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Proletari din toate țările, uniți-vă!

NICOLAE 
CEAUȘESCU 

„Scrieri alese“ 
„Nicolae Ceaușescu contribuie 
prin energia și talentul său la cre
area unei lumi mai bune, la pros
peritatea ei, la dreptate și pace" - 
subliniază ampla biografie ce prefațează 

volumul.

Prezentarea pe larg a acestui nou volum 
apărut la Belgrad este inserată in pag- 
a IV-a.

Actualitatea

economică

Îndeplinirea 
ritmică 

a sarcinilor 
_DE PLAN—

Primele informații sosile la 
redacție consemnează tot atî- 
tea succese. Zeci de colective 
de oameni ai muncii rapor
tează realizarea și depășirea 
sarcinilor de plan. Fiecare zi 
cîștigată la nivelul economiei 
naționale s-a materializat in 
bunuri materiale valorind 
milioane de lei. Bunele re
zultate obținute, insă, nu 
constituie decît o treaptă 
spre definirea unor realizări 
mai substanțiale in cel de al 
doilea semestru al anului.

La I.U.C. Ploiești, după cum 
am fost informați, ultimele 
două luni au constituii un a- 
devărat maraton, recuperarea 
unor restanțe de 900 tone u- 
tilaj.

— Nu a fost deloc ușor — 
mi-a spus locțiitorul secre
tarului U.T.C., Ion Arsene 
— iată de ce conducerea uzi
nei. organizația de partid și 
noi, organizația de tineret, 
am intocmil un plan bine 
fundamentat pentru asigura
rea incă din primele zile ale 
acestei luni a unei ritmicități 
viguroase a producției.

La întreprinderea de mo
toare electrice din Pitești, 
am iiitilnit aceeași intensitate 
caracteristică începutului u- 
nei perioade importante. O 
trecere în revistă a rezulta
telor primelor zile ne înfăți
șează o serie de aspecte po
zitive. Comuniștii și uteciștii 
sint hotăriți să serbeze anul 
nou la 1 decembrie. nc-a 
precizat din capul locului di
rectorul întreprinderii, ing. 
Mihai Zisu. De unde por
nește acest optimism, care 
este fundamentul unei ase
menea hotărîri ? Analiza se
rioasă a rezervelor existente 
în întreprindere, dar nevalo
rificate pînă acum. Bună
oară, se preconizează ca in
dicele de folosire a timpului 
maxim disponibil să crească 
pină la 95 la sută, prin întă
rirea disciplinei muncii, de
oarece fără minusurile înre
gistrate la acest capitol, eco- 
r iștii întreprinderii au cal

at că șe putea cîștiga un 
avans de 15—20 de zile în 
acest cincinal.

— Uteciștii au hotărît să 
participe cu toate forțele la 
întrecerea lansată în secții 
„Timpul de lucru cit mai e- 
ficient utilizat" — ne spune 
secretarul organizației U.T.C. 
din secția motoare. Ion Va- 
sile.

O altă rezervă deosebit de 
prețioasă este utilizarea ma
șinilor și utilajelor ta ade
văratele posibilități.

Constatările noastre In eele 
două întreprinderi, dovedeso 
în mod clar felul în care u- 
teciștii înțeleg să participe 
prin acțiunile lor Ia obține
rea unor rezultate superioare, 
să onoreze așa cum se cuvine 
acțiunea de largă rezonan
ță politică „Tineretul, fac
tor activ în îndeplinirea cin
cinalului înainte de termen". 
Faptele desprinse trebuie să 
constituie un exemplu pen
tru fiecare comitet U.T.C. din 
întreprinderi, care pe agenda 
de lucru trebuie să-șl treacă 
o sarcină de prim ordin J 
munca politică cu tinerii să 
conducă Ia realizarea șl de
pășirea în mod ritmic, zi cu 
zi, decadă cu decadă, a sar
cinilor de plan.

ADRIAN POPESCU

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu
_____________ > ______________________________________________ ______________________________________________________________

ȘEDINȚA COMISIEI DE REDACTARE 
A PROGRAMULUI PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

In zilele de 11 — 13 iulie a.c., a avut 
loc, sub președinția secretarului ge
neral al P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ședința Comisiei de re
dactare a Programului Partidului Co
munist Român de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism 
- program care urmează a fi adopta! 
de Congresul al Xl-lea al P.C.R.
Din comisie fac parte membri ai Co

mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
membri ai C.C. al P.C.R., membri ai 
guvernului, reprezentanți ai organi

zațiilor de masă și obștești, oameni 
ai muncii din industrie și agricultură, 
oameni de artă, știință și cultură, 
vechi membri ai P.C.R., aleși de Con
ferința Națională a partidului din 
iulie 1972.

Comisia, dezbătînd pe larg proiec
tul programului, a dat o înaltă apre
ciere și a subliniat contribuția deose
bită a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în stabilirea obiectivelor și orientări
lor proiectului de program, la funda
mentarea tezelor teoretice ale aces
tuia, în conformitate cu sarcina tra

sată de Conferința Națională a parti
dului.

Proiectul programului pornește de 
la complexitatea problemelor in
terne și externe ce trebuie soluționate 
în actuala etapă istorică de dezvol
tare și dă o orientare clară luptei 
pentru transformarea revoluționară a 
societății, cristalizează linia strate
gică generală a partidului și orientă
rile tactice pentru întreaga perioadă 
a făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate și a înaintării spre 
comunism. El are la bază concepția

materialist-dialectică și istorică, le
gile obiective ale dezvoltării sociale 
și ține seama de aplicarea creatoare 
a adevărurilor generale ale marxism- 
leninismului la condițiile concrete ale 
țării noastre.

Comisia a apreciat că, în forma sa 
actuală, proiectul programului cores
punde orientărilor date de Confe
rința Națională și l-a aprobat în una
nimitate.

Comisia a hotărît ca proiectul pro
gramului să fie supus dezbaterii vii
toarei plenare a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român.

ANUL XXX AL LIBER TÂT11
■

'■***  CERTIFICATE DE
MATURITATE ATESTATE 

IN CINCI CONTINENTE
Tot drumul pină să ajung la 

întreprinderea de mașini elec
trice Bucureșfi, m-am frămin- 
tat. Să scriu despre permanen
tele depășiri de plan ale acestui 
harnic colectiv ? Sau poate de 
calitatea ireproșabilă a produ
selor realizate aici ? I-am măr
turisit incertitudinea mea unei 
vechi cunoștințe, inginerului 
Radu Păunescu. secretarul co
mitetului de partid din uzină. 
M-a privit cu seriozitate, și-a 
aprins o țigară cu gesturi cal
me, avînd în mișcări parcă îm
prumutat ceva din siguranța pi- 
loților de aeronavă și mi-a spus : 
„Vino cu mine !“

M-a condus pînă în fața unei. 
uși pe care scria „Arhivă". Tre- 
cînd dincolo de plăcuța metalică 
indicatoare, am avut convinge
rea că mă aflu într-una din să
lile Bibliotecii Centrale de Stat. 
A luat dintr-un raft trei dosare 
voluminoase.

— Răsfoiește-le, cred că ăsta-1 
răspunsul la întrebarea dumi- 
tale.

Intuise bine, punlndu-mi la 
dispoziție trei volume de istorie, 
istoria în documente — scrisori 
și telexuri — primite în tot 
acest timp, de Ia diferiți bene
ficiari de peste hotare. La în
ceput au fost puțini, cîteva țări : 
U.R.S.S., Ungaria și Albania. 
Acum sint 47. Pe adresa între
prinderii sosesc anual zeci și 
sute de mesaje expediate de 
firme beneficiare din Italia, 
Franța. R.F.G., India, Venezuela, 
Australia, Singapore, R. A. 
Egipt, pentru a enumera numai 
o parte din locurile unde pro
dusele de aici sînt cunoscute 
și apreciate. Indiferent de unde 
parvin, conținutul unor aseme
nea mesaie. este în mare parte 
Identic s cuvinte de laudă pen
tru calitatea produselor livrate, 
solicitări de a se încheia noi 
contracte cu firma română.

Dealtfel, notabil este faptul

că volumul exportului crește, an 
de an, aici, în mod simțitor. 
Bunăoară dacă in 1955 se ex
porta numai o gamă redusă de 
motoare electrice ■ și converti- 
zoare — 10—12 tipuri, în 1974
aria de răspîndire a produselor 
exportate în țări din Europa, 
Asia, Africa, America Latină 
sau Australia, este determinată 
tocmai de diversificarea produ
selor executate : convertizoare, 
grupuri electrogene, motoare a- 
sincrone, un număr de 450 de 
tipuri de agregate de sudură, 
utilaje electrice diverse, toate 
cu performante situate la ni
vel mondial.

— Marca întreprinderii noas
tre devine tot mai mult o ga
ranție pentru partenerii externi 
și interni, îmi spune ing. Aurel 
Mîlitaru, șeful serviciului ex- 
port-desfacere ; explicația con
stă în faptul că ne străduim să 
onorăm cu promptitudine con
tractele încheiate.

O cifră este foarte edifica
toare : în acest an 40 la sută din 
volumul producției realizate 
sînt destinate exportului. Preo
cuparea pentru asigurarea rit
micității producției și a livrări
lor nu exclude, ci, dimpotrivă, 
presupune o exigență mărită 
pentru a moderniza produsele 
în mod rapid. In marea majori
tate a cazurilor se reduce mțilt 
perioada de execuție prin reali
zarea primei serii de fabricație 
paralel cu prototipul. Așa s-au 
petrecut lucrurile cu. motoarele 
asincrone de 78—750 de kilowați 
și tot în acest fel s-au modifi
cat, la cererea partenerilor din 
R.D.G., grupurile de converti
zoare de medie frecvență pen
tru instalațiile de călire a su
prafețelor metalice, care de la 
50 de kilowați au fost adaptate 
la 56 de kilowați și, respectiv, de

P. ADRIAN

(Continuare în pag. a Ill-a)

Concentrarea, stăpînirea sigură a mașinii sint atribute ale tinerilor muncitori de la întreprin
derea de strunguri din Tîrgoviște.

Foto : O. PLECAN

întreprinderea „metalurgica0 ia$i 

ARGUMENTE PENTRU 
UN BILANȚ DE EXCEPȚIE

1 527 tone țevi și 2 318 tone 
profile realizate, pînă în pre
zent, peste prevederile planului. 
15 626 000 lei depășire la produc
ția valorică. Iată bilanțul între
cerii la întreprinderea „Me
talurgica" Iași. Un bilanț care, 
privit dincolo de cifre, reflectă 
încă o dată permanența succese
lor înregistrate de acest colectiv 
al întreprinderii. Un bilanț care, 
timp de zece ani, de la punerea 
în funcțiune a primelor utilaje și 
pînă în prezent, a fost întotdea
una superior angajamentelor ini
țiale ; zi de zi, lună de lună.

— Superior, la limită însă, — 
avea să-mi spună mai tîrziu in
ginerul Eugen Avram, secretarul

comitetului de partid. Am anali- 
lizat posibilitățile concrete ale 
fiecărei secții, ale fiecărui ate
lier. Am trecut la o utilizare mai 
rațională, cit mai productivă a 
spațiilor libere și, de asemenea, 
la o utilizare cu maximum de 
randament a mașinilor și utilaje
lor. în afară de aceste măsuri, 
aflate deja în aplicare, am inițiat 
un nou plan de măsuri privind 
darea în funcțiune cu 45 de zile 
mai devreme a noii secții de țevi. 
Vrem ca anul acesta să inaugu
răm un nou drum în activitatea 
metalurgiștilor ieșeni. Există pre
misele reale ca această întreprin-. 
dere să devină o unitate fruntașă.

Un prim argument îl constituie

bilanțul activității de pînă acum, 
superior celui de anul trecut. lai 
cel de-a] doilea, nu mai puțin

P. PAVEL

(Continuare în pag. a Ill-a)
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Nici un bob risipit, 

toată recolta în hambare !

FIECARE ZI 
TREBUIE SĂ FIE 
O ZÎ RECORD
• Combinele au mers continuu eîte 16—17 ore din zi • Re

coltatul orzului s-a încheiat, iar zece cooperative agricole au ra
portat ca încheiat și recoltatul griului • Echipe de cosași recol

tează, cu pierderi minime, griul căzut • Cooperatorii din Izbiceni 
propun o acțiune cu efect asupra diminuării pierderilor : pe 
toată suprafața, în urma combinelor, să se adune spicele ră
mase • Peste zece mii de uteciști și elevi participă la execu
tarea exemplară a lucrărilor din această campanie de recoltare 
a griului.

în județul Olt, recoltatul 
griului este în toi. Inimile tu
turor bat pentru pîinea care a- 
cum are aroma lanului de grîu. 
Obiectivul major al activității 
din aceste zile este depozitarea 
rapidă și fără pierderi a recol
tei de pe cele 87175 de hectare 
pe care, anul acesta grîul a ro
dit foarte bine. Ca urmare, for
țele satului, cit e ziua de mare, 
sînt mobilizate în cîmp. Se gîn- 
dește și se acționează diferen
țiat după cum o impun parti
cularitățile' fiecărei sole. La 
Brîncoveni și Greci, de pildă, 
grîul căzut este strîns de către 
echipele de cosași care lucrează 
din revărsatul zorilor și pînă 
cel tîrziu la orele 11—12 ziua. 
„După aceea grîul se usucă 
tare și, dacă lucrarea ar fi con
tinuată, pierderile ar fi mari", 
tn aceiași timp, combinele lu
crează grupat, au mers conti
nuu, fiecare ocol înseamnă re
colta a două hectare expediată 
spre magazii. Oamenii servesc 
masa în cîmp, sînt aprovizio
nați cu combustibil și primesc 
ajutor, în cazul defecțiunilor

apărute, tot în cîmp. 16—17 ore 
din zi, fiecare mecanizator ră- 
mîne pe combină. Se duce bă
tălia pentru c.iștigarea - fiecărui 
minut ; o oră de funcționare a 
combinelor în plus înfr-o zi în- 
semnînd, la nivelul de dotare 
a celor două unități, recolta de 
pe 5—6 hectare strinsă și de
pozitată.

Aceeași concentrare de forțe 
am întîlnit-o și la Orlea. Aici, 
în ultimele trei, zile s-a rea
lizat sarcina de recoltat și pen
tru a patra zi... Cum ? Tovară
șul Marin Beșcucă ne explică : 
„Timpul de lucru al combinelor 
l-am prelungit zilnic cu patru 
ore. Găsind soluția depozitării, 
nu direct în magazii, ci pe arie 
a griului recoltat dimineața și 
seara cînd umiditatea ajunge 
la circa 20 la sută — unde îl 
lopătăm neîntrerupt, am reușit 
creșterea cu o treime - a pro
ductivității zilnice planificate

GH. FECIORU
(Continuare în pag. a 11-a)

De la trimisul nostru special pe Șantierul național 
al tineretului Giurgiu — Răzmirești
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Pe strada Liniștii nu e liniște
Simionescu Llviu-Gabrlel și 

Banu Vasilica din Pucioasa sînt 
doi tineri muncitori la între
prinderea textilă „Bucegi" din 
localitate. De patru luni sînt că
sătoriți, iar de aproape o lună, 
victimele nefericirii în căsnicie, 
din cauză că...

Dar pînă să trecem la cauze, 
să amintim că am aflat lucru
rile acestea și multe altele din- 
tr-o scrisoare ce ne-a sosit la 
redacție, semnată de Liviu-Ga- 
briel Simionescu și care se în
cheia cu „ajutați-mă, oamenii".

Normal, la un asemenea apel 
disperat se răspunde cu promp
titudine. așa că ne-am deplasat 
imediat la Pucioasa, căutînd să 
înțelegem cum stau de fapt lu

crurile. Șl lucrurile stau In te
lul următer :

Există pe strada Liniștii or. 
60 A o casă foarte frumoasă, la 
nici un pas de imaginea idilică 
a caselor visate pe malul unei 
ape, cu muntele in față și cu 
natura strînsă ca într-un căuș 
în curte. Tn casa aceea locuiesc 
părinții lui Gabriel și de o vre
me și el, mai precis de cînd s-a 
produs ruptura de soția lui. Ga
briel este absolventul unui li
ceu agricol și lucrează ca mun
citor necalificat la „Bucegi" un
de s-a oprit numai pentru că 
Vasilica este muncitoare tot a- 
colo. Gabriel scrie versuri cu 
rimă și fără rimă, bune și rele, 
are chitară și un foarte puter
nic sentiment al nerealizării, 

mi-a spus el. Și mi-au spus și 
alții, asupra cărora vom reveni. 
Vasilica Simionescu, soția lui, 
este o sclavă. Da, îmi spune tot 
el, o sclavă, în sensul că mun
cește ca să cîștige bani pentru 
predicatorul sectei adventiste, 
că este bătută de părinții eij te
rorizată de „legea" obscură a 
ritualurilor sectei la care este 
tîrîtă, că tatăl nu o dată i-a 
promis că-i pune capul pe tă
ietor dacă-i desconspiră. și mă 
intreb dacă nu cumva are de 
gînd să o facă bucățele după ce 
află că și noi am aflat, cerce- 
tînd nefericirea conjugală a ti
nerilor amintiți, despre cele mai 
sus scrise.

Liviu-Gabriel, fiind o vreme 
în casa lor, cinta la chitară, le-a 

spus că este ateu, le-a spus „ho
ților" cînd i-a prins furînd ste
jari din pădure, iar ei l-au pe
depsit, așa cum se pedepsește 
un „suflet vîndut diavolului" : 
l-au izgonit dar i-au ascuns și 
soția pe care, pentru viitor, au 
hărăzit-o unui adventist de 54 
de ani și cu îndeletnicirea păs
cutului de vaci pe pajiște. La 
aceste atacuri Liviu-Gabriel in
tervine ca un soț ce este, dar i 
se aruncă nisip în ochi după 
care stă orb trei zile și pe de
asupra îi mai dau una și în 
moalele capului, ca să se satu-

SILVIA ZABARCENCU

(Continuare în pag. a lll-a)

SPORT-TURISM
• Complexul „Sport 

și sănătate"
• Preocupare pentru 

formarea activului 
obștesc

• Actualitatea pe 
scurt din tenis, 
aeromodelism, că
lărie, caiac-canoe, 
lupte și fotbal

• Ghid turistic
• Olimpiada de șah 

de la Nisa - Ecouri
In pagina a ill-a

Un tînăt subțirel, plin de pis
trui, cu o bonetă largă.

— La început, cînd l-am vă
zut, m-a pufnit rîsul, îmi spu
nea Virgil Martinescu, activist al 
Comitetului județean Dîmbovi
ța al U.T.C. l-am și spus odată : 
„Ți-ai ales și tu o bonetă!... Alta 
mai mare nu era?". „Nu era. 
Asia a fost, asta am luat-o. Dacă 
toți îmi zic Dănilă Prepeleac...". 
Am mai stat de vorbă tu el, am 
înțeles că are suflet mare, că 
are suflet de brigadier. L-am 
numit șef de brigadă peste 20 
de liceeni din Nucet. Mai tîrziu 
mi-am dat seama că n-am făcut 
o alegere proastă. Dănilă Pre- 
oeleac al nostru a reușit să facă 
o echipă forte. Poartă, bineințe- 
'es, aceeași bonetă, același zîm- 
'<et, dar muncește cît doi.

Așa l-am cunoscut pe Danii

PAVEL PERFIL
Foto- O. PLECAN

(Continuare in pag. a ll-a)
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eren ?4 IMAGINEA Angajamente
depășite

MODERNIZĂRII
ECONOMIEI NAȚIONALE
După cum se știe, tntre 1 și 31 august 1974 va fi deschisă la 

București ediția jubiliară a Expoziției Realizărilor Economiei 
Naționale, dedicată marilor evenimente ale anului : a XXX-a 
aniversare a eliberării României de sub dominația fascistă și 
cel de-al XI-lea Congres al P.C.R. Organizată de către Ministe
rul Comerțului Exterior și Camera de Comerț și Industrie a 
României. EREN ’74 va fl o sinteză a progresului înregistrat de 

>1 patria noastră socialistă pe drumul dezvoltării sate multilaterale, 
o imagine complexă a modernizării economiei naționale, a ridi
cării nivelului tehnic și a calității produselor, precum și a îm
bunătățirii continue a condițiilor 
iației.
Amenajată pe 6 suprafață de 

*«£«><■ go ooo m.v.. dintre care 45 500 în
♦«Ws; -y
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materiale și de trai ale popu-

80 000 m.p., dintre care 45 500 în 
pavilioane acoperite, expoziția va 
ilustra principalele domenii ale 
vieții noastre economico-sociale 
— industriile constructoare de 
mașini, energetică, chimică, ex- 

- tractivă, alimentară, ușoară, lo
cală, apoi agricultura, silvicultu
ra, cooperația, cultura, sănătatea, 
înbățămîntul, sportul.

Nota dominantă a expoziției o 
va constitui caracterul de nou
tate al celor mai multe din pro
dusele înfățișate vizitatorilor. E 
firesc să fie astfel dacă ne gîn- 
dim că în cadrul producției glo- 

. bale a anului 1974 premierele 
industriale reprezintă aproape 70 
la sută. Industria constructoare 
de mașini va prezenta, spre 
exemplu, în premieră, motorul 
Diesel de 4 000 c.p., operă a 
colectivului de muncitori, ingineri 
și tehnicieni de la U.C.M. Reșița 
și motorul Diesel de 135 c.p. pen
tru echiparea camioanelor. Ală
turi de ele, în cadrul pavilionului 
central, institute de cercetare și 
proiectare din rețeaua M.I.C.M.G., 
M.I.C.M.U.E, vor prezenta cîteva 
prototipuri realizate 
proprii. Menționăm, 
mașina de prelucrat 
chimie, creată la 
precum și diversele 
prelucrare prin laser, 
derea „Tractorul" din 
pune un nou model 
de 180 c.p. tn două 
pentru agricultură și pentru 
transporturi uzinale. Pe platfor
mele exterioare vor putea fi ur
mărite în plină acțiune macaraua 
de 12,5 t și excavatorul cu cupa

de 1,2 m.c. produse de întreprin
derea „Progresul" din Brăila.

tn același timp, industria gria 
ne va oferi posibilitatea să admi
răm o serie de utilaje capabile să 
atingă performanțe de nivel 
mondial. între ele figurează 
transformatorul de 400 M.V.A., 
cel mai mare din istoria indus-

• Amenajări pe o su

prafață de 80 000 m.p.
• Premiere ale indus
triei, capabile sâ atingă 

performanțe de nivel 
mondial • Stand al ex
ponatelor realizate de 
absolvenți ai școlilor 
profesionale și liceelor

industriale

în atelierele 
deocamdată, 
prin electro- 
i.c.p.t.c.m\ 
instalații de 

întreprin-
BrâȘov 6x- 
de tractor 

variante i

frici românești (atinge dimensiu
nile unui imobil cu 8 etaje, nu
mai miezul său magnetic cîntă- 
rind 150 t), mașina de broșat roți 
dințate, fabricată prin autodotare 
la „Rulmentul"-Brașov, medalia
tă la Expoziția internațională 
Bruxelles '73.

Numeroase noutăți se cor afla 
și la standurile centralelor subor
donate Ministerului Economiei 
Forestiere și Materialelor de Con
strucții. Semnalăm de pe acum 
circa 15 tipuri de garnituri de 
mobilă (dormitoare, camere de

zi, sufragerii, holuri, bucătării, 
camere combinate, mobilă pentru 
copii), primul xilofon de concep-, 
ție românească, realizat la Re
ghin, ambarcațiunile din mase 
plastice, schifurile de 2 persoa
ne pentru întreceri de perfor
manță. în privința materialelor 
de construcții atragem atenția 
asupra primelor elemente spațiale 
de locuință pentru apartamentul 
de 2 și 3 camere, a gamei va
riate de blocuri ceramice și fîșii 
cu goluri de dimensiuni mari, a 
pereților din material plastic, mo
delelor de obiecte sanitare și gar
nituri de baie, produselor com
plexe pentru hidro, termo și fo- 
noizolații și a circa 30 de modele 
de faianță șl gresii glazurate cu 
decor în culori și modele dintre 
cele mai diverse. Peste 25 la sută 
din exponatele M.E.F.M.C. vot 
avea caracter de noutate.

în cadrul produselor prezentate 
de Ministerul Industriei Ușoare, 
compozițiile coloristice și liniile 
moderne vor bucura, desigur, ini
mile însetate de noutăți ale vi
zitatorilor. Peste 40 la sută din 
exponatele de țesături, blănărie, 
încălțăminte, marochinărie, mase 
plastice, tricotaje și confecții vor 
aduce elemente inovatoare. O 
parte a acestora a și fost con
tractată pentru industria de se
rie â onuliii 1975.

$i o premieră națională abso
lută, de o importanță deosebită 
— standul exponatelor realizate 
de absolvenții școlilor profesio
nale și ai liceelor industriale. Este 
prima oară cînd subiectele lucră
rilor de diplomă ale acestora se 
bucură de astfel de aprecieri, 
cînd creațiile lor iși află locul 
intr-o expoziție de asemenea an
vergură. Asupra acestei prezențe 
inedite vom reveni, dealtfel, cu 
noi amănunte.

După cum oricine poate ob
serva, elementul caracteristic 
pentru EREN ’74 este noutatea. 
El ilustrează, dealtfel, elocvent, 
linia firească de dezvoltare, de 
continuă modernizare a econo
miei României socialiste.

Rezultatele obținute de orga
nizațiile U.T.C. ale județului 
Mehedinți la obiectivele planu
lui de muncă patriotică în
trevăd o depășire substan
țială a angajamentelor asu
mate în cinstea celor două mari 
evenimente ale anului. La unele 
obiective, hotărîrea comitetului 
județean de a îndeplini pină la 
23 August 80 la sută din pre
vederile planului anual este de
pășită încă de pe acum. Rezul
tate deosebite se înregistrează 
la stringerea fierului vechi, 
lucrările pentru combaterea e- 
roziunii solului, împăduriri ‘ 
întreținerea culturilor tinere. în 
continuare, preocupările sint în
dreptate spre cele 31 șantiere 
deschise in agricultură, pentru 
construcții social-culturale și 
baze sportive unde lucrează pes
te 6 000 de tineri.

în întrecerea inițiată de Co
mitetul județean U.T.C. pentru 
cele mai bune rezultate in mun
ca patriotică, pină la a- 
ceastă dată S-au detașat nouă 
organizații U.T.C. comunale 
(Cujmir, Husnicioara, Godeanu, 
Burila Mare, Gruia. Svinita, 
Devesel, Gogoșu și Jiana) care 
și-au îndeplinit planul pentru 
iot anul.

N. COȘOVEANU

Bilanț clujean

la

sî

M1HAELA COMAN

Prima serie de elevi și stu
dent! clujeni care lucrează pe 
șaritierele tineretului la cele 25 
de Obiective de muncă pa
triotică din cuprinsul muni
cipiului și din Împrejurimi se 
află acum la ora bilanțului. Dind 
viață sarcinii încredințate de 
partid de a se angaja plenar în 
realizarea înainte de termen a 
unor importante obiective de in
vestiții, ei âu realizat în perioada 
î—14 iulie lucrări în valoare de 
peste 750 000 lei. Putem exempli
fica cu rezultatele obținute de 
cei 200 de tineri, studenți ai uni
versității și elevi de la Grupul 
școlar de transporturi, pe șantie
rul de desecări de pe Valea Na- 
deșului unde s-au executat 3.000 
m.c. săpături în valoare de 
60 000 lei, cei 2 300 m.c. săpături 
în valoare de 35 000 lei, lucrări 
executate de cei 100 de studenti 
de la universitate și de elevi la 
Grupul școlar „Tehnofrig" pe 
șantierul de desecări „Valea Hîz- 
dății", lucrările în valoare de 
50 000 lei efectuate de 70 de stu
denti politehniști la amenajarea 
drumului județean de la Băișoa- 
ra, lucrările executate de stu
denții de la Institutul agrono
mic la I.A.S. Cluj și cele efec
tuate de studenții mediciniști la 
întreprinderea de construcții și 
la Fabrica de cărămidă etc.

MARIAN GRIGORE

BRIGADA ZOOTEHNICĂ

Zece tineri cooperatori din 
Șuțești, județul Brăila, au bo- 
tărit să lucreze in acord 
global cu unitatea agricolă 
din comună, activitatea de 
îngrijire a animalelor din 
două grajduri — cu peste 300 
de bovine in total. Pe agenda 
de lucru și angajamentul a- 
cestei inedite brigăzi sint în
scrise condițiile de ingrijire 
conform normelor sanitar- 
veterinare. Respectarea stric
tă a programului de întreți
nere la animale și furajarea 
cu cantitățile stabilite in re- 
țetarul speciei sint obiecti
vele principale urmărite 
gospodărește de tinerii zoo- 
tehniști din Șuțești. Rezulta
tul : realizarea unui spor su
plimentar de greutate cu 
100—150 grame pe cap de a- 
nimal. față de media unității 
Inițiativa, ca organizare și 
rezultate, a fost preluată cu 
succes de tinerii cooperatori 
din lanea, Batogu.Mihai 
Bravu. O ștafetă a întrecerii 
uteclste declanșată pe fondul 
unei inițiative loeale

FIECARE ZI TREBUIE
SA FIE O ZI RECORD

Folo- 
cazul 

vom 
bune

(Urmare din pag. I)
pentru fiecare combină, 
sind această metodă în 
tuturor fermelor noastre 
reuși ca in numai 8 zile
de lucru să încheiem recolta
tul griului de pe toată supra
fața cultivată". Constantin Mi- 
troi. Gheorghe Spînu, Gheur- 
ghe Velica, Nicolae Coșereanu 
și Dumitru Cțimpănâșu rapor
tează seară de seară recoltarea 
a 40—45 de tone de griu ; in ur
mătoarele 2—3 zile, după ce 
vor încheia recoltatul aiei. la 
Orlea. se vor deplasa in unită
țile din nordul județului. De 
asemenea, la Colonești, Urzica. 
Vișina Veche si Izbiceni supra
fețele de griu concentrează in 
chip exemplar munca oameni
lor. La Izbiceni. peste o șută de 
cooperatori parcurs miriștea In 
urma combinelor adunind spic 
cu spic.' tot ceea ce dintr-un 
motiv sau altul • scăpat raba- 
toarelor. „Dacă tn fiecare seară 
un cooperator așează In masa

combinei chiar șl numai un sac 
de spice, ne spunea tînărul in
giner Ion Bordei, asta înseamnă 
un foarte mare cîștig. Calculul 
îmi îndreptățește afirmația : o 
sută de oameni a cite 50 de 
kilograme de griu adunate în
seamnă o jumătate de vagon, 
în zece zile, cite ne-am propus 

- noi Să dureze campania de re
coltare a păloaselor, înseamnă 
cinci vagoane de griu depozitat 
în magazie". Calcul de oameni 
gospodări, acțiune cuprinzătoa
re. Și, cei din Izbiceni. dau 
astfel un exemplu demn de pre
luat și de alte unități agricole. 
Nu numai din județul Olt, dăr 
din toată tara...

Ritmul de lucru Înregistrat în 
județul Olt lă recoltarea păioa- 
selor este căi mai intens din 
cite s-au cunoscut pînă acum. 
Aceasta se datorează atît efor
tului ■ celor aproape patru mii 
de mecanizatori al județului, 
celor pestă zece mii de coope-

în
de
a-

ratoți ce participă zilnic 
campanie, celor cîteva mii 
elevi ce sprijină din plin 
ceastă lucrare, cit și mecaniza
torilor veniti din județele din 
nordul Moldovei, celor aproape 
200 de combineri integrați zi de 
zi in mărea întrecere pentru 
depozitarea fără pierderi a noii 
recolte de griu. Iar efortul lor, 
ăl tuturor, este materializat în 
recoltarea Și depozitarea griu
lui de pe mai bine de 30 000 de 
hectare în încheierea recoltării 
orzului de pe cele 11 000 de 
hectare, cu trei zile mai devre
me fată de prevederi. Zece coo
perativă agricole au și raportat 
încheierea recoltărilor, iar alte
25 execută această importantă 
lucrare pe ultimele hectare. De 
astăzi, combinele ce au lucrat 
pe terenurile acestor unități se 
deplasează către nordul jude
țului.
este ca 
decide 
încheie

bătături 
palmelor. 
Tari, sol- 
șantierist.

ZA FIRA ZAMFIR:

ÂIEȚII DE LA
BETONIERA 3

(Urmare din pag. I) 
Gheorghilaș din Pucheni — 
Dîmbovița, elev la Liceul agri
col Nucet.

Eram la Poligonul de dale 
Găujani. Din cele trei betoniere, 
una singură funcționa. Celelalte 
două erau în faza „punerii sub 
tensiune". Zeci de tineri priveau 
emoționați gesturile instalatori
lor. O emoție care conținea, mi 
se pare, o dublă semnificație : 
spectacolul punerii în funcțiune, 
spectacol în sine, și așteptarea 
primei șarje de beton. O echipă 
însă a refuzat acest palpitant 
spectacol, gîndindu-se că, deși 
veche, betoniera III mai poate 
funcționa, 
producției 
răspundea 
boneta.

— Ești
spus lui Gheorghilaș. O dată ești 
ironic, comic, descinzi parcă din- 
tr-o poveste de Ion Creangă, 
altă dată sever și exigent peste 
poate.

— Așa mă socotiți dumnea
voastră. Băieții, însă, m-au în
țeles mai bine. Cînd e glumă, 
glumă, cînd e treabă, apăi treabă

Fluxul continuu 
trebuia menținut, 
de aceasta tînărul

al 

cu

un tip ciudat, i-am

să fie. Nu e vorba de suflet, 
ceea ce facem noi de obicei.

Timp de 6 ore și jumătate așa 
l-am cunoscut, aspru, încordat, 
acoperit de boneta aceea imen
să, care contrasta vizibil cu mina 
sa autoritară. Dacă era nevoie 
de un om la balast, îl găseam 
acolo, dacă „scîrțîiau" betoanele, 
brigadierul din Nucet sosea cu 
promptitudine, dacă exista cum
va o dîră de ciment lăsată de 
basculante, îi auzeam vocea: 
„Negulescule, Negulescule, ia de 
colea o lopată să mai strîngem, 
că-i păcat să-l ia vîntul".

Deși veche, anacronică față de 
celelalte betoniere, numărul trei 
merge, există, funcționează im
pecabil.

Băieții lui Danii au învățat 
rețeta lui B 250. Laboratorul de 
betoane'a confirmat-o. E drept 
că prețul acestor zile toride s-a 
întipărit și în multele 
apărute în căușul 
Cîțiva mi le-au arătat, 
zoase, aspre: mîini de 
Brațe de constructori. Brațe care 
au întins un cîmp de dale în 
marginea dinspre Dunăre a Gău- 
janilor.

Spectacol omagial

BALADĂ PENTRU ANUL XXX
Astăzi, orele 20, în Sala de concerte a Radioteleviziunii, are 

loc recitalul de poezie — Baladă pentru anul XXX — organizat 
de Redacția emisiunilor cultural-artistice a Radioteleviziunii și 
consacrat celor două mari evenimente politice ale acestui an 
jubiliar. Se vor citi versuri inedite, semnate : Alexandru An- 
drițoiu, Franz Johannes Bulhardt, Aurel Butnaru, loan Costea, 
George Damian, Nicolae Dragoș, Anghel Dumbrăveanu, Radu 
Felix, Veronica Galiș, Petre Ghelmez, Horvath Imre, Negoiță 
Irimîe, George Lesnea, Ana Mișlea, Dumitru Mureșan, Dan 
Mutașcu, Mihai Neguiescu, Ion Petrache. Constantin Săbăreanu, 
Ion Segărceanu, Niculae Stoian, Corneliu Șerban, Virgil Teo- 
dorescu, Victor Tulbure, Haralambie Țugui, Tiberiu Utan, Dan 
Verona. Iși vor da concursul actorii : Simona Bondoc, George 
Carabin. Ioana Casetti, Mariana Cercel, Mihai Dogaru, Ileana 
Dunăreanu, Matei Gheorghiu, Sorin Gheorghiu, Marina Maican, 
Mihai Niculescu, Magda Popovici, Vasile Pupeza, Sebastian 
Radovici, Elena Sereda, Silviu Stănculescu, Eusebiu Ștefănescu, 
Mihai Velcescu. ,

La Muzeul literaturii române:

EXPOZIȚIA „30 DE ANI
V A V

DE ISTORIE LITERARA ROMANEASCA '
30 de ani de istorie literară 

românească, generic sub care s-a 
deschis de curînd o nouă expo
ziție în cadrul Muzeului litera
turii române (Str. Fundației nr. 
4) are ca scop prezentarea unui 
panoramic al rezultatelor obți
nute în ultimele trei dece
nii de istoricii literari din 
țara noastră. Pentru a înfățișa 
publicului liniile de forță ale 
mișcării de idei specifice acestor 
ani de efervescență spirituală 
s-a apelat nu numai la cărțile re
prezentative, ci și la articole 
care au înregistrat dezbaterile 
privind curentele literare, pro
blema realismului ș.a., fotografii, 
citate sugestive și manuscrise.

Valorificării moștenirii lite- 
rare, problemă mult disputată, 
care reprezintă unul dintre punc
tele nodale ale expoziției, i-a 
fost rezervat un loc aparte. Ea 
presupune și editarea științifică

Angajamentul unanim 
pină la sfirșitul acestei 
recoltatul griului să se 
în întreg județul Olt.

plătește tn țara

I

o astfel de asi- 
valută, cînd in-

MARE

Satul de vacanță CONSTANȚA
Pe litoral, la marginea nordică a cartierului 

Tomis din Constanta, chiar la intrarea în Ma
maia, se află unul dintre cele mai frumoase 
complexe turistice ale cooperației de consum : 
Satul de vacantă Constanta, alcătuit din 25 de 
unități de alimentație publică construite tn sti
lul gospodăriilor țărănești. Satul de vacantă 
Conștanja reprezintă o sinteză a satului ro
mânesc contemporan, fiecare casă în parte co- 
respunzînd specificului unui județ, cu tot ce 
are mai autentic, atît ca arhitectură, elemente 
decorative, cît ți tn privința portului, a muzi
cii populare ți a preparatelor culinare.

Intr-o ambiantă folclorică deosebit de pito
rească, oaspeții au posibilitatea să servească 
micul dejun, prînzul ți cina, să aprecieze cele 
mai gustoase mîncăruri tradiționale ți băuturi 
din cele mai reprezentative zone aîe tării.

In unele din aceste case, turiștii găsesc ți 
camere de închiriat

De asemenea, de la expozițiile cu vînzare 

de artizanat ale Satului de vacantă Constanța 
pot fi cumpărate diferite obiecte făurite de 
meșteri artizani din diferite colțuri ale țârii.

Dacă plecați in străinătate cu autoturismul propriu, nu uitați 
că ADAS vă pune la dispoziție o asigurare auto valabilă nu
mai in afara teritoriului R.S.R. Vă sfătuim deci ca, Înainte de 
plecare, să solicitați încheierea asigurării, fie filialelor A.C.R., 
fie oricărei unități teritoriale ADAS. Această asigurare se 
poate incbeia atît pentru răspundere civilă (adică pentru pa
gube produse altora, din vina dv„ prin accidente auto), cit și 
pentru avarii la propriul dv. autoturism.

Intrucit asigurarea prin efectul legii de răspundere civilă auto 
din tara noastră este valabilă numai pe teritoriul R.S. România
șl cum, pe teritoriul altor state, vi se cere o asigurare de răs
pundere civilă, este foarte indicat să incheiați 
gurare in țară. Altfel, va trebui să o plătiți in 
trați pe teritoriul statului străin.

Costul asigurării de răspundere civilă, ce se
noastră, este cuprins tntre 170—430 de lei pe timp de o lună, 
variind tn funcție de țara vizitată. La asigurarea pentru avarii 
(C.Ă.S.C.O.), costul asigurării pe același interval de timp, pen
tru autoturismele care aparțin cetățenilor In mod frecvent, este 
cuprins tntre 235—725 de lei, variind tn funcție de capacitatea 
cilindrică a autoturismului și de țările vizitate.

a operelor ce aparțin scriitorilor 
înaintași, dar și publicarea unor 
monografii, a documentelor lite
rare rămase de la autori și, în 
fine, realizarea unor necesare 
sinteze. în domeniul valorifică
rii patrimoniului de aur al lite
relor românești s-au făcut pași 
remarcabili. Dintr-o multitudine 
de exemple posibile, menționăm 
editarea în condiții moderne, 
științifice, a învățăturilor lui 
Ncagoe Basarab către fiul său 
Teodosie de către Florica Moi- 
sil și Dan Zamfirescu, a operei 
lui Dimitrie Cantemir, Descrip
ție Moldavia», a Țiganiadei lui 
Ion Budai-Deleanu scoasă sub 
îngrijirea lui Jack Byck. Amintim, 
de asemenea, ediția lui G. Pie- 
nescu Alexandra Odobescu, e- 
diția Eminescu a lui Perpessicius, 
Teatru de Ion Slavici (publicat 
pentru prima.dată in anul 1963).

în cadrul expoziției sint punc
tate discuțiile cu privire la pe
riodizarea științifică a literaturii 
române, ca și asupra problemei 
specificului național în literatura 
noastră, dezbateri purtate prin 
presa literară cu intensă acui
tate prin anii 1966. *
Apariția unor istorii literare scri

se după 1944 (Compendiul lui G. 
Călinescu, istoriile literare edi
tate de Academie, aceea reali
zată de G. Ivașcu, Literatura 
română între 1900—1918 de C. 
Ciopraga) au făcut obiectul u- 
nei secțiuni de mare interes 
pentru vizitatori.

In completare, articole refe
ritoare la aceste lucrări dau o 
orientare exactă asupra valorii a- 
cestor istorii. De reținut și decu
pajele in extenso din reviste ce 
privesc proiectele anunțate pen
tru o viitoare istorie a literatu
rii române.

Bine alese sint tomurile exe
getice despre școlile și curentele 
literare începînd cu romantismul 
și junimismul, 
fiind Originile 
românesc de 
lucrarea lui 
Contradicția lui Maiorescu, Sim
bolismul românesc de Lidia 
Bote, și cele privind semănăto- 
rismul, poporanismul.

Preocupările istoricilor și criti
cilor literari cu privire la litera
tura contemporană formează o- 
biectul ultimului capitol al expo
ziției. Lucrări cunoscute : Roma
nul românesc actual de Dumitru 
Micu, Literatura română de azi, 
de D. Micu și N. Manolescu, 
Generație și creație de Mircea 
Martin, Scriitori români de azi 
de Eugen Simion ș.a. ca și ex
trasele din dezbaterile din presă 
oglindind interesul pentru litera
tura actuală ne dau dimensiunea 
însemnătății cuvîntului scris.

A. B.

De reținut 
romantismului 

Paul Comea, 
N. Manolescu

FAT-FRUMOS
LUCEAFĂR SI ALTE POVESTIRI

7

Autoarea acestei cărți a debu
tat, cu ani în urmă, ca poetă, 
în revista Luceafărul. Acest \vo- 
lum de basme pentru copii este 
numai aparent o schimbare de 
unelte, fiindcă poezia se simte 
pretutindeni. Se simte însă, în 
același timp, acumularea unei 
îndelungi experiențe de viață, 
și nu cred că voi comite o in
discreție prea gravă prevenind 
cititorul că este vorba de cartea 
unui autor matur, care și-a tur
nat tn acest tipar, atît de simplu 
în aparență, o meditație de ob
servator și moralist. De aceea, 
basmul pentru copil a devenit 
mai mult decît se crede uneori 
că este, a devenit, în fond ceea 
ce sînt basmele noastre populare 
sau operele clasicilor genului, un 
Andersen de pildă: o formă de 
cunoaștere a lumii șt de înțelep- 
țire tn fața spectacolului ei, de 
pregătire, în fond, a viitorului 
membru al societății, pentru o 
aspră luptă cu sine însuși și eu 
împrejurările vieții, spre a ră- 
mine curat și încrezător tn bine. 
Toată creația populară are acest 
rost, de inițiere, și nu de... ador
mit copii. Este ceea ce a înțeles, 
cu un sigur instinct artistic, st 
Zafira Zamfir, care numai foarte

rar se lasă copleșită, o clipă de 
unele secrete amărăciuni, ce-l 
vor fi cuprins de atîtea ori și pe 
Făt-Frumos, dar despre care bas
mele noastre tac. O poveste ca 
„Negrișoara a rămas pierdută în 
lume" ne pune în față un ase
menea moment, dar și arta, de a 
rosti parabolele fără a știrbi cu 
nimic poezia narațiunii. Celelalte 
— Viteaza Âtina și Eros fiul 
soarelui, Tuna-Furtuna și crinii 
de aur, Făt-Frumos Luceafăr, 
Nufăr-Nufărel etc. — sint stră
bătute de acea încredere, care a 
fost a basmului de totdeauna, că 
lumea iși are legile ei ultime ca
re îndreptățesc speranța, erois
mul, frumusețea sufletului. Au
toarea este o educatoare discre
tă, în linia clasică a genului, șî 
mai ales deținătoare a unei căl
duri sufletești ce se simte, și 
fără de care nu poate exista 
literatură, mai ales pentru copiii 
care, mai mult ca oricine, depis
tează fără greș pustiul sufletesc.

Confirmînd un talent de pro
zatoare nu numai pentru vîrșțele 
mici, Făt-Frumos Luceafăr * 
o apariție care merită atenți.V

DAN ZAMFIRESCU

TINERI ARTIȘTI

Petre Bokor
Cei care obișnuiesc să ur

mărească serile de teatru ale 
televiziunii, cei care stau 
duminica după-amiază in 
fața micilor ecrane se vor 
mira dacă vom vorbi despre 
Petre Bokor ca despre un 
debutant. Spectacole cum ar 
fi „Ludovic al XIX-lea“ de 
G. Călinescu, „Piticul din 
grădina de vară" de 
D.R. Popescu sau „Cavalerul 
tristei figuri" după Cervan
tes, precum și unele dintre 
skeciurile umoristice după 
autori români regizate de el 
au făcut numele său 
cunoscut șl apreciat. Și 
totuși, absolventul de acum 
patru ani al secției de 
regie de film de la I.A.T.C. 
iși pregătește acum debutul 
în „vechea" și reala sa pa
siune: filmul artistic de lung 
metraj. „Tufă de Veneția", 
după scenariul lui Valentin 
Silvestru, urmează să intre 
foarte curînd în producție, 
la Casa de filme 5.

— Am fost, alături de 
bunii mei prieteni Mircea 
Veroiu și Dan Pița, student 
al lui Victor Iliu. Ambiția 
noastră, a celor trei, era 
să debutăm împreună. Am 
reușit, dealtfel, cu „Apa 
ca un bivol negru". Am 
fi dorit, apoi, să reali
zăm un film de skeciuri. Nu 
l-au făcut decît ei doi: 
„Nunta de piatră*.  Acum, 
printr-o fericită întîmplare, 
după o cale destul de lungă 
și sinuoasă, ne reîntîlnim în 
producție, la Buftea. Și nu 
numai noi, ci și alți colegi 
de generație.

— Chiar dacă nu in film, 
multi din promoția voastră 
s-au afirmat, totuși, în acești 
ani...

— Pentru mine, ca și pen
tru alți colegi, important în 
anii petrecut) în așteptarea 
„marelui film*  era să lu
crez, să regizez. Profitînd de 
faptq! că tn-am bucurat de 
încrederea unor oameni 
teatru și televiziune, 
avut prilejui să trec

de 
am 

prin

r

«

multe genuri de muncă re
gizorală. Am făcut spectacol 
de teatru cu măști, teatru de 
păpuși, am montat piese in 
diverse teatre din țară, am 
regizat filme muzicale, filme 
de publicitate, filme-eseu de 
televiziune. Fiecare a însem
nat o extraordinară lecție de 
meserie și o confruntare 
permanentă cu mine însumi 
și cu publicul.

— îmi amintesc filmele 
realizate de dumneata in 
institut. O înclinație către 
umor, către satiră era evi
dentă. Bănuiesc că nu ti-ai 
trădat vechile pasiuni.

— într-adevăr, „Tufă de 
Veneția" va fi o comedie sa
tirică compusă din opt schițe. 
Sint convins de efectul 
necruțător al risului, 
faptul că ridiculizînd, 
tirizînd anumite tare 
rale cate mai persistă 
în societatea noastră, ne 
părțim de ele, le desființăm.

— O ultimă întrebare: se 
discută mult despre filmul 
pentru tineret. Ce obligații 
ar avea tinerii regizori în 
acest sens?

— Este de la sine înțeles, 
trebuie să ne adresăm, în 
primul rînd, publicului de 
aceeași vîrstă cu noi. Asta 
ar fi echivalent cu â nu ne 
trăda gîndurile, preocupările, 
sentimentele, felul de a privi 
viața. Ceea ce, aparent, nici 
nu e greu. Piatra de încer
care pentru fiecare dintre 
tinerii creatori este felul cum 
a fost primită opera șa de 
cei de o seamă cu el. în 
cinematografie, aș adăuga o 
cerință: ca odată cu noi, ti
nerii regizori, dornici să dez
batem problemele actuale și 
stringente ale generației 
noastre, să debuteze și tineri 
scenariști cu care să ne în- 
tîlnim pe aceleași lungimi de 
undă in aceeași optică asu
pra realității. Este un pas 
nare mai rSmirie de făcut.

de 
sa- 

mo- 
încă 
des-

M1RUNA IONESCU
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TELEGRAMĂ

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii 
Socialiste România, a trimis președintelui Republicii Irak, 
AHMED HASSAN AL-BAKR, următoarea telegramă :

Cu ocazia aniversării proclamării Republicii Irak și a Zilelor 
Revoluției Naționale, îmi este deosebit de plăcut să adresez 
Excelenței Voastre, in numele poporului român, al guvernului 
Republicii Socialiste România și în numele meu personal, căl
duroase felicitări și cele mai sincere urări pentru fericirea 
dumneavoastră personală și prosperitatea poporului irakian 
prieten.

Folosesc acest prilej pentru a-mi reafirma convingerea că re
lațiile de prietenie și colaborare statornicite între Republica 
Socialistă România și Republica Irak vor cunoaște o dezvol
tare multilaterală. în spiritul celor convenite cu ocazia vizitei 
pe care am efectuat-o recent în frumoasa și ospitaliera dum
neavoastră țară. în interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii 
.și înțelegerii între popoare.

PLECARE
Duminică dimineața a părăsit 

Capitala delegația Ministerului 
Agriculturii al R. P. Albania, 
Condusă de Ilmi Zajmi, adjunct 
al ministrului, care, la invitația 
Ministerului Agriculturii, In
dustriei Alimentare și Apelor, a 
făcut o vizită de documentare și 
schimb de experiență în țara 
noastră. Delegația a vizitat uni
tăți agricole de stat și coopera
tiste, ferme zootehnice și legu
micole, sisteme de irigații, in
stitute de cercetări și stațiuni 
experimentale agricole.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost salutată 
de Ion Moldovan, adjunct al mi
nistrului agriculturii, industriei 
alimentare și apelor, precum și 
de Niknlla Profi, ambasadorul 
R. P. Albania la București.

MANIFESTĂRI 

CERTIFICATE DE MATURITATE

tistic „Harghita" din Miercurea 
Ciuc.

• în cinstea celor două mari 
evenimente ale anului — a 
XXX-a aniversare a eliberă
rii patriei și Congresul al 
XI-lea al P.C.R. — minerii ță
rii au înscris pe graficul în
trecerii cea de-a 260 000 tonă 
de cărbune peste sarcinile pla
nului lă zi. Cele mai bune re
zultate le-au obținut minerii 
din bazinele de lignit Rovi- 
nari și Motru, care au dat su
plimentar o cantitate echiva
lentă cu de două ori angaja
mentul luat In întrecerea so
cialistă.

De asemenea, minerii exploa
tării Vulcan din Valea Jiului, 
au livrat și expediat cea de-a 
30 000 tonă de cărbune peste 
sarcinile de plan. Succesul mi
nerilor se datorește utilizării la 
întreaga lor capacitate a utila
jelor pe care le au în dotare. 
Simultan cu creșterea produc
ției extractive, s-a depășit și 
planul de investiții, fapt care 
a permis deschiderea înainte 
de termen a cinci noi abataje.

★
• Duminică. în frumoasa sta

țiune balneară Bradul, din To
plița, a avut loc tradiționalul 
festival al fanfarelor „Răsună 
bradul" — manifestare dedicată 
celei de a 30-a aniversări a 
eliberării patriei de sub domi
nația fascistă. Aflată la a 5-a 
ediție, manifestarea a reunit ce
le mai bune formații de acest 
gen din județul Harghita, unele 
cu activitate neîntreruptă de 
peste 100 de ani. Programul 
festivalului a cuprins lucrări 
inspirate din trecutul glorios 
de luptă al poporului nostru și 
din realitățile noi din anii 
puterii populare.

lui ; utecista Elena Popescu, 
vopsitoarg, a dat culoare și fi
nețe la nu mai puțin de 100 car
case care adăpostesc rotoarele și 
statoarele ; performerul secției 
de montaj, utecistul Vladimir 
Stoica, a executat numai in 
cîteva luni 10 000 de benedixuri, 
dispozitiv complex care asigură 
funcționarea motorului electric.

— Spune-mi, Ion Preoțescu, 
ce sentiment te încearcă cînd 
știi că acum poate un motor, un 
convertizor sau un agregat de 
sudură la execuția căruia ai

ARGUMENTE
(Urmare din pag. I) 

important decît primul, va fi în 
curînd pus în aplicare? intrarea 
în funcțiune, cu 45 de zile mai 
devreme, a noii secții de țevi. 
Cei 30 de tineri laminoriști, tra- 
tamentiști, lăcătuși și strungari 
au absolvit primul curs de maiștri 
de pe lingă liceul metalurgic. 
Tot acum a termihat cursurile 
de calificare și ultima serie din 

Pe strada Liniștii
lica față de Gabriel, nu s-ar zice 
că le-ar fi indiferent să se des
partă, dar sînt uluiți fiecare în 
parte, smulși în realitate din 
norii în care pină acum au stat 
cu capul (el în poezie, ea în 
liturghie) și copleșiți de absur
dul unor legi misterioase, care 
se insinuează în viața lor. Au 
stat singuri, era romantic, pu
țin boem, dar se iubeau, mun
ceau, plecau, veneau împreună, 
pină cînd i-au răpit-o, pină cind 
l-au bătut.

— „11 iubești pe Gabriel ?“. 
„Da". „O iubești pe Vasilica?". 
„Da". „îl vei urma oriunde pe 
Gabriel ?“. „Da".

La întreprinderea textilă „Bu- 
cegi" din Pucioasa, nici n-ai zice 
câ există și o organizație U.T.C., 
că există tineri comuniști, din 
moment ce doi tineri care se 
iubesc și s-au căsătorit sînt 
siliți ca acasă să trăiască în cel 
puțin perioada inchiziției cu 
aplicări de stigmate cu întru
niri misterioase și orgioastice, o 
adevărată escală în tunelul tim
pului.

„N-am încredințat nimic tova
rășilor noștri de muncă". Și 
într-adevăr secretara organiza
ției U.T.C., Georgeta Zotta, nu 
este la curent cu această situa
ție așa cum nu sîntem nici noi 
la curent cu compoziția rocilor 
lunare. Nu există. în organiza
ția U.T.C., cazul Vasilica și Ga
briel Simionescu. Poate că Ga
briel este în atenția lumii, dar 
nu ca un caz, ci ca o erupție de 
neliniște.

Ion Drogoreanu — directorul 
Clubului textiliștilor (la al că
rui cenaclu Liviu-Gabriel parti
cipă) — și soția sa Irina Drogo
reanu, care lucrează în aceeași 
întreprindere, o parte din timpul 
lor liber îl consacră analizei fe
nomenului Simionescu. Au ajuns 
la concluzia că este un tinăr cu 
tendințe de afirmare zgomotoa
să și deranjantă a personalității 
(„L-am găsit prea deștept pe 
lingă alții care e în jurul Iui. 
Prea plin de sine").

Mama lui Liviu-Gabriel este 
deja foarte obosită de acest caz. 
L-ar lăsa să plece oriunde. Ta

CRONICA 
U. T. C.

Ieri s-a înapoiat in Capi
tală, venind de la Alger, o de
legație a U.T.C. și U.A.S.C.R., 
condusă de tovarășul Nicu 
Ceaușescu, vicepreședinte al 
Consiliului U.A.S.C.R., care a 
participat la prima Conferin
ță a tineretului din țările 
lumii a treia. Lucrările con
ferinței s-au desfășurat sub 
deviza „Unitatea și solidari
tatea de acțiune a tineretului 
în lupta pentru eliberarea 
totală a popoarelor din lu
mea a treia, pentru propăși
rea lor economică și socială".

Ieri s-a întors în Capitală, 
venind de la Freetown, dele
gația U.A.S.C.R., formată din 
tovarășul Gheorghe Văduva, 
vicepreședinte al Consiliului 
U.A.S.C.R., și Dan Bârliba, 
reprezentantul U.A.S.C.R. la 
U.I.S., care a participat la cel 
de al V-lea Congres al Uni
unii naționale a studenților 
din Sierra Leone.

Delegația Uniunii națio
nale a studenților din Irak 
(U.N.I.S.), condusă de Tha- 
mir Mansour, membru al 
Biroului executiv al U.N.I.S., 
care la Invitația U.A.S.C.R. a 
întreprins o vizită in țara 
noastră, a părăsit Capitala 
indrepttndu-se spre patrie.

La plecare, pe aeroportul 
internațional București-Oto- 
peni, delegația a fost salu
tată de către tovarășul Vâr- 
tosu Mihail, secretar al Con
siliului U.A.S.C.R., de acti
viști ai Comitetului Execu
tiv al U.A.S.C.R.

Duminică, în județul Hune
doara, s-au desfășurat nume
roase manifestări culturâl-artis- 
tice dedicate celei de a XXX-ă 
aniversări a eliberării patriei și 
Congresului al XI-lea al parti
dului. în Valea Jiului și lă 
Tudaș a avut loc un festi
val de poezie patriotică și 
revoluționară intitulat sugestiv 
„30 de roșii trandafiri", care 
s-a bucurat de participa
rea unui mare număr de 
spectatori. La mai multe a- 
șezăminte culturale din județ, 
a fost prezentată expunerea 
„Semnificația istorică a insurec
ției naționale ' antifasciste ar
mate".

Vcoli . ibuit, funcționează undeva 
departe de țară ?

— Mindria, in primul rînd, 
pentru ,că eu, fiul țăranului Va- 
sile Preoțescu, reprezint prin 
ceea ce fac, nivelul tehnic al 
țării mele, iar în al doilea rînd, 
un sentiment de răspundere de
oarece clipă cu clipă dau un 
examen, odată cu fiecare pro
dus pe care îl execut și care 
trebuie să smulgă unor munci
tori încercați și specialiști cu
noscători din Moscova sau 
Roma, din Viena sau Paris, ex
clamația „Bună treabă mai fac 
românii".

cei 700 de muncitori care vor lu
cra în noua secție a întreprinde
rii. Peste puțin timp va intra în 
domeniul■ temperaturilor înalte 
linia de 89 mm țevi, prima din 
cele trei, prima linie realizată în 
mare parte prin autoutilare.

Un, bilanț de excepție. Și to
tuși, un bilanț care a intrat în 
sfera firescului cotidian, o con
stantă a activității metalurgiști- 
lor ieșeni.

tăl Vasilicăi este foarte îndârjit 
de acest caz. Organizația U.T.C. 
nu știe nimic. (O mică destăi
nuire a lui Gabriel in fața bă
ieților și s-a lămurit: „Las-o, 
mă, ce, nu mai sînt femei pe 
pămînt ?“). „Am stat de vorbă 
cu Gabriel. N-am ajuns la nici 
un rezultat. El nu trebuia să se 
orienteze către altă meserie de
cit cea pentru care s-a pregătit 
și nici să-și consume existența 
pe suportul poeziei, al fantezii
lor sale pe care le afirmă cam 
turbulent, trădînd destulă igno
ranță în cunoașterea secretelor 
creației artistice", este părerea 
conducătorului cenaclului „Lu
ceafărul" al Casei de cultură din 
Pucioasa.

„A încercat să-și găsească niș
te vaduri către util și bun, fiind 
el însuși util și bun. E o probă 
de maturitate și de afecțiune ne
inventată, căsătoria pe care șî-o 
apără și faptul că afirmă nece
sitatea muncii și a unui climat 
de viață aerisit de miasmele no
cive din afară", este părerea 
prof. Decebal Ionescu.

Despre Vasilica Simionescu nu 
a avut nimeni nimic de zis. Este 
o existență discretă și timorată, 
supusă voinței fanatice a părin- 

t ților, dar care, după repetate 
bătăi, este în stare să declare :

„Aș vrea să vă spun și eu 
ceva : eu diseară nu mă mai 
duc acasă, pentru că eu acasă 
nu mai am părinți...".

Așa stau lucrurile și nu stau 
doar ca o invitație la luare a- 
minte, ci sub semnul unei au
tentice drame. Stimați colegi ai 
lui Liviu-Gabriel și ai Vasilicăi, 
toate acestea se intîmplă prin
tre voi, pe lingă voi și pe stra
da Liniștii nu e liniște. Stimați 
edili ai orașului Pucioasa, In 
orașul dumneavoastră există un 
fel de laț pentru suflete, există 
un predicator pe nume Diaco
nu, există o casă unde se lasă 
săptămînal 200 de lei de persoa
nă — cam scump, nu că și Dum
nezeu are buzunare largi ? ! — 
pentru finanțarea unor rătăciri 
la lumina zilei și a unor ritua
luri care înjosesc. Ce facem ?

Complexul „Sport și sănătate"

TINERE ÎN ÎNTRECERE

. Stadionul „Voința" din Capi
tală a devenit, In aceste zile, 
locul de intîlnire al tinerelor 
care aspiră la brevetul și insigna 
„Sport și sănătate". Prin diver
sitatea programului său, acest 
complex polisportiv a avut un 
larg ecou In rîndul lucrătoare- 
16r din cooperativele meșteșugă
rești și al elevelor școlilor pro
fesionale, care s-au înscris în 
număr mare pe listele de con
curs.

Bineînțeles, mai întîi au avut 
loc întreceri de verificare In ve
derea realizării normelor prevă
zute în regulament. Aproape 600 
de fete de la asociațiile sportive 
ale cooperativelor „Muncă și 
artă" (confecții), „Arta populară" 
(covoare), „îmbrăcămintea" au 
participat la primele concursuri 
de alergări, sărituri, exerciți de 
gimnastică și jocuri sportive. 
Am notat numele tinerelor :

K&Essnssssaffiucsss^

llliiiiM
tenis: Din nou la drum. Dar cum?

Iată că din nou atenția iubi
torilor „sportului alb" este în
dreptată, pentru o săptămină 
sau, poate, pentru mai mult, 
spre terenurile, intrate în tradi
ție, din strada Dr. Staicovici.

în această săptămină, tenis- 
menii noștri reincep cursa pen
tru „Salatiera de argint" și, 
totodată, reacomodarea cu zgura. 
O cursă in care se pare câ șansa 
le întinde mina mai „binevoi
toare" ca altă dată, întrucît pre
miantele trecutelor ediții au 
fost „exmatriculate" chiar din 
primul trimestru.

Deci, Statele Unite și Austra
lia nu mai aspiră la supremație, 
dar nici cupmenii noștri, pare-se 
— și bine ar fi să mă înșel — 
nu mai sînt în forma care ne-a 
adus atîtea satisfacții. Bineîn
țeles, niște aprecieri prezumtive 
asupra viitoarei evoluții a re
prezentanților noștri sînt hazar
date, dar faptul că talentul și 
tenacitatea își vor da din nou 
mina pe zgura de la „Progre
sul" este un prilej de satisfacții 
și de noi speranțe. Ilie și Ion 
vor apăra din nou prestigiul do- 
bîndit al tenisului românesc și 
asta e ceva !

Partenerii noștri din partida 
inaugurală, tenismenii francezi, 
sînt redutabili și, dacă ținem 
cont că în decursul anilor dețin 
numai victorii asupra reprezen
tanților României, ne dăm sea-

Ecouri ale Olimpiadei de șah de Ia Nisa

NICI ROBERT 
FI FĂCUT

Organizată intr-un cadru festiv 
in renumita stațiune de pe 
Coasta de Azur, Olimpiada de la 
Nisa marca sărbătorirea a 50 
de ani de la înființarea, în 1924, 
la Paris, a Federației Interna
ționale de Șah (F.I.D.E.), După 
cum s-a și prevăzut, chiar acum 
2 ani la încheierea Olimpiadei 
de la Skoplje, campionatul mon
dial pe echipe din acest an a 
cunoscut un succes de organi
zare fără precedent, 75 de echipe 
din toate continentele luînd par
te lă acest concurs ce urma să 
desemneze pe cea mai puter
nică echipă a lumii. Sala de joc 
(Palatul expoziției) a fost ex
celentă, jucătorilor asigurînrfu- 
li-se condiții excepționale de 
liniște, vizibilitate și confort in 
timpul disputării partidelor. 
Din acest punct de vedere pro
babil că nici actualul campion 
mondial Robert Fischer (din 
păcate, absent de la Olimpiadă) 
nu ar fi avut nimic de reproșat 
organizatorilor... Față de cele
lalte olimpiade anterioare s-a 
remarcat o mare rapiditate in 
transmiterea rezultatelor și a 
difuzării partidelor jucate, lucru 
posibil datorită întrebuințării pe 
scară largă a mașinlor electronice 
de calcul. Echipele au fost îm- 
părțile în 8 grupe semifinale, 
din care urmau să se califice 
pentru finală primele 2 clasate. 
Trebuie remarcat, însă, că dato
rită numărului foarte mare de 
echipe participante s-a ajuns la 
discuții aprinse în cadrul F.I.D.E. 
care a decis ca viitoarea olimpi
adă să se dispute după siste
mul elvețian... Această decizie 
a forului suprem al șahului a 
provocat vii discuții printre par
ticipanți, ajungîndu-se chiar ca 
toți marii maeștrii prezenți la 
Nisa să semneze un protest 
prin care arătau că disputarea 
olimpiadei după sistemul elve
țian, în ciuda faptului că va 
scurta durata competiției. va 
crea probleme organizatorice și 
mai complexe și vâ produce 
perturbări nedorite în rîndul ie
rarhiei mondiale. Protestul. însă, 
a fost ignorat de către Federa
ția internațională care și-a men
ținut poziția, astfel că viitoarea 
olimpiadă se va desfășura, to
tuși, după sistemul elvețian în- 
tr-un loc care, deocamdată, nu 
se cunoaște !... Turneul propriu- 
ziș a Început prin faza sa semi
finală, care a fost marcată de 
cîteva surprize de proporții mai 
mari sau mai mici. Dintre a- 
cestea, este de remarcat califi- 

Zoica Petre, Elena Cirlan, Ma
ria Parnavele, Măria Duță, 
Gheorghița Nicolae („Muncă ți 
artă"), Anica Stanciu, Alexan
drina Dumitru, Elisabeta Ghera- 
sim, Sofia Marin, Vali Olteanu 
și Dumitra Delcea („Artă popu
lară"), care âu obținut rezultate 
meritorii la probele de alergări 
și sărituri.

Unele amănunte despre orga
nizarea acestor întreceri de 
masă, aflate în curs de desfă
șurare, ne-au fost furnizate de 
instructorul sportiv Radu Con- 
stantinescu, de la clubul „Voin
ța". El ne-a vorbit despre măsu
rile tehnice și de popularizare 
luate în cele 32 de asociații spor
tive ale cooperativelor meșteșu
gărești, cu un număr mare de 
tinere și tineri, care urmează să 
fie antrenați, săptămînal. la 
exercițiile fizice și jocurile spor
tive. împreună cu secretarii or- 

ma cu cit interes și cu cită se
riozitate este și trebuie privită 
această' intîlnire. Dovada că toți 
cei interesați gindesc astfel este 
întilnirea amicală cu reprezen
tativa Ungariei care, de ce să 
nu recunoaștem, ne-a dat destu
lă bătaie de cap.

A fost un test util din care 
a reieșit că de la celebrul cu
plu Țiriac-Năstase, n-am mai 
reușit să realizăm altul de va
loare cit de cit apropiată. Și 
știm cit de greu atîrnă în a- 
ceastă competiție o victorie Ia 
perechi.

în partida de simbătă, Năstase 
și Ovici au trebuit „să se plece" 
în fața cuplului Taroczy-Mac- 
han : rezultat 2—3 (6—4, 2—6, 
1—6, 9—7, 4—6), iar la totalul 
primelor două zile de întrecere 
bilanțul era favorabil oaspeți
lor cu 2—1.

Duminică, însă, în ultima zi a 
întîlnirii, Ovici și Năstase au 
jucat mult mai aproape de va
loarea lor, obținind o 'victorie 
categorică. Primul a surclasat pe 
Barany cu 3—0 (6—2, 6—2, 6—0), 
iar al doilea l-a învins pe 
Taroczy tot cu 3—0 (6—4. 6—2, 
6—2), evoluția nelăsînd nici un 
dubiu în privința învingătorilor. 
Rezultat final, România—Unga
ria 3—2. y

S. UNGUREANU

FISCHER N-AR 
REPROȘURI

carea, in ultima instanță, în fi
nală, a echipei Bulgariei (după 
ce a pierdut în fața Franței...) 
și, desigur, necalificarea puter
nicei echipe a Poloniei, elimi
nată de către Țara Galilor ! 
Este de amintit, de asemenea, 
calificarea pentru finala olim
pică a echipei Filipinelor, țară 
în care, de citiva ani încoace, 
șahul cunoaște o mare dezvol
tare. Dealtfel, în finală, primul 
jucător filipinez, Torre, a pres
tat un joc foarte bun, obținind 
și titlul de mare maestru inter
național. Finala olimpică a re
unit 16 echipe. Ca de obicei, 
sovieticii au prezentat o echipă 
alcătuită din mari vedete (Kar
pov, Korcinoi, Spasski, Petro
sian. Tal și Kuzmin). La prima 
masă, tînărul mare maestru 
Karpov a dovedit că succesele 
recent obținute în meciurile de 
candidați contra lui Polugaev- 
ski și Spasski nu au fost întîm- 
plătoare. El a prestat un joc de 
mare valoare, cedînd adversa
rilor săi numai 6 remize de-a 
lungul întregului concurs ! Tre
buie amintit de asemenea jocul 
de mare regularitate, de la ul
tima masă sovietică, al marilor 
maeștrii Tal și Kuzmin, care 
și-au adus o contribuție decisivă 
pentru Succesul final al echipei 
lor. S-a desfășurat o adevă
rată cursă de urmărire pentru 
locul II, cursă ce nu s-a termi
nat decît în urma cunoașterii 
rezultatelor ultimei runde. In 
ciuda faptului că a pierdut la li
mită (2,5—1,5) derbiul campio
natului cu echipa sovietică, pu
ternica reprezentativă a Iugo
slaviei a reușit să obțină me
daliile de argint cu numai o ju
mătate de punct avans față de 
echipa Statelor Unite. Pentru 
jucătorii americani, lipsiți de 
prima lor masă, campionul mon
dial Fischer, rezultatul de la 
Nisa este, desigur, mai mult 
decit satisfăcător... Trebuie a- 
mintit, de asemenea, rezultatul 
foarte bun al echipei bulgare, 
clasată pe locul IV, la egalitate 
cu cea americană dar cu un 
Sonneborn mai slab, decepția 
parțială provocată de laureații 
ultimelor campionate mondiale 
și europene, echipa Ungariei 
precum și surpriza plăcută pro
vocată de echipa Olandei, cla
sată în final pe locul VI... După 
cum se știe, echipa României s-a 
clasat la această olimpiadă pe 
locul VIII.

FLORIN GHEORGHIU 

ganizațiilor U.T.C. și președinții 
asociațiilor sportive s-a stabilit 
programul de Întreceri, ce se 
vor desfășura pe grupe și schim
buri de lucru. Totodată, s-au 
fixat zilele ți orele de întreceri: 
în fiecare luni ți joi (de la orele 
9—12 pentru schimbul II și 
16—19 schimbul I). Se poate evi
denția asociația sportivă „Muncă 
și artă", unde s-au organizat În
treceri de atletism pe brigăzi de 
lucru, cu peste 150 de fete. De 
asemenea, 124 de tinere coope
ratoare participă la jocurile pe 
echipe (volei și handbal). în zi
lele următoare, aspirantele la 
insigna „Sport și sănătate" vor 
participa la concursuri de orien
tare turistică și cros, programate 
în pădurea Pustnicul și la Sna- 
gov.

M. LERESCU

aeromodele- machete de avioane
Organizată din inițiativa și 

sub egida C.N.E.F.S. și C.C. al 
U.T.C., cea de a V-a ediția a 
Campionatelor republicane de 
aeromodele-machete de avi
oane, rezervate juniorilor, s-au 
desfășurat între 12-14 iulie la 
Arad. Concomitent s-au desfă
șurat întrecerile, rezervate se
niorilor, in cadrul memorialului 
„Aurel Vlaicu". La competiție 
s-au prezentat 30 aeromodele 
machete de avioane, de către 
sportivi din 11 cluburi din țară.

Un frumos succes au obținut 
sportivii participanți la proba 
„machete de avioane româ
nești".

călărie- Concursul internațional 
„Prietenia• **

• în organizarea Consiliului 
județean Harghita al Frontului 
Unității Socialiste, în numeroa
se localități din această parte 
a țării au continuat, duminică, 
manifestările științifice și cul- 
tural-artistice dedicate apropia
tei sărbători jubiliare de la 
23 August. La Miercurea Ciuc, 
Odorheiul Secuiesc, Toplița, 
Gheorghieni și Bălan, în comu
nele Praid, Sinmartin, Frumoasa, 
Suseni, au fost prezentate fil
me artistice și documentare ro
mânești, care înfățișează lupta 
maselor populare sub conduce
rea P C.R. pentru eliberarea 
patriei de sub dominația fascis
tă. Tot duminică, la Odorheiul 
Secuiesc. Miercurea Ciuc, 
Gheorghieni și Tușnad au avut 
loc manifestări cultural-artistice 
reunite sub genericul „Cînfec de 
viață nouă", susținute de forma
ții de amatori și ansamblul ar

(Urmare din vag. I) 
lâ 100 de kilowați la 110 kilo
wați. Care este in fond suportul 
acestor succese spectaculoase 
obținute pe toate meridianele 
lumii de întreprinderea bucu- 
reșteană ? — o întrebare fi
rească pe care reporterul și-o 
pune după ce trece în revistă 
toate împlinirile acestui inimos 
colectiv.

— în primul rînd dorința de 
autodepășire. caracteristică tu
turor muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor noștri — mi-a spus 
inginerul Tatiana Manea.

Pentru un mai puțin avizat, 
o vizită prin secțiile întreprin
derii ar stîrni nedumerire. De 
ce? Vîrsta acelora care, aplecați 
peste bancurile și mesele de 
lucru, semnează în metal faima 
uzinei, nu depășește decit ra
reori 25 de ani.

Am citit cîteva dintre „căr
țile de vizită" ale acestor tineri 
care, prin roadele muncii lor 
depuse cu migală și perseve
rență. sînt prezenți în același 
timp și la Hamburg Și la Cairo 
și la Sidney.

Ion Pizmac, unul dintre cei 
mai tineri, dar și buni bobinatori 
și-ă pus autograful numai în a- 
cest an pe 150 de convertizoare 
care au fost destinate exportu

(Urmare din pag. I)
re a le mai tulbura liniștea, el, 
intrusul, ateul, poetul, „vindu- 
tul păcatului". în sfirșit, fata 
nu se supune interdicțiilor pă
rintelui și revine la întreprinde
rea textilă unde lucrează ca bo
binatoare calificată, se reintil- 
nesc, Gabriel și Vasilica, dar 
regăsirea aduce după sine tea
mă. Vor să fugă în lume. El î$i 
va lua bagajul de poezii, chita
ra, o va lua și pe Vasilica, soția 
care încerca să uite cit mai re
pede du putință că în fiecare 
simbătă, într-o casă, „ne adu
năm sub jurămintul discreției și 
ne supunem următorului pro
gram : depunerea a cite 200 de 
lei de membru al sectei, la pre
dicatorul Diaconu, apoi 8,30-9,30 
rugăciune, 9,30-10,30 lecțiuni, 
10,30-11, pauză. în care se adu
nă „banii mici", adică un leu, 
doi, trei, care cit da. 11-12,30 
lectura bibliei și după-amiaza 
intre 19-21 iar lectura bibliei". 
O dată pe lună se intîmplă insă 
un lucru care a speriat-o foarte 
tare pe Vasilica. O orgie colec
tivă, undeva într-un grajd, de 
.care ea a fugit, mîniindu-și 
'foarte tare tatăl care, văzind in 
ea un suflet supus pierzaniei, 
i-a aplicat un stigmat pe spate, 
așa, câ să se sature să-și mai 
renege credința. Vasilica are de 
gind să fugă cu semn cu tot în 
lume, dar nu știe, nici ea nici 
Gabriel, dacă acolo unde vor fi. 
nu o va ajunge mînia tatălui și 
a fraților ei mai mari, care, du
pă ce vor fi publicate aceste rin- 
duri, vor deveni „martirii" sec
tei și o parte din ședințe le 
vor fi consacrate lor prin rugă
ciuni speciale de iertare a pă
catelor, ș.a.m.d.

Gabriel scrie poezii. Vasilica 
este sclava unor fanatici reli
gioși. Părinții lui Gabriel nici 
nu vor să știe de el plnă nu-1 
vor vedea despărțit de fata ca
re este, zic ei, principalul vino
vat al 'aptului că li s-a pătat 
bunul renume in oraș.

Părinții Vasilicăi, am spus ce 
poziție au față de tineri. Iar 
Gabriel față de Vasilica și Vasi

Numeroși spectatori din Ca
pitală au urmărit, timp de trei 
zile, o atractivă competiție in
ternațională de călărie rezer
vată tinerelor speranțe ale 
sportului echitației. La baza 
hipică din Calea Plevnei s-a 
desfășurat cea de-a 3-a ediție 
a „Cupei Prietenia", reunind 
mai mulți concurenți din Ceho
slovacia. Ungaria, Polonia și 
România, care au demonstrat 
reale calități pentru probele de 
obstacole. Dintre călăreții ju- 
ventiști, ce au evoluat în cele 
trei zile de concurs, s-au re
marcat Ștefan Ruska (Ceho
slovacia). Șandor Berki și Ist
van Kapoli (Ungaria), Jan 
Lipszyzski (Polonia), ca și ti
nerii noștri sportivi Cristian 
Grigore, Dania Popeseu și Mo-

FOTBAL
Terminînd la egalitate meciul 

cu formația batalionului de la 
Joinville (2—2), echipa studen
țească a României, care a în
vins cu 1—0 formația Turciei 
și a terminat la egalitate (0—0) 
cu Franța, se califică pentru 
sferturile de finală în campio
natul international universitar.

CAIAC—CANOE
La regatele de caiac-canoe de 

la Duisburg, echipajul român 
Viorica Dumitru, Maria Nichifo- 
rov s-â clasat pe locul doi în 
finala probei feminine de caiac 
dublu cu timpul de 1’50”29'100. 
Locul întîi a revenit echipajului 
Zirzow, Kaschube (R.D.G.) — 
l’46”79/100. In proba indivi-

• Șugaș-Bâi
Depășim grupuri de turiști, cu 

rucsacul in spate, porniți în 
obișnuita drumeție de sfârșit de 
săptămină. Ne vom reîntîlni cu 
toții în Șugaș-Băi, peste un 
ceas-douâ, fiindcă de la Sfîntu 
Gheorghe, reședința județului 
Covasna, pînă la Șugaș-Băi sînt 
numai 12 kilometri. Aici, la 
Șugaș-Băi, într-un cadru natu
ral de o rară frumusețe, a fost 
amenajată baza turistică pentru 
tineret. Vile cochete, elegante, 
pierdute în desimea pădurii. 
Camere de 3 și 4 paturi aran
jate cu gust, curate, aerisite, 
mobilate cu tot ce este necesar 
pentru a asigura o ambianță 
plăcută, iată cel de al doilea ar
gument menit să explice de te 
mulți tineri — beneficiind și de 
prețuri accesibile — vin să-și 
petreacă la Șugaș-Băi vacanța. 
Alături, un grup comercial ame
najat în stil rustic, strălucind de 
curățenie, oferă, un ceai, o bere, 
o prăjitură — masa se servește 
la restaurantul stațiunii — o 
cafea, țigări. Gospodari harnici, 
organizatorii — agenția B.T.T. 
Covasna — s-au gîndit și la cei 
care ăr dori să citească o carte, 
să joace o partidă de șah sau de 
remi. Posibilități de petrecere 
plăcută și reconfortantă a timpu
lui sînt numeroase și variate. Nu 
mai- puțin atractive, solicitînd de 
data aceasta condiția fizică, pe

SPOR T • TlIKf « W
Preocupare pentru 

formarea
activului obștesc

Să facem prezentările : Pop 
Eugen — Liceul industrial pen
tru industria alimentară Cluj, 
Pop Daniela — Liceul Indus
trial pentru exploatarea lemnu
lui Rm. Vîlcea, Manole Valeri- 
câ — Liceul de mecanică nr. 2 
Pitești, Negreanu Vasile — Li
ceul industrial pentru industria 
materialelor de construcții Ro
man, Dădîrlat Constantin — 
Școala profesională de construc
ții Buzău, Rădulescu Mircea — 
Grupul școlar energetic Cîmpi- 
na. Lungu Gabriel — Grupul 
școlar metalurgic Tîrgoviște, 
Matei Alexandru — Grupul șco
lar nr. 2 București. Nu este în 
intenția noastră o trecere în 
revistă a profilului variat și di
versificat al școlilor și liceelor 
de specialitate. Elevii amintit!, 
căci toți sînt elevi, sînt pre
ședinții asociațiilor sportive din 
unitățile școlare amintite care, 
alături de alți 500 colegi, se a- 
flă la Costinești în tabără de 
Instruire a C.C. al U.T.C.

Aflată in al șaptelea an de 
activitate, tabăra C.C. al U.T.C. 
pentru instruirea președinților 
asociațiilor sportive din școlile 
post-generale îți desfășoară fi
nul acesta programul In patru 
serii — două la Costinești (cîte 
500 de elevi fiecare) ți două la

Competiția a fost cițtigată de 
Valeriu Jurcă, „Strungul" A- 
rad, categoria juniori machete 
de avioane românești și Andrei 
Boloș, „Cimentul" Turda, ma
chete de avioane străine, care 
au devenit astfel campioni na
ționali la respectivele probe.

Memorialul „Aurel Vlaicu" a 
fost ciștigat de Luca Frenț, 
„Aripile" Brașov, la categoria 
machete de avioane românești 
și Valeriu Costache, la categoria 
machete de avioane străine.

EMIL ȘIMANDAN

nica Ringheanu, clasați pe 
locuri fruntașe. Cristian Grigo
re a ciștigat proba de deschi
dere, iar tînărul călăreț maghiar 
Șandor Berki s-a impus in pro
ba individuală, desfășurată a 
doua zi, fiind urmat in clasa
ment de cehoslovacul Ruska și 
reprezentanta noastră Dania 
Popeseu. în completarea pro
gramului, au evoluat Și membrii 
lotului republican de seniori, 
care se pregătesc în vederea 
unor importante confruntări : 
Campionatele internaționale ale 
Cehoslovaciei (la Bratislava, în 
luna august) și Balcaniada de 
călărie (Ia Istanbul, în Tuna 
septembrie).

M. L.

duală de canoe (1 000 m) a cîș- 
tigat Klaus Zeisler. (R.D.G.) — 
4’00”707100, urmat de Wichmann 
(Ungaria) — 4’01”20/100 și Pat- 
zaichin (România) 4’04”28/100. 
La canoe dublu (1 000 m) echi
pajul român Danieîov, Simionov 
a sosit pe locul trei. Același loc 
a fost ocupat de Marina Cosma 
în cursa de caiac simplu fete.

LUPTE
în turneul internațional de 

lupte de la Rostock, o remar
cabilă comportare au avut spor
tivii români C. Alexandru 
(48 kg), și Marin Dumitru 
(57 kg), care au cucerit meda
liile de aur la categoriile res
pective. La lupte libere. Petre 
Cernău (România) — 52 kg — 
a ocupat locul întîi, demonstrînd 
o excelentă formă.

care unii încearcă să și-o men
țină, alții să și-o recapete, sînt 
băile calde și reci care se pot 
face in amenajările stațiunii. Și 
chiar dacă sîntem obișnuiți cu 
apa minerală deja îmbuteliată, 
parcă altfel te simți cînd te 
aprovizionezi singur direct de la 
izvorul din apropiere. Așa arată, 
pe scurt, baza turistică pentru 
tineret de la Șugaș-Băi, bâză pe 
care agenția B.T.T. Covasna o 
ține permanent la dispoziția tu
turor celor ce doresc să-i fie 
oaspeți.

D. ALEXANDRU

• Năvodari
580 de pionieri Și școlari din 

25 de județe ale țării au sosit, 
zilele trecute, la Complexul de 
odihnă pentru copii din Năvo
dari. Timp de 3 zile, un tren cu 
20 de vagoane a adus noii tu
riști și a luat, spre casă, pe cei 
5 500 din seria întîi. Cantonați 
in cinci tabere — „Albatros", 
„Cutezătorii", „Delfin", „Pescă
rușul" și „Temerarii" — copiii 
vor petrece clipe de neuitat, la 
marginea mării, construind în 
nisip, desenînd. pe asfalt, mer- 
gind în excursii și drumeții. Ne
lipsite vor fi intilnirile cu „lupii 
de mare" — și întrecerile spor
tive, iar „Festivalul mării", or
ganizat în fiecare tabără — 
veritabil concurs de interpretare 
(cor, muzică ușoară și populară 
recitare, dans și construcții de 
piramide), își va cobori cortina 
după fiecare din cele 4 serii 
care vor mai sosi, pînă la sfir- 
șitui verii.

GH. UONsTĂl<fTTNEsCU

Gurghiu-Mureș, (cîte 250 fie
care).

De fapt ce-și propun orga
nizatorii ? în primul rind, după 
cum aveam să aflăm de la to
varășul Dorin Lăncrăjan, acti
vist al C.C. al U.T.C., generali
zarea experienței asociațiilor 
sportive fruntașe. în al doilea 
rînd instruirea metodică a ele
vilor cu problemele de condu
cere a asociațiilor sportive și a 
activităților sportive propriu- 
zise. Aceste două principale o- 
biective urmează să fie atinse 
printr-o suită de activități a 
căror complexitate își propune 
să formeze deprinderi și cunoș
tințe indispensabile. Remarcabil 
mi se pare faptul că întreaga 
activitate se ' desfășoară sub 
conducerea unui comandament 
format din elevi. în program 
sînt incluse lecții teoretice și 
practice de arbitraj pentru at
letism, fotbal, handbal, baschet, 
volei, schi — săniuțe, gimnasti
că modernă, tenis de masă, șah. 
Elevii sînt arbitrii, ei sînt și ju
cătorii. în paranteză fie spus, 
după un calcul aproximativ, di
feritele forme ale acestor 
cursuri au fost absolvite pină 
acum de circa 100 000 elevi. Ceea' 
ce nu e deloc puțin. Dar, re
venind la programul taberei, să 
menționăm competițiile proprii : 
„Crosul taberei" și „Cupa elibe
rării". Participants sînt, de a- 
semenea, obligați să treacă nor
mele prevăzute de regulamen
tul complexului „Sport și sănă
tate". Se discută și se realizează 
practic, pe schițe și machete, 
baza sportivă a școlii, calenda
rul competițional, programarea 
acțiunilor. în sfirșit, un capitol 
important al instruirii este re
zervat propagandei sportive’, 
modalităților de realizare a cu
loarului sportiv al școlii — cu
loar care include vitrina cu 
trofeele ciștigate avizierul, fo
tomontajul cu imagini din acti
vitatea școlii, sportivi de per
formanță etc.

Iată, așadar, un program 
chibzuit, cuprinzător, marcat de 
caracterul înainte de toate apli
cativ, condus și realizat de e- 
levii însăși, bucurindu-se de o 
asistență competentă, asigurată 
de cadre calificate din activul 
obștesc al secției de speciali
tate din C.C. al U.T.C. Profe
sori — menționăm cîteva nu
me : Nechifor Octavian. Dra- 
gomir Vasile, Ion Zburlan — ce 
muncesc cu dăruire și pricepe
re, studenți ai Institutului de 
educație fizică și sport, aflați 
în practică, se remarcă îndeo
sebi Elena Munteanu, Sergiu 
Girleșteanu, Ristea Ungureanu. 
care răspund cu deosebită soli
citudine entuziasmului și dorin
ței de a se instrui cit mai bine 
pe care toți cei prezenți aci. la 
Costinești. în tabăra de instrui
re și odihnă, o manifestă.

Interlocutorii noștri, elevii al 
căror nume le-am amintit la 
începutul acestor rinduri, ne a- 
sigurau. că au avut foarte mult' 
de invătat și că tot ceea ce 
și-au însușit vor transpune in 
practică in școlile in care în
vață și activează. Fapt pentru 
care ne-au și invitat să-i vizi
tăm, la ei acasă, pbntru a ne 
convinge, la fața locului, de a- 
devărul spuselor lor.

AL. DOBRE

• Costinești

Primii cinci sute de studenți 
și-au început vacanta pe litoral 
în modernul complex turistic 
pentru tineret. Evident, nu sînt 
singurii oaspeți ai taberei. Tot 
aici, și în această serie, benefi
ciază de binemeritata vacantă 
1 600 tineri de toate catego
riile, din toate județele țării. Îm
preună cu ei peste 600 de oas
peți străini, într-o largă și con
stantă acțiune de cunoaștere re
ciprocă, de întărire a bunelor 
relații pe care tinerii patriei noas
tre le au cu tinerii de pe toate 
meridianele lumii. Iar pentru ca 
lista să fie completă vom amin
ti și pe cei cinci sute de elevi a- 
flați la Costinești. în tabăra de 
instruire și odihnă a C.C. al' 
U.T.C.

Dincolo de valorificarea inte
grală a capacității complexului 
turistic, ceea ce reține atenția 
este programul bogat și variat 
pe care gazdele îl oferă cu ge
nerozitate : Spectacole, jocuri 
sportive. întîlniri cu artiști și for
mații de prestigiu din țară și 
străinătate Prin telefon o veste 
de ulfimă oră : vremea este ex
celentă.

M, STEREA



La Belgrad, a apărut un nou volum

NICOLAE CEAUȘESCU

IZABRANI SPIS1

Nikolae Causesku

Scrieri alese64

La Belgrad, a văzut lumina tiparului, sub egida 
Centrului editorial „Komunist", un nou volum cu- 
prinzînd selecțiuni din expunerile, cuvîntările și 
interviurile tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România.

laborării, lichidarea focarelor 
de încordare internațională, în-

„Scînteia tineretului4-*
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Japonia nevoită să-și reducă
ritmul de consum al energiei
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Intitulat „Scrieri alese", volu
mul cuprinde o amplă proble
matică ce pune în evidență cele tărirea rolului Organizației Na- 
mai diverse preocupări și relie
fează, totodată, rolul și 
contribuția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea și tra
ducerea consecventă în viață a 
politicii partidului și statului 
nostru de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvol
tate, de promovare a unor re
lații noi in viața internațională.

Prima parte a volumului în
mănunchează, sub titlul „Calea 
istorică a Partidului Comunist 
Român", lucrări referitoare la 
începuturile organizării clasei 
muncitoare, răspîndirea marxis
mului in România, crearea 
partidului politic revoluționar al 
proletariatului și transformarea 
partidului socialist in partid co
munist ; Partidul Comunist Ro
mân — nucleul, inițiatorul și 
organizatorul luptelor de clasă 
împotriva exploatării, a acțiuni
lor antifasciste și antirăzboinice, 
pentru răsturnarea dictaturii an- 
tonesciene și eliberarea țării de 
sub dominația fascistă ; Parti
dul Comunist Român — forța 
conducătoare a maselor în re
voluția populară, in lupta pen
tru victoria socialismului in 
România. _

Cea de-a doua parte — „Fău
rirea societății socialiste" — 
cuprinde lucrări referitoare la 
construirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate in Româ
nia. Cititorului ii sînt îrifățișa- 
te aspectele esențiale ale con
cepției și politicii partidului 
nostru privind dezvoltarea com
plexă și echilibrată a economiei 
naționale, munca de educație 
ideologică a partidului, dezvol
tarea învățămîntului și cerce
tării științifice, creația literar- 
artiștică în slujba formării o- 
mului nou, rolul partidului și al 
statului in edificarea noii so
cietăți, dezvoltarea democrației 
și legalității socialiste. înflori
rea națiunii în condițiile socia
lismului.

Politica 
Comunist 
celei de-a 
Iui. Textele reunite în această 
parte oferă o amplă prezentare 
a punctelor de vedere ale parti
dului și statului nostru legate 
de definirea raportului de forțe 
pe plan internațional, coexisten
ța pașnică și normele relațiilor 
dintre state, relațiile României 
cu țările socialiste, ou țările in 
curs de dezvoltare, cu țările ca
pitaliste dezvoltate, consolidarea 
cursului spre destindere. înfăp
tuirea securității pe continentul 
european, transformarea Balca
nilor intr-o zonă a păcii și co-

externă a Partidului 
Român face obiectul 
treia părți a volumu-

. țiunilor Unite, solidaritatea in- 
ternaționalistă * P.C.R. cu par
tidele comuniste și muncitorești, 
cu toate forțele democratice, an- 
tiimperialiste și progresiste din 
lumea întreagă.

Ultima parte a volumului este 
dedicată relațiilor de prietenie 
și strinsă colaborare dintre 
România și Iugoslavia. Pagini 
de adincă semnificație pun in 
evidență tradițiile îndelungate 
de bună vecinătate și conlucrare 
dintre popoarele celor două țări, 
conținutul nou și cursul conti
nuu ascendent al colaborării so
cialiste frățești româno-iugosia- 
ve, rolul de primă însemnătate 
pe care ii au in evoluția de 
ansamblu a relațiilor dintre Re
publica Socialistă România și 
R.S.F. Iugoslavia intîlnirile și 
convorbirile dintre conducătorii 
partidelor și statelor noastre.

Ampla biografie ce prefațea
ză volumul, evocă pe larg cele 
mai importante etape ale vieții 
și activității revoluționare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
ce se împletesc strîns cu cele 
mai semnificative momente ale 
mișcării muncitorești din țara 
noastră, ale evoluției politice, 
economice și sociale din Româ
nia, în anii premergători celui 
de-al doilea război mondial și 
în perioada construcției socia
lismului. Menționind tot ceea ce 
a adus nou in viața țării perso
nalitatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în ultimii ani, bio
grafia subliniază :

„Secretarul general al P.C.R. a 
imprimat o nouă concepție des
pre însuși procesul de conduce
re a vieții sociale. Vizitele de 
lucru. plecările pe teren, 
acolo unde se hotărăște soar
ta noilor realizări, consfătuiri
le Ia fața locului cu factorii in
cluși direct în acest proces au 
devenit o practică obișnuită ca
re, prin eficiența ~și operativita
tea sa, dă rezultate excepționale. 
Un asemenea mod de lucru, 
deosebit de energic a devenit 
practica generală pe care o 
folosesc toate cadrele de condu
cere. Așadar, a fost instituționa- 
lizat dialogul neîntrerupt cu 
poporul".

Referitor la politica externă 
se relevă că aceasta „a găsit in 
Nicolae Ceaușescu omul neobo
sit, activ, deosebit de dinamic, 
strălucitor și pasionat". Mențio- 
nindu-se că după Congresul al 
IX-lea activitatea internațională 
a României in slujba socialis
mului a căpătat noi dimensiuni, 
în continuare se scrie că „acor- 
dînd o atenție deosebită acestui

.»

i

aspect, Nicolae Ceaușescu a avut 
numeroase intilniri cu conducă
torii țărilor socialiste, exprimînd, 
în' cursul acestor intilniri, pre
cum și in numeroase alte prile
juri, poziția Partidului Comunist 
Român cu privire la necesitatea 
întreprinderii tuturor măsurilor 
posibile în scopul depășirii di
vergențelor existente între ță
rile socialiste, pentru întărirea 
colaborării și unității lor. Nicolae 
Ceaușescu a exprimat interesul 
permanent pentru crearea unui 
nou tip de relații intre țările so
cialiste care, în concepția lor 
principială și în aplicarea prac
tică, să ofere un adevărat mo
del ai relațiilor viitoare dintre 
toate statele lumii, ca state 
independente și egale in drep
turi".

In continuare, se vorbește des
pre opiniile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind securitatea 
în Europa, precum și alte pro
bleme internaționale majore, re- 
levindu-se că acordă o atenție 
permanentă dezvoltării relațiilor 
de bună vecinătate între țările 
balcanice, transformării acestei 
regiuni intr-o zonă a păcii, prie
teniei, colaborării între popoare, 
intr-o zonă fără armă nucleară.

„In cadrul acestor relații, co
laborarea dintre România și 
Iugoslavia s-a dezvoltat puternic 
in toate domeniile. La aceasta 
au contribuit și numeroasele in
tilniri dintre președinții Iosip 
Broz Tito și Nicolae Ceaușescu 
care, de fiecare dată, pe lingă 
relațiile bilaterale, au contribuit 
la reafirmarea pozițiilor con
structive ale celor două țări și 
abordarea soluționării unui șir 
de probleme actuale ale vieții 
internaționale, la sublinierea in
teresului lor activ pentru pro
movarea țelurilor destinderii, 
securității și colaborării interna
ționale. Aceste intilniri la nivel 
înalt se înregistrează ca momen
te importante ale evoluției rela
țiilor frățești dintre țările noas
tre socialiste și ca evenimente 
care, prin larga lor însemnătate 
internațională, întăresc și mai 
mult edificiul solid al prieteniei 
și colaborării româno-iugoslave 
in interesul cauzei generale a 
socialismului și păcii".

„Personalitate proeminentă, 
care s-a reliefat prin meritele 
sale deosebite în cursul a peste 
patru decenii de luptă în rîndu- 
rile mișcării revoluționare, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și-a 
consacrat întreaga sa viață și 
activitate luptei pentru răstur
narea regimului burghezo-moșic- 
resc, cauzei eliberării naționale 
și sociale a poporului român, 
pentru ridicarea nivelului de trai 
și de civilizație pe culmi demne 
de invidiat".

„In funcțiile de cea mai mare 
răspundere in care s-a aflat în 
partid și in stat, a demonstrat 
calități importante de conducător 
care este indisolubil legat de 
masele largi populare, devotat 
țării și poporului său, plin de 
dinamism și spirit novator, cu 
un larg orizont de cunoaștere și 
umanism profund.

In deplină putere creatoare, în 
țară și în afara granițelor ei, 
înconjurat de respect, incredere 
și prietenie, Nicolae Ceaușescu 
contribuie, prin energia și talen
tul său, la crearea unei lumi 
mai bune, la prosperitatea ei, Ia 
dreptate și pace" — se afirmă 
în încheierea biografici.

Editat în condiții grafice deo
sebite, volumul cuprinde, pe 
prima pagină, o fotografie a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Apariția celui de-al doilea vo
lum de lucrări ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, după cel pu
blicat de Editura „Medjunarod- 
na Politikă" în anul 1970, este 
apreciată ca un eveniment edi
torial de mare semnificație, ce 
vine in intimpinarea interesului 
ce exiștă în țara vecină și prie
tenă față de țara noastră, față 
de realizările ei, in construcția 
socialistă, față de prezența tot 
mai activă a României pe arena 
internațională, datorită poli
ticii promovate de Partidul Co
munist Român, de președintele 
Nicolae Ceaușescu,

Raportul întocmit de Agenția guvernamentală pentru știință 
și tehnologie subliniază că Japonia trebuie să-și reducă, pînă 
în 1985, ritmul anual de creștere a consumului de energie Ia 
5 la sută, față de 12 la sută 
zece ani.

cit s-a înregistrat in ultimii
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• UN COMUNICAT al gu
vernului ungar, difuzat de agen
ția M.T.I., informează că 
urma creșterii prețurilor 
piața mondială, guvernul a ho- 
tărît să majoreze prețurile de 
producție la unele materii prime 
de bază importate, inclusiv la 
combustibil. Cu începere de la 
1 septembrie 1974, se vor majora 
și prețurile de consum la com
bustibil și termofieare în medie 
cu 25 la sută, la brichete de 
cărbune — 16 la sută, lemne de 
foc — 18 Ia sută, păcură — 40 
la sută, gaze — 20 la șută, încăl
zire centrală și apă caldă 20 la 
sută. Prețul benzinei se majo
rează cu 40 la sută, iar al mo
torinei — cu 45 la sută.

Concomitent, guvernul a a- 
doptat o hotărîre privind acor
darea la salariați și pensionari 
a unui spor lunar de 50 de fo- 
rinți.

în 
pe

2,5 milioane tone. în anul 1973, 
ele au transportat în total 23 
milioane tone de diferite măr
furi.

Pentru cincinalul următor, 
planul prevede ca navele polo
neze să ajungă la o capacitate 
totală de transport de 7 mi
lioane tone. Pentru aceasta, flo
ta poloneză va fi înzestrată mai 
ales cu nave de mare capacitate, 
printre care tancuri petroliere 
de 145 000 tone și nave pentru 
transportul mărfurilor comune 
de 50—100 mii tone.

• ÎN CAPITALA columbiană 
și-a deschis porțile cea de-a 
10-a ediție a Tîrgului interna
țional, la care participă 43 de 
țări.

Luînd cuvîntul la festivitatea

S-A iNTREȚiNUT
CU DELEGAȚIA

DECLARAȚIA 
PREMIERULUI ENGLEZ

• ÎNTR-UN discurs rostit în 
localitatea Bangor, din Țara 
Galilor, primul ministru al An
gliei, Harold Wilson, a apreciat 
că problema renegocierii condi
țiilor de aderare a Marii Brita
nii la Piața comună se va afla 
în centrul confruntării dintre la
buriști și conservatori la viitoa
rele alegeri generale. Harold 
Wilson a arătat că opoziția a fă
cut inevitabilă o dezbatere pe 
această temă, prin refuzul de a 
sprijini renegocierea aderării 
Angliei la C.E.E. și respingerea 
ideii unui referendum popular.

• PORTURILE poloneze sînt 
legate prin 50 de linii maritime 
regulate cu porturi din toate 
continentele. Flota de transport 
a Poloniei dispune, în prezent, 
de circa 300 de nave cu o ca
pacitate totală

• UN purtător de cuvint 
al Ministerului de Externe al 
Republicii Vietnamului de 
Sud a declarat că, in inter
valul 6—10 iulie a.c., trupele 
administrației de la Saigon 
au comis peste 2 350 de vio
lări ale încetării focului in 
Vietnamul de sud. Aceste ac
țiuni saigoneze de încălcare 
a acordurilor existente au in
clus incursiuni militare îm
potriva teritoriului 
eliberate, operațiuni repre
sive de „pacificare" 
populației civile, bombarda
mente de artilerie și zboruri 
de recunoaștere aeriană.

zonelor
contra

CUTREMUR 
ÎN PANAMA

au

de transport de

• CÎTEVA zeci de case 
fost distruse, iar 200 de per
soane au rămas fără adăpost în 
provincia Darien a statului 
Panama, in urma unui cutre
mur de pămînt al cărui epicen
tru a fost localizat în regiunea 
Turbo, situată la frontiera Co
lumbiei cu Panama. La Ciudad 
de Panama, seismul nu a pro
dus pagube materiale însemnate.

Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa

Pe lingă adoptarea unor mă
suri ca restructurarea indus
triei, dezvoltarea tehnologiei 
pentru folosirea unor surse al
ternative de energie, /aportul 
apreciază că este necesară o 
mai bună utilizare a materiei 
prime energetice. Documentul 
scoate, în acest sens, în eviden
ță faptul că pierderile de ener
gie electrică se ridică la 50 la 
sută din producție. Raportul 
recomandă în consecință îmbu
nătățirea eficienței consumului 
de energie prin perfecționarea 
tehnologică a aparaturii și in
stalațiilor actuale, dezvoltarea 
tehnologiei pentru utilizarea a- 
pelor reziduale, realizarea unui 
sistem de recuperare a deșeuri- 

. lor industriale, construirea de 
rețele complexe pentru folosirea 
apelor reziduale din industrie, 
la încălzirea locuințelor, institu
țiilor, serelor, utilizarea mijloa
celor de transport public cu un 
grad redus de consum energe-

tic. Totodată, se relevă că prin 
perfecționarea tehnologică a in
stalațiilor din centralele termo
electrice ar putea fi economisite 
aproximativ 1,5 milioane tone 
de petrol, prin îmbunătățirea 
rețelelor electrice de înaltă ten
siune — circa 1 milion tone pe
trol, prin perfecționarea furna
lelor — aproximativ 6 milioane 
tone, iar prin ameliorarea in
stalațiilor din industria petro
chimică — peste 1 milion tone.

• PREȚURILE cu amănuntul 
au crescut în Italia, în luna iu
nie, a.c., cu 1,9 la 
luna precedentă, a 
minică, Biroul de 
guvernului Italian, 
iunie 1973, pînă la 
a adăugat Biroul de 
prețurile au crescut 
cu 17,1 la sută.

sută față de 
anunțat, du- 
statistică al 
începind din 
‘ iulie 1974, 

statistică, 
in Italia

1

U.T.C.-U.A.S.C.R.

NECESITATEA PROMOVĂRII UNOR RELAȚII 
ECONOMICE INTERNATIONALE DURABILE, 

STABILE Șl ECHITABILE

în ultima perioadă, în orga
nele de lucru economice ale 
Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa au conti
nuat discuțiile asupra unor noi 
prevederi de natură să amplifice 
și să favorizeze relațiile econo
mice și comerciale între statele 
participante și au fost convenite, 
în acest sens, unele formulări 
concrete.

Astfel, în plenara Comisiei a 
II-a, care se ocupă cu redacta
rea preambulului, au avut loc 
discuții, pe baza unor propuneri 
prezentate de delegația română, 
precum și de delegațiile Iugo
slaviei și Olandei.

Propunerile celor trei țări sînt 
complementare și subliniază că 
relațiile economice mondiale cu
nosc o interdependență crescîn- 
dă, ceea ce necesită depunerea 
de eforturi comune și eficiente 
pentru rezolvarea problemelor 
economice internaționale majore, 
cum ar fi cele privind materiile 
prime și energia. în acest con
text, în propunerea României se 
arată că este necesară promova
rea unor relații economice in
ternaționale durabile, stabile șl 
echitabile, de natură să contri
buie la dezvoltarea armonioasă 
a tuturor țărilor.

Tot în plenara Comisiei a II-a 
au avut loc discuții și asupra 
unei propuneri olandeze, care, 
în esență, prevede ca in defini
rea și realizarea formelor de 
cooperare să se țină seama și 
de necesitatea asigurării reci
procității obligațiilor și avanta
jelor. De menționat că în inter
vențiile lor pe această temă, re
prezentanții delegațiilor Româ-

niei, Iugoslaviei, Turciei și Gre
ciei au subliniat că, în condițiile 
existenței unor țări în curs de 
dezvoltare în Europa, care sînt 
confruntate cu nevoi și interese 
specifice, apare necesar ca pro
blemele acestora să fie reflectate 
corespunzător în documentele 
Conferinței.

în subcomisia pentru schim
burile comerciale au fost con
venite unele prevederi prin care 
se recunoaște importanța adop
tării de măsuri menite să asi
gure o participare mal largă a 
întreprinderilor mici șl mijlocii 
la realizarea achimburllor co
merciale între statele partltri- 
pante.

Președintele Algeriei, Hou- 
ari Boumediene, a oferit „o 
recepție în cinstea pârtiei” 
panților la prima Conferință 
a tineretului din țările lumii 
a treia de la Alger. In timpul 
recepției, șeful statului alge- 
rian s-a întreținut cu dele
gația U.T.C—U.A.S.C.R., con
dusă de Z
Ceaușescu, vicepreședinte al 
Consiliului U.A.S.C.R. De a- 
semenea, delegația U.T.C.— 
U.A.S.C.R. a avut convorbiri 
cu o serie de personalități 
algeriene participante la re
cepție.

In capitala algeriană s-au 
Încheiat lucrările primei Con
ferințe a tineretului din ță
rile lumii a treia, la care au 
participat reprezentanți al 
organizațiilor de tineret din 
peste 120 de țări din Africa, 
America Latină, Asia și din 
alte zone ale lumii.

Din țara noastră, a luat 
parte, ca invitată, o delega
ție a Uniunii Tineretului 
Comunist și Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști 
din România, condusă de to
varășul Nicu Ceaușescu, vice
președinte ' _
U.A.S.C.R.

Conferința 
„Unitatea și 
acțiune a 
lupta pentru eliberarea to
tală a popoarelor din lumea 
a treia, pentru propășirea 
lor economic*  și socială".

tovarășul Nicu

PLENARA C.C. AL

al Consiliului

* avut ca tem* 
solidaritatea de 
tineretului In

Kabore Athanase, 
director în Ministerul tineretului și sporturilor 
din Volta Superioară

R.S.F. IUGOSLAVIA : Aspect de pe banda de montai a auto
mobilelor de la Uzinele „Crvena Zastava" din Kragujevac.

ORIENTUL APROPIAT
• Reuniunea Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei • Noi contacte poli

tice și economice

DAMASC. — Comitetul Exe
cutiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei s-a întrunit, 
la Damasc — anunță agenția 
palestiniană de informații, 
W.A.F.A. Au fost trecute în re
vistă principalele aspecte ale si
tuației actuale, pe plan arab și 
internațional, și repercusiunile 
acestora asupra problemei pa
lestiniene.

efectuate în 
unde a avut 
erate, în special, situației din 
Orientul Apropiat.

Regele Hussein urmează să în
treprindă o vizită în Egipt.

Bahrein și Kuweit, 
convorbiri consa-

Hussein 
sîmbătâ

AMMAN. >— Regele 
al Iordaniei s-a întors 
seara la Amman după vizitele

Potrivit unor știri transmi
se de agențiile de presă, în 
ultimele zile, in Cambodgia, 
forțele patriotice duc lupte 
înverșunate cu trupele lonno- 
liste pe șoseaua nr. 4 Ia 
90-109 km sud de Pnom Penh. 
unde acestea încearcă să 
treacă la contraofensivă.

De asemenea, lupte puter
nice au Ioc în apropiere de 
localitatea Kompong Seila. 
unde garnizoana trupelor 
lonnoliste este încercuită de 
forțele patriotice. Aprovizio
narea militarilor încercuiți 
se realizează din Pnom Penh 
numai pe calea aerului.

de inaugurare, președintele Co
lumbiei, Misael Pastrana Borre
ro, a subliniat contribuția tîrgu- 
lui la întărirea prieteniei și cu
noașterii reciproce dintre sta
tele lumii.

PREOCUPĂRI ECONOMICE IN OLANDA
Primul ministru al O- 

landei, Joop den Uyl, s-a 
declarat optimist în pri
vința perspectivelor eco
nomiei olandeze.

„Olanda depășește în prezent 
cu bine șocul crizei energetice. 
Inflația în țara noastră este mai 
puțin gravă decît într-un mare 

x număr de alte state 
' avut de suferit de 

creșterii prețurilor
prime, iar perspectivele privind 
controlul inflației în 1975 sînt 
favorabile" — a spus Joop den 
Uyl. Aceste aprecieri au fost 
făcute de premierul olandez la 
încheierea unei reuniuni a cabi-

care au 
pe urma 
materiilor

netului său, consacrată, în prin
cipal, studierii prevederilor bu
getului pe anul 1975. Premierul 
Joop den Uyl a menționat, tot
odată, că principalele dificultăți 
cu care este confruntată econo
mia olandeză sînt inflația și 
șomajul, care afectează în etapa 
actuală 144 000 de persoane. El 
a arătat că bugetul pe anul 1975 
își propune, între altele, favori
zarea unei creșteri a cererii, ca 
mijloc de combatere a șomaju
lui. Viitorul buget, a adăugat 
primul ministru olandez, va ur
mări, totodată, limitarea crește
rii prețurilor, în scopul comba
terii inflației.

EVOLUȚIA LABORATORULUI SPAȚIAL SOVIETIC 

„SALIUT-3"
La 14 iulie, la ora 1,30, s-a 

încheiat cea de a noua zi de 
lucru a echipajului laborato
rului spațial sovietic 
liut-3“ în 
restru.

„Sa-
spațiul extrate-

Cosmonauții 
grafii pentru 
țiunilor geomorfologice 
suprafața Pămîntului în zonele 
de șes și muntoase ale unor re
publici sovietice din Asia Cen
trală și Pamir. Datele obținute 
în acest fel vor fi utilizate pen
tru găsirea de noi terenuri con- 
ținînd minerale utile. Cu ace-

au efectuat foto- 
studierea forma- 

de la

lași prilej se urmărește desco
perirea unor terenuri care pot fi 
folosite pentru construcția de noi 
localități și se va studia starea 
și mișcarea ghețarilor din munți.

Pentru perfecționarea siste
melor de pilotare manuală, au 
fost realizate experiențe la bor
dul navei „Soiuz-14“, care este 
cuplată cu laboratorul spațial. 
Cu acest prilej, a fost probat un 
nou aparat de orientare după 
Soare și după diferite planete.

Starea sănătății cosmonauților 
este bună, anunță’ agenția 
T.A.S.S. Laboratorul orbital își 
continuă zborul.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

U.T.M. DIN ALBANIA
In cadrul unei plenare a 

Comitetului Central al Uniu
nii Tineretului Muncii din 
Albania (U.T.M.A.), ale cărei 
lucrări s-au desfășurat la Ti
rana, primul secretar al C.C..' 
Iovan Bardi, a prezentat ra-' 
portul intitulat „Citeva pro
bleme ale consolidării orga
nizatorice * U.T.M.A.", anun
ță agenția A.T.A. Au mai 
fost discutate o serie de mă
suri privind intensifica
rea activității organizațiilor 
U.T.M.A. pentru dezvoltarea 
culturii fizice și sportului.

EPREZENTANȚI Al TINERETULUI DIN AFRICA, PARTICIPANT! LA

SEMINARUL BILATERAL U.T.C. - M.P.J./ VORBESC „SCÎNTEll TINERETULUI"

Mobilizăm tineretul la activitățile
economice, sociale și culturale '? •

i

I

CAIRO. — Ove Guldberg, mi
nistrul afacerilor externe al Da
nemarcei, a părăsit Cairo, unde 
a avut convorbiri cu omologul 
său, Ismail Fahmy. în cursul vi
zitei au fost semnate mai multe 
acorduri privind cooperarea în 
domeniul industriei. Partea da
neză a oferit un credit de 55 
milioane coroane în vederea 
achiziționării de echipament in
dustrial de către 
nemarca.

Egipt din Da

început con- 
dintre minis- 

al S.U.A., 
și reprezentan-

CAIRO. — Au 
vorbirile oficiale 
trul finanțelor 
William Simon, 
ții guvernului egiptean, privind 
dezvoltarea relațiilor economice 
dintre S.U.A. și Egipt, scrie co
tidianul cairot „Al Ahram". 
Punctele principale ale agendei 
convorbirilor se referă la posi
bilitățile sporirii volumului 
schimburilor comerciale dintre 
cele două 
financiară

KABORE ATHANASE, 
director în Ministerul ti
neretului și sporturilor 
din Volta Superioară, a 
luat parte la recențul se
minar organizat la Bucu
rești de Uniunea Tinere
tului Comunist și Mișca
rea Panafricană a Tine
retului. înainte de a pă
răsi Capitala l-am invi
tat la o scurtă convor
bire privind preocupă
rile pe linie de tineret 
din țara sa, precum și 
despre lucrările semina
rului la care participase.

case de cultură. In programele 
acestora includem manifestări 
economico-sociale, culturale și — . . ca(jrui aces(0r

construite prin 
tineretului, or- 
de alfabetizare 
patru cincimi

sportive. Tot în 
case de cultură, 
aportul direct al 
ganizăm cursuri 
— mai mult de _____
din locuitorii țării sînt din pă
cate încă analfabeți — ateliere 
artizanale. Un alt obiectiv im
portant este organizarea așa- 
ziselor „cimpuri colective". Ti
nerii preiau aceste loturi, le 
însămînțează, le întrețin și apoi 
le recoltează. Cu fondurile strin- 
se din valorificarea recoltei 
cumpărăm o serie de lucruri de 
care avem nevoie pentru dota
rea școlilor sau a caselor de 
cultură.

In ceea ce privește preocupă
rile de viitor, avem în vedere 
două obiective majore: integra
rea tineretului în muncă și sa
tisfacerea cerințelor esențiale 
ale tinerei generații, luind în 
considerație nivelul de dezvol
tare al țării noastre.

cipanților, cred eu, să facă un 
larg schimb de experiență asu
pra preocupărilor privind parti
ciparea din ce in ce mai activă 
a tinerei generații la lupta îm
potriva imperialismului, colo
nialismului și neocoionialismu- 
lui, a politicii rasiste. De ase
menea, seminarul a facilitat cu
noașterea mai profundă a lup
tei pe care o desfășoară in etapa 
actuală mișcările de eliberare 
națională de pe continentul nos
tru, eforturile, în continuă creș
tere, ale tineretului african de 
depășire a stadiului de înapo
iere economică și socială, con
secința îndelungatei dominații 
străine.

In aceeași ordine de idei, aș 
adăuga posibilitatea ce ne-a 
fost oferită de a cunoaște ne
mijlocit tineretul țării dv., ac
tivitatea Uniunii Tineretului 
Comunist, îndreptată spre 
bilizarea tinerei generații
opera constructivă pe care 
desfășoară întregul popor 
mân.

Fără indoială, momentul 
mai important al seminarului
l-a constituit primirea la pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a 
participanților Ia seminar. A 
fost pentru mine un eveniment 
festiv deosebit. Țin să subliniez 
că citisem din scrierile domniei 
sale. M-a impresionat ideile 
sale, expuse cu claritate, simplu 
și deschis. Cuvintele președin
telui Nicolae Ceaușescu, rostite 
la primirea noastră, mi-au întă
rit convingerea în sprijinul per
manent pe care conducerea sta
tului și partidului din România 
îl acordă tineretului din țara 
dv., luptei tineretului progre
sist din Africa, din întreaga 
lume.

i Convorbire consemnată de 
IOAN TIMOFTE

mo- 
la 
o 

ro-

țări, la colaborarea 
bilaterală.
— Emirul Qatarului,

• Așadar, care sînt obiecti
vele prioritare ale Ministerului 
tineretului și sporturilor din 
Volta Superioară?

• V-aș ruga să ne vorbiți de 
seminarul bilateral U.T.C.— 
M.P.J. Cum apreciafi această 
reuniune, ce v-a impresionat?

cei

CAIRO.
Sheikh Khalifa Ben Hamad Al 
Thani, a părăsit Alexandria, 
după o vizită de trei zile în 
Egipt, in cursul căreia a avut 
convorbiri cu președintele An
war Sadat. Au fost discutate 
ultimele evenimente din Orien
tul Mijlociu și relațiile bilate
rale.

— Dacă-mi permiteți m-aș 
referi la o acțiune cuprinzătoare 
pe care noi am inserat-o în cu
vintele „A ști — Înseamnă eli
berare totală". în cadrul acestei 
acțiuni ne străduim să mobili
zăm tineretul în vederea parti
cipării sale în activitatea eco
nomică, socială și culturală. 
Pentru a sublinia importanța 
preocupărilor în acest domeniu, 
vă pot informa că circa 60 Ia 
sută din totalul populației îl 
reprezintă tineri sub 25 de ani. 
O mare parte a activității noas
tre se desfășoară in cele 60 de

— De la început aș dori să 
subliniez că seminarul bilateral 
U.T.C.—M.P.J. mi-a lăsat im
presii excelente. Să nu credeți 
că spun acest lucru din politețe. 
In sprijinul afirmației mele vă 
pot aduce argumente. In primul 
rînd, această intîlnire intre re
prezentanți ai tineretului din- 
tr-o țară europeană și reprezen
tanți ai unor organizații de ti
neret africane a fost prima de 
acest gen. Apoi, tematica largă, 
dezbaterile fructuoase — desfă
șurate în spirit deschis, priete
nesc — au permis tuturor parti-
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ȚARA LUI SANNIKOV: Festival 
(orele 9,30: 11,45; 14; 16,15; 18,45; 
21); Feroviar (orele 9; 11; 13,15; 
15,30; 17.45; 20); Grădina Festival 
(ora 20).

VALEA: Lumina (orele 16; 18,15;
20.30) .

TREI SCRISORI SECRETE: Lu
mina (orele 9; 11.15; 13,30).

CLEOPATRA: Patria (orele 9,30; 
15; 19); Grădina Luceafărul (ora 
20.15).

DUEL PE AUTOSTRADA: Capi
tol (orele 9,30; 11.45: 14; 16,15; 18,30; 
20,45); Scală (orele 9.15; 11,30;
13,45; 16,15; 18,30; 20,45); Casa Fil
mului (orele 10; 12.15; 15,45); Gră
dina, Capitol (ora 20.15).

VANDANA: Sala Palatului (o- 
rele 17; 20.15); București (orele 8,30; 
11.30; 14,30; 17,30; 20,15); Favorit 
(orele 9,15; 12 15; 16 15: 19,15); Vic
toria (orele 9.15: 12,30; 15,45; 19); 
Grădina București (ora 20,45); 
Grădina Dinamo (ora 20,15).

BALUL DE SÎMBĂTÂ SEARA : 
Doina (orele 11; 13,15: 15.30;
20.30) — la ora 9.45 program 
desene animate.

PLIMBARE ÎN PLOAIA
PRIMĂVARA: Central (orele 9,15; 
11.30: 13.45; 16: 18,15; 20,30).

CHITTY CHITTY, BANG
BANG: Buzești (orele 9; 12.30: 16:
19.30) ; Volga (orele 9,30; 12.30: 16; 
19); Grădina Buzești (ora 20,15).

ȘAPTE PACATE: Excelsior (o- 
rele 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20 30); 
Gloria (orele 9; 11; 13;15; 17; 19); 
Grădina Titan (ora 20,30).

BALADA SOLDATULUI: Cotro- 
cenl (orele 14; 16: 18; 20).

CONTESA WALEWSKA: Grivița 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18,15;
20.30) ; Miorița (orele 9; 11,15; 13,30; 
18; 20,15).

PORȚILE ALBASTRE ALE O- 
RAȘULUI: Miorița (ora 15,45).

CEATA: Dacia (ora 20,30).
LA EST DE JAVA: Dacia (orele 

9 30: 12: 15.45: 18,15).
ADAM ȘI EV A IN CONFLICT ; 

Unirea (orele 16; 18,15).
A TRĂI PENTRU IUBIRE: Dru

mul Sării (orele 15.30; 18: 20,15).
50 000 DE DOLARI RECOM

PENSA : Melodia (orele 9; 11,15; 
13 30: 16: 18,15; 20 30); Modern (o- 
rele 9; 11.15: 13,30: 16; 18,15; 20.30); 
Tomis (orele 9; 11.15: 13.30: 15.45;
18; 20 15); Grădina Modern (ora
20.15) .

EXPLOZIA:
20.30) .

AFACEREA 
rele 15,30: 18; 
(ora 20.15).

DE BUNĂVOIE ȘI NESILIT DE 
NIMENI: Flacăra (orele 15.30; 18;
20.15) .

JOE LIMONADA: Flamura (ore
le 9: 11; 13.15; 15.45: 18: 20,15).

INAMICUL PUBLIC NR. 1 : Bu- 
cegl (orele 16; 18); Grădina Bu- 
cegl (ora 20 30).

APAȘII: Glulești (orele 15,30:18:
20.15) .

MOARA CU NOROC: Munca (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30).

Grădina Tomis (ora

DOMINICI: Lira (o- 
20,30); Grădina Lira

18; 
de

DE

FARSA TRAGICĂ: Pacea (orele 
15.30; 18; 20,15).
’UN COMISAR ACUZA: Floreas- 

ca (orele 15,30; 18: 20,15).
DEPARTE — ----------- -------

LANTUITA: 
19).

BRIGADA
TA: Popular

ASEDIU CU SURPRIZE:
(orele 15; 17,30; 20); Grădina Arta 
(ora 20,15).

RIO LOBO: Ferentari (orele 
15,30; 18; 20,15).

INIMA PE FRÎNGHIE: Cosmos 
(orele 15.30; 18; 20,15).

FRAȚII JDERI: Rahova (orele 
‘16: 19).

CĂLUȚUL ROIB: Progresul (o- 
rele 15.30; 18: 20,15).

IARNA FIERBINTE: înfrățirea 
(orele 15 30; 18; 20.15).

MAMA VITREGĂ: Moșilor (ore- 
' le 16; 18; 20).

MARINARUL EXTRAORDINAR: 
Vitan (orele 15.30: 18: 20,15): Gră
dina Vltan (ora 20.30).

CĂPITANUL NEGRU: Cringașl 
(orele 16: 18,15).

VACANTĂ LA ROMA: Grădina 
Unirea (ora 20.30).

FIECĂRUIA CE I SE CUVINE: 
Grădina Aurora (ora 20.15).

CHEMAREA STRĂBUNILOR : 
Grădina Moșilor (ora 20 15).

DE LUMEA DEZ- 
Viitorul (orele 15.30;

DIVERSE ÎN ALER- 
(orele 15.30: 18; 20,30).

Arta

dina Boema) ; UN BĂIAT DE
ZAHĂR... ARS _ ora 20.; Ansam
blul ..Rapsodia Română,f: ȚARĂ 
BOGATĂ-N FRUMUSEȚI — ora

PROGRAMUL I
16,30 Emisiune în limba maghia

ră. 19.00 Avanpremiera săptămînli. 
19.05 In defileul Dunării. 19.20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal: La cote
le anului XXX. 20.00 Panoramic 
științific. 20,30 Cîntecele tinereții. 
Muzică ușoară. 20,45 Roman foile
ton. Jurnalul doctorului Finlay. E- 
pisodul V: ,,O surpriză pentru Ja
net”. 21.35 Revista literar-artistică 
TV. 22.15 24 de ore.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București. Piața „Sctntefl“. Tel : 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl dlfuzorll din Întreprinderi șl Instituții 
Cititorii din străinătate pot tace abonamente prin „ROMPRESF1LATEL1A*  — Serviciul Import Export Presă — București — Calea Grivltel nr. 64—66 P.O.B. — 2001.

Teatrul „Ion Vasilescu" . EU
SÎNT TATĂL COPIILOR — ora
19.30 ; Teatrul „C. Tănase” (Gră-

PROGRAMUL 11

17.30 Telex. 17,35 Avanpremiera 
săptămînii. 17,45 Album coral. 18,00 
Film artistic: ,,O părere deosebi
tă”. Premieră TV- 19.10 Jazz cu 
formația Sile Dlnicu. 19.20 1001 de 
seri. 19.30 Telejurnal. 20,00 Film 
serial pentru copil. Daktari. 20.25 
Viața economică a Capitalei. 20.45 
Muzica românească în 
raneitate. 21.15 Baladă 
cest pămlnt. Corole din 
21.35 Desene animate,
documentar. Bach la Leipzig.

contempo- 
pentru a- 
cuaternar. 
21,50 Film

Tiparul t Combinatul poligrafic ,,Casa Sctnteil". 40 362


