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Cu prilejul participării la Conferința 
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din Europa

ÎNTlLNIRI ALE TOVARĂȘULl 
NICOLAE CEAUSESCU

Oliv P. C. II.. CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL NICOLAE fflOȘESCU, 
CARL A PARTICIPAT EA LUCRĂRILE CONFERINȚEI PARTIOELOR 
COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI Dl» EUROPA, S I ÎNAPOIAT l« CAPITALĂ

Delegația Partidului Comu
nist Român, condusă de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, care a participat la lu
crările Conferinței partidelor 
comuniste și muncitorești din 
Europa, ce s-au desfășurat la 
Berlin, s-a întors, miercuri sea
ra. in Capitală.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Emil Bobu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Du
mitru Popescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Ștefan 
Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. Stefan 
Voicu, membru al C.C. al P.C.R., 
Vasile Șandru. adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

Aeronava oficială a aterizat 
la ora 21,35, pe aeroportul Oto- 
peni.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost în- 
timpinat de tovarășa Elena 
Ceaușescu, de tovarășii Manea 
Mănescu, Gheorghe Cioară, Lina 
Ciobanu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe 
Oprea. Gheorghe Pană, Ion Pă- 
țan. Gheorghe Rădulescu, Leon- 
te Răutu, Virgil Trofin, Iosif 
Uglar, Ilie Verdeț, Vasile Vîlcu: 
Ștefan Voitec,’Iosif Banc, Mihai

Dalea, Miu Dobrescu, Mihai 
Gere, Nicolae Giosan, Ion Ili
escu, Ion Ioniță, Vasile Patili- 
neț, Mihai Telescu, Ion Ursu, 
de membri ai C.C. al P.C.R., ai

Consiliului de Stat și ai guver
nului, de conducători de institu
ții centrale și organizații ob
ștești, personalități ale vieții 
științifice și culturale.

Era de față, ambasadorul Re
publicii Democrate Germane la 
București, Hans Voss.

Secretarul general al partidu
lui a fost salutat, la sosire, de

numeroși locuitori ai Capitalei, 
care l-au aclamat îndelung, ex- 
primîndu-i direct și cald sen
timentele lor de profundă dra
goste și stimă.

Plecarea din Berlin
Delegația Partidului Comu

nist Român, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, care a participat 
la lucrările Conferinței parti
delor comuniste și muncitorești 
din Europa, a plecat miercuri 
seara spre patrie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, a fost salu
tat cu căldură, înainte de ple
care, de tovarășul Erich Ho
necker. secretar general al Co
mitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania.

La aeroportul Schonefeld 
din Berlin, oaspeții români au 
fost conduși de tovarășii : 
Willi Stoph, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.S.U.G., 
Horst Sindermann, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., Herman Axen, mem
bru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.S.U.G., Paul Ver

ner, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.S.U.G., 
Gerhard Gruneberg, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.S.U.G., Heinz Hoffmann, 
membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.S.U.G.. Harry 
Tisch, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.S.U.G.. Egon 
Krenz, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.S.U.G.

Pionieri au oferit secretaru
lui general al Partidului Co
munist Român, membrilor de
legației, buchete de flori.

Au fost prezenți, de aseme
nea. ambasadorul Republicii 
Socialiste România în R.D. 
Germană, Constantin Niță, 
membri ai ambasadei.

Numeroși corespondenți de 
presă, fotoreporteri, operatori 
ai Radioteleviziunii au înregis
trat momentele plecării dele
gației Partidului Comunist 
Român.

--------------------------------------- ——.------ -—--------------------------------.

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR CONFERINȚEI
La 30 iunie 1976 și-a încheiat 

lucrările Conferința partidelor 
comuniste și muncitorești din 
Europa.

în cursul celei de-a două zi a 
lucrărilor au luat cuvîntul to
varășii Iosip Broz Tito, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, Lars Werner, 
președintele Partidului de Stin- 
ga-Comuniștii din Suedia, Erich 
Honecker, secretar general al 
Comitetului Central al Partidu
lui Socialist Unit din Germania, 
Enrico Berlinguer, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Italian, Dominique Urbany, pre
ședintele Partidului Comunist 
din Luxemburg, Alvaro Cunhal, 
secretar general al Partidului 
Comunist Portughez, Georges 
Marchais, secretar general al 
Partidului Comunist Francez, 
Martin Gunnar Knutsen, pre
ședintele Partidului Comunist

din Norvegia, Ermenegildo Gas- 
peroni. președintele Partidului 
Comunist San Marinez. Janos 
Kadar, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar.

Cele patru ședințe din cea 
de-a doua zi a lucrărilor au fost 
prezidate de tovarășii Georges 
Marchais, secretar general al 
Partidului • Comunist Francez, 
Harilaos Florakis, prim-secre
tar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Gre
cia, Gordon McLennan, secretar 
general al Partidului Comunist 
din Marea Britanie, Michael 
O’Riordan, secretar general al 
Partidului Comunist din Irlanda.

în încheierea lucrărilor, Con
ferința a hotărît să adopte și să 
publice documentul final „Pen
tru pace, securitate,, colaborare 
și progres social în Europa".

Lucrările conferinței s-au 
desfășurat într-o atmosferă fră
țească, constructivă.

Reprezentanții partidelor co
muniste și muncitorești partici
pante la Conferință și-au ex
primat convingerea că realiza
rea marilor obiective definite 
în cadrul acestei importante re
uniuni corespunde intereselor 
tuturor popoarelor și va consti
tui o însemnată contribuție la 
cauza păcii, independenței na
ționale. democrației și socialis
mului în întreaga lume.

*
După amiază, Comitetul Cen

tral al Partidului Socialist Unit 
din Germania a oferit o re
cepție în onoarea delegațiilor 
care au participat la Conferința 
partidelor comuniste și muncito
rești din Europa.

Cu tovarășul Leonid Ilici Brejnt

La 30 iunie a avut loc, la Ber
lin, o întîlnire a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, cu tovarășul L. I. Brej- 
nev, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice.

Efectuînd un schimb de pă
reri asupra desfășurării lucră
rilor Conferinței partidelor co

muniste și muncitorești din Eu
ropa, ei și-au exprimat convin
gerea că rezultatele acestei con
ferințe vor servi la dezvoltarea 
colaborării dintre partidele co
muniste, vor exercita o influ
ență, favorabilă asupra tuturor 
forțelor progresiste, revoluțio
nare de pe continent.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și L. I. Brej nev au abordat, de

asemenea,' unele problem? 
tuale privind adîncirea și 
voltarea în continuare a 
turilor reciproce dintre Pai 
Comunist Român și Pai 
Comunist al Uniunii Sovi 
dintre România și Uniune*  
vietică.

întrevederea s-a desfă 
într-o atmosferă caldă, to 
șească.

Cu tovarășul Erich Honecker

între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, și 
tovarășul Erich Htfnecker, secre
tarul general al Comitetului 
Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania, a avut loc 
miercuri o întîlnire.

în cadrul convorbirilor au fost 
abordate probleme ale dezvol
tării, în continuare, pe multiple

planuri,’ a relațiilor de priete-: 
nie, colaborare prietenească în
tre partidele și guvernele celor 
două țări.

La întîlnire, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, tovărășeas
că, au luat parte tovarășii Emil 
Bobu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Politic

Executiv,’ secretar al C.C< 
P.C.R., și Ștefan Andrei, n 
bru supleant al Comitetului 
litic Executiv, secretar al 
âl P.C.R. Din partea P.S 
au participat tovarășii Herr 
Axeri,' membru al Biroului 
tic, secretar al C'.C al P.S. 
și Paul Verner, membru 
Biroului Politic, secretar al 
al P.S.U.G.

Lucrările Camerei legislative
a consiliilor populare

Miercuri, 30 iunie, s-au desfă
șurat, în Capitală, lucrările pri
mei ședințe a Camerei legislati
ve a consiliilor populare — or
gan permanent cu caracter deli
berativ, în compunerea căruia 
intră totalitatea deputaților 
membri ai comitetelor executi
ve ale consiliilor populare jude
țene și al municipiului Bucu
rești.

La lucrări au participat to
varășii Ștefan Voitec, Janos 
Fazekas. Paul Niculescu, Iosif 
Uglar, Ilie Verdeț și Mihai Ma
rinescu, viceprim-ministru al 
guvernului, președintele Comi
tetului de Stat al Planificării. 
Au luat parte, de asemenea, ca-

ale puterii și administrației de 
stat.

Crearea Camerei legislative 
scoate în evidență, o dată în 
plus, spiritul creator în care 
conducerea partidului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
concep dezvoltarea cadrului 
instituțional al participării ma
selor, la actul de decizie, la 
opera de construire a noii so
cietăți. Alături de Congresul și 
Conferințele consiliilor popu
lare, Camera legislativă mar
chează creșterea substanțială a 
rolului ce revine organelor loca
le în înfăptuirea Programului 
partidului de făurire a societății

socialiste multilateral dezvoltate 
și de înaintare a țării spre co
munism.

Caracterul de lucru și func
țiile însemnate ale Camerei 
sînt de natură să creeze o largă 
emulație în rindul deputaților 
consiliilor populare, să contri
buie la perfecționarea stilului 
și metodelor activității acestora 
și să sporească capacitatea con
siliilor populare în vederea mo
bilizării oamenilor muncii pen
tru asigurarea realizării și depă
șirii sarcinilor din planul națio-

(Continuare in pag. a IlI-a)

CAMPANIA AGRICOLĂ

• Raid in județul Ialomița

• „Avem o generație de ti
neri foarte dotată pentru creație 
științifică și tehnică1'
— Un dialog, în timpul examenului de stat, 
la Facultatea de mecanică din București —

• Subredacțiile noastre ju
dețene transmit In pagina a ll-a

Cu tovarășul Edward Gierek

dre din conducerea unor minis
tere, instituții centrale și orga
nizații de masă.

Din împuternicirea președin
telui republicii, prima ședință 
a Camerei legislative a fost des
chisă de tovarășul Ștefan Voi
tec, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat. Cu acest prilej a fost 
transmis Camerei legislative un 
salut călduros și urări de 
succes deplin în realizarea sarci
nilor care stau în fața acestui 
înalt for democratic, din partea 
secretarului general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. «

Camera legislativă, expresie a 
preocupării continue pentru per
fecționarea organizării și condu
cerii societății socialiste, pe baza 
îmbinării armonioase dintre ac
tivitatea centrală și cea locala, 
a participării tot mai active a 
oamenilor muncii — fără deo
sebire de naționalitate — la 
conducerea întregii vieți eco
nomice și sociale din țara 
noastră, a menționat vorbitorul, 
este chemată să analizeze pro
blemele majore ale dezvoltării 
unităților administrativ-terito- 
riale. să dezbată și să se pro
nunțe asupra proiectelor de legi 
privind activitatea multilaterală 
și complexă a organelor locale

OPERA DE ARTĂ FAȚĂ ÎN FAȚĂ CU EROII CARE AU INSPIRAT-0

LA HUNEDOARA, CU Șl 
DESPRE OAMENII OȚELULUI

Despre Hunedoara s«a scris mai mult decît despre oricare 
alt oraș al țârii. Muncitorii de pe platformele oțelâriilor, fur- 
naliștii, cocsarii, laminatorii au devenit eroi de roman, teatru, 
film, le-au fost dedicate cîntece și versuri, evidențiindu-li-se 
eroismul muncii de fiecare zi. Se recunosc insa în operele ce 
le sînt dedicate ? lata tema unei mese rotunde care i-a așe
zat, fața în fața, pe creatori și eroii lor. Au participat : Ștefan 
Tripșa, maistru oțelar, Erou al Muncii Socialiste, Nicolae Mâr- 
culescu, maistru furnalist, Erou al Muncii Socialiste, Constan
tin Palea, tehnician la cocserie, loan Clep, oțelar, Liviu Iaco
boni, secretarul comitetului U.T.C. de la Combinatul siderur
gic, Valentina Mâtușa, studenta la Institutul de subingineri, 
Constantin Diaconescu, maistiu la întreprinderea de construc
ții siderurgice, Erou al Muncii Socialiste, Radu Ciobanu, pro
zator, membru al Uniunii Scriitorilor, Neculai Chirica, Valeriu 
Bîrgau, Eugen . Evu, poeți, Ernest Kovacs, loan Șeu, sculptori, 
Nicolae Gastone, secretar artistic la Teatrul de estrada.

în pagina a 2-a

Miercurf, 30 iunie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, .s-a întîlnit (eu tovarășul 
Edward Gierek, prim-secretar 
al Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez.

Au participat tovarășii Emil 
Bobu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. .al 
P.C.R., Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului PoHtic

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

Au luat parte Edward Ba- 
biuch, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al 
P.M.U.P., Andrzej Werblan, se
cretar al C.C. al P.M.U.P., Jerzy 
Waszczuk, membru al C.C. al 
P.M.U.P.

în cadrul întrevederii au fost 
abordate unele probleme ale 
mișcării comuniste înscrise pe 
agenda Conferinței partidelor 
comuniste și muncitorești din 
Europa.

în cursul schimbului de pă

reri cu privire la dezvolt 
relațiilor româno-polone s-a 
primat deopotrivă dorința < 
se întreprinde noi pași în 
recția adîncirii prieteniei și 
versificării pe multiple pla 
a colaborării, a amplifi 
relațiilor dintre Partidul 
munist Român și Pari 
Muncitoresc Unit Polonez, 
tre Republica Socialistă Rc 
nia și Republica Populară 
lonă.

întrevederea s-a desfăș 
într-o atmosferă tovarășe? 
de caldă prietenie.

------------- RELATĂM ÎN PAGINA A III-A-----------

ÎNTlLNIRI ALE TOVARĂȘULU 
NICOLAE CEAUȘESCU
• Cu tovarășul Gustav Husak
9 Cu tovarășul Janos Kadar
9> Cu tovarășul Georges Marchais
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CA MP AN IA AGR IC OL Ă
în timp ce unii iși

dublează angajamentele,
alții

Tn vederea generalizării ini- 
I țiativei recomandate de Con

gresul al X-lea al U.T.C., „Fie
care tînăr al satului, participant 
activ la dezvoltarea și consoli
darea economică a unităților a- 
gricoie", Comitetul județean Ia
lomița al U.T.C. și-a stabilit o 
serie de obiective menite să 
ducă la antrenarea, într-o mai 
mare măsură, a tinerilor de la 
sate, a membrilor organizațiilor 
U.T.C. la realizarea importante
lor sarcini ce revin agriculturii 
in acest cincinal. Notăm între 
acestea : luarea în acord global 
de către comitetele comunale 
U.T.C., în afara activităților des
fășurate de tineri la C.A.P., a 
unei suprafețe de 400 hectare 
cu porumb ; amenajarea pentru 
irigații a peste 1 000 hectare ; 
redarea în circuitul agricol a 
150 hectare teren : calificarea a 
140 tineri motopompiști ; perma
nentizarea a 300 tineri în echi
pele speciale pentru irigații și 
multe altele. Acum, cînd au 
trecut mai multe luni de la a- 
sumarea acestor angajamente, 
am efectuat un raid prin cîte- 
va unități agricole pentru a ve
dea stadiul înfăptuirii unuia din 
principalele obiective ale aces
tui angajament : întreținerea ce
lor 400 hectare luate in acord 
global.

Uteciștii din comuna Scînteia 
au luat în acord global 4 hecta
re de porumb. Pe baza înțele
gerii cu președintele C.A.P., 
Ștefan Florea. ei și-au propus să 
efectueze toate lucrările, înce- 
pind cu aratul, semănatul și ter- 
minînd cu recoltatul, prin forțe 
proprii. Astfel, mecanizatorii 
Nicolae Radu, Stan Baltă, Con

stantin Nae au executat toate o- 
Bperațiile mecanicei La această 
mată și prașila a treia este e- 
■fectuată pe întreaga suprafață. 
BO precizare, făcută de Ion Chio- 
■eanu. secretarul comitetului co- 
■nunal al U.T.C. : „Absolut toa
rne lucrările mecanizate au fost 
executate in timpul liber, în fe
restrele dintre ploi, noaptea la 
■umina farurilor, numai cu com
bustibil economisit de tinerii 
moștri. Sîntem, de asemenea, la

• SIBIU
De două săptămtai tinerii de 

la întreprinderea mecanică 
Mtrșa, Avrig, se află în frun
tea acțiunii de muncă patrioti
că declanșată pe tarlalele 
C.A.P. Avrig. Zilnic, Intre 60 
și 150 de tineri execută lucrări 
de prășit porumb și cartofi. 
Bilanțul acestor două săptă- 
mini este următorul : 95 ha 
pnrumb și 15 ha cartofi prășite 
l.i cele mai bune condiții de 
colectivul de uteciștl din rîn- 
durile căruia se remarcă loan 
Vintilâ, iacob Duță și Dumitru 
Ciobanu. (AUREL BADIU).

• OLT
P^ntru valorificarea 

perioarâ a suprafețelor 
teren din gospodăriile perso- 
nile, In această perioadă au 
fost organizate ta județ acțiuni 
de plantare a legumelor, pomi- 

I lor fructiferi și viței de vie, 
acțiuni ta cadrul cărora s-au 
evidențiat tinerii din comunele 
Gostavățu, Tia Mare, Giuvâ- 

Irești, Pleșoiu și Grădinari. 
(DUMITRU FUG ABV).

uită de ele
cu lucrările manuale. Pezi fi _

majoritatea tarlalelor la C.A.P., 
abia s-a început prașila a treia, 
în vreme ce noi am și încheia- 
t-o. Peste citeva zile o vom în
cepe și pe a patra. Vrem să ne 
respectăm angajamentul luat de 
a realiza 5100 kilograme po
rumb boabe la hectar în loc de 
4 200 cit avem planificat".

Aceeași activitate susținută a 
uteciștilor și in comuna Lupșa-

RAID TN UNITĂJI AGRI
COLE DIN JUDEȚUL IA
LOMIȚA PRIVIND MO
DUL IN CARE ORGANI
ZAȚIILE U.T.C. SE PRE
OCUPĂ DE EXECUTA
REA LUCRĂRILOR LUA
TE IN ACORD GLOBAL

nu. Dacă anul trecut organizația 
U.T.C. luase în acord Iglobal 5 
hectare de pe care au recoltat, în 
medie, 5 200 kg porumb boabe la 
hectar, acum ei și-au dublat su
prafața. Cu experiența acumula
tă în ceea ce privește organizarea, 
repartizarea oamenilor pe lucrări 
și sectoare, dar și prin îndeml- 
narea căpătată de tinerii meca
nizatori Mihai Filipescu, Nicolae 
Ciocan, cooperatorii Vasile 
Cristache, Rodica Ene, cărora li 
s-au alăturat elevii și 
didactice, ei reușesc : 
avans cu lucrările pe 1 
10 ha.

C.A.P. Valea 
o situație mai 
Valeria Vodă, 
tului comunal 
luat în acord 
mai mari decît cele prevăzute. 
De aceea, din zori și pînă în 
noapte, ei sînt 
putem să-i mai 
treținerea celor 
In acord global

„La noi e 
ne spune

DUMITRU DUCA

Petroșani.

Pnmelt ttlt din bătălia griului
GHEORGHE CUCU

Harghita. 
Bela).
cultură a 
a găzduit

cadrul ac- 
comitetele

• Vrancea. Tinerii conducă
tori auto de la Autobaza Foc
șani au lansat inițiativa ..Fie
care conducător auto să depă
șească ciclul de rulaj al anvelo
pelor cu 150 km", ceea ce va a- 
vea drept urmare realizarea 
unui parcurs de peste 480 mii 
km peste sarcinile planificate, 
cu alte cuvinte, economii în va
loare de 105 mii lei anual. 
(Constantin Croitoru).
• Hunedoara. Echipele de ti

neri care au lucrat la Cuptorul 
nr. 1 al Uzinei de preparație 
Teliuc, scurtînd termenul de re
parație a acestuia cu 48 de ore, 
au determinat obținerea unef 
producții suplimentare în valoa
re de 30 mii lei. (Ioan Groza).

• Covasna. Duminică. în fru
moasa stațiune montană Balva- 
nyos s-a desfășurat tradiționalul 
festival al cîntecului, portului 
și dansului popular organizat de 
Comitetul județean al U.T.C. în 
colaborare cu Comitetul jude
țean pentru cultură și educație

socialistă la care au participat 
peste 2 000 de tineri. Au fost 
prezente in cadrul programului 
artistic formații din județele Co- 
vasna. Brașov. Bacău. 
Buzău și altele. (Uto

• Galați. Casa de 
sindicatelor din Galați „ 
o manifestare în premieră. Este 
vorba de prima ediție a Festi
valului filmelor de protecția 
muncii realizate de cineamatori 
din 15 județe intitulat „Secunda 
13". Prin tematică (promovarea 
grijii față de om), dar și prin 
nivelul artistic al peliculelor 
proiectate (folosirea unui lim
baj cinematografic adecvat și 
accesibil spectatorului), acest 
festival a stat sub semnul unor 
exigențe majore. în concurs au 
fost înscrise 27 de filme alb- 
negru și color. Juriul, sub pre
ședinția cunoscutului critic de 
artă Florian Potra. a acordat 
următoarele premii : Marele 
premiu și titlul de laureat, cine-

OPERA DE ARTĂ FAȚA IN FAȚĂ CU EROII CARE AU INSPIRAT-O

de 
pe 

trece.

tetul comunal U.T.C. ? Am 
hotărît totuși ca această supra
față să nu rămină la voia in- 
timplării, de aceea întregul bi
rou al comitetului nostru s-a 
angajat la efectuarea lucrărilor. 
Acum porumbul arată frumos 
și promite peste 5 000 kg boabe 
la hectar".

Dacă in organizațiile aminti
te. precum și in cele din Amara, 
Căzănești, Dorobanțu, Slobozia, 
Călărași tinerii depun eforturi 
susținute pentru a efectua la 
timp și de calitate lucrările de 
întreținere pe suprafețele luate 
in acord global (suprafețe cu
prinse între 3 și 20 ha), nu a- 
celași lucru se poate spune des
pre comitetele comunale U.T.C. 
din Ciocănești și Mihail Kogăl- 
niceanu unde, cu toate că aici 
iși desfășoară activitatea un 
mare număr de tineri, rrtembri 
ai organizației U.T.C., aceștia 
nu sint antrenați în realizarea 
obiectivelor propuse. Secretarii 
organizațiilor U.T.C. s-au mul
țumit doar să-și ia angajamen
te, pe care, ca și in anul trecut, 
le-au uitat, undeva, prin sertare. 
Ca urmare, și în acest an, cele 
5 ha luate în acord global de 
cele două comitete comunale 
U.T.C. au trebuit să fie redis
tribuite altor cooperatori. în a- 
ceastă situație, apare firească 
întrebarea : despre ce fel de e- 
ficiență a muncii de îndrumare 
și control mai poate fi vorba, 
din partea activiștilor U.T.C. 
care au răspuns de aceste co
mune. din moment ce, practic, 
asemenea obiective importante 
au fost abandonate ? Acum este 
știut, in acest an, nu mai pot fi 
luate suprafețe în acord global. 
Asta nu înseamnă însă că or
ganele și organizațiile comunale 
U.T.C. de aici, secretarii aces
tora, uteciștii, toți tinerii satu
lui trebuie să aștepte noi indi
cații, noi măsuri. Secerișul, 
strînsul furajelor, recoltatul 
fructelor sint tot atîtea domenii 
unde ajutorul lor poate și tre
buie să fie de mare folos.

Valeriu Birgău : Nu-i putem 
cere scriitorului să deprindă me
seria despre care scrie, dar tre
buie să-i cerem să cunoască 
psihologia omului, mediul în 
care acesta trăiește. relațiile 
specifice care apar în acel me
diu. Așa cum pentru muncitori 
există locuri de muncă speci
fice, pentru scriitori există me
dii specifice. Cunoașterea lor 
nu se realizează însă in 3 zile 
cu delegație 
Scriitorilor...

Constantin 
crări n-au 
deoarece autorii lor nu-i cunosc 
pe hunedoreni, n-au descifrat 

-de la Uniunea

Palea : Unele lu- 
trecere la public

LA HUNEDOARA, CU SI 
DESPRE OAMENII OȚELULUI

mutațiile profunde petrecute in 
psihologia și conștiința lor : o- 
țelarul de astăzi nu mai este 
dur, mereu încruntat, ca odini
oară, pentru că însăși profesia 
sa nu mai este dură.

Ștefan Tripșa : Faima Hune
doarei au sporit-o. de bună sea
mă. și scriitorii, pictorii, muzi
cienii care-și au gramul lor de 
aur în steluța pe care a cuce
rit-o Combinatul odată cu titlul 
de Erou al Muncii Socialiste. 
Concetățeanul meu de astăzi 
este dornic să cunoască și să 
stăpînească cele mai noi cuce
riri ale științei, este preocupat 
de creație. Aceste aspecte au 
cam scăpat scriitorilor. Uneori 
ei vin la Hunedoara numai pen- 
ti* I i * 3 * * * * * * * * * *u  a se fotografia în fața cup
toarelor, alături de topitori, 
crezînd că dacă posedă un do
cument atît de grăitor li se iartă 
orice stîngăcie literară. Unii 
obișnuiesc chiar să-și așeze 
poza in fruntea volumului pen
tru a nu exista dubii. '

MOTIVUL ARDERII - META
FORĂ VIE A ORAȘULUI

N. Mărculescu : După război, 
spre Hunedoara s-au îndreptat, 
din toate colțurile țării, ca spre 
legendarul Eldorado, mii de 
bărbați sperind că vor desco
peri tărimul fericirii din visu
rile copilăriei. Au dat însă 
peste un orășel inundat de no
roaie și fum, pierdut in întu
neric de unde linia ferată nu 
ducea nicăieri. Cu toate acestea, 
bărbații nu l-au părăsit pentru 
că Hunedoara dispune de fin- 
tini cu apă vie din care dacă 
bei nu mai pleci niciodată. 
Fără să observe, au zidit ei o- 
rașul fericirii muncind pe sche
le. infruntind dogoarea cuptoa- 
W.

Eugen Evu : în urma cu 
vreo două decenii, Nicuță Tă
nase a scris cîteva cărți inspi
rate din viața Hunedoarei care 
se citeau, și se citesc Încă, pen- 

i tru umorul lor remarcabil, pen- 
trul exotismul ce nimbează 
personajele. Vasile Nicorovici a 
publicat „400 de zile în orașul 
flăcărilor" care rămine, după 
părerea mea, cea mai reușită 
carte de reportaje despre „ce
tatea de foc". Urmează roma
nele „în umbra stăpînului" și 
„Șansa" de Iosif Lupulescu, 
„Focul" de Mihai Caranfil și 
altele care reflectă eroismul și 

I omenia celor care, la nașterea 
I republicii, au venit aici ca să 
I ridice cetatea de scaun a oțelu- 
| lui românesc.
| Neculai Chirica : L-aș mai a- 
Imi-nti pe Nicolae Balșan, pro
bator deosebit de viguros. ai I cărui eroi și subiecte sint. in 
I marea lor majoritate, inspirate 
Idin viața orașului, a combina- I tului în care a lucrat o lungă 
I perioadă de timp.I Valentina Mătușa: Referin- 
|du-ne la scriitorii localnici tre- 
Ibuie să evidențiem bogata acti- 
Ivitate a cenaclului „Flacăra" 
leare reunește poeți și prozatori 
Ide valoare : Iv. Martinovici, 
|Dan Constantinescu. Neculai 
IChirica, Eugen Evu, loan Evu, 
I Valeriu Bîrgău etc. Ei se hră- 
Inesc cu nesaț din bogata tra- 
Idiție clasică, dar concomitent
■ dovedesc o adîncă preocupare 
■față de actualitate, realizind o 
■lucrare vastă și diversificată 
l(vezi culegerile antologice: „Lu- 
Iceferi de metal", „însemne noi
■ pe vatră veche", „Pasărea de
■ foc" ș.a.) care reflectă cu acui-

i cadrele 
să fie în 
toate cele

Ciorii.
aparte,
secretara comite-
U.T.C. Tinerii au 
global suprafețe

la cîmp. Cînd 
luăm și la îi-

3 hectare luate
de către corni-

tate realitatea specifică a locu
lui și epocii. în poezie transpa
re pregnant motivul arderii, 
metaforă vie a acestui oraș.

Nicolae Gastone: Și Teatrul de 
revistă iși trage seva din iz
voarele cu apă vie ale Hune
doarei. Prin intermediul poezi
ei. prozei, dansului și muzicii 
cintăm împlinirile ei de fiecare 
zi. frumusețea bărbătească a- 
muncii de aici. Mai in glumă,
mai în serios, le arătăm însă 
oamenilor și metehnele 
care suferă, neajunsurile 
lingă care nu se poate 
Revista îi face să rîdă. dar în 
același timp și să reflecteze 
serios la ceea ce mai au de în
dreptat in viața de zi cu zi.
, SA NE RECUNOAȘTEM NU 
PRIN UNEALTA PE CARE O 
fINEM IN MINA, CI PRIN G’N- 
DURILE CARE NE FRĂMÎNTĂ*

Radu Ciobajiu : Clndva, Ște
fan Tripșa a fost rugat să spu
nă ce cărți i-au plăcut mai 
mult. A enumerat o serie de 
titluri dar, printre ele figurau 
puține lucrări inspirate din 
viața Hunedoarei. De ce ? Pen
tru că nu se prea recunoaștea 
în ele, chiar dacă unele perso
naje erau îmbrăcate ca el, vor
beau ca el, încercau sâ gîndeas- 
că ca el... Tripșa a amintit o- 
perele în care s-a regăsit cu 
problemele, zbuciumul și cău
tările sale. Nu este suficient să 
ținem aceeași unealtă în mînă 
pentru a spune că ne asemă
năm. Eroii trebuie să se recu
noască. înainte de toate, prin 
gîndurile care-i frămîntă, 'prin 
conștiința și întrebările pe care 
și le pun. Aici sînt vulnerabile 
creațiile despre Hunedoara : re
țin doar aspectele de suprafață 
ale muncii și vieții siderurgiș- 
tilor.

Liviu Iacoboni : Meseria de 
oțelăr este folosită deseori ca 
pretext pentru declanșarea 
unor ample dezbateri. Necunos- 
cînd adevăratele frămîntări ale 
oamenilor care zămislesc oțe
lul, scriitorii, dramaturgii, crea
torii de film își populează ope
rele. la fiecare pas, cu furnale, 
oțelării. și... fum. convinși fiind 
că numai în acest fel hunedore- 
nii se vor recunoaște în crea
țiile lor. Cu „sprijinul" lor. Hu
nedoara și-a cîștigat nedorita
faimă de oraș al fumului și al 
muncii trudnice, imagine care 
îi înspăimîntă pe unii tineri de 
astăzi.

unele lucrări din literatura con
temporană nu se poate spune 
același lucru. într-o zi mi-a că
zut în mînă o poezie publicată 
într-o revistă literară. Am stat 
o noapte ca să descifrez. Am 
încercat cu dicționarul dar tot 
degeaba ! M-am adresat revistei 
respective cu rugămintea să 
mi-o tălmăcească. Am primit 
următorul răspuns: „Scrisoarea 
dumneavoastră a fost înmînatâ 
autorului".

N. Mărculescu : Aceste poezii 
încifrate îți alungă gustul de 
lectură. Se folosesc atîtea neo
logisme, termeni tehnici și chiar 
cifre incit nu poți descifra tex
tul decît cu ajutorul dicționa
rului, deși limba noastră cea 
de toate zilele, moștenită de la 
moși-strămoși a dovedit de-atî- 
tea ori că poate reda sentimen
tele cele mai alese.

★
Desigur, discuția ar putea 

continua : hunedorenii au mul
te de spus, după cum se vede, 
despre ceea ce se scrie, se pic
tează, se compune, despre opera 
de artă contemporană. Ei sînt 
gata să intre în dialog cu ori
cine dorește să le cunoască pă
rerea, spun deschis ceea ce cred, 
căci socotesc că singurul lucru 
jignitor este ascunderea adevă
rului, ocolirea neîmplinirilor 
sau trecerea sub tăcere a valo
rilor. a izbînzilor. Dezbaterile 
în jurul mesei rotunde au fost 
îngreunate de necunoașterea tu
turor operelor inspirate din 
viața Hunedoarei. Multe roma
ne. cărți de reportaje, filme, lu
crări de artă plastică sint ne
cunoscute la Hunedoara. Popu
larizarea lor nu se face siste
matic. organizat. Unii tineri 
de-abia acum au descoperit că 
în oraș funcționează cenaclul 
„Flacăra" (care a împlinit de 
curînd 20 de ani de existență), 
au aflat de apariția volumului 
antologic „Pasărea de foc", pu
blicat . sub egida cenaclului. 
Unele scrieri, cum e de pildă, 
volumul de reportaje „Sufletul 
focului", apărut în 1974, nici n-a 
ajuns la biblioteca municipală 
iar altele — „Focul" de M. Ca
ranfil, „în umbra stăpînului" 
și „Șansa" de Iosif Lupulescu — 
au fost procurate într-un număr 
insuficient de exemplare. Iată, 
așadar, un paradox : hunedo- 
reanul dorește să se scrie mai 
mult despre el dar citește foar
te puțin din ceea ce se scrie.

ALEX. BALGRADEAN 

Radu Ciobanu : E adevărat că 
siderurgistul trăiește într-un 
cerc profesional închis dar el 
trăiește într-un cerc spiritual 
foarte larg, aria spirituală a în
tregii țări. Pe el nu-1 interesea
ză numai propriile sale preocu-

DIN BILANȚUL 
MUNCII

PRIMULUI
SEMESTRU

îndeplinindu-și înainte de 
termen sarcinile planului se
mestrial, oamenii muncii din 
industria județului Olt au 
înregistrat o producție glo
bală industrială supb'rnerF 
ră în valoare de peste 100 
milioane lei.

Sporul de producție a fost 
realizat, aproape integral, 
Pe seama creșterii producti
vității muncii, ale cărei pre
vederi au ' 
1 740 lei pe

fost depășite cu 
fiecare angajat.

județului Caraș- 
pășește în a doua

Industria 
Severin _ . . 
jumătate a anului cu un spor 
de producție de peste 50 mi
lioane lei, față de sarcina 
planificată. Au fost livrate 
economiei naționale, în plus 
față de prevederi, peste 
20 000 tone produse siderur
gice, mai multe motoare die
sel, turbine hidraulice, ma- 
carale-turn, cherestea de ră- 
șinoase și alte produse. în 
același timp industria jude
țului a exportat diferite uti
laje și construcții metalice 
boghiuri de locomotive, mo
bilă și alte produse a căror 
valoare depășește cu 4 mili
oane Iei valută planul se
mestrial.

Mai mult de 80 la sută din 
acest spor s-a obținut ca ur
mare a creșterii productivi
tății muncii, indicator care 
in prima jumătate a lui 1976 
a fost depășit cu mai mult 
de 700 lei pe lucrător.

★

Minerii exploatării carbo
nifere Leurda, unitatea cu 
cele mai bune rezultate eco
nomice din sectorul carboni
fer al județului Gorj, au ex
tras în plus, în primul se
mestru, 135 000 tone lignit, 
cantitate ce întrece de peste 
trei ori prevederea din anga
jamentul anual. După cum 
ne-a precizat ing. Ion Crivăț, 
directorul unității, depășirea 
producției a fost, însoțită de 
creșterea cu peste 15 la sută 
a randamentului mediu pe 
post, de obținerea suplimen
tară a unui volum de econo
mii la cheltuielile materiale 
în valoare de peste 3 mili
oane lei 

pări, ci și lupta, năzuințele, as
pirațiile oamenilor muncii din 
toate domeniile de activitate.

ARTA NU SE NAȘTE DIN ARTA, 
CI DIN --------VIAȚĂ

: împreună cu 
Șeu am reali- 
de la intrarea 

care încearcă să

Ernest Kovacs 
sculptorul Ioan 
zat basorelieful 
în combinat 
reflecte, pe de o parte, erois
mul muncii de fiecare zi al o- 
țelarilor, iar pe de alta, un is
toric al siderurgiei hunedorene. 
Ne-am întrebat dacă să facem 
un portret după chipul unui o- 
țelar anume ori redăm ceea ce 

noi credem că înseamnă spiri
tul renascentist al omului con
temporan ? Am optat pentru a 
doua soluție. Calitatea oțelului 
s-a îmbunătățit simțitor în ulti
mii ani pentru că s-a îmbună
tățit simțitor calitatea oameni
lor care-1 elaborează. Dacă ar
tistul nu observă acest salt, nu 
poate crea o operă durabilă.

loan Șeu : Arta nu se naște 
din artă, ci din viață.

Ștefan Tripșa : în romanul 
„Focul" Mihai Caranfil descrie 
un episod semnificativ din ac
tivitatea mea. După carte s-a 
turnat filmul Un zimbet pentru 
mai tîrziu care a apărut, totuși, 
inaintea romanului. Actorul 
care l-a interpretat pe maistrul 
hunedorean n-a făcut însă nici 
cea mai mică tentativă de a-1 
întîlni, de a-i cere un sfat. Și 
s-au cunoscut la premieră cînd 
rolul era... jucat !

Constantin Palea : Necunoaș
terea realității poate avea efecte 
dintre cele mai hazlii. în 1964 
cineva scria despre un fapt de 
eroism petrecut la cocserie. Ca 
să salveze nu știu ce mașini, un 
muncitor a trecut, se zicea, 
printr-un cuptor încins. în rea
litate, asta era imposibil ! Ci
tind povestirea toată lumea a

V

Am așteptat o nouă ediție a 
examenului de stat ca să revin 
la o intilnire cu prof, dr docent 
Traian Demian. să-I întreb da- 
că-și menține părerea despre 
promoția 1975 pe care exact cu 
un an în urmă mi-a prezentat-o 
ca fiind cea mai bună serie.

„Ce mai fac foștii dv. stu
denți, tovarășe profesor ? V-au 
îndreptățit părerea bună despre 
ei ?" „Unii, de fapt cei mai 
mulți, da. alții încă mai ta
tonează terenul afirmării". 
,.Mi-amintesc un nume, Dan 
Anghelescu, care a luat 10 cu 
un proiect propus spre breve
tare. Se spunea în referatul 
asupra lucrării că pneuautoma- 
tica românească cîștigă prin a- 
ceastă lucrare, care propunea 
soluții și principii constructive 
noi, că elemente ale lucrării 
sînt realizate Ia nivel de pro
totip și experimental". ..Anghe
lescu n-a confirmat încă să se 
fi ridicat la nivelul lucrării sale, 
pe merit elogiată. Și în produc
ție. ca și în facultate, trebuie să 
recurgem la o pedagogie a răb
dării. Unii tineri au afirmări 
șoc. spectaculoase, se imDun. 
producției imediat, chiar fără să 
fi dovedit — ca Anghelescu. de 
pildă — calități extraordinare, 
însă acestora producția, contac
tul cu realitatea practică le 
..dezleagă" ideile novatoare. îi 
incită să se afirme. Cu tineri 
ca Anghelescu trebuie să avem 
răbdare și să le mai dăm răgaz, 
să-i facem să nu-și piardă în
crederea în calități odată con
firmate. Oamenii nu pot fi uni
formizați nici în acest plan al 
duratei timpului în care se im
pun ca valori ; nu trebuie însă 
nici lăsați să dormiteze după 
un succes, dacă sînt mai lnceți 
în privința materializării idei
lor. trebuie împinși, ambițio
nați. Zilelâ trecute a venit la 
mine un alt absolvent din seria 
1975, Cristian Crăciunescu, 
să-mi arate brevetul obținut 
pentru lucrarea lui din studen
ție. pentru care catedra noastră 
a girat. Ei lucrează la Fabrica de 
echipamente periferice. Ieri și-a 
susținut proiectul de diplomă 
Dan Stamate ; aparatul realizat 

ris. „Eroul" nostru s-a simțit 
extrem de stînjenit, mai ales 
cînd a venit o delegație de la 
minister ca să-1 cunoască. Scri
ind despre fapte pe care nu le 
cunoști, ești obligat să confec
ționezi drame imaginare, eroi 
falși.

Ștefan Tripșa : Port corespon
dență cu creatori din întreaga 
țară. Recent, un poet din Plo
iești m-a rugat să-mi spun pă
rerea despre poeziile pe care mi 
le-a trimis. Le-am citit cu a- 
tenție, am cerut și părerea al
tora. apoi am dat tînărului un 
răspuns. N-ar fi rău ca și scrii
torii hunedoreni să ne mai în

unora de a o înfrumu- 
orice preț : omul tre- 
fie prezentat așa cum 
bucuriile și necazurile 
izbînzile și înfrîngerile

trebe din cînd în cînd ce pă
rere avem despre operele lor.

Radu Ciobanu : Oțelarul este 
redat in unele scrieri schema
tic, simplist, acționind aproape 
exclusiv in perimetrul produc
ției unde recoltează numai 
succese. în viață lucrurile nu se 
întimplă, însă, totdeauna așa. 
Ca orice om, trece și el prin 
greutăți, înregistrează eșecuri. 
Este condamnabilă tendința de 
a înfățișa realitatea în negru, 
dar nu poate fi înțeleasă nici 
dorința 
seta cu 
buie să 
este, cu 
sale, cu . ___
pe care le înregistrează.

Constantin Diaconescu : E- 
xistă și la Hunedoara oameni 
care nu-și fac datoria, care bat 
străzile fără să muncească, pa- 
raziți. Nu-mi amintesc să fi 
citit vreo carte care să-i satiri
zeze. Trebuie să spunem lucru
rilor pe nume. Așa cum docto
rul face operația pe viu, ar 
trebui ca și scriitorul să ardă 
cu fierul roșu, fără milă, mo
ravurile rele, pentru că numai 
In acest fel ne vom putea edu
ca în spiritul normelor comu
niste de muncă și viață.

DIALOG, ÎN TIMPUL EXAMENULUI DE STAT, 
cu prof. dr. docent Traian Demian, 

șeful Catedrei de mecanică fină — Facultatea de mecanică
— București

de el n-a sosit încă de la 
Moscova, unde a fost trimis 
la un concurs internațional de 
creație tehnică organizat pentru 
tineri din țările socialiste, fiind 
laureat, ca și o altă lucrare 
trimisă tot de un student al 
nostru. Tot ei au obținut și

cele două premii doi — pre
miul întîi neacordindu-se — 
la Expoziția națională de crea
ție studențească 1976, de la 
Timișoara. Aparatul lui Stamate 
poate fi verificat în producție 
fiind contractat de unități in
dustriale". „De unde vine, to
varășe profesor, această extra
ordinară poftă de creație, de 
nou ?“. „Cred, in primul rind, 
că ea vine din Încrederea cu

Dialog la lucrarea de diplomă
Foto : O. PLEC AN

NE-AM FĂCUT BĂIEȚI MARI 
DAR... CINE NE VEDE ?

loan Clep : Nicuță Tănase, 
Nicorovici, Lupulescu ș.a. au 
scris pe vremea părinților noș
tri. Generația de astăzi este, în
tr-o măsură, neglijată. Ne-am 
făcut băieți mari, cum ar zică 
Nicuță Tănase, dar... cine ne 
vede ?

Ștefan Tripșa : Nu ne este in
diferent cum îi creștem pe ti
nerii care vor forma societatea 
de mîine. Literatura, arta, mu
zica pot și trebuie să modeleze 
oamenii, să-i transforme în a- 
semenea oameni capabili să fie 
la rindul lor educatorii altora, 
ai generațiilor care vin. O misiu
ne atît de nobilă n-o poate în
deplini decît o literatură care 
se adapă la izvorul realității, 
care aduce în prim-plan pe fău
ritorii bunurilor materiale și 
spirituale.

Constantin Diaconescu : Deși 
despre Hunedoara de odinioară 
s-a scris mult, n-ar fi rău să 
se mai scrie. Tinerii nu știu 
cum a fost in trecut, adoptînd 
uneori o atitudine de indiferen
tă față de strădaniile părinților. 
Căci indiferenta nu definește 
neapărat un profil negativ : este 
și o formă a necunoașterii. Si
gur. mulți cred că este normal 
să li se spună și la 30 de ani 
„dragul mamii" ori „dragul ta
tii". Odată .m-am întrebat : „de 
ce fug unii dintre ei de mun
ca direct productivă, de ce vor 
să se facă, aproape toti, ingi
neri. medici, profesori ? Răs
punsul mi l-au dat unele cărți 
și filme pe care le-a.m vizionat: 
de la maiștri în jos. 
prea există mașini !

Ștefan Tripșa : Este 
răspîndită părerea că 
rul nu poate savura 
artă. Elevii unei școli din Hu
nedoara mi-au dăruit mai multe 
picturi pe care le-am expus în 
oțelărie. Tonitorii au rămas 
entuziasmați. Dacă aș fi proce
dat la fel cu unele pînze pe 
care le-am mai văzut prin ga
lerii, cred că oțelării mei le-ar 
fi ocolit. Sînt de acord că arta 
plastică este înțeleasă mai greu 
pentru că operează cu noțiuni 
abstracte, dar de aici și pînă la 
a nu înțelege o iotă e un drum 
prea lung.

Constantin Palea : Literatura 
noastră clasică și-a păstrat fru
musețea pentru că este inspira
tă din tumultul vieții. Despre 

mainu
destul de 
muncito- 
onera de

care sînt încurajați ; li se su
gerează să fie cineva înainte 
chiar de a fi cineva în profesie. 
Ieri am primit din partea în
treprinderii de materiale de 
construcții „7 Noiembrie" o a- 
dresă prin care aceasta solicită 
proiectul de diplomă al studen

tului Mihai Musceleanu, pentru 
a-1 aplica in producție. Catedra 
deține multe asemenea adrese 
de la întreprinderi care află de 
lucrări ale studenților noștri și 
se interesează de ele. Unele lu
crări sînt cerute pentru aplicare, 
altele pentru idei, și nu mi se 
pare puțin nici faptul că o în
treprindere solicită lucrări stu
dențești pentru idei de la care 
să pornească în materializarea 

cluburilor „C.F.R.“-Timișoara și 
,.Dunărea"-GaTați'; premiul I. 
cineclubului sindicatelor C.F.R. 
„16 Feoruarie '-Timișoara . pre
miul II. cineclubului „Cotidian", 
Casa de cultură „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej" ; premiul III. cine- 
cluburilor „Azotul". Făgăraș și 
„Start-film", Roman ; mențiuni 
cinecluburilor ..Didactica", Ga
lați și „Amafilni", ~ 
(Vasile Caburgan).
• Teleorman. în 

țiunilor inițiate de ___
organizațiilor U.T.C. pentru re
ducerea consumurilor de materii 
prime și materiale, tinerii din 
întreprinderile de aparataje și 
accesorii, Filatura de bumbac, 
de rulmenți — din Alexandria. 
„Textila" Roșiorii de Vede. Com
binatul de îngrășăminte chimice, 
Tr. Măgurele, I.C.M. Teleorman, 
au raportat în contul economii
lor de metal, bumbac și mate
riale de construcții suma de 750 
mii lei. (Ion Zorilă). 

unor soluții tehnice noi. Există 
o vădită sensibilizare a între
prinderilor pentru ceea ce rea
lizează studenții "

...în acest moment. în fața 
comisiei se află Sorin Micloș. 
Proiectul lui are ca moto cî- 
teva rînduri scrise de un pro
fesor din Londra, care, vizitînd 
Politehnica in luna aprilie și 
prezentîndu-i-se lucrarea stu
dentului, a apreciat-o ca situîn- 
du-se „la un înalt standard de 
/calizare". 11 observ, susținîn- 
du-și cu multă siguranță pro- 
iectul. „Cum explicați această 
siguranță de sine, tovarășe pro
fesor ?“. „Prin competență. Tâ
nărul iși stăpinește bine dome
niul, și asta îi dă siguranță. 
Contează foarte mult ce anume 
îi aduce pe acești tineri spre 
profesie. Or, la noi vin tineri 
foarte buni pe care un anumit 
fler îi conduce spre acea pro
fesie in care se pot lansa. Reali
tatea este că o bună alegere de 
profesie poate face minuni. Ei 
au un fond foarte bun, vin poa
te spre anumite specializări cu 
timiditate, dar cu-pasiune și in
teres și cei mai mulți își fac 
studiile cu eleganță, frumos, au 
ani de facultate normali, nu cu 
dări înapoi, iar progresele se 
așază în ceva durabil, Cînd 
sînt mai mici — poate părea 
ciudat ce vă spun acum — unii 
privesc profesia mai comercial, 
dar i pe măsură ce o cunosc se 
pasionează, se dăruiesc' cu to
tul, devenind mai important ce 
fac, ce vor face decît unde vor 
face, cit vor ciștiga. Depinde 
mult de profesori dacă aceștia 
știu să-i determine să se pa
sioneze. dacă cred în propriii 
lor studenți. Și noi credem în 
ei, dovadă că nu-i. lăsăm să-și 
facă o studenție pe buchea căr
ții, ci ii punem permanent la 
treabă. Ei au o mare capacitate 
de a combina și combină idei, 
soluții la care nu te aștepți că 
ar putea fi combinate. Mintea 
lor este foarte' proaspătă pen
tru descoperiri. Tocmai de aceea 
le oferim posibilitatea să lucreze 
foarte mult în timpul practicii. 
Am observat însă că unora nu le 
ajunge acest timp — e vorba 
mai cu seamă de studenții an
trenați in contracte ori în lu
crări proprii de cercetare. Pen
tru aceștia am lăsat liber ate
lierul de mecanică fină o zi pe 
săptămînă".

„Ați vorbit numai despre ca
litățile promoției ; n-ați obser
vat la ea și defecte?" „Nu le-aș 
numi defecte, ci doar caracte
ristici temporare care. țin de 
virstă. E vorba de putină in
fatuare. Consideră că lumea e 
a lor. și a lor este, căci ei re- 
prezintă viitorul. Profesorii îi 
tratează ca egalii lor. au foarte 
mare încredere in ei și le spun 
că vor deveni foarte buni ingi
neri. foarte buni cercetători și 
organizatori. Nu trebuie șă ne 
facem că nu observăm ceea ce 
este bun și foarte bun la stu
denții noștri, dar, ca să nu-i 
împingem spre ingimfare, tre
buie să fim foarte atenți cu 
laudele. Cînd spun aceasta, mă 
gîndesc la un exemplu de anul 
trecut. Un tinăr — nu are rost 
sâ dau numele — a studiat pes
te o sută de brevete pen
tru lucrarea lui, și a ieșit in
tr-adevăr o lucrare foarte bună. 
La susținere, a participat și be
neficiarul. în întreprinderea res
pectivă exista un utilaj pe care 
tinărul il proiectase altfel. Ab
solventul și-a permis să afirme 
la susținerea proiectului că uti
lajul întreprinderii nu face doi 
bani față de al său. Poate să 
fie așa ; adică ce a făcut el 
să fie mult mai bun, dar să aș
tepte verificarea, confirmarea, 
și apoi să facă asemenea afir
mații. E bine ca tinerii specia
liști să intre în producție cre- 
zînd despre ei că sînt cineva, 
dar să nu uite că producția, 
fesia, sînt mai dure decît 
denția, pun probleme mai 
le, de încercare, chiar de 
a nervilor, și dacă nu. sînt 
gătiți să 
ideea că 
pota. Și 
de a se 
nu sînt 
început ca niște excepții. Fiind
că. se știe, în procesul muncii, 
există timp mai puțin pentru 
laudă. Să aibă deci răbdare să 
se afirme ca excepții. într-un 
cincinal de anvergura celui pe 
care-1 străbatem, sint chiar obli
gați să se afirme astfel11.

LUCREȚIA LUSTIG

pro- 
stu- 
gre- 
tărie

... ___ _____ . pre-
accepte în continuare 
au de învățat, pot ca- 
mai există pericolul 
considera frustrați că 

luați in seamă de la

Brigăzile studențești 
de răspindire

a cunoștințelor ateist- 
științifice in acțiune
O astfel de brigadă am întîl- 

nit-o zilele trecute în Ialomița. 
Solicităm citeva cuvinte condu
cătorului ei, tinărul Paul Rota
ru. asistent universitar la Fa
cultatea de filozofie din Bucu
rești :

— Brigada este alcătuită din 
studenți de la filozofie, drept, 
A.S.E., naturale, istorie. Scopul 
ei ? Este vorba, ca sâ zic așa, 
de un dublu cîștig : pe de o 
parte ajutăm organizațiile U.T.C. 
în munca politico-educativă, pe 
de altă parte, activitatea desfă
șurată de studenți este conside
rată și ca practică de producție.

în legătură cu .aceasta, reți
nem cuvintul tovarășului Radu 
Soare, secretar al Comitetului 
județean Ialomița al U.T.C. :

— Brigada ne este de un real 
sprijin. Ea va participa Ia întîl- 
niri cu tineri de diferite vîrste 
și profesii — elevi, muncitori, 
țărani cooperatori, funcționari — 
va avea, de asemenea, schimburi 
de experiență cu activele noas
tre U.T.C. Vor fi astfel străbătu
te orașele Slobozia și Fetești, 
localitățile Grivița, Amara, 
Smirna, Bucu, Gh. Lazăr, Valea 
Ciorii, Gh. Doja, Vlădeni, Stel- 
nica, Făcăeni, Jegălia etc. Aten
ție deosebită vom acorda locu
rilor unde mai au încă o influ
ență nedorită unele secte reli
gioase.

I. ANDREIȚA
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Cu prilejul participării la Conferința 
partidelor comuniste și muncitorești 

din Europa

ÎNTÎLNIRI ALE TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Cu tovarășul Gustav Husak

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, s-a întilnit, la 
30 iunie, cu tovarășul Gustav 
Husak. secretar general al Co- 
initetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia.

Intr-o atmosferă tovărășească, 
de caldă prietenie, a avut loc 
un schimb de vederi asupra 
unor probleme ale mișcării co

Cu tovarășul Janos Kadar

La 30 iunie a avut loc întîl- 
nirea secretarului general al 
Partidului Comunist Român, to
varășul Nicolae Ceaușescu, cu 
primul secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Socialist Ungar, tovarășul 
Janos Kadar.

In cadrul intîlnirii s-a remar

Cu tovarășul Georges Marchais

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, s-a întilnit 
miercuri cu tovarășul Georges 
Marchais. secretar general al 
Partidului Comunist Francez. La 
întilnire au luat parte tovarășii 
Emil Bobu. membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. Dumitru Po
pescu. membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.. și Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului 

muniste și muncitorești, și, în 
acest cadru, s-a exprimat con
vingerea că actuala Conferință 
a partidelor comuniste și mun
citorești din Europa, documen
tul adoptat, vor contribui la în
tărirea unității partidelor comu
niste, a forțelor democratice, 
progresiste în lupta pentru în
tărirea păcii, securității și 

cat că documentul elaborat in 
comun al Conferinței partidelor 
comuniste și muncitorești din 
Europa contribuie la întărirea 
unității partidelor comuniste 
și muncitorești, la dezvoltarea 
luptei forțelor revoluționare, 
democratice și progresiste pen
tru pace, securitate și progres 
social în Europa.

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

Din partea P.C.F. au partici
pat tovarășii Jean Kanapa, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.F., și Jacques De
nis, membru al C.C. al P.C.F. -

în cadrul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej au fost 
abordate probleme legate de 
preocupările și activitatea celor 
două partide. Apreciindu-se bu
nele relații dintre Partidul Co

cooperării pe continentul nostru 
și în întreaga lume.

Au fost, de asemenea, aborda
te probleme legate de dezvol
tarea în continuare, a bunelor 
relații dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din 
Cehoslovacia, dintre România și 
Cehoslovacia în folosul celor 
două popoare, al cauzei generale 
a păcii și socialismului.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Janos Kadar și-au exprimat 
dorința de a extinde legăturile 
pe linie de partid și de stat și 
colaborarea romăno-ungară.

Intîlnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, tovără
șească.

munist Român și Partidul Co
munist Francez s-a exprimat 
dorința comună de a dezvolta 
in continuare aceste relații de 
prietenie și solidaritate spre fo
losul reciproc si in interesul 
raporturilor dintre România și 
Franța, al prieteniei tradiționale 
dintre popoarele român și fran
cez.

Intîlnirea s-a desfășurat într-’o 
ambianță de cordialitate tovă
rășească.

Lucrările 
Camerei legislative 

a consiliilor populare
(Urmare din pag. I)

nai de dezvoltare economică și 
socială in profil teritorial pen
tru înflorirea tuturor județelor 
și localităților patriei.

Pentru conducerea lucrărilor 
actualei ședințe, deputății au 
ales un birou al Camerei legis
lative alcătuit din tovarășii Ion. 
Dincă, președinte al Consiliului 
popular al municipiului Bucu
rești — președinte al Camerei, 
Nagy Ferdinand, președinte al 
Consiliului popular al județului 
Covasna. și Petre Gigea, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
popular al județului Dolj — 
vicepreședinți, Gheorghe Bre- 
huiescu, prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular al județului 
Iași, Ion Tarchiu, prim-vicepre
ședinte al Consiliului popular al 
județului Ialomița, Ion Ciorba, 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui popular al județului Cluj, și 
Elena Georgescu, vicepreședinte 
al Consiliului popular al jude
țului Brașov — membri ai bi
roului. De asemenea, au fost 
aleși ca secretari ai Camerei 
legislative tovarășii Radu An- 
darache, prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular județean 
Brăila, Gheorghe Marinescu, vi
cepreședinte al Consiliului 
popular județean Ilfov, Hans 
Gottschiling, membru al Comi
tetului executiv al Consiliului 
popular județean Sibiu, și Elisa- 
beta Maria Bereș, membru al 
Comitetului executiv al Consi
liului popular județean Hune
doara.

în continuare a fost aprobată 
următoarea ordine de zi a pri
mei ședințe a Camerei legisla
tive :

1. Proiectul planului național 
unic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste 
România, pe perioada 1976—1980, 
în profil teritorial.

2. Programul privind produc
ția și desfacerea bunurilor de 
consum în perioada 1976—1980.

3. Programul privind dezvol
tarea creșterii animalelor în pe
rioada 1976—1980.

4. Programul de dezvoltare a 
industriei alimentare în perioa
da 1976—1980.

5. Proiectul Legii pentru mo
dificarea și completarea Legii 
nr. 57/1968 de organizare și 
funcționare a consiliilor popu
lare.

Deputății consiliilor populare 
au hotărit apoi să se întocmeas
că un proiect de Regulament de 
funcționare a Camerei legislati
ve, care urmează să fie trimis 
spre dezbatere comitetelor exe
cutive ale consiliilor populare și 
supus, spre aprobare, Camerei 
legislative la.viitoarea sa ședin
ță. Pentru întocmirea proiectu-, 
lui de Regulament a fost aleasă 
o comisie formată din 43 de 
membri, cadre de conducere ale 
organelor locale de stat, oameni 
ai muncii, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, 
reprezentanți ai tuturor județe
lor țării și municipiului Bucu
rești.

Pe marginea problemelor care 
fac obiectul primei ședințe a 
Camerei legislative au luat cu- 
vintul tovarășii Dumitru Alecu, 
vicepreședinte al Consiliului 
popular județean Prahova, 
Gheorghe Nicolae, vicepreședin
te al Consiliului popular jude
țean Argeș. Alexandru Gavri- 
liuc, vicepreședinte al Consiliu
lui popular județean Tulcea, 
Pataki Emeric, prim-vicepre
ședinte al Consiliului popular 
județean Harghita. Ion Badea, 
vicepreședinte al Consiliului 
popular județean Ialomița, Ion 
Cioară, prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular județean 
Vrancea, Ștefan Ilieș, vicepre
ședinte ai Consiliului popular 
județean Brăila. Ion Nicola, 
prma-vicepreședinte al Consiliu
lui popular județean Gorj. Ale
xandru Toader, vicepreședinte 
al Consiliului popular județean 
Mehedinți, Petre Preoteasa, vice
președinte al Consiliului popu
lar județean Dolj, Andrei Sorco- 
iu. vicepreședinte al Consiliului 
popular județean Brașov. Radu 
Abagiu, vicepreședinte al Con
siliului popular municipal Bucu
rești. Marin Bălan, director al 
Ihrecției generale a agriculturii 
și industriei alimentare a jude
țului Vilcea. Horia Cozma. di
rector al Grupului de industrie 
locală Bihor. Laurențiu Stroie, 
director ai Direcției generale a 
agriculturii și industriei alimen
tare a județului Dîmbovița. loan 
Enciu. prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular județean 
Satu-Mare, Pasai Zimbran, 
prim-vieepreședir.te al Consiliu
lui popular județean Arad, 
Vichente Bălan, prim-vicepre
ședinte al Consiliului popular 
județean Hunedoara. Szotyori 
Ernest, prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular județean 
Mureș, și loan Popa, prim-viee- 
președinte al Consiliului popu
lar județean Constanța.

în cuvintul lor, participanții 
au subliniat importanța deosebi
tă a constituirii Camerei legis
lative, un nou exemplu al mo
dului în care partidul nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
acționează pentru perfecțio
narea cadrului organizatoric de 
participare tot mai largă a oa
menilor muncii — români, 
maghiari, germani — la elabo
rarea și înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului și 
statului. Ei au exprimat adeziu
nea lor față de documentele de 
mare însemnătate pentru dez
voltarea patriei supuse dezbate
rii primei ședințe a Camerei 
legislative a consiliilor popu
lare. A fost relevat faptul că 
prevederile proiectului planului 
pe perioada 1976—1980, în profil 
teritorial, asigură sporirea avu
ției naționale, repartizarea judi
cioasă a forțelor de producție 
pe întreg teritoriul țării, dezvol
tarea economico-socială armo
nioasă și echilibrată a tuturor 
localităților, valorificarea maxi
mă a resurselor materiale și 
umane din fiecare județ, oraș 
sau comună, în cadrul dezvol; 
tării economiei naționale și al 
îmbunătățirii continue a condi
țiilor de viață ale cetățenilor. 
In același timp, ei au arătat că 

programele supuse*dezbaterii  se 
integrează armonios în preve
derile planului național unic de 
dezvoltare economico-socială a 
țării și constituie instrumente 
concrete care favorizează înfăp
tuirea sarcinilor deosebite din 
domeniul producției și desface
rii bunurilor de consum, creș
terii animalelor și al industriei 
alimentare. în referirile la 
proiectul Legii de modificare și 
completare a Legii nr. 57 din 
1968 de organizare și funcționa
re a consiliilor populare s-a 
menționat că acesta contribuie 
la creșterea rolului și răspunde
rii organelor locale de stat in 
conducerea întregii activități 
economice și sociale pe plan 
local, asigură dezvoltarea și 
adincirea democrației socialiste, 
atragerea și participarea mase
lor la conducerea și rezolvarea 
treburilor de stat și obștești. De 
asemenea, au fost făcute pro
puneri menite să contribuie la 
asigurarea înfăptuirii prevederi
lor cuprinse in planul cincinal, 
în programele privind producția 
și desfacerea bunurilor de con
sum, dezvoltarea creșterii ani
malelor și a industriei alimen
tare.

te zece ani. Cind a fost ales 
primar, in 1974, cunoștea nu 
numai viața comunei așa fn ge
neral, ci ți aspecte, fapte fun
damentale din viața oamenilor 
de aici. Fusese secretar al co
mitetului comunal U.T.C., iar 
foștii uteciști erau acum comu
niști de nădejde, erau elementul 
dinamic al vieții comunei.

„Am învățat cum să mă port 
eu oamenii încă de pe cind 
eram secretar al comitetului co
munal U.T.C. De fapt, a ști si 
te porți înseamnă a-i înțelege, 
a-i cunoaște. Ca și atunci, în
cerc si fiu principial, obiectiv, 
fără prejudecăți ori idei precon
cepute in relațiile cu oamenii 
și, mai ales, in „relațiile- cu 
mine. Nu trec cu vederea așa- 
zisele aspecte negative și întot
deauna spun lucrurilor pe nu
me. Firește, critica nu-i un cin- 
tec de leagăn, dar in relațiile cu 
oamenii nu numai critica mi 
conduce spre adevăr. In măsu
ra in care ii critic, îi îndemn să 
spună deschis și principial totul. 
In fond, critica oamenilor poate 
fi mat folositoare decit critica 
pe care le-o fac eu. E o chestiu
ne de sinceră reciprocitate".

Instituțiile sociale și culturale 

re, tehnică, tactică — ba chiar, 
în unele momente, arătindu-se 
superioară campionilor. Cit de 
grea și cit de nesigură a fost 
victoria, o demonstrează bucuria 
explozivă la înscrierea golului 
de către Iordănescu — de abia 
in ultimul sfert de oră ! — și 
îmbrățișările de la fluierul fi
nal. Probabil, insă, că băieții 
antrenorilor Jenei și Creinicea- 
nu nu se felicitau atit pentru 
acest joc, cit pentru ciștigarea 
celor două trofee, respectiv a 
ambelor competiții naționale de 
fotbal. Ceea ce, dincolo de 
circumstanțele favorabile, nu-i 
deloc puțin. Este un succes de 
proporții, rod al muncii și se
riozității, al dăruirii pentru cu
lorile clubului, care nu poate 
trece neaplaudat. Așadar, echipa 
Steaua, după o eclipsă înde
lungată — 8 ani de cind n-a 
mai ciștigat titlul și 6 ani de 
cind n-a cucerit „cupa" — se 
situează, cu brio, din nou, in 
fruntea soccerului nostru. S-o 
felicităm și să-i urăm succese

Participanții și-au exprimat 
hotărîrea de a milita cu fermi
tate pentru înfăptuirea hotărâri
lor Congresului al XI-lea al 
P.C.R., a Programului partidu
lui, pentru realizarea in cele 
mai bune condițiuni a prevede
rilor actualului cincinal care 
marchează o etapă nouă, supe
rioară, în opera de edificare a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate în România.

In încheierea lucrărilor, depu
tății au adoptat hotărîri prin 
care Camera legislativă a consi
liilor populare aprobă proiectul 
planului de dezvoltare economi
că și socială a Republicii Socia
liste România pe perioada 1976— 
1980, în profil teritorial, progra
mele privind producția și desfa
cerea bunurilor de consum, dez
voltarea creșterii animalelor și 
dezvoltarea industriei alimentare 
în perioada 1976—1980. precum 
și proiectul Legii de modificare 
și completare a Legii nr. 57/1968 
de organizare și funcționare a 
consiliilor populare.

A participa la istoria 
locului unde trăiești si muncești

Primar in Remetea Chiparului 
e un tinăr istorici. A fost firesc 
deci să ne interesăm mai intii 
de trecutul satelor așezate, cu 
aproape două mii de ani in 
urmă, in zona de centură ce 
despărțea teritoriul dacilor li
beri de marele imperiu al ro 
manilor. Dar corectindu-ne 
(„n-ar trebui să spunem zonă de 
centură, ci, mai curind, zonă de 
liberă penetrație a elementului 
roman in spațiul etnic al daci
lor de nord“), tovarășul Ion Pet- 
ca, primar in Remetea Chioa- 
rului, ne propune să conside
răm indicatorii actuali ai dez
voltării comunei drept reperele 
istorice de cea mai mare sem
nificație. Fostul student al Fa
cultății de istorie de la Univer
sitatea din Cluj-Napoca e pre
ocupat să ordoneze lucrurile 
prin simplificare. „...Caracterul 
acestor oameni harnici s-a for
mat in lupta cu indărătnicia 
pămintului de a da roade în
destulătoare și cu lupta dusă, 
uneori cu jertfe de singe, îm
potriva celor ce, secole de-a 
rindul, au încercat să li-l ră
pească. Și iată-i, intr-un mo
ment de implinire istorică, ttă- 
pini pe acest pămint. Dar, cu 
toată hărnicia lor, cu toate bi
nefacerile unei agriculturi mo
deme, producțiile nu sint ve 
măsura trudei. De fapt, terenul 
din comună se preta mai mult 
pentru pomi. De aceea, s-a și 
luat hotărirea de extindere ma
sivă și, ce e foarte important, 
de modernizare a livezilor. încă 
200 de hectare vor fi plantate 
cu pomi. Numai pentru planta
ția intensivă de 25 de hectare 
sint prevăzute investiții de 
600 000 de lei-.

Cum se ra putea realiza acest 
salt calitativ in condițiile fn care, 
la numai 17 km. e Baia-Mare, un 
centru industrial ce absoarbe 
multă mină de lucru din satele 
maramureșene ? „In mod obiș
nuit pleacă numai bărbații. Dar, 
mai nou, au început să se înca
dreze în întreprinderile din 
Baia-Mare tot mai multe femei 
din satele maramureșene. Băr
bații plecați mai demult sint 
acum muncitori în toată puterea 
cuvintului. Am citit și eu că pe

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
FOTBAL: In finala „Cupei României", Steaua - C.S.U.Galați 1-0 (0-0)

DE DOUĂ ORI VICTORIOȘI
Aseară s-a pus punct sezonu

lui de fotbal prin consumarea 
ultimului său act — finala „Cu
pei României", in care s-au in- 
tîlnit echipele Steaua, recentă 
campioană a țării, și diviziona
ra B, C.S.U. Galați. Meciul a 
plăcut prin ritmul dinamic și 
fazele spectaculoase de la cele 
două porți, unde s-au ratat oca
zii dintre cele mai favorabile. 
Dacă ar fi să judecăm rezultatul 
după aceste ocazii, el ar apare 
inechitabil, deoarece studenții 
din Galați, cel puțin în repriza 
secundă, au avut mai multe și 
mai clare posibilități de a mar
ca. Chiar in ultimul minut de 
joc, portarul stilist a salvat, in 
extremis, un gol ca și făcut și 
care ar mai fi aminat dezno
dământul. forțind rejucarea fi
nalei. Echipa clasată pe locul 5 
in prima serie a eșalonului se
cund nu numai că a opus o 
dirză rezistență experimentali
lor jucători steliști, dar a jucat 
de la egal la egal — avlnd în 
vedere toate capitolele: vigoa

.Kif-.VfM
TELEGRAME

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, 
a primit din partea tovarășului IOSIP BROZ TITO, următoarea 
telegramă :

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Vă mulțumesc călduros pentțu felicitările și frumoasele urări 

pe care mi le-ați trimis cu ocazia zilei mele de naștere.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, 
a primit din partea președintelui FRELIMO, președintele Republicii 
Populare Mozambic, SAMORA MOISES MACHEL, următoarea 
telegramă :

în numele FRELIMO, al Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Mozambic și al meu personal vă mulțumesc pentru me
sajul frățesc și militant de felicitări, transmis cu ocazia împlinirii 
unui an de la dobindirea independentei.

Țările socialiste au constituit și constituie principalul nostru 
sprijin în procesul de edificare a democrației populare. |

Reafirmăm angajamentul nostru în lupta comună împotriva im
perialismului, a sistemului de exploatare a omului și pentru con
struirea unei noi societăți.

Salutări frățești și revoluționare.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a 
trimis generalului maior HABYARIMANA JUVENAL, președintele 
Republicii Ruanda, președintele fondator al Mișcării Revoluționare 
Naționale pentru Dezvoltare, următoarea telegramă :

Cu prilejul sărbătorii Zilei naționale a Republicii Ruanda, am 
deosebita plăcere să vă adresez, în numele poporului român și al 
meu personal, cordiale felicitări și cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală, de succes deplin Mișcării Revoluționare Na
ționale pentru Dezvoltare și poporului prieten ruandez în activita
tea pe care o desfășoară pe calea afirmării intereselor naționale, a 
creșterii bunăstării patriei.

Doresc să-mi exprim încrederea că bunele relații existente între 
cele două țări, precum și colaborarea noastră pe plan internațional 
se vor întări tot mai mult, in avantajul popoarelor român și ruan
dez, al cauzei progresului, cooperării și păcii in lume.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii So
cialiste România, a adresat domnului SERETSE KHAMA, președin
tele Republicii Botswana, următoarea telegramă :

Cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere, am plăcerea de a vă adresa, în numele Guvernului Repu
blicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, 
cordiale felicitări și cele mai bune urări de sănătate și noi succese 
în activitate.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii So
cialiste România, a adresat domnului JULES LEGER, guvernatorul 
general al Canadei, următoarea telegramă :

îmi este deosebit de plăcut să adresez Excelenței Voastre cu pri
lejul Zilei naționale a Canadei sincere felicitări, împreună cu cele 
mai bune urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate 
poporului canadian.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare 
existente între România și Canada se vor dezvolta continuu, in fo
losul popoarelor român și canadian, al păcii și cooperării interna
ționale.

sociologi îi preocupă foarte 
mult chestiuni de acest fel. Si
tuația naște, e adevărat, multe 
probleme dificile, uneori con
flicte. Un element însă e puțin 
neglijat: conștiința muncitoreas
că a fostului țăran. Poate că, in 
multe privințe, cei care lucrează 
la Baia-Mare sint încă țărani, 
conștiința lor muncitoreas
că ii face însă mai receptivi la 
nou. pot fi mai ușor antrenați 
in procesul de transformare a 
comunei. Schimbindu-și destinul 
nu s-au dezrădăcinat".

Lucrează in comună de 
la terminarea facultății, de pes-

CODUL 
CONȘTIINȚEI 
CETĂȚENEȘTI 

ale comunei Remetea Chioaru- 
lui sint de dată recentă: trei 
școli (două construite din teme
lii în satele Remecioara și Ber- 
chezoaia), cinci grădinițe, un 
dispensar la care lucrează șase 
cadre medicale (un adevărat 
spital). Intr-un timp foarte 
scurt, in Remetea și Berchezoa- 
ia, in casele țăranilor apa va 
curge la robinet, ca la oraș.

Acum istoricul Ion Petca, pri
marul comunei, are argumentul 
prezentului pentru interpretarea 
trecutului. „Istoria acestor pă- 
minturi e de secole străjuită de 
una din cele mai frumoase ce
tăți din Transilvania. Una din 
cele mai vechi și mai frumoase. 
In anul 1599, aici s-a ' stabilit, 
pentru scurt timp, Mihai Vitea
zul. Umbra marelui voievod va 
dăinui, va fi blazonul și îndem
nul de vitejie al oamenilor de 
pe aici. După 1700 cetatea de
vine un adevărat cuib de vul
turi. Se vor refugia intre zidu
rile ei haiduci Și luptători pen
tru libertate socială și naționa
lă. O dovedește și faptul de po
mină că, in 1718, autoritățile a- 
runcă cetatea in aer. Asta insă 
nu va rezolva nimic, intrucit cei 
care păreau domoliți participă, 
in anul 1848, la revoluție. O în
treagă armată nobiliară au ținut 
atunci in friu. Din Remetea e 
un foarte apropiat colaborator 
al lui Avram lancu, pe nume 
Buda. Dar să ne apropiem de 
prezent : cel mai semnificativ 
moment de luptă și de protest 
e înfăptuirea forțată a reformei 
agrare de către țărani. Aceasta 
e prima etapă a istoriei ce-o în
făptuim acum".

O întrebare stereotipă n re
porterului („Sînteți mulțumit 
de munca pe care o desfășurați; 
nu intenționați să faceți aici 
cercetări istorice în eventuali
tatea unui doctorat?") e amen
dată cu un răspuns fără mena
jamente, dealtfel singurul posi
bil in logica discuției : „In ceea 
ce se intimplă acum la Remetea 
Chioarului se pot găsi zeci de 
teme pentru doctorat. Al meu 
constă in participarea nemijlo
cită la istoria prezentului".

GRIGORE TRAIAN POP

mari in „Cupa campionilor eu
ropeni".

Chiar dacă nu și-a ciștigat 
dreptul de a participa in prima 
competiție internațională de an
vergură printr-o victorie răsu
nătoare, echipa C.S.U. Galați 
are calități competitive și me
rită să ne reprezinte in „Cupa 
cupelor", elevii inimosului antre
nor Zaharia dovedind aproape 
aceeași clasă ca și cele mai bune 
echipe din prima divizie a 
țării : să nu amintim decit ulti
mele două învinse : A.S.A. Tg. 
Mureș și Univ. Craiova. Firește, 
nu putem să nu observăm, fără 
a diminua din meritele celor 
două finaliste, că anul acesta 
drumul spre trofee n-a fost chiar 
foarte greu. In general, calitatea 
și resursele de valori ale fotba
lului nostru, la ora actuală, nu 
îndreptățesc condițiile de care 
se bucură, interesul și pasiunea 
numeroșilor săi iubitori. Așa că, 
deocamdată, punct, și s-o luăm 
de la capăt.

V. CABULEA

VIZITĂ
La Ministerul Afacerilor Ex

terne au început miercuri di
mineața convorbirile oficiale 
dintre ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, și 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Cipru, Ioannis Chriș- 
tophides.

în cadrul convorbirii, cei doi 
miniștri au subliniat relațiile 
de prietenie și colaborare din
tre România și Cipru, apreciind 
că există largi posibilități pen
tru extinderea și diversificarea 
conlucrării bilaterale, în special 
în domeniile comerțului și coo
perării economice, culturale, 
precum și al turismului. Ei au 
convenit ca ambele părți să-și 
intensifice eforturile in aceste 
direcții.

★

Miercuri dimineața, ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Cipru, Ioannis Christophides, a 
depus o coroană de flori la 
Monumentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și a 
patriei, pentru socialism.

★

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, și soția au 
oferit miercuri un dejun în 
onoarea ministrului afacerilor 
externe al Republicii Cipru, 
Ioannis Christophides, și a so
ției sale.

în timpul dejunului, cei doi 
miniștri au toastat în sănătatea 
președintelui Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a președintelui 
Republicii Cipru, arhiepiscopul 
Makarios, pentru prosperitatea 
și progresul celor două țări și 
popoare, pentru continua dez
voltare a prieteniei și colaboră
rii dintre România și Cipru, 
pentru' pace și înțelegere intre 
națiuni.

PRIMIRE
Președintele Marii Adunări 

Naționale, tovarășul Nicolae 
Giosan, a primit, miercuri di
mineața. delegația Camerei 
Deputaților din Congresul Na
țional al Braziliei, condusă de 
Joachim Coutinho, președintele 
Comisiei de relații externe a 
Camerei Deputaților. care, la 
invitația Comisiei pentru po
litică externă și cooperarea e- 
conomică internațională a Ma
rii Adunări Naționale, se află 
într-o vizită in țara noastră.

★
în aceeași zi, parlamentarii 

brazilieni au avut întrevederi la 
Marea _ Adunare Națională cu 
membri ai Comisiei pentru po
litică externă și cooperarea 
economică internațională, la 
Ministerul Comerțului Exterior 
și Cooperării Economice Inter
naționale cu tovarășul Ștefan 
Nicolae, prim-adjunct al minis
trului, la Consiliul popular mu
nicipal București cu tovarășul 
Ion Gheorghe, prim-vicepre
ședinte al Consiliului.

SOSIRI
Miercuri după-amiază a sosit 

la București un grup de oameni 
de afaceri din Republica Fede
rală Germania, condus de Otto 
Wolff von Amerongen, pre
ședintele Comitetului pentru Est 
al Economiei R.F.G. Oaspeții 
vor participa la lucrările simpo
zionului româno-vest-german pe 
teme de cooperare.

★
Miercuri după-amiază, a sosit 

în Capitală ministrul turismu
lui și antichităților al Regatului 
hașemit al Iordaniei, Ghaleb 
Barakat, care, la invitația mi
nistrului turismului al Republi
cii Socialiste România. Ion Cos- 
ma, face o vizită oficială în 
țara noastră.

MANIFESTARE
Cu prilejul apropiatei ani

versări a bicentenarului Statelor 
Unite ale Americii. Institutul 
român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea a organizat, 
miercuri seara. în Capitală, o 
manifestare culturală.

După cuvîntul de deschidere, 
rostit de loan Botar, secretar al 
I.R.R.C.S., poetul Petre Ghelmez 
a împărtășit impresii de călăto
rie din S.U.A.. iar ambasadorul 
S.U.A. la București, Harry 
Barnes jr. a vorbit despre im
portanța evenimentului ani
versat.

Au participat Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, reprezentanți ai Consi
liului Culturii și Educației So
cialiste, oameni de artă și cul
tură, un numeros public.

In încheierea manifestării, a 
fost prezentat un program de 
filme documentare, producții ale 
studiourilor americane.

PE SCURT
• TURNEUL internațional de 

tenis de la Wimbledon a conti
nuat cu disputarea semifinale
lor probei de simplu femei, în 
care favoritele au obținut vic
torii scontate. Evonne Goola- 
gong a învins-o cu 6—1, 6—2 pe 
Virginia Wade, iar Chris Evert 
a dispus cu 6—3, 4—6, 6—4 de 
Martina Navratilova.

Semifinalele probei de dublu 
bărbați s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate: Gottfried, Ra
mirez — Fibak, Meiler 6—3, 7—5, 
8—6; Case, Masters — Lutz, 
Smith 6—4, 6—3, 6—4.

Astăzi se vor disputa semi
finalele probei de simplu băr
bați, în care jucătorul român 
Ilie Năstase ii va intilni pe me
xicanul Raul Ramirez, iar sue
dezul Bjorn Borg va juca cu 
americanul Roscoe Tanner.

• LA PALATUL sporturilor 
și culturii din Capitală s-a des
fășurat ieri al doilea meci din
tre selecționatele feminine de 
handbal ale României și Polo
niei. Handbalistele românce, ra
re se pregătesc pentru partici
parea la turneul olimpic de la 
Montreal, au terminat din nou 
învingătoare, de data aceasta cu 
scorul de 27—18 (12—8).

Tn primul joc, disputat luni Ia 
Ploiești, echipa României a cîs- 
tigat cu scorul de 28—14 (16—5).



„Cooperarea
științifică 

și tehnologică intre

Scinteia tineretului"

la Ambasada României din Cairo

55 DE ANI DE LA CREAREA
PARTIDULUI COMUNIST CHINEZ

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN a adresat COMITETULUI 
CENTRAL AL PARTIDULUI 
NEZ, următoarea telegramă :

COMUNIST CHI-

in problema palestiniană tarile nealiniate"
SEMINARUL INTERNAȚIONAL 

DE LA COLOMBO
Consiliul de Securitate și-a încheiat dezbaterile asupra pro

blemei exercitării drepturilor inalienabile ale poporului pales
tinian, care au avut ca bază un raport al „Comitetului celor 20“, 
conțînind concluzii și recomandări de măsuri.

.. In ultima zi a discuțiilor, Gu- 

.yana, Pakistan, Panama și Tan
zania au prezentat un proiect de 
rezoluție, prin care se propune 
recunoașterea de către Consiliul 
de Securitate a drepturilor ina
lienabile ale poporului palesti
nian la autodeterminare, inde
pendență și suveranitate națio
nală în Palestina, în conformi
tate cu Carta O.N.U. Acest 
document a întrunit 10 voturi 
pentru, unul contra (S.U.A.) și 
patru abțineri (Anglia, Franța, 
Italia și Suedia). Datorită veto- 
ului S.U.A., documentul nu a 
fost adoptat.

Prezentînd poziția guvernului 
român, reprezentantul țării noas
tre în Consiliul de Securitate, 
ambasadorul Ion Datcu, a sub
liniat că problema palestiniană 
este o componentă esențială a 
situației din Orientul Mijloc’u. 
De aceea se impune ca părțile 
interesate să acționeze cu ho- 
tărîre pentru identificarea unei 
reglementări de ansamblu, cit 
mai curînd posibil, a tuturor 
problemelor care confruntă po
poarele din zonă.

Ambasadorul român a expus, 
apoi, pe larg inițiativele româ
nești și eforturile personale ale 
președintelui României, Nicolae 
Ceaușescu, pentru soluționarea

pașnică a conflictului din Ori
entul Mijlociu, inclusiv a situa
ției din Liban.

Referindu-se în continuare la 
raportul „Comitetului celor 20", 
vorbitorul a arătat că recoman
dările și concluziile acestui do
cument, la elaborarea căruia a 
participat și România, reprezin
tă o contribuție pozitivă la e- 
forturile depuse pe un plan mai 
general, în cadrul O.N.U., pen
tru soluționarea pașnică a con
flictului. Adoptarea de către 
Consiliul de Securitate a unor 
decizii de natură să faciliteze 
exercitarea de către poporul pa
lestinian a drepturilor sale ina
lienabile ar constitui, în opinia 
României, o completare impor
tantă și necesară a rezoluțiilor 
sale anterioare vizînd Orientul 
Mijlociu.

Ambasadorul român a subli
niat, în încheiere, necesitatea 
ca reprezentanții O.E.P. să 
participe cu drepturi egale cu 
ale celorlalte părți la toate con
ferințele și negocierile referitoa
re la Orientul Mijlociu, în ca
drul cărora să se țină seama de 
concluziile și recomandările 
„Comitetului celor 20".

în capitala Republicii Sri 
Lanka au început, miercuri, 
lucrările unui seminar inter
național cu tema „Coopera
rea științifică și tehnologică 
între țările nealiniate".

Timp de o săptămînă vor 
fi examinate probleme pri
vind dezvoltarea științei și 
tehnologiei în țările neali
niate, diverse modalități de 
abordare în cooperare a a- 
cestor probleme, precum și 
extinderea schimbului de 
informații în domeniile men
ționate, a schimbului de oa
meni de știință și personal 
tehnic.

în cursul dezbaterilor va fi 
pregătit un document de lu
cru cu privire la cooperarea 
științifică și tehnologică în
tre țările nealiniate ce va fi 
supus spre examinare Con
ferinței Ia nivel înalt de la 
Colombo, din luna august.

La Ambasada României din 
Cairo a avut loc o întîlnire pri
etenească cu conducerea Asocia
ției de prietenie egipto-române. 
Au participat Sayed Zaki, se
cretar al Comitetului Central al 
Uniunii Socialiste Arabe, pre
ședintele Asociației de prietenie, 
dr. Zeinab Sobki, membru al 
C.C. al U.S.A., vicepreședinte al 
Asociației, Naguiba Abdel Ha
mid, secretar general al Asocia
ției, alți membri ai conducerii

Asociației de prietenie egipto- 
române. _

Cu această ocazie Sayed Zaki 
a elogiat, în cuvîntul său, rolul 
determinant al președinților 
Nicolae Ceaușescu și Anwar El 
Sadat în dezvoltarea și amplifi
carea relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre cele două țări, 
spre binele popoarelor român și 
egiptean, al cauzei păcii și coo
perării internaționale.

„Simpozion româno-american

Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 55-a 

temeierii Partidului Comunist 
Central al Partidului Comunist Român, în nu
mele comuniștilor și al întregului popor român, 
adresează Comitetului Central al Partidului Co
munist Chinez, comuniștilor și poporului chinez 
un cordial salut frățesc și cele mai calde fe
licitări.

Continuator al glorioaselor tradiții revoluțio
nare ale poporului, Partidul Comunist Chinez s-a 
situat in fruntea luptei eroice îndelungate, ânti- 
imperialiste și antifeudale a maselor populare 
împotriva exploatării și asupririi, a organizat și 
condus cu succes lupta armată împotriva reac- 
țiunii interne șr a cotropitorilor străini, pentru 
eliberare socială și națională, pentru făurirea 
vieții noi în patria sa. Triumful revoluției so
cialiste în China reprezintă un eveniment de 
însemnătate istorică internațională, care a 
deschis o nouă eră în viața și destinele po
porului chinez, a dat o puternică lovitură pozi
țiilor imperialismului în Asia și in întreaga 
lume, a contribuit în măsură uriașă la schim-

aniversări a în- 
Chinez, Comitetul

barea raportului de forțe în favoarea socia
lismului, progresului și păcii.

într-o perioadă istorică scurtă, harnicul și ta- 
entatul popor chinez, muncind cu abnegație și 
energie creatoare, a înfăptuit, sub conducerea 
partidului său comunist, în frunte cu tovarășul 

Mao Tzedun, adinei transformări revoluționare 
în toate domeniile vieții sociale, a obținut con
tinuu succese remarcabile în măreața operă a 
construcției socialiste, în îndeplinirea hotărîrilor 
celui de-al X-lea Congres al Partidului Comu
nist Chinez. Remarcabilele realizări obținute 
de Partidul Comunist Chinez, de China socia
listă aduc o contribuție de mare însemnătate 
la accentuarea superiorității forțelor socialismu
lui în lume, la lupta împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonialismului, pentru 
triumful cauzei libertății, progresului și păcii.

’Folosim acest prilej pentru a ne reafirma 
convingerea profundă că prietenia frățească, so
lidaritatea militantă și colaborarea multilaterală 
dintre partidele, popoarele și țările noastre se 
vor dezvolta și întări neîncetat pe baza mar- 
xism-leninismului și internaționalismului pro
letar.

De ziua glorioasei aniversări vă dorim, dragi 
tovarăși, noi și tot mai mari victorii în făurirea 
socialismului și înflorirea multilaterală a patriei.

SESIUNEA ADUNĂRII
NAȚIONALE A 

ÎNTREGULUI VIETNAM
In cadrul lucrărilor primei 

sesiuni a Adunării Naționale 
a întregului Vietnam, depu
tății care au luat cuvîntul in 
zilele de marți și miercuri 
au exprimat deplina aproba
re față de modul în care au 
foșt definite situația actuală 
din Vietnam și sarcinile po
porului vietnamez în noua 
etapă a revoluției în rapor
tul politic prezentat în fața 
Adunării Naționale de Le 
Duan, prim-secrstar al C.C. 
al Partidului Celor ce Mun
cesc din Vietnam. Deputății 
s-au referit, totodată, la 
succesele înregistrate în acti
vitatea intensă de vindecare 
a rănilor războiului și de e- 
dificare a noului Vietnam.

asupra mișcărilor de independență
Bicentenarul Statelor Unite 

ale Americii și centenarul in
dependenței României au for
mat temele principale ale „Sim
pozionului româno-american a- 
supra mișcărilor de independen
ță", organizat în orașul Detroit, 
sub auspiciile Universității de 
stat Wayne din localitate și ale 
Institutului de istorie „Nicolae 
Iorga" din București.

Sărbătoarea Canadei

Atac armat al trupelor

La Maputo a fost dat publi
cității miercuri un comunicat 
al Ministerului Apărării -al Re
publicii Populare Mozambic, în 
care se arată că, la 26 și 28 iu
nie, unități ale regimului de la 
Salisbury au atacat Mozambicul 
și au pătruns pe teritoriul său, 
provocînd victime în rîndurile 
populației și pagube materiale.

Ripostînd acestor acte de a- 
gresiune — se spune în comu
nicat — unitățile Armatei Popu
lare de Eliberare a Mozambl- 
cului au întreprins contralovi- 
turi, distrugînd o bază rhode- 
siană la Villa Salazar, prici
nuind inamicului pierderi con
siderabile în oameni și tehnică 
de luptă. Comunicatul subli
niază, de asemenea, hotărirea 
poporului mozambican și a ar
matei sale de a respinge orice 
provocări ale rasiștilor.

In prima zi a lunii iulie din anul 1867, prin reunirea intr*un  
singur stat a provinciilor Ontario, Quebec, New Brunswick și 
Noua Scoție lua ființa Confederația canadiana. De atunci, in 
fiecare an, 1 iulie este marcata ca Zi naționala a Canadei.
In imagine, vedere aeriana din Ottawa, capitala Canadei.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT» PE SCURT «PE SCURT
• PREȘEDINTELE GERALD 

FORD a avut miercuri o între
vedere cu primul ministru al 
Japoniei, Takeo Miki, aflat la 
Washington într-o vizită oficia
lă. în cursul convorbirilor — 
precizează purtătorii de cuvint 
oficiali — au fost examinate re
zultatele recentei conferințe e- 
conomice la nivel înalt din 
Insula Porto Rico, evoluția ca
zului „Lockheed" și modalită
țile de reducere a importantelor 
excedente pe care Japonia 
înregistrează......................
merciale cu 
dentale.

relațiilor de prietenie cu state
le socialiste, care au sprijinit 
și sprijină poporul somalez în 
lupta sa pentru egalitate so
cială — a subliniat raportorul.

u
- »

Lucrările colocviului au fost 
deschise de prof. R. V. Burks 
care a prezentat comunicarea 
intitulată „Caracterul unic al 
istoriei românești în contextul 
istoriei Europei răsăritene". A- 
cademicianul C.C. Giurescu a 
expus temele „Cucerirea inde
pendenței naționale a României, 
rezultat al luptei întregului 
popor român" și „Crearea sta
tului național unitar român, 
condiție a dezvoltării națiunii 
românești".

A luat apoi cuvîntul prof. Pa
trick Strauss, de la Universita
tea Oakland (S.U.A.), prof. Udo 
Sautter, de la Universitatea din 
Windsor (Canada), care s-au 
referit la politica de sprijin a 
țărilor lor față de actul inde
pendenței naționale a României.

Colonel dr. Hie Ceaușescu a 
ținut o expunere pe tema „I- 
dealurile revoluției americane 
— războiul american de inde
pendență și războiul civil ame
rican în istoriografia româ
nească".

Cercetătorii Cornelia Bodea, 
Sergiu Columbeanu și PaulCer- 
novodeanu, de la Institutul 
„Nicolae Iorga", au prezentat co
locviului teme legate de trecu
tul istoric al relațiilor dintre 
România și Statele Unite.

• LA GENEVA A AVUT 
LOC, marți, o nouă ședință 
plenară a Conferinței Comite
tului pentru Dezarmare. Parti- 
cipanții la negocieri au hotărît 
ca, începînd de la 9 august a.c., 
să aibă loc ședințe ale comite
tului, cu participarea 
perți guvernamentali 
litate, în problema 
punerii la punct și
unor noi tipuri de arme de ni
micire în masă și a unor noi 
sisteme de asemenea arme.

unor ex- 
de specia- 
interzicerii 
producerii

Opinii privind redresarea

POPAS LA INSTITUTUL
AGRONOMIC DIN CHAOYANG

Instîtutul agronomic de la 
Chaoyang se afla, altădată, la 
Shenyang. In 1970, el a fost 
transferat la sat, în districtul în 
care se găsește actualmente și 
are șase secții : agronomie, zoo
tehnie și medicină veterinară, 
horticultură și silvicultură, hi
draulică agricolă^ hidrografie și 
mașini agricole. în ultimii ani, 
urmînd cu consecvență linia 
partidului în domeniul învăță
mântului, institutul a formăț 
peste 16 mii de cadre cu o 
înaltă conștiință socialistă și so
lide cunoștințe agronomice, do 
specialitate, contribuind, astfel, 
din plin la generalizarea mișcă
rii de creare a districtelor îna
intate de tip Dagiai, în întreaga 
țară, și la schimbarea funda
mentală a aspectului zonelor ru
rale.

Pentru a îmbina învățămîntul 
cu activitatea de producție și 
experimentare științifică pe sca
ră largă, pentru a prinde ră
dăcini cit mai profunde la sate 
— potrivit orientărilor majore 
stabilite de cel de al X-Iea Con
gres al Partidului Comunist 
Chinez, partid care sărbătorește 
la 1 iulie împlinirea a 55 de ani 
de Ia crearea sa — institutul a 
creat în ultimii ani șapte cen
tre de învățămînt și cercetări 
științifice în comune populare 
sau brigăzi de producție, răs- 
pindite în șase districte ale ju
dețului Chaoyang și care s-au 
distins, în cursul vastei mișcări 
de a urma exemplul Dagiai-ului 
în agricultură. In ultimii trei 
ani, institutul a pus la punct 
cursuri accelerate de pregătire 
practică ce coincid cu perioa
dele de dezvoltare a culturilor 
din regiune. în acest mod, mem
brii comunelor populare au po
sibilitatea de a urmări aceste

cursuri și experimente, ocupîn- 
du-se, totodată, de întreținerea 
culturilor.

„De la comunele populare, 
pentru comunele populare" — a- 
cesta este principiul care 
călăuzește întreaga activitate a 
Institutului agronomic de tip nou 
dc la Chaoyang, consacrată în 
primul rînd însușirii cît mai 
profunde și generalizării expe
rienței înaintate a celebrei bri
găzi de producție de la Dagiai. 
Astfel, fiecare secție are pro
priile sale mijloace de a urma 
exemplul Dagiai-ului ; secția a- 
gronomică, de pildă, posedă 150 
mu de terenuri destinate efec
tuării experimentelor științifice 
în vederea obținerii celor mai 
ridicate randamente și cultivă
rii celor mai bune soiuri de 
semințe, în timp ce secția de 
horticultură și silvicultură ad
ministrează o livadă cu 2 000 
pomi fructiferi, iar secția de me
dicină veterinară a creat o cres
cătorie de porci, un serviciu de 
specialitate și un punct zooteh
nic model, care beneficiază de 
rezultatele obținute, și o fabrică 
de produse farmaceutice. îmbi- 
nînd pe aceste căi studiile teo
retice cu activitatea de produc
ție și cercetare, studenții sînt 
în măsură să rezolve ei înșiși 
toate problemele practice, apli- 
cînd principiul fundamental al 
Dagiai-ului, acela de a se bizui 
pe propriile forțe.

în vederea transpunerii în 
viață a sistemului îmbinării teo
riei cu practica, studenții trebuie 
să meargă de mai multe ori pe 
an în echipa de producție de 
unde au plecat. Activitățile, du
rata acestor perioade și numărul 
lor variază în funcție de specia
lități. Datorită acestui nou sis
tem de învățămînt, studenții pot

să aplice imediat cunoștințele 
dobindite în slujba producției 
agricole și, paralel, practica 
producției le permtfe să înțe
leagă profund ceea ce au învă
țat teoretic. Acest sistem contri
buie în egală măsură la dezvol
tarea spiritului lor de inițiativă 
în cursul studiilor.

Cunoscut și apreciat astăzi în 
întreaga țară, Institutul agro
nomic de la Chaoyang a creat 
un sistem model ce îmbină cele 
trei activități fundamentale : în
vățămîntul, cercetarea științifică 
și producția. Studenții și profe
sorii aleg temele de studiu care 
corespund cel mai bine necesi
tăților locale și ținînd seama 
de condițiile naturale concrete, 
specifice regiunii : terenuri mun
toase, climat secetos și lipsa re
surselor de apă. De aceea, îm
bunătățirile funciare, producția 
și folosirea îngrășămintelor, se
lecționarea semințelor și adop
tarea culturilor susceptibile de 
a da cele mai înalte randa
mente — toate aceste probleme 
urgente pentru creșterea produc
ției agricole locale — constituie 
principalele lor teme de cerce
tare și experimentare științifică.

Cercetările științifice realizate 
de institut au înregistrat deja 
rezultate remarcabile : în di
verse comune populare din re
giune au fost generalizate va
rietăți superioare de gaolean și 
cereale, au fost adoptate mai 
multe metode noi de cultivare 
imediată a terenurilor agricole 
recent amenajate, astfel îneît 
acestea să asigure, încă din pri
mul an, rezultate superioare.

ILIE TECUȚA
corespondentul Agerpres

------------------- le 
în schimburile co- 
celelalte țări occi-

INTRĂRII ELVEȚIEI

Lucrările Consiliului ministerial

PROBLEMA INTRĂRII ELVEȚIEI 
IN O.N.U.

• LA BERNA A FOST DAT 
PUBLICITĂȚII raportul Comi
siei consultative guvernamenta
le în problema intrării Elveției 
în O.N.U. Comisia, formată din 
50 de membri numiți de guvern, 
recomandă intrarea Confedera
ției Elvețiene în Organizația 
Națiunilor Unite ca membru cu 
drepturi depline.

în această problemă — a pre
cizat comisia — urmează să aibă 
loc un referendum pentru a se 
cunoaște punctul de vedere al 
electoratului în legătură cu in
trarea țării în organizație.

în conformitate cu Constitu
ția elvețiană, pentru soluționa
rea pozitivă a chestiunii intrării 
în O.N.U. este nevoie de apro
barea celor două Camere ale 
Parlamentului și de un refe
rendum național.

• CAIRO — La Cineclu- 
bul din Cairo și la Asociația 
artiștilor și scriitorilor din 
capitala Egiptului — „l’Ate- 
lier" au avut loc manifestări 
dedicate lui Constantin Brân
cuși, cu ocazia aniversării 
centenarului nașterii mare
lui sculptor român. Au fost 
prezentate filmele documen
tare „Brâncuși la Tîrgu-Jiu" 
și „Ovoidul", însoțite de 
prezentări privind viața și o- 
pera lui Brâncuși.

• CARACAS — La 29 iu
nie a.c. s-a inaugurat la Ca
racas o expoziție dedicată 
Organizației pionierilor din 
România, în cadrul acțiunii 
..Există și alți prieteni", pe 
care o organizează Consiliul 
venezuelean al copilului. Ex
poziția prezintă fotografii 
care redau imagini din viața 
și activitatea pionierilor ro
mâni și obiecte de artizanat 
executate de pionieri.

• INCIDENTELE PROVOCA
TE de elemente extremiste în 
Irlanda de Nord s-au soldat 
miercuri cu moartea unei per
soane. Bilanțul victimelor de la 
declanșarea violențelor atinge 
în prezent 1561 morți (170 de 
la începutul anului).

DECLARAȚIE a secretarului 
GENERAL AL O.N.U.

• IN DRUM SPRE ABIDJAN, 
în cadrul unei scurte escalexla 
Monrovia, secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, și-a 
exprimat regretul profund față 
de situația actuală din Repu
blica Sud-Africană. Subliniind 
că „discriminarea rasială consti
tuie un dezastru pentru ome
nire", secretarul general al 
O.N.U. și-a exprimat convinge
rea că „problema Republicii 
Sud-Africane nu va putea 
rezolvată decît pe baza 
piului majorității sau 
terminării".

• LA GENEVA A 
LOC, miercuri, o nouă 
a delegațiilor sovietică 
rioană, participante la
vele bilaterale privitoare la li
mitarea armamentelor strategi
ce ofensive.

__ fi 
princi- 

autode-

AVUT 
întîlnire 
și ame- 
tratati-

• ORGANISMUL PENTRU 
INDUSTRIALIZARE din Egipt 
a aprobat oferta făcută de o 
firmă americană privind con
struirea unei uzine pentru pro
ducerea de autobuze în țară.

Construcția uzinei va necesita 
investiții de 7 milioane de do
lari, sumă la care Egiptul va 
contribui cu 51 la sută. Noul o- 
biectiv industrial va produce 
500 de autobuze în primul an, 
iar ulterior va realiza 3 000 de 
autobuze.

CONGRESUL P.S.R. SOMALEZ
• PREZENTIND RAPORTUL 

la Congresul constitutiv al 
Partidului Socialist Revoluțio
nar Somalez, Mohammed Siad 
Barre, președintele Consiliului 
Suprem al Revoluției din So
malia, a subliniat că toate suc
cesele obținute de Somalia în 
domeniile economic, social și 
cultural se datorează faptului 
că tara a ales calea dezvoltării 
necapitaliste.

Referindu-se la problemele 
de politică externă, Mohammed 
Siad Barre a arătat că princi
piile după care se conduce gu
vernul somalez în domeniul ac
tivității externe sînt solidarita
tea cu toate forțele progresiste 
din lume, lupta împotriva co
lonialismului, neocolonialismu
lui, rasismului și apartheidului, 
pentru pace și progres social. 
Somalia consideră drept o sar
cină importantă a politicii sale 
externe menținerea și întărirea

s

• ORĂȘEL ANDERSEN. Un fabulos oraș pentru copii se află 
în construcție la Sosnovy Bor, unul dintre cele mai tinere orașe 
din U.R.S.S., aflat în apropiere de Leningrad. Proiectul acestui 
orășel a fost inspirat din povestirile lui Hans Christian Ander
sen, totul amintind aici de incomparabilele creații ale marelui 
povestitor danez • MUMIA FARAONULUI RAMSES AL II-LEA 
SUPUSA UNEI OPERAȚII DE CHIRURGIE ESTETICA. Mumia 
faraonului Ramses al Il-lea, care trebuia să constituie punctul de 
atracție al unei expoziții de antichități egiptene ce urma să se 
deschidă la Paris, va „profita" de șederea în capitala Franței, 
urmînd a fi supusă unei adevărate operații de chirurgie estetică. 
La Muzeul național de istorie naturală al Franței a fost amenajat 
un laborator special în care restauratorii de antichități vor uti
liza tehnici unice în lume, notează agenția France Presse, pen
tru a reface fîșiile de pînză vechi de aproape 3 000 de ani, cu 
care este înfășurată mumia celui mai celebru faraon al Egiptu
lui antic, precum și unele porțiuni ale feței și trupului.

■ • „SUPERFEMEIE" (? J). Acesta este titlul unei opere apărute 
în Anglia, a cărei autoare ar fi exemplu de soție și mamă, dar 
și realizată în profesia de pictor decorator. Esențialul, spune 
autoarea, este de a ști să economisești timpul, mai ales pe cel 
dedicat îndeletnicirilor casnice. Nu rașchetați parchetul, nu faceți 
paturile, dormiți în saci, nu acoperiți mesele cu fețe de masă, 
nu căleați pijamalele, lenjeria și prosoapele de bucătărie... cam 
acestor sfaturi, și altora asemănătoare, ar trebui să li se con
formeze femeile care doresc să ajungă la modelul descris ! 
• SCRISUL ȘI CITITUL LA PREȘCOLARI. Specialiștii francezi 
în psihologia școlară au ajuns la concluzia că tendința unor pă
rinți de a-i învăța pe preșcolari să scrie și să citească este nu 
numai inutilă, ci chiar dăunătoare pentru dezvoltarea intelec
tuală a elevului de mai tîrziu. Psihologii francezi citează cazuri 
de copii care au fost învățați aritmetică și- declinarea în latină 
încă de la vîrstâ de patru ani și care, în clasele primare, nu se 
aflau printre cei mai buni elevi. Specialiștii afirmă că o mare 
parte dintre elevii care știau să scrie și să citească cînd au 
intrat la școală prezentau, mai 'tîrziu, tulburări de scriere și 
citire, cunoscute sub numele de dyslexie • CERCETĂRI ÎN 
„FRIGIDERUL SUBACVATIC". La întoarcerea dintr-o expediție 
efectuată la Polul Nord cu nava de cercetări „Profesor Zubov", 
un grup de cercetători sovietici au declarat că la granița dintre 
Marea Norvegiei și Marea Groenlandei se află „frigiderul sub
acvatic-al Europei de nord". In această regiune se interferează 
curenții arctici, care formează un fel de „cupolă", de dimensiu
nea cîtorva zeci de mii de kilometri, la o adîncime de 3 000 
metri. Această „cupolă" — spun specialiștii — are o influență 
asupra răcirii, curenților. atmosferici, de deasupra.oceanului și 
în acest fel influențează și' climatul Europei.

economica
într-un interviu acordat coti

dianului „Stampa Sera" Nino 
Andreatta, membru al Senatu
lui Italiei din partea Partidului 
Democrat Creștin, a afirmat că, 
în prezent, redresarea economică 
a țării este incontestabilă, dar 
că este mult mai lentă decit 
în alte țări occidentale indus
trializate.

în opinia sa, aceasta se da
torează menținerii în Italia a 
unor presiuni inflaționiste, ceea 
ce impune o restrîngere a con
sumului și adoptarea unei poli
tici de restricții fiscale și mone
tare.

Pe de altă parte, deputatul 
Claudio Napoleoni', membru al 
Partidului Comunist Italian, a 
declarat că procesul de redre
sare pe care îl cunoaște econo
mia Italiei se datorează unor 
factori conjuncturali, cum ar fi 
creșterea cererii pe piața inter-, 
națională și constituirea de 
stocuri, dar că. cu toate aces
tea, cauzele crizei se mențin. 
Napoleoni a apreciat că recurge
rea la noi împrumuturi exter-

a Italiei
ne nu constituie o metodă ca
re să dea loc la o relansare 
reală..

Ruanda

con- 
Re-

Cu privire
la convocarea

Sesiunii C.A.E.R
La 7 iulie a.c. la Berlin se vor 

deschide lucrările celei de-a 
XXX-a ședințe a Sesiunii Con
siliului de Ajutor Economic 
Reciproc.

In conformitate cu înțelegerea 
intervenită, ședința a XXX-a a 
Sesiunii se va desfășura la ni
velul șefilor de guverne din ță
rile membre ale C.A.E.R.

fpnema
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AVENTURILE CELOR TREI 
MUZICANȚI: Scala (orele 9,30;
11,30; 14; 16,30; 18,30; 20,30); Gră
dina Luceafărul (ora 20,30).

CONTELE DE MONTE CRISTO: 
Luceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 
13; 18,15; 20,30); Festival (orele 
9,15: 11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15); 
Favorit (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30); Stadionul Dinamo 
(ora 20,30); Grădina Festival (ora 
20,15).

INSTANȚA AMINĂ PRONUN
ȚAREA: Grlvlța (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15); Volga (orele 
‘ 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15);

■ *■ 13.15: 15.30:
Grădina Tomis (ora

9; li,15; 13,30; 15,45;
Tomis (orele 8.45: 11: 
17,45; 20);
20,30).

PAPILLON:
(ora 10,30 ; ora 14 — seria 692 ; 
ora 17,15 — seria 693 ; ora 20.15 
— seria 694); Patria (orele 9; 12; 
15; 18; 21) ; București (orele 8,30;
11,30 ; 14,15; 17,30; 20,30) ; Patinoa
rul „23 August" (ora 20,15).

CORUPȚIE PE AUTOSTRADĂ: 
Victoria (orele 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30); Feroviar (orele fl; 
11,15; 13,30; 16 ț. 18,15; 20,15); Me-

Sala Palatului

O.U.A
Naționalizarea 

industriei
In cadrul lucrărilor Consiliului 

ministerial al Organizației Uni
tății Africane (O.Ut A.), care se 
desfășoară la Port Louis, minis-

Republica Ruanda — 
celor o mie de coline 
primăverii perpetue“ — 
bătorește la 1 iulie ziua 
clamării independenței.

• Așezată în centrul 
tinentului african, între
publica Zair, Uganda, Tan
zania și Burundi, imediat sub 
Ecuator, Ruanda are o su
prafață de 27 120 kmp și o 
populație de aproximativ 
3 900 000 de locuitori. în ca
pitala țării, orașul Kigali, 
trăiesc peste 60 000 de lo
cuitori. Ruanda se distinge 
de celelalte țări africane ve
cine prin o serie de particu
larități printre care : o den
sitate ridicată a populației 
— 177 locuitori pe kmp —, 
numeroase bogății naturale 
în raport cu suprafața des
tul de restrînsă, o climă sub
tropicală în plină zonă ecua
torială.

• Din 1899, cînd a fost o- 
cupat de trupe germane, te
ritoriul Ruandei a fost inclus 
în Africa Germană Orienta
lă, iar după primul război 
mondial, prin Tratatul de la 
Versailles, a revenit Belgiei.

Aflată din 1946 sub tutela 
O.N.U., dar sub „administra
rea" - - • ■ — 
proclamat 
1962.

• După
pendenței, ___ _
depune eforturi pentru de
pășirea rămînerilor în urmă 
pe plan economic și social- 
cultural, stare datorată pe
rioadei îndelungate de do
minație colonială. în pre
zent, Ruanda, țară în curs 
de dezvoltare, întreprinde 
numeroase acțiuni pentru 
extinderea sectorului indus
trial în economie. în această 
țară din inima continentului 
african funcționează 96 de 
întreprinderi de diferite mă
rimi, în industriile alimen
tară, textilă, chimică și a 
construcțiilor, precum și în 
sectorul minier. Anul 1975 a 
fost un an cu bune rezultate 
și în agricultură, unde s-au 
obținut producții sporite la 
principalele culturi : ceai, 
cafea, arahide.

• Relațiile de prietenie și 
colaborare stabilite între 
România și Ruanda se dez
voltă în folosul ambelor po
poare, al păcii, cooperării și 
înțelegerii internaționale.

D. I.

Belgiei, Ruanda și-a 
independența in
dobindirea inde- 
poporul ruandez

trul afacerilor externe al Zairu
lui, Nguza Karl i Bond, a cerut 
convocarea unei conferințe ex
traordinare a miniștrilor econo
miei, finanțelor și planului ai 
țârilor O.U.A. pentru a lansa o 
veritabilă Cartă a cooperării e- 
conomîce între statele africane. 
Această conferință ar avea ca 
sarcină esențială examinarea 
condițiilor schimburilor comer
ciale între țările africane, armo
nizarea mijloacelor de transport 
și favorizarea investițiilor inter- 
africane. Ministrul zairez a pro
pus ca această conferință să 
aibă loc pe teritoriul Zairului cu 
concursul Băncii Africane de 
Dezvoltare (B.A.D.) și al Comi
siei Economice O.N.U. pentru 
Africa.

Reprezentantul Zairului a re
afirmat voința țării sale de a 
normaliza relațiile cu Angola.

Pe de altă parte; în cadrul u- 
nei conferințe de presă pe mar
ginea actualei reuniuni de la 
Port Louis, secretarul general 
adjunct al O.U.A., Ahmed Djou- 
di, a făcut cunoscută îngrijora
rea Consiliului ministerial față 
de tergiversările manifestate de 
țările occidentale industrializate 
în legătură cu participarea lor 
la Fondul Internațional de Dez
voltare Agricolă, care ar trebui 
să atingă nivelul de un miliard 
de dolari și care în cel mai bun 
caz nu va fi operațional decît 
în 1979—1980. După cum a re
levat Djoudi, în acest sens Con
siliul ministerial al O.U.A. a 
lansat un apel țărilor industria
lizate.

aeronautice
și navale

din Marea Britanie

Camera Comunelor din 
Marea Britanie a apro- . 
bat proiectul de lege pri-« 
vind naționalizarea in^ 
dustriei aeronatutice și " 
industriei construcțiilor și 
reparațiilor navale.

în cadrul ședinței Camerei 
Comunelor ministrul industriei, 
Eric Varley, a arătat că indus
triile respective „trec prin mo
mente deosebit de grele, fiihd 
confruntate cu serioase dificul
tăți". El a subliniat că „prin 
naționalizarea lor, industria 
aeronautică și cea a construc
țiilor navale iși asigură 
viețuirea".

Prin această hotărîre 
nul laburist condus de 
Callaghan, a obținut o 
tantă victorie asupra opoziției 
conservatoare. După cum se 
știe, prof ițind de faptul că la un 
moment dat (prin încetarea din 
viață a unui deputat laburist) 
partidul de guvernămînt iși 
pierduse majoritatea absolută 
pe care o avea în Camera Co
munelor, opoziția a încercat și 
chiar a reușit să blocheze ac
tivitatea parlamentară a cabi
netului, împiedicînd aprobarea 
unor importante proiecte de 
lege. Acum, ca urmare a redo- 
bîndirii de către guvern a ma
jorității parlamentare, se înlă
tură pericolul ținerii unor noi 
alegeri generale anticipate.

supra-

guver- 
James 

impor-

PROGRAMUL II

Emisiune muzical-coregrafică. 22,10 
24 de ore. 22,30 închiderea progra
mului.

lodia (orele 9; 11,15; 13,30
18,15; 20,30); Gloria (orele 9; 
13; 15,30; 17,30; 19,30); Grădina
Titan (ora 20,30).

ZIDUL: Dacia (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15).

S-A INTIMPLAT ÎN ANII '20: 
Central (orele 9.15; 11,30; 13,451 
16; 18,15; 20,30).

RĂSCUMPĂRAREA: Excelsior
(orele 9; 11.15; 13,30: 16; 18,15; 
20,30): Aurora (orele 9; 11,15: 
13,30; 15,45; 18; 20); Modern (orele 
9; 11; 13,15; 15,45; 18; 20).

CU MÎINILE CURATE: Lumina 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20).

CONVERSAȚIA: Eforie (orele 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21); Gră
dina Capitol (ora 20,15).

PATIMA: Doina (orele 13,15;
15,30; 17,45; 20 — program de de
sene animate pentru copii — ore
le 9,30; 11,45).

PRIMA PAGINA: Buzeștl (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15).

MUȘCHETARUL ROMĂN: Tim
puri Noi (orele 9; 11,15: 13,30; 
15,45; 18; 20,15).

O ZI DE NEUITAT: Bucegi 
(orele 16; 18,15); Drumul Sării 
(orele 15,30; 18; 20,15): Grădina 
Bucegi (ora 20,30).

culise: unirea (orele 16; 18,15; 
20,30); Grădina Unirea (ora 20,30).

PRIETENII MEI, -----------------
Arta (orele 13; 16,15; 
(orele 12,30: 16;

MERE ROȘII: 
15,30; 18; 20,15).

FRATELE MEU 
FORMIDABIL: 
15,30; 17,45; 20); 
15,30; 17,45; 20).

CEL ALB, CEL GALBEN, CEL 
NEGRU: Cotroceni (orele 10}
12,30; 15; 17,30; 20).

DINCOLO DE POD: Crîngașl 
(ora 17).

CERCUL 
15,45; 18;

MARILE 
(orele 9; 11,45; 
Flamura -----
20).

INVINCIBILUL LUKE: Flamura 
(ora 9).

AM AVUT 32 DE NUME: Ra
hova (orele 16; 18; 20).

ÎNTOARCEREA LUI MAGEL
LAN: Cosmos (orele 15,30; 18;
20,15).

DOCTOR JUDYM: Moșilor (o- 
rele 15,30; 18); Grădina Moșilor 
(ora 20,30).

ZORRO:
19).

ELEFANȚII: 
19,30): Lira 

19.15).
Ferentari (orele

ARE UN FRATE 
Glulești (orele 
Progresul (orele

MAGIC: Pacea (orele 
20,15).

SPERANȚE: Miorița 
14.30; 17,15; 20); 

(orele 11,15; 15; 17.30;

Popular (orele 15.30;

FRAȚI DE CRUCE: Munca (ore
le 15.45: 18: 20).

DACII: Floreasca (orele 15,30; 
18; 20,15).

OPERAȚIUNEA „MONSTRUL"! 
Viitorul (orele 15,30; 18; 20).

CURSA GREA: Flacăra (orele 
15,30; 18; 20).

ROMANȚĂ DESPRE ÎNDRĂ
GOSTIȚI : Vitan (orele 15,30; 18).

20,00 Concertul Orchestrei sim
fonice a Radioteleviziunii. Diri
jori : Iosif Conta și Emanuel Ele- 
nescu. In pauză : Telex ; Bucu- 
reștiul necunoscut. 22,05 Specta
colul lumii (XX). Producție a Stu
dioului de film TV. ..Instantanee 
marocane”. 22,30 închiderea pro
gramului.

PROGRAMUL I

15,00 Tenis de cîmp : finalele 
turneului internațional de la 
Wimbledon (transmisiune directă). 
19,00 Publicitate. 19,05 Canada. 
Film documentar. 19,20 1001 de 
seri. 19.30 Telejurnal. 20,00 Floarea 
din grădină — emisiune-concurs 
pentru tineri interpreți de muzică 
populară. 20,50 Meridiane. Emisiu
ne de actualitate internațională. 
21,15 ’ Revista literar artistică TV. 
Reverberația ideilor Congresului 
educației politice și al culturii so
cialiste pe șantierul artelor plas
tice. 21,50 întîlnire pe platou.

Teatrul Național (Sala Mare): 
COMOARA DIN DEAL — ora 19,30; 
(Sala Mică) : COMEDIE DE MODA 
VECHE — ora 19,30; Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu) : LUNGUL DRUM AL 
ZILEI CĂTRE NOAPTE — ora 19; 
(la Teatrul de vară Herăstrău) : 
A 12-A NOAPTE — ora 20; Tea
trul „Ion Creangă": EXCURSIA 
(premieră prezentată de A.T.M.) 

— ora 19,30; Teatrul „Țăndărică" 
(Sala Academia): DE CE A FU
RAT ZMEUL MINGEA — ora 10; 
*'* ----- CIRCUL PE

Circului 
ora 19.30; 
română": 
MÎNDRĂ

Circul „București": 
GHEAȚĂ (Ansamblul 
mare din Moscova) — 
Ansamblul „Rapsodia 
FRUMOASĂ EȘTI, 
ȚARĂ — ora 18,30.
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