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U.T.C. a tinerilor

CE ÎNTREPRINDEȚI PENTRU 
BUNA GOSPODĂRIRE
A MATERIALELOR PE ȘANTIERE ?

Tinirul reglor Gheorghe Manole, din secția extrudere, a întreprin
derii de mase plastice Buzău, intervine operativ in toate fazele de 

producție care necesită prezența sa.
Foto : GHEORGHE CUCU

ZIUA INTERNAȚIONALĂ PENTRU APĂRAREA COPILULUI L Din cronica intrecerii socialiste^

Copiii noștri cresc
odată cu țara

• POPULAȚIA ȘCOLARA A ANULUI DE INVAȚAMINT 1976—1977 REPREZINTĂ APROAPE 5 MILI
OANE JUMĂTATE. NUMAI ÎN CLASA INTII AU INTRAT, LA 15 SEPTEMBRIE 1976, 430 000 COPII.
• PESTE 92 LA SUTA DIN COPIII ÎN VlRSTA DE CINCI ANI SE AFLA CUPRINȘI IN GRĂDINIȚĂ. 
DIN TOTALUL COPIILOR DE VIRSTA PREȘCOLARA, PESTE 77,6 AU FOST CUPRINȘI IN ACEST 
AN IN INVAȚAMINTUL PREȘCOLAR. « PENTRU ÎNTREȚINEREA ȘI EDUCAREA COPIILOR ÎN 
AȘEZAMINTELE PREȘCOLARE, IN ȘCOLI DE DIFERITE GRADE, STATUL CHELTUIEȘTE SUME 
IMPORTANTE : PENTRU UN COPIL GĂZDUIT IN CREȘA SE CHELTUIESC, ANUAL, PESTE 6 000 
LEI, IN GRĂDINIȚE — PESTE 1 700 LEI, ACEEAȘI SUMA FIIND ALOCATA, ANUAL, PENTRU FIE
CARE COPIL DIN INVAȚAMINTUL PRIMAR ȘI GIMNAZIAL ; SE CHELTUIESC ANUAL PESTE 3 400 
LEI PENTRU FIECARE ELEV DIN INVAȚAMINTUL LICEAL. a RECENT, MASURILE ADOPTATE 
DE COMITETUL POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R. PREVĂD MAJORAREA ALOCAȚIEI DE 
STAT PENTRU COPII, A AJUTOARELOR CARE SE ACORDA MAMELOR CU MAI MULTI COPII. IN 
ACTUALUL CINCINAL, ALOCAȚIILE PENTRU COPII SE MAJOREAZĂ IN MEDIE CU 30 LA SUTA,

IN ACEST SCOP STATUL ALOCIND, ANUAL, CIRCA 2,2 MILIARDE LEI.

Prima zi din iunie reprezintă 
o dată anume în calendar : ziua 
cind lumea întreagă își omagia
ză viitorul, luptind pentru a- 
părarea lui. Pe copii. E, deci, și 
ziua' copiilor noștri. Dar ziua 
copiilor noștri este in fiecare 
zi. In fiecare zi, părinții, socie
tatea în întregimea sa le ve
ghează creșterea de „feți fru
moși comuniști". Așa i-a numit, 
cu dragoste de părinte, pe co
piii țării, secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, îndemnindu-i să 
crească în școală, în familie, in 
organizația lor demn, frumos, 
curajos. O asemenea continuă 
sărbătoare a copilăriei reprezin
tă, de fapt, chintesența unei so

cietăți socialiste — ca a noastră, 
care și-a asumat pe de-a-ntre- 
gul răspunderea pentru genera
țiile care, la răspintii de ani- 
invățătură și ani-muncă, așteap
tă să preia ștafeta viitorului.

Se spune, pe bună dreptate, că 
chipul unei țări se oglindește 
cel mai fidel pe chipul copiilor 
ei, în viața și activitatea aces
tora, in modul cum cresc ei din 
fragedă pruncie. Cind citim 
planurile prezente și viitoare 
ale României, avem sentimentul 
că citim biografiile copiilor noș
tri la vîrsta tinereții și maturi
tății. Este îndeajuns să reve
dem documentele de partid, pre- 
figurînd dezvoltarea țării, ca s4 
ne apară limpede in față „ram

Despre temeinici* muncii pe un șantier, des
pre capacitatea organizatorică a constructorilor, 
vorbește de la bun inceput și felul in care sint 
gospodărite materialele de construcții, utilajele. 
De aici începe, de fapt, să se contureze cartea 
de vizită a unui șantier. Nu doar ca o simplă 
firmă in care să primeze latura estetică, ci, in 
primul rind, ca o atitudine morală, ca o răspun
dere față de valoarea fiecărui leu investit. Pen

tru că, felul in care aceste fonduri sint gospo- , 
dărite se regăsește in cele din urmă in ritmul i 
de lueru pe șantier. In eficiența muncii eon- 
structurilor, in ultimă instanță, in respectarea 

< termenelor de punere in funcțiune a viitoarelor
obiective. Iată de ce orice fel de risipă de acest 
gen este un semn de întrebare ce se ridică in , 
fața celor ce o generează.

RUGINA NEGLIJENȚEI 
PÂTEAZA... CONTUL 

ECONOMIILOR

Pe un panou Înalt de peste 
patru metri pe care constructo
rii furnalului nr. 5 de la Com
binatul siderurgic Galați și-au 
afișat angajamentele, stă scris: 
„Fiecare angajat va efectua cel 
puțin 10 ore de muncă patrio
tică pentru înfrumusețarea locu
rilor de muncă". O inițiativă 
care te duce cu gindul la fap
tul că șantieriștii au avut de 
la bun inceput in vedere și po
sibilitatea de apariție a risipei 
pe care și-au propus s-o elimine 
in acest fel. O inițiativă ale că
rei rezultate am fi dorit să le 
consemnăm cu plăcere dacă 
aceste rezultate ar exista in
tr-adevăr. Dar, din păcate, in 
spatele invitației la o mai bună 
gospodărire, la numai cițiva me
tri, imagini de tipul celeia pe 
Care o prezentăm. Bile de lemn, 
de care dulgherii de pe alte 
șantiere din platformă duceau 
mare, lipsă, tone de oțel de care 
constructorii furnalului 6, aflat 
la fundație, au mare nevoie, 
construcții și tuburi metalice de 
tot felul putrezesc și ruginesc 
Îngrămădite intr-o dezordine 
care ar putea fi evitată printr-o 

pele de lansare" spre muncă și 
creație, spre afirmare ale copii
lor. Căci, vorbind despre copiii 
de azi, vorbim despre femeile 
și bărbații anului 2 000, față de 
care avem responsabilitatea să-i 
formăm în spiritul celor mai cu
tezătoare planuri, al îndrăznelii 
in știință, in tehnică, în mun
că. In acest spirit ii cresc pă
rinții, școala, organizația, socie
tatea, avind avantajul că au la 
îndemână o pedagogie inedită, 
comunistă privind formarea ti
nerei generații, al cărei autor 
este partidul, însuși secretarul

LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare in pag. a III-a) 

simplă acțiune de muncă pa
triotică, in numai citeva ore. Și 
poate nici de așa ceva n-ar fi 
nevoie dacă fiecare lucrător ar 
dovedi permanent mai mult spi
rit gospodăresc. O invitație la 
Întărirea acestui spirit ar trebui 
să fie și rugina care cuprinde 
tot mai mult utilajele ce nu au 
fost încă montate. Iată și in 
acest sens o imagine: un elec
tromotor, inventariat cu numă
rul 1 732, și atașat la un utilaj 
adus în șantier cu comanda 
20 010, a fost prins de mult de 
rugina neglijenței. Explicațiile 
de genul celor oferite de Sandei 
Popa, activist al comitetului 
U.T.C. pe platformă — „La in
vestiții de această mărime și 
pierderile sint de proporția ei“ 
— nu scuză starea de fapt, ci o 
acuză. O stare de fapt pe care 
încerca să o explice, la fel de 
neîntemeiat, și Virgil Ghindă, 
secretarul comitetului U.T.C. al 
întreprinderii de construcții și 
montaje siderurgice Galați, care 
se lamenta de faptul că tinerii, 
fiind intr-un număr foarte mare 
pe șantiere, organizațiile U-T.C. 
cu greu îi pot antrena la acțiuni 
de gospodărire. Un argument 
care, dimpotrivă, se constituie 
într-o critică la adresa unei ast
fel de optici.

• Cu realizările din luna 
mai, cind a obținut cea mai 
mare creștere a productivi
tății muncii pe bazinul Văii 
Jiului, colectivul exploatării 
miniere Paroșeni a majorat 
la peste 30 000 tone producția 
de cărbune extrasă peste 
prevederile de plan de la în
ceputul anului. Sporul pro
ducției se datorește finaliză
rii in practică a unui com
plex de măsuri și acțiuni 
privind perfecționarea tehno
logiilor de lucru, sporirea 
gradului de mecanizare a lu
crărilor din subteran și Îm
bunătățirii organizării muncii.

• OAMENII MUNCII RO
MANI, MAGHIARI ȘI GER
MANI din județele Mureș, 
Covasna. și Harghita au in
trat in ultima lună din pri
mul semestru din acest an 
cu un spor de producție eva
luat la peste 400 milioane 
lei. Succesul este rezultatul 
aplicării de către comitetele 
oamenilor muncii din unități 
a peste 1 200 propuneri făcu
te de muncitori fruntași in 
producție» maiștri, tehnicieni, 
ingineri, economiști, in adu
nările oamenilor muncii, pro
puneri care au vizat sporirea 
productivității muncii, îmbu
nătățirea calității produselor, 
folosirea mai eficientă a ma- 
șinilor-unelte, ca și » spați
ilor existente.
• OAMENII MUNCII DIN 

INDUSTRIA JUDEȚULUI

CAMPANIA

AGRICOLĂ

Din experiența 
unităților 
fruntașe

Extinderea 
suprafețelor 

irigate — 
suportul 

producțiilor 
record 
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ILUSTRATA DIN FAURE) PE 
ADRESA IJ.GM. BRĂILA

Ansamblului de construcții din 
centrul civic al orașului Fâurei 
urmează să i se adauge in acest 
an încă două blocuri de locuințe 
cu 132 de apartamente. De la 
Dumitru Nedelcu. contabil șef 
la Consiliul popular orășenesc, 
aflăm că pentru ridicarea lor, 
întreprinderea județeană de 
construcții-montaj Brăila a ata
cat lucrările incă din primul tri
mestru. De atunci au trecut mai 
bine de două luni, dar in locul 
unde ar fi trebuit să fie acum 
schele înălțate și constructori 
lucrînd, nu am găsit decit o 
groapă inundată, iar in mijlocul 
ei un cilindru compresor de 12 
tone. Nici un om, nici un con
structor. Intr-un tirziu, sare 
peste un gard și se apropie de 
compresor un tînăr, după toate 
aparențele, mecanicul. Lingă ro
țile ruginite ale utilajului, semn 
că n-a mai fost folosit demult, 
mecanicul compresorist Nicu 
Lasou ne spune:

„Eu azi am venit de Ia Brăila,
N. COȘOVEANU 
PAVEL PERFIL

(Continuare in pag. a III-a)

SUCEAVA au Încheiat cea 
de-a cincea lună a anului cu 
un bogat bilanț de reali
zări. îndeplinind înainte de 
termen sarcinile de plan ale 
perioadei, ei au înscris un 
spor de producție marfă 
evaluat Ia circa 215 milioane 
lei.

e FURNALIȘTII DE LA 
ÎNTREPRINDEREA „VICTO
RIA" din Călan au înscris în 
cronica intrecerii socialiste a 
5 000-a tonă de fontă elabo
rată peste prevederile de 
plan aferente perioadei care 
a trecut de la Începutul anu
lui. De menționat că sporul 
producției de metal, care se 
datorește utilizării Ia para
metri superiori a agregate
lor, s-a realizat în condițiile 
reducerii consumului specific 
planificat cu 1,5 kg cocs me
talurgic de fiecare tonă de 
fontă realizată.

Lucrătorii din celelalte 
sectoare productive ale aces
tei vechi unități metalurgice 
de pe Valea Streiului au dat, 
in același timp, in plus, mai 
mult de 3 000 tone semicocs 
și cocs brichete pentru 
furnale, 1100 tone utilaje de 
turnare pentru oțelării și în
semnate cantități de cilindri 
de laminor și alte produse. 
In perioada primelor cinci 
luni ale anului s-a realizat, 
pe ansamblul întreprinderii, 
o producție suplimentară in 
valoare de peste 15 milioane 
lei.

RELATĂRI ALE REPORTERI
LOR ZIARULUI, PREZENȚI IN 
SĂLILE IN CARE SE DESFĂ
ȘOARĂ MAREA FINALA

Corul „Cam erata" ol sindicatelor tnvățămint din Iași 
foto I VASILE RANGA

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
• Ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Mongole

Marți, 31 mai. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit pe 
Mangalin Dughersuren, minis
trul afacerilor externe al Repu
blicii Populare Mongole, care a 
făcut o vizită oficială de 
prietenie în țara noastră.

La primire au participat to
varășa George Macovescu. mi
nistrul afacerilor externe, și 
Traian Gârba. ambasadorul 
României la Ulan Bator.

A fost de față Giambyn 
Niamaa. ambasadorul Mongo
liei la București.

Ministrul afacerilor externe 
al Mongoliei a transmis tovară
șului Nicolae Ceaușescu un 
cald salut din partea tovarășu
lui Jumjaaghiin Țedenbal, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, președin

• Președintele Partidului Muncitoresc Norvegian

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, s-a întâlnit, 
marți după-amiază, cu pre
ședintele Partidului Muncitoresc 
Norvegian. Reiulf Steen, care, 
la invitația Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, 
face o vizită în țara noastră.

Oaspetele a fo6t însoțit de 
Bjorn Tore Godal, secretar al 
partidului pentru problemele in
ternaționale.

La întrevedere au participat 
tovarășii Emil Bobu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ște
fan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Președintele Partidului Mun
citoresc Norvegian a adresat 
calde mulțumiri pentru invita
ția de a vizita România, pentru 
posibilitatea ce i-a fost oferită 
de a cunoaște direct țara noas
tră, unele realizări remarcabile 
din viața și activitatea poporului 
român pe calea progresului eco
nomic și social.

• Președintele Fundației culturale americano-române
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, marți di
mineața, pe Barbu Niculescu, 
președintele Fundației cultura
le americano-române, care efec
tuează o vizită în țara noastră.

La primire a participat, tova
rășul Cornel Burtică, mernbru 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R. ,

A fost prezent Harry Barnes 
jr., ambasadorul S.U.A. la Bucu
rești.

Exprimînd vii mulțumiri pen
tru onoarea de a fi primit de 

tele Prezidiului Marelui Hural 
Popular al Republicii Populare 
Mongole, precum și urări de 
succes poporului român în în
făptuirea Programului de fău
rire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să 
transmită tovarășului Jumjaa
ghiin Țedenbal un salut căl
duros, iar poporului mongol 
urarea de a obține noi realizări 
în opera de construire a socie
tății socialiste.

în cursul întrevederii, a fost 
apreciată cu satisfacție evoluția 
rodnică. mereu ascendentă, a 
relațiilor de prietenie trainică, 
de solidaritate și colaborare 
multilaterală dintre țările, parti
dele și popoarele noastre. Tot
odată, a fost exprimată dorința 
comună ca, pe baza hotăririlor 
convenite cu prilejul dialogului 
la nivel înalt, să se amplifice 
necontenit aceste raporturi, în

In timpul convorbirii a fost 
exprimată de ambele părți do
rința de a dezvolta relațiile din
tre cele două partide în interesul 
popoarelor român și norvegian, 
de a sprijini dezvoltarea colabo
rării dintre România și Norve
gia, in special a schimburilor co
merciale și cooperării economi
ce, precum și conlucrarea dintre 
cele două țări pe plan interna
țional.

S-a subliniat necesitatea res
pectării dreptului fiecărui po
por de a-și hotărî in mod liber 
și independent destinele sale, 
de a-și alege calea propriei dez
voltări economice și sociale.

Abondindu-se unele aspecte 
ale situației actuale internațio
nale, s-a relevat rolul important 
care revine tuturor statelor, ță
rilor mici și mijlocii, în soluțio
narea în interesul popoarelor a 
problemelor majore care con
fruntă omenirea. în acest con
text, a fost manifestată dorința 
de a contribui la creșterea ro
lului Organizației Națiunilor 
Unite, al altor organisme inter

șeful statului român și posibi
litatea oferită de a vizita din 
nou România, oaspetele a arătat 
că este deosebit de impresionat 
de marile realizări obținute de 
poporul român în construcția 
unei economii moderne și a 
subliniat rolul de importanță 
excepțională al președintelui 
Nicolae Ceaușescu în ridicarea 
României, prestigiului ei în 
lume.

Cu acest prilej, a fost expri
mată dorința de a intensifica 
schimburile pe tărîmul culturii 
pentru mai buna cunoaștere a 

folosul construcției socialiste in 
România și Mongolia, spre bi
nele ambelor țări și popoare, al 
cauzei generale a socialismului 
și păcii în lume.

A avut loc, de asemenea, un 
schimb de vederi In probleme 
actuale ale vieții politice inter
naționale. 'A fost reafirmată 
voința celor două partide și țări 
de a-și aduce și in viitor o con
tribuție activă la întărirea uni
tății și colaborării țărilor socia
liste, a mișcării comuniste și 
muncitorești, la adincirea coope
rării internaționale, la eforturi
le pentru asigurarea destinderii 
și securității în Europa și în 
lume, la instaurarea unei noi 
ordini economice mondiale, la 
soluționarea problemelor con
temporaneității în interesul po
poarelor, al progresului, demo
crației și păcii.

întrevederea a decurs !ntr-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

naționale sub egida O.N.U. ' în 
rezolvarea acestor probleme. S-a 
exprimat hotărîrea celor două 
părți de a acționa pentru lichi
darea subdezvoltării și instau
rarea unei noi ordini economice 
mondiale, pentru înfăptuirea 
dezarmării și, în primul rind, a 
dezarmării nucleare, pentru des
tindere și securitate internațio
nală.

In timpul discuției, s-a evi
dențiat, de asemenea, necesita
tea că apropiata reuniune , de Ia 
Belgrad să se desfășoare intr-un 
spirit de înțelegere și conlucra
re, fără confruntări, să ducă la 
realizarea de înțelegeri pentru 
înfăptuirea deplină a tuturor 
celor convenite la Conferința 
pentru securitate și cooperare 
în Europa. In acest cadru, s-a 
subliniat importanța deosebită 
pe care o are în lupta pentru 
pace și progres social dezvolta
rea colaborării și înțelegerii în
tre toate forțele muncitorești, 
progresiste, democratice.

întrevederea s-a desfășurat 
lntr-o atmosferă cordială, priete
nească.

valorilor spirituale ale poporu
lui român și poporului ameri
can, pentru întărirea prieteniei 
și colaborării-dintre ele.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
apreciind activitatea Fundației 
culturale americano-române în 
promovarea colaborării cultura
le româno-americane, în dezvol
tarea bunelor relații dintre ță
rile și popoarele noastre, a 
transmis membrilor fundației 
cele mai bune urări de succes.

Primirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, priete
nească.

• Competiția recita
torilor - PUTEREA 
DE A TRANSMITE 
EMOȚIA ÎNALTA A 
POEZIEI PATRIO
TICE.

• VITALITATEA UNEI 
ARTE STRĂVECHI 
(Păpușarii, în cert 
progres calitativ și 
cantitativ).

• La „Atelier 35" : 
CERTITUDINI Șl 
SEMNE PROMIȚĂ
TOARE.
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Vacanța

MARELE FESTIVAL NAȚIONAL ÎN FAZA REPUBLICANĂ
pionierilor

Puterea de a transmite
emoția înaltă

a poeziei patriotice
• In sala Teatrului de comedie își dispută cu ardoare șansele 24 de colective 
teatrale, 19 colective de montaje literar-muzicale, 24 de recitatori • O con
stantă a recitalurilor de poezie - opțiunea pentru 
patriotice • Recitatorii țărani, interpreți ai propriei

filonul de aur al liricii 
creații, au entuziasmat

La faza interjudețeană a 
Festivalului „Cintarea României" 
numărul colectivelor artistice 
prezente în concurs a fost im
presionant : 870, cu 28 000 de in
terprets o amplă desfășurare de 
forțe artistice care și-au dispu
tat cu ardoare dreptul de a evo
lua în faza republicană. în a- 
ceste zile festive, cind în cîteva 
din sălile de spectacol bucu- 
restene s-a ridicat cortina „fina
lei", Capitala trăiește bucuria 
de a găzdui 350 de colective 
artistice, cele mai bune din cele 
mai bune. în cadrul cărora au 
evoluat și continuă să evolueze 
într-o competiție strinsă, prin, 
ștacheta ridicată a valorii 
concurentelor, cjeosebit de pa
sionantă, 14 000 de artiști ama
tori.

în eleganta sală a Teatrului 
de Comedie, mesagerii Thaliei 
din 39 de județe așteaptă „ver
dictul juriului" : 24 de colective 
teatrale care s-au prezentat în 
concurs cu lucrări dramatice 
contemporane și clasice. 19 
montaje literar-muzicale, 9 re
citaluri de poezie, 24 de recita
tori.

Caracterul de competiție exi
gentă se vede și din această 
riguroasă selecție : s-au prezen
tat în desfășurarea scenică mo
mente artistice impresionante, 
cu un bogat conținut de idei, în 
modalități artistice variate, 
complexe, care fac dificilă sarci
na juriului și stimesc ropote de 
aplauze spectatorilor. Vom sub
linia aici diversitatea și bogă
ția repertoriului, patriotismul 
ardent al montajelor literar-mu
zicale, patosul și măiestria re
citatorilor. Vom reliefa de ase
menea valoroasa contribuție la

cunoașterea tezaurului artei 
noastre populare pe Care între
cerea o prilejuiește. Am urmă
rit montaje de versuri ostășești, 
patriotice, de dragoste, bala
dești, de vitejie, haiducești, pe 
care recitatorii le-au adus pe 
scena concursului. în memoria 
publicului s-au înscris cu sigu
ranță spectacolele de teatru 
nescris, recitalurile de versuri 
din anii fierbinți ai războiului 
pentru independență, poezia 
legată de tumultul marii răs
coale din 1907, ca și lirica ori
ginală a cîtorva recitatori, poeți

COMPETIȚIA 
RECITATORILOR

țărani români, maghiari, ger
mani, voci îngemănate în
tr-o splendidă corală a cîntării 
trecutului de luptă, prezentului 
socialist al patriei unice, Repu
blica Socialistă România. Notăm 
aici numai cîteva din colecti
vele artistice care s-au impus 
prin puterea de a transfigura 
artistic o emoție înaltă : mon
tajul literar-muzical „Efigie" 
prezentat de Școala militară de 
ofițeri activi „Nicolae Bălcescu" 
din Sibiu ; montajul de versuri 
populare al. Casei de cultură din 
jibou ; montajul literar-muzical 
„Fără lege și judecată. 1907“, al 
căminului cultural din Costești. 
Vîlcea ; montajul literar-muzical 
„Rostul dragostei să-1 știm", 
interpretat de artiști amatori de 
la Casa de cultură din Drobeta- 
Turnu Severin.

în ceea ce privește recitatorii, 
multi din cei prezenți pe scena 
finaiei sint personalități artisti
ce distincte, înzestrate cu pro
fundă sensibilitate, capabili să 
transmită mesajul vibrant, pa
triotic. revoluționar al poemelor 
recitate (poeme alese cu grijă 
pentru valoare), din literatura 
noastră clasică și contemporană. 
Am remarcat dintre ei pe 
Poputa Constantin din Bihor, cu 
poezia „Trei doamne și toți trei" 
de George Coșbuc, pe Eva Be- 
nedek cu poemul „Vis pe aero
port" de Szilaghi Domokos și 
EJisabeta Balogh cu poemul 
„Strămoșilor" de Petre Ghelmez. 
Un loc aparte în această fina
lă, prin înălțimea emoției și 
semnificației, l-au avut recita
torii poeți țărani sau recitato
rii care au adus în concurs 
vechi balade, doine, unele com
plet necunoscute, făcînd în felul 
acesta un veritabil act de cul
tură : Stela Pintea din Satu 
Mare care a recitat o variantă 
locală a „Mioriței" ; poetul țăran 
Ghiță Baciu din județul Covas- 
na. căminul cultural din Intor- 
sura Buzăului care a recitat 
poeziile proprii „Eroilor din 
1907“ și „Neatîrnare" ; Feher Io
sif, țăranul poet din 
Bogata, 
după ce 
maghiară 
muncitori 
citat din 
traducere 
de neuitat, momente de artă si 
de înaltă simțire patriotică, 
socialistă, sub semnul cărora se 
înscrie această finală a primei 
ediții a festivalului muncii și 
creației „Cintarea României".

SMARANDA JELESCU

comuna 
județul Mureș, care 

a recitat în limba 
poemul său „Săraci 
din timpuri", l-a re- 

nou în românește în 
proprie. Momente vii.

La „ATELIER 35“
CERTITUDINI Șl SEMNE PROMIȚĂTOARE 

talente, incontestabil autentice 
talente, situate abia la început 
de drum, aflate în faza de arti
culare a unei viziuni originale, 
cind, — faptul nu surprinde pe 
nimeni — este aproape normal 
ca tînărul să imite o atitudine 
sau alta, să calchieze o soluție 
plastică sau alta.

Oricum, asemenea constatări 
ne conduc la ideea că o repre
zentare fragmentară a creației 
unui debutant nu are darul de 
a fi pe deplin convingătoare, de 
a impune publicului o viziune 
artistică nouă. Rămînem în con
secință partizanii expoziției per
sonale ori ai restrînsei expozi
ții de grup, în asemenea situa
ții, capabile să exprime cu mai 
multă claritate extensia și pro
funzimea căutărilor tinerilor ar
tiști. Antologiile, credem, sînt 
mai propice virstei retrospecti
velor. Acordînd prezentei expo
ziții ceea ce i se cuvine, fiind
că ne prilejuiește întîlnirea cu 
cîteva lucrări de valoare, cu 
nume noi în plastica noastră, 
ale căror calități etalate, fie și 
parțial, ne îndeamnă a le ur
mări cu interes în viitor, rămî
nem la observația că „Atelier 
35“ mal are încă unele datorii 
față de noii absolvenți ai insti
tutelor de artă. în locul ,,decu
pajului" atelierului lor, 
dreptunghiul unei singure 
crări, așteptăm, „secțiunea 
cestuia, în mai generoase expo
ziții personale sau de grup, așa 
cum spuneam.

în cadrul Festivalului național 
„Cintarea României", Comitetul 
municipiului București al U.T.C. 
și Comitetul U.T.C. al sectorului 
1 au inițiat intre 23—29 mai- o 
săptămină cultural-artistică a 
tineretului, sub genericul 7 arte 
în 7 zile. Ziua artelor 
tice, a V-a (27 mai), a cu
prins drept principală 
nifestare vernisajul unei 
poziții de sculptură și grafică a 
celor mai tineri artiști, mulți 
dintre ei absolvenți de numai 
un an sau doi ai institutelor 
noastre de artă, Ia galeriile 
„Orizont", sala Cenaclului tine
retului din U.A.P., cunoscut prin 
tradiție sub denumirea de „Ate
lier 35".

Remarcăm în sculptură tineri 
creatori care recurg la îndrăz
nețe stilizări ale modelului 
uman, care cultivă un modelaj 
vibrant și sensibil (Gheorghe 
Adam. Viorel Fârcaș, Nicolae 
Fleissig, Mihai Istudor. Leo
nard Răchită, Elod Kocsis), ori 
tineri creatori care pornind de 
la aceleași premise generoase — 
omul și universul său spiritual 
— încheagă imagini alegorice, 
de o rafinată și insolită sugesti
vitate (Ion lancuț, Mihai Istu
dor, cu interesantul său „pro
iect arhitectonic"). Observăm 
în acest domeniu un larg regis
tru stilistic și conceptual, în care 
coexistă armonios studiul și fac
tura realistă de interpretare a 
figurii umane (Dumitru Jura- 
vale, Liviu Rusu). cu libera tra
ducere a unei realități mai cu
prinzătoare — motivele vegetale

plas-
ma- 
ex-

5
sau organice, depun mărturie 
pentru ceea ce vrem să spunem 
— care scot in evidență puterea 
de sinteză și invenție a autori
lor, cu accent fie pe euritmia 
decorativă (Manuela Siclodi, 
Bela Crișan), fie pe semnifica
ții general umane (Tiberiu 
Bențe).

în ciuda dimensiunilor reduse 
ale lucrărilor, a selecției severe 
dictate în primul rînd de spa
țiul restrins (fiecare artist este 
reprezentat de una sau două 
piese), putem identifica totuși 
personalități distincte, o arie 
specifică a preocupărilor tineri-

PLASTIC"■
lor expozanți, un timbru origi
nal prin care se impun atenției 
publicului și criticii.

Din păcate, nu sîntem- în po
sibilitatea de a spune același 
lucru despre grafică, domeniu 
ilustrat de 17 creatori -. Lucră
rile, realizate în cele mai di
verse tehnici, vădesc spontanei
tate, vervă, un bagaj apreciabil 
de cunoștințe profesionale. Dar 
toate au un aer comun, elabo
rate parcă cu prea mici dife
rențe. fapt ce are darul de a 
ne atrage atenția atît asupra 
modului în care instruiește și 
modelează o viitoare personali
tate școala.

Firește, este Impropriu a for
mula judecăți definitive despre

Formația de fluierași a căminului cultural din comuna Vinători, județul Iași.

Vitalitatea unei arte străvechi
La Casa de cultură ..Petofi 

Sandor", după trei zile de tre
cere in revistă a formațiilor de 
teatru de păpuși, au evoluat 
artiștii amatori din județele Si
biu, Constanța. Prahova. Timiș. 
Teleorman și Maramureș. Boto
șani, Cluj. Suceava. Vrancea. 
Argeș. Dîmbovița. Spectaco
lele lor au impus prin re
pertoriul bine gindit (cu o adre
să precisă, avînd in vedere con
diția publicului 
adresează, ca și 
educative vizate), 
interpretării și _ 
soluțiilor regizorale și plastice. 
Alături de prelucrări ale unor 
texte clasice ale scriitorilor ro
mâni ori din folclor, am putut 
înregistra apariția unor noi 
piese pentru teatrul de păpuși.

Ne-au reținut atenția inventi
vitatea punerii în scenă, modul 
in care artiștii amatori au reușit 
să exploateze cu adinei semni
ficații și strălucitoare efecte 
plastice simbioza om-păpușă. 
animarea obiectelor, utilizarea 
măștilor populare in locul tra
diționalei păpuși, utilizarea ma
rionetelor Îmbrăcate de actori 
etc. Toate acestea nu vin de- 
cit să demonstreze incă o dată, 
și in acest domeniu. roadele 
emulației artistice hrănite de 
întrecerile festivalului, ale sti
mulării uriașului rezervor de 
energii creatoare care este po
porul. roadele încurajării celor 
mai tinere talente, care vor 
duce miine. mai departe, lumina 
unei arte tradiționale.

Festivalul este o întrecere de 
masă și etapa republicană a 
formațiilor de teatru păpușăresc 
o ilustrează elocvent. Cine sint 
artiștii ? La Constanța, în for
mația cu notabile succese in 
țară și străinătate (Cehoslova
cia, Belgia. Bulgaria), activează 
un zidar, un agent sanitar, un 
mecanic de întreținere, educa
toare, profesori. Județul. Mara
mureș prezintă piesa Pintea Vi
teazul, pe care au animat-o cu 
mare forță de sugestie tinerii de 

■ la cooperativa meșteșugărească 
..Mara" din Sighetul Marmației. 
O istorioară morală de Chira

căruia li se 
necesitățile 

prin calitatea 
ingeniozitatea

Dragomir a prins viață prin ha
rul citorva profesori și elevi din 
Teleorman. La Cimpina (jude
țul Prahova), o pledoarie pentru 
curaj este ilustrată de actori ce 
nu depășesc virata studiului. în 
satul Dumbrava (județul Timiș), 
care a prezentat in festival o 
savuroasă poveste satirică in 
limba maghiară (după un basm 
al culegătorului de folclor secui 
Benedek Elek), soții Nagy, în
vățători. au creat aici de mai 
mulți ani o adevărată școală de 
artă păpușărească. Ei conduc 
trei formații sătești intre care 
două compuse numai din elevii 
școlii generale. La vîrsta 
pușilor aceștia dau viață 
pușilor pentru un public 
pantaloni scurti !

în așteptarea verdictului . 
riului. care va avea dificila 
sarcină de a alege între atitea 
spectacole valoroase pe cele 
mai reprezentative, înregistrăm 
succesul deplin al manifestării, 
succes ce depășește limitele sce
nei de concurs. Succes căruia ii 
datorăm astăzi descoperirea 
unor înzestrați autori locali, a

pă- 
pă- 

in

ju-

Papușarîî, în 
calitativ ți

Ne apropiem vertiginos de 
zilele vacanței. De fapt, 4 600 
de șoimi ai patriei de vîrstă 
preșcolară au și inaugurat va
canța in tabără : primele tre
nuri cu micii șoimi ai patriei 
au plecat, în 25 mai, spre Com
plexul pentru copii — Năvodari. 
Pină in 14 iunie, acest cunoscut 
sediu al vacanțelor copilăriei va 
fi stăpînit de ei.

Vacanța propriu-zisă va fi 
deschisă, tradițional, în 19 iunie 
de „Ziua pionierilor", sărbăto
rită in întreaga țară, in fieca.ro 
școală, ca preludiu al verii pio-. 
nierești, după ce, desigur, se. 
vor face bilanțurile muncii din- 
tr-un an școlar. In acea zi, pio
nierii din multe centre de județ 
ne vor invita la acțiuni cultu
ral-sportive de amploare, orga
nizate pe stadioanele localități
lor. In București, la Monumen
tul eroilor patriei, detașamentele 
fruntașe ale școlilor din muni
cipiu 
țiune

unor actori-minuitori de mare 
fantezie și sensibilitate, a unor 
originali creatori de spectaco
le. Ei există intr-un număr im
presionant, sint răspindiți pe o 
largă arie geografică, ceea ce 
face ca făclia artei lor să ardă 
în cele mai îndepărtate colțuri 
ale tării, să însuflețească și 
să înnobileze copilăria fericită a 
celor mai tinere generații.

O singură nedumerire, ca să 
nu zicem rezervă. Privind orga
nizarea propriu-zisă a vizionări
lor. Sala unde s-au produs atî- 
tea județe este miniaturală. Iar 
publicul de vîrsta deplinei ma
turități. Nici un copil în staluri. 
Poate că în afara concursului 
s-ar fi cuvenit inițiate cîteva 
gale de spectacole în școli și 
în grădinițe. O asemenea con
centrare de forțe șl o asemenea 
realizare artistică de amploare 
își reclama, credem, și publicul 
in numele căruia s-au pregătit 
cu atîta trudă și bucurie, for
mațiile.

C. R. CONSTANTINESCU

cert progres 
cantitativ

vor organiza o mare ac- 
,___ pionierească. In ju
dețul Constanța, la Adamclisi, 
acolo unde a fost inaugurat, re
cent, in prezența secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Muzeul și 
monumentul restaurat „Tropae- 
um Traiani", un mare specta
col festiv va finaliza manifes
tările cultural-educative 
masă pionierești organizate 
județ in timpul anului școlar.

După această zi, vacanța va 
intra în drepturile ei, aceasta 
presupunind, printre altele, des
chiderea a zeci și zeci de tabere 
pionierești. In județul Suceava, 
o tabără va găzdui coniursul de 
interpretare artistică „Ciprian 
Porumbescu" ; concursul patru
lelor școlare de circulație — 
faza pe țară — are loc sub for
ma taberei, în județul Covas- 
na. Se vor deschide o întreagă 
gamă de tabere cu caracter 
sportiv : tabăra de atletism — 
Cîmpulung Muscel, Argeș, tabă
ra de aeromodelism — Săliște, 
cea de navomodele — Galați. 
Se adaugă acestora raliul de 
carturi .. . • - -
stanța, Cupa „Scinteii 
tului“ la 
Costinești, 
baschet al

Litoralul _ _ 
acest an de prezența celor mai 
tineri artiști amatori, pionierii, 
formații artistice pionierești 
participante la Festivalul „Cin
tarea României", fiind prezente 
aici între 1—7 august, la Ser
bările mării, iar între 25 iulie și 
7 august, la Festivalul Litoral ’77 
cuprinzind 
pionierilor, 
pionierești,

de 
sn

„Cupa Ovidius" — Con-
- tinere-

tenis de cîmp — 
festivalul de mini- 

pionierilor etc.
se va bucura și in

tirgul de vară ai- 
festivalul fanfarelor 
festivalul cintecului

șl dansului, concursul și expo
ziția de etnografie și folclor.

După cum se poate lesne ob
serva, pionierii se reunesc, de 
regulă, în tabere, concursuri și 
alte acțiuni îndrăgite, potrivit 
pasiunilor pe care le au și a do
meniilor de preferință. De pildă, 
minitehnicienii vor fi convocați 
în tabăra lor de creație tehnică, 
în august, in satul de vacanță din 
Satu Mare. Dealtfel, anul acesta 
la București și Brașov, între 18— 
24 iulie, se desfășoară, sub egi
da Organizației pionierilor, In- 
tilnirea micilor tehnicieni din 
țările balcanice. Creatori in do
meniul literaturii se întâlnesc, 
sub genericul „Tinere condeie", 
la Santa, în județul Sibiu, iar 
redactorii șefi ai gazetelor „Se
mafor" și ai subredacțiilor pio
nierești vor face un schimb de 
experiență in tabăra de la Dim- 
bul Morii.

Complexul Năvodari devine, 
și in această vară, loc de intil- 
nire pentru pionieri români cu 
copii din multe țări ale lumii, 
in cadrul taberei internaționale, 
șub semnul prieteniei și colabo
rării ; tot sub semnul acestei 
prietenii generoase, se va_ des
chide in București, la sfirșitul 
lunii august. Expoziția de dese
ne ale copiilor pe tema „Copiii 
lumii doresc pacea", organizată 
de Comitetul român pentru 
UNICEF.

Despre taberele care se dlt- 
chid intre 20 iunie—20 iulie, W 
fiecare județ, consacrate foru
murilor județene pionierești, ca 
și despre tabăra Forumului na
țional al pionierilor, care se va 
desfășura intre 4—17 august la 
Colibași, Argeș, am avut ocazia 
să scriem pe larg in ziarul nos
tru, acestea cuprinzind mii de 
pionieri intr-o activitate de in
struire și schimb de experiență 
avînd genericul „Spre comu
nism pășim cutezători".

Copiii țării s-au obișnuit să 
considere fiecare vacanță și un 
sezon al muncii ; in această va
canță, ca să dăm numai citeva 
exemple — 569 469 pionieri vor 
continua activitatea in cele 4 322 
microcooperative de producție, 
iar in 6 043 cercuri agrobiologi- 
ce, 126 000 pionieri vor desfășu
ra acțiuni specifice ; micii trac
toriști și mecanizatori, 24 000 la 
număr, vor activa în cele 1400 
cercuri. Munca din timpul va
canței se va finaliza cu tradițio
nala săptămină pionierească de
dicată pregătirii școlilor pentru 
noul an de învățămint.

Deocamdată, în aceste zile, 
copiii țării sint sărbătoriți cu 
dragoste de ziua lor1 Iunie.

LUCREȚIA LUSTIG
Printre atitea genuri artistice care-și desfac evantaiul in cadrul 

Festivalului „Cintarea României- am avut deosebita plăcere șl sa
tisfacție de a intilni echipele de păpușari amatori. Urmăresc de 
citeva decenii această mișcare și astăzi cu bucurie pot înregistra 
certul ei progres calitativ și cantitativ, Impulsul deosebit dat aces
tei mișcări de către întrecerile acestui festival de masă. Calitativ, 
pornind de la repertoriu, putem constata: varietate, valențe literare 
autentice ale textelor, idei generoase menite să educe tinăra gene
rație, interpretări valoroase, care pe alocuri pot sta alături de per
formanțele profesioniștilor. Cantitativ: o participare numerică ne- 
maiintilnită plnâ acum, care ne-a adus bucuria de a înregistra noi 
debutanți, in special tineri, care vădesc un real talent pentru acest 
domeniu artistic. O mențiune specială: mulți dintre tinerii inter
pret sint elevi ai liceelor pedagogice, și faptul ni se pare de o 
acută importanță, fiindcă atunci cind aceștia vor deveni educatori, 
vor contribui, nu ne îndoim, la dezvoltarea acestei arte cu vechi 
tradiții populare. Aș sugera chiar includerea in programa anali
tică a liceelor 
tele nu pot fi 
mîine", cum se

pedagogice a unor ore de artă păpușărească. Efec- 
declt pozitive și rapide, asigurind „schimbul de 

spune, al teatrului destinat celor mici.

directorul
Scriitorul ALECU POPOVICI,

Teatrului „Ion Creangă" din București, 
membru în juriu

De un frumos
C. R. CONSTANTINESCU

succes s-a bucurat pe scena finalelor brigada artis 
tied a metalurgiștilor din județul Olt.

■R!

REVEDEREA
O femeie în virstă urcă. încet, 

treptele căminului, scufundat la 
această oră în liniște. E împo
vărată de gînduri. își aduce 
aminte, cu un. fugar zîmbet de 
duioșie, că in urmă cu mai bine 
de douăzeci de ani, cind îl năs
cuse pe băiatul pe care venea 
acum să-l viziteze, trăise un 
moment de fericire intensă, im
posibil de exprimat în cuvinte. 
Dar. în scurt timp. în familia 
lor se instaurase din nou o at
mosferă apăsătoare. De ce 2 
Drept răspuns. îi vine în minte 
imaginea unui bărbat încruntat, 
vorbind incoerent din cauza prea 
multelor pahare băute si ridi- 
cînd mină să lovească. E soțul 
ei. De mai multe ori a hotărîț 
să-1 părăsească și de fiecare dată 
■n-a avut curaj. Spera că totul 
se va îndrepta cu timpul. își do
rea din toată inima să se în
drepte. Dar s-a înșelat. El con
tinua să se înstrăineze de ei, 
să-i jignească, să-i terorizeze. 
Și poate că ea ar fi suportat 
totul mai ușor, dacă n-ar fi fost 
la mijloc copiii. în sufletul lor 
sensibil rămîneau urme adinei. 
Fetita i se agăța de poale și o 
privea cu ochi mari, speriați, 
incă neînțelegind ce se întîmplă. 
Iar băiatul... Nu i se destăinuia 
niciodată. Certat și bătut fără 
motiv, alungat mereu de acasă, 
devenea, treptat, și el un străin. 
Astfel au trecut anii. Fiul ei a 
absolvit școala — învățînd mai 
mult pe afară, pe miriște — și a 
hotărit să înceapă o viață nouă. 
Dar cum ? Nu avea, asemenea 
celorlalți, un tată adevărat care

să-1 îndrume. Nu avea nici mă
car o experiență elementară a 
relațiilor cu oamenii. Crescuse 
hăituit. Și totuși, la un moment 
dat, a plecat de acasă. A dispă
rut. Iar după mult, foarte mult 
timp, i-a trimis o scrisoare prin 
care o chema să-1 vadă, tocmai 
la Sibiu. Adresa de pe plic in
dica doar atit: Căminul de 
tineret al întreprinderii de pro
duse ceramice „Record" Sibiu. 
Ea n-a stat mult pe ginduri. S-a 
suit in tren și a venit.

în timp ce femeia se lasă astfel 
în voia amintirilor și urcă incet cu 
un pas bătrinesc, scările, in una 
din camerele căminului, fiul ei. 
G.L., așteaptă. E emoționat, ca 
înaintea unui examen. își mai 
așază o dată, la oglindă, cra
vata. își netezește, febril, o 
șuviță de păr rebelă. Oare ce-ar 
spune despre el Ion Corcoz. ad
ministratorul căminului, dacă 
l-ar vedea ? Ar fi mulțumit ?

Ion Corcoz este omul care 
atunci, la Vaslui, l-a intilnit la 
forțele de muncă și i-a propus 
să vină cu el, la întreprinderea 
„Record" din Sibiu. La început, 
propunerea l-a derutat. De ce 
tocmai la Sibiu? Dar apoi, cind 
necunoscutul i-a pus mina pe 
umăr cu aerul că intre ei. băr
bații. trebuie să se ajungă la o 
înțelegere, a acceptat. Niciodată 
nu mai fusese tratat astfel, ca 
de la egal la egal.

La „Record" nu l-a menajat 
nimeni. Nici nu i-ar fi plăcut 
să fie menajat. I s-a încredința4: 
un loc de muncă, la atelierul de 
blocuri din beton. A simțit de la 
început că nu e singur. Adminis
tratorul i-a dat bani — „așa, 
pentru prima lună, pină cind ai

să câștigi și tu“ —. a mere cu el 
in oraș pentru a-1 îndruma să 
cumpere citeva lucruri strict ne
cesare. l-a prezentat celor din 
jur ca pe ,.un om de bază". Și 
totul in modul cel mai firesc, ca 
șl cum rolul de părinte s-ar fi 
înscris de la sine printre atri
buțiile unui administrator. In 
același mod. discret, s-a intere
sat de progresele lui în însușirea 
profesiei și l-a ajutat să depă
șească momentele de impas, l-a 
convins să meargă într-o 
excursie sau la o seară de dans, 
l-a determinat să intre treptat 
în rindul oamenilor. G.L și-a 
făcut prieteni. Prieteni adevărati. 
A absolvit repede cursul de ca
lificare si a ajuns unul dintre 
cei mai buni muncitori. îi plăcea 
că are pentru cine să lupte, să 
se desăvîrșească. îi plăcea că 
există cineva care se bucură de 
succesele lui.

Acum își așteaptă mama. Va 
fi o revedere in doi. poate cu 
lacrimi, dar numai cu lacrimi de 
bucurie. O revedere de la care 
Ion Corcoz. discret ca întotdea
una, va lipsi, fără insă ca tînărul 
să înceteze vreo clipă să-i simtă 
prezenta.

SPIRIT 
ACHIZITIV

Trei litri de vopsea duco 
verde, două manșoane de cau
ciuc de la tuburile de oxigen, 
cinci vaze de flori confecționate 
din fier și treizeci si doi de 
metri de cablu electric (la care 
se adaugă alți treizeci vînduti

unui vecin) — acestea sint bu
nurile pe care tinărul M.S. din 
Craiova le-a sustras de la în
treprinderea unde lucra ca lă
cătuș mecanic, ascunzindu-le 
apoi la părinții săi din comuna 
Maglavit. Lista, lipsită de orice 
logică, aproape absurdă, are to
tuși semnificația ei : asemenea 
obiecte disparate, fără utilitate 
imediată și de o valoare mini
mă nu pot fi colecționate decît 
de cineva obsedat să obțină, să 
aibă, să acumuleze, indiferent 
ce și indiferent cum. Pentru a-și 
satisface această aviditate a- 
proape neverosimilă în climatul 
nostru moral. M.S. a trebuit să 
recurgă la tot felul de trucuri 
pe cit de ingenioase -pe atît de 
umilitoare.

Pe de altă parte, părinții lui 
M.S. au consimțit tacit să intre 
în posesia „prăzii" aduse eșalo
nat și meșteșugit. în sin sau în 
servietă, de fiul lor, dovedind 
că și ei sau. mai exact spus. în 
primul rînd ei păstrează din 
timpuri revolute o înțelegere 
individualistă, primară a pro
prietății. în aceste condiții, este 
ușor de înțeles de la cine și-a 
însușit tînărul (verbul acesta, se 
pare. îl urmărește !) obiceiul de 
a aduna tot felul de lucruri mai 
mult sau mai puțin folositoare 
f,ăcînd. în același timp, o nesă
buită risipă de demnitate. Sînt 
fapte reprobabile care vor fi su
puse — așa cum este firesc — 
judecății aspre - a colectivului 
de muncă din această unitate.

ALEX. ȘTEFĂNESCU

Un salon al cărții
pentru elevii premianți

In strada 13 Decembrie nr. 19. 
din Capitală s-a deschis recent 
o adevărată expoziție-librărie, 
care are nu numai un element 
inedit, ci și un caracter func
tional deosebit de important. A- 
ceastă librărie-expoziție s-ar 
putea intitula „Salon al cărților 
pentru elevii premianți".

Despre obiectivele acestei li- 
brării-expoziție ne relatează to
varășul Virgil Oltean, directe

Centrului de

Pe scena marii finale — obiceiuri și tradiții de pe plaiuri bihorene. 
Fotografii de VASILE RANGA

INSTITUTUL DE MEDICINA Șl FARMACIE 
BUCUREȘTI

anunța scoaterea la concurs a următoarelor posturi i

FACULTATEA DE MEDICINA GENERALA
1. Profesor — Catedra nr. 2, disciplina Fiziopatologie, poziția !•
2. Profesor — Catedra nr. 13, disciplina Chirurgie, Spitalul cli

nic 23 August, poziția 1.
3. Asistent — Catedra nr. 11, disciplina Medicină internă, Baza 

Finanțe, poziția 11.
4. Asistent — Catedra nr. 11, disciplina Medicină internă, Baza 

dr. Șt. Stîncă, poziția 3.
5. Asistent — Catedra nr. 10, disciplina Medicină internă, Baza 

C.F.R. nr. 1, poziția 4.

FACULTATEA DE FARMACIE
1. Conferențiar — Catedra nr. 36, disciplina Tehnică farmaceu

tică II, poziția 2.
2. Conferențiar — Catedra nr. 34, disciplina Chimie farmaceu

tică, poziția 2.

FACULTATEA DE SPECIALIZARE ȘI PERFECȚIONARE
A MEDICILOR ȘI FARMACIȘTILOR

1. Conferențiar — Catedra nr. 22, disciplina Igiena alimentației, 
poziția 1.

2. Conferențiar — Catedra nr. 29, disciplina Chirurgie cardio
vasculară, Spitalul Fundeni, poziția 2.

3. Conferențiar — Catedra nr. 23, disciplina Ortopedie-trauma- 
tologie, Baza Spitalul C.F.R. 2, poziția 3.

4. Asistent — Catedra nr. 30, disciplina Pediatrie, Spitalul 
Fundeni, poziția 9.

FACULTATEA DE PEDIATRIE
1. Asistent stagiar — Catedra nr. 27, disciplina Obstetrică-gine- 

cologie, Spitalul Giulești, poziția 8.
Candidați! la concurs vor depune la Rectoratul Institutului de 

medicină și farmacie București, str. Dionisie Lupu nr. 37, in 
termen de 15 zile de la data publicării acestui anunț în Bule
tinul Oficial, cererea de înscriere împreună cu actele prevă
zute de Legea nr. 6, privind Statutul personalului didactic din 
Republica Socialistă România, Partea I, nr. 33, din 15 martie 
1969 și de Instrucțiunile Ministerului învățământului nr. 84 539/1969.

Cei care funcționează într-o instituție de învățămint superior sînt 
obligați să comunice în scris rectorului acesteia înscrierea Ia 
concurs.

Concursul va avea loc în termen de 15 zile de la data expirării 
termenului de înscriere.

Pentru posturile de profesor șl conferențiar, termenul de în
scriere este de 30 zile de la data publicării acestui anunț în Bule
tinul Oficial, iar concursul va avea loc in termenul legal.

rul coordonator al 
librării București.

— Au existat, în 
meroase observații 
cadrelor didactice, a părinților 
și chiar a elevilor privind tema
tica nu întotdeauna potrivită cu 
criteriile, accesibilitățile și inte
resul pe care-1 aveau cărțile o- 
ferite elevilor la sfîrșit de an 
școlar. Se semnala că nu se o- 
feră cadrelor didactice posibili
tatea de a participa direct la 
alegerea acestor cărți. Prin des
chiderea acestei librării-expozi- 
ție cu destinație specială le o- 
ferim acum această posibilitate. 
Aici. împutemiciții școlilor vor 
putea adresa direct comenzile 
la titlurile care le stau la dispo
ziție. începînd cu clasa I si 
terminînd cu ultimul an de li
ceu. se găsesc aici circa 1 000 de 
titluri, dintre care 250 apărute în 
primele luni ale acestui an. 
Gruparea lor a fost făcută după 
principii didactice — ca urmare 
a sugestiilor făcute de profesorii 
de diferite specialități. Standuri
le cuprind literatură pentru 
școlarii mici, clasici ai literaturii 
române și universale, literatură 
contemporană, social-politică, de 
educație patriotică și morală, de 
informare științifică, de inițiere 
tehnică etc.

trecut, nu- 
din partea

INSTITUTUL DE ÎNVĂȚĂMINT SUPERIOR BAIA MARE 
anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

CATEDRA DE MINE ȘI METALURGIE
1. Șef lucrări, disciplina Topografie, poziția 10.
2. Șef lucrări, disciplina Mașini miniere și instalații electro- 

mecanice, poziția 11.
3. Șef lucrări, disciplina Exploatări miniere Ia zi, poziția 14.
4. Șef lucrări, disciplina Metalurgia cuprului, poziția 1«.
5. Șef lucrări, disciplina Metalurgia Pb, Zn, poziția 17.
6. Șef lucrări, disciplina Geometrie descriptivă si desen, po

ziția 18.
7. Asistent, disciplina Exploatări miniere subterane și Exploa

tări miniere la zi, poziția 31.
8. Asistent, disciplina Aeraj și tehnica securității, poziția 32.
9. Asistent, disciplina Utilaj minier, poziția 35.

CATEDRA DE ELECTROTEHNICA
1. Șef lucrări, disciplina Mecanica, rezistența materialelor și 

organe de mașini: Tehnol. rep. șl într. utilaj minier și Tehno
logia materialelor, poziția 13.

2. Asistent, disciplina Electrotehnică, poziția 18.
3. Asistent, disciplina Instalații electrice miniere, poziția 21.
4. Asistent, disciplina Mașini și acționări electrice și Instalații 

electrice miniere, poziția 22.
5. Asistent, disciplina Mecanica șl rezistența materialelor, poziția 24. ’
8. Asistent, disciplina Tehnologia materialelor, poziția 28.

CATEDRA DE ȘTIINȚE SOCIALE ȘI FILOLOGIE
1. Conferențiar, disciplina Psihologie școlară, Sociologia edu

cației și Practică pedagogică, poziția 5.
2. Lector, disciplinele Limba engleză, Metodica predării limbii 

engleze. Curs practic limba engleză, poziția 24.
3. Lector, disciplinele Literatură și civilizația franceză. Curs 

practic de limba franceză, poziția 27.
4. Lector, disciplinele Teoria literară și literatură comparată, 

Literatura română, poziția 29.
Candidații la concurs vor depune la secretariatul rectoratului 

Institutului de învățămint superior din Baia Mare, Piața Gheorgbe 
Gheorghiu-Dej nr. 1, în termen de 30 de zile (pentru posturile 
de conferențiar și șef de lucrări) și de 15 zile (pentru posturile 
de asistent) de la data publicării acestui anunț in Buletinul 
Oficial, cererea de înscriere, la care vor anexa actele prevă
zute de Legea nr. 6/1969 privind Statutul personalului didactic 
din Republica Socialistă România, publicată in Buletinul Ofi
cial, partea I, nr. 33, din 15 martie 1969 și de Instrucțiunile Mi
nisterului Educației și Invățămîntului nr. 84 539/1969.

Concursul va avea loc la sediul Institutului de învățămint su
perior Baia Mare în conformitate cu prevederile art. 102—134 din 
legea sus-menționată.

Candidații la concurs trebuie să Îndeplinească condițiile pre
văzute in Decretul nr. 54/1975 și în Decretul nr. 153/1974. De 
asemenea, candidații sînt obligați să comunice în scris condu
cerii instituției sau Întreprinderii unde își desfășoară activitatea 
înscrierea la concurs. '

Informații suplimentare se pot obține Ia secretariatul Insti
tutului de învățămint superior, telefon 1 38 73.

fieca.ro
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TELEGRAME
Freședintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Tunisiene, HABIB 
BOURGUIBA, următoarea telegramă :

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Tunisiene — sărbătoarea 
victoriei — am deosebita plăcere de a vă transmite, in numele po
porului român și al meu personal, călduroase felicitări și cele mai 
bune urări de sănătate și fericire personală, iar poporului tunisian 
prieten, pace, progres și prosperitate.

In același timp, îmi exprim deplina convingere că, în spiritul în
țelegerilor convenite cu ocazia vizitei în țara dumneavoastră, rapor
turile de prietenie^ și colaborare statornicite între România și Tuni
sia vor continua să se amplifice tot mai mult, spre binele poporului 
român și al poporului tunisian. în interesul cauzei păcii, securității, 
al înțelegerii și cooperării internaționale, precum și al unei noi or
dini economice mondiale.

Sesiunea Comitetului Administrativ 
al Uniunii Internaționale a Sindicatelor 

din industria alimentară și ramuri conexe 
prezentanți din 21 de țări. Au 
fost discutate probleme privind 
activitatea uniunii in ultimul 
an, acțiunile sindicatelor din ra
mură in riadul tineretului, pre
cum și planul de muncă pe 1973.

Marti. s-au desfășurat la 
București lucrările celei de-a 
29-a sesiuni a Comitetului Ad
ministrativ al Uniunii Interna
ționale a Sindicatelor din indus
tria alimentară și ramuri co
nexe, la care au participat re-

DIN EXPERIENȚA UNITĂȚILOR FRUNTAȘE
de pe ogoare

Extinderea suprafețelor irigate

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MANESCU, a trimis primului ministru >1 Republicii Tu
nisiene, HEDI NOUIRA, următoarea telegramă :

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Tunisiene, am plâcereade 
a vă transmite cele mai călduroase felicitări si urări de fericire 
personală, de progres și prosperitate poporului tunisian pentru dez
voltarea continuă a relațiilor de prietenie și cooperare intre țări'» 
noastre.

âi;i:\ili suportul producțiilor record

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și 
tovarășul MANEA MANESCU, prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România* au primit din partea tovarășului 
GUSTAV HUSAK, secretar general al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cehoslovacia, președintele Republicii Socialiste 
Cehoslovace, și a tovarășului LUBOMIR STROUGAL, președintei* 
Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, următoarea tele
gramă :

Dragi tovarăși,
Permiteți-ne să vă exprimăm mulțumiri pentru salutările tovă

rășești și urările cordiale transmise in numele Partidului Comunist 
Român, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste 
România, al poporului român și al dumneavoastră personal, cu 
prilejul celei de-a 32-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei de 
către armata sovietică.

Sîntem convinși, ca și dumneavoastră, că relațiile tradiționa’e 
de prietenie și colaborare multilaterală dintre partidele și țările 
noastre se vor dezvolta necontenit in toate domeniile, spre binele 
popoarelor român și cehoslovac și în interesul unității țărilor so
cialiste, cauzei socialismului, păcii și securității in lumea Întreagă.

Folosim acest prilej pentru a ura. din partea noastră. întregului 
popor român și dumneavoastră personal multe succese în conti
nuare. in construirea socialismului in țara dumneavoastră.

P.C.U5, 
M.V. Zi- 

al 
vizită in
CC.

In timpul Întrevederii au fost 
discutare probleme privind po
sibilitățile de extindere a schim- 
burdor comerciale, a cooperării 
in producție, a colaborării teh- 
nico-științîfice dintre Romania și 
Afganistan.

Marți, a părăsit Capitala mi
nistrul afacerilor externe al Re- 
pgHlrii Populare Mongole, Man
galia Dughersuren. care, la in
vitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România. George Macovescu. a 
făcut o vizită oficială de priete
nie in țara noastră.

Marți, a părăsit Capitala, in- 
dreptindu-se spre patrie, delega
ția Asociației letone de priete
nie si relații culturale cu străi
nătatea. condusă de Soos Waldis 
Ekabovid. vicepreședinte al Pre
zidiului Asociației. care, conform 
planului de 
A.R.L U.S. șl 
zitat țara.

colaborare dintre
AP.S.K. ne-a vi-

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Consiliului de 
Miniștri al Republicii Italiene, GIULIO ANDREOTTI, următoarea 
telegramă :

La întoarcerea mea la Roma, decese să vă exprim mulțumirile 
mele cele mai vii pentru primirea și ospitalitatea călduroasă ce 
ne-au fost rezervate mie. soției mele, ministrului de externe Forlani 
și delegației italiene in cursul șederii noastre la București.

A fost pentru mine un motiv de profundă satisfacție să am 
un nou și constructiv schimb de idei după intilnirea de la Roma, 
din 1973, care a marcat un moment de mare importanță in rapor
turile dintre țările noastre. Convorbirile pe care le-am avut 
împreună ne-au permis nu numai să constatăm mersul favorabil 
al relațiilor italo-române, ci s-au dovedit deosebit de fructuoase 
și în ceea ce privește acordul asupra unor importante acțiuni de 
cooperare bilaterală, pentru care mă bucur foarte mult. Ele ne-au 
oferit, de asemenea, prilejul propice pentru a aprofunda discuțiile 
în legătură cu problemele majore ale actualității internaționale, in 
aspirația comună de a crea cele mai adecvate condiții per.tru 
realizarea unui progres pe calea destinderii și consolidării păcii. 
Confirmindu-vă intenția guvernului italian de a da raporturilor 
cu țara dumneavoastră orice impuls posibil, doresc să vă reinnoiesc. 
domnule președinte, împreună cu cele mai calde urări de prosperi
tate și de pace pentru țara dumneavoastră, expresia celor mai 
bune salutări dumneavoastră și doamnei Ceaușescu.

Delegația CC. ai 
condusă de tovarășul 
nLanin. secretar al 
P.C.UA, care tace o 
țara noastră la invitația CC al
P.CFL, a avut, in cursul zilei de 
marți, convorbiri la Comitetul 
municipal București al P.CR. 
cu tovarășul Ion Dincâ. mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al CC al P.CJL, pnrr.-se- 
cretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., și la Aca
demia „Ștefan Gheorghiu" cu 
tovarășul Leor.te Răutu, membru 
ai Comitetului Politic Executiv 
al CC. al P.CR., rectorul Aca
demiei.

In aceeași zi. oaspeții sovie
tici au vizitat întreprinderea de 
mașini grele din București și 
Institutul pentru cereale și plan
te tehnice de la Fundulea.

Tovarășul Ioc Pățan. vice- 
prim-miniscru al guvernului. mi
nistrul comerțului exterior si co
operării econom.ce internaționa
le. a avut, marți dimineață, o 
întrevedere cu trimisul special 
al președintelui Republicii Af
ganistan. Mohammad Naim, care, 
la invitația Consiliului de Stat, 
face o vizită oficială in tara 
noastră.

COPIII NOȘTRI CRESC ODATĂ CU ȚARA
(Urmare din pag. I)

său general, ti este recunoscut 
României meritul de a deține o 
asemenea pedagogie care pune 
în prim plan cultul . “ ' 
semnul cert al marilor civiliza
ții, promovind răspunderile pe 
care le preia societatea pentru 
instrucția și educația copiilor, 
in spiritul muncii, pentru sănă
tatea și dezvoltarea lor armo
nioasă. Patru milioane de copii 
invață !

învață toți cei de virsta in- 
vățăturii ! Există inscrisă in 
legi datoria învățăturii, după 
turn tot in legi este inscrisă po

sibilitatea învățăturii pentru 
toți cei care împlinesc șase ani 
și pină la cei care-și fac o pro
fesie prin școală. Să ne amin
tim numai că, in fiecare sep
tembrie, școlile se deschid larg 
pentru toți fiii patriei, iar pe 
băncile lor se află, in fiecare 
toamnă, darul poporului pentru 
ei — manualele oferite gratuit, 
multele milioane de cărți șco
lare. Si să nu uităm că un sfert 
de milion de dascăli sint inves
tiți de societate si le călăuzeas
că învățătura, munca, să le cul
tive setea de cunoaștere. Cind 
mamele și tații se află la lu
cru, au liniștea că fiii și fiicele 
se află la creșe ori grădinițe, 
înconjurați de jucării și multă 
dragoste. Grija pentru copii, in- 
cepind cu cea mai fragedă

copilului.

virstă, este înscrisă cu claritate 
în documentele Congresului al 
XI-lea al P.C.R., care pre
văd ca, pină in 1980, invă- 
țămintul preșcolar să-i cuprin
dă pe copiii intre 3—6 ani in 
proporție de 80 la sută, iar gră
dinița să fie generalizată pen
tru copiii de virsta de cinci ani.

„Noi creștem odată cu țara" 
— sună genericul unei îndrăgite 
activități pionierești. In cadrul 
organizației comuniste, copiii 
de virsta cravatei roșii cu trico
lor depun multă rivnă să ono
reze acest superb legămini. De 
curind, legămintul acesta a fost 
preluat — firește, la nivelul lor 
de înțelegere — de șoimii pa
triei, membrii celei mai tinere 
organizații, create de partid 
pentru ca omul nou să se for
meze începînd de la virsta gră
diniței.

Adevărat, copiii noștri cresc 
odată cu țara. Asta înseamnă 
că se bucură de copilărie, de tot 
ceea ce le oferă ea, fiindu-le 
deopotrivă dragă cartea și mun
ca. Că se apleacă cu dragoste 
asupra istoriei patriei, să-i cu
noască trecutul și prezentul. Ci 
pun de-acum mina lor mică, dar 
harnică, la treabă, pentru țară. 
Că trăiesc în școală, in organi
zația lor comunistă, intr-o strân
să prietenie și frăție — copii 
români, maghiari, germani și de 
alte naționalități.

Ce fac copiii noștri astăzi ?

Invață, muncesc și se joacă. în
vață să-și iubească fierbinte 
patria, partidul, pe cel mai iu
bit și apropiat prieten al lor, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Cu asta se ocupă feții frumoși 
comuniști ai României.

Pe plan internațional, „Ziua 
copilului" este consacrată apără
rii celor mai tinere vlăstare ale 
umanității — apărare de inechi
tate, pentru posibilități care 
trebuie să fie egale, apărare îm
potriva atentatelor la condiția 
umană prin asuprire și exploa
tare, apărarea năzuințelor către 
o lume mai bună și mai dreap
tă. Sint zeci și sute de milioane 
de copii de pe o bună parte a 
globului care au nevoie de o 
asemenea apărare, să li se cre
eze condiții elementare de via
ță, de invățătură ți educație. 
Pentru aceste idei, de înalt 
umanism, de responsabilitate 
față de destinele tinerei gene
rații, militează neabătut parti
dul și statul nostru, 
tovarășul 
a 
pe plan internațional impune 
România U" Ț 
rinduri ale luptei pentru rezol
varea problemelor vitale ale 
omenirii, printre care și crește
rea și educarea viitorului uma
nității, apărarea copiilor in- 
semnind apărarea prezentului și 
viitorului omenirii.

cărui
Nicolae 
activitate

personal 
Ceaușescu. 

neobosită
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.„Și totuși, un Cuțov rămine in lupta pentru medalii!
Corespondență din Halle, de la trimisul nostru special, Teodor Pogoceanu

Ieri seara. în cea de-a Il-a 
gală. întreaga noastră delegație 
a trăit intens durerea provocată 
de evoluția sub așteptări a du
blului campion european. Simion 
Cuțov. El a boxat fără ambiție, 
atacurile sale nu și-au găsit țin
ta și. în plus, se pare că a acu
zat și lipsa unei temeinice pre
gătiri fizice. Adversarul său. 
englezul Gilbody. a fost ceea ce 
se numește un „boxer încurcă- 
ret“. El a folosit toate mijloa
cele (de multe ori și oe cele 
neregulamentare) pentru a stopa 
atacurile lui Cuțov. In plus, tre
buie șă recunoaștem că seriile 
englezului au fost eficace. el 
dovedind rapiditate in execuție 
și o remarcabilă abilitate in 
evitarea promptă a luptei de 
aproape. La începutul reprizei a 
treia. Cuțov a primit si un aver
tisment din partea arbitrului din 
ring pentru atacuri cu capul 
înainte, avertisment total neius- 
tificat și care probabil a atirnat 
greu în decizia finală. Mai de
grabă. însă, ar fi trebuit averti
zat boxerul englez pentru „ti
neri* repetate pe parcursul tutu
ror celor trei reprize. Dincolo re 
toate acestea, e cazul să o spu
nem deschis: Simion Cuțov a 
boxat departe de valoarea care 
l-a consacrat, nu a reușit să-si 
domine adversarul si să conducă 
lupta așa cum a făcut-o de 
nenumărate ori în anii din 
urmă.

La puține momente duoă me
ciul lui Simion. a urcat treptele 
ringului Calistrat Cutov. El a 
boxat foarte bine si a cîstigat 
meciul în prima repriză după ce 
și-a expediat de 3 ori adversa
rul Ia podea. Boxerul norve
gian. Karlsson, tînăr. fără prea 
multă experiență, a fost p » a 
fragil pentru Calistrat. Victoria

reprezentantului nostru are însă 
o valoare simbolică : in cursă a 
rămas totuși un Cutov ! De
pinde de el. de ambiția cu care 
va lupta, ca să nu fie întrerupt 
aici, la Halle, șirul de succese 
al fraților Cutov. Să sperăm că 
acest bun și serios boxer la 29 
de ani va avea resursele ne-

Campionatele 
europene de box
cesare să izbîndească în drumul 
său spre medalii.

Astăzi (n.r. : ieri) si-a făcut 
debutul în campionate si Costică 
Chiracu. El l-a întilnit pe olan
dezul Magielse. Conform indica
țiilor tehnice primite înaintea 
meciului de la antrenorul eme
rit Ion Popa, boxerul nostru nu 
a urmărit lovitura decisivă. El a 
boxat cu dezinvoltură cîstigînd 
detașat repriza întîi. In repriza 
a doua, boxerul român atacă 
din primul moment, dar arbiZal 
oprește meciul si cere părerea 
medicului reuniunii care hotă
răște abandonul boxerului ro
mân pe motiv de rănire.’ După 
întreruperea meciului, l-am vi
zitat la cabină pe boxerul ro
mân. Rana pentru care a fost 
abandonat, era o... julitură su
perficială. provocată, după cum 
ne-a spus Chiracu. de șiretul 
uneia din mănușile boxerului 
olandez. Nu era vorba de arcadă 
spartă, ci doar de o simplă con
tuzie. Doctorul Petre Radovici, 
medicul lotului nostru, ne-a de
clarat : „E o hotărîre pripită". 
Rana e superficială si nici mă
car nu singerează. astfel încât 
arbitrul meciului nu era necesar 
să facă apel la medicul reuniu

nii. In galele precedente, 
alți boxeri cu răni mult mai 
serioase, nu au fost abandonați. 
Cred că arbitrii judecători do
vedesc in aplicarea regulilor de 
protecție a boxerilor, opinii di
ferite*.

Astfel, a părăsit competiția cel 
de-al doilea boxer român, 
boxer frustrat de victorie de un 
arbitru și un medic incorecți. 
Dacă am avut obiectivitatea să 
recunoaștem învingerea cam
pionului european Simion Cu
țov, dacă pledăm pentru afir
marea deplină a fair-play-ului, 
care să dea ciștig de cauză ce
lui mai bun, nu putem să nu 
subliniem injustețea unor hotă- 
rîri. Din păcate, și aici ele
mentare comandamente morale 
au fost încălcate de citeva ori 
în aceste prime 3 zile de con
curs. Conducerea comisiei eu
ropene de arbitri, analizind ver
dictele incorecte ale unor jude
cători, a hotărit, dealtfel, sus
pendarea a 4 dintre ei pe o zi 
de la oficierea partidelor. O mă
sură destul de blinda. In gala 
din această seară (n.r. : ieri sea
ra) va boxa Vasile Didea. El are 
de susținut un meci foarte greu. 
11 întilnește pe campionul so
vietic Savcenko. Miine (n.r. : 
azi), in prima gală vor evolua 
alți 4 boxeri români : Alexandru 
Turei, Vasile Cicu, Mircea Dan 
Simon și Teodor Dinu.

★
In reuniunea de marți seara a 

campionatelor europene de box 
de la Halle, pugilistul român Ion 
Gyorfl (categoria semigrea) l-a 
învins la puncte, cu o decizie de 
5—0, pe Gunther Peters (H.F. Ger
mania) .

La categoria mljlociemică, Vasi
le Didea a pierdut prin K.O. teh
nic In rundul 2 meciul cu Viktor 
Savcenko (U.R.S.S.).

a fost semnat

Două titluri de Erou al Mun
cii Socialiste. Ordinul Muncii 
clasa L numeroase diplome și 
mențiuni, iată cartea de vizită 
a cooperatorilor din Borcea II, 
județul Ialomița. Dincolo de 
aceste incununiri de prestigiu, 
stă munca de fiecare zi a unor 
oameni harnici și priceputi care 
de doi ani la rind 
producții 
de peste

Despre 
anotimp, 
discuțiile _
ele constituie o prezentă con
stantă in preocupările coopera
torilor de aici. Ivan Traian, 
motopompist, iși mută in aceste 
zile casa din sat in cimp. la 
multi kilometri distantă, acolo 
unde zi de zt noapte de noapte, 
va veghea lingă motopompa sa. 
măsurind eu privirea firul de 
porumb pină cind se va ridica 
cu mult peste statura lui. „In 
vreo patru ani — ne spune a- 
cesta — cu brațele noastre am 
amenajat terenul. 160 ba. pen
tru irigatul prin brazdă. Nu a 
fost o treabă ușoară, dar pentru 
aceasta nu am cerut nimic sta
tului. Noi am nivelat terenul,

realizează 
la cultura porumbului 
IIM* kg la hectar, 
irigații, indiferent de 
indiferent de vreme, 
se leagă firesc, căci

noi am săpat rețeaua internă de 
canale in lungime de 7 km. pe 
care o curățăm mereu, astfel 
incit nid un strop de apă să nu 
se piardă*. Președintele coope
rativei. Constantin Nedelcu. in- 
tilr.it de noi in grădina de le
gume. — acolo unde jeturile 
aspersoarelor nu contenesc nici 
un moment — r.e-a vorbit despre 
școala motopompiștilar de aici 
deschisă tot antd. despre ambi
ția țăranilor de a cunoaște 
canicâ in aceeași măsură in i 
descifrează celelalte taine 
agriculturii. „Practic, nici 
om din cooperativă nu este 
afara cursurilor de 
piști. Anual au fost 
49—50 de oameni*.

Succesele dobindite de coopc- 
ratoru dm această unitate ■ 
au fost privite de vecinii 
tuci o clipă ca o excepție, 
bună dreptate, se poate aprecia 
că de la Borcea II experiența 
in privința irigațiilor a prins 
rădăcini și in celelalte coopera
tive ale Consiliului intercoope
ratist Borcea. O cifră este edifi
catoare : ca urmare a intilnirilor 
fructuoase dintre cooperatori, 
sub gener.tul .Vecine, ascul-

litri

me- 
care 

ale 
un 
In 

motopom- 
pregâtiți

nu 
lor
Pe

r
. . .* ' •: --

Ș6"

CONSFĂTUIRE DE LUCRU
A LEGUMICULTORILOR
La întreprinderea de sere 

Ișalnița. unitatea cu cele mai 
bune rezultate in activitatea din 
cadrul centralei de legume, s-au 
desfășurat, marți, lucrările unei 
consfătuiri de lucru cu cadrele 
de conducere si specialiști ai 
complexelor de sere si asocia
țiilor intercooperatiste din tară, 
cu lucrători fruntași din aceste 
unități, cu cercetători si cadre 
didactice universitare. Organi
zată de centrala industrială de 
profil, consfătuirea a analizat 
stadiul realizării sarcinilor eco
nomice revenite acestor unități 
tn primele cinci luni si perspec
tivele de îndeplinire si depășire 
a sarcinilor planului anual și 
angajamentelor asumate în în-

trecere — narticipantii eviden
țiind fantul că in perioada scursă 
din acest an oroductia totală de 
legume de seră a fost denăsită 
cu 4 100 tone, iar planul de ex
port — cu 3 400 de tone, rezul
tatele cele mai bune obtinindu- 
se la întreprinderile de sere 
Ișalnița, Ploiești si Oradea. Cu 
acest prilej au fost prezentate 
soiurile si hibrizii de tomate și 
de castraveți de seră nou create 
și s-au stabilit structura de pro
ducție. soiurile si hibrizii pentru 
cel de-al doilea ciclu de activi
tate din acest an, precum și 
pentru anul viitor, au fost luate 
măsuri vizind creșterea în con
tinuare a eficientei economice si 
calității culturilor de seră.

tn ferma de cimp condusă 
de Gh. Cătrună, de la C.A.P. 
Voie vodă, se prășesc cu cul
tivatoarele, ultimele por
țiuni din tarlaua de floarea- 

soarelui.

Foto: O. PLECAM

tă-mi sfatul!“. al elaborării 
unui plan comun de acțiune, 
anul trecut producțiile la po
rumb au crescut in fiecare din 
cele 4 unități cu peste 50 la sută 
fată de anul precedent media 
pe consiliu intercooperatist de
pășind cifra de 7 000 kg. Ingine
rul șef al consiliului intercoope
ratist. Ion Adam, și-a făcut sta- 
giatura la Borcea IL „Irigația 
prin brazdă a întărit ideea folo
sirii optime a pantei terenului 
și a utilizării raționale a forței 
de muncă. Rapid, ea a trecut de 

tarele cooperativei la vecini*.

Pină In prezent prașila a 
doua mecanică ia sfecia-de- 
zahăr a fost efectuată pe mai 
mult de jumătate din supra
fața cultivată, fiind încheiată 
in județele Timiș. Olt și Dîm
bovița. Cea de-a doua pră
șită manuală se apropie de 
sfirșit in marea majoritate a 
județelor cultivatoare. La 
floarea-soareltti. cea de-a 
doua prașilă mecanică a fost 
execj ată pe aproape 50 la 
sută din terenurile aflate in 
cultură, iar cea manuală pe 
o treime.

Porumbul a fost prășit me
canic (prima prașilă) pe mai 
mult de 60 la sută din tere
nurile cultivate, 
in proporție de 
sită.

Față insă de 
crăriior optime,
unități agricole lucrările 
întreținere a culturilor 
intirziate, 
folosirea deplină a mijloace
lor mecanice și a forțelor u- 
mane pentru impulsionarea 
prașilelor și terminarea lor 
pină la începerea, din plin, a 
recoltării griului.

iar cartofii 
peste 90 la

graficul lu- 
în unele 

de 
sânt 

ceea ce impune

ENCIU BOBÎRNICHE

Vinovate sinL legumele
«internChiar de la început, 

că in Săveni, centru 
județului Botoșani, la 
preferabil să vii doar 
Motivul ? Atunci este 
Si vei găsi ceea ce do- 

spunem

avertizați 
urban al 
piață este 
duminica, 
zi de tirg 
rești. Foarte bine, ne 
noi, că există și un asemenea 
moment de virf, cu atit 
mult cu cit este fixat i 
o zi de odihnă, deci oamenii 
să-și facă aprovizionarea 
unele produse ce rezistă o 
rioadă mai mare de timp 
si zicem chiar o săptăminc. 
ce oferă piața orașului in 
lelalte 6 (șase) zile, pentru 
toată lumea știe 
are 7 zile, 
sin* perisabile, rezistind 
măr. cel mult 24 
am ales și noi o 
In sectorul ^pro
ducători" cel 
mult 19 persoa
ne ofereau spre 
desfacere citeva 
verdețuri și 
„trufandale", specifice sezonu
lui in care ne găsim, culese din 
grădinile proprii. Mai adăugați, 
la cei menționați, cițiva cetă
țeni care făceau bani buni ofe
rind spre desfacere semințe de 
legume. Mă rog, dacă nu se gă
sesc legume, cel puțin să fie 
semințe. Vorba proverbului „de 
dorul, fragilor, măninci și codi
țele"... La centrele de desfacere 
ale cooperativelor de producție 
Petriceni și Săveni, galantare 
goale. Așa nu ne rămine decit 
unitățile C.F.L. Ce ne oferă ele? 
Pină una alta, Eugenia Huțu, 
responsabila magazinului nr. 2 
C.L.F., ne recomandă drept „pro
duse de sezon" o variată (am 
putea spune chiar bogată) gamă 
de conserve — tocană, ghive
ciuri, compoturi, roșii în bu
lion — sucuri, siropuri și 
pentru pretențioși 
făinoase, 
bundență 
mijlocul 
gazin (nr. 2) era 
crind in schimb de ture 
primul. Măsură foarte bine ve
nită, dacă ne glndim că poate 
cineva, după-amiaza, își dă sea-

t mai 
pentru 

pot 
cu 

pe-
Dar 
ce- 
că 

că săptămina 
iar unele produse 

in ca
de ore ? Deci 
zi obișnuită...

CETĂȚENEȘTI

siropuri 
oțet, paste 

biscuiți... Așa 
nu găsești nici 

iernii. Celălalt 
zăvorit.

a- 
in 

ma
in- 
cu

ma că nu are oțet pentru sa
lată să aibă de unde să-și procu
re. Din ce să facă salată ? Din 
roșii și castraveți, care se gă
sesc în cantități suficiente — 
proaspete, abia sosite din zo
nele mai călduroase ale țării — 
și care se găsesc deocamdată în 
depozitul C.L.F. Săveni. După 
asigurările șefului respectivu
lui depozit, Nicolae Ciornea, in 
citeva ore acestea se vor găsi 
și in magazine. $i tot în depozit 
se mai găsesc : ceapă, cartofi și 
ridichi. Pe piață, in schimb, nu. 
Am încercat să aflăm și noi mo
tivul pentru care acestea lip
sesc de la desfacere. După în
delungi discuții, am ajuns la 
concluzia că vinovate sint... le
gumele. De exemplu, ridichiile se 
produc la C.A.P. Vlăsinești, cale 

de numai 3—4 
km de Săveni. 
Recoltarea aici 
se face seara, 
pentru ea in 
timpul nopții să 
spre piață. Ma- 

insă abia dimi-
fie transportate 
șinile sosesc 
neața fin cel mai fericit caz !) ; 
ridichiile fiind transportate nu 
la piață, cum ar fi firesc, ci la 
depozit. Se descarcă, mai zac 
aici o zi, două și după aceea sint 
trimise la unități. Că nu le mai 
cumpără nimeni este de la sine 
înțeles. Pe cei de la Săveni 
nu-i deranjează o asemenea si
tuație. Există o modalitate 
„simplă" și „eficientă" de a 
scăpa de sutele de legături de 
ridichi rămase nevindute. Se 
încarcă din nou in mașini (altele 
decit cele care aduc ridichiile de 
la Vlăsinești) și iau calea pieței 
municipale din Botoșani. Dacă 
nici aici nu se mai vind, nu mai 
are nimeni nici o vină. Ele au 
fost expediate „proaspete"... Deci 
vinovate, in ultimă instanță 
(pentru că trebuie găsit și un 
vinovat!) vor fi... legumele. Pen
tru că sint perisabile... Feno
men avansat se pare și in ceea 
ce privește preocuparea gospo
darilor orașului...

I. D. CUCU

Pe locul unde trebuia să se înalțe scheletul unui 
bloc, o groapă in care ruginește un cilindru 

compresor.
La citeva sute de metri de șantierul care duce 
lipsă de fier-beton, un păienjeniș al risipei.încă doi sportivi români

tnedaliați la „europenele0 de lupte: L. ȘANDORșiE. CRISTIAN
La Palatul Sporturilor „Ke- 

mal Ataturk* din orașul Bursa 
s-au încheiat aseară campiona
tele europene de lupte, compe
tiție la care sportivii din dele
gația României au obținut anul 
acesta un succes deosebit cuce
rind 10 medalii, dintre care 3 de 
aur, 2 de argint și 5 de bronz, 
performanță de prestigiu care 
confirmă încă o dată valoarea 
înaltă atinsă de reprezentanții

noștri în această ramură spor
tivă.

în competiția de lupte libere, 
echipa noastră, alcătuită în cea 
mai mare parte din debutanți, a 
obținut trei medalii de bronz 
prin Gheorghe Rașovan (categ. 
48 kg), L. Șandor (categ. 62 kg) 
și Emilian Cristian (categ. 74 
kg). La categoria 57 kg, tinărul 
Petre Brîndușan s-a clasat pe 
locul 4, iar la categoria super- 
grea L. Simon a ocupat locul 5.

Buna gospodărire a materialelor pe șantiere
(Urmare din pag. I)

să-l schimb pe Marin Gurgu. Mi 
s-a spus că voi găsi aici, unde 
compresorul a fost adus de pa
tru zile, tot ce trebuie. N-am 
găsit insă pe nimeni. M-aș fi 
apucat de treabă, 'dar nu e nici 
un buldozer pe aici care să-mi

deschidă front de lucru. Și dacă 
tot sint singurul om din șan
tier, o fac și pe paznicul. Cind 
v-am văzut, de-aia am și sărit 
repede gardul... credeam că ați 
venit cu alte gînduri. Lingă 
groapa asta mai sint niște saci 
de ciment și ceva cofraje...*.

• MECIURILE DIN CA
DRUL SFERTURILOR DE 
FINALA ale „Cupei Români
ei* la fotbal se dispută astăzi, 
cu începere de la ora 17,00, 
pe 4 stadioane din țară. In 
Capitală, pe „Republicii*, di
vizionara A Rapid întilnește 
echipa Automecanica Bucu
rești (Divizia C). La Brăila, 
Steaua va primi replica for
mației S.C. Bacău, iar la Si
biu F.C.M. Reșița va juca cu 
divizionara B Metalul Bucu
rești. Derbiul acestei faze a 
competiției se desfășoară la 
Drobeta-Tumu Severin, intre 
Universitatea Craiova și U.T. 
Arad.

★
Tot astăzi, pe stadionul 

„Dinamo* din Capitală, se 
dispută meciul restanță con- 
tind pentru campionatul di
viziei A la fotbal intre e- 
chipele Dinamo și Politehni
ca Timișoara. Partida va în
cepe ia ora 1'30.

★
Aspecte de la meciurile de 

cupă, precum și de la meciul 
restantă vor fi transmise la 
radio, pe programul I, cu 
începere de la ora 16,50, in 
cadrul emisiunii „Fotbal mi
nut ou minut".

• COMENTIND PARTIDA 
ILIE NASTASE — JAN KO- 
DES, ciștigată de jucătorul 
român in trei seturi, cores
pondentul agenției France 
Presse notează : „La șase ani 
după finala din 1971, care 
punea față în față pe aceeași 
doi jucători, românul Ilie 
Năstase și-a luat o splendidă 
revanșă, obținind, totodată, 
calificarea in sferturile de fi
nală ale turneului de la Ro
land Garros. Superb de la un 
capăt la altul al partidei, 
Năstase și-a etalat cu măies
trie repertoriul, părind a-și 
fi regăsit forma sportivă și 
dorința de a reedita succesul 
repurtat aici în 1973. Misiu
nea sa nu va fi însă ușoară, 
scrie același comentator, în- 
trucit chiar în sferturi el va 
avea un adversar extrem de 
dificil, americanul Brian Got
tfried. actualul lider al Ma
relui premiu F.I.L.T., un ju
cător care se acomodează 
foarte bine cu terenul de 
zgură.
• IN TURNEUL INTER

NAȚIONAL FEMININ DE 
ȘAH de la Piotrkow Tribu- 
nalski, după 6 runde conduc 
Lia Bogdan (România), Sau- 
nina (U.R.S.S.) și Karakas 
(Ungaria), cu cite 4,5 puncte. 
In runda a 6-a, Lia Bogdan a 
remizat cu Szvencik,

FINALA SPARTACHIADEI 
DE VARĂ A ȘCOLILOR MILITARE 

DE OFIȚERI ACTIVI

Conducerea I.J.C.M. Brăila își 
mai amintește că are la Făurei 
un șantier început în urmă cu 
peste două luni, că obiectivul 
acestui șantier are un termen 
ferm de finalizare — 31 decem
brie a.c. — și că, în acest scop, 
a trimis o serie de materiale 
care continuă să se degradeze 
un compresor al cărui mecanic 
a amețit tot dind ocol unei 
gropi ce a început să se surpe?

LA ȚANDAREI, INTR-0 MARGINE 
DE DRUM...

Recent, la Sibiu, s-au în
cheiat întrecerile SDartachia- 
dei de vară a școlilor mili
tare de ofițeri activi, eveni
ment important al snortului 
de masă militar. înscriin- 
du-se organic in marea com
petiție cu caracter național, 
DACIADA. această tradițio
nală manifestare sportivă a 
reunit la întreceri șapte loturi 
ce au cuprins în rîndurile lor 
pe elevii clasați pe locuri 
fruntașe la faza de masă a 
spartachiadei.

întrecerile din cadrul spar
tachiadei s-au desfășurat la 
următoarele discipline spor
tive si aplicativ-militare : 
atletism (100 m. 200 m. 400 m. 
800 m. 1 500 m; ștafe
ta 4 x 100 m și 4 x 400 m); 
aruncarea greutății, arun
carea grenadei ; săritu
ra în lungime și săritura 
în înălțime : gimnastica la 
aparate. jocuri sportive 
(handbal, baschet, volei) ; 
patrulă militară ; duel de foc 
si triatlon militar (trageri cu 
pistolul mitralieră, aruncarea 
grenadelor de mină, alergare 
în tem variat 3000 m).

Relevind pregătirea mul
tilaterală a particioantilor. 
înalta măiestrie ostășească, 
concursurile s-au desfășurat 
intr-o deplină sportivitate, in 
spiritul eticii ostășești.

Performantele obținute, cit 
și numărul ridicat de re
corduri stabilite (opt numai 
la atletism), sint de bună 
valoare, ele reflectînd nive
lul înalt al competiției.

Aceasta a fost urmarea 
muncii pline de răspundere 
desfășurate de comandanți, 
organele. organizațiile de 
partid și sub conducerea 
acestora, de organizațiile de 
tineret pentru mobilizarea 
tinerilor in practicarea cu 
regularitate a exercitiilor fi
zice. a diferitelor discipline 
sportive și aplicativ militare.

Finala competiției a fost 
ciștigată pentru a cincea oară 
consecutiv de reprezentanții 
lotului Cibin.

Pe locuri fruntașe s-au 
mai clasat loturile Macin si 
Cerna.

14. major 
TAPIRLEA MIHAIL

, Irx apropierea gării de măr
furi Țandarei, pe un cimp care 
nu este nici rampă de descăr
care și nici teren cultivat, pri
virii trecătorului i se dezvăluie 
un perimetru unde risipa este 
la ea acasa. Aruncate in mare 
dezordine, lingă drumul ce trece 
spre șantierele întreprinderilor 
de zahar și ulei, ruginesc și se 
degradează armături metalice 
pentru planșee, structuri meta
lice pentru stilpi și grinzi> și 

cisterna _ îngropată pe 
jumătate in pammt. Astfel de 
materiale și multe altele, cărora 
cB,g.re.u le'ai mai putea recon
stitui forma inițială, aflăm, n-au 
prisosit niciodată șantierelor 
celor doua întreprinderi. Dimpo- 
țnva, betoniștii. care lucrează la 
fundația fabricii de ulei, așteap
tă armaturi și structuri metalice 
asemănătoare cu cele care se 
degradează in marginea Gării 
Țandarei, la mai. puțin de un 
kilometru de lotul condus de 
inginerul Liviu Radu. „Nu cred 
sa fie ale noastre — ne spune 
acesta — pentru că ele se află 
acolo înainte de deschiderea 
acestui șantier*. Cit despre cis
ternă după cum arată, starea 
ei trădează o vechime și mai 
mare intr-ale neglijenței. Cine 
or fi cei care țin cu tot dina
dinsul la o astfel de vechime? 
Poate le recunosc din imaginile 
alăturate.

P.C.UA
tilr.it


Solidaritate deplină cu lupta 
Mozambicului împotriva 

agresiunii rasiștilor rhodesieni
De patru zile, teritoriul Mo

zambicului este teatrul unor a- 
gresiuni săvârșite de forțe mili
tare ale rasiștilor de la Salisbury 
care folosesc, pe lingă trupe te
restre, și o gamă variată de 
arme, inclusiv avioane. După 
respingerea de către forțele ar
mate ale Mozambicului a unui 
atac al forțelor armate ale re
gimului rasist rhodesian in in
teriorul teritoriului țării, uni
tățile agresoare rhodesiene au 
efectuat, duminică ți Huni. alte 
incursiuni în provinciile Tete, 
Gaza și Nuanendzi.

Forțele armate mozambicana 
au ripostat cu fermitate acestor 
noi agresiuni. în cursul zilei de 
luni, forțele armate ale Mozam
bicului au lansat o vastă acțiu
ne de contraofensivă împotriva 
unităților rhodesiene invadatoa
re, provocindu-le pierderi in oa
meni ți echipament de luptă. 
Un purtător de cuvint oficial 
mozambican, citat de agenția 
France Presse, menționează că 
forțele invadatoare ale regimu
lui lui Ian Smith au utilizat în 
cursul acestor incursiuni avioane 
de bombardament și de vână
toare, elicoptere și bombe cu 
napalm.

Agențiile Reuter, Associated 
Press ți France Presse au in
format în cursul zilei de marți

că trupele rhodesiene au pă
truns în orașul mozambican Ma- 
pai, situat la 75 de kilometri 
distantă de frontiera cu Rhode
sia. în legătură cu acest nou 
atac, generalul Peter Walls, co
mandantul forțelor rhodesiene 
care au comis invazia din aceste 
zile în Mozambic, a declarat, In 
pofida faptului că atacurile 
trupelor sale sînt condamnate de 
opinia publică internațională, că 
intenționează să continue aceste 
acțiuni.

Robert Mugabe, unul din H- 
derii Frontului Patriotic Zim
babwe, a condamnat în termeni 
severi acțiunea agresivă a tru
pelor regimului rasist al lui Ian 
Smith împotriva Mozambicului,

într-o declarație făcută la 
postul de radio „Vocea Zimbab
we" Mugabe a afirmat că din 
cauza incapacității de a face 
față forțelor de eliberare care 
acționează in Zimbabwe, regimul 
lui Ian Smith atacă acum popu
lația civilă ți poporul mozambi
can. Dezaprobind atacurile re
petate din partea rasiștilor rho
desieni împotriva Mozambicului, 
purtătorul de cuvint al Foreign 
Office-ului a declarat că „pozi
ția Marii Britanii referitoare la 
incursiunile rhodesiene în teri
toriul altor țări este următoarea i 
aceea de a le condamna".

mixte ro-
colabo- 

economic 
Delegația 
de tova-

Partidului Co- 
condusă de to- 
Trofin, membru 
Politic ExecutivComitetului

C.C. al P.C.R., prim-secretar 
Comitetului județean Brașov 
P.C.R., face o vizită in Lu-

R. D. GERMANA - Imagine dintr-un cartier modem ‘ al capitalei, Berlin

O delegație a 
monist Român, 
varășul Virgil 
al 
al 
al 
al 
xemburg, la invitația Partidului 
Muncitoresc Socialist Luxembur
ghez.

Delegația P.CJR. s-a intilnlt cu 
tovarășa Lydie Schmit, pre
ședintele P.M.SX. Cu acest pri
lej, a fost transmis tovarășei 
Lydie Schmit și conducerii 
P.M.S.L. un salut cordial din 
partea C.C. al P.C.R., a tovară
șului Nieolae Ceaușescu perso
nal.

La rindul său, tovarășa Lydie 
Schmit, subliniind importanța 
vizitei pe care a făcut-o in 
România și a convorbirilor pur
tate ou tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, in 1976, a rugat să se 
transmită secretarului general 
al Partidului Comunist Român 
salutul călduros al Partidului 
Muncitoresc Socialist Luxembur
ghez și urări de sănătate si 
succese in activitatea pe care o 
desfășoară.

La convorbirile care au avut 
loc, desfășurate într-o atmosferă 
de prietenie și înțelegere reci
procă. au participat din partea 
română Tamara Dobrin și Eduard 
Eisenburger, membri ai C.C. al 
P.C.R., iar din partea luxembur- 
gheză Aly Schroeder, vicepre
ședinte al P.M.S.L., Robert 
Goebbels, secretar general, și alți 
membri ai conducerii P.M.SX.

A asistat ambasadorul Româ
niei în Luxemburg, Alexandru 
Lăzăreanu.

Rezultatele 
referendumului 
din Bangladesh 
La Dacca s-a anunțat că 98,8? 

la sută dintre cetățenii care 
s-au prezentat la vot în cadrul 
referendumului s-au pronunțat 
în favoarea programului politic 
în 19 puncte propus de pre
ședintele țării. Ziaur Rahman.

într-o conferință de presă or
ganizată după anunțarea rezul
tatelor de către Comisia spe
cială de numărare a voturilor, 
șeful statului și-a exprimat ho
tărârea de a duce la îndeplinire 
programul de dezvoltare social- 
economic, reafirmînd. de ase
menea, că în 1978 vor fi orga
nizate alegeri generale.

El a precizat, totodată, că ac
tivitatea politică — suspendată 
în 1975. odată cu introducerea 
legii marțiale — va fi reluată 
în mod gradat.

- - - • -Lucrările Comisiei mixte 
româno-sudaneze

La Khartum au început lucră
rile sesiunii Comisiei 
mâno-sudaneze de 
rare în domeniile 
și tehnioo-științific. 
română este condusă

Banc, membru su- 
~ '■ ‘ ’ l Politic
secretar al C.C. al 
cea sudaneză de

Poporal român, tînăra ge
nerație a României socialiste 
care și-a manifestat constant 
solidaritatea și sprijinul de
plin pentru cauza popoarelor 
ți a tinerei generații de pe 
continentul african — liber
tatea, independența națională 
și socială, și consolidarea su
veranității de stat a tinere
lor state din Africa — au 
luat cunoștință cu profundă 
indignare de noul act crimi
nal săvîrșit de regimul rasist 
de la Salisbury împotriva 
Mozambicului, țară indepen
dentă și de sine stătătoare. 
Uneltirile agresive ale rasiș
tilor rhodesieni sînt îndrep
tate împotriva unui stat ce 
ți-a luat în mîini propriile 
destine și-și clădește cu hotă- 
rire o viață liberă, sprijinind, 
la rindul său, eforturile de 
eliberare ale popoarelor afri
cane care nu și-au dobindit 
încă independența ca poporul 
Zimbabwe, exploatat și hăi
tuit de minoritatea albă de 
la Salisbury.

împreună cu popoarele iu
bitoare de pace, libertate ți 
dreptate, cu opinia publică 
internațională care repudiază 
acțiunile de ingerință în tre
burile interne ale altor țări, 
poporul, tineretul român con
damnă cu energie tentativele 
odioase ale regimului rasist 
rhodesian de înăbușire a as
pirațiilor legitime ale poporu
lui Zimbabwe la libertate și o 
viață demnă, încercările de 
încălcare a dreptului impres
criptibil al națiunilor africane 
de a-și făuri destinele de sine 
stătător.

România socialistă îți ex
primă deplina solidaritate 
militantă cu poporul Mozam
bicului prieten, țintă a atacu
rilor și provocărilor dezlăn
țuite de rasiștii rhodesieni 
care reprezintă o amenințare 
la adresa păcii și securității 
popoarelor africane, un ob
stacol in calea afirmării fiin
ței lor naționale.

Poporul român, care, timp 
de secole, a desfășurat o 
luptă îndelungată plină de 
sacrificii pentru cucerirea li
bertății și independenței pa
triei, este pe deplin solidar 
cu lupta poporului mozam
bican împotriva regimurilor 
rasiste, pentru curmarea po
liticii imperialiste, colonia
liste și neocolonialiste, de 
apartheid și discriminare ra
sială, pentru consolidarea in
dependenței sale naționale.

Dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre 
Republica Socialistă România 
și Republica Populară Mo
zambic a cunoscut un nou 
impuls cu ocazia celor patru 
întâlniri de la București sau 
de pe pămintul african 
dintre președinții Nieolae 
Ceaușescu șl Samora Moises 
Machel. Poporul și tineretul 
mozambican au în poporul ți 
tineretul român prieteni sin
ceri și statornici care spri
jină deplin lupta Mozambicu
lui independent de apărare a 
intereselor sale naționale îm
potriva uneltirilor dușmănoa
se ale rasiștilor rhodesieni.

încheierea convorbirilor 
sovieto-bulgare
Moscova s-au încheiat 
convorbirile sovieto-bul- 

După cum informează a- 
genția T.A.S.S.. părțile au pro
cedat la un schimb de păreri 
asupra unui larg cerc de proble
me ale relațiilor bilaterale, con- 
statindu-se cu satisfacție am
ploarea si eficienta colaborării 
sovieto-bulgare. care cuprinde 
toate sferele de activitate. Un 
loc Important în cadrul convor
birilor. precizează agenția 
T.A.S.S.. l-au ocupat probleme
le internaționale, in special, 
problemele întăririi securității și 
cooperării în Europa si unele 
aspecte actuale legate de viitoa
rea reuniune de la Belgrad.

La 
marți 
gare.

• LEONID BREJNEV, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., 
va efectua în perioada 20—22 iu
nie o vizită oficială in Franța.

,Cel de-al cincilea 
va fi etapa rea- 

i decolării", de- 
la începutul a- 

trecut, premie- 
tunisian Hedi

întrunirea revanșarzilor sudefi de la Viena

Acțiuni contrare păcii 
și securității in Europa

Demisia președintelui 
parlamentului spaniol
Președintele parlamentului 

spaniol, alcătuit încă din timpul 
dictaturii franchiste. Torcuato 
Fernandez Miranda, a anunțat 
că a demisionat din acest post.

Demisia a fost acceptată de 
regele Juan Carlos. Miranda va 
continua insă să exercite, cu ti
tlu interimar, această funcție, 
pină după alegerea — la 15 iu
nie — a unui nou parlament, 
bicameral.

Reamintim că vechiul Cones 
era desemnat In proporție de pa
tru cincimi de generalul Franco 
și doar o cincime dintre mem
bri erau aleși.

plan ’ 
iizării 
clara, 
nulul 
ral ___
Nouira în fața Comi
tetului tehnic perma
nent al planificării în
trunit pentru a dez
bate și fixa orientări
le majore ale dezvol
tării țării în perioada 
1977—1981. Obiective
le acestui plan cinci
nal, devenite cunos
cute ulterior, îndrep
tățesc concluzia că 
Tunisia urmărește in
tr-adevăr, o „decola
re" economică, 
porul tunisian 
te in această 
vă hotăritoare 
bază bună. In 
de ani care au trecut 
de la cucerirea 
pendenței, 
Uzarea, 
generală 
țării au 
bieetivul major al tu
turor eforturilor, a- 
ceastă orientare fiind 
menținută chiar in pe
rioadele mai grele, cum 
an fost anii din urmi, 
ta care s-au făcut re
simțite efectele ine
vitabile ale crizei eco
nomice occidentale. Ia 
ciuda acestor influen
țe negative, planul

Po- 
porneș- 
tentaii- 
de la o 
cei 21

inde- 
•ndustria- 

dezvoltarea 
a economiei 
constituit o-

cvadrienal 1973—1976 a 
fost îndeplinit in bune 
condiții, ritmul ge
neral de creștere eco
nomică inregistrind o 
rată anuală de 9,6 
sută, iar industria 
de circa 13 la sută, 
urmare, produsul 
cial brut pe cap 
locuitor a depășit, 
1974, nivelul de 
de dolari, plasind ' 
nisia in grupul mediu 
al țârilor in curs de 
dezvoltare. Pentru a

la
Ca
so- 
de 
în

500 
Tu

te succese nu stat, fi
rește, pe măsura as
pirațiilor și posibilită
ților țării. Tunisia 
este o țară ta curs de 
dezvoltare care are 
tacă de depășit con
secințele Îndelungatei 
dominații străine. Pla
nul cincinal care a 
debutat anul acesta 
este conceput, așadar, 
ca o etapă a „decolă
rii" economice, 
tr-o politică de 
investiții ta 
sectoarele se 
rește menținerea 
nul ritm relativ tnalt

Prin- 
ample 
toate 

urmă- 
u-

TUNISIA - Etapa 
„decolării” economice

nu- 
din 

1* 
! e- 

u 
1 al

de dezvoltare, de 9 la 
sută, 
de 
fiind 
sută.
de obiective de 
însemnătate au 
sau vor fi atacate in 
această perioadă — 
mine de fosfați, zăcă
minte de petrol și 
gaze baraje hidro
tehnice. terme și hi
drocentrale. conducte 
de petrol și gaze, ra
finării. fabrici de au
tomobile, ciment fi

plafonul minim 
creștere anuală 

fixat la 6,6 la 
O serie întreagă 

marc 
fost

bunuri de larg con
sum, sisteme de Iriga
ții, spitale, școli, lo
cuințe și centre turisti
ce. Acestea vor duce 
la crearea 
300 000 de 
de muncă, 
lichideze 
emigrației 
gure folosirea deplină 
a mâinii de lucru. La 
sfîrșitul cincinalului, 
producția de energie 
electrică se va dubla, 
cea de fosfați va ajun
ge la 7,1 milioane tone 
(față' de 4,3 milioane 
tone in prezent), cea 
de petrol la 53 mili
oane tone (față de 4 in 
prezent), capacitatea de 
rafinare de 4,5 mili
oane (față de 1 milion 
tone în 1976). La rin
dul ei, agricultura va 
asigura, prin investiții 
de 220 milioane di
nari (1 dinar — apro
ximativ 2 dolari), în
treaga cantitate de 
cereale necesară țării. 
Realizarea acestor o- 
biective, care au un 
fundament solid in as
pirațiile de progres ale 
poporului tunisian și 
in voința conducerii 
sale politice de a Ie 
transpune în faptă, 
constituie • garanție a 
succesului acțiunii de 
„decolare".

rășul Iosif 
pleant al Comitetului 
Executiv,
P.C.R., iar__
Mansour Khalid, membru al Bi
roului Executiv al C.C. al Uni
unii Socialiste Sudaneze, minis
trul afacerilor externe al Repu
blicii Democratice Sudan.

Sesiunea examinează stadiul 
și evoluția relațiilor bilaterale, 
modul în care sînt traduse în

viață înțelegerile și documente
le convenite cu prilejul întâlni
rilor de la Khartum din anul 
1972 și a celei de la București, 
din anul 1973, dintre președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nieolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii De
mocratice Sudan, Gaafar Mo
hammed El Nimeiri. Vor fi 
identificate, totodată, noi posibi
lități, căi șl mijloace pentru ex
tinderea și diversificarea coope
rării economice, a schimburilor 
comerciale și culturale, pentru 
dezvoltarea în continuare a re
lațiilor prietenești dintre cele 
două țări și popoare.

a 250 000— 
noi locuri 

menite să 
fenomenul 

și să asi-

BAZIL ȘTEFAN

Pe întinse zone ale Terrei

Ședința Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru siderurgie 1

La Weimar (R.D.G.) s-au des
fășurat lucrările celei de-a 49-a 
ședințe a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru siderurgie la 
care au luat parte delegațiile 
țărilor membre ale C.A.E.R. ți 
Iugoslaviei, reprezentanți ai Re
publicii Socialiste Vietnam. în 
calitate de observatori, ai Bi
roului organizației de colaborare 
în domeniul siderurgiei „Inter- 
metal", precum și invitați 
partea Secretariatului ~ 
Economice 
O.N.U.

Comisia a 
care decurg 
dințelor Comitetului Executiv al 
C.A.E.R. ; unele considerente ale 
Comisiei privind problemele ce 
urmează a fi incluse în progra
mul special de colaborare pe 
termen lung în domeniul side
rurgiei ; informarea privind 6ta-

din 
Comisiei 

pentru Europa a
examinat probleme 
din prevederile șe-

diul îndeplinirii prevederilor din 
convențiile generale de colabo
rare pentru construirea în 
U.R.S.S., cu eforturi comune, a 
unor capacități de .producție pen
tru materii prime cu conținut 
de fier și pentru feroaliaje și 
el acțiunilor incluse în Progra
mul complex.

La ședință s-a1 examinat, de 
asemenea, stadiul îndeplinirii ac
țiunilor de colaborare legate de 
protecția mediului înconjurător; 
au fost convenite direcțiile prin
cipale ale colaborării tehnico- 
științifice pe perioada pînă în 
anul 1990 și ale colaborării în 
domeniul producției de laminate 
și feroaliaje pe următorii ani.

Ședința Comisiei s-a desfășu
rat lntr-o atmosferă de priete
nie și în spiritul înțelegerii re
ciproce depline.

Pentru o cooperare internațională reală
și eficientă

MESAJ AL ȘAHINȘAHULUI IRANULUI ADRESAT CONFERINȚEI 
ECONOMICE TURCO-IRANIANO-PAKISTANEZE

într-un mesaj adresat Confe
rinței economice turco-iraniano- 
pakistaneze de la Meched (nord- 
estul Iranului), șahinșahul Mo
hammad Reza Pahlavi Arya-

mehr denunță „atitudinea ne
constructivă a unor țări, consta
tată în timpul Conferinței asu
pra cooperării economice inter
naționale de la Paris (dialogul

în cadrul unor manifestații 
ale „Organizației germanilor 
sudeți" cu sediul în R. F. Ger
mania, desfășurate la Viena, 
cu autorizația guvernului aus
triac, vorbitori din rindul ele
mentelor fasciste au lansat che
mări revanșarde. De asemenea, 
în aceste zile, la Viena au fost 
difuzate hărți în care teritorii 
cehoslovace erau cuprinse în 
granițele celui de-al III-lea 
Reich. în cadrul unor ștanduri, 
au fost difuzate cărți în care 
se căuta justificarea crimelor 
comise de naziști.

Opinia publică democrată din 
Austria a protestat cu tărie îm
potriva acestor manifestații 
neonaziste. în cadrul adunărilor 
și mitingurilor organizate de 
Partidul Comunist din Austria, 
de diferite organizații democra
tice ți antifasciste s-a subliniat 
că adunarea elementelor revan
șarde la Viena vine în contra
dicție cu prevederile Actului 
final al Conferinței pentru 
securitate ți cooperare în Eu
ropa, aduce prejudicii și intere
selor naționale ale Austriei. La 
rindul său ziarul „Volkstimme" 
a relevat că întrunirea revan
șarzilor sudeți are un pronun
țat caracter provocator și con
travine eforturilor pentru asi
gurarea păcii și securității pe 
continentul european.

★
După anunțarea întllnirli ger

manilor sudeți la Viena, încă în 
luna aprilie însărcinatului cu 
afaceri ad-interim al Austriei 
la Praga i-a fost Inmînată o 
notă de protest a Ministerului 
Afacerilor Externe al R. S. Ce
hoslovace în legătură cu această 
reuniune a revanșarzilor. La 
rindul său, Bohuslav Chnoupek, 
ministrul afacerilor externe al 
R. S. Cehoslovace, răspunzînd 
în Adunarea Federală interpe
lării legate de poziția autorită
ților austriece față de întrunirea 
germanilor sudeți Ia Viena, 
arăta că „această poziție con
stituie punctul-cheie în dezvol
tarea in continuare a relațiilor

de bună vecinătate cehoslova- 
co-austriece“.

Sub titlul „întilnire provoca
toare a revanșarzilor" ziarul 
„Rude Pravo" de marți publi
că o corespondență de la Vie
na, în care califică reuniunea 
germanilor sudeți care a avut 
loc în capitala Austriei drept 
„o acțiune provocatoare îndrep
tată împotriva Cehoslovaciei".

„Chiar dacă autorii reuniunii 
germanilor sudeți și gazdele lor 
din Austria au încercat să im
prime întîlnirii din acest an un 
caracter nevinovat de Întilnire 
a unor compatrioți — se arată 
în corespondență — este clar că 
nici afirmațiile cu privire la 
dragostea față de patrie și pen
tru pace, cu privire la drep
turile omului și năzuințele 
de autodeterminare nu au reu
șit să ascundă caracterul provo
cator anticehoslovac ți revan
șard al reuniunii".

în încheiere ziarul subliniază 
că „acțiunea a fost și mai gra
vă întrucît a avut loc la Viena, 
fiind în contradicție cu neutra
litatea pe care Austria o pro
clamă".

ȘEDINȚA SEIMULUI POLONEZ

La Varșovia a avut loc o șe
dință a Seimului R.P. Polone, 
la care au luat parte Edward 
Gierek, a’lți conducători de 
partid si de stat polonezi. Pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Polone. Piotr Jarosze- 
wiez. a prezentat Seimului o in
formare privind îndeplinirea 
planului de dezvoltare econo- 
mico-socială a tării în acest an.

RESPINGERE LA TEL AVIV
Partidul Muncii din Israel a 

respins marți orice posibilitate 
de a face parte dintr-un guvern 
de uniune națională sub condu
cerea grupului partidelor de 
dreapta „Likud", care a obținut 
la recentele alegeri generale 43 
de mandate din totalul de 120 ale 
parlamentului.

MIERCURI, 1 IUNIE
POTOPUL: Patria (orele 9; 12,80; 

16; 19,15).
BENJI: Eforie (orele 9; 11,11 î 

13,30; 16; 18,15; 10,15).
AȘTEPTAREA: Central (orele

9,15; 11,30; 13,45; 16; 18; 20).
IN LINIȘTEA PĂDURII: Tim

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

DICK TURPIN: Palatul Sportu
rilor șl Culturii (orele 17,30; 19,30); 
Scala (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,30; 21); Luceafărul (orele 9,15; 
11,30; 13.45; 16; 18,30; 21); Favorit 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,43; 18;

20,15); Grădina Dlnamo (ora 20); 
Grădina Luceafărul (ora 20,15).

REPUBLICA DE LA UZ1CE: 
Doina (orele 13; 18,30).

PROGRAM DE DESENE ANI
MATE: Doina (orele 9.30; 11,15; 
17).

UN ORĂȘEL IN TEXAS: Fes
tival (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,30); Gloria (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15); Modern 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30); Grădina Capitol (ora 19,45); 
Grădina Modern (ora 20).

GLORIA NU CÎNTA: Grlvița
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15); Tomls (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30); Flamura (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20); Gră
dina Tomis (ora 20).

călătoriile lui gulliver: 
Feroviar (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30); Grădina Festival (ora 
19,45); Grădina Titan (ora 20).
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victime ale inechitățiicopiii—
C

e ideal mai nobil
și-ar putea propu
ne omenirea decît 
acela de a face mai 
frumoasă, mai fe
ricită viața copiilor 

săi ? Copiii sint doar avuția cea 
mai de preț a omenirii, viitorul 
existenței umane, al civilizației 
de azi. Dar, orice definiție am 
incerca să găsim, din orice 
unghi am Încerca să privim lu
crurile, copilăria rămine copi
lărie, virsta nevinovăției, a ma
rilor descoperiri, a plămădirii 
personalității, virsta imaginației 
și a energiilor debordante. A- 
ceste sensuri adinei ale virstet 
fragede nu iși găsesc insă, așa 
cum normal ar trebui să fie, 
nobila acoperire a faptelor decît 
intr-un număr de state, acolo 
unde popoarele clădesc o nouă 
ortnduire, ta țările socialismului. 

Proclamtad ca țel fundamen
tal al Întregii opere constructi
ve realizarea bunăstării și feri
cirii omului, ta România, parti
dul, statul nostru, societatea, 
creează cadrul fertil creșterii și 
dezvoltării armonioase a copii
lor, educării și Împlinirii aces
tora ca oameni, gata să-și asu
me răspunderile viitorului. Prin 
întreaga sa activitate interna
țională, România socialistă mi
litează, ta virtutea profundului 
umanism ce caracterizează poli
tica internă și externă a parti
dului și statului nostru, pentru 
soluționarea grabnică, efectivă a 
tuturor marilor probleme ale 
lumii contemporane, de care 
depinde In mod nemijlocit soar
ta, viitorul copiilor Terrei. în

cadrul unor importante instituții 
și organizații internaționale, la 
O.N.U. și U.N.I.C.E.F., țara noas
tră a avansat propuneri con
structive, care s-au bucurat de 
unanime aprecieri, ta probleme
le formării șl educării tinerei 
generații, a creării unui cadru 
propice formării și Împlinirii 
personalității umane.

Există in lumea contempora
nă — ca o consecință directă a 
împărțirii ta săraci și bogați, a 
exploatării și inechităților socia
le, a subdezvoltării, o altă copi
lărie, tragică, revoltătoare. E- 
xistă tacă, ta plină eră a cuce
ririi cosmosului, sute de mili
oane de copii flămtazi, milioa
ne de copii bolnavi, analfabeți, 
exploatați, confruntați prematur 
cu vicisitudinile unei vieți inu
mane. Vîrsta copilăriei este pen
tru mulți din cei mai tineri 
eetățeni ai Terrei un perimetru 
al suferințelor, al deznădejdii.

• O tragedie multiplicată de mili
oane de ori — viața grea a copiilor 
lipsiți de copilărie • 300 de milioane 
de copii pînă la cinci ani din țările 
în curs de dezvoltare suferă de 
diferite forme de subnutriție • Cei 
care supraviețuiesc primilor ani au de 
20-40 de ori mai puține șanse de a 
ajunge la maturitate decît copiii din 
țările dezvoltate • 70 la sută dintre 
copiii țărilor în curs de dezvoltare din 
Asia se nasc fără nici un fel de asis
tență sanitară • Analfabetismul — 
o plagă care afectează peste 800 
milioane de oameni, în majoritate 
copii • Un tanc costă cît o școală 
• Pentru echiparea unui soldat se 
cheltuiește de 80 de ori mai mult de
cît pentru instruirea unui copil

Viitorul copiilor se hotărăște astăzi
Ziua internațională a co

pilului pe care o aniversăm 
astăzi, canstituie un nou 
prilej de a sublinia necesi
tatea adoptării unor măsuri 
urgente, hotărite, pentru 
soluționarea dramaticei si
tuații in care se află astăzi 
sute de milioane de copii. 
Desigur, pe plan mondial, 
ta cadrul U.N.I.C.E.F. și al 
altor organisme internațio
nale există o preocupare 
constantă pentru amelio
rarea vieții copiilor, mai 
cu seamă in țările in curs 
de dezvoltare din Asia,

Africa și America Latină. 
Dar, asemenea preocupări 
nu-și pot dovedi pe deplin 
eficiența atita timp cit con
tinuă să se mențină cau
zele profunde ce generează 
subdezvoltarea, cu între
gul său cortegiu de conse
cințe nefaste asupra copii
lor. In prezent, mai mult 
ca oricind, instaurarea unei 
noi ordini economice in
ternaționale, respectarea 
dreptului tuturor popoare
lor de a trăi in libertate, 
de a-și edifica viitorul în 
conformitate cu drepturile

și interesele lor fundamen
tale, stoparea cursei înar
mărilor, adoptarea unor 
măsuri ferme de dezarma
re, in primul rind de dez
armare nucleară, și canali
zarea uriașelor fonduri mi
litare în direcția dezvoltă
rii tuturor popoarelor, cu 
prioritate a celor rămase 
in urmă din punct de ve
dere economic, se dovedesc 
argumente fundamentale, 
de înfăptuirea cărora de
pind in ultima instanță, 
pacea și progresul lumii, 
fața planetei, viitorul nos
tru, soarta copiilor.

• „în ț&rile ta curs de dezvoltare, malnu- 
triția ucide între o pătrime și o cincime din 
copiii de pină la cinci ani" — GERALD 
CONNOLY, director executiv al Fundației 
americane de luptă Împotriva foametei.

• „în prezent, cind aproape 100 de mili
oane de copii trăiesc în condiții mizere și 
de permanentă subnutriție, cînd peste ju
mătate din totalul copiilor de vîrstă școlară 
nu au posibilitatea de a merge la școală, 
cind o considerabilă parte a populației lumii 
este lipsită de o asistență medicală elemen
tară, sarcina ce revine U.N.I.C.E.F. are o 
deosebită importanță" — KURT WALDHEIM, 
secretar general al O.N.U.

• „70 la sută din copii se nasc în Asia fără 
asistență sanitară, iar ulterior numai un nu
măr infim dintre ei beneficiază de asistența 
serviciilor medicale. Aproximativ 40 la sută 
din populația continentului asiatic o formea
ză copiii, dintre care mulți trăiesc in condiții 
de sărăcie și ignoranță" — din cuvîntul pre
ședintelui Filipinelor, FERDINAND MAR
COS, la lucrările Comitetului Executiv al 
U.N.I.C.E.F., desfășurate recent la Manila.

Grupaj realizat de 
AUREL PERVA

MUȘCA ȘI FUGI!: Excelsior 
(orele 9: 11,15; 13,30; 16; 18.15; 
20,15); Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30); Arta (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15);
Grădina Arta (ora 20).

OASPEȚI DE SEARA: Cosmos 
(orele 9; 11; 13.30; 15,30; 18; 20); 
Bucegi (orele 9: 11.15; 13,15;
15,30; 17,45; 20); Grădina Bucegi 
(ora 20).

CUIBUL SALAMANDRELOR: 
Victoria (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,30).

DIAVOLII DIN SPARTIVENTO: 
Giuleștl (orele 9; 11; 13; 15,30; 
17,45; 20); Miorița (orele 9; 11; 13;

15; 17; 19,30); Grădina Moșilor 
(ora 20).

CĂLĂREȚUL FARA CAP: Dru
mul Sării (orele 16; 18; 20).

CINCI DETECTIVI LA MIEZUL 
NOPȚII: Lira (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18: 20); Floreasca (orele 9; 
11; 13; 15,30; 18; 20); Grădina 
Unirea (ora 20); Grădina Lira 
(ora 20).

MICA ONDINA: Munca (orele 
9.30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20,15); 
Pacea (orele 9; 11; 13).

TIMPUL DRAGOSTEI ȘI AL 
SPERANȚEI: Pacea (orele 15,30; 
17.45; 20).

SFÎRȘITUL LEGENDEI: Feren
tari (oreie 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15).

ȘATRA: Volga (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15).

ORA SPECTACOLULUI: Aurora 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20); 
Grădina Aurora (ora 20,15).

COLUMNA: Flacăra (orele 9,30; 
13,30; 16,30; 19 30).

COPIL DE SUFLET: Buzești 
(oreie 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,15); Grădina Buzești (ora 20).

Teatrul de Operetă: VICTORIA 
ȘI-AL EI HUSAR — ora 19,30; 
Teatrul Național (Sala Mare):

COANA CHIRIȚA — ora 19,30; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Sala Studio): TINERI CĂSĂTO
RIȚI CAUTĂ CAMERĂ — ora 
19,30; Teatrul Giulești: COPACII 
MOR ÎN PICIOARE — Ora 19,30; 
ROMANȚIOȘII (la Lugoj) — ora 
19,30; Teatrul de Comedie: ZĂPĂ
CITUL — ora 19,30; Teatrul Mic: 
RAȚA SĂLBATICĂ — Ora 19,30; 
Teatrul „Țăndărică: RĂI ȘI NĂ
TĂRĂI (la Tehnic-Club) — ora 
17; Studioul I.A.T.C.: PEER GYNT 
— ora 19,30; Ansamblul „Rapsodia 
Română": BUCUROȘI DE OAS
PEȚI — ora 19,30; Circul „Bucu
rești": CU CIRCUL NU-I DE
GLUMIT — ora 19,30.

PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală. 10,00 Matineu 
teatral pentru copii: „Dreptul la 
aripi" de Ștefan Tlta. 10,40 între
bări și răspunsuri. 11,05 Vetre de 
lumină. Documentar de Virgil Sto- 
ian. 11,30 Emisiune de știință: Fo
cul. 12,00 Telex. 12,05 închiderea 
programului. 16,00 Telex. 16,05 
Campionatele europene de box. 
Transmisiune directă de la Halle. 
18,10 Tragerea pronoexpres. 18,20 
Itinerar tunisian. 18,40 Eficiența 
economică șl creșterea nivelului 
de trai. 18,50 Telecronica pentru 
pionieri. 19,00 Copilărie, ani de 
aur — emisiune de cînteoe șl
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Nord-Sud)“ și apreciază că a- 
ceasta ar putea da naștere unor 
„consecințe grave" pentru în
treaga omenire.

„Nu este just ca peste două 
treimi din omenire să fie con
damnată pentru totdeauna să 
suporte lipsuri de tot felul și să 
ducă o viață de tragedie și dis
perare", subliniază suveranul 
iranian, al cărui mesaj a foștj^, 
publicat marți Ia Teheran.

Șahinșahul Iranului denunță 
„prosperitatea extravagantă a 
unui mic număr de state în 
dauna țărilor în curs de dezvol
tare" și consideră că „interde
pendenta crescîndă a națiunilor 
cere o cooperare internațională 
reală și eficace".

Declarație 
a președintelui 

angolez 
într-un mesaj radiodifuzat 

adresat poporului angolez, 
Agostinho Neto, președintele 
Mișcării Populare pentru Eli
berarea Angolei (M.P.L.A.), a 
declarat că cercetările privind 
tentativa de lovitură de stat de 
la 27 mai a unui grup de ele
mente fracționiste au dovedit că 
in această acțiune au fost im
plicate unele cadre din condu
cerea M.P.L.A. El a precizat că 
la Luanda au fost arestate sute 
de persoane, operîndu-se ares
tări și în provincii.

Potrivit agenției TASS, pre
ședintele Neto a subliniat că 
fracționiștii și-au creat o con
ducere politică proprie șl un co
mandament operativ. Recurgînd 
la intrigi șl provocări, autorii 
complotului au încercat să pro
voace panică în țară.

Fără îndoială, a spus Agostin
ho Neto, ta recentele evenimen
te stat implicați și străini, care 
au desfășurat activități subver
sive în Încercarea de a provoca 
o situație de nesiguranță, ta 
special, la Luanda.

Șeful statului angolez a adre
sat un apel la vigilență între
gului popor pentru apărarea cu
ceririlor revoluționare.

versuri. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 19,50 Copiii, primăvara 
țării mele. Documentar despre 
viața copiilor din țara noastră. 
20,10 Telecinemateca. Ciclul „Mart 
regizori": Kenneth Loach. „Șoi
mul" — producție a studiourilor 
engleze. Premieră pe țară. 22,00 
Revista Uterar-artistică TV. 22,30 
Telejurnal. 22,40 închiderea pro
gramului.

PROGRAMUL 1

19,50 Agenda culturală a Capi
talei. 20,20 Pagini de umor: „Noi 
aventuri în epoca de piatră". 20,45 
Bijuterii muzicale. Pagini concer
tante clasice. In program: lucrări 
de Joseph Haydn și Wolfgang 
Amadeus Mozart. 21,15 Telex. 21,20 
Forum cetățenesc. 21,50 Documen
tarul românesc. 22,10 închiderea 
programului.
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