai tînăr contingent care, 
într-un moment de deplină 
maturitate, s-a angajat să fie 
oricînd gata să-și îndepli
nească înalta îndatorire de a 
sluji și apăra patria.

tineretului“
creator, de atmosfera de unani
mă unitate politică în jurul par
tidului și guvernului, prin care 
întregul popor întîmpină Con
gresul partidului și aniversarea 
eliberării patriei — ne angajăm 
în fața Comitetului Central să 
ne intensificăm eforturile pe 
tărîmul cercetării științifice și 
al activității practice, educati
ve, pentru a contribui Ia studie
rea și cunoașterea trecutului de 
luptă al poporului nostru, al 
clasei muncitoare, al partidului 
comunist și U.T.C., Ia educarea 
tinerei generații în spiritul a- 
cestor tradiții glorioase, la for
marea sa multilaterală pentru 
muncă și viață, în spirit de 
abnegație și devotament fier
binte pentru cauza partidului, a 
înfloririi patriei noastre socia
liste".

UȘOARĂ

„INTERNAȚIONALELE
Două zile la rînd, sîmbătă și duminică, stadionul din Dealul 

Spirii a găzduit pasionantele întreceri ale celei de-a XVIII-a 
ediții a „Internaționalelor-1 de atletism ale României la care au 
participat peste 300 de sportivi din 22 de țări din Europa, Asia, 
Africa și America. Am fost martorii unor aprige încleștări de 
forțe în care cei ce se înfruntau în arenă au avut de luptat nu 
numai cu secundele și centimetrii, ci și cu ploaia și vîntul ce au 
impietat, firește, asupra unor rezultate. Trebuie să precizăm de 
la bun început că aceasta n-a viciat echitatea rezultatelor ; cei 
ce au cucerit locul întîi și titlul de campioni ai „Internaționa
lelor“ au fost cei mai buni.

Publicul a asistat la un spectacol atletic de bună factură. 
El a trăit clipe de mare bucurie și satisfacție. Ieri, românul 
Gh. Cefan nc-a oferit o strălucită victorie asupra campionului 
olimpic la cursa de 3 000 m. obstacole, kenianul Amos Biwott, 
cel care l-a înfrînt pe Roelants, provocînd una din cele mai 
mari surprize ale olimpiadei mexicane. Motive de bucurie pentru 
iubitorii atletismului sînt și cele cîteva noi recorduri naționale 
dobîndite de reprezentanții noștri.

Dar iată pe scurt cîteva secvențe ale întrecerilor.
Așa cum săritura în înălțime 

devenise cu ani în urmă o pro
bă de supremație românească 
(Iolanda Balaș și Ion Soeter) 
„Internaționalele“ au reușit să 
aducă pe prim plan două probe 
în care atletismul românesc va 
avea în curind un cuvînt de 
spus“. Astfel la disc feminin, 
dacă victoria „veteranei“ Lia 
Manoliu nu a surprins pe ni
meni, ea confirmînd așteptările 
noastre, celelalte participante 
românce au arătat că se pot în
trece de la egal cu atlete care 
dețin titluri de rezonanță (Cris- 
tine Spielberg — campioana ul
timelor campionate europene, 
Anitta Otto, ludith Stugler etc). 
Locul III — Olimpia Cataramă 
cu 55,48 m și recordul personal 
al Argentinei Menis 53,24 m ne 
încurajează să facem aceste pre
vestiri îmbucurătoare. De ase
menea și proba de disc a băie
ților a avut învingător tot un 
atlet român : Iosif Naghi cu 
57,44 m.

Cealaltă categorie de probe,

« în turneul internațional 
de șah de la Amsterdam, 
după 10 runde conduce L. 
Fortisch (Ungaria) cu 8,5 
puncte, urmat de Damiano- 
vici (Iugoslavia) și Liberson 
(U.R.S.S.) cu 6,5 puncte. Flo
rin Gheorghiu, care în run
da a 10-a a remizat cu o- 
landezul Ree, ocupă locul 9 
cu 5 puncte.

• Desfășurată la Debrecen, 
întîlnirea amicală de box din
tre selecționatele de tineret 
ale României și Ungariei s-a 
încheiat cu scorul de 12—10 
în favoarea pugiliștilor ro
mâni.

« După o înfrîngere și un 
joc egal, selecționata de fot
bal a Greciei a obținut o vic
torie in ultimul meci-test al 
turneului întreprins în Aus
tralia. La Melbourne, în fața 
a 15 000 spectatori, echipa 
Greciei a învins cu scorul 
de 2—0 (1—0) reprezentativa 
Australiei, prin golurile mar
cate de Papaioannu și De- 
des.

unde putem spera la o ascensiu
ne spre „piscurile“ europene, 
sînt cursele de garduri ciștigate 
în întregime de atleții români 
unde pînă acum cîțiva ani eram 
mult rămași în urmă. Nicolae 
Perța, prin noul record la 110 m 
de 13,9 sec. realizat cu 1,7 m 
sec. vînt în față, se impune de 
pe acum printre specialiștii eu
ropeni ai probei, confirmînd 
podiumul pe care s-a urcat la 
Campionatele europene de sală. 
De asemenea la 100 m garduri 
Valeria Bufanu a obținut pe 
pista de „elbitex" 13,6 sec. nou 
record și performanță care îi dă 
dreptul să aspire Ia un loc în 
finala probei la „europenele“ 
din septembrie. Tot aici se cu
vine amintită cursa de 13,8 sec. 
realizată în cadrul pentatlonu
lui de Elena Vintiiă. pe sgură 
roșie, performanță superioară 
pe plan internațional rezultate
lor ei de la lungime, unde de 
mult timp urmărește o consa
crare. Și fiindcă veni vorba de 
lungime, din nou am avut oca

O i A INI
• La Volgograd s-a ampu

tat meciul amical de fotbal 
dintre selecționatele olimpice 
ale Poloniei și U.R.S.S. Par
tida s-a încheiat cu scorul 
de 4—0 (1—0) în favoarea
jucătorilor polonezi. Au mar
cat Jarosik (2), Godocha și 
Dejna.

• După 12 runde, în tur
neul internațional de șah de 
la Zalagerszeg conduce mare
le maestru sovietic Mark 
Taimanov cu 9 puncte, ur
mat de Honfi (Ungaria) 8 
puncte, Bilek (Ungaria), Jan- 
sa (Cehoslovacia) 7 puncte, 
în runda a 12-a, Taimanov 
a remizat cu Ney, iar Honfi 
l-a învins pe Zinn.

• Echipa masculină de vo
lei a Cehoslovaciei întreprin
de un turneu în Japonia. în 
primul meci, voleibaliștii ce
hoslovaci au întrecut cu 3—2 
selecționata orașului Hi- 
roshima, iar în cel de-al doi
lea, disputat la Kyoto, au 
pierdut cu 0—3 în fața se
lecționatei Japoniei.

" DE ATLETISM ALE ROMÂNIEI

SPECTACOL PE... „ELBITEX“
• GH CEFAN IL ÎNVINGE PE BIWOTT, CAMPIONUL OLIMPIC • ATLETISMUL IȘI 
RECÎSTIGA SPECTATORII o LA BILANȚ — NOI RECORDURI ROMANEȘTI • TINERI 
ATI..EȚI ROMANI PE DRUIVțUL CONSACRĂRII INTERNAȚIONALE • CE SE-NTIMPLA 

CU VIORICA VISCOPOLEANU?
zia să asistăm la înfrîngerea 
Vioricăi Viscopoleanu. Campioa
nă olimpică și deținătoare a re
cordului mondial al probei, ea 
a evoluat în acest an cu mult 
sub valoarea ei. Explicația ? 
Suferind un traumatism la pi
cior a cărui vindecare s-a pre
lungit mult timp, a fost nevoită 
să-și întrerupă mai bine de două 
luni pregătirile. în momentul de 
față, restabilită, ea a reușit să-și 
recapete viteza și chiar mare 
parte din forță- Mai este defi
citară, cu ritmul de bătaie și 
poate unele mici retușuri teh
nice. pentru care este suficient 
timp pînă la campionatele Eu
ropei. Optimismul ei și al antre
norului ei Ion Soeter sînt o che
zășie că Viorica va reveni în 
rnrînd în fruntea săritoarelor 

lumii. învingătoarea ei, ceho
slovaca Eva Kucmanova nu n 
obținut d'ecît 6,11 m.

Comparate și cu rezultatele 
de la triplu salt, unde în afara 
cîștigătorului, sovieticul Ghe- 
nadi Bessonov, nimeni nu a 
reușit să treacă de 16 m, sîntem 
convinși că starea pistei de elan, 
mult prea tare și confecționată 
în pripă, a contribuit la scăde
rea performanțelor la aceste 
două probe.

400 m plat, proba cu recordul 
cel mai vechi și cu cei mai 
mulți corecordmani. și-a mai a-

• LA ARAD Șl TIMIȘOARA, TURNEU INTERNAȚIONAL DE 
JUNIORI.

• ARBITRI! ROMÂNI LA JOCURILE DIN C.C.E.
• ILIE OANĂ — ANTRENOR LA PANSERAIKOS SERES.
• IAKIMOV SI JEKOV VOR JUCA JOI LA PLOIEȘTI...
• ...IAR DAN SI RĂDUCANU ÎN BERLINUL OCCIDENTAL.
• HĂLMĂGEANU — OPERAT DE APENDICITĂ.

• ÎN CINSTEA celei de-a 
25-a aniversări a eliberării 
patriei, între 20—24 august, 
va avea loc la Arad și Ti
mișoara un turneu interna
țional de juniori. Au fost 
lansate invitații unor echipe 
din Cehoslovacia, R. D. Ger
mană, Italia, Suedia, Iugo
slavia și Polonia. Țara noas
tră va fi reprezentată, la a- 
ceastă primă ediție a tur
neului, de o selecționată 
școlară și de formația 
U.T.A.

• COMISIA de organizare 
a competițiilor europene, de 
pe Iîngă U.E.F.A., a anunțat 
federația noastră de fotbal 

dăugat un egalizator de record : 
Emil Tobias. Seriozitatea și ta
lentul său îl anunță în curînd 
capabil să înlocuiască și acest 
bătrîn record de pe tabela de 
performanțe superioare.

Și, fiindcă sîntem la capitolul 
recorduri, de o reală valoare 
este evoluția lui Vasile Ilie la 
20 km marș, unde sosind pe pri
mul loc, a doborît și recordul 
probei deținut de Leonida Ca- 
raiosifoglu, abandonat spre sfîr- 
șitul cursei. Surpriza realizată 
de el îl situează printre atleții 
noștri de valoare, dîndu-i drep
tul să participe la apropiatele 
Campionate Europene.

Așa cum alte ediții ale cam
pionatelor au avut cîte o probă 
care a rămas mult timp în me
moria spectatorilor, fără îndoia
lă că această ediție va rămîne 
în primul rînd, prin splendida 
victorie a brașoveanului Gheor- 
ghe Cefan asupra campionului 
olimpic, kenianul Amos Biwott. 
După o cursă în care primele 6 
ture de stadion nu arătaseră ni
mic deosebit, pretendenții la 
locurile fruntașe fiind grupați 
în fața plutonului, Cefan, cu 
curaj, nelăsîndu-se intimidat de 
faima adversarului său, începe 
neașteptatul său atac cu 500 m 
înainte de final. Surprins, dar 
și obosit, campionul olimpic în
cearcă să răspundă. însă aler

ZIQ-ZAQ FOTBALISTIC

că la jocurile Real Madrid- 
Olimpiakos Nicosia și Ga- 
latasaray Istanbul — Water- 
fod, contînd pentru C.C.E., 
a delegat arbitri români. 
După cursul de perfecționa
re a „cavalerilor fluierului“ 
— care s-a deschis, azi, la 
Piatra Neamț — colegiul 
central al arbitrilor va co
munica numele celor doi 
„aleși“.

• PE LISTA indisponibili
tăților formației Steaua, 
alături de Haidu și Rotaru 
(operați de menise), s-â 
mai adăugat un nume 
Hălmăgeanu. O puternică 
criză de apendicită l-a de

garea impetuoasă a românului 
îi spulberă orice speranță. Este 
o victorie de răsunet care va 
face cunoscut numele lui 
Gheorghe Cefan, în lumea atle
tică.

Printre „decepții“, în primul 
rînd săritura în înălțime băieți, 
unde reprezentanții noștri Șer- 
ban Ion și Csaba Doja sărind 
doar 2,00 m s-au clasat pe locu
rile 3 și 4, fiind întrecuți de 
Roman Moraveo (Cehoslovacia), 
2,05, Miguel Duranona (Cuba) 
2,05 și Aaro Alarotu (Finlanda) 
2,00 m.

Indiscutabil, actuala ediție a 
„internaționalelor" este o reu
șită. Dar, așa cum reiese și din 
contextul reportajului, în spe
cial pentru sportivi ; pentru or
ganizatori, mai puțin. De ce 7 
Caracterul competiției exclude 
din capul locului întîrzierile în 
desfășurarea probelor după un 
program și așa prea mult di
luat, lipsa de preocupare în a 
asigura participanți la toate 
probele din program (au fost 
probe ca : 1500 m fete, ștafeta 
4X400 m fete care nu s-au dis
putat) incoerenta prezentare a 
întrecerilor și întîrzierea în di
fuzarea rezultatelor.

S. DUMITRPSCU 
V. CABULEA

terminat pe internaționalul 
bucureștean să părăsească, 
joia trecută, Brașovul, unde 
se afla în pregătire cu e- 
chipa. Internat la spitalul 
militar din București, Hăl
măgeanu a fost supus ime
diat operației de apendicită, 
devenind, astfel, indisponi
bil pentru o perioadă de 
două luni.

• TRATATIVELE dintre 
antrenorul Ilie Oană și e- 
chipa Panseraikos Seres 
(clasată pe locul 10 în cam
pionatul Greciei), s-au în
cheiat favorabil și fostul 
antrenor al Petrolului și-a 
luat deja postul în primire.

Ploieștenii au acum ca 
antrenor principal pe Con
stantin Cernăianu, care în 
ediția 1965—1966 a campio
natului — în timp ce Oană 
se ocupa de reprezentativa 
națională — a condus Petro- 
Iul la titlu. Fiindcă tot sîn
tem la „capitolul Petrolul“, 

i vă informăm că joi la Plo
iești este programat un meci 
de mare atracție : Petrolul

Virginia Bonei — cîștigă- 
toarea probei de înălțime

— T.S.K.A. Sofia (campioa
na Bulgariei). Sofioții au a- 
nunțgt că deplasează cel 
mai bun „11“, din care nu 
vor lipsi cunoscuții interna
ționali Iakimov și Jekov.

• IERI dimineață, pe 
„Ciulești“, la capătul unei 
evoluții penibile, Rapid a 
terminat la egalitate (1—1) 
cu divizionara B, Dunărea 
Giurgiu. în repriza a Il-a a 
întîlnirii, în linia de fun
dași a jucat, alături de Dan, 
ex-progresistul Măndoiu.

Miercuri, rapidiștii susțin 
o nouă partidă de verificare, 
de astă dată, în compania 
formației bulgare Lokomotiv 
Plovdiv (locul 3 în campio
natul Bulgariei), iar sîmbătă 
2 august, vor juca în Berli
nul occidental, unde, cu pri
lejul semicentenarului clu
bului Hertha, se vor disputa, 
în cuplaj, două meciuri : 
Rapid — S. V. Spandau și 
Hertha — Ajax Amsterdam.

D. VIȘAN

(tfrmrtre din pag. I)

Referindu-ne la cele trei as
pecte ale acestei manifestări 
prestigioase — concursul de 
creație, concursul de interpre
tare și seria interpreților că
rora le-a fost încredințată di
ficila sarcină de a prezenta 
melodiile în concurs — ne pu
tem hazarda să facem un mic 
bilanț : ne aflăm în posesia a 
9 premii și 13 mențiuni — ci
fre edificatoare, dacă ne gîn- 
dim la festivalurile anterioare. 
Reamintim aportul orchestrei 
de estradă a Teatrului satiric- 
muzical „Constantin Tănase“, 
dirijori Sile Dinicu și Gelu So- 
lomonescu, consemnăm sceno
grafia Sifhplă-^i adeovată- speci
ficului 'loCâl semnată de Puiu 
Ganea, precum și regia lui Ni
colae Dinescu.

Ultimele rînduri le dedic in-

terpreților, care au prezentat 
piesele de concurs : Margareta 
Pîslaru, a cărei integritate și 
seriozitate artistică nu au fost 
nici de astă dată dezmințite, 
Aurelian Andreescu în plin pro
gres, Luigi lonescu, sensibil și 
convingător, Mihaela Mihai 
care și-a relevat noi calități în 
glas și interpretare, Doina Ba
dea cu o frazare sensibilă și 
veșnic bună a respirației, Ște
fan Bănică muzical și cu a- 
plomb, Constantin Drăghici cu 
vocea sa de calitate, Luminița 
Dobrescu, antrenantă, plină de 
temperament, Jean Păunescu, 
posedînd un timbru frumos, 
precum și interpretarea de ne
uitat care „a mers la inimă" a 
artistei poporului Ioana Radu.

Vom reveni, într-un număr 
viitor, asupra concluziilor de 
ordin mai general, reieșite din 
actuala ediție a concursului.

CUPA TINERETULUI DE LA SATE
IN ASCENSIUNE SPRE MAREA FINALÀ

Principala competiție de masă, inițiată ți organizată de către 
Uniunea Tineretului Comunist pentru tineretul sătesc din țara 
noastră — „Cupa tineretului de la sate" — a intrat într-o 
vertiginoasă ascensiune spre fazele ei superioare. Stadioanele 
ți bazele sportive au găzduit, la sfîrțitul săptămînii, într-o at
mosferă sărbătorească, cea de a treia fază, pe județ, a marii 
competiții. Lupta aprigă pentru medalii, ca ți nivelul tehnic 
superior la care s-au desfățurat întrecerile la atletism, oină, 
ciclism, trîntă, volei, handbal ți fotbal ne îndreptățesc să an
ticipăm un succes deplin al primei finale pe țară a „Cupei" 
care se apropie, finală închinată celei de a 25-a aniversări a 
Eliberării patriei. Vă prezentăm în cele ce urmează relatări 
de la întrecerile desfășurate în cîteva județe.de la întrecerile desfășurate în

Si probele de alergare au fost spectaculoase
Foto: C. CIOBOATĂ

• ILFOV
Timp de două zile Stadionul 

Tineretului din Capitală a găz
duit faza pe județul Ilfov a Cu
pei tineretului de la sate, ediția 
de vară : 560 de concurenți cla
sați pe primul loc în etapele 
precedente, pe comună sau cen
tre de comune, unde au partici
pat peste 28 000 de tineri săteni, 
și-au disputat întîietatea în ca
drul celor șapte probe oficiale, 
începînd cu festivitatea de des
chidere și pînă la decernarea 
ultimelor medalii de aur, argint 
și bronz am avut posibilitatea 
să urmărim la lucru un număr 
neașteptat de mare de tineri 
săteni care cunosc toate, sau a- 
proape toate tainele discipline
lor sportive îndrăgite. Unii din
tre ei nu numai că au luat star
tul în două sau mai multe pro
be, dar au izbutit să se claseze 
chiar pe locuri fruntașe, colec- 
ționînd medalii și premii. Din
tre aceștia reținem în mod deo
sebit pe atleta Maria Negoi (sa
tul Buda, comuna Cornetu) 
numai 14 ani, care este fără 
doială o autentică figură de 
cordmenă a fazei județene : 
cui I la săritura în înălțime, la 
500 m plat și la ștafeta 4x100 m 
plat ! Dumitra Dumitru, de la 
Gîrbovi este în schimb o poli
sportivă care a obținut două me
dalii de argint, la ciclism și a- 
runcarea greutății, și una de 
bronz — cu echipa de handbal, 
în timp ce Petra Șerban, comu
na Vedea, dețirie titlul onorific 
de căpitan al echipelor de 
handbal (aur) și volei (bronz). 
Fetele, așadar, nu s-au mulțu-

de 
în- 
re- 
lo-

mit să facă simplu act de pre
zență în marea competiție cî au 
demonstrat cu prisosință că po
sedă reale calități și resurse, iar 
unele dintre concurente vor pu
tea păși, cît de curînd, pe dru
mul performanței. Lăsînd' fotba
lul intenționat la o parte (dis
putat pe terenul de la Institutul 
Agronomio și cîștigat de divi
zionara C „Unirea“ Mănăstirea
— singura echipă sătească din 
țară care activează în campio
natul republican) trebuie să 
menționăm că turneul de hand
bal băieți s-a făcut remarcat 
printr-un nivel tehnic neaștep
tat, ca și cîteva probe atletice 
rezervate băieților din catego
ria I (14—19 ani). Iată campio
nii : ATLETISM. 100 m plat : 
Elena Dobre — Fierbinți, Con
stantin Ciucă — Călugăreni 
(ambii categoria 14—19 ani) și 
Ilie Burcă — Ghimpați (peste 20 
de ani) j lungime : Mihaela Po- 
pescu — Bolintinul din Vale, 
Aurel Hristian — Călugăreni și 
primii trei clasați la categoria 
peste 20 de ani, Dan Ungurea- 
nu — Călugăreni, Nicolae Voi- 
cu — Butimanu, Ștefan Furnică
— Vedea ; înălțime : Maria Ne
goi — Buda. Maxim Dumitru — 
Gîrbovi, și Constantin Stanciu
— Cartojani : greutate : Maria 
Ciobanu — Fierbinți. Alexandru 
Eftene — Curcani și Dan Un- 
gureanu — Călugăreni ’ 500 m 
plat fete (14—19 ani) : Maria 
Negoi — Buda ; 800 m plat bă
ieți : Constantin Ciucă — Călu
găreni (14—19 ani) și Florea lor- 
dache — Schitu (peste 20 de 
ani) ; 3 000 m plat (peste 20 de 
ani) : Florea Iord'ache — Schi
tu ; ștafeta 4X100 m plat ; echi
pa Buda (14—19 ani, fete), echi
pa Fierbinți (14—19 ani. băieți)

și echipa Călugăreni (peste 20 
de ani, băieți). HANDBAL. 
Fete : 1) Vedea — învingătoare 
la golaveraj. 2) Chirnogi 3) Gîr
bovi ; băieți : 1) Vedea 2) Fier
binți 3) Drăgoești. VOLEI : 
Fete : 1) Bolintinul din Vale 2) 
Belciugatele 3) Vedea ; băieți : 
1) Bolintinul din Vale 2) Ileana 
3) Vedea ; OINĂ 1) Curcani 2) 
Schitu 3) Gîrbovi. CICLISM 
fete, 4 km: Petra Petcu — Ghim
pați; băieți, 10 km; Gheorghe Si
ma — Vedea. TRÎNTA — în or
dinea celor șase categorii: Ion 
Mihai — Gîrbovi, Ion Lupșenea- 
nu — Curcani, Dumitru Filip — 
Balotești, Oprea Diaconescu — 
Balotești, Tudor Vasile — Gîr
bovi, Ion Radu— Balotești. FOT
BAL — 8 echipe, sistem elimina
toriu: 1) Unirea Mănăstirea ;4 
jocuri în două zile, golaveraj 
18—2 1) 2) Berceni 3) Valea Ar- 
govei. Echipele campioane ale 
județului Ilfov vor participa 
peste o săptămînă la faza de 
zonă, organizată pentru jocurile 
sportive, la Giurgiu (voleiul și 
oină) și Pitești (fotbalul și hand
balul) în vederea calificării 
pentru turneele finale pe țară.

VIOREL RABA

Diputată în paralel pe două 
stadioane din Oradea — „Tine
retului“ și „Voința“, sîmbătă și 
duminică — etapa a IlI-a, pe 
județul Bihor, a Cupei tinere
tului de la sate a reunit la start 
pe cei mai buni 480 de sportivi 
rămași în competiție dintr-un 
număr de peste 22 000 cîți au 
participat la prima etapă, de 
masă. Cupele de cristal execu
tate la renumita fabrică de sti
clă Pădurea Neagră, medaliile 
de aur, argint și bronz ca și 
premiile în materiale sportive 
și alte distincții i-au răsplătit 
pe cei mai buni.

ATLETISM 100 m plat : Eca- 
terina Dohi — Tarcea, Vasile 
Popa — Secuieni (ambii cate
goria I, 14—19 ani) și Florian 
Ciuciu — Brusturi (categoria a 
Il-a peste 20 de ani) ; 500 m plat 
fete, categ. I : Maria Cuibuș — 
Secuieni ; 800 m plat băieți :
Ștefan Bec6 — Valea lui, Mihai

■

Oină — sportul nostru tradițional, a oferit dispute pasionante 
(categ. I) și Florian Ciuciu — 
Brusturi (categ. a Il-a) ; 3 000 m 
plat, peste 20 de ani : Ioan Van- 
truba — Șinteu ; lungime : Clara 
Golomb — Secuieni, Vasile 
Popa — Tileagd (ambii categ. I) 
și Constantin Verșidan ;— Tarcea 
(categ. a Il-a) ; înălțime : Luiza 
Slovac — Șinteu. Nicolae Dra- 
goș — Miersig (categ. I) și Con
stantin Verșidan — Tarcea 
(categ. a Il-a) ; greutate : Ana 
Slovac — Șinteu, Wilhelm Nagy 
— Secuieni (categ. I) și Augus- 
tin Slovac — Șinteu (categ. a 
Il-a) ; ștafeta 4x100 m plat : 
echipele Popești, fete și băieți, 
categoria 14—19 ani.

HANDBAL. Fete : 1) Secuieni 
2) Miersig 3) Popești ; băieți : 
1) Secuieni 2) Sîmbătă 3) Vadu 
Crișului- VOLEI. Fete : 1) Su- 
placul de Barcău 2) Remetea 3) 
Tarcea ; băieți : 1) Brusturi 2) 
Curățele 3) Cefa. OINĂ — 1) 
Săcădat 2) Miersig. TRlNTA — 
în ordinea celor șase categorii : 
Vasile Tămaș — Popești, Ale
xandru Știac — Popești, Iosif 
Makay, Ludovic Szilaghi, 
Gheorghe Rațiu și Francisc Szi
laghi — toți din Secuieni.

FOTBAL — 1) Vadu Crișului 
2) Borș 3) Secuieni. Zonele la 
jocuri sportive vor avea loc la 
Arad (volei, oină) și Timișoara 
(fotbal, handbal).

S. SPIREA

• IAȘI
Vineri, sîmbătă și duminică, în 

orașul Pașcani s-a desfășurat 
etapa județeană a Cupei tine
retului la sate, la care au 
participat peste 700 de tineri și 
tinere, reprezentînd 35 de co
mune ale județului. Numărul 
mare de participanți, ca și nu
mărul mare de susținători ai 
sportivilor, dovedesc populari
tatea de care se bucură între
cerile sportive în mediul să
tesc. Dincolo de rezultatele ob
ținute, trebuie remarcată disci
plina de care au dat dovadă 
participanții, corectitudinea lor 
în întrecere. Organizatorii au 
făcut tot ce a fost posibil ca

desfă-această întrecere să se 
șoare în cele mai bune condiții 
și au reușit pe deplin. Dintre 
rezultate : comuna Priseni a ob
ținut 8 medalii de aur, cu una 
mai mult decît anul trecut, cla- 
si'ndu-se pe primul loc. La 
JOCURI SPORTIVE : handbal : 
locul I fete — comuna Grop- 
nița ; locul I băieți — comuna 
Vlădeni ; Volei : locul I fete — 
comuna Fîntinele ; locul I bă
ieți — comuna Belcești ; Oină : 
locul I — Gropnița ; Ia fotbal 
întrecerile se desfășoară și as
tăzi, datorită numărului mare 
de echipe participante.

Participarea la jocuri, după 
numărul de echipe înscrise a 
fost următoarea : 17 la fotbal,
20 la handbal (13 masculine — 
7 feminine), 20 la volei (12 mas
culine și 8 feminine). Acest lu
cru a făcut ca întrecerile în ca
drul turneelor să se desfășoare 
oarecum greoi, necesitînd mult 
timp. Ar fi fost necesare, cre
dem, unele faze preliminare, 
imediat după consumarea eta
pei a Il-a.

ION TEODORESCU
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SOSIREA UNEI DELEGAȚII A 
PARTIDULUI COMUNIST 

DIN ECUADOR
' Duminică seara a sosit în 
Capitală o delegație a P.C. 
din Ecuador, compusă din to
varășii Efrain Alvarez, mem
bru al Comitetului Executiv 
al Comitetului Central și 
Gandhi Burbano, membru al 
Comitetului Central, care va 
face o vizită în țara noastră 
și va reprezenta Partidul Co-

........ ■ma——a—

Numirea ambasadorului Republicii 
Socialiste România în Republica Ghana

Prin decret al Consiliului de 
Stat, tovarășul Gheorghe Iason 
a fost numit în funcția de am
basador extraordinar și plenipo-

Delegația Asociației de priete
nie sovieto-română, condusă de 
A. Rotanova, vicepreședinte al 
Asociației, secretar al Comitetu
lui de Partid al Combinatului 
Poligrafic „Krasnîi Proletar“ din 
Moscova, și-a continuat sîmbătă 
și duminică vizitele în județul 
Cluj. La Cluj, delegația s-a în- 
tîlnit cu membru Biroului Con
siliului județean A.R.L.U.S., a 
participat la o seară de plastică 
și muzică sovietică organizată la 
Casa prieteniei româno-sovietice, 
a vizitat noile cartiere ale muni
cipiului, vestita grădină botani
că, și secția în aer liber a mu
zeului etnografic al Transilvaniei 
și I.A.S. „Avicola" din Apahida.

Asociația oamenilor de artă 
din instituțiile teatrale și mu
zicale, împreună cu Casa de 
Cultură a sectorului 2, a or

120 de ani de la moartea poetului revoluționar 

PETÖFI SANDOR

SIGHIȘOARA. — Cu prile
jul împlinirii a 120 de ani de 
la moartea poetului revoluțio
nar Petdfi Sandor, reprezen
tant de seamă al democratis
mului revoluționar în literatu
ra maghiară și fruntaș al inte
lectualității de la 1848, dumi
nică la Albești și Sighișoara, 
locuri legate de moartea sa 
eroică pe cîmpul de luptă, au 
avut loc manifestări comemo
rative. Au participat repre
zentanți ai organelor județene 
și locale de partid și de stat, 
oameni de artă și cultură, 
numeroși cetățeni.

Au luat parte Pompiliu Ma
covei, președintele Comitetu

PENTRU TIMPUL

LUNI, M IULIE INS

• O CHESTIUNE DE ONOAHE : 
rulează la Patria (orele 12,15 ; 
18 ; 21) ; Festival (orele 9 ; 11,30 ;
14.30 ; 17,45 ; 20,45) ; Grădina Fes
tival (orele 20,30).
• CREOLA, OCHII-ȚI ARD CA
FLACĂRA : rulează la Luceafă
rul (orele 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21) ; București (orele 8,30 ;
11 ; 13.30; 16; 18,30; 21) ; Favorit
(orele 9,30; 11,45; 14; 16; 18,15; 20,30; 
Stadionul Dlnamo (ora 20,15).
• CONTESA COSEL : rulează la 
Republica (orele 10 ; 13,15 ; 17 ;
20.15) .
• DEȘERTUL ROȘU : rulează la 
Central (orele 9,30 ; 12,15 ; 15 ; 18 ; 
21) ; Grădina Doina (ora 20,30).
• PRELUDIU : rulează la Unlon 
(orele 15,30 ; 18 ; 20,30).
• LA DOLCE VITA : rulează la 
Miorița (orele 9,30 ; 13 ; 16 ; 19).
• NOAPTEA GENERALILOR : 
rulează la Aurora (orele 9 ; 12 ;
15 ; 18 ; 20,45) ; Grădina Aurora 
(ora 20,30) ; Volga (orele 9—16,45 
in continuare) ; Rahova (orele
35.30 ; 18) ; Grădina Rahova (ora
20,30).
0 DRAGOSTE LA LAS VEGAS : 
rulează la Excelslor (orele 9 ; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21); Gră
dina Expoziției (ora 20,50) ; Glo
ria (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15) ; Melodia (orele 9 ; 11 ; 15 ;
13,30; 16; 18,15; 20,30); Flamura
(orele 9—16 in continuare ; 18,15 ;
20.30) .
• PARADISUL INDRAGOSTIȚI- 
LOR : rulează la Victoria (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45).
• COMISARUL X ȘI BANDA 
„TREI CIINI VERZI" : rulează la 
Feroviar (orele 8,30 ; 11 ; 13,30 ;
16 ; 18,30 ; 21) ; Arta (orele 0.45 ;
— 16,30 în continuare ; 18,45) ;
Grădina Arta (ora 20,30); Modern 
(orele 9,30 ; 11.45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 
SI) ; Tomls (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,45); Grădina Tomls (ora
20.30) ; Arenele Libertății (ora
20.15) .
• A TRAI PENTRU A TRAI : 
rulează la Cotrocenl (orele 15,30; 
19).
• COMEDIANȚII : rulează la 
Drumul Sării (orele 16; 19).
• RĂUTĂCIOSUL ADOLESCENT: 
rulează la Lumina (orele 9—15,45 
în continuare; 18,15: 20,45) ; Grl- 
vlța (orele 9,30: 12; 15,30; 18; 20,30).
• ULTIMA TURĂ : rulează la 
înfrățirea (orele 15.15: 17.45: 20).
• CRIMA DIN PĂDURE : rulea
ză la Dacia (orele 8,45—21 în con
tinuare).
• CONTEMPORANUL TAU : ru
lează la Munca (orele 16; 19).
A DIMINEȚILE unui băiat 
CUMINTE : rulează la Floreasca 
(orele 20.30).
• GOI.COTA : rulează la Gloria 
(orele 20.30).
• SINGEROASA NUNTA MACE
DONEANĂ : rulează la Flacăra 
(orele 15.30; 18: 20,30).
0 OPERAȚIUNEA CROSBOW : 
rulează la Floreasca (orele 9,15; 
11,30; 15.30: 18).
• ÎNCOTRO. OMULE 7 : rulează 
la Moșilor (orele 15.30; 19,30).
« STRĂIN IN CASĂ : rulează la 
Lira (orele 15,30; 18); G-ădlna 
Lira (orele 20,30). 

munist din Ecuador la cel 
de-al X-lea Congres al P.C.R.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost întîm- 
plnată de tovarășii Manea 
Mănescu, membru al Comite
tului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R,, Nicolae Guină, 
membru al C.C. al P.C.R., ac
tiviști de partid.

tențiar al Republicii Socialiste 
România în Republica Ghana, cu 

reședința la Lagos.

ganizat duminică dimineața, 
la Casa de cultură, o expozi
ție de fotografii, ilustrînd as
pecte din activitatea teatrului 
românesc, expoziție închinată 
Congresului partidului și celei 
de-a 25-a aniversări a elibe
rării patriei.

Duminică, Kristen Helveg Pe
tersen, ministrul afacerilor cul
turale al Danemarcei, care ne-a 
vizitat țara, împreună cu soția, 
la invitația președintelui Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Pompiliu Macovei, a pă
răsit Capitala.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, printre persoanele oficia
le se afla Richard Wagner Han
sen, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Danemarcei la Bucu
rești.

lui de Stat pentru Cultură și 
Artă, Zaharia Stancu, preșe
dintele Uniunii Scriitorilor, 
Melius Jozsef, vicepreședinte 
al Consiliului Național al oa
menilor muncii de naționali
tate maghiară, vicepreședinte 
al Uniunii Scriitorilor, repre
zentanți ai unor instituții de 
cultură și artă.

A fost de față delegația 
Uniunii Scriitorilor din R. P. 
Ungară, condusă de Darvas 
Jozsef, care se află în vizită 
în țara noastră. A fost, H 
de asemenea, prezent Jozsef I 
Vince, ambasadorul R. P. 
Ungare la București.

• SECRETUL CIERULUI I rulea
ză la Giuleștl (orele 15,30; 18; 20,30)
• IN UMBRA COLTULUI : ru
lează la Buzeștl (orele 15,30; 18); 
Grădina Buzești (ora 20,30).
• PRINȚUL NEGRU : rulează la 
Crîngașl (orele 15,30; 18; 20,30).
• NOAPTEA E FĂCUTĂ PEN
TRU... A VISA : rulează la Uni
rea (orele 15,30; 18) ; Grădina U- 
nirea (ora 20,30).
• NEIMBLINZITA ANGELICA : B 
rulează la Popular (orele 15,30: 
18; 20,30) , Cosmos (orele 15,30; 
38; 20,15) ; Viitorul (orele 15,30. 
18; 20,30).
• TARZAN, OMUL JUNGLEI : 
rulează la Ferentari (orele 15,30; 
18; 20,30).
a ADIO, GRINGO : rulează la 
Pacea (orele 15,30; 18; 20,30).
• LOVITURA PUTERNICA : ru
lează la Bucegl (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15); Grădina Bucegl 
(ora 20,30): Vitan (orele 15,30; 18); 
Grădina Vitan (ora 20,30).
e CĂSĂTORIE PRIPITA : rulea
ză la Doina (orele 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30).
e ALEXANDRU CEL FERICIT : 
rulează la Progresul (orele 15,30; 
18; 20).
• LUSTRAGIUL : rulează la Gră
dina Moșilor (ora 20,30).
• PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 în continuare).
0 HAIDUCII : rulează la Progre
sul Parc (ora 20,30).
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Ansamblul „Perinița“ (Sala 
Teatrului ,,C. I. Nottara“) : PE- 
RINITA MEA — ora 19.

După amerizarea lui r, Apollo-11"

Echipajul a ajuns
la Houston

• Cei trei — perfect sănătoși • Asaltul 
specialiștilor

Echipajul navei spațiale „Apollo-11" și-a încheiat, dumi
nică, ultima etapă a prestigioasei sale odisee, sosind Ia „la
boratorul de recepție lunară“, din apropiere de Houston 
(Texas).

Neil Armstrong, Edwin Aldrin 
și Michael Collins, înveșmîntați 
în largi combinezoane de culoa
rea cerului, avînd pe ele însem
nele N.A.S.A. și cele ale navei 
„Apollo-11", au pătruns în inte
riorul „clădirii 37“ (Laboratorul 
lunar) printr-un scurt tunel de 
plastic care lega ușa camerei lor 
mobile de cea a „Lunar lab". 
Dar, dacă dimineața mii de spec
tatori au fost martorii sosirii loi 
la aeroportul militar de la Elling- 
ton, de astădată, numai cîțiva 
specialiști i-au urmărit trecînd în 
încăperea special amenajată 
care-i va găzdui, în cea mai ri
guroasă carantină, pînă la 11 
august. In acest timp, cei trei 
eroi ai spațiului vor fi interogați 
asupra diverselor aspecte ale mi
siunii lor spațiale de 15 oameni 
de știință.

Primele zile de observație me
dicală a astronauților aflați în 
carantină s-au soldat, după cum 
era de așteptat, cu vești bune. 
Este foarte improbabil ca vre
unul dintre ei să fie purtătorul 
unor microorganisme sau mala
dii necunoscute de pe Lună — 
a declarat dr. Persa Beli, direc
torul laboratorului lunar de la 
Houston. Pînă în prezent, medi
cii de la N.A.S.A. sînt unanim 
de acord în constatarea că eroii 
Cosmosului sînt într-o stare de 
perfectă sănătate.

Intre timp, cele 15 zile de izo
lare perfectă, înăuntrul celor 
două bariere inviolabile pentru 
orice persoană, se dovedesc de 
la bun început a fi o perioadă

Președintele Nixon 
în Indonezia

DJAKARTA 27 (Agerpres). — 
Președintele Statelor Unite, Ri- 
chard Nixon, a sosit duminică la 
Djakarta, capitala Indoneziei. l'e 
aeroportul din Djakarta, pre
ședintele american a fost întîm- 
pinat de. generalul Suharto. șeful 
statului indonezian, împreună cu 
membri ai guvernului, precum și 
alte oficialități nle țării.

In timpul șederii sale de 22 de

• LA WASHINGTON a 
avut loc reuniunea ministe
rială a Organizației Statelor 
Americane, convocată pentru 
a discuta condițiile de solu
ționare a conflictului dintre 
Salvador și Honduras. In pri
ma țedin{ă, miniștrii de ex
terne ai (ărilor membre ale 
O.S.A. au hotărît trimiterea a 
încă unei echipe de observa
tori militari și civili în regiu
nea conflictului.

Potrivit observatorilor de 
presă in rîndul delegațiilor 
prezente la reuniunea minis
terială O.S.A. s-au creat două 
curente. Unul reprezentat de 
cele mai influente membre 
ale acestei organizații — 
Chile, Columbia, Ecuador și 
Peru — este favorabil adop
tării unor sancțiuni împotri
va Salvadorului, iar cel de-al 
doilea, reprezentînd majori
tatea delegațiilor, se pronun
ță pentru o soluționare nego
ciată și evitarea sancționării 
uneia sau celeilalte dintre 
cele două țări aflate în con
flict.

• UN MEMBRU al corpului 
de observatori ai O.N.U., de na
ționalitate suedeză, a fost ucis 
duminică în timpul luptelor ce 
s-au desfășurat în zona Canalu
lui de Suez, anunță un raport 
al misiunii O.N.U., adresat sta
tului major al armatei suedeze. 
Observatorul suedez se afla în 
misiune pe malul egiptean al 
canalului.

• MINISTRUL DE INTERNE 
al Sudanului, Farouk Osman 
Hamadallah, a declarat că auto
ritățile de la Khartum au ares
tat circa 90 de persoane impli
cate în tentativa de lovitură de 
stat lichidată Ia 15 iulie, trans

R. D. GERMANĂ. Pa șantierul termocentralei din Thierbach

de intensă activitate pentru as- 
tronauții americani care au în 
fața lor un program loarte în
cărcat. Dr. Walter Kemmerer, 
șeful serviciilor de medicină pre
ventivă de la Centrul spațial 
din Houston, a precizat în acest 
sens că zilnic, timp de 8—10 
ore, cei trei astronauți vor fi su
puși unui veritabil interogatoriu 
științific. înaintea acestui asalt 
al specialiștilor din cele mai di
verse domenii ale științei, mem
brii echipajului „Apollo-11" își 
vor împărtăși, începînd de dumi
nică pînă marți, toate impresii
le lor asupra felului în care a 
decurs misiunea, îndeosebi asu
pra modului în care au funcțio
nat cabina principală și modulul 
de aselenizare, precum și instru
mentele de la bordul acestora.

Nici n-au fost deschise bine 
„cuierele cu comori“ (containe
rele ce conțineau prețioasele 
mostre ale solului lunar) că au 
și început controversele.

Profesorul Cliff Frondei, de la 
Universitatea Harvard, unul din 
primii fericiți care a putut să le 
examineze, a declarat, în cadrul 
unei conferințe de presă, că e- 
șantioanele de sol lunar sînt a- 
coperite cti un strat subțire de 
materie neagră, după toate pro
babilitățile grafit. Acesta este 
opac ți disimulează compoziția 
reală a mostrelor.

în schimb, un alt specialist nl 
Centrului Spațial de la Houston, 
M. A. King, a afirmat, Ia rîndul 
lui, că „printre fragmentele lu
nare aduse la sol de către „A- 
pollo-11“ nu există nici o sub
stanță care ar putea fi identifi
cată".

ore în Indonezia, Richard Nixon 
va avea întrevederi cu președin
tele Suharto, convorbirile urmînd 
să fie consacrate examinării po
sibilităților de soluționare a unor 
probleme nerezolvate și mai ales, 
după cum apreciază observatorii 
de presă, trecerii în revistă a o- 
volutiei situației politice în re
giunea Asiei de sud-est.

mite postul de radio Omdur- 
man- Politia sudaneză, a preci
zat Hamadallah, face în prezent 
investigații pentru a „descoperi 
toate persoanele suspecte de a 
fi implicate în această ăcțiune 
îndreptată împotriva guver
nului".

Agenția Associated Press re
latează că la Khartum au fost 
înregistrate în ultimele zile o 
serie de explozii, care, potrivit 
unui purtător de cuvînt al gu
vernului, nu au cauzat victime 
in rîndurile populației. Daunele 
materiale provocate sînt neîn
semnate.

• O DELEGAȚIE A R. D. 
GERMANE, condusă de Albert 
Norden, membru al Biroului po
litic, secretar al C.C. al P.S.U.G., 
a sosit Ia Conakry, într-o vizi
tă, la invitația lui Seku Ture, 
președintele Republicii Guineea, 
secretar general al Partidului 
Democrat din Guineea.

• LA BONN a sosit, într-o vi
zită oficială de trei zile, secre
tarul de stat pentru afacerile 
externe al Iugoslaviei, Mirko 
Țepavaț. In timpul șederii sale 
în R. F. a Germaniei, Mirko Te- 
pavaț va fi primit de cancelarul 
Kurt Georg Kiesinger și va avea 
întrevederi cu omologul său 
vest-german, Willy Brandt.

• COMANDANTUL AD
JUNCT al rezerviștilor poliției 
cipriote, Filippos Evripides, a 
fost ucis sîmbătă noaptea, în 
timp ce viziona programul de 
televiziune pe terasa locuin
ței sale, de indivizi rămași ne
identificați. Se amintește că, în 
urmă cu cîteva luni, comandan
tul poliției cipriote, Haralam- 
bos Hasapis, a fost grav rănit, 
intr-un atentat.

CU PRILEJUL 

ANIVERSĂRII 

ELIBERĂRII 

ROMÂNIEI
HAVANA 27. — Cores

pondentul Agerpres, V. Sta- 
mate, transmite: în cadrul 
manifestărilor consacrate Zi
lei de 23 August, la Acade
mia de Științe din Havana a 
avut loc o manifestare cultu
rală, la care au participat 
Antonio Nunez Jimenez, 
prefedintele Academiei, ing. 
Tirso Saenz, vicepreședinte 
al Academiei, oameni de 
știință fi cultură din capitala 
Cubei. Au fost, de asemenea, 
prezenți membri ai ambasa
dei române, precum fi ingi
neri fi specialiști români, care 
lucrează in Cuba. Despre în
semnătatea zilei de 23 Au
gust ți despre dezvoltarea co
laborării științifice intre Ro
mânia fi Cuba au vorbit dr. 
Antonio Nunez Jimenez, ing. 
Tirso Saenz fi Petrea Ignat, 

însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al României la Havana. 
Au fost prezentate apoi două 
filme documentare românești.

Criza politică italiană

Declarațiile 

lui Luigi Longo
ROMA 27. — Corespondentul 

Agerpres, G. Pastore, transmite : 
După o întîlnire a membrilor Di- 
recțiunu P.C.I., prezenți la 
Roma, secretarul general al 
P.C.I., Luigi Longo, a făcut o 
declarație publicată în „L’Unita" 
cu privire la situația politică 
după eșecul tentativei de consti
tuire a unui guvern de centru- 
stînga tripartit sl democrat-creș- 
ținilor, P S.I. și Partidului Socia
list Unitar (P.S.U.).

In declarație se subliniază că 
„nu este nici un motiv în situa
ția politică și parlamentară care 
să poată justifica, la puțin mai 
mult de un an de la alegerile 
din 19 mai 1968, dizolvarea Ca
merelor și consultarea anticipată 
a corpului electoral" și că un a- 
semenea act „ar putea crea pe
ricolul înrăutățirii vieții demo
cratice și al separării țării de in

CAUZA DREAPTĂ

A POPORULUI COREEAN
27 iulie, ziua care a încheiat „Luna de solidaritate inter

națională cu poporul coreean', a marcat, totodată, împlinirea a 
16 ani de la încheierea acordului de armistițiu în Coreea.

Semnarea armistițiului de la Panmunjon, remarcabilă victorie 
politică și militară a poporului Republicii Populare Democrate 
Coreene, rod al luptei sale eroice împotriva agresiunii imperia
liste și a marionetelor sud-coreene, a constituit o înfrîngere grea 
și elocventă a politicii de forță și agresiune. Actul de la 27 iulie 
1953 se înscrie ca o demonstrație convingătoare, puternică, a 
faptului că în zilele noastre politica agresiunii și intervenției 
este sortită eșecului, că nimeni și nimic nu poate infringe un 
popor hotărît să-și apere ființa națională, independența și su
veranitatea, libertatea, cuceririle revoluționare, dreptul sfînt de 
a fi stăpînul propriului său destin. In lupta pentru cauza sa 
dreaptă, poporul coreean s-a bucurat de cea mai largă solidari
tate internațională, de sprijinul activ al țărilor socialiste, între 
care și România, al forțelor revoluționare, al opiniei publice pro
gresiste din lumea întreagă.

Cu același eroism de care a dat dovadă în luptă, poporul 
R. P. D. Coreene a trecut, după încheierea armistițiului, la 
vindecarea rănilor cauzate de război, la refacerea țării, la dez
voltarea economiei, științei și culturii. R. P. D. Coreeană pre
zintă astăzi tabloul unui stat socialist în plin avîni constructiv, 
cu o industrie înaintată, cu o agricultură modernă, cu un nivel 
de trai material și cultural în creștere permanentă.

Succesele R. P. D. Coreene capătă o semnificație deosebită 
prin comparația cu realitățile sud-coreene. în timp ce în nordul 
Coreei poporul, liber și stăpîn pe soarta sa, a putut înainta pe 
calea progresului, partea sudică a Coreei se zbate în dificultățile 
unei crize economice devenită cronică, cunoaște consecințele u- 
nui regim antipopular, de marionete, care se menține la putere 
prin teroare și represiuni. Masele largi populare din Coreea de 
sud duc o luptă perseverentă pentru retragerea forțelor armate 
și a bazelor militare străine de pe teritoriul sud-coreean, pentru 
independență și suveranitate, pentru drepturi și libertăți demo
cratice, pentru unificarea pașnică și democratică a Coreei.

Este cunoscut că, în decursul anilor, guvernul R. P. D. Coreene 
a prezentat numeroase propuneri practice, cu scopul de a fa
cilita opera de apropiere a celor două părți ale țării în vederea 
reuniftcării. Aceste propuneri prevăd rezolvarea problemei reu- 
nificării de către coreeni înșiși, pe cale pașnică, pe o bază de
mocratică și fără nici un amestec din afară, în condițiile retra
gerii trupelor străine de pe teritoriul Coreei de sud. Dar în 
ciuda năzuinței maselor, guvernanții de la Seul, promovînd po
litica lor antinațională, au respins sistematic propunerile con
structive, adîncind dezmembrarea țării.

Poporul român, care a urmărit cu profundă simpatie și solida
ritate lupta poporului coreean pentru apărarea libertății și in
dependenței patriei, își manifestă deplina solidaritate cu poziția 
și inițiativele constructive ale R. P. D. Coreene vizînd unificarea 
pașnică și democratică a Coreei, arbitrar scindată.

Cu prilejul aniversării a 16 ani de la încheierea acordului de 
armistițiu de la Panmunjon, poporul, tineretul României își re
afirmă solidaritatea cu cauza dreaptă a poporului coreean și-i 
transmite urări de noi succese în împlinirea năzuințelor sale în
dreptate spre unificarea pașnică și democratică a țării.

COMUNICAT 
SflVIETO-BELGIAN
MOSCOVA 27 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția 
TASS, în comunicatul cu privi
re la vizita oficială în U.R.S.S. a 
lui Pierre Harmel, ministrul afa
cerilor externe al Belgiei, se con
stată că, „în ultimii ani, relații
le între U.R.S.S. și Belgia s-au 
caracterizat printr-o lărgire a 
colaborării în diferite domenii". 
Miniștrii au semnat un acord cu 
privire la colaborarea economică 
și tehnico-științifică. S-a hotărît, 
de asemenea, ca în curfnd să 
aibă loc convorbiri și încheierea 
unei convenții consulare.

Comunicatul relevă dorința ce
lor două guverne de a contribui 
la dezvoltarea colaborării dintre 
state, indiferent de orînduirea 
lor socială, pe baza principiului 
coexistenței pașnice.

Părțile „au subliniat în mod 
deosebit necesitatea întăririi pă
cii și a asigurării securității pe 
continentul european și și-au ex
pus considerentele în această 
privință". „O atenție deosebită a 
fost acordată problemei convo
cării conferinței în problemele 
securității »1 colaborării europe
ne". In comunicat se arată că 
„Belgia șl U.R.S.S. vor continua 
consultările și vor examina măsu
rile practice în vederea pregăti
rii unei asemenea conferințe".

A fost subjiniat caraoterul rod
nic al convorbirilor purtate, pre
cum și utilitatea continuării 
schimbului de păreri șl a con
sultărilor politico dintre U.R.S.S. 
și Belgia, la diferite niveluri.

stituțiile reprezentative". Sîntem 
de părere, a arătat Luigi Longo, 
că există în actuala situație po
litică și în acest parlament po
sibilitatea de a da crizei o so
luționare pozitivă, care să depla
seze spre stingă axa orientării 
politice a tării.

„In ceea ce ne privește — a 
subliniat secretarul general al 
P.C.I. — noi confirmăm că vom 
manifesta față de un guvern 
care ar dori și ar fi capabil să se 
îndrepte în această direcție, o 
apreciere critică obiectivă, după 
cum nu va lipsi nici contribuția 
noastră pentru orice acțiune și 
măsuri întreprinse pentru a da o 
soluționare problemelor maselor 
muncitoare și ale țării, așa cum 
a mai fost arătat în ultimele 
luări de poziții ale partidului 
nostru“.

ASTĂZI REPUBLICA PERU SĂRBĂTOREȘTE 

ZIUA INDEPENDENȚEI NAȚIONALE

Imaffitti din Lima
—Cuadrireactorul începe să 

piardă treptat din înălțime pre- 
gătindu-se de aterizare după ce 
mai bine de trei ore de la ple
carea din Santiago a zburat Ia 
10 kilometri înălțime deasupra 
apelor Pacificului. In zare se 
conturează țărmurile Perului, 
țară al cărui nume cu rezonanță 
exotică îți stimulează imaginația 
făcindu-te să te gindești la cul
mile de piatră și gheață de pes
te 6 000 de metri ale Anzilor, pe 
potecile cărora urcă sprintene 
lame, la nesfirșitele păduri tro
picale prin mijlocul cărora își 
croiește drum Amazonul, la ui
mitoarea civilizație a incașilor 
al căror imperiu și-a avut cen
tru și punctul de plecare pe pă- 
mîntul pernvian, lăsind vestigii 
celebre cum ar fi vechea lor ca
pitală Cuzco sau extraordinara 
fortăreață in trepte de la Ma- 
chu-Picchu.

Sub aripile avionului se zăresc 
șirurile de nave de toate genu
rile din portul Callao cel mai 
mare port al Perului, prin cara 
se efectuează trei sferturi din 
comerțul exterior al țării, oraș 
devenit în fapt o suburbie a 
Limei de centrul căreia nu-1 
despart decit 14 kilometri.

Aeroportul internațional al 
Limei, pe care aterizăm este si
tuat în apropierea portului și 
poartă numele pionierului peru- 
vian al zborului cu aripi, Jorgo 
Chavez, temerarul aviator căzut 
în 1910 în Italia după o reușită 
trecere a Alpilor. De Ia aero

Piața San Martin din Lima

port, unul dintre cele mai mari 
și mai moderne din America 
Latină unde principalul mijloc 
de transport pentru pasageri >1 
constituie avionul, șoseaua spre 
centrul capitalei trece printre 
lanuri de porumb amintindu-ne 
destul de bine peisajul cunoscut 
de Ia noi.

Lima, „La, Gran Lima", orașul 
care in timpul viceregâtului co
lonial era cea mai mare loca
litate din America de sud nu- 
mărind aproape 100 000 de lo
cuitori se întinde astăzi pe 70 
de kilometri patrați pe malurile 
rîului Itimac ce o traversează în 
partea nordică și spre coasta 
Pacificului în sud-est, unde gră
dinile bogate al cartierelor rezi
dențiale San Isidro, Miraflores 
Barranco, Charrlos, înmiresmea
ză aerul cu parfumul florilor 
tropicale. Populația actuală a 
capitalei peruviene depășește 
două milioane de locuitori.

Lima este formată din trei 
zone arhitectonice distincte : 
orașul colonial, cartierele rezi
dențiale și cartierele de „bar- 
riendas“. Orașul colonial care a 
fost fondat de Francisco Pizarro, 
cuceritorul imperiului incaș, 
in anul 1535 pe malul sudic al 
rîului Rimac de unde vine și nu
mele de Lima, gravitează între 
Piaza de Armas, Piaza Bolivar 
și Piaza San Martin.

★

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste România, a adresat 
Excelenței Sale, domnului general de divizie JUAN VE- 
LASCO ALVARADO, președintele Republicii Peru, o tele
gramă în care se spune:

In numele Consiliului de Stat, al poporului român și al 
meu personal, vă adresez, Excelență, cu prilejul aniversării 
Zilei naționale a Republicii Peru, felicitări cordiale și urări 
pentru prosperitatea poporului peruvian, pentru dezvoltarea 
relațiilor dintre țările noastre, în folosul păcii și colaborării 
internaționale.

NIGERIA: Lupte violente 
in regiunea Onitsha

ONITSHA 27 (Agerpres). — 
Regiunea și orașul Onitsha conti
nuă să rămînă centrul unor lup
te violente între trupele nigerie- 
ne și cele biafreze, care au cres
cut în intensitate tot mai mult în 
ultimele zile. Ambele părți au 
aruncat în luptă importante for
țe umane și materiale, fiecare 
încercînd să preia controlul, în 
pofida unor grele pierderi, asu
pra acestei părți a țării — succes 
militar care ar putea influența 
hotărîtor evoluția conflictului ce 
opune de mai bine de doi ani 
autoritățile biafreze și guvernul 
central nigerian. După cum re
levă agenția „France Presse", ul
timele operațiuni militare au în
clinat deocamdată balanța de 
partea biafrezilor. Liniile nigerie- 
ne au fost străpunse, atacul bia

In piața de Arma» se află pa
latul guvernamental, marea ca
tedrală a orașului a cărei piatră 
de temelie a fost piuă de Iniuși 
Francisco Pizarro înmortnîntai 
intre zidurile el și primărie, clă
direa In care cu 148 de ani In 
urmă, la 28 iulie 1821, Jose de 
San Martin a proclamat inde
pendența Perului. Foarte aproa
pe, in spatele catedralei se poa
te admira perla arhitecturală a 
Limei, palatul Torre Tagle con
struit de marchizul Tagle In 
timpul perioadei coloniale și 
care astăzi adăpostește ministe
rul de externe.

In piața Bollvar v ăjultl do 
statuia luptătorului x oexuelean 
pentru independenți Amerlcii 
de sud se află clăd 3 parla
mentului, iar nu depc de pia
ța San Martin, avind i mijloc 
statuia ecvestră a elib eforului 
Perului, in parcul unlve sitar, se 
văd clădirile celei mal vechi u- 
niversități latino-americane, U- 
niversitatea San Marco», înfiin
țată din ordinul Împăratului 
Spaniei, Carlos V, la 12 mai 1551.

In jurul pieții San Martin, 
străzile strimte etalează vitrinele 
argintarilor, aurarilor și a nu
meroase alte magazine de arti
zanat. Brățărlle, broșele, inelele, 
tăvile, serviciile de masă, etc. de 
aur sau argint sînt lucrate cu 
o artă desăvîrșită luindu-se la 
întrecere cu covoarele, șalurile 
și alte obiecte din lină sau piele 
de lama.

De cealaltă parte, pe avenida

Abancay ce se termină la par
cul universitar, în total contrast 
cu Lima colonială, își înalță si
luetele modernele clădiri din o- 
țel și sticlă ale ministerelor ye- 
ducației și finanțelor, ull:''ntl 
fiind cea mai înaltă construcție 
din Peru.

Cartierele rezidențiale situate 
în zona dinspre ocean afișează 
ostentativ opulența claselor avu
te, cu vilele lor ultraconforta- 
bile ale căror ziduri țîșnesc din 
paradisul vegetației luxuriante 
înconjurătoare.

In Lima există însă nu numai 
palate ale fostei nobilimi colo
niale, vile și cartiere reziden
țiale, ci și o întinsă periferie 
formată din „barriendas“, colibe 
din lut, fără curți, instalații sa
nitare, apă curentă și lumină e- 
lectrică. Aci locuiesc indienii 
goniți de foame de pe povîrni- 
șurile Anzilor și care s-au strîns 
cu sutele de mii la marginea 
marelui oraș în căutare de lu
cru. Ei constituie una din cele 
mai grele moșteniri ale Perului 
de azi, una din principalele pro 
bleme ce le are de rezolvat noul 
regim de la Lima ale cărui re
forme și măsuri cu caracter pro
gresist denotă hotărîrea de a 
întări independența națională și 
a îmbunătăți viața maselor 
populare.

I. CRĂCIUN

★

frezilor axîndu-se în prezent pe 
două direcții. în primul rînd, 
trapele generalului Ojukwu lăr
gesc spărtura realizată între 
două divizii nigeriene, transfor- 
mînd-o într-un coridor de legă
tură a „redutei" biafreze cu 
provinciile alăturate bogate în 
resurse alimentare. In același 
timp, biafrezii își dezvoltă presiu
nea asupra trupeloi nigeriene din 
jurul și interiorul orașului Onit
sha, unde federalii continuă să 
concentreze importante rezerve 
de sprijin pentru a face față si
tuației critice în care se află. 
Confruntarea decisivă va fi ex

trem de violentă, dat fiind că 
în caz de înfrîngere trupele fede
rale nu mai au altă cale de re
tragere decît fluviul Niger aflat 
sub focul biafrezilor.
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LUNI 28 IULIE 1989

• 17,30 Buletin de știri • 17,35 
Lumea copiilor. Cutia cu surpri
ze • 17,55 Studioul școlarilor. Ex- 
Terra ’69“ — emisiune concurs • 
18,25 Ateneul tineretului. Studenți 
— salarlați • 18,50 Criterii. Car
net cinematografic • 19,15 Cîntec 
partidului. Cîntă o formație a co
rului „Gavrlil Muzlcescu“ al Fi
larmonicii de Stat „Moldova“ din 
Iași • 19,30 Telejurnalul de sea
ră • 20,00 Congresul al X-lea al 
Î’.C.R. Realitatea contemporană, 
zvor de inspirație pentru scrii

tori ; Vocația universală a cultu
rii românești de azi. Participă i 
Șerban Cioculescu, membru co
respondent al Academiei, Ion 
Biberi, Șt. Augustin-Doinaș • 20,15 
între metronom și cronometru — 
emisiune concurs cu tema i Del
ta Dunării • 20,45 Roman-
foileton : „Lunga vară fierbinte“ 
(XIII) • 21,35 Cadran — emisiune 
de actualitate internațională • 
• 22,15 Telejurnalul de noapte șl 
buletinul meteorologic • 22,45
Muzică ușoară în interpretarea 
formației „Savoy* *. Soliști î Ma
rian Nlstor șl George Mltrea.


