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VIZITA DE LUCRU A Fotomontaj de GHEORGHE CUCU

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU GRIUL
Griul la

ÎN MUNICIPIUL GALAJI
dreptate in cuget și dragostea 
pentru pâmint in brațe îmi spu
ne. privind griul anului 1976, 
aflat încă in cimp : „Spicu-i 

.are și bătut, am folosit soiuri 
bune, românești, vom avea rod 
bogat*.

Astăzi discutăm despre soiuri, 
știință. producții înalte — repere 
ale noii istorii, rotunjită demn, 
cu fiecare oră. pe cronometrul 
timpului socialist.

Științific vorbind, problema 
soiurilor de griu la noi s-a pus 
abia in ultimii 40—50 de ani 
(nici pe plan mondial, ea nu are 
o virstă mai mare de un secol). 
In 1910—1920 se obțineau 600— 
800 kg de griu la hectar. Soiul 
A-15, creat de acad. Ionescu Si- 
sești. cu aproximativ 36 de ani 
in urmă, a revoluționat cultura
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mai avantajos ca acestea sâ « 
afle îa apropierea teatrelor 
industruaie mar: consumatoa
re de astfel de produse. în 
aceiași rmp. xwarâsn Nxolae 
Ceausescu a cecornardat erza- 
nelor locale de pariud.

permanecti pentru perfecțio
narea procesuln de za~e

coodaeere a aesvitâtri de

Rior toc mal mari pe care Se 
zmpune realizarea riuemahshc 
revoSnuei îebntco-știîzttiDce. S-a 
indicat, de asemenea, ea orca
nele de partid. aSeU.T.C. si sin
dicale dm uzmel-e și fabricile 
combinattila: sâ se preocupe
mai stăruitor de buna gospo
dărire a dotărilor de care be- 
nefknazâ. de educarea in spirit 
revoluționar a tuturor tinerilor.

Di nd glas glodurilor si sim
țăminte lor ce profund atașa
ment față de partid, de secre
tarul său general, fumaliștii. 
oțelarii. laminoriștit cocsarir. 
constructorii de pe platforma 
Smirdanului. elevii și studenții 
aflați aici in practică de pro
ducție il salută, la plecare, cu 
aceeași căldură pe secretarul 
general al partidului.

Este atmosfera de entuziasm 
care domnește și de-a lungul 
traseului pe care. într-o mașină 
deschisă, l-a străbătut tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in drum spre 
sediul comitetului județean de 
partid. Bulevardele bătrinului 
oraș de la Dunăre, flancate de 
siluetele elegante ale sutelor de 
blocuri noi. s-au transformat 
in adevărate culoare vii. Gălâ- 
țenii iși manifestă viu senti
mentele de care sint animați 
prin urale neîntrerupte, prin 
îndelungi aclamații.

în încheierea vizitei de lucru, 
la sediu! comitetului județean 
de partid a avut loc o amplă 
analiză cu membrii Biroului 
asupra modului in care se în
deplinesc sarcinile planului a- 
nual și prevederile actualului 
cincinal. Cu acest prilej au fost 
reliefate incâ o dată marile răs
punderi ce revin organelor de 
partid, factorilor de conducere 
din întreprinderile platformei 
siderurgice in îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor noului 
plan cincinal, ale anului in 
curs. Secretarul general al 
partidului a insistat asupra ne
cesității de a se imprima. pe 
toate eșaloanele, un puternic 
spirit de disciplină tehnologică 
și de muncă, respectarea stric
tă a îndatoririlor ce revin fie
căruia la locul său de producție.

Biroul comitetului județean 
de partid, membrii conducerilor 
unităților industriale gâlățene. 
prezenți la această intilnire de 
lucru, au asigurat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu eâ oameni: 
muncii din această parte a țârii 
vor face totul pentru ca. prin 
eforturi unite, să-și sporească 
contribuția lor la dezvoltarea 
industriei, a economie: noastre 
naționale. la înflorirea patriei 
noastre socialiste.
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cinstea Zilei constructorilor de mașini — care se sărbătorește 
vit tradiției la începutul lunii iulie — colectivele unor mări

„DE ZIUA CONSTRUCTORILOR DE MAȘINI"
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Se intonează

ÎNCĂ DIN ETAPA INT1I Ct 
GINDUL IA MARELE 

TROFEU

grup de

tei na izbutise. Pină dimineața, 
insa. jandarmi: il și luaseră. A 
zpucat numai să-i strige neves
tei $â-i păstreze și lui un pumn 
de griu. să-l vadă cum arată, 
la întoarcere. Dar nu s-a mai 
inîors. Femeia a umplut o sti
cluță cu griu și a agățat-o in 
grindă, alături de busuiocul de 
la nuntă. Tinărul Constantin 
Olteanu. descendent al acelei 
familii — crescut cu dorul de

ION ANDREIȚA

(Continuare in pag. a ll-a)

Ieri pe ogoare

BILANȚ BOGAT 
DE ÎNFĂPTUIRI

Zi de muncă

plină de căldură, exprimindu-și 
cu putere sentimentele de dra
goste și prețuire pentru secreta
rul general al partidului. Ei au 
ținut să fie prezenți in mare 
număr în fața combinatului si
derurgic, unde a aterizat elicop
terul prezidențial. Miile de mun
citori l-au întimpinat cu entu
ziaste urale pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. dînd glas, in acest 
fel, bucuriei de a-1 vedea din 
nou in mijlocul lor pe secretarul 
general al partidului.

Exprimînd gindurile și senti
mentele tuturor gălățenilor. pri
mul secretar al comitetului ju-
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dețean de partid, Dumitru Be- 
jan, adresează secretarului gene
ral al partidului călduroase urări 
de bun sosit.

O gardă militară aliniată pe 
platoul din fața 
prezintă onorul.
Imnul de stat al Republicii So
cialiste România. Un 
pionieri, copii ai siderurgiștilor 
gălățeni, oferă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu frumoase bu
chete de flori.

După datină, secretarul gene
ral al partidului este invitat sâ 
guste- din piinea ospitalității și 
plosca cu vin.

Obiectivul acestei vizite . de 
lucru l-a constituit, în principal,

puternic centru siderurgic al țâ
rii. In prezent, el continuă să se 
afle in plin proces de extin
dere, producția sa urmînd să 
atingă. în anul 1980. un nivel du
blu față de cel actual. Principa
lele obiective ale acestei noi 
etape au început să fie puse in 
funcțiune începind chiar cu acest 
prim an al noului cincinal.

Două dintre acestea — instala
ția de turnare continuă a oțe
lului și secția de tablă zincată 
— au constituit cadrul în care 
s-a desfășurat dialogul de lucru 
purtat aici de secretarul gene
ral al partidului cu ministrul 
metalurgiei. Neculai Agachi, cu 
alți membri ai conducerii minis-

tablei, care a fost vizitată în 
continuare, reprezintă, de ase
menea. una din unitățile re
cent puse în funcțiune în ca
drul combinatului gălățean. 
Unic în țară, atit în ce privește 
capacitatea sa. cit și procedeele 
tehnice aplicate, acest impor
tant obiectiv al actualei etape 
de dezvoltare a combinatului 
funcționează la nivelul parame
trilor prevăzuți în proiecte. Ra- 
portînd acest succes, gazdele 
insistă, în explicațiile pe care 
le dau. asupra preocupării lor 
constante de a da viață indica
țiilor formulate cu diverse pri
lejuri de secretarul general al 
partidului cu privire la diver-
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.Scînteii tineretului 
la tenis

Cititorii s-au 
adresat ziarului

In
potri ... .. ..
unități din țară raportează însemnate succese în muncă, în activi- 
tatea pe care o desfășoară zi de zi pentru înfăptuirea sarcinilor 
sporite ale cincinalului revoluției tehnlco-științifice.

L’n bilanț sumar, încheiat la sfirșitul,primului semestru al anului 
1976. menționează realizarea, peste prevederile de plan, a peste 
1 000 de tractoare, 12 locomotive Diesel electrice, 19 locomotive 
Diesel-hiclraulice, mașini unelte în valoare de 51 milioane lei, 1860 
autoutilitare, 214 autobasculante, din care mai mult de 100 sînt 
dotate cu motoare Diesel, și multe alte produse.

Baza materială a industriei constructoare de mașini s-a îmbogățit 
anul acesta cu numeroase noi capacități de producție, destinate în 
special subramurilor producătoare de utilaj tehnologic, electrotehnic 
și aparataj de măsură. Intre acestea se găsesc și noile capacități de 
la Sibiu. Buzău, Iași, Zalău, Focșani și București.

în colaborare cu întreprinderea specializată din Arad, tînăra uni
tate ,.Saro“ din Tirgoviște și-a îmbogățit nomenclatorul introducînd 
in fabricație o nouă familie de strunguri destinate prelucrării pie
selor de mare gabarit, care au o precizie mare în exploatare, reali
zează avansuri rapide și dispune de cuplaje electromagnetice.

Șantierul naval din Drobeta-Turnu Severin a livrat beneficiarilor 
săi. in intervalul scurs din acest an, șase cargouri, tancuri petroliere 
și alte tipuri de nave maritime și fluviale și o șalandă autopro
pulsată de 500 mc.

La 12 milioane lei-valută se ridică valoarea economiilor obținute 
in prima jumătate a anului, prin realizarea, în atelierele proprii și 
după concepții originale, a unor agregate pentru fabricarea utilajelor 
petroliere și chimice, de strunguri, aparatură de injecție și mași'ni- 
unelte de către inventatorii și inovatorii din întreprinderile con
structoare de mașini din Ploiești Tirgoviște, Buzău, Găești, Sinaia, 
Cimpina, Moreni. Teleajen, Plopeni și Mija.

Muncitorii, inginerii și tehnicienii cunoscutei întreprinderi de 
autoturisme din Pitești au obținut o producție suplimentară evaluată 
la aproape 100 000 000 lei și concretizată, între altele. în 1 410 auto
utilitare și piese de schimb pentru tractoare, în valoare de 13 000 000 
lei.

Totodată, ei au sporit, în aceste zile, la 271 000 numărul autoturis
melor realizate. în 7 variante, într-o largă gamă coloristică.

PE OGOARELE județelor 
Prahova, Dîmbovița și Buzău a 
fost zi de muncă record, circa 
80 000 țărani cooperatori, me
canizatori și lucrători ai între
prinderilor agricole de stat au 
fost prezenți pe cimp la efec
tuarea muncilor de sezon. Re
zultatul muncii lor s-a concre
tizat în recoltarea și transpor
tarea orzului și a griului — lu
crare declanșată în județul Bu
zău pe mai bine de 6 000 ha, 
executarea arăturilor și însă- 
mințarea culturilor duble — po
rumb și legume — pe aproape 
2 000 ha.

întregul spor de producție obținut 
prin creșterea productivității

duminica 
tățile agricole 
stat din Dolj 
important succes : 
stringerii recoltei de orz pentru 
boabe, cultură care în acest ju
deț ocupă aproape 20 000 hec
tare. Au fost. de asemenea, 
terminate lucrările de recolta
re și treierișul orzului pentru 
fulgi de pe cele 3 600 ha. Me
canizatorii, țăranii cooperatori] 
și lucrătorii întreprinderilor de| 
stat au trecut cu forțe sporite 
la strîngerea recoltei, de griu, 
lucrare declanșată pînă acum in 
peste 50 de unități care au re
coltat cultura respectivă de pe 
mai mult de 5 000 hectare 
Concomitent, ca urmare a or
ganizării muncii în flux tehno
logic continuu. în toate unități
le a fost eliberată de resturile 
vegetale o însemnată suprafață 
au fost arate și însămințate ci 
porumb pentru boabe și legume 
în culturi succesive circa 10 001 
hectare.

dimineața, uni- 
cooperatiste și de 
au repurtat un 

terminarea

Oamenii muncii 
din industria Capi
talei. puternic mo
bilizați in întrecerea 
socialistă pentru în
făptuirea sarcinilor 
și angajamentelor a- 
sumate, au încheiat 
primul semestru al 
anului cu succese 
remarcabile în pro
ducție. Folosind mai

bine resursele de 
care dispune. în a- 
ceastă perioadă ei au 
realizat peste plan o 
producție globală ’n 
valoare de 1156 mi- 
loane lei și o pro- 
ducție-marfă de 950 
milioane lei. Aceste 
sporuri de producție 
se concretizează, 
printre altele, în

2 236 tone oțel, 1 980 
tone laminate finite 
pline din oțel, 6 363 
tone țevi din oțel, 
transformatoare și 
autotransformatoare 

de putere insu- 
mind 10100 KVA, și 
multe alte produse 
necesare economiei 
naționale.

18 000 DE PIONIERI ȘI ȘCO 
LARI din Prahova, Buzău ș 
Dîmbovița au fost prezenți h 
lucru, în microcooperativele d 
producție școlare. în unității 
agricole și pe șantierele de con 
strucții. Ei au executat lucrăr 
de întreținere a culturilor prăși 
toare, au ajutat la recoltatul ș 
sortatul legumelor și fructelor 
livrînd beneficiarilor mai bin 
de 3 300 tone cartofi, varză, ar 
dei, roșii, fasole, castraveți, ma 
zare, ceapă și altele.

La a doua manifestare din ciclul de evocări istorice

Z/f TRECUIUJI MARE, MAREVHEOR“
PE CARE LE ORGA
NIZEAZA SCINTEIA

TINERETULUI, IN CIN
STEA CENTENARULUI

INDEPENDENTEI DE
STAT A ROMÂNIEI,
DESFĂȘURATA IERI,
LA CALARASI, AU

FOST PREZENTI PES
TE 8000 DE
SPECTATORI

(în pag. a 3-a)Foto : O. PLEC AN

CINTEC Șî POEZIE PATRIOTICĂ ÎN CÎMPIA ROMANĂ
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A IXa ediție a Expoziției republicane „Minitehnicus"

CREAȚIA TEHNICO-ȘTIINȚIFICĂ actualitatea
A PIONIERILOR €INILttATO»Rdl'ICÂ Poeme de țară

N-avem de ce ne extazia în 
fața exponatelor orinduite în 
Expoziția republicană „Mini- 
tehnicus", deschisă simbătă în 
Capitală. Nu ne aflăm în fața 
creației tehnice a unor copii 
minune, ci a unei realități, a 
copilăriei acestei epoci, la noi. 
Câ saltul peste ani, prin reali
zări, este spectaculos — asta 
este altceva. Trebuia să fie ast
fel în condițiile în care încă de 
la virsta școlii, se pune acut 
problema învățării alfabetului 
creației tehnico-științifice. Mai 
mult ca sigur că această expo
ziție va fi edificatoare pentru 
cum cresc pionierii în școală și 
în organizația lor revoluționară 
— ca „feți frumoși comuniști** : 
învățind, trebăluind și' jucin- 
du-se de-a tehnica, de-a creația 
și inovația. Specialiștii noștri 
care studiază și pun diagnos
tice asupra evoluției tinerei ge
nerații își pot găsi în expoziție, 
ca în întreg concursul dealtfel, 
un teren favorabil să determine 
puterea de inventivitate și crea
ție a celei mai tinere generații, 
ca să se știe ce i se poate cere 
in viitor. îndrăznim să spunem, 
chiar fără studii de specialitate, 
că i se va putea cere foarte 
mult, pentru că la vîrsta „pan
talonilor scurți" dă foarte mult, 
nu-și cruță mintea și indemîna- 
rea miinilor.

Dăm un punct de reper. Cînd 
s-a inițiat acest ingenios con
curs, în 1968, a totalizat 634 
pionieri, care au meșterit la 175 
lucrări. în nouă ani, pionierii, 
seduși de ceea ce le propuneau 
cercurile tehnico-aplicative să 
realizeze pentru competiția teh
nică a spațiului dintre copilă
rie și adolescență, au pus sem
nul Înmulțirii și au adăugat un 
opt, totalizînd în 1976, azi, deci, 
48 254 minitehnicieni, care au 
produs 40 000 lucrări. în expo
ziție se află numai 400. 
Etalon pentru toți cei peste 
un milion de pionieri și 
școlari cuprinși în mișcarea ști- 
ințifico-tehnică aplicativă pa
tronată de organizația pionieri
lor. în acest „etalon" se vede 
cu ușurință către ce se îndreap
tă preocupările tehnice ale co
piilor.

în primul rînd, îi descoperim 
interesați de perfecționarea 
procesului de învățămînt, dîn- 
du-î școlii soluții pentru îmbu- 
înătățirea sistemului de a învăța 
prin descoperire și chiar crea
ție. Cercul de electronică din 
Urziceni propune un ingenios 
panou care, printr-un sistem de 
imagini, prezintă „Structura a- 
tomului", folosibil la laborato
rul de fizică de-a lungul unui 
nntreg an școlar. Cercul de au- 
komatică din Ploiești își prezin- 
kă „Agitatorul electromagnetic",

Un cart devenit, prin ingemczUztea — -tr'i rr-rpu âvctfe de pomi ale microcoopera-

Foto : C. POPESCU

rile în vederea utilizării lor — 
scrie : poate fi folos:: :n labo
ratoarele școlare Șl din Între
prinderi, in industria chnsieă 
pentru agitarea aotațiitar care 
emană gaze. in laboratoarele de 
fizică. Pionierii de la cercul ra- 
dio-electranicâ din. sectoral 3 al 
Capitalei propun ur. apa
rat electronic de învățarea ta
blei înmulțirii — renunțarea 
deci la țraditioaale’.-e bile, m !>- 
losul tehnic.: no:. Organele lo
cale din sector st Lntrerrade- 
rile au promis «prijxmtl pentru 
producerea aparat- —. in sere 
mică de către cerc, p: str- sed
iile sectorului- Cercul 6e artă 
decorativă <Ln BwZâu oferi 
școlilor și Laboratoarelor de o- 
rientare școlara sx prtjfes-:e_*Lă 
o hartă electronică _Ce să fia*, 
care este eapabt’-i să re5.ee** 
întreaga rețea bceate a Rocai- 
meî prm s apăsare pe
buton.

Nu sintesj coa-^nș; că a= pu
tut alege semnificativul <fcn re
cile de aparate propuse proce
sului de irvâțâniint preșcolar.

zahăr ex

•rizare

a
at

LUCRUȚIA LUFTTG

Se spune intr-un număr din 
Fiehes (1974) că „Papillon re
prezint! in primul rînd 17 mi- 
Loar.e de exemplare vindute în 
ir.treaga lume și in al doilea 
r.r.d un film de aventuri". A- 
firmatia este mult mai adincă — 
$: ma; gravă — decit pare, pen
tru că ea implică în subtext o 
discuție despre ecranizări și nu 
despre oricare, ci despre cele 
realizate după opere literare ri
dicate te rang de best-seller. A 
descoperi ce anume i-a făcut pe 
producător și regizor să trans
fere ir. domeniul artei cinemato- 

roman de ”.are suc
ces — interesul real pentru 
ideile, pentru sensurile umane și 
estetice ale respectivei opere 
sau numai siguranța unui cîștig 
de casă — este aproape impo
sibil de stabilit, iar a face pro
ces de intenție este fără rost. 
Sigur, va replica oricine, rezul
tatul contează. Oare ? mă în
treb după ce am văzut Papil- 
lan pe ecran. Și întrebarea nici 
nu se mai referă la film, ci la 
ce: eare merg oricum să-1 vadă.

Versiunea cinematografică a 
rfcrț.: Iui Henri Charriere pe
care spectatorii noștri au posi
bilitatea s-o vadă în citeva din
tre cele mai încăpătoare săli 
bucureștene este, fără îndoială, 
una dintre cele mai nesemnifi
cative. xa; exterioare romanului 
care se puteau face. Franklin 
J. Schaffner, regizorul, și Dal
las Tnunbo și Lorenzo Semple 
jr. scenariștii. au rămas, din pă
cate. la o citire de suprafață a 
opere: literare, găsind de cuvi
ință câ simpla vizualizare a 
ur.oca dintre momentele de ten
siune și de duritate din carte 
este de ajuns pentru alcătuirea 
unui film de aventuri, ncluind 
in seamă că Papillon-ul lui 

„Ultima oră"
O rzz’.une originală asupra cu

noscutei piese a lui Mihail Se- 
bsrt.zn Ultima oră a propus 
Valerin Moisescu m spectacolul 
pe care l-a montat la Teatrul 
^Xoeteru*. Interesant și demn 
de apreciat este cd această nouă 
■•-"’r-.i anșm comediei sebas- 
ttene «« rezultă nici din brus- 
czrea textului, nici dintr-o ci- 
n-t ^ornași, denaturată a lui. ei 
d—rcctre. dsntr-o tălmăcire 
sceusca modemsă. care are drept 
sol^d seporz donnta de a releva 
rpetzasmind contemporan sen- 

exzr.ente in opera drams- 
vd. seusri r tdex datate isto
ric. Este mabvul pentru care Va- 
tenu Jfmsesr* rwprae o montare 
te ccra *emrrx mer-um anu
me rsmp gi fper: i — Bno- 
Tpx.’ ctilr te .șrxz't-ri' 
iepmncră — a canfhgesim dea- 
mede treee pe pnesanZ ptec. fm- 
pezex, el dă. crir. • c zx xer- 
pretase pertmitjt'ar* 
iar znsenoere

Charriere nu este înșiruire de 
întimplări mai mult sau mai 
puțin incredibile și mai mult o 
dramatică, tragică istorie a de
gradării umane a luptei omului 
pentru supraviețuire fizică L și 
morală, a dorinței nestăvilite de 
dreptate și adevăr. Singura 
„performanță" a filmului lui 
Schaffner este că a reușit să 
înfățișeze doi actori de primă 
mină — Steve McQueen și Dus
tin Hoffman — in niște posturi 
deloc in concordanță cu talen
tul lor.

Dar. să revin la întrebarea de 
mai înainte. Căci, deși filmul 
este slab și. mai eurios. deși 
toată lumea recunoaște că filmul 
este slab, sălile sînt arhipline 
și. probabil, vor continua să fie 
încă mult timp. Pină unde pot 
miza niște realizatori pe buna 
credință, pe curiozitatea publi
cului ? De unde acest transfer 
direct cu ochii închiși, de re
nume de la o operă de artă la una 
care nu-i decît o biată copie și 
încă una infidelă ? Mă gindisem 
să-mi încep însemnarea prin a 
spune că nu recomand acest 
film. Dar m-a oprit amintirea 
unei discuții auzite întimplător : 
„E un film prost, nu merită să-1 
vezi". ..Se poate dar oricum 
mă voi duce, mi-a plăcut mult 
romanul". Ce rost ar mai fi a- 
vut atunci ne-recomandarea 
mea?! Poate că distribuitorii 
filmului pe ecranele Capitalei 
ar merita să se gîndească dacă 
este normal - ca să nu mii 
spunem „recomandabil" ! — să 
programeze o producție sub 
orice critică la cele mai mar4 
cinematografe, profitlnd de a- 
tracția unei pelicule care, văzu
tă, dezamăgește. ;

MIRUNA IONESCU

Dintre volumele de „laudă" 
închinate, cu verb înfiorat, țării 
și permanențelor ei, rețin în a- 
ceste succinte însemnări, pe cele 
semnate de Rusalin Mureșanu, 
Țară de doină (Ed. Ion Creangă) 
și Marta Bărbulescu. Ideea de 
înfrunzire (Ed. Cartea Româ
nească). Sint două tipuri de 
sensibilitate opuse : o poezie 
punctată de acorduri puternice 
de alămuri, cu certitudini cla
mate energic, cadențat, într-un 
caz, o lirică mai interiorizată, 
de un sentimentalism suav (în 
poemele reușite !), în celălalt.

Rusalin Mureșanu vine din- 
tr-un Ardeal muntos, vegheat 
de umbrele mari ale lui Gelu, 
Horia și Iancu, de acoladele 
Crișurilor: vine 
eu amintirea 
satului natal pe 
care trecerea 
timpului îl pro
iectează în sfe
rele miticului. 
Vădind un acut 
simț al istoriei, lirica sa nu 
poate fi decît un semn al iubi
rii pentru ascendența româneas
că glorioasă, dar și un mod de 
a nemuri prezentul, căci, spune 
Rusalin Mureșanu, adevăratele 
„iubiri nu tac", ci înscriu 
„cercuri de vîrste spiralînd prin 
timpuri / Spre-a ne rămîne 
neamul veșnic viu" (Neam), 
însă versul iubirii de țară nu-i 
gravat de poet întotdeauna cu 
apa tare a emoției convertite în 
expresie durabilă. Anecdotica, 
retorica nudă, rimele convențio-' 
nale pun plumb în aripile unor 
poeme, cauze pentru care e de 
presupus că autorul nu va cuceri 
ceea ce-și dorește cu o atît de 
bărbătească ardoare : „Dar nu 
vreau decît Olimpul / Cel mai 
fără capăt : Timpul, / Că nici 
Timpul nu-i de fier / Să nu in-

CAIETE A

întro lectură scenică originală
Eroii lui Sebastian nu mii 

sint, in reprezentația de la 
„Nottara", niște visători puri, 
atemporali, ci conștienfi de re
alitatea duri, odioasă in care 
trăiesc, își caută intr-un trecut

eroic suportul visurilor de fru
musețe și integritate morală. 
Alexandru Andronic ți Magda 
Mi-.u na -n«i sint niște pasio
nezi de istoria veche intr-atit 
inciz să na «ai realizeze ceea 
re se kusrzplă m jnml lor. An- 
ărpex. C^aor deed se pre4tee < 
ti este czzrm de co-
•vrr’-a aocwM. de legio-
nc^ă. Jfsrea cubiste a spectaco- 
Isdsa ere znsd aceea ei o aseme- 
nxa zuzerpretare a eoufbetuhu. a 
prrțcn^;elor in special, este rea- 
^sată rs c:iza subtilitate. Cu a~

iparat care sugerează ameste
cul substanțelor toxice de ’a 
listanță, prin sistem de coman- 
lă, evitind pericolul toxicității. 
?e eticheta care însoțește lu
crarea, sub titlul „Posibilități 
le aplicare" — etichetă care a- 
jare în zeci de exemplare în 
iceastă expoziție, pionierii fiind 
ndemnați să-și gîndească lucră-

dar trebuie să trecem mai de
parte. De pildă la sectorul Ja- 
crări eu aplicativitate in econo
mie". Aici, pionierii au selectat 
iarăși multe idei materializate 
in aparate. Dispozitiv pentru re
glarea automată a irigării solu
lui (Cercul de agrobio’.ogie 
Gheorghe-) . Prăsitoare» mecani
că, folosibilă in grădina de legume

tita extraordinară suplețe incit 
nimic nu apare îngroșat sau 
strident. Este fără discuție me
ritul unei distribuții de excep
ție : Marin Moraru, marele ac
tor Marin Moraru creează un 
personaj de o complexitate, de 
o.frumusețe inegalabilă. George 
Constantin in Bucșan întruchi
pează tipul industriașului român 
cum numai un talent de talia 
lui il putea realiza ; Melania 
Cirje dă replica celor doi 
„monștri sacri" ai scenei româ
nești cu inteligența Și verva ce 
o caracterizează ; deși Ștefan 
Iordache este oarecum greșit 
condus de regizor, un asemenea 
actor de talent «a poate fi re- 
vdxst pe scenă decit cu plăcere. 
Pentru aceste toate motive și 
pentru Ucd multe altele reco- 
v.znd eu toată căldura specta
colul cu Ultima oră de la Tea
tru ^Xottara" spre vizionare.

M. NOVACEANU

tru eu în el !“ (Moțească). O 
poezie sobră, epurată de facili
tăți. precum Adevăr este însă 
memorabilă și. ca atare, o citez 
integral : „Nu putem fi întregi 
fără țară, / Fiindcă fără patrie 
nu avem drum / Spre sufletul 
nostru, intimă vioară... / Totul 
e ceață, totul e fum / Cînd ală
turi nu-s marea, Carpații, cîm- 
pia. / Și-ori cine-ai fi n-ai pu
tea să stîrpești / Țara, părinții 
și copilăria / Și doinele noastre 
profund românești ! / Nu, nu 
putem fi întregi fără țară / 
N-am mai fi noi printre purele 
spații. / Noi sîntem totul ce ne- 
nconjoară : / Marea mi-e inima, 
vertebre Carpații ! / Noi nu pu
tem fi întregi fără Țară

Mai elaborat 
este volumul 
Martei Bărbu
lescu. Autoarea 
și l-a construit 
arhitectonic, din 
patru cicluri, 
semnificînd a- 

notimpurile sentimentului, dar și 
dualitatea condiției umane. 
Prin metafora emblematică (cam 
pretențioasă !), care dă și titlul 
volumului, trebuie să înțelegem 
că Marta Bărbulescu identifică 
o inefabilă echivalență între rit
murile naturii și tumul
tul interior. Intuiția nu e rea 
și își găsește în cîteva poeme 
dezvoltări fericite. Lirica Martei 
Bărbulescu este însă prin exce
lență erot'că, cele patru cicluri 
clădite pe subtextuale intenții 
„filosofice" fiind pure convenții, 
și nu dezvoltări dialectice ale 
„ideii de înfrunzire". Aversul a- 
cestei erotici este poezia de 
țară, în care poeta aduce o into
nație ceremonioasă, o curgere 
meliferă a versului, precum în 
Cînd voi fi bob de griu..., unde 
sentimentul patriei face ca pînă 
și perspectiva extincției să-și 
piardă caracterul terifiant : 
„Să-ți amintești de mine, Țară, > 
cind voi fi bob de grîu, / pasă
re, / ochiul crengii odr“slite-n 
afară / pe zidul cetății / bine- 
cuvîntîndu-mă / în rodul pă- 
mintului, / în fructul celor în
mănuncheate, / să ard în inima 
ta / cu lumina fluviilor / ne
atinse de moarte ! / Să-ți amin
tești și de mine, / Țară !“.

Cealaltă ipostază a eroticii 
gravitează pe tema imposibili
tății de a transforma pe doi în 
unu, adică de a realiza în iubi
re monada sufletească. Ideea l-a 
preocupat cindva și pe Mace- 
donski in „Thalassa", concluzia 
Martei Bărbulescu fiind identi
că : „Adevărata viață / e dis
tanța dintre noi", (Năvalnica 
incolțire) sau. altfel spus : „Deși 
sintem același sînge / nu 
ne-auzim unul pe altul / ri
sipiți in afara moștenirii" 
(Contradicții).

IOAN ADAM

WTC.

GRÎU O activitate 
cu un profund

O întreagă „flotă maritimă" expusă de minitehnicieni

(Urmare din pag. I)

griului ; acest toi e aține recor
dul celor 3000 kg la hectar. Iu 
condițiile oferite cercetării ri;a- 
țifice de către societatea socia
listă. lupta pentru ameliorarea 
«outrUor a devenit o problemă 
de conștiință națională, de da
torie patriotică Tovarășul dr. 
doc. tng. Cristian Hem. director 
științific al Institutului de cer
cetări pentru cereale ți plante 
tehnice de la Fundulea. ne re
latează : ..Deși cercetările au 
fost unificata id 1962. pgnmftnd 
o activitate sporită pentru rtc- 
rea de soiuri intens:re. aceste 
soiuri n-au putut apere z grab
nic, știut fiind ci superiori tei ea 
lor trebuie verificată nr-ip 
pe parcursul mai multor anz. 
Astfel, pină in 1970. peste 95 la 
sută din supra'ata cidi r. 
griu era ocupată de sotu—. stră
ine, intre care bune rezultate au 
dat Aurora. Bezoslaia. Kaukax. 
Cu toate acestea. rezistența lor 
genetică la boli ți alte atacuri 
(rugină, făznsre) este reduse. 
S-a impus, deci, crearea unor 
soiuri autohtone, mai rtz.f'.er.te 
adaptate condițiilor de c' mă n 
sol de la noi". Apar, astfel. in 
ordine și cu un bun renume* 
Excelsior. Dacia. Iuha, Ceres. 
Ileana, Lorrin. Potc.sa Anul 
trecut, de pildă, in eord--u de 
atac intensiv de boh. so:ul Au
rora a dat (la Fundulec 2900 
kg la hectar, in ce autoh
tonul, Iulia. a atins 6 900 kg la 
hectar. Soiurile românești au și 
avantajul de a fi timpani*

«r caracter umanitar
O iută de ani de la înființarea Societății 

de Cruce Roșie din România

marea partidului, o largă acti- 
vitate educativă. Grija deose- 
b i pentru om și pentru dez- 

■- capacităților sale crea
toare ir. găsește expresia in noi 
f: roi mâsxxri menite să apere 

a ș. să asigure sănătatea 
aaselor. Societatea de Cruce 
Boș:e participă efectiv la lăr- 

«i d.versificarea rețelei de 
-r.f.. -iritare și de ocrotire a 
MteâtttîL acordarea de consul- 
teffL ^terllwrirea de medica- 
MhMte pentru copii, femei gra
dine. oâ:m; boinavi. pregă- 
• .- MBtni MMII-
re* de princ ajutor in caz de 
ye^eate. orga^zarea forma- 
t.^r_oe sar-tare voluntare, ereș- 
terea ranteului de donator: o- 
ror_L-r. etc. Derroitnidu-si ne- 
eatsseatzt earaeterul de masa, ea 
vxpc-xxâe arăze 38 999 de orga- 
■a* care nnaM peste 3 mi- 
1 wne de ortac. Prj gr.ja 
Craca Roc. «rte de de ce- 
tâoezz au deveast donatori or>o- 
nfie. de rmpe. aed^eeazâ ia 

or «citare ri al 
porxrizw de ajutor.

-^4 te • acțrxc: pro- 
fiteecee n te r.^carea nxvehi- 

de edaca^a sar_tarâ a ma- 
aeter.

Ua aoerit deoceiat de tm- 
porrxm pean act. v.taiea Crucii 
Roș.. >-«a eocrt-trzî Hocărirea 
Secrrtanaîsis; CC. al P.C.R.

> ÎNTREPRINDEREA DE CONSTRUCȚII DE MAȘINI REȘIȚA

ÎNCADREAZĂ URGENT:

Muncitori calificați în meseriile :
• strungar
• frezor
• lăcătuș
• forjori manuali și mecanici
• curățitor piese turnate (necalificați)

Mai încadrează muncitori necalificați pentru calificare 
prin cursuri de scurtă durată cu participare in*producție în me- 
seriile :

• strungar
• frezor
• forjor mecanic
• turnător formar

I Condiții de încadrare : candidații să aibă 8—12 clase, iar vîrsta 
Lninimă 17V2 ani. Pentru meseriile de forjor și turnător formar 
[se primesc și cu minimum 4 clase.

I Actele necesare încadrării :
I — Certificat școlar
I — Carnet de muncă și nota de lichidare dacă a mai fost înca- 
Idrat.
I — După terminarea cursului, absolventul estte obligat să lu- 
Icreze cel puțin 5 ani în întreprindere.I — Se asigură cazare în cămin și masa la cantina întreprinderii 
Icontra cost.I — Pe durata școlarizării se asigură o retribuție minima de
II 250 lei.
I Informații telefon 964/1 35 06.

M.I.C.M. — CJ.U.T.CJ.M.
ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ CHIMIC „GRIVTTA ROȘIE- 

cu sediul in București. Calea Gri viței nr. 357, sectoral t,

ÎNCADREAZĂ URGENT :

în conformitate eu prevederile Legii ar. 12197? și 57 1974

• Șef atelier seulârie
• Mecanici locomotivă Diesel
• Electricieni auto
• Lăcătuși construcții metalice
• Muncitori necalificați

Relații suplimentare la telefon 65 46 96. interior 3M.

ÎNTREPRINDERE DE STAT
eu sediul in București, str. Bosianu nr. 27—29, sectorul S, 

telefon 41 64 80 97, 901 ; 23 70 03

ÎNCADREAZĂ URGENT
in condițiile prevăzute de Legea nr. 12 1972 :

• muncitori specialiști offset
• tipăritori tipar plan (offset) cat. 3—6
• mașiniști legâtorie mecanică (tăietori)
• muncitori necalificați — bărbați — pentru calificare 

la locul de muncă la tipar plan

LIBRĂRIA „CARTEA PRIN POȘTA-
str. Serg. Nuțu Ion. or. 8—12, sector 4. Bararesti 

pune la dispoziția candidatilor la examenele de admitere in 
învățâmintul superior următoarele titluri :

C. C. Giurescu — Istoria românilor din cele mai vechi 
timpuri pină astăzi

Șt. Pascu — Compendiu de istoria României
• * • — Dicționar politic
• • * — Curs de socialism științific
• • • — Istoria literaturii române voL HI

(mării clasici)
• • • — Proză eseistică victoriană (.Antologie

de texte in limba engleză) voL 
I-n-III

C. Ionescu-Tiu — Calcul diferențial și integral pentru
admitere in facultate

* • • — Tabele matematice uzuale
D. Gheorghiu — Probleme de fizică pentru admitere

în învățâmintul superior
I. Rișavi — Chimie și probleme de chimie

pentru concursul de admitere in 
învățâmintul superior

C. D. Nenițescu 
C. Rabega 
V. Papilian« • •• • •• • •

— Chimie organică vol. I—II
— Chimie generală
— Anatomia omului vol. I
— Atlas geografic general
— Atlas geografic școlar
— Atlas botanic

73J9 lei 
45.29 lei 
35.99 lei 
22,60 lei

66.00 lei

83,00 lei

8.75 lei
10,90 lei

23,60 lei

28,00 lei
101.00 lei
25,20 lei
32,40 lei 

118,00 lei
28,00 lei 

195,00 lei
In comandă indicați exact numele, adresa, codul poștal al 

localității.

in februarie UT2. :nieati:le 
dase de secreearul general al 
parrid^u: prrrmd Îmbunătăți
rea amvităr; aeesse: organ^a- 
tii in etapa actsală.

Tr.tărtnd-j-s: eoiaborarea eu 
organ:zat:.ie rrr.lzre cLn alte 
țări. Societate* de Cruce Rare 
din Rorr.ăr.:a conhacrează «trins 
cU acestea pentru promovarea 
idealurilor umam-^re ale ome
nirii. pentru întronarea în viața 
internațională a -unor relații 
noi. de egal:tate și respect re
ciproc. aoordir.d sprijin mate
rial unor popoare care au avut 
de suferit de pe urma unor ca
lamități naturale — inundații, 
secetă, cutremure — sau con
flicte militare. Capitala tării 
noastre a găzduit recent a doua 
Conferință a Societății de 
Cruce Roșie și Semilună Roșie 
din țările balcanice. Prin în
treaga sa activitate. Societatea 
de Cruce Roșie, de la a cărei 
înființare se împlinesc 100 de 
ani. militează neobosit pentru 
a contribui la apărarea sănătății 
populației, la creșterea culturii 
sanitare, la promovarea ideilor 
umanitare în lumea întreagă.

• SCHIMB DE 
ȘTAFETĂ PE OGOARE

Ieri, in unitățile agricole 
prahovene și-au început ac
tivitatea brigăzile de muncă 
ale elevilor din cea de-a 
doua serie. Aceste brigăzi, 
constituite din elevii Liceu
lui teoretic nr. 2, Liceului 
pedagogic, liceelor mecani
ce nr. 1 și 2 (Ploiești), licee
lor teoretice Bușteni, Sinaia, 
Plopeni, vor activa, timp de 
două săptămini, alături de 
lucrătorii ogoarelor la între
ținerea și irigarea culturilor. 
Cele mai importante tabere 
de muncă se află la I.C.H.V. 
Valea Călugărească, I.A.S. 
Măgurele, Movila Vulpii, 
C.A.P. Pâulești. Concomitent, 
colegii lor aflați in oraș sint 
mobilizați la pregătitul ma
terialului săditor și la în
treținerea spațiilor verzi din 
noile cartiere. Pină acum, 
mai bine de 6 000 elevi pra
hoveni au luat contact cu 
munca concretă pe ogoare.

• CABINET DE 
ȘTIINȚE SOCIALE

Cu aportul substanțial al 
oteeiștilor, ia întreprinderea 
de reparații Ploiești a fost 
organizat, in incintă, cel mai 
documentat cabinet de știin
țe sociale din municipiu. Cu 
resurse proprii, a fost re
condiționat și completat mo
bilierul. s-au confecționat 
panourile și toate celelalte 
utilități.

Lucrări ale clasicilor mar- 
x-sm-leninismului, ale tova
rășului Nieolae Ceaușescu, 
de istorie națională și a miș
cării muncitorești, dicționare 
politice, documente de partid, 
presa la zi, diverse atlase 
etc. alcătuiesc un fond bogat 
de documentare pentru ti
neri. Grafice și panouri foto 
prezintă coordonatele esen
țiale ale planului cincinal în 
curs, principalii indicatori ai 
economiei naționale în ulti
mul deceniu, direcțiile de 
acțiune ale partidului în asi
gurarea conducerii științifice 
a societății, aspecte ale vie
ții interne de partid, din ac
tivitatea internaționaliști a 
P.C.R.. date privind evoluția 
întreprinderii etc. Tot cabi
netul de științe sociale va 
dispune de programarea și 
conținutul activităților po
litice organizate cu tinerii 
.ntreprinderii, marțea și vine- 
nea : instruirea agitatorilor, 
mese rotunde, conferințe, 
dezbateri, schimburi ideolo
gice intre organizațiile P.C.R., 
U.T.C. și sindicat, informări 
curente, studiu individual, 
vizionarea transmisiilor TV 
și a filmelor documentare, 
activități pentru navetiști 
etc. Ieri, odată cu ședința 
inaugurală, a fost lansat si 
concursul „Cine știe ciștigă" 
pe tema insurecției naționale 
armate antifasciste de la 23 
August. (V. R.).

Potc.sa
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TELEGRAME SERILE „SCÎNTEII TINERETULUI»

„Românie. patrie mindrâu — interpretează corul Ansamblului artistic al U.T.C. Foto : O. PLECAM

CINTEC $1 POEZIE PATRIOTICĂ IN ClMPIA ROMANĂ

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și 
tovarășul MANEA MANESCU, prim-ministru al* Guvernului Repu
blicii Socialiste România, au trimis tovarășului LE DUAN, prim-se- 
crctar al Comitetului Central al Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam, tovarășului TON DUC THANG, președintele Republicii 
Socialiste Vietnam, și tovarășului FAM VAN DONG. prim-ministru 
ai Guvernului Republicii Socialiste Vietnam, următoarea tele
gramă :

Proclamarea reunificării Vietnamului și a Republicii Socialiste 
Vietnam de către înaltul forum reprezentativ al întregului popor 
vietnamez — Adunarea Națională — ne oferă plăcutul prilej de a 
vă transmite dumneavoastră. Partidului Celor ce Muncesc din Viet
nam, guvernului și eroicului popor vietnamez, din partea Partidului 
Comunist Român, a Consiliului de Stat. Guvernului Republicii So
cialiste România, poporului român și a noastră personal, un fier
binte salut tovărășesc și cele mai cordiale felicitări.

Eveniment istoric de importanță internaționala, reunificarea 
Vietnamului, sub steagul socialismului, reprezintă corolarul strălu
cit al luptei îndelungate, plină de abnegație și eroism, dusă de po
porul vietnamez care, sub conducerea Partidului Celor ce Mur.cesc 
din Vietnam, și-a realizat aspirația sa nestrămutată spre libertate, 
independență și progres social. Se desăvirșeș’.e astfel cadrul 
tuțional firesc al fiecărei națiuni — statui unitar care, in mod ne
îndoios, va favoriza valorificarea plenară a potențialului material 
și spiritual al înzestratei națiuni vietnameze, ia conformitate cu 
propriile-i năzuințe.

Actul consfințit de Adunarea Națională este o expresie convin
gătoare a afirmării viguroase a voinței popoarelor — caracter 
majoră a lumii contemporane — de a-și hotărî destinele, fără n:ci 
un amestec din afară, de a folosi in interes propriu bogățiile lor 
naționale, de a promova relații internaționale noi. bazate pe în
credere și respect, pe egalitate și avantaj rec.proc.

Poporul român, care s-a aflat alături de poporul frate vietnamez 
în lupta sa eroică și i-a acordat întregul său spnjir. material. politic 
și diplomatic, salută cu căldură reunificarea Vietnamului. Avem 
convingerea fermă că, in noile condiții, relațiile frățești de priete
nie, solidaritate și colaborare dintre Partidul Comunist Român fi 
Partidul Celor ce Muncesc din Vietnam, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă Vietnam vor cunoaște o dezvoltare 
fructuoasă, in spiritul Declarației comune ro.T.âno-vietr.ameze sem
nată la București in anul 1975. in interesul celor două popoare, cau
zei independenței, socialismului și păcii in lume.

Măreața sărbătoare a reunificării patrie: și proclamării Republi
cii Socialiste Vietnam constituie un nou pr.'.ej de a vă adresa dum
neavoastră și poporului frate vietnamez sincere urări de noi fi mari 
realizări in construirea unui Vietnam socialist și prosper.

PE ITINERARELE VERII
„ Tabăra

transtnisioniștilor“

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. secretar general al Partida- 
lui Comunist Român a primit din partea tovarășului ENRICO 
BERL1NGUER următoarea telegramă :

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Felicitările dumneavoastră in legătură cu noul progres înregistrat 

de partidul nostru în alegerile politice au fost deosebit de plăcute.
Succesul obținut răsplătește politica partidului ș; activitatea mJ- 

litanților noștri. Acest important rezultat ne solicită să dezvoltăm 
în mod coerent inițiativa noastră de a uni. in jurul obiectivelor de 
reînnoire a țării, toate forțele populare și democratice. întărit ea 
urmare a acestor. consensuri, partidul nostru va continua lupta sa 
pentru pace, democrație și socialism în Europa și in lume.

Dorim partidului dumneavoastră, poporului român și dum
neavoastră personal noi succese in viitor.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partida- 
Iui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România a 
adresat tovarășului ARISTIDES PEREIRA, secretar general al Par
tidului African al Independenței din Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde, președintele Republicii Capului Verde, următoarea 
telegramă :

în numele poporului român, al C.C. al P.C.R., al Guvernului Re
publicii Socialiste România și al meu personal, am deosebita piâcere 
să vă adresez, cu ocazia primei aniversări a proclamării indepen
dentei Republicii Capului Verde, cele mai călduroase felicitări, pre
cum și sincere urări de sănătate și fericire personală, de mari 
succese in activitatea pe care o desfăsurați. in activitatea Partidului 
African al Independenței din Guineea-Bissau si Insulele Capului 
Verde, urări de progres și bunăstare poporului țării dumneavoastră.

Proclamarea independenței de stat a țării dumneavoastră, eveni
ment de o însemnătate istorică pentru destinele poporului din Insu
lele Capului Ve^pe, a reprezentat o strălucită încununare a înde
lungatei lupte desfășurate de poporul din arhipelag, sub conduce
rea încercată a P.A.I.G.C., pentru libertate și independență nat:o- 
nală, pentru dezvoltarea liberă pe calea progresului economic si so
cial. Această plăcută aniversare imi oferă, totodată, prilejui de a 
reafirma hotărirea de a acționa cu consecvență, in spiritul declara
ției comune, serhnată împreună în anul 1973, și al înțelegerilor con
venite cu prilejul întîlnirilor noastre, pentru întărirea și diversifi
carea relațiilor dintre P.C.R. și P.A.I.G.C., dintre popoarele $i ță
rile noastre, in interesul comun al luptei generale împotriva impe
rialismului, colonialismului și neocolonialismului, pentru instaura
rea în viața internațională a unei noi ordini politice și economice, 
care să permită afirmarea nestingherită a personalității popoarelor, 
într-o lume a păcii și colaborării libere intre națiuni.

Urindu-vă deplin succes in opera de lichidare a rămășițelor tre
cutului colonial și de făurirea unei vieți noi. independente, imi ex
prim încă o dată convingerea că relațiile prietenești care ne unsse 
se vor întări tot mai mult in folosul țărilor noastre, al canari iafe- 
legerii internaționale.

CĂLĂRAȘI
Attdzi. duminică. 4 iulie (ieri — 

n.rj. aici, la Călirăți, a avut ioc 
cea de-a doua manifett are- 
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istov.ee pe care '.e organizează 
Sdnteia tineretului sub generi
cul ..La trecutu-ți mare, mare 
viitor 1“ tu rinriea Centenarului 
Independente: de Stat a Româ
niei. In tribunele stadionului 
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de tznerz fi virstnta d:n m«wi- 
etpiul Călăreți, preezm n din 
celelalte loceiitdti mionuzene •- 
prpptate. Și ececstd evoca^e- 
specmcol, cr*c*«tzcii de norul 
nostru, K colaborare eu rrvuts 

m Recxcr-x de ti
neret s Rs&ocefenxTMxu române, 
ca r. precedenta. derfir^mU « 
amfiteatrul deac de la Ctstesti- 
Hunedoare. r-« bucurat te an 
mare succes. tmem-
lor cu istov.sf. o^pzn-.zstâ uzez. 
iw tstiw române, care
l-c dat etervtttzs rrr—ihi: pe 
Mihei Viteazul. « 
emoționant ri omagiu
adus trecutului de lupți *1 po
porului nostru. permanente: 
ideaiurtlor de rudereudeuU. de

SrOltT» SPORT
încă din etapa întîi cu
gîndul la marele trofeu

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. președintele ReroMicfi So
cialiste România, a adresat președintelui Statelor Unite ale ÂMeri- 
cii, GERALD R. FORD, următoarea telegramă ;

împlinirea a două secole de la proclamarea independente: S*.s- 
telor Unite ale Americii imi oferă plăcutul prilej de a vă transmite 
în numele meu personal și al poporului român, dumneavoastră $. 
întregului popor american prieten un cald mesaj de felicitare £ 
cele mai bune urări de prosperitate și progres.

Ziua de 4 iulie 1776. cînd Congresul S.L'.A. a adoptat Declarata 
de independență, prodlamind drepturile inalienabile ale omuhr. 
dreptul la viață și dreptul la libertate, afirmind totodatâ prinăiâol 
suveranității poporului, constituie un moment de excepuonaiâ în
semnătate in istoria țării dumneavoastră, un eveniment cu airx. 
semnificații internaționale.

între poporul român și poporul american s-au siatomSctt de-« 
lungul anilor relații strinse de prietenie, colaborare si respect re
ciproc, ilustrate prin contactele permanente intre cele douâ țâri fi I 
popoare.

în contextul semnificativ al acestei importante anteMcriri a po- I 
porului american imi reamintesc cu plăcere de vizita pe care ap I 
efectuat-o in România împreună cu doamna Betty Ford ia rara 1- I 
nului 1975, in cadrul căreia am consemnat cm satisfacție cantwna I 
dezvoltare a relațiilor româno-americane. pe baza eaabtâdi ia I 
drepturi, a respectării independenței și suveranității napooata. a I 
neamestecului in treburile interne, expresie elocventă a apbcăru I 
consecvente a atașamentului celor două țări la prinrițâBe hrisrie I 
in documentele noastre comune.

Bicentenarul independenței Statelor Unite ale Americi tari oferă I 
prilejul de a-mi exprima încă o dată convingerea că raportările ro- I 
mâno-americane vor cunoaște noi și importanțe evoluții positive ia I 
toate domeniile, contribuind in continuare la’ promovarea I
spre destindere internațională, la întronarea in relațiile dintre riafle I 
a principiilor de justiție și echitate, la cooperarea : 
rile lumii, in interesul păcii și securității intre popoare, pe-tru c 
lume mai dreaptă și mai bună.
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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. președintele Republicii • 
cialiste România, a adresat președintelui Republicii Venerării 
CARLOS ANDRES PEREZ, următoarea telegramă :

Aniversarea proclamării independenței țării dumneavoastră im: | 
oferă plăcutul prilej de a vă adresa, in numele poporului român. a j 
guvernului și al meu personal, cordiale felicitări și cele mai bune I 
urări de sănătate și fericire personală, de noi realizări poporuiu: 
venezuelean prieten, *pe calea progresului și prosperității.

Folosesc și acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că 
relațiile de prietenie și colaborare statornicite intre țările noastre 
vor continua să șe dezvolte pe multiple planuri, in spiritul acordu
rilor și înțelegerilor bilaterale convenite, in folosul popoarelor ro
mân și venezuelean. al cauzei păcii și cooperării internaționale, al 
înfăptuirii unei noi ordini economice și politice in lume.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. președintele Republicii So
cialiste România, a primit din partea președintelui Republicii De
mocratice Madagascar, DIDIER RATSIRAKA, următoarea tele
gramă :

Profund mișcat de călduroasele felicitări și urări cordiale, oe 
care ați binevoit să ni le ad/esati cu ocazia sărbătorii noastre na
ționale. vă mulțumesc, in modul cel mai sincer, și vă transmit, la 
rindul meu. in numele poporului, al Consiliului Suprem al Revo
luției și al guvernului malgaș, cele mai bune urări de fericire p?r- 
sonală și de prosperitate continuă pentru poporul român prieten.

Este și convingerea mea că relațiile de prietenie și cooperare 
dintre popoarele și țările noastre se vor dezvolta in mod armonios 
în interesul reciproc și al păcii in lume.___________

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a 
primit din partea tovarășului TODOR JIVKOV. prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria, următoarea te
legramă :

Dragă tovarășe Ceaușescu, .
Vă mulțumesc dumneavoastră personal. Comitetului Central al 

Partidului Comunist Roman Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România pentru felicitările si urările prietenești transmise 
cu prilejul realegerii mele în funcția de președinte al Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Bulgaria.

Folosesc prilejul pentru a vă ura dumneavoastră personal multă 
sănătate, fericire și noi succese în făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, pentru prosperitatea patriei dumneavoastră.

Sint convins că colaborarea dintre partidele și țările noastre va 
continua să se întărească și să se. dezvolte in interesul prieteniei 
frățești dintre cele două popoare. în interesul unității și coeziunii 
comunității socialiste, cauzei socialismului și păcii în lume.

ÎNTRUNIȚI CONWȚULE CERUTE?
Cititorii s-au adresat ziarului

Am obsoivzz Seocta 
;rr speăa2iz£zee etae-
tromeecmc pe vira tpzrtze te 
măsuri țt as^vnar-zere. Mă 
adresez ir. eu mptrr -xzen ie 
a-mi eomxnten dneâ wc*** t 
urma o tocuitaie de smb ogsmen 
este necesari eznme-
nului de admzze^e ?

VUtGIL TICIXANV

LA SOUOTAUA ZIARULUI, 
DMtECYlA NVATAMMTULUI 
SUPÎR’OR 9 CERCETĂRII 
STRNT1RCE MN CADRUL 
MINISTERULUI EDUCAȚIEI SI 
INVATAM iMTULUI NE IN
FORMEAZĂ :

Cu prilejul împlinirii a 35 de 
ani de la declanșarea insurec
ției armate a popoarelor Iugo
slaviei împotriva cotropitprilor 
fasciști. Comitetul foștilor lup
tători antifasciști din Republica 
Socialistă România și Comite

tul organizatoric al veteranilor 
din războiul antifascist au adre
sat o telegramă de felicitare Fe
derației asociațiilor de comba
tanți din războiul pentru elibe
rarea națională a Iugoslaviei 
(S.U.B.N.O.R.).

Absolvenții cu diplomă ai șco
lilor ăe specializare postlicealâ 
cu durata de minimum 2 ani, 
posesori as d:pb)mei de baca
laureat. pot fi insențt in anul 
II de studii la invățâmintul de 
snbmgineri cursuri de zi sau 
serale in specialitățile absolvite 
sau înrudite cu acestea. după 
îndeplinirea următoarelor con
diții : a) au promovat exame
nele de diferență pentru anul l 
de studii stabilite de decanat pe 
baza planurilor și programelor 
de invățămint ale țcolilor absol- 

libertate ?i dreptate socială care 
străbat istoria românească de la 
«n capăt la altul, un omagiu la 
fel de vibrant adus mărețelor 
realizări ale prezentului patriei 
noastrț socialiste. Cunoscutul 
istoric, prof, dr Vasile Netea. de 
la Institutul de istorie „Nicolac 
lorga‘ din București, care în 
prologul programului a ,.răsfoit" 
file din cronica de veacuri a 
Cimpsei române, a prezentat fap
ta dn istoria acestor locuri din
tre cele mai încărcate de o înaltă 
simțire patriotică, de profunde 

/rtoria veche si 
nouă evocată in acest moment, 
rind toate forțele. întreaga su- 
• zre c Bărăganului e gata să 
înceapă mereu bătălie a recoltei, 
alături ie creațiile din fondul de 

eta afltecwhu românesc, eta- 
'.aze cu măiestrie de Corul An- 

artistic al V.T.C.. ală
turi de versurile dedicate patriei 
n partidului, s-au constituit in- 

r.brent poem închinat isto- 
mei. muucn, pământului strămo
șesc. demurtăin neamului româ
nesc. Aefom: Emanoil Petrut de 
la Teatral Moțional ți Mtreee 
Dur om > de ta Teatrul ~Bu-

rea p sie aeeț^lcr de istsngi- 
nen : ezs'r.r-uele ze di^erer.- 
tă ser fi nssmat «
remu-mle grograrsate pentru 
•șrma ce tsvâțămict la care 
i wmi H se fnseme acești 
absclzct^; cj gi-au îndeplinit 
abizgaiiiZe contractuale față de 
iutrtpnndenle ia cere n tost 
repartizați (3 ani). înscrierea se 
re face i« limita numărului de 
locuri planificate. In cazul ci 
numărul candidaulor depășește

VĂ PUTEȚI RIDICA DOSARUL
Ar*nd o situație specială in 

famtlie după absolvirea primu
lui an de studii la Liceul meca
nic nr. 2 din Galați m-am ho- 
tărit să mă încadrez in produc
ție ți să-mi continui liceul la 
seral Lucrez la întreprinderea 
de casete radio și televizoare 
București. Am găsit aici un co
lectiv care mă ajută in toate 
situațiile și datorită căruia 
m-am acomodit foarte repede 
specificului muncii. Mi ș-au 
creat condiții să-mi pot continua 
liceul, dar, din păcate, nu mă 
pot înscrie in anul II deoarece 
liceul din Galati nu-mi elibe
rează actele Vă rog pe dv. să 
mă sfătuiți ce trebuie să fac 
pentru a le obține.

LEUTEANU MARIA

landra" — din București, poeții 
Niculae Stoian. Mircea Florin 
Șandru. Dorin Tudoran. Dan Ve
rona si Mircea Dinescu. cei 8 666 
de oameni ai muncii prezenți la 
manifestarea de pe stadionul din 
Călărați. prin adeziunea lor ple
nară la ideile evocate, au înălțat, 
aici, încă un imn ideilor revo
luționare ce ne însuflețesc, sim
bol ți spațiu al devenim noastre. 
Spectatorii ialomițeni s-au intil- 
nit cu istoria, cu arta adevărată, 
care iți, are izvoarele de trăinicie 
In r>a|a. munca si tradițiile po
porului. păstrate si transmise, 
cum s-a dovedit ți aici, din ge
nerație in generație Aceste sen
timente le încetam ascultind 
Orchestra populară n sohst i An
samblului- ^Dotna* al Casei de 
cultură a studenților dtn Bucu
rești, Taraful Casei de cul
turi d:n țt soUstii
săi. In peisajul cintevului popu
lar. un moment de t^rf l-a 
constituit impresionantul pro
gram p-ezentet de Benone Stnu- 
lescu. a ci~ui arzâ tntevpretsv.vâ 
i-a edus dewnlt o faimă bzne- 
weritcfd. Prezente mereznte ta 
feî de mu'.z aplszdate. cn „sem

Cupa „Scînteii tineretului” la tenis

cifra de școlarizare la anul II, 
decanatele vor avea in vedere 
notele obținute la examenele 
de diferență Cei care doresc sâ 
se înscrie la cursurile serale ate 
unei secții de subingineri tre
buie sâ prezinte adeverință de 
ia locul de muncă din care să 
rezulte că lucrează in speciali
tatea pe care doresc s-o stu
dieze înscrierea in anul Ii de 
studii la institutele ți secțiile 
de subingmeri se face cu apro
barea rectorului instituției de 
inrâtdmint superior, in condițiile 
stabilite mai sus 

IN URMA APELULUI NOS
TRU, GRUPUL ȘCOLAR „AL 
I. CUZA- DE PE LINGĂ ȘAN
TIERUL NAVAL GALAȚI NE 
RĂSPUNDE:

Tov. Leuteanu Maria a urmat 
in anul 1974/1975 cursurile anu
lui 1 la Liceul mecanic nr. 2 
Galați. în anul 1975'76 tovarășa 
nu s-a mai prezentat la școală 
pentru a urma unul II. Deoare
ce, așa cum reiese din scrisoarea 
adresată dv . tinâra este in pre
zent încadrată in producție, 
confdrm dispozițiilor in vigoare, 
se poate prezenta la școală pen
tru a-și ridica dosarul.

nat* interpreta de muzici folk 
Zoia Alecu ți Adrian Antonescu. 
Intr-un program special, au evo
luat cu strălucire, entuziasmind 
asistența. Anda Călugăream. 
Mircea Vintiiă ți Dan Tufaru. In 
teritoriul sublim al cintecului ți 
poeziei s-a situat rapsodul Tu
dor Gheorghe. un virtuoz al ba
ladei. îndelung aplaudat. Un fru
mos st original program, secon
dat de aplauze continui a ofe
rit formația de muncă pop 
J'J'.M* din București.

In numărul de mâine al ziaru
lui nostru vom reveni cu noi 
amănunte, precum fi cu imagini 
care fă ilustreze dimensiunile 
acestei ample n inedite manifes
tări desfășurate pe vetre istorice 
ialomtțene. Nu putem încheia 
fără m aducem mulțumiri căl
duroase Comitetului județean Ia
lomița ai U.TX1.. precum ți or
ganelor locale de partid ți 
U.TJC-, pentru largul concurs pe 
ee-e ni l-au dat in organizarea 
celui de-al doilea episod din se
na de evocări istorice ..La tre- 
cutu-p mare, mare viitor !*

VASILE CABULEA 

tineri militari. De astă dată în
locui întrecerii — soldatul frun
taș Sorin Marinescu și soldat 
Ștefan Turcu. Pe lista ctmcu- 
rentilor s-au mai aflat dumini
ca : caporal Victor Dumitrescu, 
soldat fruntaș Dumitru Pant?- 
iie, ca și soldații Nicolae Scat
ter. Alexandru Stan.

Szartul de bun augur al tine
rilor ploieșteni, întrecerile mi

• ÎN TURNEUL interzonal de 
șah de la Manila, după 15 run
de și disputarea partidelor în
trerupte conduce neînvins mare
le maestru brazilian Costa Mee
ting, cu 11,5 puncte, urmat de 
Hori (Cehoslovacia) — 11 punc
te. Polugaevski (U.R.S.S.) — 10 
puncte. Marele maestru român 
Florin Gheorghiu se află pe lo
cul 8. cu 8 puncte.

Rezultate din partidele între
rupte : Panno—Mariotti remiză ; 
Harandi— Țeșkovski 0—1 : Kava- 
lek—Torre 0—1 : Polugaevski— 
Spasski remiză : Quinteros— 
Liubojevici 0—1 : Meeting— 
Uhlmann 1—0 : Torre—Pachman 
1—0 ; Balașov—Quinteros 1—0.

Pină la sfirșitul turneului au 
mai rămas de disputat 4 runde.

• PATRU dintre cei mai buni 
jucători de tenis din lume la ora 
actuală : Ilie Năstase. Arthur 
Ashe, Manue] Orantes și Bjorn 
Borg, ciștigătorul turneului de 
la Wimbledon, vor participa in
tre 9 și 11 iulie la turneul numit 
„Marele șlem al tenisului** ce va 
avea loc la Mirtle Beach (Caro
lina de Sud). Tragerea la sorți 
și stabilirea ordinii intilnirilor 
vor fi efectuate Ia 8 iulie.

• PE STADIONUL REPU
BLICII din Capitală, in cadrul 
Campionatelor republicane de 
atletism pentru juniori Stelian 
Văduva a cîștigat proba de 200 
m plat cu timpul de 21”8/10. 
Alte rezultate : 400 m garduri : 
T. Ionescu — 53”9/10 ; 200 m
plat fete : Maria Musteață — 
24“5/10 ; 800 m plat fete : Vio
rica Bobuțan — 2’10”.

De citeva zile viața diurnă a 
orașului Cimpina este înfrumu
sețată de prezența detașamente
lor de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei. ..Tabă
ra transmisioniștilor", deschisă 
recent, aduce, prin bogata și va
riata sa activitate, o nptă de 
aer proaspăt vacanței cimpine- 
ne Dar, pentru a o sesiza și 
cititorii, necimpineni mai ales, 
sâ răminem o zi in compania 
celor 183 de tineri- in uniforme 
albastre. Sint fete și băieți din 
județele Harghita, Dîmbovița și' 
Prahova, elevi de liceu, viitori 
comandanți de grupă la ciclul 
II de pregătire in anul școlar 
următor. In afară de'pregătirea 
militară generală, necesară 
comandantului de grupă, ei se 
pregătesc in specialitatea de 
transmisioniști. Cea mai mare 
parte a programului e.ste afec
tată activității aplicative. In
structori cu experiență, de la 
unitățile specializate de pe raza 
orașului. îi ajută la însușirea 
temeinică a primelor noțiuni 
dm tehnica de transmisiuni : 
radiofonie, telefonie, construcții 
radio simple etc. In săli spe
cial amenajate. dispunind de 
întreaga aparatură, pe teren. în 
aplicații practice, tinerii de
prind cunoștințe noi, necesare 
pregătirii de luptă. O fac — cum 
aprecia comandantul taberei, 
elevul Nicolae Scoruș, confir
mat $i de Romulus Jai. activist 
al Comitetului județean Prahova 
al U.T.C. — cu multă pasiune 
și interes, cu deplină respon
sabilitate. I-am urmărit la pro
gramul de dimineață, la careu, 
la raport. în sălile de pregătire, 
la lecțiile aplicative. Mișcările 

nuțios organizate reconfirmă pe 
de o parte larga participare din 
ediția precedentă, depistarea 
unor elemente deosebit de ta
lentate — amintim că la fina
lele din 1975 reprezentativa ju
dețeană s-a clasat pe locul II — 
ca și dorința evidentă a cuceri
rii trofeului marii întreceri.

VASILE RANGA

• LA INTERVAL de 24 de 
ore, atleta bulgară Ivanka Hris- 
tova a stabilit un nou record 
mondial in proba de aruncarea 
greutății, realizind performanța 
de 21,89 m. Recordul precedent 
era de 21,87 m.

• CEA DE-A 32-a ediție a 
Turului ciclist al Iugoslaviei, 
desfășurată in 10 etape pe un 
traseu muntos in lungime ds 
circa 1 100 km, s-a încheiat la 
Zagreb cu victoria rutierului so
vietic Aleksandr Averin, urmat 
de Frelih (Iugoslavia) — la 
2T2”, Gusiatnikov — la 3’22", 
Morozov (U.R.S.S.) — la 4’20", 
Bieniek (Polonia) — la 4’26”. 
Dintre concurenții români cel 
mai bine s-a clasat Mircea Ro- 
mașcanu, situat pe locul 10 în 
clasamentul general. Ia 5’21“ față 
de lider.

Clasamentul pe echipe : 1.
U.R.S.S. ; 2. Iugoslavia — la
6’22" ; 3. Polonia — la 8’22” ; 4. 
R. F. Germania — la 12’02” ; 5. 
Olanda — la 13’40” ; 6. Dane
marca — la 14’07” ; 7. România 
— la 16’11” ; 8. Bulgaria — la 
26’31” ; 9. Slovenia ; 10. Turcia ; 
11. Cuba : 12. Serbia.

Ultima etapă, a 10-a, dispu
tată pe traseul Varazdin—Zagreb 
(143 km), a revenit ciclistului 
danez Willy Skibby, cu timpul 
de 3h32’31”. Pe locul 5, la 9 
secunde față de învingător, a 
sosit ciclistul român Nicolae 
Savu.

• AFLAT recent în U.R.S.S., 
președintele Federației interna
ționale de fotbal (F.I.F.A.), 
Joao Havelange, a vizitat bazele 
sportive din orașele Moscova, 
Leningrad, Kiev și Minsk. In

lor sint sigure, privirea atentă, 
mintea ageră. Situațiile sint re
zolvate operativ, competent, par 
pregătirea este abia la jumăta
te. Adevăratele aprecieri se vor 
face la capătul celor 12 zile. A- 
tunci, vor fi mai multe de spus 
și despre concursurile între de
tașamente. Pentru că, zilnic, 
juriul dă calificative pentru 
„Cel mai bun serviciu pe ta
bără", „Cel mai disciplinat de
tașament", „Cel--mai îngrijit 
dormitor". „Cea mai frumoasă 
gazetă de perete" (afișată la 
sfirșitul zilei de către echipa de 
serviciu), pentru prezentarea 
cintecelor patriotice sub gene
ricul „Trec detașamentele cîn- 
tind", pentru concursurile de o- 
rientare turistică și altele. Fie
care detașament prezintă pro
gramul său cultural-artistic. Zil
nic „transmisioniștii" sîrit pre- 
zenți la apelul muncii patrioti
ce, întreprind vizite la muzeele 
memoriale „Hașdeu“ și „Nicolae 
Grigorescu", la întreprinderile 
și în împrejurimile orașului. 
Pentru duminică ei au pregătit, 
cu ocazia vizitării Muzeului 
Doftana, un program amplu, in
teresant, prin care vor evoca 
lupta eroică a uteciștilor și co
muniștilor căzuți sub zidurile 
închisorii. La manifestările cul
tural-sportive s-au înscris toți 
tinerii din tabără. Ambiția lor, 
a detașamentelor din prima se
rie. este să se situeze de la în
ceput pe un loc fruntaș, respec- 
tind tradiția taberei centrale de 
la Cîmpina. ce funcționează de 
5 ani cu rezultate meritorii.

R. VASILE

„Cupa tineretului**

Campionii 
la handbal
La sfirșitul săptămînii trecu

te. la Baia Mare, s-a desfășurat 
ultimul act al turneelor de hand
bal din cadrul „Cupei tineretu
lui", întrecere de amploare re
zervată echipelor școlare, cate
goria 14—19 ani. Așadar, după 
finalele pe țară la atletism, s-a 
consumat și cea mai atractivă 
întrecere pe echipe care a domi
nat prima parte a sezonului es
tival, reunind în etapa de masă 
un număr mare de elevi, iubi
tori ai jocului de handbal, din 
mai multe localități din țară. 
Dintre competitoare, o evoluție 
remarcabilă au avut reprezen
tantele asociațiilor sportive ale 
grupurilor școlare, din Filipeștii 
de Pădure (Prahova), Sadu 
(Gorj) și Liceul mecanic din Sf. 
Gheorghe, medaliate la actuala 
ediție a „Cupei tineretului".

Turneele finale, desfășurate 
timp de trei zile, au reunit cele 
mai valoroase formații — opt 
echipe feminine și tot atitea 
masculine, — reprezentînd ju
dețele Cluj, Ialomița, Neamț, 
Maramureș, Arad. Covasna, 
Gorj. Buzău, Hunedoara, Mureș, 
Olt. Prahova, Vîlcea, Vaslui. Su
ceava și municipiul București. 
Jocurile decisive au purtat am
prenta unor dispute dîrze, in 
care competitoarele și-au dispu
tat șansele cu ardoare, oferind 
un frumos spectacol sportiv. 
Mulți dintre jucătorii finaliști 
au etalat o gamă variată de pro
cedee tehnice și tactice, răsplă
tite cu vii aplauze. Titlul de 
campioană pe țară, la fete, a re-? 
venit formației Grupului școlar 
de chimie din Rîmnicu Vileea 
(antrenor, prof. Constantin Cin-, 
că), care a întrecut în finală ciis 
14—9 (7—5) echipa Grupului
Școlar minier din Filipeștii de: 
Pădure. Turneul masculin a fost 
ciștigat ;de tinerii handbâliști de 
la Liceul mecanic din Covasna, 
pregătiți de prof. Sandor Cso* 
ma. In meciul decisiv, formația 
din Covasna a dispus, după o 
întrecere echilibrată, de repre
zentanta Grupului școlar con-j 
strucții de mațini din Sadu, cu 
16—14 (9—6).

M. L.

tr-un interviu acordat zfarulu 
„Komsoipoiskaia Pravda", Joai 
Havelange a subliniat că dotârili 
sportive din orașele menționați 
corespund integral cerințele 
F.I.F.A. și că ele vor putea găz 
dui în condițiuni optime viito 
rul turneu olimpic de fotbal, dii 
anul 1980. Referindu-se la pro 
blemele dezvoltării fotbalulu 
contemporan, preșdinteli 
F.I.F.A., a spus că atit fotbalu 
european, cit și cel latino-ame 
rican se află in plin progres. îi 
prezent, antrenorii și tehnicieni 
de pretutindeni trebuie să acord 
atenția principală atacului. Ac 
tualele reguli ale jocului de fot 
bal au fost duse la perfecțiun 
și deci nu mai trebuiesc schim 
bate, a precizat J. Havelange.

Intr-un alt interviu, acorda 
ziarului „Moskovskaia Pravda4 
Joao Havelange a declarat c; 
este încredințat că Argentina v; 
face tot posibilul să organizezi 
viitoarea ediție a campionalulu 
mondial din anul 1978 în cell 
mai bune condiții.

• DUPĂ O ZI de repaus, tu 
rul ciclist al Franței a conți 
nuat cu etapa a 9-a, disputat: 
în Munții Alpi pe traseul Di 
vonne Ies Bains-AIpe d’Hue: 
(258 km), cîștigată de olandezi 
Joop Zoetemelk, în 8 h 31’49* 
în clasamentul general pe pri 
mul loc a trecut belgianul Lu 
cien van Impe, urmat de Zoe 
temelk, la 8", francezul Pouli 
dor, la 24“ și fostul lider a 
cursei, belgianul Freddy Maer 
tens, la 54“. Pe locul cinci s 
află italianul Baronchelli. I: 
1’39", iar principalul favorit a 
cursei, Bernard Thenevet, ocup; 
locul 6, la 1’48".

istov.ee
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înManifestările programate 
Statele Unite în-cadrul „Anu-, 
lui bicentenarului S.U.A.“ au 
culminat la 4 iulie — Ziua na
țională a Statelor Unite ale A- 
mericii, cind s-au,împlinit 200 
de ani de la semnarea Declara
ției de independență de la Phila
delphia — prin organizarea la 
Washington, New York, Phila
delphia. in alte orașe și locali
tăți rurale de pe întreg terito
riul țării a unor mari serbări 
și adunări populare, spectacole 
și alte manifestări dedicate a- 
cestui eveniment.

Președintele Gerald Ford a fă-

cut duminică o vizită la Valley 
Forge, statul Pennsylvania, unde 
s-a aflat, in urmă cu două seco
le, tabăra luptătorilor americani 
pentru independență, conduși de 
George Washington.

în aceeași zi, 
S.U.A. a participat 
adunare populară 
delphia, unde la „Independen
ce Hall“ s-a semnat, la 4 iulie 
1776, Declarația pentru indepen
dență. Au fost prezente peste 
100 000 de persoane. Președintele 
a evocat, în discursul rostit aici, 
lupta poporului american pentru 
libertate și ncatîrnare.

președintele 
la o mare 
din Phila-

Sesiunea Comitetului pentru dezarmare
Adoptarea unor hotăriri privind

îmbunătățirea procedurilor de lucru
La Geneva, în cadrul Co

mitetului pentru dezarmare, 
au fost adoptate un număr 
de hotăriri privind îmbună
tățirea procedurilor de lucru 
și a organizării lucrărilor co
mitetului.

e-

După cum se cunoaște. Româ
nia a militat cu consecvență 
pentru îmbunătățirea și lărgirea 
întregii activități a comitetului, 
pentru sporirea eficacității sale.

Documentul privind poziția 
țării noastre în problemele de- 
zărmării, prezentat la cea de-a 
XXX-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U., pune în eviden
ță necesitatea unor măsuri ur
gente în această direcție și for
mulează propuneri concrete pen
tru trecerea, în cadrul Comite
tului de dezarmare, la negocieri 
efective asupra problemelor
sențiale ale dezarmării și. în 
primul rînd, ale dezarmării nu
cleare, democratizarea conduce
rii lucrărilor, asigurarea unor 
negocieri deschise și supuse con
trolului opiniei publice interna
ționale, participarea în condiții 
de egalitate a tuturor statelor 
la tratativele pentru dezarmare, 
crearea do subcomitete și gru
puri de lucru pentru examina
rea diferitelor teme de dezar
mare care au fost transmise co
mitetului prin rezoluții ale 
Q.N.U.

La inițiativa delegației româ
no, comitetul a luat in discu
ție, încă la începutul lucrărilor 
din acest an. problema organi
zării activității sale pe anul 
1976. Decizia adoptată acum, în 
urma unor dezbateri și* consul
tări îndelungate între delegații, 
aduce unele ameliorări la sis
temul de organizare actual al 
lucrărilor și la procedurile de 
lucru, care — in măsura in care 
vor fi însoțite și de voința poli
tică a tuturor statelor partici
pante de a aduce in discuție 
problemele reale pe care le re
prezintă cursa înarmărilor și de
zarmarea și de eforturi autenti-

ce pentru negocierea de mă
suri eficiente de dezarmare — 
ar putea marca un pas impor
tant pe calea îmbunătățirii ac
tivității generale a acestui or
ganism de negocieri.

Pe linia adoptării unor mă
suri de sporire a eficienței lu
crărilor s-a hotărît instituirea 
unui grup de lucru, cu partici
parea tuturor membrilor comite
tului, care să examineze princi
pala temă de negocieri active 
aflată la această sesiune pe a- 
genda comitetului, referitoare 
la interzicerea tehnicilor de in
fluențare a mediului în scopuri 
militare. Grupul ’ 
cărui lucrări vor 
fiecare delegație 
urmează să ia in 
tuale modificări la proiectele i- 
dentice de convenție prezentate 
de U.R.S.S. și S.U.A. în această 
chestiune.

de lucru, ale 
fi conduse de 
prin rotație, 
discuție even-

Sărbătoarea
Republicii

Capului Verde
Conferința la

nivel înalt a O.U.A.

Participanții la Conferința 
Ia nivel înalt a Organizației 
Unității Africane (O.U.A.), 
care se desfășoară la Port 
Louis (Mauritius), au apro
bat duminică raportul sesiu
nii Consiliului ministerial al 
organizației. recomandările 
miniștrilor comerțului și ai , 
muncii din țările africane/ 
precum și Carta culturii a- 
fricane.

In centrul dezbaterilor 
conferinței se află chestiuni 
legate de întărirea cooperă
rii dintre statele de pe con
tinent. Vorbitorii au con
damnat continuarea politicii 
rasiste de către regimurile 
sud-africane și rhodesian. și 
s-au declarat pentru ampli
ficarea sprijinului acordat 
mișcărilor de eliberare na
țională din Africa australă. 
Ei au subliniat, totodată, im
portanța colaborării afro-a-

Președintele Coastei de Fildeș
a primit pe șeful delegației
române la sesiunea ECOSOC

partea

Președintele Republicii Coasta 
de Fildeș, Felix Houphouet Bo- 
igny, a primit pe Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, șeful delega
ției române la lucrările celei 
de-a 61-a sesiuni a Consiliului 
Economic și Social al Organi
zației Națiunilor Unite.

Cu acest prilej, din
președintelui Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a fost transmis șe
fului statului ivorian un mesaj 
de prietenie, împreună cu urări 
de sănătate și fericire personală, 
iar poporului ivorian urări de 
prosperitate și pace.

Mulțumind, președintele Re
publicii Coasta de Fildeș a ru
gat să se transmită președinte
lui Nicolae Ceaușescu senti
mentele sale de prietenie, cele

și

In Spania au loc greve ale 
oamenilor muncii in semn 
de protest față de neindepli- 
nirea de către patronat a 
clauzelor înscrise în contrac
tele colective de muncă. 
Greviștii cer, de asemenea, 
mărirea salariilor, astfel in
cit acestea să fie puse de a- 
cord cu majorarea costului 
vieții. în fotografie : Aspect 
din timpul unei manifestații 
desfășurate la Madrid.

Naționale a Republicii
Vietnam

Lji Hanoi s-au încheiat, sîmbătă, lucrările primei sesiuni a 
Adunări, Naționale a Republicii Socialiste Vietnam, sesiune care 
a. . u_n9* noi etape a revoluției vietnameze și a trasat
direcțiile edificării socialismului in întreaga țară sub conducerea 
Partidului Celor ce Muncesc din”‘ ' 
V.N.A.

în cadrul ultimei ședințe ple
nare, Xuan Thuy, secretar gene
ral al- Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale, a dat citire 
Declarației adoptate de forul le
gislativ suprem al R.S.V. Docu
mentul dă o inaltă apreciere vic
toriei poporului vietnamez împo
triva agresiunii, pentru elibera
rea națională a țării, precum și 
rezultatelor alegerilor generale 
din 25 aprilie a.c., .care au con-

\mmiA-PEIR0LVL ÎN SLUJBA

Se spune cu îndreptățire 
că petrolul a schimbat des
tinul Venezuelei, a cărei e- 
conomie a fost dominată, se
cole de-a rindul, de mono- 
culturile agricole destinate 
exportului. Exploatarea pe
trolului. începută la sfirșitul 
secolului trecut, a cunoscut 
treptat o dezvoltare vertigi
noasă. Astăzi, Venezuela este 
una din marile deținătoare de 
petrol din lume — al cinci
lea producător și al patrulea 
exportator mondial — și este 
greu să vorbești despre a- 
ceastă țară fără a aminti ce 
reprezintă, pentru economia 
sa națională, țițeiul. In ulti
mii ani preocupările privind 
valorificarea acestei mari 
bogății naturale in scopul 
dezvoltării economico-sociale 
se află în centrul activității 
guvernului de la Caracas. 
La 1 ianuarie 1976 a intrat 
efectiv în vigoare Legea pri
vind naționalizarea petrolu
lui — Societatea națională 
„Petroven" preluînd de la 
fostele companii concesiona
re zăcăminte însumînd 33 460 
kmp, eu o producție medie 
de peste 1,6 milioane barili 
pe zi, 12 rafinării, cu o ca
pacitate totală de 1,5 mili
oane barili zilnic, 14 nave 
petroliere cu o capacitate de 
435 000 de tone etc. Odată 
cu intrarea în funcțiune a 
întreprinderii „Petroven", se 
va putea desfășura și o ac
tivitate intensă de reevalua
re și reorganizare a poten
țialului petrolier.

Importante alte zăcăminte 
petroliere au fost descoperi
te în regiunea Maracaibo, 
însă, potrivit surselor oficia
le, rezervele nou detectate 
nu vor fi exploatate într-un 
viitor apropiat, autoritățile

de la Caracas orientîndu-și 
atenția în direcția exploată
rii zăcămintelor de țiței din 
perimetrul Orenoco, ale că
rui rezerve — de 700 000 mi
lioane barili — sînt conside
rate ca cele mai bogate din 
lume.

Redevenind stăpină pe 
principala bogăție națională, 
Venezuela, țară care la 5 iu
lie sărbătorește ziua sa na
țională — împlinirea a 165 de 
ani de la proclamarea inde
pendenței de stat — va fo
losi mijloacele financiare 
obținute din vinzarea petro
lului în scopul aplicării pro
gramului de dezvoltare am
plă în care este angajată 
țara. Importante investiții 
sint destinate creării a 22 de 
„poli de dezvoltare", în zo
nele unde industrializarea se 
impune ca o necesitate de 
prim ordin, agriculturii, ca*și 
rezolvării unor probleme cu 
caracter social, în special 
cea a construcțiilor de lo
cuințe.

Pe de altă parte, guvernul 
venezuelean a pus în apli
care un program avind drept 
scop formarea de personal 
specializat necesar industriei 
petroliere, considerîndu-se 
că este nevoie de un număr 
de aproape 7 000 de specia
liști. în acest sens, a fost 
înființat recent Institutul 
petrolului și petrochimiei, 
iar la Bachaquero, în apro
pierea lacului Maracaibo — 
în adîncurile căruia se află 
importante zăcăminte petro
liere — a fost creat un cen
tru pentru formarea de spe
cialiști în petrochimie. Alte 
șase centre similare și-au în
ceput activitatea în diferite 
regiuni ale țării.

R. AVRAM

Vietnam relatează agenția

firmat că „Vietnamul este unul, 
că națiunea vietnameză este 
una". Republica Socialistă Viet
nam — subliniază declarația — _ 
este un stat al dictaturii prole-.1; 
lariatului avind la bază alianța^/ 
dintre muncitori și țărani.

Declarația reafirma solidarita- ' 
tea poporului vietnamez cu po
poarele laoțian și cambodgian.

în numele compatrioților din 
nordul și sudul țării, Adunarea 
Națională exprimă sinceră re
cunoștință popoarelor țărilor so
cialiste, popoarelor întregii lumi 
pentru sprijinul și ajutorul acor
dat poporului vietnamez in lup
ta sa pentru eliberare națională 
și in reconstrucția postbelică.

Declarația reafirmă hotărîrea 
poporului vietnamez de a ripos
ta oricăror acțiuni contrarevolu
ționare- in țară, de a dejuca ori
ce îhcercare. a reacțiunii străine 
de a se amesteca in treburile in
terne ale Republicii Socialiste 
Vietnam.

Deputății au aprobat raportul 
privind principalele direcții ale 
politicii interne și externe a 
R.S.V., prezentat in cadrul se
siunii de Le Duan. prim-secretar 
al C.C. al Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam.

Sesiunea Adunării Naționale a 
aprobat componenta Consiliului 
guvernului, condus de primul 
ministru Fam Van Dong.

Pe •lingă primul ministru. Con-r 
siliul guvernului mai cuprinde 
șapte viceprim-miniștri și 36 mi
niștri și deținători de posturi 
echivalente.

Dintre membrii Consiliului gu
vernului fac parte : Tran Quoc 
Hoan — ministrul de interne, 
Nguyen Duy Trinh — ministrul 
afacerilor externe. Vo Nguyen 
Giap — ministrul apărării națio
nale, Le Thanh Nghi — pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planului. Dang Viet Chau — 
ministrul comerțului exterior. 
Dao Thien Thi — ministrul de 
finanțe. Nguyen Van Hieu — mi
nistrul culturii. Nguyen Thi Bina 
— ministrul educației.

într-o declarație făcută la în
cheierea lucrărilor sesiunii, pri
mul ministru. Fam Van Dong, a 
subliniat : „Trebuie să desăvîr- 
șim, în primul rind, unificarea 
conducerii țării în toate dome
niile pentru .a activiza refacerea 
și dezvoltarea economiei națio
nale, pentru dezvoltarea cultu
rii in ambele părți ale Vietna
mului. pentru îndeplinirea cu 
succes a planului de stat pe anul
1976 la nivelul întregii țări, per- 
mițindu-se pregătirea in bune 
condiții a realizării planului pe
1977 și îndeplinirea planului cin
cinal 1976—1980".
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CIRC IN CIRC : Scala (orele 10; 

13; 16,15; 19,15), Grădina Luceafă
rul (ora 20,30).

PORUMBELUL : Capitol (orele 
).3O; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), 
Grădina Capitol (ora 20,15).

PAPILLON : Patria (orele 9; 
12; 15; 18; 21). Favorit (orele 8.30. 
11,30: 14.30; 17.30; 20,30). București 
(orele 8,30: 11,30: 14.15; 17.30: 20,30), 
Grădina București (ora 20,15), 
Srădinâ Dinamo (ora 20.15).

INSTANȚA AMÎNA PRONUN
ȚAREA : Aurora (orele 9; 11.15; 
3.30; 15,45; 18: 20). Cotroceni (o- 
ele 10: 12,30; 15: 17.30: 20), Gră- 
lina Aurora (ora 20,15).

CONTELE DE MONTE CRISTO î

Luceafărul (orele 9; 11,15; 13,30: 16; 
20,30), Festival (orele 9; 11,15; 

“ 18.30; 21), Modern (orele
13,30; 16; 18,15; 20,45),

Grădina Festival (ora 20,15), Gră
dina Modern (ora 20,15). Patinoa
rul „23 August" (ora 20,15).

AVENTURILE CELOR TREI 
MUZICANȚI : Victoria (orele 9.30; 
11,30; 14; 16.30; 18,30: 20,30), Bu- 
zești (orele 9: 11.15; 13,30; 16; 18,15; 
20.15).

FRATELE MEU ARE UN FRATE 
FORMIDABIL : Doina (orele 15,30; 
17.45; 20).

PISICA JUNGLEI : Doina (orele 
9,30; 11.15; 13,15).

PRIMA PAGINA : Volga (orele 
9; 11.15: 13.30; 15,45: 18: 20.15).

CERUL E CU NOI : Dacia (orele 
9; 11.15, 13.30: 15,45; 18; 20.15).

CORUPȚIE PE AUTOSTRADA : 
Excelsior (orele 9; 11,15; 13.30: 16; 
18,15; 20,30), Flamura (orele 9.30; 
11,30: 13,30; 15.45: 18: 20,15), Gră
dina Tomis (ora 20,30).

TOM ȘI JERRY ; Tomis (orele

8,15; 10,15; 12,15; 14,15; 16,15; 18,15; 
20,15).

ROMANȚA DESPRE ÎNDRĂ
GOSTIȚI ; Viitorul ‘ (orele 15,30; 
18; 20).

STEAUA FERICIRII CAPTIVE : 
Arta (orele 15,30; 19), Grădina 
Arta (ora 20,30).

MR. MAJESTYK : Cosmos (ore
le 15.30; 18: 20,15).

CASA DE LA MIEZUL
ȚII : Central (orele 9,15; 
13.45; 16; 18,15; 26.30).

ZIDUL : Drumul Sării 
15.39; 18; 20).

PRIETENU MEL ELEFANȚII : 
Feroviar (orele 9: 12.30: 16; 19), 
Miorița (orele 9; 12.15; 16: 19.15).

B. D. INTRA ÎN ACȚIUNE : 
Ferentari (orele 15.30; 18; 20,15).

RĂSCUMPĂRAREA : Gloria (o- 
rele 3,«; 11: 13.15: 15.30; 17.45: 
20). Grivița (orele 9; 11.15: 13,45: 
16; 18,15: 20,15). Melodia (orele 9; 
11.15; 13.30; 16; 18.15; 20,30). Gră
dina Titan (ora 21).

ÎNTOARCEREA LUI MAGE-

NOP-
11,30;

(orele

la declanșarea insurecției armate antifasciste

Un eveniment de mare însemnătate 
în istoria popoarelor iugoslave

Popoarele Iugoslaviei săr
bătoresc împlinirea a 35 de 
ani de la declanșarea insurec
ției armate împotriva cotro
pitorilor hitleriști — moment 
de o deosebită însemnătate 
în istoria patriei lor.

La 4 iulie 1941, la numai 
trei luni după invadarea Iu
goslaviei de către trupele na
ziste, întrunit în cartierul 
Dedinie din Belgrad. Biroul 
Politic al C.C. al Partidului 
Comunist din Iugoslavia, în 
frunte cu tovarășul Iosid 
Broz Tjto, lua hotărîrea isto
rică de a transforma nemul
țumirea maselor față de co
tropirea țării intr-o mișcare 
populară puternică si organi
zată, de rezistență armată 
împotriva fascismului care 
dezlănțuisc acțiunea crimina ■ 
lă de cucerire și înrobire * 
statelor europenp. Anterior 
acestei ședințe, partidul co
muniștilor iugoslavi desfășu
rare, in condițiile grele aie 
ocupației naziste și ale ile
galității, o amplă activitate 
de pregătire organizatorică, 
politică și materială a luptei 
armate împotriva fascismu
lui. Un moment deosebit de 
important in cadrul acestor 
pregătiri fusese constituirea, 
cu o săptămină înainte, la 27 
iunie 1941. a Marelui Stat 
Major al detașamentelor de 
partizani. La comanda acestui 
organism militar. Comitetul 
Central al partidului desem
nase pe secretarul său gene
ral, tovarășul Iosip Broz Tito. 
ale cărui merite excepționale 
în conducerea glorioasei lup
te antifasciste a popoarelor 
iugoslave sint bine cunoscute 
și apreciate in lume.

Apelul lansat întregului 
popor in ziua memorabilă de 
4 iulie 1941 („Muncitori, 
răni, cetățeni și tineri 
Iugoslavia ! La arme I 
luptă împotriva bandelor fas
ciste care vor să supună lu
mea întreagă și să impună 
popoarelor cel mai crunt re
gim pe care l-a cunoscut isto
ria. La luptă ’. A sosit timpul 
să fie înlăturat jugul fascist") 
a fost urmat de toate forțe
le democratice și progresiste 
din Iugoslavia. Primele sal
ve asupra trupelor ocupanți- 
lor au răsunat in chiar ziua 
de 4 iulie la Bela Țrkva, lo- 
caliiate din Serbia. Apoi, 
lupta armată antifascistă s-a 
extins cu repeziciune în toa
te localitățile și regiunile ță
rii, devenind una din cele 
mai puternice mișcări de 
partizani din țările ocupate 
de naziști. în 1942, ea numă
ra deja 200 000 de comba
tanți. La sfirșitul lui 1943, 
rezistența iugoslavă deveni
se o veritabilă armată de e- 
liberare cu 9 corpuri de ar
mată. 27 de divizii și 100 de 
detașamente de partizani, 
fără a socoti brigăzile inde
pendente. Teritoriile elibe
rate însumau 130 000 km.p., 
adică mai mult de jumătate 
din suprafața țării, cu o 
populație de 5 milioane lo
cuitori, zone în care se con
stituiau organele locale ale 
puterii _ _ ’ .
statului federativ „ 
de azi. în faza finală a răz
boiului, mișcarea de parti
zani cuprindea, in ciuda 
pierderilor grele pe care le 
suferise, 800 000 de oameni — 
de zece ori mai mult decit în

tă- 
din
La

populare, nucleul 
iugoslav

anul constituirii sale. Ea lup
tase cu un eroism legendar, 
dînd lovituri grele atît ocu- 
panților naziști, cit și cola
boratorilor interni ai acesto
ra — formațiile de usk.și și 
unitățile de cetnici. Elibera
rea a survenit la capătul a 
patru ani de luptă crîncenă, 
dusă cu nemărginită abnega
ție, care a costat țara pier
deri umane și materiale i- 
mense : 1 700 000 oameni, mi
litari și civili, și-au pierdut 
viața, iar distrugerile mate
riale sau ridicat la 46,9 mi
liarde dolari. înaltul 
de sacrificiu, eroismul, 
fele umane și materiale ale 
popoarelor iugoslave — do
vadă nepieritoare a atașa
mentului lor față de ideile 
libertății și independenței 
naționale — se înscriu ca o 
contribuție de mare însem
nătate la lupta și victoria fi
nală a popoarelor asupra 
fascismului.

în prezent, stâpine pe pro
priile lor destine, popoarele 
țării vecine și prietene se 
consacră cu însuflețire, sub 
conducerea Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, mun
cii constructive pentru înflo
rirea și propășirea continuă 
a patriei lor. Transpunind în 
viață politica U.C.I., oamenii 
muncii din Iugoslavia obțin 
succese remarcabile in con
struirea noii societăți, in 
dezvoltarea economiei și cul
turii, in întărirea continuă a 
unității și frăției lor.

BAZIL ȘTEFAN

mai bune urări de sănătate . 
fericire personală, iar poporului 
român urări de noi succese. 
Președintele Felix Houphouet 
Boigny a evocat cu deosebită 
satisfacție intilnirea cu președin
tele Nicolae Ceaușescu din 
septembrie 1973. apreciind-o ca 
un moment de importanța isto
rică pentru evoluția relațiilor 
dintre cele două țări. Evocînd 
personalitatea președintelui Re
publicii Socialiste România și 
contribuția plină de originali
tate la statornicirea unor ra
porturi noi intre state, la instau
rarea unei noi ordini econo
mice internaționale, președin
tele Coastei de Fildeș a carac
terizat convorbirile fructuoase 
avute cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, precum și relațiile 
dintre cele două țări, ca model 
de dialog și raporturi bazate pe 
egalitate și respect reciproc în
tre state cu orînduiri sociale di
ferite.

Abordindu.-se aspecte privind 
evoluția raporturilor dintre cele 
două țări, președintele ivorian 
a exprimat hotărîrea de a se ac
ționa pentru promovarea, în 
continuare, în toate domeniile, 
a relațiilor de prietenie și cola
borare dintre cele două țări. 
S-au trecut, totodată, în revistă 
probleme internaționale de in
teres comun, inclusiv cele aflate 
pe agenda actualei sesiuni a 
Consiliului Economic și Social 
al O.N.U.

La întrevedere, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă de cal
dă prietenie, au fost prezenți 
ambasadorul României la Abid
jan, Ion Dumitru, precum și Si
meon Ake, președintele Consi
liului Economic și Social al 
O.N.U.

in rindul tinerilor
în luna mai a.c. în Fran

ța au fost înregistrați 
314 000 de șomeri în vîrstă 
de sub 25 de ani. Dintre a- 
ceștia peste 86 la sută nu 
au avut posibilitatea să lu
creze niciodată. Potrivit 
datelor presei, nivelul șo
majului este deosebit de ri
dicat în rindul tinerelor fe
mei. Se estimează că nive
lul șomajului în rindul ti
neretului va crește în ur
mătoarele luni, ca urmare 
a apariției unor noi cereri 
pe piața muncii din partea 
absolvenților diferitelor in
stituții de învățămînt și a 
lăsării la vatră a contin
gentului militar.

Republica Capului Ver
de — unul 'dintre cele 
mai tinere state indepen
dente ale lumii — a fost 
proclamată la 5 iulie 1975.

Pentru arhipelagul de ori
gine vulcanică, situat la o 
distanță de 500 de kilometri 
de țărmul vestic al Africii, 
în apropiere de Senegal, cu
cerirea independenței a re
prezentat rodui unei înde
lungate lupte duse împotriva 
stăpînirii coloniale portu
gheze de poporul acestor te
ritorii, sub steagul Partidu
lui African al Independenței 
din Guineea-Bissau și Insu
lele Capului Verde. Cele 
cincisprezece insulițe din A- 
tlantic ce compun arhipela
gul — dintre care doar noua 
sînt locuite — au o suprafață 
de 4 033 kmp, iar statisticile 
cele mai recente (1975) indi
că o populație de 300 000 de 
locuitori. Capitala țării este 
orașul Praia, așezat pe insu
la Sâo Tiago, iar portul cel 
mai important, Mindelo, se 
află într-un golf al insulei 
Sâo Vicente. Principala în
deletnicire a populației o re
prezintă agricultura, supusă, 
nu de puține ori, capriciilor 
naturii. Anul trecut, la opt 
luni de la proclamarea inde
pendentei, după opt ani de 
mare secetă, în urma unor 
ploi bogate, insulele și-au 
recăpătat verdeața care a 
dat odinioară denumirea ar
hipelagului. Dar pentru a 
crea o bază solidă dezvoltă
rii naționale, pentru a putea 
înlătura urmele adinei lă
sate de peste cinci veacuri 
de dominație străină este 
necesar un rapid progres e- 
conomic, social și cultural. 
De aceea, proiectele de vii
tor dau prioritate industriei. 
Valorificarea resurselor na
turale in folosul poporului, 
lupta împotriva secetei, cre
area și dezvoltarea unor noi 
ramuri economice reprezintă 
doar cîteva din proiectele ce 
iși vor afla concretizare în
tr-o perioadă imediată în In
sulele Capului Verde.

Sprijinind cu fermitate, 
încă de la începuturile sale, 
lupta P.A.I.G.C. pentru o 
dezvoltare liberă, indepen
dentă a Guineei Bissau și 
Insulelor Capului Verde, 
România socialistă, profund 
atașată cauzei libertății po
poarelor, a salutat cu bucu
rie proclamarea independen
tei naționale a ~ 
Capului Verde, 
dintre tovarășul 
Ceaușescu și conducătorii 
P.A.I.G.C., documentele co
mune semnate cu aces
te prilejuri — expresie a 
solidarității active a poporu
lui nostru cu cauza dreaptă 
a luptei poporului din Insu
lele Capului Verde — au 
deschis căi multiple conlu
crării dintre cele două țări și 
popoare, adincirii și diversi
ficării acesteia in continuare, 
in interesul reciproc, al cau
zei păcii și înțelegerii intre 
popoare.

Republicii 
întîlnirile 

Nicolae

D. I.

alegeri prezidențiale și parlamentare• LA apropiata reuniune 
nivel înalt de la Colombo (Sri 
Lanka) a țărilor nealiniate, 
Peru consideră necesar să fie a- 
nalizată influența negativă a 
companiilor transnaționale în 
țările in care iși desfășoară ac
tivitatea, a declarat ministrul 
peruan al relațiilor externe, 
Miguel Angel de la Flor Valle. 
El a subliniat, de asemenea, ne
cesitatea abordării „cit mai pe 
larg posibil a problemelor speci
fice Americii Latine".

• VALUL violențelor s-a in
tensificat din nou in Irlanda de 
Nord unde in numai 24 de ore 
cinci persoane au fost ucise in 
cursul atacurilor organizate de 
extremiști.

• CU ajutorul unui împrumut 
primit din partea Japoniei (in 
valoare de 3 milioane de dolari), 
în Tailanda urmează să fie 
construit un centru de produ
cere a vaccinului contra febrei 
aftoase.

• POTRIVIT unui studiu în
tocmit sub egida O.N.U.. cu pri
vire la cererea mondială de e- 
nergie. intre anii 1950 și 1973, 
consumul de gaz natural în în
treaga lume a crescut de șapte 
ori. în același timp, consumul 
de energie electrică, energie nu
cleară și derivați ai petrolului 
a sporit de cinci ori.

• IN ACEST AN vînzările de 
cafea pe piața mondială vor de
păși valoric cifra de 8 miliarde 
dolari,, sumă din care Mexicu
lui îi. va reveni 
nuntat oficial 
Mexico.

După cum a 
tul mexican al 
țară va spori producția de ca
fea în acest an cu mai mult de 
35 la sută. Potrivit afirmațiilor 
aceluiași organism. înainte de 
luna septembrie a acestui ar.. 
47 de țări considerate principa
lele producătoare și consuma
toare de cafea vor semna la 
O.N.U. cea de-a treia Conven
ție internațională a cafelei, do
cument ce va reglementa co
mercializarea acestui produs pe 
piața mondială.
• Primul ministru al Indiei. In

dira Gandhi, și-a încheiat vizita 
oficială în R.D. Germană. Vi
zita a prilejuit examinarea sta
diului actual al relațiilor dintre 
cele două țări, a perspectivelor 
extinderii acestora și a unor 
probleme internaționale.

Potrivit comunicatului comun 
dat publicității la Berlin, cele 
două părți au reafirmat dorința 
de a dezvolta relațiile de prie
tenie existente între India și 
R.D.G.

Cu prilejul sărbătoririi Zilei 
naționale; a Statelor Unite aie 
Americii, ambasadorul S.U.A. la 
București. Harry G. Bames jr., 
a vorbit, duminică seara, la pos
turile noastre de radio și televi
ziune.

★
6 la sută, s-a a- 
la Ciudad de

anunțat Institu- 
cafelei. aceasta

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •

în Mexic au avut loc duminică 
alegeri prezidențiale și parla
mentare. Cei aproape 26 de mi
lioane de cetățeni cu drept de 
vot au fost chemați să desemne- 

;. pe o nouă perioadă de șase 
ani. viitorul șef al statului, pre
cum și pe cei 547 de noi depu- 
tați și senatori. Candidații în
scriși pe listele electorale și con
firmați de Comisia federală de 
resort 
partide recunoscute oficial în 
Mexic — Partidul Revoluționar 
Instituțional (P.R.I.). de guver- 
nâmint. Partidul Popular Socia
list (P.P.S.). Partidul Autentic al 
Revoluției Mexicane (P.A.R.M.) 
și Partidul Acțiunii Naționale 
(P.A.N.). aflat in opoziție. Din
tre aceste formațiuni politice, 
primele trei susțin candidatura 
la președinție a fostului minis
tru de finanțe. Jose Lopez Por
tillo. reprezentantul Partidului 
Revoluționar Instituțional, de 
guvernămint.

în cursul campaniei electora
le, Jose Lopez Portillo s-a pro
nunțat pentru un dialog des
chis cu toate sectoarele popula-

zc.

reprezintă cele patru

ției, pentru consolidarea econo
miei naționale și lichidarea tu
turor formelor de dependență, 
reducerea decalajelor economi
ce ce despart Mexicul de state
le puternic industrializate. Pe 
plan extern, Jose Lopez Portillo 
a declarat că va dezvolta și 
consolida politica activă, bazată 
pe „respectarea principiilor su
veranității naționale, neameste
cului în treburile interne, auto
determinării, îndeplinirii înda
toririlor și drepturilor economi
ce ale statelor, soluționării prin 
mijloace pașnice a problemelor 
internaționale".

Viitorul președinte urmează 
să-și preia mandatul în luna de
cembrie a acestui an.

Delegația Camerei Deputaților 
din Congresul Național al Bra
ziliei, condusă de Joachim 
Coutinho, președintele Comisiei 
de relații externe a Camerei 
Deputaților, care a efectuat o 
vizită în țara noastră la invita
ția Comisiei pentru politică ex
ternă și cooperare economică 
internațională a Marii Adunări 
Naționale, a părăsit, duminică 
după-amiază, Capitala.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, oaspeții au fost salu
tați de Corneliu Mănescu, pre
ședintele Comisiei pentru poli
tică externă și cooperare eco
nomică internațională a M.A.N., 
Horia Tatu, membru al Comi
siei.

o

LLAN : Moșilor (orele 15,30; 13; 
20)

ASTĂ-SEARĂ DANSAM ÎN FA
MILIE : Timpuri Noi (orele 9; 
11.15: 13.30; 15,45: 18; 20.15).

COMEDIE FANTASTICĂ : Popu
lar (orele 16,30; 18,30; 20,15).

CAVALERII TEUTONI : Rahova 
(orele 15,30: 18,30).

CURSA GREA : Floreasca (ore
le 13,30; 15,45: 18; 20,15).

PRIN CENUȘA IMPERIULUI : 
Lira (orele 15,30; 18), Grădina Lira 
(ora 20.15).

TIMPUL ȘTERGE . TOTUL : 
Cringași (ora 17).

OPERAȚIUNEA „MONSTRUL" t 
Munca (orele 15,30; 18; 20),

EU ȘI DRAGELE MELE MA- 
TUȘI : Pacea (orele 16; 18; 20).

NEAMUL ȘOIMĂREȘT1LOR ; 
Giulești (orele 16; 19).

O ZI DE NEUITAT : Flacăra 
(orele 15,30; 18; 20).

MISIUNE PRIMEJDIOASĂ : Bu- 
cegi (ora 18,45), Grădina Bucegi 
(ora 20,30).

FAMILIILE PATRIOȚILOR CA- 
ZUȚI : Lumina (orele 9; 11,15;
13.30; 16; 18,15; 20,30).

VIAȚA PERSONALA : Progresul 
(orele 15,30; 16,45; 20).

MAGNOLIA ÎNFLOREȘTE DIN 
NOU : Vitan (orele 15.30; 18).

ZORRO : Unirea (orele 15; 17.45), 
Grădina Unirea (ora 20,30),

CONVERSAȚIA : Eforie (orele 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30: 21).

TRANDAFIRUL ALB : Grădina 
Vitan (ora 20.30),

cer1'. 19,00 Meridiane melodii. 19.20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20.00 
Film serial pentru copii : „Blin- 
dul Ben". Episodul 3. 20.25 întil- 
nire cu... Margareta Pîslaru. Ste
la Popescu și Ștefan Bănică. 
20.55 Modul nostru de viață. Re- 
portaj-dezbatere. 21,15 Telex. 21.20 
Tezaur de cîntec românesc. Oas
peți de peste hotare interpretind 
muzică românească. 21.45 Studioul 
de poezie. 22,15 închiderea pro
gramului.

PROGRAMUL I
16,00 Album Teleșcoală. 16,30 

Emisiune în limba maghiară. 19.00 
Imagini din Venezuela. 19,20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 
Avanpremieră TV. 20,05 Teatru- 
dezbatere. Primul episod : „Scri
sori pentru doi adolescenți". 21,15 
Publicitate. 21,20 Roman-foileton : 

-„Țăranii". Episodul 2. 22,10 24 de 
ore. 22,30 închiderea programului.
PROGRAMUL II

17,00 Telex. 17,05 Restituiri istori
ce — documentar. 17,30 Festivalul 
filmului muzical la Televiziune. 
Filmul artistic „O stea cade din

A.R.I.A. (la Sala Palatului): CU 
CĂRȚILE PE FAȚA - spectacol 
concurs — ora 20 ; Circul 
„București" : CIRCUL PE GHEA
ȚA (Ansamblul Circului Mare 
din Moscova) — ora 19,30 ; 
Ansamblul „Rapsodia Română": 
FRUMOASA EȘTI. MÎNDRĂ ȚARA
— ora 18,30; A.T.M. (Sala Teatru
lui „ion Creangă"): EXCURSIA - 
ora 19,30; Teatrul Mic (Rotonda 
scriitorilor — Cișmigiu): SUFLET 
DIN SUFLETUL NEAMULUI MEU
— spectacol de sunet și lumină — 
ora 20,30.

• INFORMAȚIILE TRANSMISE PlNA ACUM DE SONDA 
SPAȚIALA „VIKING-1" confirmă ipoteza că atmosfera marțiană 
este suficient de densă în anumite zone ale planetei pentru a 
permite existența apei, în mici cantități și pentru scurte perioa
de de timp în formă lichidă. După cum au indicat experții 
n.a.s.a., aceasta sporește posibilitatea unor forme de viață pe 
planeta Marte. Studierea datelor recepționate la Pasadena con
firmă,^ pe de altă parte, faptul că atmosfera marțiană conține 
cantități de argon. Importanța unei asemenea descoperiri constă 
în aceea că se poate trage concluzia că Marte a avut cîndva o 
atmosferă mult mai densă. Este posibil ca aspectul planetei să 
fi fost'în trecut cu totul altul, atmosfera permițînd existenta 
unor cursuri de apă și menținerea temperaturii in limite mode
rate — factori care ar fi putut duce la apariția vieții. După cum 
s-a anunțat, amartizarea sondei spațiale este prevăzută pentru 
data de 17 ,iulie. la ora 10,00 GMT. Cea de-a doua sondă de tip 
„Viking", lansată mai tîrziu de la Cape Canaveral, evoluează 
normal pe traiectoria spre „planeta roșie", urmînd a ajunge în 
vecinătatea ei la începutul lunii septembrie © BLOC PENTRU 
NEFUMATORI. Asociația nefumătorilor din Canada negociază, 
în prezent, cu o firmă de construcții, realizarea unui bloc de 
locuințe cu 16 nivele, destinat în exclusivitate unor persoane care 
nu fumează. Preocupați de înmulțirea incendiilor provocate de 
neglijența fumătorilor, membrii Asociației par să fi ajuns la 
concluzia că numai o asemenea clădire ii poate adăposti în si
guranță • INUNDAȚII IN BANGLADESH. Peste un milion de 
locuitori ai regiunilor din nord-estul Bangladeshului au fost 
afectați de ploile musonice, apreciate ca cele mai puternice din 
ultimii 30 de ani. În zona Sadar din districtul Sylhet numeroase 
persoane au fost evacuate iar comunicațiile terestre sînt întrerup
te • PROIECT PENTRU REALIZAREA UNEI VERSIUNI ÎMBU
NĂTĂȚITE A SUPERSONICULUI „CONCORDE". Franța șl 
Marea Britanie preconizează realizarea unei versiuni îmbunătă
țite a avionului supersonic de pasageri „Concorde" — scrie re
vista „Air and Space". Noul tip ar urma să aibă o rază de ac
țiune de aproximativ 7 000 kilometri cu 650 kilometri mai mare 
ca a actualului „Concorde" și, în același timp, va produce mult 
mai puțin zgomot. Conform proiectelor, aparatul ar trebui să 
intre în serviciul comercial în 1980. Investițiile necesare pentru 
realizarea noii versiuni sînt apreciate la 10 milioane de franci.
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