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Prin telegrame adresate C.C. al P.C.R.,
tovarășului Nicolae Ceaușescu,
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oamenii muncii raportează

SUCCESE DE PRESTIGIU 

IN CRONICA ÎNTRECERII

Pentru a participa la lucrările fazei a treia, la nivelul cel mai înalt, 
a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa

Au îndeplinit sarcinile 
cincinalului

TOVARĂȘUL NICOLAI CEAUȘESCU
A PLECAT IERI LA HELSINKI

„în ce privește Conferința general-europeană, 
sper că semnarea documentelor va deschide 

o bună perspectivă pentru realizarea unor relații 
noi, bazate pe egalitate, pe respectul inde
pendenței și suveranității, pe renunțarea 

la forță și la amenințarea cu forța“
a declarat președintele Republicii Socialiste Romania 

la sosirea în capitala finlandeză
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii Socialiste 
România, a sosit, marți după- 
amiază, la Helsinki, în vederea

Printr-o telegramă adresată 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. oame
nii muncii de la întreprinderea 
de sticlărie și faianță din muni
cipiul Sighișoara raportează cu 
mindrie și satisfacție realizarea 
integrală a volumului producției 
industriale prevăzut pentru ac
tualul cincinal.

Acest rezultat este rodul mun
cii pline de abnegație, de răs
pundere patriotică cu care toți 
lucrătorii întreprinderii, in frun
te cu comuniștii, se scrie in tele
gramă — au luptat pentru a da 
viață înflăcărate! dumneavoastră 
chemări adresate întregului po
por de a realiza cincinalul îna
inte de termen. Vă asigu
răm, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că oamenii muncii 
din întreprinderea noastră, ală
turi de întregul popor, sint ata
șați trup și suflet politicii parti
dului și statului nostru, dau o 
inaltă apreciere activității neo
bosite pe care o desfășurați in

fruntea partidului și statului și 
vor susține și în viitor tot ceea 
ce întreprindeți pentru înfăptui
rea neabătută a hotărîrilor Con
gresului al XI-lea, pentru făuri
rea societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintarea 
României spre comunism.

Colectivul rafinăriei Ploiești a 
realizat prevederile planului 
cincinal. în telegrama adresată 
cu acest prilej tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU se 
serie :

Acționînd în spiritul Îndemnu
rilor dumneavoastră, sub per
manenta îndrumare și conducere 
a organizației de partid, sintem 
hotăriți să depunem în continu
are toate eforturile pentru ca bi
lanțul 1971—1975 să consemneze 
un spor ai producției globale de 
634 000 000 lei. în același timp 
vom munci neabătut pentru ca 
pină Ia finele anului să ne rea
lizăm angajamentele suplimen
tare care să conducă Ia diminu
area pagubelor produse de ca
lamități.

Au încheiat secerișul
Oamenii muncii de pe ogoare

le județului Neamț au terminat, 
zilele acestea, recoltarea griului 
de pe întreaga suprafață cul
tivată.

în telegrama adresată cu acest 
prilej Comitetului Central al 
Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, de către Biroul 
Comitetului județean Neamț al 
P.C.R., se arată între altele : Vă 
asigurăm, iubite tovarășe secre
tar general, că atit în agricultu
ră, cit și in industrie, în toate 
sectoarele vieții economico-so- 
ciale ale județului vom aplica 
neabătut indicațiile prețioase pe 
care ni le-ați dat la fața locu
lui, vom depune in continuare 
toate eforturile pentru aplicarea 
întocmai a hotărîrilor recentei 
plenare a C.C. al P.C.R.. pentru 
asigurarea condițiilor în ve
derea trecerii la realizarea mari
lor sarcini ale cincinalului revo
luției tehnico-științifice, la în

făptuirea hotărîrilor adoptate de 
Congresul al XI-lea. a politicii 
partidului și statului nostru de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de 
înaintare a României spre co
munism.

Recoltarea griului s-a termi
nat și in județul Bacău.

în telegrama trimisă, cu a- 
cest prilej. Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, de către Comite
tul județean Bacău al P.C.R. se 
spune : Vă asigurăm, mult iubite 
tovarășe secretar general, că 
oamenii muncii din agricultura 
băcăoană. conștienți de răspun
derile mari ce le revin, vor de
pune toate eforturile ca, prin 
obținerea unor producții sporite, 
să-și aducă pe deplin contribu
ția la recuperarea pierderilor 
suferite de economia țării, la 
progresul multilateral al Româ
niei socialiste.

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a plecat, 
marți la amiază, la Helsinki, 
pentru a participa la lucrările 
fazei a treia la nivelul cel mai 
înalt, a Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa.

Șeful statului român este În
soțit de tovarășii Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., George Macoves- 
cu, ministrul afacerilor externe, 
de consilieri și experți.

Ea plecare, pe aeroportul in
ternațional ..Mihail Kogălnicea- 
nu“, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost condus de tovarășa Elena 
Ceaușescu, de tovarășii Manea 
Mănescu. Emil Bobu, Ștefan 
Voitec. Cornel Burtică, Gheor- 
ghe Cioară, Lina Ciobanu, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, 
Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, Du
rr tru Popescu. Leonte Răutu, 

if Uglar, Ilie Verdeț, Vasi- 
Ie‘ Vilcu. Iosif Banc, Mihai Dalea, 
Mihai Gere, Nicolae Giosan, Ion 
Ioniță, loan Ursu. precum și de 
membri ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, de alte persoa
ne oficiale.

Pe frontispiciul aerogării, se 
afla portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, încadrat de 
drapele roșii și tricolore. Pe o 
mare pancartă era înscrisă ura
rea „Trăiască Partidul Comunist 
Român, în frunte cu secretarul 
său general".

Numeroși oameni aî muncii 
constănțeni. aflați pe aeroport, 
și-au manifestat cu însuflețire 
sentimentele de dragoste și pre
țuire față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru activitatea 
neobosită ce o desfășoară în 
slujba propășirii și creșterii 
prestigiului internațional , al 
României, a cauzei păcii și secu
rității, înțelegerii și colaborării 
in Europa și în întreaga lume.

La ora 14.15 aeronava prezi
dențială a decolat.

participării la lucrările fazei a 
treia, la nivelul cel mai înalt, a 
Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa.

Timp de 3 zile, în capitala 
Finlandei se vor reuni înalții 
reprezentanți ai celor 35 de state 
participante la conferință, în- 
tilnirea lor urmînd să se încheie 
prin semnarea, într-un cadru 
solemn, a actului final al Con
ferinței pentru securitate și co
operare in Europa.

Pe aeroportul din Helsinki, 
pregătit în vederea primirii șefi
lor de stat sau de guverne ai 
țărilor participante, președin
tele Nicolae Ceaușescu a fost în- 
timpinat și salutat cu deosebită 
cordialitate de președintele 
Republicii Finlanda. Urho Kek
konen, de ministrul afacerilor 
externe al țării gazdă, Olvi Mat- 
tila, de alte personalități.

Erau prezenți ambasadorul 
Finlandei la București, Pentti 
Suomela, și ambasadorul Româ
niei la Helsinki, Constantin 
Vlad.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu este însoțit de to
varășii Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe.

Șeful statului finlandez a a- 
dresat un călduros bun venit 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
exprimîndu-și satisfacția de a-1 
saluta, pentru a doua oară, pe 
pămîntul Finlandei. Evocînd în
trevederile anterioare, de la 
Helsinki și București, președin
tele Urho Kekkonen a expri
mat bucuria sa pentru această 
nouă întîlnire.

Răspunzînd cu aceeași căldu
ră, președintele Nicolae 
Ceaușescu a dat expresie senti
mentelor sale prietenești față 
de președintele Urho Kekko
nen. față de poporul Finlandei, 
și-a manifestat satisfacția pen
tru această revedere.

într-o sală special amenajată 
în clădirea aeroportului, un ma
re număr de ziariști, reprezen- 
tînd agenții de presă, ziare, pos
turi de radio și televiziune din 
Europa. S.U.A. și din întreaga 
lume, au solicitat președintelui 
Nicolae Ceaușescu o declarație 
cu prilejul sosirii sale la con
ferință. Răspunzînd solicitării, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
a declarat :

„Aș dori să folosesc prilejul 
de a mă afla din nou in Fin
landa — de data aceasta cu 
prilejul Conferinței general-eu- 
ropene — pentru a adresa po
porului prieten finlandez un 
salut și cele mai bune urări de 
prosperitate și fericire.

în ce privește Conferința ge- 
neral-europeană, sper că semna
rea documentelor va deschide 
o bună perspectivă pentru rea
lizarea unor relații noi. bazate 
pe egalitate, pe respectul inde
pendenței și suveranității, pe 
renunțarea la forță și la amenin
țarea cu forța.

în ceea ce o privește. Româ
nia apreciază pozitiv rezultatele 
de pînă acum ale conferinței, 
dar știm că mai sint multe pro
bleme de soluționat și de-abia 
după semnarea documentelor 
trebuie să înceapă o activitate 
intensă pentru transpunerea lor 
în viață, a prevederilor acestor 
documente".

Pe aeroportul din Helsinki, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost intimpinat și salutat cu deosebită 
cordialitate de președintele Republicii Finlanda, Urho Kekkonen.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întîlnit 
cu președintele Partidului Comunist 

Finlandez
Relatarea întrevederii in pagina a lll-a

In construcția barajului de la Jidoaia sint incorporate munca en
tuziastă și spiritul de supremă dăruire ale tinerilor brigadieri de 

pe Lotru.

Fotografia : GHEORGHE CUCU

UN EVENIMENT DE MAJORĂ
IMPORTANTĂ ÎN VIATA EUROPEI CUM NE GOSPODĂRIM PROPRIA CASĂ?

Privirile Europei sint în
dreptate incepind de astăzi 
spre Helsinki. Reuniunea eu
ropeană la cel mai înalt ni
vel, pe care o găzduiește ca
pitala finlandeză, se înscrie 
in categoria evenimentelor 
cu semnificații majore. Șefii 
de stat și gtivern din 35 de 
țări se intilnesc la cea de a 
treia fază a Conferinței pen
tru securitate și cooperare în 
Europa — întîlnire fără pre
cedent in istoria continentu
lui prin tematica abordată, 
prin amploarea participării 
și prin nivelul reprezentării. 
Prezența la reuniune a pre
ședintelui Republicii Socialis
te România, Nicolae 
Ceaușescu, constituie o ex
presie a importanței deose
bite pe care țara noastră o 
acordă cauzei securității eu
ropene, eforturilor pentru 
făurirea unei Europe a păcii 
și conlucrării rodnice.

Evenimentul de la Helsinki 
este salutat cu legitimă spe

ranță de către opinia publi
că. Intiinirea exponenților cei 
mai autorizați ai celor 35 de 
state constituie un moment 
capabil să stimuleze procesul 
destinderii in Europa și in 
lume, să contribuie la afir
marea unor relații noi, de
mocratice, între statele con
tinentului, Ia asigurarea con
dițiilor pentru dezvoltarea li
beră, independentă, a fiecă
rei națiuni, stăpină pe des
tinele sale. într-o lume care 
cunoaște profunde mutații, 
în care se afirmă viguros 
voința popoarelor de a-și de
cide de sine stătător soarta 
și de a pune capăt oricăror 
practici imperialiste de dic
tat și asuprire, ideile așezării 
relațiilor dintre țările Euro
pei pe fundamentul unor 
principii noi, de reală și de
plină egalitate, de scrupulos 
respect al independenței și 
suveranității naționale, nea
mestecului în afacerile in
terne, integrității teritoriale,

avantajului reciproc, de ne- 
recurgere la forță sau la a- 
menințarea cu forța, idei de 
o rezonanță universală, au 
întrunit aprobarea tuturor 
celor preocupați de viitorul 
continentului. Forța pe care 
au dobindit-o ideile securită
ții europene este rezultatul 
concordanței depline cu aspi
rațiile și interesele vitale ale 
popoarelor Europei. Dialogul 
de Ia Helsinki și Geneva a 
devenit posibil datorită schim
bărilor produse în Europa și 
în lume, a luptei ferme a po
poarelor, a creșterii rolului și 
influenței lor in viața inter
națională.

Negocieri care s-au pre
lungit timp de aproape trei 
ani au fost necesare pentru 
a se ajunge la elaborarea 
..Actului final" pe care re
uniunea la nivel înalt ur-

EUGENIU OBREA

(Continuare in pag,, a IV-a)

Viața de familie 
în căminele 

de nefamiliști
Ceea ce numim „viață de fa- 

milie“ este, in fond, o existență 
complexă determinată de relații 
care se întrepătrund, se inter- 
condiționează, se dezvoltă in
tr-un anume sens, in context cu 
alte microgrupuri, cu societatea 
însăși. Iar cînd o asemenea fa
milie numără două-trei sute de 
membri — căci astfel privim că
minele muncitorești pentru ti
neret — conexiunile ce se stabi
lesc sint mult mai multe, mai 
nuanțate. Pentru menținerea e- 
chilibrului stabil al acestei mari 
familii este necesară veghea res
ponsabilă, permanentă a... tu
torilor (l-am. numi pe conducă
torii întreprinderilor respective,

serviciile administrative, organe
le U.T.C. și sindicat, comitetele 
de cămin). Și înaintea acestora 
trebuie așezate comportarea fie
cărui membru al familiei, efor
tul său de a crea și menține un 
climat de armonie deplină, de 
respect și afecțiune, de intran
sigentă față de orice fel de tra
iectorie aberantă. Departe de a 
încerca să recreem un tablou 
cit de cit complet, al acestei 
vieți de familie, reținem citeva 
secvențe care o recompun in li-

VASILE RAVESCU

(Continuare în pag. a ll-a)

Exigențe in activitatea de export-import

Fiecare contract cu beneficiarii 
externi trebuie să vizeze 
o înaltă responsabilitate

Una dintre cele mai vechi întreprinderi de comerț exterior 
din țară, Metalexportimport, și-a adus in cei 28 de ani de 
existență o remarcabilă contribuție Ia dezvoltarea si moder
nizarea metalurgiei românești, la afirmarea produselor sale 
în lume. De trei ori decorată cu Ordinul Muncii clasa I. de 
nenumărate ori evidențiată in întrecerea socialistă. întreprin
derea Metalexportimport s-a impus ca o firmă prestigioasă 
reflectînd. de fapt, puternica dinamică a industriei noastre in 
anii socialismului.

Acest final de cincinal șl apropiata intrare în cincinalul 
următor situează colectivul unității — ca de altfel întreaga 
economie — pe coordonatele unor sarcini complexe, de cea 
mai mare răspundere, sarcini reieșite din Directivele Con
gresului al XI-lea și reafirmate de recenta Plenară comună 
a C.C. al P.C.R. și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice 
și Sociale. In abordarea lor, comuniștii, uteciștii, ceilalți lu
crători ai Metalexportimport-ului pornesc de la exigențele con
ducerii partidului față de activitatea de comerț exterior, de 
la experiența și tradiția lor muncitorească, de la convingerea 
fermă că export-importul de metal poate și trebuie să se 
realizeze în condițiile unei rentabilități reale, optime, în con
tinuă creștere.

Convorbire cu tovarășul 
VASILE NEGRESCU, 

director general al Întreprinderii 
Metalexportimport

în introducerea convorbirii 
noastre, cum era firesc, direc
torul întreprinderii, tovarășul 
Vasile Negrescu, se referă la 
bilanțul economic pe perioada 
de pînă acum, apreciindu-1 po
zitiv. într-adevăr, pe primul se
mestru planul la export a fost 
depășit cu 3 la sută ceea ce 
presupune încasarea în plus a

ROMULUS LAL
(Continuare în pag. a lll-a)
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CUI > ADRESAM?
în județul Sălaj, in condiții 

specifice de climă, anul acesta 
și ele sensibil modificate dato
rită sporului de umiditate, cam
pania de recoltare cunoaște în 
aceste zile momente de maximă 
încordare. S-a încheiat recolta
tul orzului. Și al griului de pe 
circa jumătate din suprafețele 
deținute (28 600 ha). In următoa
rele 7—8 zile, acesta se va afla 
in hambare, căci viteza zilnică 
de înaintare a frontului de lu
cru cu mijloace mecanice si 
manuale este de 2 000 ha. Se 
lucrează în același ritm la eli
berarea terenurilor în vederea 
însămințării culturilor duble (cu 
porumb-siloz și sfeclă furajeră). 
Se lucrează intens la culesul le
gumelor și fructelor, la întreți
nerea unor culturi, a livezilor și 
viilor, la înstlozări. Cimpul pare 
o adevărată uzină, cu sute de 
secții, in care zgomotul muncii 
este viu din zori și pină în 
noapte. Aici nu este vreme nici 
pentru reflectare, nici pentru 
vorbe, ei numai pentru fapte. 
Vorbesc pentru lucrătorii o- 
goarelor, dacă ideea dialogului 
ne persecută totuși, chipurile lor 
arse de soare, palmele tari, sa
rea frunților și. Ungă toate a- 
cestea, zimbetul de seară cind 
pămîntului i-au mai fost smulse 
alte mii de tone de rod. Vor
besc pentru ei cifrele, recoltate 
sub un soare dogoritor.

Totul se face din mers. Se de
plasează forțe de muncă în zone 
de primă urgență. Se repară 
mașini agricole împrumutate u- 
nor județe din sud, grav afec
tate de inundații. Se recondițio
nează seceri și coase. Și dacă 
expresia n-ar părea ridicolă, se 
mănîncă și se doarme din mers.

Cînd secretarul U.T.C. 
pleacă în concediu, 
intră și comitetul 

în vacanță?
La ora cind apar aceste rin

duri, Maria Pali, secretara co
mitetului U.T.C. de la întreprin
derea de confecții Miercurea 
Ciuc se va fi întors, probabil, 
din concediu. Nu este în intenția 
acestor rinduri de a pune sub 
semnul întrebării un drept le
gal, firesc al oricărui lucrător, 
drept de care se bucură și 
Maria Pall. însă. în același 
timp, nu putem și nu dorim să 
ne raliem climatului de indo
lență și dezinteres in care în 
acest timp (și nu numai în a- 
cest timp) s-a desfășurat acti
vitatea Comitetului U.T.C. din 
întreprinderea de confecții 
Miercurea Ciuc și — în primul 
rînd — al secretarei sale.

Să exemplificăm, concret, 
prin limbajul fără echivoc al 
faptelor. în prima decadă a a- 
cestei luni, Maria Pall intră în 
concediul legal de odihnă pe 
anul 1975. In acest scop, fără 
nici o aprobare (sau măcar în
științare) a organului superior 
U.T.C. decalează datele dezbate
rilor de sinteză la învățămîntul 
politico-ideologic U.T.C., s-ar 
putea bănui pentru a putea cu
prinde, efectiv, alături de ceilalți 
membri ai biroului, graficul des
fășurării lor. Nimic mai fals : 
în tot cursul lunii iunie Maria 
Pall nu a participat la nici o 
asemenea dezbatere, iar ceilalți 
membri ai biroului au făcut-o 
sporadic și ineficient. Nici nu 
este de mirare că, apreciind sla
ba calitate și eficiență a acestor 
dezbateri, Comitetul orășenesc 
Miercurea Ciuc al U.T.C. a dis
pus repetarea lor, membrii bi
roului urmînd a fi repartizați 
concret, pe organizații, pentru 
a pregăti din timp, temeinic, a- 
ceste dezbateri. _

Or, realitatea este că, pma in 
prezent, deși o parte dintre or
ganizațiile U.T.C. și-au_ ținut 
aceste dezbateri, membrii birou
lui U.T.C. nu au participat, e- 
fectiv, la nici una dintre ele, 
faptul motivindu-se prin aceea 
că de vreme ce secretarul 
respectivei organizații U.T.C. 
este membru în comitetul U.T.C. 
pe întreprindere el_ se... îndru- 
mă și se controlează pe sine in- 
suși. Să mai adăugăm la toate 
acestea și faptul că în restul 
organizațiilor U.T.C., care urmau 
să iși țină dezbaterile în săptă- 
mîna următoare nu cunoșteau, 
și asta cu 5 zile înainte de data 
adunărilor generale, ordinea de 
zi, conținutul și obiectivele a- 
cestor dezbateri. _

La rîndul ei, nici Agnes Pe
ter, responsabilă cu probleme 
politico-ideologice în comitetul 
U.T.C. pe întreprindere nu este 
mai lămurită : ..Eu sînt aleasă 
de două săptămini în această 
funcție, dar nimeni nu mi-a 
spus pină acum ce să fac“. Ni
meni, adică nici măcar Marja 
Pali, în prezența căreia s-a fă
cut alegerea și care, în cele do- 
uă-trei zile pină a intra in con
cediu, nu și-a găsit cîteva mi
nute pentru a discuta cu _ cea 
căreia îi revenea, în primul 
rînd. răspunderea pregătirii și 
desfășurării acestor dezbateri de 
sinteză. Or, aceste dezbateri fu
seseră reprogramate tocmai în 
vederea ridicării eficienței lor 
politice, educative, a creșterii 
răspunderii organelor și orga
nizațiilor U.T.C. din Întreprin
dere pentru buna lor pregătire 
și desfășurare. Și totuși, iată-ne 
exact de unde am plecat — dez
bateri formale, lipsite de conți
nut, care s-au ținut numai ca 
să se țină, fără ca nimeni din 
birou (sau din comitet) să cu
noască exact, precis, stadiul, 
conținutul și finalitatea lor.

Telul trebuie însă atins. Și va 
fi cu siguranță atins. E vorba 
doar de bogăția țării. De pulsul 
firesc al existenței sale.

Am trecut prin citeva sate 
unde muncile agricole se aflau 
țn toi. Erau pustii. Peisajul 
ne-ar fi putut părea dezolant,

• 22 000 DE TINERI PE FRON
TUL PÎINII • VACANȚA ? MUL- 
ȚUMIREA DE A FI FOLOSITOR 
ȚARII I • UN NOU OBIECT DE 
STUDIU : ARITMETICA OGO- 
RULUI • O ANIVERSARE IN 

LANURI

dacă n-am fi presimțit undeva 
în afara lor concentrată o mare 
suflare omenească. In comuna 
Agrij, pe o ploaie torențială 
am intilnit în cîmp toți mem
brii cooperatori, tineri, vreo 400 
de tineri cum ni s-a spus, elevi 
aflați în vacanță, președintele 
C.A.P.-ului, primarul, șeful de 
post și ajutorul său, cadrele 
medico-sanitare, secretara orga
nizației U.T.C., Ruxandra Iacob 
o fată firavă, ce iși serba atunci, 
acolo, la recoltat, cu cei mai 
mulți „invitați" pe care i-a a- 
vut vreodată, cei 22 de ani... O 
singură „învoire". Medicul co
munei. Fiindcă avea un caz grav 
de pneumonie. Un copil.

In comuna Buciumi, un peisaj 
asemănător. Fără ploaie însă, 
l-am găsit greu pe primarul co
munei, loan Maripcaș, și pe pre
ședintele C.A.P., Nicolae Ha- 
dade. Pentru că de multe zile

Un alt obiectiv important al 
acestei perioade, analiza re
zultatelor întrecerii „Tineretul — 
factor activ" și stabilirea (acum, 
în luna iulie !) a angajamente
lor in cinstea Congresului al X- 
lea al U.T.C. și Conferinței a X-a 
a U.A.S.C.R. este și el lăsat pradă 
aceluiași dezinteres, deși în pla
nul de măsuri înainte amintit 
se specifică în mod expres 
că „membrii biroului vor fi 
repartizați fiecare pentru a 
sprijini in acest sens organiza
țiile U.T.C.". Or, lucrul a rămas 
numai pe hirtie și în virtutea a- 
celuiași principiu („secretarul 
U.T.C. este membru in comitet 
și deci el se îndrumă și se con
trolează pe sine" !) pină în pre
zent în nici o organizație nu 
s-a întreprins nimic.

Ba, să nu greșim, un singur 
membru al biroului, casiera Ma
ria Gherghely, a participat la 
organizația nr. 8, organizația în 
care realizările se situează în 
continuu sub cifrele de plan, și 
la a cărei adunare U.T.C. pe lu
na în curs s-a discutat despre... 
moda sezonului. Mai subiect de 
actualitate nici că se putea !

Să mai adăugăm la cele de 
mai sus și faptul că pină in 
prezent in nici o organizație 
U.T.C. nu s-au convocat adună
rile generale de dare de seamă 
și alegeri, că atît data conferin
ței U.T.C. pe întreprindere, ca 
și angajamentul organizației 
U.T.C. in cinstea Congresului 
sint, practic, necunoscute tine
retului din întreprindere și vom 
avea o imagine, sumară, dar 
foarte elocventă, despre lipsa de 
răspundere și exigență cu care 
comitetul U.T.C., secretara sa, 
au privit aici, la întreprinderea 
de confecții Miercurea Ciuc, pe
rioada pregătirii unui moment 
esențial in întreaga viață și 
muncă a organizațiilor U.T.C.

Firesc ar fi fost, desigur, ca 
în absența secretarei U.T.C., 
locțiitoarea sa, Piroșka Markoș, 
să fi preluat in primul rind, co
ordonarea tuturor acestor acti
vități. Dar cum poți coordona, 
cînd n-ai avut ce... prelua ? Cind 
secretarul îți „trasează sarcina" 
ca pe perioada absenței sale să... 
stringi planurile de muncă de la 
organizații și cu asta- basta și 
cu transmiterea de sarcini ? Nu-i 
vorbă, că la mijloc la fel de 
bine este vorba despre propria 
lipsă de inițiativă, de pasivitatea 
și comoditatea cu care s-a adap
tat situației și locțiitoarea.

Și toate acestea, intr-o orga
nizație U.T.C. cu peste 900 de 
membri, intr-o întreprindere în 
care cei ce lucrează sînt, în ma
joritate covîrșitoare, tineri, se 
confruntă cu exigențele unui an
gajament anual asumat de 2 500 
mii lei producție globală, din care 
aproape jumătate rămîne — în
că — de îndeplinit.

Am vrea să fim bine înțeleși. 
Constatările noastre vizează, de
opotrivă, organizația U.T.C.. ca 
și organele sale alese. Dar, în 
climatul major de maximă exi
gență și seriozitate, în care fie
cărui utecist, indiferent de pozi
ția sa în organizație, i se cere 
pe lingă rezultatele profesionale, 
o participare intensă, responsa
bilă la viața organizației sale, 
dezinteresul deliberat cu care 
a abdicat de la îndatoririle sale 
Maria Pali- se impune să fie 
abordat tocmai prin prisma a 
ceea ce 900 de uteciști, toți ti
nerii din întreprindere așteaptă 
de la cel pe care l-au învestit 
cu destinele organizației lor.

ȘERBAN CIONOFF . 

biroul lor e cimpul. Ne-am in
teresat de stadiul recoltării. In 
următoarele zile, tot ceea ce e 
mai de preț in culturile cerea
liere, griul, se va odihni în 
hambare. Se va realiza nu nu
mai producția scontată, ne in
formau ei, ci și producții supli
mentare (la cereale, finețe și le
gume). „Nimic nu ne mai poate 
împiedica să realizăm ceea ce 
ne-am propus" — spunea loan 
Marincaș — Nici vremea ? — 
„Nici. V-o spune un țăran" — 
Totuși— „Locurile astea nu-s 
pustii. Sînt locuite de oameni. 
De un soi, nu vă supărați, mai 
special de oameni".

In agricultura județului Sălaj, 
lucrează acum aproape 22 000 de 
tineri. Elevi din sate, elevi de 
la orașe, muncitori, funcționari 
etc. Există pe teritoriul său un 
șantier județean de muncă pa
triotică în agricultură. La Cras- 
na. Aici se vor „perinda", in 
continuare, toată vara, mai mul
te sute de tineri din tot județul. 
Mai există, de asemenea, 74 de 
șantiere locale de muncă patrio
tică, fiecare cu un efectiv în 
medie de 200—300 de tineri. Ori
care dintre aceste șantiere are 
obiective precise, sarcini exacte, 
de care acesta se achită inte
gral. A te achita integral de o 
sarcină sau a o depăși pare un 
cuvint, unul ca oricare altul. Ce 
înseamnă aceasta în realitate ? 
Mă uit la „sinteza" săptămînii 
trecute. La nivel de județ. Re
coltat păioase : 158 ha. Trans
portat grîu : 233 tone. Selectat 
griu : 697 tone. Eliberat teren 
paie : 219 ha, însilozat : 710 tone. 
Cosit furaje : 60 ha. Cules legu
me : 80 tone, lnsămințări culturi 
duble : 24 ha. Prășit sfeclă, le
gume, tutun, vie... Citesc în 
dreptul fiecărei rubrici zeci și 
sute de hectare. Pentru prima 
oară cifrele ne par a avea o poe
zie aparte. Pentru prima oară ci
frele ni se par însuflețite. Ele 
adună munca unei săptămini a 
atitor brațe tinere. Apelind chiar 
numai la această aritmetică nu 
ne mai putem imagina agricul
tura țării fără tineri, fără elevi, 
fără studenți. Pentru, toate a- 
cestea reporterii au găsit, încă 
mai de mult, un titlu : „Vacanță 
in haine de lucru". E frumos. 
Nu este însă exact. Aici este 
vorba de zile fierbinți de muncă, 
de un eroism care nu-și caută 
nici un nume. Vacanța este o a- 
mintire care nu stirnește nici un 
regret. Vacanța, dacă i se poate 
spune astfel, rezidă în mulțu
mirea de a fi, după puteri, folo
sitor țării și celorlalți.

Reporterii amatori de senza
țional nu o vor descoperi, ca 
atare. Pentru că este infiltrată 
în cotidian. In firesc, „senzațio
nală" este acum fiecare faptă de 
muncă.

C. R. CONSTANTINESCU

Descoperiri 
arheologice

O nouă așezare neolitică, a- 
parținind culturii Cucuteni, a 
fost recent identificată, cu oca
zia lucrărilor agricole, in raza 
satului Obirșeni, județul Vaslui. 
Complexul de locuințe descope
rit aici păstrează un bogat ma
terial arheologic, cu precădere 
ceramică și obiecte din piatră. 
Fragmentele ceramice, în cea 
mai mare parte pictate, provin 
de la vase de provizii, ornamen
tate cu brîie spiralate sau în 
formă de meandre, în trei culori 
— alb, negru și brun.

în același depozit arheologic 
s-au păstrat topoare din piatră 
(gresie fină, marnă sau silex), 
precum și vîrfuri de săgeți. 
Cele mai valoroase piese desco
perite aici și care au atras în 
mod deosebit atenția specialiști
lor sint două sceptre din piatră, 
de formă ovoidală, cu fețele or
namentate cu creste și caneluri 
de diverse forme. Sceptre de 
felul celor de la Obirșeni sînt 
foarte rare la noi în țară, ne- 
maiexistînd decît un singur e- 
xemplar descoperit, cu mai bine 
de un secol in urmă, în localita
tea Vaja din județul Harghita.★

Un nou castru roman, clădit 
după sistemul clasic cu zid 
înalt, val și șanț de apărare, a 
fost descoperit, in urma unor 
sondaje arheologice, la Feldioara

(Urmare din pag. I) 

niile ei esențiale pe cea din 
unele cămine vizitate recent.

CIND „PĂRINȚII" IȘI FAC 
DATORIA

Este de ajuns să vezi ordinea 
și curățenia, ambianța plăcută a 
holului de la intrare și a celor 
interioare, a scărilor și camere
lor, ca să-ți dai seama de la în
ceput că te afli in mijlocul unei 
familii ce-și duce viața în de
plină armonie. Toți tinerii, bă
ieți și fete, care locuiesc in că
minul întreprinderii sibiene „Li
bertatea", se cunosc, se respectă, 
participă fiecare la evenimente
le personale ale colocatarilor. 
Zile de naștere, onomastici, alte 
evenimente din viața tinerilor 
sint popularizate prin stația ra
dio, sărbătorite de întregul co
lectiv. Cind Vasile Boțea și-a 
luat examenul de bacalaureat, a 
fost o adevărată bucurie pentru 
el și pentru întreaga „familie" 
a căminiștilor. A primit flori, 
daruri. S-a organizat o petrecere 
prietenească la care au partici
pat toți deopotrivă. „Asemenea 
zi, mărturisește el, n-am s-o uit 
ușor". Cind s-a întors de la 
starea civilă, lui Nicolae Acatri- 
nei i-au făcut colegii din cămin 
o primire emoționantă. Cei care 
au trăit alături de el mai pro
fund acest moment au fost fa
miliile Rotar, Luca și Bădilă, de 
la care proaspătul căsătorit a 
primit o adevărată educație pină 
a ajunge aici. Pentru că tinerii 
căsătoriți ce locuiesc în cămin

furajelor.

Studenții lucrează la volanul tractorului, asemenea tractoriștilor 
calificați de ani de zile.

Practica productivă— 
scoală a muncii 

și disciplinei
Valoarea producției la care 

s-au angajat și pe care, la ora 
cînd apar aceste rinduri, au și 
realizat-o elevii Liceului Unirea 
din Tg. Mureș se ridică la 6 
milioane lei. Cifra, care înainte 
cu cîțiva ani era de departe im
presionantă pentru un liceu de 
cultură generală, reprezintă deo
potrivă responsabilitatea elevi
lor, ca și a conducerii școlii, a 
întreprinderii „Electro-Mureș" 
care patronează școala, a organi
zațiilor U.T.C. din cele două u- 
nități pentru îndeplinirea unui 
comandament major al zilelor 
noastre formarea pe băncile 
școlii, a omului muncitor disci
plinat și capabil să răspundă 
prompt la cerințele societății. 
Practica aici înseamnă de fapt 
producție. Ea presupune un ba
gaj de cunoștințe teoretice care 
să permită o acomodare rapidă 
la bancul de lucru, la banda de 
montaj.

— Practica productivă, îmi re
lata tovarășul Gheorghe Pop, 
unul dintre maiștrii instructori, 
nu este un joc de-a munca. Este 
o muncă responsabilă ce se cere 
executată ritmic, cunoscîndu-se 
că de această activitate a noas
tră depinde respectarea graficu
lui de livrare a produselor în
treprinderii patronatoare către 
beneficiar. Este în același timp 
o școală a disciplinei.

Ora 7. este ora cînd fiecare din 
cei 90 de elevi practicanți în 
actuala serie iși începe lucrul 
pentru a nu-1 părăsi decît după 
6 ore.

— Nu este nimic neobișnuit, 
ne mărturisea Gabriela Vincze. 
una dintre practicante. Așa este 
firesc, normal. Dimineața ni se 
dă de lucru. Noi aici, la BLC 1, 
montăm cablul la fiarele de căl

sint un exemplu de corectitudi
ne în viața de familie. Cu spri
jinul lor și al administratorului 
căminului, tovarășa Amelia Lu
pii, s-a organizat și funcționea
ză cu bune rezultate „Mica gos
podărie a căminului". Dincolo de 
blindețe, cind e cazul, intervin e- 
xigența, intoleranța față de a- 
bateri. Cind au fost criticate in 
adunarea de cămin fetele care 
intirzie sau primesc oaspeți, 
peste orele admise, toți au în

VIAȚA DE FAMILIE
țeles că asemenea lucruri nu 
trebuie să se repete. Nu numai 
că nu s-au repetat, ci chiar ti
nerii in cauză au început să aibă 
o atitudine asemănătoare față de 
cei care incalcă regulile bunului 
simț.

„MA FOST CÎNDVA 
O FAMILIE"

Regretul cu care președintele 
comitetului căminului C.P.L. 
Pipera, Vlad R. Ionel, vorbește 
despre modul in care se desfă
șoară viața „familiei" de nefa
miliști a unității respective te 
face să crezi că nimic și nimeni 
nu va mai putea repune în 
drepturile ei ordinea ce tre
buie să domnească aici. „Am 
fost cindva o familie, mărturi
sește el. De la o vreme nu s-a 
mai interesat nimeni de ea. Sînt 
prea mulți care-i strică armo

cat, la plitele electrice, fișele, 
rezistențele în șamot, comuta
toarele. Facem tot ce fac mun
citoarele cu cițiva ani de pro
ducție. în primul rînd sîntem a- 
tenți șă executăm bine. în al 
doilea rînd, să ne apropiem de 
norma pe care, după terminarea 
școlii, va trebui să o realizăm 
ca muncitori ai acestei fabrici 
unde, credem, vom lucra mulți 
dintre noi.

în această perioadă Ia „Electro 
Mureș" fac practica și 40 de 
elevi de la Liceul industrial 
treapta I din comuna Acățari și 
27 de elevi de la liceul cu ace
lași profil din comuna Măghe- 
rani. în atelierele de radiatoare 
electrice cu ulei, lăcătușerie, re
zistențe in tub, turnătorie, an
tene, deprind tainele profesiuni
lor pe care și le-au ales.

— Timpul rezervat elevilor- 
este un timp ciștigat pentru pro
ducția noastră, spune inginerul 
Carol Orban. Tocmai de aceea 
am încredințat coordonarea 
practicii pe grupe celor mai 
buni muncitori. Dacă în urmă 
cu doi ani, îmi manifestam 
nemulțumirea pentru unele 
serii de practicanți, vreau să 
apreciez că in anul acesta (au 
făcut practica peste 800 de elevi 
din municipiul Tg. Mureș și u- 
nele licee din mediul rural) fie
care elev pe lingă ce a învățat 
a lăsat cite ceva în fabrică. Nu 
numai că n-au stînjenit desfă
șurarea normală a fluxului teh
nologic, dar, mai mult, prin o- 
perațiile și reperele executate, 
prezența elevilor a contribuit 
la realizarea unor depășiri ale 
sarcinilor de producție.

MIRCEA BORDA

nia. Oricît am încercat să stăm 
de vorbă prietenește, n-a fost 
posibil să-i determinăm cu ni
mic să meargă pe drumul bun. 
In cămin vine cine vrea". După 
ce am vizitat căminul de la 
C.P.L. Pipera, ne-am dat seama 
că familia celor 300 de tineri 
care locuiesc aici nu mai are 
liantul necesar să se mențină. 
Și, totuși, nimeni nu ia 
măsurile cuvenite? Cum 
să nu I Singura măsură este 

să. i se ridice cazarmamen- 
tul celui care a comis o abatere 
(evident mult prea mare, ca să 
poată fi observată de un așa-zis 
intendent, prieten cu adminis
trația, ’ ce locuiește la parterul 
blocului). Dar pedepsitul in 
acest mod continuă să locuiască 
în cămin, dormind direct pe sal
tea, îmbrăcat cu hainele de stra
dă sau de serviciu. Care este 
așadar efectul educativ al pe
depsei ?! Mai mult chiar, indul
gența a mers așa de departe, 
incit un tinăr muncitor căruia 
i s-a desfăcut contractul de 
muncă pentru absențe nemoti
vate de la serviciu, a fost repri
mit. Atitudinea sa a continuat 
să fie neschimbată. Cum tot 
neschimbată a rămas și atitudi
nea șefilor săi. Noroc că a ple
cat în armată. înseși fetele din 
comitetul de cămin — Elena 
Crăciun, Ana Vasile, Maricica

VARĂ 
STUDENȚEASCĂ 

PE OGOARE
ln aceste zile „de virf" in 

agricultură, numeroși stu
denți ai Institutului „N. Băl- 
cescu" din Capitală lucrează 
la Stațiunea didactică expe
rimentală Belciugatele, unde 
se desfășoară practica în pro
ducție.

Unitatea are o suprafață de 
4 000 ha și majoritatea lucră
rilor sint efectuate de către 
studenții agronomi.

Pină in prezent s-au reali
zat lucrări în loturile de 
porumb hibrid, purificări 
biologice la soia și floa
rea soarelui,^ treierat, re
coltat mazăre ; studenții 
au mai executat prașilele 
de porumb, au ajutat la 
transportul și predarea ce
realelor la bazele de recepție.

Pe studenții anilor I și III 
i-am intilnit pe ogor, la arat 
și la balotatul paielor de orz 
și lucerna, paie ce vor servi 
drept hrană animalelor in 
perioada de iarnă.

Ferma nr. 4, unde i-am in
tilnit pe studenții anului I, 
este condusă de către un stu
dent din anul V de la Facul
tatea de zootehnie — Fiedler 
Dan.

Pe studenții Lungu loan, 
Preda Alexandru. Simbroan 
lanoși — anul III, Facultatea 
de agronomie — i-am in
tilnit in plină activitate de 
arat. Trebuie să menționăm 
faptul că studenții anului III 
au format o brigadă com
plexă de mecanizatori, în 
timp ce studenții anului I e- 
fectuează o practică specială 
de mecanizare ; la sfirșitul 
acestei perioade ei vor ob
ține carnetul de tractorist.

Studenții au de îndeplinit o 
normă care de cele mai mul
te ori este depășită.

POPESCU DIA DARIA 
Fotografii : VASILE RANGA
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Dumitrașcu — care solicită „Ne 
trebuie liniște", nu întreprind 
nimic ca s-o obțină, deși au 
girul colegilor.

Tinerilor li se oferă prea pu
ține posibilități să se cunoască 
intre ei. Clubul întreprinderii 
organizează sporadic seri de 
dans. Sint instrumente muzica
le, dar cine știe să cinte cu 
ele ? Se organizează diverse 
concursuri, dar nu se oferă can
didați. Cine-i de vină ? Lăsăm 

deschisă, deocamdată, această 
întrebare pentru comitetul U.T.C. 
al Combinatului, pentru comi
tetul sindicatului și conducerea 
administrativă a unității.

O INIȚIATIVA 
DE BUN AUGUR

Ea aparține Universității popu
lare din Cimpulung Muscel, Co
mitetului orășenesc U.T.C., ad
ministrației căminului tinerilor 
muncitori de la I.M.M. Și constă 
în transferul unor cursuri ale 
universității populare, sub ge
nericul „Tinerețe — idealuri", la 
căminul de nefamiliști al între
prinderii. Sint cursuri care se 
referă in primul rind la familia 
tinără. Profesorul Laurențiu 
Florescu, de la Liceul pedago
gic, are aici un schimb de opinii 
cu tinerii și le împărtășește din 
experiența sa și a cărților cu

In lipsă de sediu, administra
ția unei întreprinderi a ocupat, 
așteptind si i se repartizeze un 
local, citeva camere ale unui 
cămin de nefamiliști. Panoramic 
asupra unor barăci, folosite ca 
depozite, se face propunerea ca 
birourile să se mute acolo, ba
răcile. cu o înfățișare suficient 
de tristă, aparținind aceleiași 
întreprinderi. Se vor muta in
tr-adevăr ? E normal și cerem 
ca o asemenea investiție să-și 
respecte destinația, dar-credem, 
de asemenea, că acel „Somn 
ușor" pe care-l adresează re
dactorul respectivilor tovarăși- 
nu e la locul lui. Au ocupat in
tr-adevăr dormitoarele, irțsă ni
mic nu ne-a dovedit că nu mun
cesc cu seriozitate și cu hărni
cie. Dar e numai o glumă ; în
țelegem-și trecem peste ea fără 
supărare.

Trecem peste ea fără supă
rare, dar o ținem minte, pentru 
că — vorba unui 
mare scriitor — 
o pată se obser
vă cu atît mai 
bine, cu cit e 
mai frumos veș- 
mîntul. Iar noi 
avem de-a face 
de data aceasta 
cu una dintre 
cele mai bune 
(constant bune) 
emisiuni ale televiziunii noastre, 
Revista economică TV. O emi
siune care cuprinde rareori mo
mente extraordinare, dar care 
te obligă totdeauna — ceea ce 
nu-i o performanță la îndemîna 
oricui — s-o urmărești pină la 
capăt. Ne obligă s-o urmărim și 
in săptămina aceasta deoarece, 
in cadrul interviurilor, nimeni 
nu se bilbiie penibil și nu recită 
fraze compuse din prefabricate 
verbale, deoarece reporterii 
ne comunică, entuziasmați 
noutatea uluitoare a ceea 
spun, lucruri pe care le știm 
toții din fragedă copilărie, de
oarece comentariile sint obiec
tive, calme, la obiect, iar in
stantaneele, surprinse cu un 
ochi ascuțit, sint pline de umor. 
(Un dialog : — La dumneavoas
tră putem lua ceva de mincare 7 
— Nu. — De ce ? — Nu merge 
frigiderul. — Și pentru ce nu 
merge ? — Păi dacă nu merge?!) 
Intr-o asemenea emisiune, mi
cile scăpări inevitabile sau chiar 
cite o glumă nereușită ne spo
resc simpatia pentru realizatori, 
care greșesc și ei uneori, cum 
greșim cu toții.

...Cum greșim cu toții ? Am 
pus degetul pe punctul sensibil. 
Plăcerea cu care urmărim Re
vista economică TV se naște 
dintr-o senzație de, să-i spunem 
așa, complicitate amicală. Rea
lizatorii știu esențialul: că nu 
se adresează unor naivi, unor 
persoane care n-au văzut un 
ziar în viața lor, unor inși care 
nu pot fi duși cu vorba (cu vor
ba frumoasă sau cu cea severă), 
ci unora cu un nivel de cultură 
și de informație care nu este 
inferior cu mult nivelului reali
zatorilor.

Să spunem că și realizatorii e- 
misiunii Club T. ca și ai altor 
emisiuni ale redacției pentru ti

CRONICA T.V.

de FLORIN MUGUR

nu 
de 
ce
cu

prezintă

tot ce se leagă de instituția fa
milie, de la formarea ei pină la 
relațiile dintre membrii ei și 
cei ai societății. Frecvent, parti
cipă la aceste „ședințe" circa 
50—60 de tineri căminiști. Cursu
rile sint susținute de întilnirile 
tinerilor cursanți cu juriști, me
dici, muncitori virstnici cu o bo
gată și exemplară viață de fa
milie.

Reflexul pozitiv s-a văzut în 
schimbarea comportamentului 
multor tineri față de colegii din 
cămin, in atitudinea civilizată 
față de fete. Drept mulțumire 
pentru atenția cu care a fost pri
mit și găzduit fiul său, Ion Con- 
stantinescu a dăruit căminului o 
microstație de radioamplificare. 
„Ne gindim să organizăm cit 
mai multe asemenea acțiuni re
feritoare la viața de familie in 
cămin, la familie în general, ne 
spune Cristian Dobre, activist al 
Comitetului orășenesc U.T.C. 
Pină la reluarea cursurilor uni
versității populare am pre
gătit, între altele. o in- 
tilnire a căminiștilor cu o 
familie in virstă de muncitori 
de la uzină și alta cu tineri că
sătoriți care au locuit aici.

Sînt căutări și realizări ce 
contribuie la formarea unui cli
mat civilizat de conviețuire, la 
o sănătoasă concepție a tineri
lor despre ceea ce reprezintă in 
viața lor familia. Ele trebuie să 
se manifeste nu numai pe a- 
locuri, ci in toate căminele mun
citorești pentru tineret, să fie 
rodul unei preocupări programa
tice și nu o acțiune de moment.

momen- 
care nu a 
Dar efortu-

neret, cunosc acest secret și știu 
să ni se adreseze ca unor prie
teni, ca unor camarazi. Apar și 
note false : de pildă, veșnicul 
suris cu care-și însoțește atît de 
simpaticul Răzvan Ștefănescu 
toate întrebările : cind voioșia e 
prea multă, iși pierde tot hazul. 
In ultimul Club T am ascultat 
muzică bună, poezie cîntată 
(versuri excelente, cintate exce
lent). Am văzut un admi
rabil film, lucrare de diplomă, 
al lui Petru Maier (un nume 
de ținut minte), film comentat 
inteligent de cintăreața 
Ileana Popovici : citeva fraze, 
cînd au miez, ajung ! N-am prea 
înțeles noi de ce — în aceeași 
frumoasă emisiune — micul re
portaj despre Matisse a fost pre
zentat la umbra unei căpițe de 
fin, de ce tot la umbra căpiței 
ni s-a cîntat o bossanovă, nici 
prezența pe cîmp a unei întregi 
formații de jazz, transportată a- 

colo cu destule 
sacrificii. Dar, 
mă rog, căpița 
era pitoreasca, 
iar noi am văzut 
în viața noas
tră și minuni 
mai mari... Să 
nu fim răută
cioși cu priete
nii.

Deși, avem tot 
respectul pentru realizatorii E- 
misiunii enciclopedice pentru ti* 
neret, intre care se află experi
mentatul și competentul Val 
Tebeica, nu vom fi „răutăcioși* 
de data aceasta, pentru că ni. sa 
pare că, aici, glumele mi- ■ au 
locul. Această emisiune, dei^țî- 
tă nu de mult Algoritm Ty “ne 
oferă săptămânal și 
te bune, despre 
dată am vorbit.
rile vizibile ale realizatorilor de 
a se ridica deasupra unui nivel 
pe care nu-l putem numi altfel 
decît sub-mediu. nu au fost încă 
încununate de succes. Desigur, 
o asemenea emisiune — în care 
aspectul informativ e precum
pănitor — este „fără probleme", 
pentru cei care îi găsesc locul 
in program. Dar e, intr-adevăr, 
fără probleme ? Nici urmă ! Im
presia noastră este că aici și-a 
găsit un loc ideea că, de vreme 
ce Teleenciclopedia se adresea
ză unor ascultători maturi si 
inteligenți. Emisiunea enciclo
pedică pentru tineret e alcătuită 
pentru cei tineri și — hai să le 
zicem așa — naivi. Dar ascultă
torii sint aceiași : oameni de 
toate virstele, inteligenți, cu un 
bagaj de informații mai greu 
sau mai ușor. Dar inteligenți' l 
Cu mici filme care nu sint une
ori decit rezumatele unor pro
ducții ale Studioului Alexandru 
Sahia, sau niște lecții comentate 
bombastic și poetizant la nive
lul claselor a cincea sau a șasea 
nu se poate face o emisiune de 
real interes. Să ni se ierte to
nul poate prea categoric, dar 
avem senzația ci, împăcată cu 
gindul că emisiunile acestea sînt 
la urma urmei acceptabile și, 
mai ales, repetăm „fără proble
me", redacția nu îi oferă lui Val 
Tebeica ajutorul necesar pentru 
a o scoate la capăt nu onorabil, 
Ci bine sau foarte bine. Intrucît 
am revăzut în această săptămînă 
extraordinarul Falstaff al lui 
Orson Welles, să încheiem — 
gindindu-ne la ambițiile prea 
mici care-i însuflețesc pe reali
zatorii acestei emiăiuni — cu un 
citat de acolo : „Dacă trăim, să 
trăim pentru a învinge regi !“.

De h ADAS
Administrația Asigurărilor 

de Stat aduce la cunoștință 
celor interesați că în ziua de 
31 iulie 1975 va avea loc, în 
studioul televiziunii, la orele 
16,20, tragerea de amorti
zare lunară a asigurărilor 
mixte de viață. Participă la 
această tragere polițele de 
asigurare ale tuturor asigu- 
raților care au achitat pri
mele de asigurare la terme
nele stabilite.

Oficiu! central 
farmaceutic 

București 
sir. Aviator Sănătescu, nr.

48, sector 1 - tel. 17 28 40,

Încadrează 
urgent

• șoferi pentru autodube

• paznici
• muncitori necalificați
• șef formație civilă de 

pompieri.
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a întîlnif cu președintele 

Partidului Comunist Finlandez
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, s-a întilnit, 
marți seara, cu președintele 
Partidului Comunist Finlandez, 
Aarne Saarinen.

Aarne Saarinen a fost însoțit 
de Olavi Hanninen, vicepre
ședinte al partidului, de Erkki 
Rautee, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.F., și Arvo 
Hautala, al doilea președinte al 
Confederației sindicatelor din 
Finlanda, Olavi Poikolainen, 
membru al C.C. al P.C.F., șeful 
secției relații internaționale a 
C.C. al P.C.F.

La întrevedere au participat 
tovarășul Ștefan Andrei, mem- 
bru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., și George Macovescu. 
membru al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe.

In cadrul convorbirii care a

avut loc cu acest prilej, au fost 
evocate, cu deosebită satisfacție, 
bunele raporturi dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Co
munist Finlandez.

în timpul întrevederii a avut 
loc o informare reciprocă in 
probleme privind activitatea și 
preocupările celor două partide 
și asupra unor probleme ale 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale.

Au fost abordate, de asemenea, 
probleme principale ale actuali
tății internaționale, îndeosebi 
cele privind încheierea la nive
lul cel mai înalt a Conferinței 
pentru securitate și cooperare 
in Europa.

Exprimîndu-se satisfacția pen
tru rezultatele obținute pină a- 
cum în procesul edificării secu
rității europene, speranța că do
cumentele care vor finaliza lu
crările Conferinței vor avea o

influență pozitivă asupra cursu
lui vieții politice pe continentul 
nostru și in întreaga lume, cele 
două partide au subliniat necesi
tatea de a se acționa cu hotărire, 
in continuare, pentru traducerea 
tn viață a angajamentelor asu
mate, rolul important al popoa
relor. al partidelor comuniste, 
socialiste, social-democrate, al 
tuturor forțelor politice iubitoare 
de pace, pentru instaurarea de
finitivă in Europa a unui climat 
de înțelegere și cooperare care 
să asigure dezvoltarea econo- 
mico-socială independentă a tu
turor popoarelor, in conformi
tate cu aspirațiile lor.

Convorbirea s-a' desfășurat 
intr-o atmosferă de caldă prie
tenie, înțelegere reciprocă, ce 
caracterizează relațiile de conlu
crare dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist 
Finlandez.

Atelierul de creafie al Fabricii de sticlărie din Buzău
Foto : AGERPRES

VIZITĂ
La invitația Comitetului Na

țional pentru Apărarea Păcii 
ne-a vizitat țara o delegație a 
Consiliului național al păcii și 
solidarității din Republica Irak 
formată din Muath Abdurrahim, 
membru al prezidiului și secre
tariatului Consiliului național al 
păcii și solidarității din Irak, di
rector general adjunct al Agen
ției irakiene de știri, și Abduraz- 
zak Zubair, membru al Consiliu
lui național al păcii și solidari
tății din Irak, jurist.

în timpul vizitei, oaspeții au 
avut convorbiri la Comitetul Na
țional pentru Apărarea Păcii în 
legătură cu obiectivele, formele 
și metodele de activitate ale ce
lor două organizații, precum și 
la Consiliul Național al Frontu

AliEXOA
lui Unității Socialiste, Agenția 
Română de Presă, Asociația ju
riștilor, Uniunea Ziariștilor, Liga 
română de prietenie cu popoa
rele din Asia și Africa. Ei au 
vizitat obiective social-culturale 
din Capitală și din județele Pra
hova, Brașov și Mureș.

TABERE
22 de elevi din 7 județe s-au 

reîntâlnit anul acesta în Tabăra 
C.C. al U.T.C. de pregătire a 
tineretului pentru apărarea pa
triei — cu profil de planorism, 
organizată la Baia Mare. La 
sfirșitul perioadei de instruire

mai mult de jumătate, îmi spune 
maiorul Costache Munteanu, vor 
primi brevetul de planoriști în 
simplă comandă. Pentru aceasta 
au învățat asiduu, s-au confrun
tat cu exigențe sporite. Adrian 
Bochiș, al cărui tată coordonează 
și activitatea Aeroclubului din 
Baia Mare care numără acum 
80 de membri, și Nicolae Șerban, 
cel mai tinăr planorist în vîrstă 
de 16 ani, și Constantin Colo- 
nescu, elev la Liceul mecanic 1 
din Pitești, care în urmă cu 3 
luni a ciștigat centura albastră 
la judo. Instrucția a fost secun
dată de numeroase alte acțiuni 
educative. în „jurnalul de bord“ 
in dreptul fiecărui elev s-au 
consemnat cite 26 de starturi, un 
succes remarcabil, după cum a- 
preciază comandantul taberei. 
Petru But. activist al Comitetu
lui județean Maramureș al 
U.T.C.

„Trofeul Carpați" la handbal

Astăzi, ziua bilanțului
Tradiționala competiție „Tro

feul Car păți" a intrat in linie 
dreaptă, linia de sosire. Astăzi 
se dispută finala, cu toate că 
la o competiție sistem turneu 
numai un complex de împreju
rări poate determina o finală.

Este ceea ce s-a și întîmplat 
România și Republica Democra
tă Germană vor susține jocul 
decisiv, mai ales din punct de 
vedere sentimental, pentru că 
aspectul practic dă ciștig de 
cauză campionilor mondiali, fa
vorizați de un plus de 2 puncte 
în clasament și de 11 puncte la 
capitolul golaveraj. La ora ac
tuală, cele două echipe sint de
partajate de două puncte, dar o 
victorie a R.D.G. ar aduce două 
sau chiar trei echipe (in cazul 
că U.R.S.S. ar ciștiga partida de 
azi cu Iugoslavia) la egalitate 
de puncte și atunci decisiv ar fi 
golaverajul. In orice caz, diseară 
vom ști rezultatul.

In ce privește reuniunea de 
ieri, ea a avut capete de afiș : la 
băieți, România I — Iugoslavia, 
și la fete. România I — Unga
ria. ultimele fiind și după rezul
tatul de ieri (10—10) lidere ale 
competiției

Deci și la fete ziua de azi 
e decisivă, cind cele două echipe 
mai sus citate, departajate doar

de golaveraj, defavorabil primei 
noastre garnituri, vor trebui să 
lupte indirect pentru cucerirea 
trofeului. Astfel Ungaria va 

avea ca adversară echipa R.D.G., 
iar România I pe cea a Uniunii 
Sovietice.

Băieții din prima garnitură au 
susținut în compania tradițio
nalilor adversari in handbal, o 
partidă disputată, în care. cu 
toate că din echipa noastră au 
lipsit Gațu și Birtalan, au reușit 
să obțină un rezultat meritoriu, 
ratind chiar o victorie la o di
ferență confortabilă datorită 
exageratei prudențe din final 
cind conduceam la o diferență de 
șase puncte și nimic nu-i îm
piedica pe jucătorii români (in 
afara- propriei rețineri) să majo
reze această „zestre". O frumoa
să victorie — revanșă (pentru 
înfringerile din trecut) dar care 
putea să fie și mai frumoasă.

REZULTATE TEHNICE : Bă
ieți : U.R.S.S. — România II, 
21—18 ; R.D.G — Cehoslovacia 
26—22 ; România I — Iugoslavia 
26—23. Fete : România I — Un
garia 10—10 ; R.D.G. — România 
II 22—13; Cehoslovacia — 
U.R.S.S. 20—13.

SOCRATE UNGUREANU

★
La Ocna Șugatag s-a deschis 

o tabără de creație condusă de 
pictorul Alexandru Șainelic. 
Este a cincea tabără organizată 
de Uniunea Artiștilor Plastici — 
filiala Baia Mare. Timp de 10 
zile 55 de artiști plastici vor sur
prinde in pictură’ și grafică pei
saje și portrete specific mara
mureșene. frumusețile Văii Co- 
săului, Văii Mari, a împrejuri
milor pline de farmec. O mare 
parte din participant sint tineri: 
Viorel Drența. muncitor, Adela 
Turcanu. coafeză. Doina Achim. 
muncitoare, din Baia Mare, Va
lentin Rojnai din Sighetul Mar- 
mației. Alături de Ion Patra?, 
cunoscut pictor naiv, se află și 
elevul său. tinărul țăran Teodor 
Turda, utecist. 55 de îndrăgostiți 
ai frumosului vor aduna reali
zările din tabără într-o expozi
ție pe care o vor dedica Con
gresului al X-lea al U.T.C. O 
parte din lucrări vor fi prezen
tate și în cadrul tradiționalului 
Festival băimărean.

LIDIA POPESCU

SPECTACOL
Ansamblul folcloric „Miorița" 

din comuna vilceană Vaideeni — 
veche vatră a folclorului păsto
resc — participă. în prezent, la 
cea de-a 10-a ediție a Paradei 
internaționale de folclor de la 
Zagreb.

(Urmare din pag. I)

COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita de prietenie in Republica Socialistă România 

a președintelui Partidului Republican al Poporului din Turcia,

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, in perioada 23—28 iulie 
1975, Biilent Ecevit, președin
tele - Partidului Republican al 
Poporului din Turcia, a efectuat 
o vizită de prietenie in Repu
blica Socialistă România.

Oaspetele turc și persoanele 
care l-au însoțit au vizitat o 
serie de obiective economice și 
social-culturale, precum și mo
numente istorice din București 
și din țară, bucurîndu-se de o 
primire cordială, expresie a 
sentimentelor reciproce de stimă 
și prietenie care leagă popoarele 
celor două țări.

în cursul vizitei au avut loc 
convorbiri intre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, și Biilent Ecevit, pre
ședintele Partidului Republican 
al Poporului din Turcia.

La convorbiri, care s-au des
fășurat într-o atmosferă de 
prietenie, încredere și înțelegere 
reciprocă, au participat Ilie Ver- 
deț, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Vasile Șandru, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
precum și Haluk Ulman, mem
bru al Comitetului Director al 
Partidului Republican al Po
porului, deputat de Istanbul, 
Eroi Cevikce, membru al Comi
tetului Director al Partidului 
Republican al Poporului, depu
tat de Adana, fost ministru al 
lucrărilor publice, Orhan Kolo- 
glu, șeful Departamentului re
lații externe al Partidului Re
publican al Poporului.

In cadrul convorbirilor, părți
le s-au informat reciproc asupra 
preocupărilor actuale ale celor 
două partide și s-a- efectuat un 
larg schimb de păreri asupra 
contribuției pe care o pot aduce 
cele două partide la dezvoltarea 
în continuare a cooperării din
tre cele două țări, precum și a- 
șupra unor probleme ale vieții 
internaționale.

De ambele părți s-a relevat 
cu satisfacție dezvoltarea fruc
tuoasă, pe multiple planuri, a 
raporturilor de prietenie, cola
borare și bună vecinătate dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Turcia, ceea ce cores
punde intereselor ambelor po
poare, ale cauzei păcii și înțe
legerii 1n Balcani, in Europa și 
în lume. în acest context, a fost 
subliniată importanța deosebită 
a schimbului de vizite oficiale, 
la cel mai inalt nivel, efectuate 
în 1969 și 1970. care, au puș ba
zele ridicării pe plan superior a 
colaborării româno-turce atît pe 
plan bilateral, cit și în sfera re
lațiilor internaționale. S-a a- 
preciat de comun acord că e- 
xistă largi posibilități pentru 
amplificarea și diversificarea re
lațiilor dintre România și Tur
cia. pentru identificarea și pu
nerea in valoare a unor noi for
me și modalități de conlucrare 
reciproc avantajoasă în diferite 
domenii, in special pe plan e- 
conomic.

Trecind in revistă principalele 
probleme ale vieții internațio-

Biilent Ecevit
nale contemporane, părțile au 
constatat că în. lume au avut Ioc 
și continuă să se producă mari 
schimbări in raportul de forțe, 
mutații profunde in structura și 
conținutul relațiilor dintre sta
te, datorită afirmării tot mai 
puternice a voinței popoarelor 
de a trăi liber și independent, 
fără nici un amestec din afară, 
și de a colabora pe baze egale, 
în condiții de pace și securitate, 
în acest cadru sporesc rolul și 
responsabilitatea țărilor mici și 
mijlocii, ale țărilor in curs de 
dezvoltare in dezbaterea și re
glementarea în interesul tuturor 
popoarelor a problemelor ma
jore care confruntă omenirea.

Cele două părți au salutat cu 
satisfacție apropiata Încheiere a 
Conferinței pentru securitate și 
colaborare în Europa, exprimînd 
convingerea că semnarea, la cel 
mai înalt nivel, a documentelor 
finale ale Conferinței va marca 
un moment de importanță is
torică in viața continentului eu
ropean și va exercita o puter
nică influență pozitivă asupra 
întregii vigți politice internațio
nale. Totodată, s-a arătat că în 
Europa rămin încă multe pro
bleme care își așteaptă rezolva
rea și că in perioada următoare 
este necesar să se intensifice e- 
forturile statelor, guvernelor, 
popoarelor, opiniei publice pen
tru a se asigura transpunerea in 
viață a principiilor convenite, 
pentru a se face noi pași înain
te pe calea promovării colaboră
rii multilaterale dintre state, rea
lizării unor măsuri concrete de 
destindere militară și dezarmare 
și creării condițiilor pentru des
ființarea în viitor a blocurilor 
militare, pentru edificarea unui 
sistem trainic de securitate și 
colaborare pe continentul euro
pean.

Deosebirile ideologice și de 
orinduire nu trebuie să fie con
siderate ca o piedică în calea 
intensificării colaborării în ve
derea asigurării de condiții e- 
gale întregii omeniri, pentru a- 
sigurarea păcii și dezvoltării ge
nerale. Este necesar ca, rămî- 
nînd fideli principiilor de drep
tate și libertate, păcii generale, 
să asigurăm condițiile necesare 
eradicării oricărei forme a im
perialismului. colonialismului și 
exploatării, instaurînd in locul 
acestora atmosfera propice co
laborării.

Cei doi conducători și-au ex
primat convingerea că există 
actualmente o largă deschidere 
pentru o colaborare mai apro
piată intre țările intregii lumi, 
inclusiv în regiunea noastră, că 
in dezvoltarea unei, astfel de 
colaborări apartenența la blocuri 
diferite nu trebuie să constituie 
un impediment.

Este evident că ne aflăm în 
perioada procesului de destră
mare a blocurilor și dacă acest 
proces va fi încurajat, in lume 
va fi asigurată pacea, vor crește 
posibilitățile tuturor țărilor de 
a realiza o colaborare mai rod
nică. ceea ce va ușura și .grăbi 
procesul instaurării unor relații 
de tip nou. Este epoca colaboră
rii pe drumul instaurării în lume 
a unei noi ordini mondiale care 
să nu lase loc pentru dominația

nici unei țări, oricît de puter
nice. asupra altor țări.

Relevînd progresele obținute 
în relațiile dintre state în Bal
cani, cele două părți au apreciat 
că există condițiile necesare 
pentru întreprinderea de noi ac
țiuni, inclusiv organizarea unor 
reuniuni multilaterale în diferi
te domenii ale reprezentanților 
tuturor țărilor balcanice, în ve
derea cultivării unui climat de 
pace și bună vecinătate în aceas
tă zonă, corespunzător interese
lor și aspirațiilor tuturor po
poarelor din regiune.

în legătură cu situația din 
Cipru, cele două părți au fost 
de acord asupra necesității de 
a se ajunge cit mai grabnic la 
o reglementare politică durabilă, 
care să asigure respectarea in
dependenței, suveranității și in
tegrității teritoriale a Ciprului, 
a statutului său de țară neali
niată și să creeze condițiile 
pentru conviețuirea pașnică, de
mocratică a celor două comuni
tăți.

Exprimindu-și preocuparea în 
legătură cu situația din Orien
tul Mijlociu, părțile s-au pro
nunțat pentru folosirea cit mai 
eficientă a tuturor căilor care 
să ducă la soluționarea politică 
a conflictului și instaurarea unei 
păci juste și trainice, pe baza 
retragerii Israelului din teritorii
le ocupate în urma războiului 
din 1967, rezolvării corespunză
toare a problemei poporului pa
lestinian prin realizarea drep
tului său de a-și organiza viața 
intr-un stat propriu, indepen
dent și asigurării suveranității 
și integrității tuturor statelor 
din regiune.

Ambele părți au subliniat im
portanța deosebită a respectării 
și aplicării neabătute de către 
fiecare stat, in relațiile cu toate 
statele, indiferent de mărime, 
potențial economic sau sistem 
social, a principiilor universal 
valabile ale independenței și su
veranității naționale, egalității 
in drepturi, neamestecului în 
treburile interne și avantajului 
reciproc. Ele au arătat că, în 
condițiile actuale, este necesară 
conjugarea eforturilor tuturor 
statelor, tuturor popoarelor pen
tru lichidarea gravelor decalaje 
economice care mai există în 
prezent, pentru așezarea relații
lor dintre state pe baze noi, de 
egalitate și echitate, pentru în
cetarea cursei înarmărilor și 
realizarea unor măsuri concrete 
de dezarmare, în primul rînd 
în domeniul nuclear, pentru în
făptuirea unei noi ordini politi
ce și economice internaționale, 
care să asigure dreptul fiecărui 
popor de a fi stăpîn pe bogății
le sale naționale și de a le u- 
tiliza pentru propria sa dezvol
tare independentă pe calea pro
gresului economic și social.

Cele două părți au apreciat 
că vizita președintelui Partidu
lui Republican al Poporului. 
Biilent Ecevit. și convorbirile 
avute cu secretarul general al 
Partidului Comunist Român, 
Nicolae Ceaușescu, reprezintă o 
contribuție de seamă la o mai 
bună cunoaștere și apropiere re
ciprocă, la promovarea priete
niei dintre România și Turcia, 
dintre popoarele celor două țări.

TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidu

lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a 
adresat tovarășului LEONID ILICI BREJNEV, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, și 
tovarășului NIKOLAI VIKTOROViCI PODGORNÎI. președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste, următoarea telegramă i .... j

Survolind teritoriul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, do- 
resc să vă adresez un călduros salut tovărășesc, împreună cu cele 
mai bune urări de sănătate și fericire.

Folosesc acest prilej pentru a ura Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice și popoarelor Uniunii Sovietice noi și tot mai mari reali
zări pe calea construirii societății comuniste, a progresului și bună
stării. a luptei pentru triumful cauzei colaborării, securității și păcii 
în lume.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a 
adresat tovarășului EDWARD GIEREK. prim-secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, și tovarășului 
HENRYK JABLONSKI, președintele Consiliului de Stat al Republi
cii Populare Polone, următoarea telegramă :

Cu prilejul survolării teritoriului Republicii Populare Polone, 
doresc să vă adresez dumneavoastră și întregului popor polonez 
prieten un călduros salut tovărășesc și cele mai bune urări de noi 
succese in opera de construire a socialismului, înflorire multilate
rală a patriei.

Președintele Republicii Socialiste România. NICOLAE 
CEAUȘESCU. a primit din partea președintelui Republicii 
Franceze, VALERY GISCARD D'ESTAIN'G, următoarea telegramă :

Am fost foarte sensibil la amabilele felicitări pe care mi le-ați 
adresat cu ocazia Zilei naționale franceze, pentru care vă exprim 
sincerele mele mulțumiri odată cu dorința ca relațiile dintre Româ
nia și Franța să se dezvolte și mai mult in interesul celor două 
popoare ale noastre.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, a adresat președintelui Partidului Acțiunea 
Democratică din Venezuela. GONZALO BARRIOS, și secretarului 
general al Partidului Acțiunea Democratică din Venezuela, PINER- 
UA ORDAZ, următoarea telegramă :

Cu prilejul alegerii dumneavoastră în înaltele funcții de pre
ședinte și, respectiv, secretar general al Partidului Acțiunea Demo
cratică din Venezuela, vă rog să primiți din partea mea călduroase 
felicitări, împreună cu cele mai bune urări de succes.

Folosesc această ocazie pentru a-mi exprima convingerea că re
lațiile de prietenie și conlucrare dintre cele două partide și țări ale 
noastre se vor întări și dezvolta pe mai departe in interesul po
poarelor român și venezuelean, al păcii, colaborării și progresului în 
lume.

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România. 
MANEA MANESCU, a adresat președintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Liban, RACHID KARAME. următoarea telegramă :

Numirea Excelenței Voastre in funcția de președinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Liban imi oferă plăcutul prilej de a vă 
felicita călduros și de a vă ura mult succes în îndeplinirea înaltei 
misiuni care v-a fost încredințată.

Doresc să-mi exprim încrederea în dezvoltarea continuă a rela
țiilor prietenești dintre țările și popoarele noastre.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România 
George Macovescu, a adresat o 
telegramă de felicitare lui Phi-

★

lippe Takla, cu ocazia numirii 
sale in funcția de ministru al 
afacerilor externe al Republicii 
Liban.

Pregătiti-vâ.
din timp pentru
noul an școlar!

Secretarul general 
al Partidului Comunist Român
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele general al Partidului 
Republican al Poporului din Turcia

BULENT ECEVIT

Pentru a patra oară consecutiv, reprezentativa pionierilor români a intrat în posesia Cupei 
„CIMEA“, trofeu cu care este dotat tetratlonul atletic internațional al pionierilor „Prietenia". 
Anul acesta cea de-a 19-a ediție a fost organizată la Dunaujvaros — R.P. Ungară și a antrenat 
pionieri din 11 țări. întorși acasă, pionierii tetra troniști au avut bucuria de a Ii se înmina, la Con
siliul Național al Organizației Pionierilor, diplome și distincții pionierești Foto : O. PLECAN

Magazinele și raioanele spe
cializate ale Ministerului Co
merțului vă stau ia dispoziție 
cu un bogat sortiment de uni
forme școlare.

UNIFORME PENTRU BĂ
IEȚI: pantaloni scurți din doc 
(cls. - ------ ...
(cls. 
(cls. 
(cls. 
alb pentru pionieri.

UNIFORME PENTRU FETE: 
rochițe pentru preșcolari; ro
chițe din zefir caro (els. I— 
IV); șorțulețe din olandină 
(cls. I—IV); bluze din olandi
nă (cls. V—XII); bluze zefir 
alb pentru pioniere; sarafane 
Samura (cls. V—VIII); halate 
de protecție din olandină; sa

I—VIII); cămăși zefir caro 
I—VIII); pantaloni stofă 
I—XII); costume stofă 
I—XII); cămăși din zefir

rafane stofă (cls. V—XII); fus
te plisate pentru pioniere.

UNIFORME PENTRU TINE
RII CARE PARTICIPA I.A 
PREGĂTIREA PENTRU APĂ
RAREA PATRIEI: costume 
pentru fete și băieți, formate 
din bluzon, pantalon și basc, 
confecționate din tercot Oreste 
(bumbac cu poliester). Bluzo- 
nul are aplicat pe umeri doi 
epoleți, iar pe mineca brațului 
drept un ecuson reprezentind. 
pe verticală, culorile drapelu
lui Republicii Socialiste Româ
nia și stema țării.

Bluzonul are in părțile late
rale, jos, elastic pentru ajus
tare.

Prețul unui set complet: 240 
lei. Se procură și cu plata In 
rate.
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• DESFĂȘURATA timp de 
patru zile la Liubliana, Balca
niada de natație pentru juniori 
ș-a încheiat cu o frumoasă vic
torie a echipei României care a 
ocupat primul loc în clasamen
tul general final totalizind 143 
de puncte. Pe locurile următoare 
s-au clasat formațiile Iugoslaviei
— 137 puncte. Greciei — 116 
puncte, Bulgariei — 111 puncte 
și Turciei — 37 puncte.

în ultima zi de concurs, Mi- 
haela Georgescu a ciștigat proba 
de 409 m mixt cu 5’26”5/10. timp 
ce constituie un nou record bal
canic și național. Aceasta a fost 
cea de-a patra victorie obținută 
de înotătoarea româncă la actua
la ediție a competiției. Sportivii 
români au mai terminat învin
gători in probele de 200 m spate 
prin llarion Sveț — 2’14”8/10
(nou record balcanic și național)
— la masculin și Valeria Vlăs- 
ceanu — 2’31”6/10 (nou record 
balcanic) — Ia feminin.

• IN LOCALITATEA polone
ză Gorzow-Wieikopolski au con
tinuat întrecerile competiției in
ternaționale de polo pe apă pen
tru echipe de juniori dotată cu 
„Cupa Prietenia**. Selecționata 
României a întilnit reprezenta
tiva secundă a Poloniei, in fata 
căreia a ciștigat cu scorul de 
8—6 (1—0. 3—3, 1-0, 3—3).

• DUPĂ TURNEUL de tenis
de la Washington, in clasamen
tul „Marelui premiu F.I.L.T." 
conduce argentinianul Guillermo 
Vilas cu 409 puncte, urmat de 
Orantes (Spania) 269 puncte. 
Borg (Suedia) 255 puncte, Kodes 
(Cehoslovacia) 213 puncte, Ra
mirez (Mexic) 180 puncte, Tan
ner (S.U.A.) 167 puncte, Ilie
Năstase (România) 165 puncte, 
Ashe (S.U.A.) 160 puncte, Con
nors (S.U.A.) 140 puncte, Roche 
(Australia) 140 puncte.

CURSURI DE INIȚIERE LA ÎNOT
La Complexele sportive „23 August", Floreasca și Tineretului 

din Capitală, continuă cursurile de inițiere la inot pentru ron:i. 
De asemenea, piscinele Complexelor sportive Floreasca și Tine
retului sint puse zilnic la dispoziția celor dornici să practice 
înotul de agrement.

unei importante sume valutare.
— Bunele rezultate obținute 

sint o confirmare a competitivi
tății produselor noastre pe piața 
mondială a metalului, a aprecie
rilor de care se bucură ele pe 
toate continentele. Avem satis
facția de a vinde o gamă tot 
mal largă de produse metalur
gice. cu un grad mereu sporit 
de prelucrare. în peste 40 de 
țări ale lumii, inclusiv în 
cele puternic industrializate ca 
S.U.A., U.R.S.S., Japonia, R.F.G., 
Suedia. Anglia. Italia, Franța 
etc. Trebuie să menționez toto
dată că in ciuda unei proaste 
conjuncturi economice inter
naționale din ultimii doi ani, 
am reușit să realizăm un curs 
de revenire bun — și tocmai 
acesta este criteriul esențial în 
comerțul exterior — am reușit 
să vindem și să cumpărăm a- 
vantajos, rentabil. Fără îndoia
lă. prețurile bune obținute în 
tranzacțiile cu partenerii străini 
au fost posibile datorită calității 
mărfurilor oferite, a rigurozită
ții cu care ne respectăm terme
nele de livrare, toate clauzele 
contractuale.

— Mai exact, tovarășe direc
tor, ce sortimente de metal ex
portați ?

— în ultimul timp — prin di
versificarea producției, prin a-

similarea de noi mărci și sorti
mente de oțel — s-a schimbat 
radical structura exportului nos
tru. Vindem o tot mai largă 
gamă de table groase, materiale 
tubu.lare, sirme din oțel pentru 
betoane precomprimate. oțeluri 
aliate pentru scule etc. Volumul 
produselor cu inalt grad de pre
lucrare. deci cu o valoare mai 
mare oferite la export, a cres
cut cu 25—35 la sută în ultimii 
ani, inscriindu-ne astfel în sar-

ficare. directorul Vasile Negres- 
cu, doctor în economie, de 18 
ani în fruntea întreprinderii, a- 
preciază in același timp nivelul 
de pregătire al cadrelor, preo
cuparea permanentă a comite
tului de partid, a colectivului de 
conducere pentru continua per
fecționare profesională a tuturor 
lucrătorilor întreprinderii.

— Pot afirma — mărturisește 
el — că în comparație cu volu
mul producției noastre, lucrăm

De aceea, am orientat procesul 
educativ in sensul pregătirii lor 
continue și multilaterale. Toți 
frecventează cu regularitate di
verse forme de pregătire econo
mică, de specialitate, cercurile 
de învățare a limbilor străine și 
cunoaștere a legislației.

— Conducerea partidului a 
criticat în repetate rînduri ușu
rința cu care unele întreprin
deri. inclusiv cele din ramura 
metalurgiei, recurg la impor-

zițiilor prevăzute inițial de pe 
piața externă. Această analiză 
s-a făcut cu chibzuință și dis- 
cernămint stabilindu-se cine și 
cum să producă, sau în ce chip 
poate fi înlocuit produsul scos 
de pe lista de importuri, pentru 
ca producția, planul întreprin
derii respective să nu fie cu ni
mic afectate.

Lucrările recentei Plenare 
comune a C.C. al P.C.R. și Con
siliului Suprem al Dezvoltării

O înalta responsabilitate
cinile trasate de conducerea 
partidului.

Pe bună dreptate, interlocu
torul consideră că succesele în
treprinderii Metalexportimport 
sînt o reflectare a dinamicii in
dustriei noastre in general și a 
metalurgiei în special, rezulta
tul firesc al uriașelor investiții 
ale statului în această ramură. 
Creșterea producției de oțel de 
la cite va sute de mii de tone in 
1948 la aproape 11 milioane tone 
in acest an și permanenta di
versificare și îmbunătățire cali
tativă a sortimentelor, iată ex
plicația logică, cuprinzătoare a 
performanțelor înregistrate. El 
însuși specialist cu Înaltă calj-

cu un colectiv foarte restrîns, 
mult sub normele in vigoare, 
ceea ce ne dă satisfacția unei 
inalte productivități a muncii, 
îndeplinirea exemplară a sarci
nilor personale și colective a 
devenit insă posibilă printr-o 
neabătută disciplină și răspun
dere comunistă a oamenilor, 
printr-o permanentă muncă de 
educație politică și amplificare 
a competenței lor în activitatea 
de comerț exterior. Nucleul co
lectivului îl formează cadrele 
cu o lungă stabilitate, de 15—20 
de ani, în întreprindere, dar 
mai mult de jumătate din co
lectiv are virsta sub 30 de ani.

turi costisitoare de produse, in
stalații și utilaje care printr-un 
plus de efort s-ar putea realiza 
în țară. Ce măsuri întreprin
deți pentru prevenirea unor 
astfel de situații ?

— într-adevăr. nu am acordat 
atenție suficientă și nu am ur
mărit cu simț de răspundere 
toate cererile de import solici
tate de beneficiari, cheltuind 
sume mari pentru importul unor 
produse realizabile la noi. La 
indicația secretarului general al 
partidului am trecut împreună 
cu beneficiarii la o analiză a- 
mănunțită a fiecărei, poziții din 
pianul de import ajungind la o 
considerabilă diminuare a achi-

Economice și Sociale, indicațiile 
date cu acest prilej de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au impulsio
nat preocupările lucrătorilor de 
la Metalexportimport. ale tuturor 
metalurgiștilor, în direcția des
coperirii și punerii imediat în 
valoare a noi rezerve de sporire 
a producției la export, de îm
bunătățire a structurii exportu
lui de metal. La întrebarea : ce 
perspective deschid aceste re
zerve și cum se acționează pen
tru creșterea continuă a renta
bilității fiecărui contract în
cheiat cu beneficiarii străini, 
tovarășul Vasile Negrescu a- 
daugă :

— In acest an noi am oferit

la export zece sortimente noi, 
asimilate de industrie și am reu
șit să ne lărgim piața de desfa
cere in alte șase țări. Este un 
progres evident, dar trebuie să 
milităm cu mai multă energie 
pentru a pătrunde pe alte și 
alte piețe. Se cer in prezent la 
export, la prețuri foarte bune, 
tot mai mari cantități de ta
ble aliate conform normelor in
ternaționale. țevi cu diametre 
mici, țevi zincate, burlane de 
tubaj cu filete speciale, oțeluri 
înalt aliate intr-o gamă sorti
mentală și calități mai diversi
ficate. laminate din aluminiu, 
pentru asimilarea cărora unită
țile noastre trebuie să-și chel
tuiască mai multă energie. A- 
vem suficiente condiții pentru a 
răspunde prompt Ia aceste ce
reri. întreaga noastră cercetare 
din domeniul metalurgiei tre
buie să-și axeze investigațiile 
in această direcție. De altfel, 
colectivul nostru, toți mctalnr- 
giștii țării și-au asumat în fața 
partidului, a secretarului său 
general, angajamentul patriotic 
de a-și înzeci eforturile in în
trecere pentru a încheia ac
tualul cincinal și a demara tn 
cincinalul următor cu un spor 
maxim de produse la export, 
într-o gamă sortimentală bo
gată și Ia un nivel calitativ 
competitiv pe piața mondială a 
metalului.
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mează să-l adopte, conferin- 
du-i, prin semnăturile repre
zentanților celor 35 de state, 
valoarea unui angajament 
moral și politic. Acest docu
ment, al cărui text integral 
l-am publicat în ziarul nos
tru de ieri, a putut 
zat după intense 
pentru armonizarea 
lor de vedere, prin 
vitate la opiniile exprimate, 
prin luarea in considerare a 
comandamentelor fundamen
tale ale prezentului.

„Actul final" abordează 
multilateral problemele se
curității europene in interde
pendența 
tr-un mod 
principiile 
guverneze 
țări : egalitatea 
respectarea drepturilor ine
rente suveranității ; nere- 
curgerea la forță sau la a- 
menințarea cu forța ; inviola
bilitatea frontierelor ; inte
gritatea teritorială a statelor: 
reglementarea pașnică a di
ferendelor ; neamestecul în 
treburile interne ; respecta
rea drepturilor omului și li
bertăților fundamentale, ega
litatea in drepturi a popoa
relor și dreptul popoarelor 
de a dispune de ele însele ; 
cooperarea intre state ; înde
plinirea cu bună credință a 
obligațiilor asumate conform 
dreptului internațional.

România socialistă, care a 
militat în mod constant in 
vederea organizării Conferin
ței pentru securitate și co
operare în Europa, și-a adus 
o prestigioasă contribuție in 
toate etapele desfășurării 
dialogului de Ia Helsinki și 
Geneva — dialog prin care 
s-a creat, pentru prima dată, 
posibilitatea ca statele Euro
pei să discute, pe baza depli
nei egalități, problemele esen
țiale de care depind, in ul
timă instanță, securitatea și 
pacea continentului. In ca
drul negocierilor privind se
curitatea europeană, România 
a afirmat o concepție de an
samblu unitară, precisă, con
structivă și în consens cu re
alitățile, pornind de la nece
sitatea făuririi unui sistem 
eficace de angajamente care 
să confere tuturor statelor 
Europei garanția dezvoltării 
libere, potrivit voinței și in
tereselor lor, Ia adăpost de 
orice act de forță sau de a- 
menințarea cu forța. încă de 
la început, pentru a asigura 
un cadru corespunzător dia
logului, România a prezentat 
propuneri capabile să permi
tă participarea la lucrări în 
condiții de deplină egalitate 
a tuturor statelor ca state 
suverane și independente, in
diferent de mărimea lor, de 
nivelul dezvoltării sau de a- 
partenență sau neapartenență 
la blocurile militare.

Abordarea tematicii confe
rinței a presupus eforturi 
permanente pentru ca docu-

fi reali- 
tratalive 
puncte- 
recepti-

lor, afirmînd in- 
lipsit de echivoc 
care trebuie să 
relațiile dintre 

suverană,

mentul final să aibă un ca
racter clar, concret, eficace, 
cu prevederi lipsite de ambi
guități. Delegația română, ac- 
ționînd pe baza orientărilor 
partidului și statului nostru, 
a indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a adus o 
contribuție de deosebită im
portanță la formularea docu
mentului, la încorporarea în 
text a unor idei de semnifi
cație majoră, a unor preve
deri cu efecte practice indis
pensabile procesului securită
ții europene. România a mi
litat nu numai pentru enun
țarea unor principii pozitive, 
ci și pentru aplicarea în via
tă a acestor principii, pentru 
asigurarea în acest sens a u- 
nor măsuri corespunzătoare.

Țara noastră a subliniat în 
mod consecvent ideea că o 
singură conferință, oricît de 
fructuoasă ar fi ea, nu poate 
să soluționeze toate proble
mele Europei. Securitatea e- 
uropeană constituie un pro
ces de durată, caracterizat 
prin complexitatea lui. De a- 
ceea. delegația română a mi
litat pentru asigurarea urmă
rilor instituționale ale con
ferinței, pentru continuitatea 
eforturilor menite să ducă 
pină la capăt opera edifică
rii securității europene. To
varășul Nicolae Ceaușescu a- 
răta că „TREBUIE SA ȚI
NEM SEAMA CA ÎNCHEIE
REA CONFERINȚEI GENE- 
RAL-EUROPENE NU ÎN
SEAMNĂ SFÎRȘITUL LUP
TEI PENTRU SECURITA
TE ȘI COLABORARE PE 
CONTINENT : DE FAPT. SE 
ÎNCHEIE O ETAPA ȘI ÎN
CEPE O NOUA ETAPA — 
AȘ PUTEA SPUNE O ETA
PĂ HOTĂRÎTOARE. aceea 
DE TRADUCERE ÎN VIAȚĂ 
A DOCUMENTELOR ADOP
TATE. DE REALIZARE ÎN 
PRACTICA A SECURITĂȚII 
ȘI COLABORĂRII MULTI
LATERALE ÎNTRE TOATE 
POPOARELE DIN EURO
PA". România apreciază po
zitiv rezultatele de pină a- 
cum ale Conferinței general- 
europene. Dar, în același 
timp, trebuie relevat că 
etapa care urmează în 
lupta pentru securitate eu
ropeană implică mobilizarea 
maselor larpi, a popoarelor, 
pentru a seTdetermina apro
fundarea cursului destinderii, 
pentru a se ajunge la măsuri 
efective de dezangajare mi
litară și dezarmare, de na
tură să favorizeze noi pro
grese pe calea păcii și con
lucrării între statele conti
nentului.

Opinia publică din Româ
nia. aprobind pe deplin ac
tivitatea constructivă, pro
fund principială, a partidului 
și statului nostru, năzuiește 
ca reuniunea de la Helsinki 
să marcheze un moment de 
importanță istorică in viața 
continentului, să exercite o 
puternică influentă asupra 
întregii evoluții politice in
ternaționale.

R.P.D. COREEANA : Vedere exterioară a uzinei de motoare 
din Weunsan

„Protocolul de la San Jose"
Restructurarea Tratatului Interamerican 

de Asistență Reciprocă
Cele 21 de state semnatare ale 

Tratatului Interamerican de 
Asistență Reciprocă (T.I.A.R.), 
care au participat la reuniunea 
de săptămina trecută de la San 
Jose, au convenit restructurarea 
textului Tratatului, în sensul a- 
daptării sale la actuala evoluție 
a situației din regiune. Textul 
modificat al documentului, inti
tulat „Protocolul de la San Jose", 
urmează să înlocuiască, după ra
tificarea sa de către parlamen
tele statelor respective, „Trata
tul de la Rio de Janeiro" sem
nat în 1947 și care cuprindea 
normele de constituire a Orga- 

Americane 
1948.

articole ale 
Rio de Ja-

nizației Statelor 
(O.S.A.) creată în

Din cele 26 de 
„Tratatului de la 
neiro", două au suferit modifi
cări substanțiale: articolul 10 —

care prevede, în prezent, garan
tarea securității economice o- 
biective a țărilor membre ale 
O.S.A., în vederea menținerii u- 
nui climat de pace și cooperare 
în regiune, și articolul 19 — care 
precizează acum că, pentru anu
larea unor măsuri adoptate an
terior în baza prevederilor 
T.I.A.R., este necesară întruni
rea „majorității simple" (jumă
tate plus unu) din voturile ex
primate și nu a „majorității ca
lificate" (două treimi).

Pe de altă parte, articolul 6, 
în noua sa redactare, subliniază 
că orice fel de ajutor pe care 
O.S.A. intenționează să-1 acor
de in baza T.I.A.R. unui anumit 
stat trebuie să se bucure de 
consimțămintul expres al țării 
respective.

Reuniunea 0. U. la

Argentina : înțelegere 

între sindicate și guvern
• LA SFÎRȘITUL ÎNTÎLNI- 

RII de lucru organizate la sediul 
C.G.T. din Buenos Aires între 
conducerea Confederației Gene
rale a Muncii și ministrul ar
gentinian al economiei, Pcdro 
J. Bonanni. in capitala Argenti
nei s-a dat publicității un do
cument în sprijinul 
prevederilor planului trienal de 
dezvoltare a țării, elaborat din 
inițiativa fostului președinte al 
națiunii, generalul Juan Domin
go Peron. Documentul relevă 
consensul dintre mișcarea sin
dicală și guvern privind concer
tarea tuturor eforturilor pentru 
concretizarea politicii de 
voltare economică a țării, 
carea nivelului producției 
rentabilității, promovarea și 
voltarea principiilor echității și 
justiției sociale.

americane de pe
aplicării

dez- 
ridi- 
și a 
dez-

Forțele armate turcești 
și-au instituit marți con
trolul administrativ asu
pra tuturor instalațiilor 
militare americane aflate 
pe teritoriul Turciei, s-a 
anunțat oficial la Ankara.

Măsura, aplicată in conformi
tate cu recenta hotărîre a cabi
netului turc privind acordurile 
bilaterale de apărare încheiate 
cu Statele Unite, afectează 24 
de baze militare. După cum se 
știe, guvernul turc a adoptat 
această hotărire după ce Con-

După o întrerupere de 
patru ore, în cursul dimi
neții, provocată de anun
țarea loviturii de stat din 
Nigeria, marți după-amia- 
ză, reuniunea O.U.A. la 
nivel inalt și-a reluat lu
crările in plen.

După ce luni seara, în ședința 
de deschidere au luat cuvintul 
o parte dintre șefii de state par
ticipant! la lucrări, in numele 
O.N.U. conferința a fost salutată 
de secretarul general Kurt 
Waldheim, care a afirmat că 
importanța O.U.A. depășește 
granițele Africii și. că. întru
nind aproximativ o treime din 
voturile Adunării Generale, ță
rile africane joacă un rol im
portant în Organizația Națiuni
lor Unite și pot să constituie un 
factor decisiv in creșterea efi-

cienței organizației mondiale. El 
a relevat. de asemenea, că pro
blema fundamentală a zilelor 
noastre este prăpastia dintre 
țările bogate și cele sărace și că 
principala sarcină a O.N.U.. pe 
această linie, este identificarea 
și eliminarea obstacolelor care 
stau în calea instaurării unei 
noi ordini economice mondiale.

greșul S.U.A. a refuzat să sus
pende, parțial, embargoul insti
tuit asupra livrărilor de arme 
americane, destinate Turciei, în- 
trucît nu s-au 
in soluționarea 
ote.

Un purtător 
prioților turci 
dată, la Nicosia, că s-a 
S.U.A. să înceteze toate opera
țiunile desfășurate la trei insta
lații de telecomunicații din 
sectorul nordic al insulei, aflate, 
în prezent, sub controlul forțe
lor armate turcești.

realizat progrese 
problemei cipri-

de cuvînt al ci- 
a anunțat, toto- 

cerut

Evoluția pozitivă a raporturilor
româno - franceze

Consecventă politicii sale, 
România socialistă desfășoară un 
amplu și fructuos dialog, o con
lucrare rodnică cu ioate statele 
lumii, indiferent de orinduirea 
lor socială, convinsă fiind că in
tensificarea colaborării interna
ționale servește intereselor tutu
ror popoarelor, cauzei păcii și 
progresului în intreaga lume. 
Unui asemenea deziderat i-a 
răspuns și recenta vizită in țara 
noastră a primului ministru al 
Republicii Franceze, Jacques 
Chirac, prilej de trecere in re
vistă a progreselor in aprofun
darea raporturilor româno-fran- 
ceze, în analizarea unor noi mă
suri în vederea impulsionării 
acestor raporturi, de efectuare a 
unui schimb de vederi in pro
bleme internaționale.

In timpul vizitei, primul mi
nistru al Franței a fost primit 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și au avut loc convorbiri in le
gătură cu conlucrarea româno- 
franceză ca și in ceea ce pri
vește realitățile internaționale ; 
cu această ocazie, ca expresie 
a sentimentelor de caldă prie
tenie, de inaltă apreciere, 
Jacques Chirac a înmînat pre
ședintelui României un mesaj 
din partea președintelui Repu
blicii Franceze, Valery Giseard 
d’Estaing. Referindu-se la cola
borarea dintre România și Fran
ța președintele Nicolae 
Ceaușescu, în toastul rostit la 
dejunul oferit in onoarea pri
mului ministru al Franței, spu
nea că „trebuie să facem in așa 
fel incit conlucrarea româno- 
franceză să se înscrie în tendin
ța generală pentru colaborare, 
pace și bunăstare a popoarelor. 
Cu această convingere aș dori să

exprim speranța câ vizita dum
neavoastră va da un imbold 
acestei colaborări".

Convorbirile purtate de cei doi 
prim-miniștri au relevat cu sa
tisfacție că relațiile dintre Româ
nia și Franța, ilustrate iu mod 
strălucit de vizitele oficiale efec
tuate de generalul de Gaulle in 
țara noastră, în 1968, și de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu în 
Franța, în 1970. au cunoscut o 
evoluție pozitivă. A fost releva
tă satisfacția pentru multiplica
rea schimburilor de vizite Ia di
ferite niveluri și pentru pașii în
registrați in diverse domenii de 
colaborare. Efectuind o exami
nare aprofundată a posibilități
lor de a dezvolta pe mai depar
te cooperarea economică, indus
trială, tehnico-științifică și cul
turală — așa cum rezultă și din 
Comunicatul comun — s-a re
afirmat voința de a acționa in 
continuare în această direcție. 
Semnificativ în acest sens este 
stabilirea ca obiectiv dublarea 
volumului schimburilor economi
ce pină în anul 1980. Documen
tele semnate cu prilejul vizitei 
— intre eare Acordul pe termen 
lung de cooperare economică, 
industrială și tehnică, Protoco
lul privind concluziile asupra re
lațiilor economice, alte înțele
geri realizate — deschid noi per
spective colaborării româno- 
lranceze.

Analizind principalele proble
me internaționale actuale, pri
mul ministru român, Manea Mă- 
nescu. și primul ministru fran
cez, Jacques Chirac, au consta
tat cu satisfacție o largă apro
piere a punctelor lor de vede
re. După ce au evidențiat pro
gresele realizate in procesul des-

tinderii, ci s-au declarat gata 
pentru a întreprinde noi efor
turi in vederea adincirii acestui 
proces, aflat abia la început. Re- 
levind principiile care se impun 
a fi respectate in raporturile 
dintre toate statele, cele două 
părți s-au pronunțat pentru in
staurarea unui climat internațio
nal in care fiecare stat, fiecare 
nafiune, să se afle la adăpost 
de orice agresiune, să-și consa
cre resursele materiale și uma
ne pentru asigurarea dezvoltării 
economice și sociale și a bună
stării popoarelor. Acordînd o 
atenție deosebită situației de pe 
continentul nostru, părțile româ
nă și franceză — in contextul 
convocării fazei Ia nivel înalt 
din cadrul Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Eu
ropa — apreciază ca fiind de 
cea mai mare importanță res
pectarea cu strictețe de către 
toate statele, a tuturor prevede
rilor documentelor adoptate. Tu
rul de orizont asupra vieții in
ternaționale a inclus, de aseme
nea. situația din Cipru. Orientul 
Apropiat, decalajele economice 
și stabilitatea 
internaționale, 
zarmării.

Intilnirile și 
tate de primul 
Chirac Ia București au fost apre
ciate drept fructuoase, acest eve
niment servind întăririi priete
niei și înțelegerii reciproce din
tre România și Franța, 
rii dintre cele două 
cauzei generale a păcii 
borării internaționale.

vieții economice 
problemele de-

convorbirile pur- 
ministru Jacques

apropie- 
popoare, 
și cola-

I. TIMOFTE

Lucrările conferinței 
studențești 

consacrate
egalității in drepturi 

a femeilor

In orașul tunisian Monastir 
se desfășoară, sub egida U- 
niunii Internaționale a Stu
denților, lucrările conferinței 
studențești consacrate egali
tății în drepturi a femeilor. 
La conferință participă dele
gați din partea U.I.S., Fede
rației Democrate Internațio
nale a Femeilor, Consiliului 
Mondial al Păcii, Federației 
Mondiale a Tineretului De
mocrat, reprezentante ale or
ganizațiilor studențești și de 
femei din diverse țări. Din 
România participă o delega
ție a Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști, con
dusă de tovarășul Văduva 
Gheorghe, vicepreședinte al 
Consiliului U.A.S.C.R.

Conferința examinează si
tuația femeii în lumea con
temporană. participarea ei în 
toate sferele activității vieții 
politice, social-culturale și e- 
conomice, probleme privind 
statuarea și aplicarea în viață 
a egalității în drepturi a fe
meii cu bărbatul.

Declarație comună
polono-americană

La Varșovia a fost dată publicității declarația în urma convor
birilor dintre Edward Gierek, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
și președintele Statelor Unite ale Americii, Gerald Ford, care a 
întreprins o vizită oficială în R.P. Polonă.

Cele două părți consideră 
că convocarea Conferinței pen
tru securitate și cooperare în 
Europa constituie o contribuție 
pozitivă Ia continuarea procesu
lui de destindere internațională, 
exprimîndu-și voința de a face 
tot ce le stă în putință pentru 
ca rezultatele acestei reuniuni 
să devină un stimulent puternic 
pentru edificarea pozitivă a re
lațiilor dintre statele participan
te. Ele și-au exprimat, totodată, 
convingerea că îndeplinirea ho- 
tăririlor de către toți partici
panții la Conferință va contri
bui la întărirea în continuare, a 
păcii în Europa și la dezvol
tarea colaborării tot mai largi, 
multilaterale, dintre ei. Părțile 
au fost unanime in a considera 
că securitatea în Europa este in
divizibilă și strîns legată de pa
cea și securitatea în întreaga 
lume.

în cursul schimbului de pă
reri, cele două părți au fost de
plin unanime în privința faptu
lui că eforturile spre 
darea 
Europa 
tate de 
litare.

Au fost discutate, de aseme
nea, probleme legate de dezvol
tarea colaborării între state, în-

consoli- 
destinderii politice în 
trebuie să fie comple- 
procesul destinderii mi-

Lovitură de stat în Nigeria

• EVENIMENTUL S-A PRODUS FĂRĂ VĂRSARE DE SINGE
• INSTITUIREA STĂRII DE ASEDIU • RESTRIC
ȚII DE CIRCULAȚIE • ÎNCHIDEREA AEROPORTURILOR ȘI 
PUNCTELOR DE FRONTIERA • ÎNTRERUPEREA COMUNICA

ȚIILOR.

„Generalul Yakubu Gowon în
cetează să mai dețină funcțiile 
de șef al statului și al guvernu
lui militar federal și de coman
dant șef al forțelor armate nige- 
riene", s-a anunțat, marți dimi
neața, intr-un comunicat difu
zat de postul de radio Lagos. In 
fruntea celor care au luat hotă-
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• MASURI ÎMPOTRIVA VACILOR LA NEW DELHI. Munici
palitatea orașului indian a hotârît să limiteze „drepturile" va
cilor sacre de a circula nestingherite pe străzi. Spre satisfacția 
automobillștilor care trebuiau să dea prioritate la 20 000 vaci, 
acestea vor II vlndute de acum înainte la licitație dacă vor 11 
găsite nepăzite pe străzi sau rumegînd prin, parcuri. Pină la 
luarea acestor decizii vacile erau conduse la grajduri speciale 
de unde proprietarii lor le ridicau în schimbul unei mici amenzi
• INCENDIILE DIN CORSICA fac ravagii in continuare. In 
regiunea Bastia ele au devastat 600 hectare de vegetație; noi 
incendii au fost semnalate la Ponteleccia și Pegoreho, in cen
trul insulei, unde au distrus o plantație de măslini. Un alt in
cendiu a izbucnit în apropierea fostei reședințe a familiei Bo
naparte « PASAGERI ÎNARMAȚI PINĂ IN DINȚI. 183 puști, 
60 pistoale, 163 săbii și pumnale, 371 cuțite, 5 topoare — aceasta 
este lista armelor capturate într-o singură lună .în bagajele pa
sagerilor la aeroportul Paris- Orly. Toți posesorii de arme au 
infirmat orice intenție belicoasă declarindu-se simpli colecționari
• „O EROARE UMANĂ" ș-ar afla la originea scurgerii de gaz 
in cabina „Apollo" produsă cu cîteva minute Înaintea ameri
zării și care a provocat dificultăți de respirație astronauților. 
Glynn Lunney, director tehnic la N.A.S.A., a relatat că astro- 
nauții au ..uitat" pur și simplu să deconecteze un sistem de 
mici fuse direcționale în momentul în care capsula își amorsa 
mișcarea de coborîre deasupra Pacificului. Că urmare, în ca
bină au apărut vaporii unui gaz galben asfixiant care, într-o 
concentrare mai mare, ar fi fost fatal. Rapiditatea cu care as- 
tronauții si-au pus măștile de oxigen 1-a ferit de o intoxicare 
gravă « EXPEDIȚIE BRITANICĂ SPRE EVEREST. 13 alplniștl 
conduși de un profesionist, Chris Bonnington, vor încerca să 
cucerească cel mai înalt vîrf al Himalaya-ei pe versantul cel 
mai dificil. 4 alte expediții (japoneze și vest-europene) au eșuat 
în încercările lor. Chris Bonnington susține că tentativa sa are 
șanse de izbindă: cele 80 tone de echipament vor fi cărate de 
78 șerpași o CEA MAI TIMPURIE MĂRTURIE A PREZENȚEI 
UMANE IN EMISFERA VESTICA. Bucăți de mangal avînd o 
vechime de circa 16 000 de ani au fost scoase la iveală in urma 
săpăturilor arheologice efectuate în locul denumit Meadowcroft 
Rockshelter situat in apropiere de orașul american Pittsburg. 
Această descoperire este considerată de specialiștii de la Insti
tutul Smithsonian ca cea mai timpurie evidență a prezenței omu
lui în emisfera vestică. Descoperirea amintită, precum șl altele 
din același loc, confirmă teori ile care susțin ‘Că ființe umane au 
traversat strimtoarea Bering ce desparte Asia de America cu 
20 000—30 000 de ani î.e.n. Bucățile de mangal, precum și unelte 
de piatră, provin dintr-un loc de vatră adăpostit sub o stîncă. 
Aici triburile, aflate intr-o veșnică mișcare, găseau adăpost tem
porar. folosind acest loc și drept bază de vinătoare o UN CON
TRACT PREȚIOS. Galionul spaniol „Nuestra Senora de Atocha", 
scufundat in anul 1622 in timpul unui uragan, la 57 kilometri 
vest de țărmurile Floridei, a revenit în actualitate. Compania 
..Armada Research" a încheiat un contract cu statul american 
Florida prin care 1 se permite să desfășoare operațiunile nece
sare în vederea recuperării unei cantități de aur in valoare de 
100 milioane dolari ce se presupune că s-ar afla la bordul navei 
naufragiate. Contractul consfințea însă dreptul acestui stat de 
a luă sub protecția sa obiectele de valoare istorică găsite de 
compania amintită. La scurt timp după descoperirea unor tu
nuri de bronz și a altor obiecte de valoare istorică, care con
firmau existența epavei căutate, compania „Armada Research" 
a încercat, prin toate mijloacele, să evite aplicarea clauzelor 
contractului. Oficialitățile statului Florida au luat, în consecință, 
contactul cu autoritățile federale ale S.U.A. care au hotărît să 
se adopte de urgență unele măsuri in vederea respectării clau
zelor contractului și a prezenței unor reprezentanți ai autorită
ților locale, care să urmărească operațiile de recuperare.

rirea de a desființa organele 
puterii executive, în timp ce 
președintele Gowon se afla la 
Kampala, cu prilejul reuniunii 
O.U.A. la nivel inalt, a fost lo
cotenent colonelul Joseph Nam- 
don Garba, comandantul gărzii 
prezidențiale.

Citind la radio un comunicat 
al noilor autorități militare, 
garda a făcut cunoscut că lovi
tura de stat a avut loc după 
consultări intre liderii militari și 
s-a produs fără vărsare de sin
ge. El a chemat populația să 
păstreze calmul șt a anunțat in
stituirea stării de asediu, impu
nerea unor restricții de circula
ție, închiderea tuturor aeropor
turilor și punctelor de frontieră 
și întreruperea comunicațiilor.

R.P. Polonă.

deosebi în domeniul materiilor 
prime, energiei și alimentelor. 
Părțile și-au reafirmat sprijinul 
față de Organizația Națiunilor 
Unite, precum și față de sco
purile și principiile enunțate în 
Carta ei.

In cursul convorbirilor, părțile 
au acordat o atenție deosebită 
relațiilor bilaterale. constatînd 
cu satisfacție progresul obținut 
în acest sens. S-a apreciat că 
sporirea simțitoare, în continua
re, a comerțului dintre cele 
două țări este posibilă, reală și 
de dorit. Cele două părți au ho- 
tărît să acorde sprijin dezvoltă
rii, în continuare, a colaborării 
financiare și colaborării intre 
firme și întreprinderi aparți- 
nînd celor două țări.

• CA URMARE A UNUI A- 
CORD intervenit intre liderii co
munităților greacă și turcă din 
Cipru, Glafkos Clerides și, res
pectiv, Rauf Denktaș, luni a 
avut loc un schimb de persoane 
care se aflau in zonele controla
te de cele două părți. Astfel, 
64 de ciprioți turci au fost auto
rizați să părăsească zona din 
insulă de sub controlul ciprioți- 
Ior greci, iar ciprioții turci au 
eliberat un soldat și nouă civili 
ciprioți greci.

Proces
de democratizare

a presei în Peru

Cu transformarea cunoscu
tei publicații „EI Comercio", 
care apare la Lima, intr-un 
ziar menit să reflecte intere
sele țărănimii peruane, a în
ceput o etapă nouă in fina
lizarea uneia din principa
lele acțiuni prevăzute de re
forma presei : încredințarea 
ziarelor de circulație națio
nală organizațiilor reprezen- 
tind oamenii muncii din di
ferite sectoare de activitate. 
Acest proces de democrati
zare a presei din Peru — 
una din cele mai importante 
acțiuni social-politice între
prinse de guvernul revoluțio
nar al Forțelor Armate — a 
fost inițiat cu un an în ur
mă. cind a fost adoptat noul 
„statut al presei", care a 
deschis calea transformării 
ziarelor cu rază de influență 
națională în publicații care să 
reflecte interesele, aspirațiile 
și problemele populației 
muncitoare. In spiritul noului 
statut al presei a fost con
ceput decretul-lege pentru 
exproprierea ziarelor de cir
culație națională, printre care 
cotidienele „El Comercio" șl 
„La Prensa", aflate în pro
prietatea unor grupări mino
ritare. în prezent, are Ioc de
finitivarea acțiunii de trans
ferare și a altor publicații 
— „Expreso", ..Ojo“, „Cor- 
reo“ și „Ultima Hora" — or. 
ganizațiilor social-profesîo 
nale de care vor aparține. □

încheierea lucrărilor primului congres
al sindicatelor din Portugalia

La Lisabona s-au desfă
șurat lucrările primului 
congres al sindicatelor 
din Portugalia, transmite 
agenția ANI.

Luînd cuvintul la congres, 
primul ministru Vasco Goncal
ves a subliniat că obiectivul 
principal în viitorul apropiat și 
în perspectivă este instaurarea 
puterii populare, restructurarea 
aparatului de stat în sensul 
participării muncitorilor. Tre
buie asigurat, a arătat el, con
trolul muncitoresc asupra între
prinderilor naționalizate și par
ticulare cuprinse in planul de 
dezvoltare.

Participanții au adoptat un 
document de orientare și acțiu
ne care, în esență, preconizează 
înlocuirea proprietății capitaliste 
asupra principalelor mijloace de 
producție din industrie și agri
cultură prin proprietatea socială 
și colectivă, precum și stabilirea 
unei puteri politice care să ex-

prime interesele oamenilor mun
cii, aspirațiile poporului portu
ghez spre democrație.

Congresul s-a pronunțat pen
tru crearea unei economii pla
nificate, care să țină seama de 
noile fenomene economice și so
ciale din țară pentru cooperarea 
internațională, cu garantarea in
dependenței și suveranității na
ționale.

In ceea ce privește agricultu
ra. au fost propuse o serie de 
măsuri în cadrul reformei agra
re, subliniindu-se importanta 
promulgării legii asupra expro
prierii și naționalizării pămin- 
tului, necesitatea creării unor 
cooperative de comercializare și 
prelucrare a produselor agricole. 
Participanții au subliniat, de 
asemenea, că pentru reducerea 
numărului de șomeri este nece
sară crearea unor noi locuri de 
muncă în sectoarele de impor
tanță vitală pentru dezvoltarea 
economică a țării.
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IN CADRUL 
organizat cu o- 
unui an de Ia

Propunere a P.C.G 
(interior)

• VORBIND 
UNUI MITING 
cazia împlinirii
restabilirea regimului politic in 
Grecia, Haraiambos Drakopou- 
los, secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Grecia (interior), a propus gu
vernului și partidelor politice 
grecești formarea unui cabinet 
de unitate națională, „care să 
exprime voința generală a po
porului in abordarea marilor pro
bleme interne și externe cu care 
este confruntată țara".

• INDONEZIA A ANUNȚAT, 
marți, că recunoaște Guvernul 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud și 
a făcut cunoscută hotărîrea de 
a stabili cu acesta relații di
plomatice — informează un co
municat difuzat la Djakarta.

• MALAYEZIA ȘI Guvernul 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud au 
convenit să stabilească relații 
diplomatice la'rang de ambasa
dă — s-a anunțat oficial 
Kuala Lumpur.

Aprobare la Caracas
• CAMERA DEPUTAȚILOR 

VENEZUELENI a aprobat, in 
cadrul procedurii finale, textul 
proiectului de lege a reversiunii 
petrolului. Documentul a fost 
dezbătut, la o primă lectură, in 
forma sa globală, ulterior fiind

la

aprobat pe capitoleanalizat și 
separate.

Proiectul 
prin Senat 
lunii august, iâr la 120 de 
după sancționarea lui juridică 
va avea loc actul naționalizării 
practice a întregii industrii pe
troliere venezuelene.

de lege va fi trecut 
in prima jumătate a 

zile

• PRIMUL MINISTRU AL 
MALAYEZIEI. Tun Abdul 
Razak, a salutat propunerea fi- 
lipino-tailandeză ca Organizația 
Tratatului Asiei de sud-est 
(S.E.A.T.O.) să fie treptat des

ființată. „Această propunere, a 
spus el, în cadrul unei confe
rințe de presă, este un lucru 
bun ; ea este in concordanță cu 
concepția noastră privind trans
formarea regiunii noastre într-o 
zonă neutră de pace".

Propunerea privind desființa
rea treptată a S.E.A.T.O. a fost 
formulată în comunicatul comun 
dat publicității săptămina trecu
tă la încheierea vizitei primului 
ministru ai Tailandei, Kukrit 
Pramoj, la Manila, și a convor
birilor acestuia cu președintele 
Fiiipinelor, Ferdinand Marcos.

Succese ale formațiunilor românești 
la Festivalul muzical de

Orchestra simfoni
că a radioteleviziunii 
române împreună cu 
corul „Madrigal" sint, 
în aceste zile, pro
tagoniste ale unor 
importante manifes
tări muzicale inter
naționale care se 
desfășoară pe coasta 
amalfitană. Este vor
ba despre cel de-al 
XXII-lea Festival 
muzical de la Ra
vello, organizat de o- 
ficiul provincial da 
turism din Salerno și 
de al IV-lea festival 
„Intilnirile muzicale" 
de la Sorento, iniția
te de cunoscutul pia
nist italian Fausto 
Zaddra. în cadrul 
festivalului de la

Orchestra 
a radiote- 

române a 
patru con- 
conducerea

Ravello, 
simfonică 
leviziunii 
prezentat 
certe sub
dirijorilor Iosif Con
ta, Emanuel Elenes- 
cu și a italianului 
Carlo Zecchi. Publi
cul și presa au pri
mit cu deosebit in
teres concertele. 
„Succese deosebite, 
marcate de aplauze 
îndelungate. Calde 
felicitări conducăto
rului orchestrei, so
liștilor și dirijorului 

' corului «Madrigal»" : 
astfel și-a intitulat 
una din cronicile sale 
ziarul „Corriere di 
Napoli", „II Mattino", 
„II Tempo" și „Paese

la Ravello
Sera" au consacrat, 
la rindul lor, mai 
multe cronici con
certelor prezentate, 
evidențiind înaltul 
stil al interpretării. 
Referindu-se la con
certul susținut de 
madrigaliști, ziarul 
„II Mattino" mențio
nează înalta ținută 
artistică a ansamblu
lui. perfecțiunea teh
nică și, în legătură cu 
repertoriul corului, 
îmbinarea plăcută 
dintre o serie de lu
crări interesante a- 
parținînd creatorilor 
Renașterii cu nu mai 
puțin fermecătoarele 
cintece populare și 
melodii contempora
ne românești.
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București 
16.15: 18.30;
9; 11.15;
Grădina

(orele 8,45: 11;
20.45): Gloria

13.30; 16: 18.15; 
București (ora

A FOST ODATĂ UN HOLLY
WOOD: Sala Palatului (orele 17,15; 
20.15).

NU TE VOI IUBI: Victoria (ore
le 9,15; 11.30; 13,45: 16: 18,15: 20,30).

ÎNFRÎNGEREA LUI L. WILKI- 
SON: 
13.15: 
(orele 
20.30);
20.15) .

LANȚURI: Luceafărul (orele 9; 
11.15; 13.30; 16: 18,15: 20,30); Fes
tival (orele 9; 11,15; 13,30: 16; 18.15:
20.30) ; Favorit (orele 9,15; 11.30;
13,45; 16; 18; 20); Excelsior (orele 
9: 11,15; 13.30; 16: 18,15; 20,30);
Modern (orele 9; 11.15; 13.30; 16; 
18: 20): Grădina Modern (ora
20.30) : Stadionul Steaua (ora 20,30).

NU IESE FUM FĂRĂ FOC: Ca
pitol (orele 8,45: 11; 
18,15; ------ ~ ’
12.30: .............................
Capitol (ora 20,15).

STRĂLUCIREA SOARELUI: Me
lodia 
18.15; 
11.15;
mura
18; 20,15); Grădina
20.15) .

13,15; 15,45; 
20,45); Scala (orele 9.30; 
14.30; 17,30; 20,30); Grădina

(orele 9: 11,15: 13,30: 16:
20.30); Feroviar (orele 9; 
13,30: 16; 18,15; 20,30); Fla- 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45;

Buzești (ora

CEI MAI FRUMOȘI ANI: Cen
tral (orele 9.30: 12; 15; 17,30;

URSUL IOGY: Doina
9.30: 11.30; 13.30).

COMEDIE FANTASTICĂ:
(orele 15,45: 18; 20).

LEGEA PRERIEI: Gri vița 
9; 11,15: 13.30: 16; 18.15;
Volga (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20,15).

PE AICI NU SE TRECE: Dacia 
(orele 9: 12.30: 16; 19).

NU FILMĂM SĂ NE-AMUZĂM: 
Timpuri Noi (orele 9; 11,15; 13,30; 
15.45: 18 : 20,15).

ULTIMUL PISTOLAR DIN 
CROSS CREEK: Lira (orele 15.30; 
19); Bucegi- (orele 16; 18): Grădina 
Bucegi (ora 20,15); Grădina Lira 
(ora 20.15).

OCHII SHIVANEI: Lumina (ore
le 9; 12,30: 16; 19).

HYPERION: Unirea (orele 16; 
18): Grădina Unirea (ora 20.15).

TEROARE PE ,.BRITANNIC": 
Floreasca (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15; 20.15).

PIEDONE — COMISARUL FĂRĂ 
ARMĂ: Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20): Tomis (orele 
8.30: 10,45: 13; 15,15; 17.30; 19.45); 
Grădina Aurora (ora 20,15); Gră
dina Tomis (ora 20,30).

PIRAȚII DIN PACIFIC —

20,15). 
(orele

Doina

(orele
20.30);

INSULA COMORILOR: Drumul 
Sării (orele 15.30; 19).

ASTĂ SEARA DANSĂM ÎN FA
MILIE: Ferentari (orele 16: 18: 20).

SCOALĂ TINERILOR CĂSĂTO
RIȚI: Flacăra (orele 15,30; 18; 
20,15): Patinoarul „23 August"
(ora 20.15).

PAVLINKA: Viitorul (orele 15,30; 
18: 20.15).

TOAMNA BOBOCILOR: Cotro- 
cenl (orele 14: 16: 18: 20); Pro
gresul (orele 16; 18; 20,15).

INVINCIBILUL .LUKE:
(orele 15.30; 18); Grădina 
(ora 20,15).

KIT IN ALASKA: Arta 
15,30; 17,45; 20); 
(ora 20,15).

PIN COPILĂRIA
(ora 16: 18,15).

MAftELE CIRC: 
15,30; 18; 20.15); 
15.30: 18: 20.15).

VERONICA; VERONICA SE ÎN
TOARCE: Pacea (orele 15,30; 19).

INCREDIBILELE AVENTURI 
ALE UNOR ITALIENI ÎN RUSIA: 
Cringași (orele 16: 18.15).

SPERIETOAREA: Miorița (orele 
9: 11,15; 13.30: 16; 18: 20,i5).

ĂL PATRULEA MIRE: Popular 
(orele 15.30: 18; 20.15).

PANTALONII CAVALERULUI

VON BREDOW: Moșilor (orele 
15.30; 18).

LUMINA LA CAPĂTUL TUNE
LULUI: Munca (orele 16; 18: 20).

HELLO DOLLY : Dinamo
(ora 20).

STEAUA DE TINICHEA : Gră
dina Festival (ora 20).

AEROPORTUL: Grădina Lucea
fărul (ora 20).

TV. 19,20 1001 de seri. 19.30 Tele
jurnal. 20,00 Handbal masculin: 
România — R.D.G. (repriza a 
Il-a). 20,30 Telecinemateca: „Dra
gostea lui Serafim Frolov". 21,50 
Inimile noastre se-ntîlnesc. 22,10 
24 de ore. 22,30 închiderea progra
mului.

PROGRAMUL 2

Grădina

Vitan 
Vitan

(orele 
Arta

MEA: Rahova

Cosmos (orele 
Ciulești (orele

FROGRAMUL 1
9,00 Teleșcoală: Antologie școla

ră; 9,30 Eroi și interpret!. 10,00 Ma
tineu de vacanță. 10,30 Bijuterii 
muzicale. 10.45 Meridiane literare. 
11,30 Publicitate. 11,35 Aveți legă
tura directă cu... 11.55 Telex. 12.00 
închiderea programului. 16,00 Te
leșcoală. 16,30 Curs de limbă rusă 
(recapitulare). 17,00 Telex. 17,05 
Partidul, conștiință trează. Cintece 
patriotice și revoluționare. 17,15 
Tragerea Pronoexpres. 17,25 La 
volan — emisiune pentru condu
cătorii auto. 17,35 Documentar TV, 
17,55 Ateneu popular TV. 18,35 
Dincolo de note... 18,55 Tribuna

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA s București Piața „Sclntell" Tel : 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac Ia oficiile poștale șl difuzor» din întreprinderi șl instituții — Tiparul; Combinatul poligrafic „Casa Scinteli”. 
Cititorii din străinătate pot face abonamente prin ILEXIM — Departamentul export-import presă București, Calea Griviței nr. 64—*6 P.O.B. — 2M1, telex : 0116,31

20,00 Ce știm și ce nu știm des
pre... 20.30 Preferințele dv. muzi
cale sint și preferințele noastre. 
21.20 Telex. 21,25 Studio ’75. „Zi
lele dăruirii". 21,45 Roman foile
ton: „Șl totuși se invirtește" (epi
sodul i). 22,30 închiderea progra
mului.

Teatrul Mic (la Rotonda Scrii
torilor din cișmigiu). Spectacol de 
sunet și lumină; AMINTIREA 
SCRIITORILOR — ora 20; Tea
trul Giulești (la Parcul Teatrului 
Giulești): NOPȚI DE VARA — 
ora 20,30; (la Arenele Romane): 
CU OLTENCELE NU-I DE GLU
MIT — ora 20; Teatrul Evreiesc: 
LOZUL CEL MARE — ora 19,30; 
Teatrul „C. Tănase" (Grădina 
Boema): ÎN GRADINA BUCU
RIILOR — ora 19.30; Rapsodia 
Română: ȚARĂ BOGATĂ-N FRU
MUSEȚI — ora 18,30.
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