
Proletari din toate țările, uniți-vă! Vizita in țara noastră 

a tovarășului Todor Jivkov

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

O nouă și valoroasă 
contribuție la întărirea 
prieteniei și colaborării 

româno-bulgare
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Mii de localnici și turiști 
aflați pe litoral 

au salutat cu bucurie, 
cu deosebită căldură 

pe tovarășii 
Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov

MPLA ACTIVITATE CREATOARE

ANGELA RADU

UNDE L
GĂSI PE

MIRCEA PAVLU

CU O LUNA DE ZILE 
ÎNAINTE DE TERMEN

PE TOATE FRONTURILE MUNCII
RECORDMENII PRIMULUI SEMESTRU

In orice întreprindere există oameni care na suportă mediocritatea. mereu nemalțumiu de 
ceea, ce au realizat, oameni care aspiră sâ facă mai mulL să atingă culmi la care alții incă nici 
nu visează. Dintre aceștia se aleg recordmenii. cei care demonstrează prin fapte că azi se 
poate munci mai bine decit ieri, că ziua de miine poale fi si mai rodnică. Acești deschizători 
de drumuri care nu de puține ori iși sacrifică zilele fi nopțile. roMBBță la satisfacții numai 
pentru a demonstra o idee ori pentru a se situa ca cițiva pași înaintea altora merită, eu priso
sință un cuvint de laudă aparte. Iar. faptelor 
această nouă rubrică a ziarului.

30 DECEMBRIE DOUA MIINI

CRESC ECONOMIILE 
SIDERURGIȘTILOR 

HUNEDORENI

• ANUL TRECUT, 
operative agricole de pro- 

ucție din județul Sibiu : A- 
rig, Șura Mare, Apoldu de 
us, Stejeriș, Miercurea Si
lului și Săcele, au hotărît 

construiască prin coope- 
re un complex avicol mo
rn. Materializarea inves- 

ției a căzut în sarcina Șan- 
erului Sibiu din cadrul 
rustului de construcții in- 
striale Brașov, stabilin- 
-se ca termen de dare în 
loșință data de 30 septem- 
ie’ 1972. Care este stadiul 
crarii acum ?
— Au fost terminate trei 
ale iar a patra este în curs 

finisare — ne spune mais- 
ul de șantier, Werner Weg- 
eth. De altfel, hala nr. 1, 
a pentru creșterea tinere- 
lui de înlocuire a fost deja 
pulată cu 17 000 pui. Sînt 
ta, de asemenea, pavilio- 
1 utilitar. rezervorul de 
ă, anexele. Practic deci 
ai avem de executat doar 
sa septică, de finisat hala 
. 4 și aleile de acces. Asta 
seamnă că în mod sigur 

vom tine de angajamen- 
1 pe care ni l-am luat noi, 
nerii, de a încheia lucrarea 

cinstea zilei de 23 August, 
ținînd un beneficiu supli- 
entar de peste 400 000 lei.
un, noi, tinerii, pentru că 
1 molia permanentă de 
L*răt« 90 la sută sint ti- 
ri. ((k Milea).

N ȘAPTE LUNI, ÎNTREAGA 
ODUCȚIE A ANULUI 1965

• HOTARIȚI sa tradu- 
IN VIAȚA bogatul pro-

am al Conferinței Națio- 
le a partidului oamenii 
uncii români și maghiari 
n județul Harghita rapor- 
ză că au obținut impor-

nte sporuri de producție, 
ță de plan, printre care, 
00 tone fontă, 1 440 tone 
ilaje pentru industria ali- 
entară, peste 3 300 m.c. 
erestea, 115 mc. placaje,
obilă în valoare de 3,3 mi- 
ane lei, 21 000 confecții, a- 
oape 300 tone unt și brîn- 
turi. Producția industrială 
alizată de Ia începutul a- 
Iui pînă acum este echiva-

ntă cu cea obținută de in- 
stria județului în întreg 
ul 1965. Față de aceeași 
rioadă a anului trecut,
orul de producție este de 
,9 la sută.

• GENERALIZED EX- 
RIENȚA dobîndită în 

ivința reducerii consumu- 
lor specifice și a cheltuie- 
or materiale, furnaliștii de 
Hunedoara și Călan au e- 

nomisit. în perioada care 
trecut de la începutul anu
le o cantitate de cocs me- 
lurgic care poate servi la 
aborarea a peste 8 000 tone 

fontă.
Acțiunile întreprinse de 
derurgiștii de la Ilunedoa- 

și Călan pentru reducerea 
nsumurilor specifice și a 
eltuielilor materiale, a- 
nd ca scop creșterea efi- 
cnței economice, s-au sol- 
t cu realizarea a peste 
000 000' lei beneficii supli- 

entare.
(Agerpres)

DAR DE AUR
i Radu 

după

întreprinderii ..Dacia' 
a demdnstrat că este 
capabilă să deservească 
singură o jumătate de 
mașină. După încă un 
an i s-a încredințat ma
șina întreagă. afUndu-se 
printre putinele absol
vente ale școiri profe
sionale care n-au fost 
ne-.rite sâ parcurgi o 
perioadă de adaptare 
atit de specifică proce
sului de integrare în 
producție. Tot despre 
ea se zice că o dată

Despre Angela 
spune că 

mai un an de 
tÂcă la secția filai

LUI!

FOTO-ANCHETA
„SCINTEII TINERETULU

Constelația noilor 
stațiuni stîrnește 
admirația înalțiior 

oaspeți

La Costinești, tinerii 
aflați la odihnă au făcut 

o primire entuziastă 
conducătorilor de partid 
și de stat ai celor două 
țări vecine și prietene

Corn orbiri intre tovarășul Nicolae Ceausescu> ->

si tovarășul Todor Jivkov

repartiza 
tie. a in 
ze cu atita ambiție ji 
pasiune, incit cei din 
jur au rămas ulmți. în- 
trebindu-se unde o fi 
avind de gind să ajun
gă fetișcana asta ? Ea 
nu $i-a formulat astfel 
întrebarea- Dorința ca
re o stăpînea era doar 
să muncească mai bine, 
să se numere printre 
lucrătoarele de bază 
ale secției. Posibilități 
de a progresa avea.
AL. BALGRÂDEAN

(Continuare) 
în pag. a IU-a)

PUTEM

INGINERUL PAVLU?
IN ORICE SECȚIE
VEȚI DA DE 
REALIZĂRILE

Numeie inginerului 
Mircea Pa viu de îa 
întreprinderea Auto
mat.ca il auzim pro- 
nunrindu-se in toate 
secțiile și atelierele 
prin care trecem.

— De fapt, ur.de lu
crează inginerul Pa
riu ? întrebăm nedu
meriți. La secția I. la 
atelierul de galvanizat. 
la cel de vopsit ? Sau 
in toate trei ?

— în nici unul din 
ele. ne răspunde to
varășul Mircea Pușcă, 
secretarul comitetului 
de partid pe întreprin
dere. Dar prezent este 
peste tot pentru că a 
realizat, după o con
cepție proprie, aiitea

B. ALEXANDRU

(Continuare) 
in pag. a IlI-a)

LA BREAZA S-A ÎNTRUNIT

FORUMUL NAȚIONAL
AL PIONIERILOR

Ieri dimineață, în tabăra de la 
Breaza, unde s-au intilnit repre
zentanții pionierilor la primul Fo
rum național, a avut loc deschide
rea festivă a activităților, în pre
zența reprezentanților organelor 
locale de partid si de stat, a con
ducerii Consiliului național al Or
ganizației pionierilor, ai organiza
ției județene U.T C. Prahova, nu
meroși comandanți, profesori, pio
nieri.La ceremonialul pionieresc au 
participat toți delegații, pionierii 
care au primit mandatul din par
tea celor aproape 2 milioane de 
purtători ai cravatelor roșii de a-i 
reprezenta în acest Forum al lor, 
care, la recomandarea secretarului 
general al partidului, . tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la a Il-a Con
ferință a organizației pionierilor, 
se întrunește anual.

în cuvîntul de deschidere, tova
rășa Elena Poparad-Mantho, vice- 
oreședintă al C.N.O.P., a spus : 
Sînț convinsă că voi veți face to
tul pentru ca Forumul național să 
fie o autentică tribună de dezba
tere a activității pionierești, o po
sibilitate de a realiza un valoros 
schimb de experiență. între cei 
mai destoinici pionieri români, 
maghiari. germani si de alte na
ționalități. în această tabără a Fo
rumului național al hărniciei, prie-

teniei și voioșiei să învățați lucruri 
noi pentru activitatea voastră de 
comandanți în mișcarea pionie
rească, să faceți apoi din toate 
aceste acțiuni un bun pentru toți 
pionierii de la orașe și sate, din 
grupe, detașamente și unități.

în încheierea festivității de des
chidere a taberei s-a desfășurat 
un frumos program artistic. în 
continuarea programului zilei pio- 
nierii-delegați au vizitat Muzeul 
Doftana, la care a avut 
loc și o întîlnire cu membrii de 
partid din ilegalitate. Ultimul o- 
biectiv al zilei a fost vizitarea 
Muzeului „Nicolae Grigorescu“.

După o săptămînă de viață de 
tabără va avea loc prima adunare 
a Forumului național. Pionierii 
vor avea prilejul să ia cuvîntul și 
să povestească cele mai interesan
te acțiuni petrecute în unitățile 
lor, să-și împărtășească gîndqrile 
de viitor, să discute despre prefe
rințele pionierilor care i-au dele
gat’ privind viața de organizație. 
CJn moment important care va 
finaliza întrunirea din acest an 
îl va reprezenta alegerea celor 10 
locțiitori ni președintelui Consiliu
lui ’ național al Organizației pio
nierilor.

calin stanculescu

Dineu oferit 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 

Elena Ceaușescu

La 9 august. fa stațazaea Xep- 
tim de pe litoralul românesc al 
Mării Negre. au începe: con* 
xTorbiriie intre tovarășul Nicolae 
Ceausescu. secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân. președintei* Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, si tos arășul Todor 
Jivkov. prim-secre tar al Comite
tului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Con- 
rilîuhri de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria.

Din partea română au parti
cipat Stefan Andrei. secretar al 
C.C. al P.CJL. Constantin Mi- 
tea. membru al C.C. al P-C.R-

Din partea bulgara au partici
pat tovarășii K. Teiallov. secre
tar al CC. al P.C. Bulgar, și 
prof. N. Iahiet membru suple
ant al CC al P.C. Bulgar.

In cadrul convorbirilor, con
ducătorii de partid și de stat 
s-au informat reciproc asupra 
activității și preocupărilor Parti
dului Comunist Român si Parti
dului Comunist Bulgar, construc
ției societății socialiste în cele 
două țâri- Evidențiindu-se cu 
satisfacție evoluția ascendentă a 
relațiilor prietenești dintre P.C.R. 
și P.C.B., a colaborării în dife
rite domenii dintre România și

Bulgaria, a fost exprimată do
rința comună de extindere și di
versificare a acestor raporturi, 
in interesul ambelor popoare, al 
cauzei socialismului și păcii în 
lume.

Convorbirile se desfășoară în- 
tr-o atmosferă cordială, tovără
șească.

★

După convorbiri. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au oferit un 
dejun în cinstea tovarășului To
dor Jivkov și a celorlalți oas
peți bulgari.

CAPIDAVA
de GRIGORE ARBORE

LA I.T.A. BUCUREȘTI ȘI PE 
ȘOSELELE JUDEȚULUI ILFOV.

Za ce sint puși să tragă

CAII PUTERE"
ai mașinilor dumneavoastră?

întreprinderea specializată I.T.A. București, oferă o utilă experiență în exploatarea 
Parcul intern al întreprinderilor face excepție de la normativele in vigoare . • 

----- , „găleata cea mare" a cheltuielilor generale • Ce au de
ai autobazelor ? • Pentru parcul național auto trebuie să dispară diferența „r

de întreprindere

•
cului auto •
prețul de cost al curselor intră in 
tinerii șoferi
de I.T.A." - „mașina

I.T.A. București. Marile camioane, cu prelate, așteaptă la rampa 
de încărcare conform graficului. Șeful serviciului dispecerat, Bo

ris Cocoș, știe, de 25 de ani, cit prețuiesc minutele...

par- 
Cind 
spus 

,mașinâ

Cîteva sumare explicații fur
nizate la întreprinderea de 
transporturi auto din Capitală 
— de fapt cea mai importantă 
unitate specializată din rețeaua 
națională a transporturilor —, 
ne-au impus atenției două ele
mente esențiale î prețul de cost 
al transportului se reflectă di
rect în prețul de cost al produ
sului transportat; eficiență, a- 
dică transport ieftin, adică preț 
de cost mai mic al produsului 
transportat, înseamnă perma
nentizarea relațiilor „plin-pliri* 
și .,repede-repede“.

— Dacă la un transport oa-

VIOREL RABA

(Continuare în pag. a Il-a)

în fiecare vară, îndată ce încep Căldurile lui cuptor, nostal-
> gia după o profesie pe care mi-am însușit-o fără să o prac

tic efectiv mă poartă pentru cîteva zile într-un anume loc 
pierdut în inima Dobrogei. Capidava se numește cetatea de 
pe limes-ul roman, unde în 1927 regretatul profesor Grigore 
Florescu a început săpăturile ce continuă și astăzi sub con
ducerea fiului său, eminentul arheolog și om de cultură Radu 
Florescu. Locul este sălbatic, aproape izolat de civilizație, si
tuat teoretic pe o șosea ce leagă Hîrșova de Cernavodă, șo
sea pe care nu se încumetă decît tractoarele gospodăriilor 
de stat și colectivă învecinate. De pe cetate am privit adese
ori soarele scufundîndu-se în vegetația luxuriantă de pe ma
lul celălalt, al Insulei creată de om prin îndiguirea fostei 
Bălți a lalomiței. Frumusețea locului e sălbatică și indescrip
tibilă. In spate, pe țărm, odinioară au fost păduri. Acum sînt 
numai ogoare, pădurile au dispărut de sute și mii de ani 

’ arse de năvălitori. Vara este înăbușitor de€cald. Te afli parcă 
pe o platformă încinsă, undeva la marginea lumii. Satul de 
lingă cetate încercînd să-și frîngă izolarea a migrat în ultimii 
ani spre civilizație. La Capidava așezarea rămîne pustie — fe
nomenul e firesc — și numai șantierul însuflețește pentru sezo
nul săpăturilor o localitate pe cale de dispariție, situată prac
tic undeva pe fluviu, la jumătatea distanței dintre Cernavodă

> și Hîrșova.
< Dar nu dispariția așezării civile și nici farmecul acelor nopți
> clare constituie obiectul acestor rînduri.

Anual întilnesc la Capidava — în afara remarcabilei echipe 
de specialiști, unii foști colegi — aproape aceleași figuri. Foști 
elevi, în continuare elevi, foști elevi, acum studenți, unii din
tre ei la institute ce nu au comun nimic cu istoria și arheo
logia. La Capidava se lucrează prin muncă patriotică, tabăra 
este deci organizată de U.T.C. și rar mi-a fost dat să văd pe 
diferite șantiere ale muncii patriotice din țară o mai mare 
consecvență în reveniri ca la Capidava. Organizația U.T.C. din 
Cernavodă — excelent organizator secretarul Giurgea! —care 
a luat în custodie organizarea taberei are, în fiecare vară, pe 
șantier reprezentanți ce se întorc în sezonul următor însoțiți 
de alții. Aceștia peste un an revin cu un văr din Constanța 
sau Timișoara ș.a.m.d.

Care să fie motivul secret al permanentizării acestei minu
nate echipe de tineri pe un șantier arheologic ce excelează

(Continuate în pag. a Il-a)
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INAUGURAREA CELUI DE AL VI-LEA TÎRG DE MOSTRE 
DE BUNURI DE CONSUM

O imagine ampla 0 INVITAȚIE PENTRU CITITORII NOȘTRI
a capacității industriei
noastre de a răspunde ti r»

It. I

Ml

cerințelor cumpărătorilor
Miercuri după-amiază, în 

Complexul expozițional din Pia
ța Scînteii în prezența tovară
șului Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, 
s-a deschis cea de a VI-a 
ediție a Tirgului de mostre 
de bunuri de consum. Mani
festare economică de amploa
re, actuala ediție are menirea 
să înfățișeze succesele indu
striei și ale celorlalte sectoare 
economice producătoare de bu
nuri de consum, pe linia înfăp
tuirii sarcinilor trasate de se
cretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a 
ansamblului de măsuri stabilite 
de conducerea de partid și de 
stat, privind îmbogățirea sorti
mentelor, ridicarea calității, 
perfecționarea caracteristicilor 
tehnico-funcționale și a prezen
tării, îmbunătățirea aprovizio
nării populației cu mărfuri. în 
același timp, tîrgul constituie

lor uzine si întrexxinderi pro
duc* toare de bunuri de roftsum, 
ai întreprinderilor de comerț 
exterior, specialist! din indus
trie. cooperație și comerț, un 
numeros puMic.

Tn cuvfatul rostit cu prilejul 
înaugurâriu ministrul comerțu
lui interior. Nicolae Bczdog. a 
arătat că al Vklea Tîrg de 
mostre de bunuri de consum se 
înscrie în amplul program de 
măsuri elaborat de recenta Con
ferință Națională a Partidului 
Comunist Român. Reamintind 
de scrisoarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu către oamenii mun
cii. organele și organizațiile de 
partid, sindicale și de U.T.C., 
conducerile întreprinderilor so
cialiste de stat și unităților co
operatiste, ministerelor și orga
nizațiilor economice din dome
niul producției și desfacerii bu
nurilor de larg consum, adre
sată cu pfîlejul inaugurării Pa
vilionului de mostre de bunuri 
de consum organizat anul tre- 

vorbitorul a relevat că

era the

TINERE, NU PESTE MULTA VREME VOM SĂRBĂTORI ÎMPREU
NA, CU TOȚII, AȘA CUM O VA FACE ÎNTREGUL NOSTRU PO
POR. ZIUA DE 23 AUGUST, ACEASTA ZI ATIT DE FIERBINTE 
PENTRU ISTORIA ȚARII. ȘTIM CA, IN ORICE COLȚ AL PATRIEI 
TE VEI AFLA ATUNCI, GINDURILE DE DRAGOSTE Șl RECUNOȘ
TINȚA ȚI SE VOR ÎNDREPTA FIRESC SPRE PIAȚA AVIATORILOR, 
UNDE SE VOR AFLA, LA ÎNALTA TRIBUNA A DEMONSTRAȚIEI, 
IUBITII CONDUCĂTORI Al PARTIDULUI Șl POPORULUI NOSTRU. 
DORIND SA SE FACA ECOUL CITITORILOR, ZIARUL NOSTRU 
TE INVITA SA PARTICIPI LA REALIZAREA UNEI AMPLE ANCHETE 
REALIZATA PRIN SCRISORI, RUGINDU-TE SA RĂSPUNZI LA 
ÎNTREBAREA :

— Tn ce coloanâ te vei afla de ziua 
marii sărbători, cu ce succese vii s-o 
întîmpini, ce gînduri dorești să adre
sezi conducerii partidului cu acest 
prilej festiv ?

PROMIȚ/ND, SA PUBLICAM RĂSPUNSURILE INTR-UN 
NUMĂR SPECIAL DEDICAT ZILEI DE H AUGUST, AȘTEP
TĂM SCRISOAREA TA, ÎNSOȚITĂ DE O FOTOGRAFIE 
P1NĂ LA DATA DE IS AUGUST A. C.

„Scînteia tineretului'

TURNEUL ORCHESTREI
FEDERALE DE TINERET

k

SPORT • SPORT ,

un amplu dialog între consu
matori cei ce produc mărfu
rile destinate a satisface nevoile 
materiale și spirituale ale so
cietății noastre. Se realizează 
în acest fel un divers, și vast 
sondaj sociologic, de o mare. va
loare practică pentru factorii 
de decizie din întreprinderi.

Tirgul de mostre, avlnd ca o- 
biect principal contractarea de 
mărfuri pentru aprovizionarea 
populației cu bunuri de consum 
pe anul 1973, a creat, prin mo
dul de organizare și etalare a 
exponatelor, condiții corespun
zătoare ca întreprinderile pro
ducătoare și cele comerciale 
din întreaga țară să poată des
fășura o activitate eficientă. în 
vederea punerii la dispoziția 
populației, In anul 1973. a unui 
fond de marfă care să cores
pundă mai bine cerințelor șl 
preferințelor cumpărătorilor. 
De asemenea. Tirgul de mostre 
dă posibilitatea firmelor străi
ne de a cunoaște potențialul 
în creștere al industriei noastre 
producătoare de bunuri de con
sum. de a lua contact cu între
prinderile românești de comerț 
exterior. pentru tranzacții și 
contracte.

Lâ festivitatea inaugurală au 
participat membri ai C.C. al 
P.C.R., ai guvernului, conducă
tori de instituții centrale 
și organizații obștești, ai 
unor departamente economice 
și centrale industriale, ai mari-

a găsit un puternic ecou 
în rîndurile oamenilor muncii 
direct răspunzători de calitatea 
și sortimentul mărfurilor, pre
cum și de desfacerea acestora 
către populație. Sarcinile și 
îndrumările deosebit de pre
țioase, cuprinse în această scri
soare și “- 
secretarul 
dului au 
preocuparea 
industrie și

indicațiile date de 
general al. parti- 

stat permanent In 
t lucrătorilor din 
și comerț, în scopul 

îmbunătățirii continue a acti
vității de producție și de apro
vizionare a populației.

După deschiderea oficială, 
participants au vizitat tirgul. 
Pe suprafața de 35 000 mp a ce
lor zece pavilioane utilizate la 
actuala ediție, suprafață dublă 
față de cea folosită anul trecut, 
sint prezentate aproape 100 000 
de exponate, mărturie grăitoare 
a inițiativei și hărniciei crea
toare a sutelor de mii de mun
citori. ingineri, tehnicieni din 
industria republicană, locală și 
cooperatista, producătoare de 
bunuri de consum din țara noas
tră, materializind priceperea și 
devotamentul, efortul și pasiu
nea cadrelor care lucrează In 
acest sector de activitate. Pro
dusele expuse sînt realizate de 
unitățile producătoare de bu
nuri de consum ce aparțin de 
Ministerul Industriei Ușoare, 
Ministerul Agriculturii, Indus
triei Alimentare și Apelor, Mi-

nfexerul Krmx*: F0r*T2er* 
»i Materiaittor <*e
MHMervI teARrtrtei Ctomtiw.- 
țiitor de Marini. MfeJstevL In
dustriei Chimk?. Comitetul de 
Stat oentru Er*>~omîa si Admi
nistrația Locali. V.CBLGO.M, 
Uniunea Centrală a _
lor de Consum. Uniunea Națio
nala a Coopera ti a elor Agricole 
de Producție.

în arest ar. Pavfljonid Cen
trai a fost rezervat industriei 
ușoare, prir.ripalul furnizor de 
bunuri de consum. în standurile 
ingenios amenajate, peste 2PZ 
de întreprinderi din această 
ramură prezint* circa 40 000 de 
produse, In mare parte noi, față 
de circa 27 000 sortimente ex
puse la ediția trecută : țesături, 
tricotaje, confecții, încălțăminte, 
articole de galanterie, marochi- 
nârie. blănărie, articole de me
naj și de uz casnic, de sticlărie 
și ceramică. .

în alte pavilioane, unități ale 
Industriei locale, cooperației 
meșteșugărești, de consum și 
producție agricolă expun peste 
26 000 de produse, oferind, în 
secvențele condensate ale stan
durilor, o imagine elocventă a 
producției de bunuri de consum 
care capătă, în extensiune și ca
litate, noi valențe capabile să 
satisfacă într-o măsură tot mai 
largă și în condiții de înaltă 
tehnicitate necesitățile pieții in
terne și pe cele ale exportului.

Pavilionul Ministerului Agri
culturii, Industriei Alimentare 
și Apelor, adevărat panoramic 
ăl cîmpiilor, livezilor și podgo
riilor țării, prezintă produse a- 
gricole de sezon — legume, 
fructe, struguri — reflectînd 
rodnicia pămîntului și rezulta
tele hărniciei lucrătorilor de pe 
ogoarele patriei. Produsele ex
puse creează imaginea puterni
cei dezvoltări pe care agricultu
ra noastră socialistă o înregis
trează de la un an la altul. Sînt 
înfățișate, de asemenea, expo
nate ale industriei alimentare, 
de la materia primă, pînă la 
produsul finit. Și aici, ca în toa
te celelalte standuri, se remarc* 
preocuparea pentru diversifica
rea sortimentelor și formelor 
modeme de prezentare, alături 
de calitățile nutritive superioa
re garantate de producători.

Tn actuala ediție a Tirgului de 
mostre sînt expuse ^umai pro
dusele care au condiții pentru a 
fi realizate în serie în 1973. în 
acest «cod. o Comisie mixtă, al- 
c*tuii* din rtbrezentanți ai in
dustriei si comerțului, a veri fl
oat fiecare produs susceptibil de 
a fi expus.

în cadrul tirgului vor avea 
loc simoozioane. privind produc
ția si desfacerea consfătuiri cu 
c reatorii din industrie, specia
liștii din comerț și cu vizitatorii, 
demonstrații practice cu produ
se nci. Vizitatorii vor avea pri
lejul ca prin aceste manifestări 
și prin chestionarele existente la 
standuri, sâ colaboreze la un 
larg sondaj ale cârui rezultate 
finale vor seni adaptării pro
ducției la cerințele consumato
rilor.

In 30 de puncte situate pe te
ritoriul Tirgului de mostre, u- 
nități de desfacere vor vinde 
publicului diferite produse, li
nele noi. printre care și autotu
risme ..Dacia 1300“.

Tirgul îsi începe programul 
pentru public joi, 10 august, și 
va fi deschis pinâ la 31 august 
a.c.

Pavilioanele pot fi vizitate zil
nic între orele 10 și 19. iar du
minica și in zilele de sărbători 
legale intre 9 și 19, luni fiind 
închise.

A R. F. A GERMANIEI
se

aniversăm 
Republicii

Miercuri dimineața, tovarășul 
Emil Bodnaras. vicepreședinte 
al Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste Rominia. a 
primit delegația Procuraturii 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, condusă de dr. Panta 
Marina, procuror public unio
nal. care se află intr-o vizită 
in țara noastră.

Tn cursul aceleiași zile, dele
gația procuraturii iugoslave a 
părăsit Capitala, indreptindu-se 
spre patrie.

Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, ministrul comerțu
lui exterior, Ion Pâțan. a ple
cat miercuri în Uniunea Sovie
tică pentru a participa la inau
gurarea oficială a Expoziției in
dustriale a Republicii Socialiste 
România — 1972, ce se va des
chide la Kiev.

In aceeași zi, tovarășul Ion 
Pâțan a sosit la Moscova.

FOTO ANCHETA „SCINTEII TINERETULUI '

La ce sint puși să tragă

ffCAII PUTERE"
dumneavoastră ?ai mașinilor

• Doi Șoferi, două generații — Simion Calianu Și utecistul Gheorghe Manolescu — aceeași preocu
pate permanentă: curse pe relația „plin-plin* și „repede-repede"

(Urmare din pag. I) 
recare de mărfuri se economi
sesc doar cîțiva bani pe kilome* 
tru-tonă, ar rezulta, printf-un 
caicul simplu, economii de mi
lioane de lei — ne relata Boris

Cocos, șeful serviciului dispece
rat de la I.T.A.

Logic este, deci, observam noi, 
ca în toate unitățile de transport 
să se dea o luptă crîncenă pen
tru aceste milioane. Cum folo
siți în acest sens, caii putere ai 
rhâșinilor âv. ?

...Foto-ancheta noastră și-a 
propus să ilustreze, pornind din 
biroul directorului tehnic de la 
I.T.A., Valentin Mirescu, pe tra
seul parc auto — șosea — bene
ficiar — retur, cîteva răspunsuri 
la această întrebare. Iată-le :

Simion Calianu, un adevărat

Cu concertul de gală susținut 
marți seara in Studioul de con
certe al Liceului de muzică 
..Ion Vidu“ din Timișoara a în
ceput turneul pe care îl între
prinde în țara noastră Orches
tra Federală de Tineret din 
R. F. a Germaniei, turneu orga
nizat în cadrul schimburilor 
culturale bilaterale dintre Uni
unea Tineretului Comunist din 
R. S. România și Ministerul fe
deral pentru tineret din R. F. 
a Germaniei.

Această manifestare a debu
tat marți și cuprinde în afară 
de Timișoara concerte în ora
șele Sibiu, Brașov, București și 
Constanța

★

Un program pretențios — 
Șase piese pentru orchestră, op. 
6, de Anton Webern, Concertul 
nr. 5 în mi bemol major de 
Beethoven, Simfonia întîi în 
do minor, op. 68 de Johanes 
Brahms — în interpretarea Or
chestrei Federale de Tineret 
din R. F. a Germaniei, sub con
ducerea dirijorului Volker 
Wangenheim, conducătorul și 
dirijorul de la „Beethoven Hal
le" din Bonn, a constituit nu 
numai o seară de muzică bună, 
dar și o surpriză deosebită pen
tru publicul timișorean. Am cu
noscut in această orchestră, 
care numără peste 100 de mem
bri, tineri între 14 și 20 de ani,

CAPIDAVA

I
 (Urmare din pag. t)

prin duritatea condițiilor de lucru ? Soarele aici este năpraz
nic, ploile in timpul verii lipsesc aproape cu desâvirșire. In 
plus datorită faptului că cetatea romană a fost de numeroase 
ori arsă de năvălitori se sapă in cenușa. Un praf fin, de lemn 
ș: oase carbonizate te năpădește la cea mai mică adiere. De 
ani și ani la suprafață ies doar bordeie și urme de distrugeri, 
praf și cioburi și puținele obiecte ale săracelor culturi Dridu 
și Proto-Dridu, „merovingionul nostru1, cum convingător se , 
exprimă șeful săpăturilor.

Evident că nimic altceva in afară de pasiune îi reține și ii < 
readuce aici on de an pe acești tineri care in mină cu tir- < 
năcopul, șpaclul și măturică scot cu infinită atenție la supra- ’ 
față mărturii despre originea poporului român. In unele locuri < 
s-a ajuns la stratul roman, va fi deci relativ mai puțină ce- * 
nușâ la anul! Oricum pinâ atunci in Incinta cetății se lucrează, ’ 
iar după amiezile, o dotă cu trecerea căldurii, in jurul ciclopi- < 
celor ziduri de incintă se țin veritabile lecții de arheologie ' 
care au un singur protagonist : romanitatea in această parte 

Ia Europei. <
Lo Capidava lecțiile de patriotism se țin iri aer liber. Ar- ‘ 

gumentele sint zilnic sub ochii și sub săpăligo arheologică a 
tuturor tinerilor porticipanți. M-am gindit adesea cite exem- - 
ple de practică în producție superficială sau ratată am cu- ‘ 
născut in ultimii ani. M-am gindit că la Cppidava fără să * 
existe apă prea bună de băut, bufet și restaurant, dormitoare < 
cu dușuri, legătura învâțâmintului cu practica funcționează ‘ 
fără prea multe vorbe. M-am gindit că de fapt patronii aces- < 
tei practici sînt organizația U.T.C. și un anume tovarăș, extra- < 
ordinar, pe numele său Ion Băcanu, efin Cernavodă, șeful unei < 
mici flotile petroliere, pe care o deviază cind poate, in am- < 
bele sensuri ale drumurilor, către acest punct neinscris decit * 
sufletește pe harta lui, pentru a aduce copiilor apă minerală, < 
scrisori, medicamente și chior părinți veniți să verifice perso- < 
nai „poveștile*' copiilor. '

Cum spuneam, Capidava este o cetate, arsă de mai multe < 
ori, așezată pe o stîncâ de unde se putea vedea de-a lungul < 
fluviului pinâ departe. J

un corp sSnor capabil de tălmă
ciri de un major nivel artistic.

Centrul de greutate al con
certului 1-ă constituit — neîn
doielnic — Simfonia lntîia de 
Johanes Brahms. Ampla sonori
tate a orchestrei — datorită nu 
numai efectivului ei de instru
mentiști — s-a reliefat total în 
această creație a postrornanti- 
cului vienez. Dar alături de a- 
ceasta am admirat și cîteva pre
zențe solistice de reală valoare 
(flaut, corn, oboi), acordajul 
perfect al alămurilor (coralul 
din final a fost o adevărată în- 
cîntare). Este meritul deosebit 
al lui Volker Wangenheim, mu
zician cu o serioasă pregătire, 
dirijor cu o gestică deosebit de 
economicoasă, dar plastică, â- 
cest „tot unitar" în care am 
putut audia Simfonia brahmia- 
riă.

Răsplătiți că atare de către 
publicul din sală tinerii muzi
cieni au oferit o nouă surpri
ză care a întărit impresia pro
dusă. Uvertura la „Rienzi" de 
Richard Wagner, redată cu e- 
vidențierea minuțioasă a deta
liilor, cu intonarea „de mare 
suflu“ a cantilenei atît de spe
cifice reformatorului de la Bay
reuth și cu o strălucire — ală
murile au excelat din nou — 
demnă de o orchestră simfo
nică de buni profesioniști, tn 
sfîrșit, ca o dovadă a entuzias
mului membrilor Orchestrei Fe
derale de Tineret din R. F. a 
Germaniei, ca și a plăcerii pro
duse de acest prim contact cu 
publicul muzical românesc, 
concertul s.-a încheiat cu o au
tentică interpretare — ne-am 
gîndit involuntar la concertul 
Filarmonicii din Viena de la 
București de acum cîțiva âni 
sub conducerea lui Herbert von 
Karajan — a valsului ..Impe
rial". A fost un gest de omagiu 
adus orașului în care Johann 
Strauss a fost prezent de două 
ori cu celebra sa orchestră.

Acest prim concert al turneu
lui din România al Orchestrei 
Federale de Tineret din R.F. a 
Germaniei a coincis nu numai 
cu o seară de muzică de un au
tentic nivel artistic, dar a reali
zat și o utilă punte de legătură 
menită să exprime idealuri de 
înțelegere, pace și progres.

LADISLAU FUREDI

FOTBAL. Meciurile amicale 
de fotbal, disputate ieri în Ca
pitală, s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate : Steaua — S.C. 
Karl Marx-Stadt (R.D. Germa
nă) 4—1 (JH-O). Au marcat Pan- 
tea (2), E. Dumitriu, Iordănes- 
cu, respectiv Pezzold : Dinamo 
București — C.S.M. Reșița 1—0 
(0—0) ; S.N. Oltenița — Spor
tul Studențesc București 1—0 
(0—0) ; Progresul — Z.K.L. 
Brno (Cehoslovacia) 2—1 (1—1).

★
ȘAH. Cea de-a 12-a partidă 

a meciului pentru titlul mon
dial de șah dintre marii maeș
tri Boris Spasski și Robert 
Fischer a fost continuată ieri. 
După cum se știe, partida fu
sese întreruptă la mutarea a 
40-a într-o 
La reluare 
protagoniști 
spre cîștig, 
rea a 55-a 
nat remiza. __ . . _ _
favoarea lui R. Fischer.

Partida a 13-a urmează să se 
dispute astăzi. Cu piesele albe 
vă juca Spasski.

★
RUGBI. Pe terenul din Par

cul Copilului din Capitală s-a 
disputat ieri partida internațio
nală de rugbi dintre formația 
franceză U.S. Perpignan și e- 
chipa bUcureșteariă Dinamo. 
Victoria 
francezi 
(3-3).

Tom Okkbr. Este pentru prii 
• oară în ultimii zece ani cî 

un tenisman american termi 
învingător în acest tradițioi 
cofteufs. în finala probei 
dublu bărbați, cuplul austt 
lian John Newcombe^-Tony î 
che â întrecut cu 6—3, 1-
7—6 perechea americană A 
thur Ashe-Bob Lutz. J

★

Au luat sfîrșit întrecer 
turneului internațional de te 
dfe la Cincinnati (Ohib). Pre 
db silihplu. bărbați ă fdst cîș 
gâtă de tînărul jucător ame 
can Jim Connors, înving^ 
în finală cu 6—3, 6—3 în f, 
argentinianului Guillermo 
Has.

poziție complicată, 
insă, nici unul din 

nu a găsit calea 
astfel că la muta- 
arbitrul a consem- 
Scorttl este 7—5 in

bUcureșteariă
i a revenit rugbiștilor
i cti -scorul de 15—6

★
Campionatele internaționale 

de tenis ale S.U.A. (rezervate 
jucătorilor profesioniști) s-au 
încheiat cu victoria americanu
lui Bob Lutz. în finală, dispu
tată la Brooklin, Bob Lutz l-a 
învins în patru seturi cu 6—4, 
2—e, 6—4, 6—4 pe olandezul

NOI LUCRĂRI APĂRUTE 
IN EDITURA ACADEMIEI

Ion Pascadi : NIVELE ESTE
TICE.

Adolf Armbruster : ROMA
NITATEA ROMANILOR.

Horia I. Ursu : „MOLDO
VA IN CONTEXTUL POLITIC 
EUROPEAN” (1517-1527).

Ion Bariu : PLATON HE- 
RACLITICUL

Lotul 
pentru x 
muncheneză cuprinde pe Roz 
(cu calul „Sans Souci", D 
quet (,,Ulpienne“), Lefeb
(„Rocket") și Durant („Vâri 
Ca rezervă a fost desem 
Parol (,,Tlc“).

După cuni s-â ma^nZ 
din echipa franceză mT 
parte cunoscutul campion 
rre JonqUerfcs d’OHolă, cîștl 
tor al medaliei de âur la Jri 
rile Olimpice de la Tokio.

„lup al șoselelor" dacă se poa
te spune așa, lucrează de 
decenii pe autocamioanele 
mare tonaj. Un imens Diesel — 
M.A.N., mașina lui, așteaptă cu
minte la una din rampele de la 
autobaza Filaret. „Sînt ani de 
7ile. cu mii de kilometri par
curși, în care nu am efectuat 
vreo cursă fără sâ preiau încăr
cătură la limita maximă șl fără 
să mă întorc la bază la fel de 
plin. Este o lege de fier a trans
porturilor". In întreaga țară e- 
xistă o rețea cu numeroase 
puncte denumite S.C.E.M. — 
stații de colectarea și expedie
rea mărfurilor — unde mașina 
care a efectuat un transport și 
urmează să revină ia bază va 
încărca mărfuri,-chiar în parti
de combinate, pentru a-și com
pleta tonajul maxim, după care 
se reîntoarce. Să adăugăm a- 
cestui sistem care asigură cursei 
parametrii „plin-plin" și con
trolul riguros al kilometrilor 
parcurși, consumului de carbu
ranți și lubrifianți, costul între
ținerii, salariile, cheltuielile ge
nerale etc. — toate aceste ele
mente fiind contabilizate în 
conturi separate — și vom înțe
lege de ce transportul prin 
I.T.A. reprezintă cea mai iefti
nă și sigură soluție la care pot 
apela beneficiarii. Numeroase 
întreprinderi dispun, însă, de 
un parc auto necesar propriilor 
nevoi. O simplă comparație în
tre rentabilitatea unei mașini 
dintr-un astfel de parc șl una 
exploatată de I.T.A. ne furni
zează date surprinzătoare. Să 
ne referim de pildă la autobaze
le „Energoconstrucția", I.L.F., 
Trustul de construcții și insta
lații, Uzinele „Vulcan" și chiar 
„23 August". O piesă în greuta
te de circa 500 de kg. trebuie 
expediată la Timișoara : una 
din mașinile uzinei încarcă, deși- 
are capacitate de 5 tone, pleacă 
și vine goală. Care este prețul 
de cost al unui astfel de trans
port ? Nimeni dintre cei îndrep
tățiți sâ răspundă nu o poate

face pentru că cheltuiala globa
lă a unui astfel de transport 
este topită în „găleata mare“ a 
cheltuielilor generale. Cheltuie
lile parțiale, specifice, pe ele
mente nu sînt contabilizate se-

Ninel Petrescu, șofer la auto
baza nr. 8: „...Fac și eu ce 
pot. Cu ce mă încarcă, aia duc. 
Ce vină am eu că mă întorc 

gol

cum se întîmplă la 
ci merg la contul de 
generale unde dife-

parat — 
I.T.A. — 
cheltuieli _ 
rența de bani în plus (Citiți mi
lioane) nu se observă. Neexis- 
tînd contabilizarea pe elemente 
drumul va costa... atît cît costă. 
Șoferul respectiv 
zile, alege rutele 
plac, face chiar 
benzină și ulei : 
crește. De ce nu __ 
aidoma după sistemul
I.T.A. ? Nimeni n-ar putea da 
un răspuns, deși tot despre au
tocamioane și transporturi de 
marfă este vorba.

Centrul I.L.F. din
Vale este deservit de r 
propriu. Una din rtîașini, 31—B-

„trage" de 
după bunul 

„plusuri" de 
prețul cursei 
se procedează 

1 de la

Bollntin 
un parc

2372.^ a încărcat varză și ardei, 
urmînd să ducă marfa în Bucu
rești.. Am pornit pe urmele a- 
cestei mașini, neîncărcată nici 
cu 60 la sută din capacitate. La 
Ieșirea din Ciorogîrla, deci după 
circa 10 km., camionul se opreș
te. Pană ? Accident ? Nici una, 
nici alta. Șoferul Pavel Niță a 
„tras pe dreapta" odihnindu-se 
în porumb, probabil pentru a-și 
potrivi orele de cursă în așa fel 
ca să poată veni gol de la Bucu
rești la Autobază... Dacă mași
nile I.L.F.-ului lucrează fără 
marșrut, dacă consumul este a- 
preciat rotund la limita de sus 
a unor normative, de ce să nu 
profite ?

Pe aceeași șosea, o remorcă 
abandonată : este a autobazei 
nr. 8. Mașina plecată cu remor
că din garaj, știind că se va în
toarce tot goală de la punctul 
de încărcare Domnești (! ?) și-a 
abandonat rec/orca urmînd să 
o ia la întoarcere... Așadăr 
curse în gol pe banii cui, ne în
trebăm ? Intr-adevăr, la „gălea
ta mare" a cheltuielilor nu se 
va cunoaște nimic... La autoba
za C.F.R. Chitila, unde cursele 
șoferilor par a fi strict contro
late, șoferul Nicolae Ghiță (22— 
B—679) se apucase de transpor
turi particulare de cărămidă 
furată...

Iată doar cîteva ipostaze care 
duc la concluzia că în unitățile 
cu parc propriu, luate în com
parație cu unitățile specializate 
I.T.A., se produc pierderi bă
nești inadmisibile. Și de ce n-ar 
fi la fel ca la I.T.A.,.ne între
băm, din moment ce toate mij
loacele de transport 
parcului național și în 
toarele specializate în 
turi legea trebuie să 
exploatarea maximă, 
maxime, eficiență

aparțin 
toate sec- 
tranSpor- 
fie una : 
beneficii 

maximă ?

Cum folosiți caii putere ai ma
șinilor dv„ tovarăși din condu
cerea unităților cu parcuri auto 
proprii ? Iată o întrebare care 
rămîne, așadar, deschisă.

MAR

co

pi

admiter

medical

ofițe 
cti spet

★

călăreților franc 
apropiata Olirrjpi

la zi;

Concursul de 
constă din :

*
Pîna în seara zilei de 8 

gust în satul olimpic din M 
chân sosiseră peste 600 de sp 
tivi participant la Olimpi
de vară. Toate bazele de ant 
nament au cunoscut o mare 
fluență în cursul zilei ; 
miercuri. Incepînd de la 16 / 
gust, în satul olimpic vă ap 
ziarul „local" „Village Ne 
imprimat în trei liFftBi : eh
ză, germariă și franceză; Ti 
jul va fi de 14 000 de exem 
rc zilriic.

Incepînd cu anul unive 
sitâr 1972—1973, în munic 
piui Constanța, vă funcțio 
INSTITUTUL DE MARIN 
ca instituție de învățămi
superior, cu durata de 4 an 
pentru pregătirea ofițerii 
de marină comercială.

INSTITUTUL va avea dou 
secții cil frecvență

1. Secția De 
DE NAVIGAȚIE 
alitățile :

— TRANSPORT 
TIM •

— PESCtlT OCEANIC.

2. secția de ofitef 
ELECTROMECANICA N 
VALA cu specialitățile :

— OFIȚERI MECÂNI 
MARITIMI;

— ofițeri ele*;-.M< 
ENI MARITIMI^

Concursul de admiter 
pentru ocuparea locuril 
rămase libere dtipă sesiurt 
din iulie 1972, are loc < 
începere de lâ 28 augu 
1972, la 12 septembrie 1972.

Se pot înscrie la concurs
de admitere, absolvenții 1 
ceelor cu diploma de bac 
laureat sau alte șcdli ech 
valențe, bărbați născu 
după 31 decembrie 1947.

Pentru înscrierea la 
curs, se va depune la 
cretariatul Institutului, 
la data de 27 adgust
dosarul format din următo 
rele acte :

în loc să fie valorificată din 
plin, remorca zace pe marginea 
șoselei. Șeful bazei, în schimb, 
vorbea clespre eficiența econo

mică a transporturilor...

Un camion plin cu varză s-a o- 
prit pe marginea șoselei. Pană ? 
Accident ? Nici una nici alta. 
Șoferul se odihnește în porumb... 
Bani pierduți! Ce contează cîțiva 

bahi ? !...

— diploma de bacalaure 
in origină! ;

— copie legalizată de 
certificatul de naștere

— 3 fotografii ’Ai î
— buletin R.B.V., radio 

copia gastro-duodenâl
radioscopia pulmonar 
certificat medical elib 
rat de circa sanitară 
domiciliu privind boli 
cronice și aciite.

— examinarea
— probă eliminatorie

— test de aptitudini mari 
nărești și fizice — pr 
bă eliminatorie ;

— MATEMATICA — seri 
și oral ;

— FIZICA — scris.

Probele scrise sint elinii 
natorii.

Programele disciplinelo 
pentru probele teoretice sîn 
cele prevăzute la examen 
de bacalaureat, secția real

Pentru cand:dații respin.’ 
la concursul de admitere di 
sesiunea iulie și care se re 
înscriu pentru sesiunea au 
gust 1972, examenul medica 
și testul de aptitudirii mari 
nărești și fizice rămîn, vala 
bile, reînscrierca urmînd 
se face în termenele indi 
cate mai sus prin depune 
rea actelor.

Lămuriri se pot obțin 
zilnic lâ secretariatul iristi 
lutului, str. Unirii nr. 22 A 
Constanța, între orele 08.C 
14,00 sau telefonic (2.23.33.).
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VIZITA ÎN ȚARA NOASTRĂ 
A TOVARĂȘULUI TODOR JIVKOV

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat âl Republicii Socialiste 
România, miercuri dimineața a 
sosit în țara noastră, într-o scur
tă vizită de prietenie pe litoralul 
românesc âl Mării Negre, tovară
șul Todor Jivkov, prim-secretar al 
Comitetului Centrat al Partidu
lui Comunist Bulgar, președinte
le Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Bulgaria.

Oaspetele este însoțit de fiica 
sa, Liudmila Jivkova, prim-vice- 
președinte al Comitetului pentru 
Artă și Cultură, precum Și de 
tovarășii Konstantin Telallov, se
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, cu 
soția, și prof. N. Iahiel, membru 
supleant al C.C. al P. C. Bulgar.

La ora 8,45, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov se 
întîlnesc la punctul de frontieră 
Vama Veche. Conducătorii de 
partid și de stat ai României și 
Bulgariei își string prietenește 
mîinile, se îmbrățișează cu căl
dură.

O gardă de onoare, formată 
din marinari, în ținută albă de 
paradă, prezintă onorul. Se in
tonează imnurile de stat ale 
Republicii Populare Bulgaria și 
Republicii Socialiste România. 
Tovarășii Todor Jivkov și Nicolae 
Ceaușescu trec în revistă garda 
ide onoare.

Sînt prezentați apoi tovarășu
lui Todor Jivkov, celorlalți oas
peți bulgari, tovarășii Maxim 
Berghianu, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Comitetului de Stat 
fii Planificării, Emil Drăgănescu, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., vicepreședin
te al Consiliuld! de Miniștri, 
Vasile Vîlcu, membru âl Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului județean Constanța al 
P.C.R., cu soția, Iosif Banc, 
membru supleant âl Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., cu soția, Ștefan Andrei, 
•ecretar al C.C. âl P.C.R., Con
stantin Mitea, membru al C.C. 
al B.C.R., Tamara Dobrin, vice
președinte al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, precum și 
reprezentanții organelor de par
tid și de stat ale județului și 
municipiului Constanța, ale ora
șului Mangalia, vfeniți în întîm- 
pinare.

Solii poporului bulgăr sînt sa
lutați eu căldură de numeroși 
oameni ai muncii din comunele 
Vama Veche și 2 Mai; se flu
tură stegulețe românești și bul
gărești, buchete de flori. Expre*- 
sie a sentimentelor cu care sînt 
întîmpinați oaspeții, pe mari 
pancarte, încadrate de drapelele 
de stat ale celor două țări, se! a- 
flau înscrise în limbile română 
și bulgară, urările : i5Bine ați Ve
nit", „Trăiască prietenia româ- 
no-bulgară“. Președintele coope
rativei agricole de producție din 
comuna Costinești, Mârin Jianu, 
oferă tovarășilor Todor Jivkov 
și Nicolae Ceaușescu tradiționa
la pîine și sare, Semn al ospita
lității poporului român, iar pio
nieri înmînează buchete de flori.

în aclamațiile puternice ale 
celor veniți în întîmpiriăre, to
vărășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov se îndreaptă spre 
stațiunea Neptun, unde se află 
reședința rezervata oaspeților. 
Drumul parcurs străbate orașul 
Mangalia, precum și constelația 
noilor stațiuni ale litoralului nos
tru Saturn, Venus, Jupiter. 
Mii și mii de locuitori și turiști 
aflați la odihnă salută cu bucurie 
pe tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov. Dintr-o mașină 
deschisă, escortată de motoci- 
cliști, conducătorii de partid și 
de stat ăi celor două țari răs
pund ovațiilor mulțimii.

Vizita tovarășului Todor Jiv
kov se înscrie în contextul rela
țiilor frățești româno-bulgare, ea 
constituind o nouă și valoroasă 
contribuție la întărirea prieteni
ei și colaborării dintre țările, 
partidele și popoarele noastre, 
îritîlnirile directe dintre condu
cătorii de partid și de stat ai 
României și Bulgariei s-au sta
tornicit ca o practică fructuoasă, 
ele avînd On rol de cea mai i 
mare însemnătate în jalonarea ! 
unor noi perspective pentru dez
voltarea legăturilor de prietenie 
și bună vecinătate româno-bul
gare, pentru extinderea și diver
sificarea Continuă a conlucrării 
reciproce* pe multiple planuri.

(Agerpres)

Dineu oferit
de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa 

Elena Ceaușescu
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, și tovară
șa Elena Ceaușescu au oferit 
un dineu în cinstea tovarășu
lui Todor Jivkov, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
Bulgaria, și a celorlalți oaspeți 
bulgari,

Călduroasa primire în stațiunile
In cursul după-amiezii de 

miercuri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Todor 
jivkov au vizitat complexele tu
ristice de pe litoral, situate la 
nord de stațiunea Neptun.

Conducătorii de partid și de 
stat ai României și Bulgariei au 
fost însoțiți în această Vizită de 
tovarășii Vasile Vîlcu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comite
tului județean Constanța al 
P.C.R., Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R., Constantin Mitea, 
membru al C.C. al P.C.R., de 
reprezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat.

Pretutindeni, pe parcursul vi* 
sitei, în întâmpinarea conducăto
rilor de partid și de stat ai 
României și Bulgariei au venit 
mii de localnici și turiști aflați Ut 
odihna, salutând cu deosebită căl
dură pe oaspeți. Ei ovaționau 
pentru prietenia româno-bulgară, 
fluturau stegulețe românești și 
bulgărești, buchete de flori, ex- 
primîndu-și bucuria de a avea 
în mijlocul lor pe conducătorii 
de partid și de stat di celor două 
țări vecine și prietene.

Vizita a început în stațiunea 
Olimp, situată pe una din cor
nișele mării care domină a- 
ceastă zonă a litoralului, o- 
ferind o panorama pitorească, 
de o rară frumusețe. Aici, într-un 
tâmp record — circa 8 luni de 
zile — s-au înălțat mal multe ho
teluri și amenajări turistice; fie
care din noile construcții, câre 
însumează împreună peste 7 000 
de locuri, întregește frumusețile 
litoralului prin originalitatea ar
hitectonică în care au fost con
cepute sub forma unor largi te
rase care se desfășoară spre mare. 
Tovarășul Nicolae Cedușescu a 
fost oaspetele constructorilor â- 
cestor hoteluri chiar în zilele cînd 
se efectuau primele lucrări pen
tru înălțarea lor. în prezența se
cretarului general al partidului 
s-au analizat atunci soluțiile cele 
rhai economice pentru amplasarea 
hotelurilor și a celorlalte baze 
turistice.

Se face mai întâi un popas to 
marele hotel „Amfiteatru", care, 
împreună cu complexele „Pano
ramic" și „Belvedere", constituie 
unul din principalele puncte de 
atracție ale stațiunii. Sînt edificii 
impunătoare, realizate din beton, 
sticlă și aluminiu, cu 5—7 nivele, 
construite în amfiteatru. Com
plexul este dat în folosință în 
actualul sezon.

Conducătorii de partid și de 
stat ai României și Bulgariei sînt 
salutați la sosire de Ion Cosma, 
ministrul turismului, și Petre Ni
colae, primarul municipiului 
Constanța, care îi invită pe oas
peți să viziteze modernele con
strucții. Tovarășul Todor Jivkov 
apreciază că stațiunea, hotelurile 
vizitate constituie o dovadă re
marcabilă a talentului și înaltei 
măiestrii profesionale a arhitec
telor și constructorilor români și 
ti felicita pentru realizarea lor.

De pe una din terasele hote
lului „Amfiteatru', oaspeții ad
miră imaginea panoramică a alz 
tor cohstfuâțh din Zona Manga
liei nord. Pînă departe, la ori
zont, litoralul este dominat de 
siluetele impunătoare ale altor 
hoteluri, creații ale arhitecților Și 
Inginerilor noștri și materializa
te prin hărnicia șt priceperea a 
mii și mii de constructori anga
jați cu hotărîre, potrivit indica-

Au luat parte tovarășii Ma
xim Berghianu, Constantin 
Drăgan, Emil Drăgănescu, Pe
tre Lupu, Vasile Vîlcu. Iosif 
Banc, Ștefan Andrei, Mihai 
Marinescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, cu so
țiile, membri ai Comitetului 
Central al P.C.R., miniștri, re
prezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

(Agerpres)

turistice de pe litoral

fiilor partidului, în efectuarea u- 
nor lucrări de bună calitate, la 
un preț de cost cit mai redus și 
în cel mai scurt timp. Explica
țiile date relevă că ritmul con
strucțiilor în această zonă a 
Mangaliei a fost intensificat în 
ultimii ani la indicația secreta
rului general al Partidului Co
munist Român, în Vederea va
lorificării raționale a tuturor fru
museților naturale ale litoralului, 
pentru integrarea lor deplină în 
circuitul de valori al întregii eco
nomii naționale. La întrebările 
adresate de oaspeți, se arată că, 
pînă la sfîrșitul cincinalului, li
toralul românesc al Mării Negre 
va fi completat cu noi construcții 
hoteliere avînd o capacitate de 
aproximativ 5 000 de locuri. Se 
subliniază că Mangalia propriu- 
zisă va fi unită în viitor prin 
construcții moderne cU celelalte 
stațiuni noi din această zonă a 
litoralului.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Țodor Jivkov vizitează apoi 
tinete din apartamentele și gar
sonierele hotelului, apreciind 
gradul de confort asigurat tu
riștilor. Se vizitează, de aseme
nea, unul din cele trei restau
rante. precum și mai multe Uni
tăți comerciale din cele 14 care 
intră în componența acestui 
complex hotelier. Tovarășul To
dor Jivkov, ceilalți oaspeți 
bulgari se interesează de modul 
de aprovizionare și de desfacere, 
de calitatea unor produse.

In încheierea vizitei în sta
țiunea Olimp, tovarășul To
dor Jivkov adresează feli
citări atât ptoiectanților, cît 
și constructorilor care au înăl
țat acest modern edificiu, apre
ciind că „complexul vizitat este 
ingenios conceput și cu măiestrie 
executat".

In aclamațiile a mii de oameni, 
care au salutat cu multă căldură 
pe tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov, oaspeții se în
dreaptă spre o altă cunoscută

stațiune de pe litoral — Costi
nești. Și aici au fost construite 
în ultimii ani moderne hoteluri, 
vile cochete și un mare com
plex turistic al Biroului de tu
rism pentru tineret. La sosire, 
conducătorii de partid și de stat 
ai României și Bulgariei sînt sa
lutați de tovarășul Marțian Dan, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Co
munist, ministru pentru proble
mele tineretului. Mii de tineri a- 
flați la odihnă vin în întâmpi
narea oaspeților, salutîndu-i cu 
multă căldură ; mulți dintre ei 
oferă flori. Minute în șir 
răsună „Ceaușescu-Jivkov" — 
,,C eaușescu- Jivkov", aclamații, 
urale. In această atmosferă de 
sărbătoare, gazdele invită pe to
varășii Nicolae Ceaușescu șt 
Todor Jivkov să viziteze cîteva 
din cochetele vile ale complexu
lui, teatrul în aer liber, clubul și 
bjblioteca acestuia. Oaspeții sînt 
încunoștințați că aici, în acest 
modern complex turistic, își pe
ri ec vacanta într-o singură serie 
peste 3 000 de studenți români, 
precum și străini, care învață în 
țara noastră, tineri din unitățile 
industriale și agricole de pe în
treg cuprinsul patriei noastre. Re- 
ferindu-se la activitatea Biroului 
da turism pentru tineret, primul 
secretar al C.C. al U.T.C. infor
mează pe oaspeți că acesta orga
nizează petrecerea vacanței în 
țara noastră și a unor tineri de 
peste hotare. Se arată că în pre
zent în stațiune se află numeroși 
tineri din Bulgaria, Uniunea So
vietică, Cehoslovacia și din alte 
țări socialiste, din state africane 
și latino-americane, care își pe
trec o parte din vacanță pe li
toralul românesc al Mării Negre.

Luîndu-și rămas bun de la ti
nerii aflați în vacanță la Costi
nești, conducătorii de partid, și de 
stat ai României și Bulgariei 
răspund cu căldură primirii en
tuziaste. le urează vacanță plăcu
tă. Adresîndu-se unui grup mare 

de tineri, sare i-au înconjurat cu 
multă dragoste pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Todor Jivkov, secretarul general 
al partidului nostru se interesea
ză de activitatea lor pe șantiere
le de muncă patriotică, le urează 
o bine meritată odihnă în stațiu
ne, îi îndeamnă să obțină rezul
tate tot mai bune atât la învă
țătură, cît. și în activitatea prac
tică de producție.

...Spre nordul litoralului româ
nesc. La Eforie Sud oaspeții au, 
de asemenea, prilejul să ia cunoș
tință de noile construcții hotelie
re și baze turistice care au în
tregit în ultimii ani și această 
stațiune. Ajunși apoi la ftforie 
Nord, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov vizitează com
plexul balneoterapeutic — măr
turie a preocupării pehtru valori
ficarea cît mai complexă a condi
țiilor naturale și resurselor tera
peutice de care dispune litoralul 
românesc.

Vizita conducătorilor âp partid 
și de stat ai României și bulga
riei continuă în cea mai mare și 
mai modernă stațiune de pe lito
ralul românesc al Mării Negre — 
Mamaia, cunoscută de mulți ani 
peste hotar# prin frumusețea și 
originalitatea sa. 1n diurn 
spre această „perlă a litoralu
lui" românesc^ tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov stră
bat arterele principale ale ora
șului Constanța în ovațiile și 
urnlele a mii de localnici, care 
salută cu. entuziasm și bucurie pe 
oaspeți. Dintr-o mașină deschisă, 
conducătorii de partid, și de 
sfat ai Republicii SocmliSte 
România și Republicii Popu
lare Bulgaria răspund mani
festărilor prietenești ale celor ve
niri în întâmpinare, care aclamă 
îndelung pentru prietenia fră
țească dintre popoarele celor 
două țări.

In stațiunea Mamaia, după ce 
se străbate noua faleză a stațiu
nii, se face mi popas Jn moder
nul hotel „Riviera". Pe frontis

piciul impunătorului edificiu se 
aflau porrietele tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jiv
kov încadrate de drapelele A? 
partid și de stat ale celor două 
țări și de urarea : „Trăiască prie
tenia româno-bulgară". Aici, ca 
în întreaga stațiune, au venit în 
întâmpinarea oaspeților mii și 
mii de turiști români și străini.

De pe terasa ultimului nivel, 
al 14-lea, al hotelului, oaspeții 
au posibilitatea să cuprindă am
ploarea salbei de construcții a 
stațiunii Mamaia. în depărtare se 
profilează Constanța, cea mai 
mare poartă maritimă a țării, 
ricfile zohe industriale ale aces
tui oraș. Aici, între oaspeți și 
edilii litoralului românesc au loc 
discuții în legătură cu preocu
pările actuale și de perspectivă 
pricind dezvoltarea în contiHUăre 
a bazelor turistice de pe litoral, 
valorificarea armonioasă â fru
museților acestei regiiiiii a țării. 
Oaspeții sînt încunoștințați că 
pentru înfăptuirea programului 
de construcții în actualul plan 
cincinal sînt asigurate toate con
dițiile.

Seara, oaspeții se întorc la re
ședința rezervată în stațiunea 
Neptun.

Primirea călduroasă și entu
ziastă făcută solilor poporului 
bulgar pe întregul parcurs al vi
zitei a constituit o expresie a 
prieteniei frățești statornicite în
tre partidele, popoarele și țările 
noastre, a relațiilor rodnice ro
mâno-bulgare.

în pofida ploii câre a început 
să cadă o dată cu înserarea, zeâi 
de mii de localnici și turiști au 
așteptat reîntoarcerea conducăto
rilor de partid și de stat ai 
României și Bulgariei, pentru a-i 
saluta din nou, aplaudind înde
lung trecerea oaspeților.

ADRIAN IONESCU, 
MIRCEA S. IONESCU

loto: PETRE DUMITRESCU, 
RADU CRISTESCU

RECORDMENII 
PRIMULUI SEMESTRU

AMPLĂ ACTIVITATE CREATOARE
PE TOATE FRONTURILE MUNCII

DOUĂ MÎINI, 
DAR DE AUR
(Urmare din pag. 1)

în sfîrșit, despre Angela Radu 
se mai afirmă că în numai 2 
âni de activitate a reușit să de
vină una din cele mai apreciate 
muncitoare ale întreprinderii 
„Dacia" din București. De la 
sfioasa practicantă, căreia în ziua 
angajării i s-â încredințat o ma
șină cu 360 de fuse („mare lu
cru și acesta"), Angela a ajuns 
astăzi „fata care toarce cu 1 000 
de fuse", cum se exprima plastic 
cineva, adică muncitoarea câre, 
în mod obișnuit, deservește două 
mașini și jumătate, iar cîteodata, 
treiI

Dar, paradoxal, nu aceasta este 
marea performanță a tinerei tex- 
tiliste. Exista și alte muncitoare 
care deservesc două-trei mașini, 
dar puține sînt capabile să rea
lizeze cu ele ceea ce a reușit 
utecista Angela Radu. Inginerul 
Nicolae Vasiliu, șeful secției, ne 
mărturisea că dacă toate salaria
tele ar fi, din acest punct de ve
dere, de talia Angelei, s-ar an
gaja fără nici o reținere să înde
plinească cincinalul în numai 4 
ani!

— Argumente ? întreabă el. 
Avem din belșug...

Ni le înfățișează pe cele mai 
semnificative : depășirile de plan 
aîe tinerei noastre sînt de aproa
pe trei ori mai mari decît ale 
mediei pe secție. Apoi, pțoducînd 
pestfe plan, în 7 luni, 570 kg de’ 
fire, ea a luât-o mult înaintea 
calendarului, promițînd să în
cheie anul lâ mijlocul ltii... sep
tembrie !.

In zilele care au precedat Con
ferința Națională a partidului, la 
întreprinderea „Dacia" a fost or
ganizată o săptămînă-record în 
producție. Șefii de secție, maiș
trii au consemnat prompt cele 
mai înalte randamente obținute 
în această perioadă. La filatură 
un nume este nelipsit de pe fie
care filă a carnetului de întrece
re : Angela Radu câre a înregis
trat cele mai substanțiale depă
șiri : 25 la sută.

— Succesul său, afirmă Dumi
tru Pîrvu, locțiitorul secretarului 
comitetului U.T.C. pe întreprin
dere, se explică prin folosirea in

-MEL PVEEM GĂSI
PE INGINEREI PM?

(Urmare din pag. I)

mașini și utilaje încît este greu 
să treci prin vreo secție fără să 
nu întîînești măcar una din 
creațiile sale...

— Trebuie să se afle in pragul 
pensionării — presupunem noi 
— de vreme ce a desfășurat o 
activitate âtît de laborioasă.

— Nici pomeneală ! exclamă 
tovarășul secretar. Mircea Pav- 
lu n-a împlinit încă 30 de arii. 
Tocmai aici este marea sa per
formanță.

Așa am făcut cunoștință cu 
uriUl din cele mai valoroase Ca
dre tehnice ale întreprinderii 
Automatica" din Capitală, eu 

inventatorul, inovatorul, rațio- 
nalizatorul și organizatorul ști
ințific al producției — inginerul 
Mircea Pavlu — un tinăr de o 
conștiinciozitate și modestie ra
ră. îl rugăm să ne vorbească 
despre propriile creații dar el se 
sustrage abil ăducînd vorba des
pre altceva („splendide au fost 
meciurile lui Năstase și Țiriăe“). 
Neputind să scoatem prea mult 
de la el ne resemnăm și notăm 
în carnetul de reporter ce spun 
alții. Așadar...

Cu puțin timp în urmă, cînd 
s-a pus problema dotării între
prinderii cu un atelier de gal
vanizare, unele priviri s-au în
dreptat spre import. Exista uri 
precedent care le dădea. întru- 
cîtva, dreptate : pină la acea 
dată uzinele din cadrul Centra
lei industriale .de automatizări 
și-âu achiziționat astfel de ate
liere de pe piața externă. Spe
cialiștii grupei de dezvoltare și 
autoutilare a întreprinderii, în 
frunte cu inginerul Mircea 
Pavlu,- au considerat îrisă că a- 
telieruî poate fi conceput și rea
lizat cu forțe proprii. Conlucrînd 
fructuos cu ingineră chirnistă 
Liliana Stan și cu Alfons Pen- 
to, maistru la atelierul de auto
utilare, inginerul Pavlu a pus 
bazele noului obiectiv conceput, 
proiectat și executat integral în 
cadrul întreprinderii. în privin
ța performanțelor tehnice nu s» 
deosebește cittiși de puțin de su
ratele sale provenite ditt import 
Așa au fost economisiți 500 000 
lei valută.

— încurajați de reușită — 
ne-a declarat tovarășul Mircea 
Pușca — tehnicienii de îa „Au
tomatica" s-au gîndit să amena
jeze și un atelier dă vopsitOrie. 
Problema se punea cam in a- 
ceCășJ termeni : alte fabrici 

tegrală a timpului de muncă și 
a mașinilor la capacitatea maxi
mă. Unele muncitoare mai um
blă prin secție din diverse mo
tive ; Angela însă nu-și părăsește 
mașinile decît în cazuri cu totul 
excepționale, știind că numai 
dacă se află permanent lîngă ele 
poate asigura ca toate fusele să 
producă.

— Am urmarit-o de mai multe 
ori cum lucrează, intervine în 
discuție inginerul Nicolae Vasi
liu. După ce-și ia mașina în pri
mire, primul gînd pe care îl are 
este să-și procure rezerva de se- 
mitort pentru cele 8 ore. Apoi 
activează fusele și efectuează cu
rățenia generală a mașinii. Exe- 
cutînd la timp aceste operații, 
sarcinile îi devin în continuare 
mâi ușoare.

— încerc să-mi organizez cit 
mai bine activitatea, recunoaște 
Angela, dar meritul nu este nu
mai al meu. Mașinile funcționea
ză strună pentru că reviziile și 
reparațiile sînt făcute conform 
graficelor iar întreținerea lor 
este ireproșabilă. Din această 
cauză deranjamentele âu fost li
chidate aproape cu desăvîrșire.

Mulți se așteptau ca după săp- 
tămîriâ record activitatea să re
vină lâ parametrii anteriori. Pen
tru unii așa s-a întîmplat. Pen
tru Angela Radu însă obișnuitul 
a căpătat o altă față : performan
țele atinse atunci âu fost reedi
tate și în continuare. în primele 
zile ale lui august, de pildă, de
pășirile de plan pe care le-a în
registrat zilnic sînt tot în jurul 
cifrei de 25 la suta.

— Cu astfel de muncitoare, 
susține șeful secției, realizarea 
sarcinilor încredințate nu consti
tuie niciodată o problemă. în 
ianuarie ne-am angajat să dăm 
peste plan, pînă la sfîrșitul anu
lui, 18 tone de fire. Măi tîrziu, 
nrt-am propus ca această cantitate 
să o obținem pînă la conferință 
dar saptămîna-record rie-â per
mis să dăm cu 4 tone mai mult.

Acum ne gîndim la o nouă 
sporire â angajamentului pe câre 
hi l-am asumat în cinstea zilei 
de 2â Augtist...

și-au procurat vopsitoriile din 
străinătate. Colectivul constituit 
pentru a realiza noul atelier — 
din care a făcut parte și ingi
nerul Mircea Pavlu — a solu
ționat rapid toate problemele de 
ordin tehnic ridicate de proiec
tarea și execuția lucrării, fina- 
lizînd cercetările îhtr-un tirrip 
record. Economiile realizate se 
ridică la alte milioane lei va
lută.

Lâ secția I ni se spune că in
ginerul Pavlu, maistrul Mircea 
Cheptroșu și alte cadre tehnice 
au realizat mai multe utilaje 
care contribuie la perfecționarea 
procesului tehnologic. Printre a- 
cestea se numără mașina cu co
mandă program destinată exe
cutării cablajelor pentru panou
rile electrice, mașina pentru 
matcăt conexiunile, rriașiriâ pen
tru prelucrat bare din cupru și 
aluminiu necesare Conexiunilor 
electrice, diverse dispozitive de 
sertizat capete de bornă și al
tele. Ele nu pot fi însă văzute 
pentru simplul motiv că nu se 
mai găsesc în întreprindere. Ca- 
racterizîndu-se printr-o produc
tivitate ridicată, au fost transfe
rate. din ordinul ministerului, la 
o uzină din Alexandria, con
struită recent, care asigură con
diții pentru utilizarea lor la ca
pacitatea maximă. Inginerul 
Pavlu nu s-a supărat la luarea 
acestei decizii („chiar eu m-âfri 
deplasat acolo și le-am montat") 
deși, pe urideVâ. desoărțîreă îl 
doare. Din ce a realizat pentru 
această -secție, n-a mai rămas 
decît dispozitivul de sertizat sau, 
mai exact spus, dispozitivele, 
pentru că sînt 3 : ultimul execu
tat în urmă cu 3 luni. Deși sînt 
construite după aceleași princi
pii ele diferă substanțial că as
pect și performante, refiectînd 
eforturile depuse de către tînă- 
rul inginer pentru a-și perfec
ționa creațiile.

Ultimul dispozitiv, de pildă, 
are doar jumătate dih greutatea 
primului, fiind mai estetic și pu
țind. totodată, să execute o ga
mă mai diversă de lucrări.

Tinăr&I Mitcea Pavlu este uri 
inginer în adevăratul înțeles âl 
cuvîntului, omul, preocupat de 
permanenta perfecționare a pro
ducției, de introducerea tehno
logiilor moderne, de organizarea 
superioară ă muncii. Așa Se fâce 
că în numai cîțivâ ani a reali
zat zeci de inovații, aplicate. în 
toate secțiile întreprinderii. Vor
ba unuia : ..la Automatica, ori
cum te-ai întoarce dai d* irigi- 
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Tensiunea se menține în Irlanda de Nord. In fotografie : soldați brrtanki la Belfast.

Conservatorii

și soluțiile imposibile j

Guano și 
independență

L
a patru ani și 
jumătate după 
dobindirea in
dependenței po
litice, micro- 
statul Nauru 

(22 000 kmp, 3 000 locuitori) 
a făcut un pas decisiv în 
asigurarea independenței e- 
conomice. Folosind „bunele 
oficii" ale O.N.U.. autorită
țile micului atol din Pacific 
au negociat un acord prin 
care tînăra republică Nau
ru preia din mina consor
țiului „Bemp“ (o societate 
cu participare engleză și 
australiană) exploatarea 
fosfatului — principala bo
găție a țării.

tn anul 1000 un grup de 
geologi germani descope
reau că întreaga insulă 
Nauru e așezată pe un ză- 
cămint de guano — produs 
de dezagregare din excre
mente și cadavre de păsări 
acvatice și animale mari
ne, mult apreciat ca îngră- 
șămînt fosfatic. Mai întîi 
germanii, apoi australienii 
și englezii au exploatat in
tens această veritabilă co
moară.

La un moment dat, prin 
anii' 1950—1960. popultflia 
insulară se gindea la o no
uă patrie. Fosfații naturali, 
unica sursă serioasă de ve
nit, urmează să se epuizeze 
peste maximum cinci dece
nii. Emigrarea părea unora 
singura ieșire din ruina e- 
conomică în perspectivă. 
Unul din planurile vintura- 
te preconiza achiziționarea 
unei insule nepopulate din 
arhipelagul Fidji. Intre 
timp, însă, după ce au ob
ținut independența de stat, 
ttturienii au hotărit să ră- 
mint în insula lor de baș
tină. Prețuind (cu plata u- 
nor despăgubiri destul de 
consistente) exploatarea 
fosfaților din mîna concer
nului străin, autoritățile 
din Nauru obțin, așadar, 
resurse mult mai mari de
cit cele rezultate pină a- 
cum din redevențele pri
mite pentru fiecare tonă 
de fosfat extras. Fondurile 
de dezvoltare care vor sta 
astfel la dispoziția nauri- 
enilor vor fi de circa do
uăsprezece ori mai mari 
decit cele provenite pină 
acum din redevențele Con
cernului anglo-australian. 
Craterele pe care le lasă 
în urmă extragerea anuală 
a 1,5 milioane tone fosfați 
vor fi rambleiate și pămîn- 
tul va deveni utilizabil 
pentru agricultură. Este 
prevăzută construirea ci- 
torva întreprinderi textile, 
a mai multor hoteluri.

Președintele micii repu
blici. Hammer de Robert, 
spunea ziariștilor la sem
narea actului de preluare 
a exploatării fosfaților de 
către autoritățile insulei 
de guano: „Vrem să fim o 
mică națiune liberă și in
dependentă, vrem să ne 
conducem și să existăm ca 
o comunitate națională cu 
o identitate proprie, iar 
pentru aceasta, problema 
numărul 1 este să fim stă- 
pini integrali ai bogățiilor 
teritoriului nostru".

Problema numărul 1 a 
liliputanului Nauru este 
problema numărul 1 a tu
turor statelor care și-au 
dobindit independența.

P. nicoara

Atac al forțelor patriotice 
la 30 kilometri de Saigon
Formațiuni de lupU ale forțelor patriotice de eliberare 

din Vietnamul de Sud au lansat un puternic atac asupra unei 
importante poziții strategice deținute de trupele regimului 
marioneta la 30 km est de Saigon, scoțind din luptă peste 
100 de militari inamici — transmite agenția FRANCE 
PRESSE.

Atacul a avut loc în perime
trul unei plantații de arbori de 
cauciuc străbătută de șoseaua 
nr. 15, care duce de la Saigon 
la localitatea balneară Vung 
Tau. Lupta, care a fost prece
dată de un intens tir cu rachete 
al artileriei patrioților, a durat 
cîteva ore. în sprijinul militari
lor saigonezi au intervenit eli

coptere americane, care nu au 
putut opri însă succesul opera
țiunii declanșate de patrioți.

Pe frontul septentrional au 
avut loc lupte violente la sud 
de orașul Quang Tri, unde uni
tățile Frontului Național de E- 
liberare au declanșat puternice 
bombardamente de artilerie și 
atacuri la sol.

Acord deplin la convorbirile 
reprezentanților Crucii Roșii 

din Nordul și Sudul Coreei
La Panmunjon a avut loc, 

miercuri, cea de-a treia întîlni- 
re de lucru din cadrul convor
birilor preliminare între repre
zentanții organizațiilor de Cru
ce Roșie din Nordul și Sudul 
Coreei — anunță A.C.T.C.

Participanții au ajuns la un a- 
cord deplin asupra problemelor 
procedurale în discuție, legate 
de desfășurarea convorbirilor 
de fond între reprezentanții ce
lor două organizații — subli
niază agenția coreeană.

Purtătorul de cuvînt al dele
gației organizației de Cruce Ro
șie a R.P.D. Coreene a declarat 
că este un fapt pozitiv că s-a a- 
juns la un acord asupra tuturor 
problemelor de procedură. Ast
fel — a subliniat el — au deve

nit posibile încheierea, în viito
rul apropiat, a convorbirilor 
preliminare și începerea celor 
propriu-zise, în conformitate cu 
aspirațiile populației din cele 
două părți ale Coreei.

Agenția A.C.T.C. a difuzat tex
tul unui editorial consacrat con
vorbirilor preliminare dintre re
prezentanții societăților de Cruce 
Roșie din Nordul și Sudul .Coreei, 
publicat de ziarul ,.NODON ȘIN- 
MUN“, organ al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea.

Ziarul relevă justețea propunerii 
R.P.D. Coreene cu privire la in
vitarea reprezentanților partide
lor politice și organizațiilor ob
ștești din Nord și din Sud la pri
mele ședințe ale convorbirilor ple
nare.

Declarația purtătorului 
de cuvînt al guvernului 

R. F. a Germaniei
„Guvernul R.F. a Germaniei 

a autorizat începerea unor ne
gocieri oficiale cu R.D. Germa
nă, în vederea încheierii unui 
tratat care să reglementeze re
lațiile dintre cele două state 
germane11, a declarat Conrad 
Ahlers, purtătorul oficial de cu
vînt al cabinetului. Ahlers a 
precizat că această decizie a 
fost luată de guvernul federal, 
întrunit miercuri dimineața, 
după ce Egon Bahr, secretar 
de stat, a făcut o expunere a- 
supra întrevederilor explorato
rii avute, de la 15 mai a.c., cu 
Michael Kohl, secretar de stat 
la Consiliul de Miniștri al R.D. 
Germane.

Totodată, purtătorul de cuvînt 
a informat că una dintre temel
ie dezbătute in reuniunea ca
binetului a fost și vizita făcută 
în R.P. Chineză de către Ger
hard Schroder. președintele 
Comisiei pentru probleme ex
terne a Bundestagului, fost mi
nistru federal de externe. Con
rad Ahlers a declarat că gu
vernul vest-german este inte
resat într-o continuare a con
tactelor cu R.P. Chineză, pre- 
cizlnd că nu se poate încă spu
ne cind se va ajunge la stabi
lirea relațiilor diplomatice în
tre cele două țări.

upă cum era de așteptat, Camera Comunelor a 
aprobat ieri fără a recurge la vot proclamarea 
„stării de urgență” instituită de guvernul bri
tanic la 3 august a.c. pe o durată dc 28 de zile. 
Ea atribuie puteri suplimentare guvernului în 
domeniul dirijării transporturilor, a serviciilor 
publice, consumului de energie electrică și corn-

bustibiL în virtutea sa. premierul Heath ar putea recurge, 
de asemenea, la serviciile armatei pentru descărcarea vase
lor comerciale din porturi și deblocării docurilor. Este 
pentru a patra oară intr-un răstimp de 25 de luni cind 
conservatorii recurg la instituirea ..stării de urgență1*. Ges
tul, ca atare, are multe subînțelesuri. In primul rînd. prinși 
intre două focuri — greva docherilor și criza nord-irlandeză 
— conservatorii au nevoie de „puteri suplimentare1* pentru 
a-și impune politica economică. In al doilea rind, a fost 
preferată această „soluție" satisfacerii practice a revendi
cărilor docherilor. In al treilea rind. conservatorii țin cu 
orice chip să aplice nepopulara lege „Carr** sau „legea pri
vind relațiile in industrie** care limitează dreptul la grevă 
al muncitorilor britanici. In al patrulea rind, se încearcă 
realizarea „raționalizărilor" și a „restructurărilor indus
triale** (izvorite din situația neconsolidată a lirei sterline și 
din aderarea la CJE-E. la începutul anului viitor) pe spina
rea oamenilor muncii prin forfecarea veniturilor lor, prin 
reducerea locurilor de muncă.

Climatul social britanic, complex si tensionat, a fost sen
sibilizat în ultimii ani de frecvente conflicte de muncă. 
Greva națională a celor 42 000 de docheri din 84 de porturi, 
care a intrat in cea de a 13-a zi, afectează un sector-cheie, 
responsabil pentru transporturi și aprovizionare : 600 dc
vase imobilizate, împiedicarea efectuării zilnice a schim
burilor comerciale (530 000 tone la importuri și 130 000 la 
exporturi). Mocnind de multă vreme, nemulțumirile doche
rilor, generate de concedierile frecvente, care au lăsat pe 
drumuri 15 000 de muncitori, au izbucnit după arestarea a 
cinci delegați ai sindicatelor docherilor care au participat 
la pichetele din fața containerelor. Ca elemente tehnice care 
au modernizat activitatea portuară ele au preluat o parte 
din atribuțiile muncitorilor cărora nu li s-au asigurat _ în 
schimb locuri de muncă. Protestul justificat este, însă, în
grădit de „legea privind relațiile in industrie** și, în acest 
sens, ampla grevă la care asistăm reprezintă o sfidare la 
adresa rigorilor acestei legi nepopulare, conferind conflic
tului economic cu administrația docurilor o semnificație 
politică : greviștii cer abolirea acestei legi care le știrbește 
dreptul de ripostă la măsurile restrictive, așa-zis „antiinfla- 
ționiste“ pe care conservatorii le-au cultivat consecvent de 
cind au venit la putere in iunie 1970. Secretarul general al 
Congresului Sindicatelor Britanice T.U.C. (care numără 
10 milioane de membri) cerea intr-o scrisoare adresată pre
mierului Heath suspendarea legii, dovadă că muncitorimea 
britanică este unanimă in a condamna. Implicațiile politice 
ale conflictului au neutralizat și activitatea comisiei însăr
cinate cu găsirea unei soluții intre Jack Jones, secretar ge
neral al Sindicatului Muncitorilor din Transporturi, la care 
sint afiliați docherii, și lordul Aldington, reprezentantul ad
ministrației docurilor. „Oricare ar fi deznodămintul său, 
scrie în acest sens ziarul francez .LE MONDE**, conflictul 
docherilor relevă o boală socială profundă, o divizare a so
cietății si o înfruntare de clasă cum n-a mai cunoscut 
Marea Britanie de pe timpul lui Dickens. însuși sistemul 
instituțional deja zdruncinat de dramaticul conflict irlandez, 
este pus sub semnul întrebării de cei ce demonstrează în 
stradă împotriva legii Carr". „SUNDAY EXPRESS** opina 
că la presiunea evenimentelor, guvernul ar putea convoca 
alegeri anticipate, variantă cel puțin fantezistă, conserva
torii nefiind dispari să riște pe o carte nu prea sigură. 
Cele 39.5 procente pe care ei le-ar putea obține la alegeri, 
conform sondajului de opinie întreprins de cotidianul lon
donez „DAILY MAIL**, sint insuficiente. Persoanele intero
gate s-au arătat nemulțumite de măsurile adoptate de gu
vern împotriva sindicatelor și de cele luate pentru a com
bate creșterea prețurilor și inflația. In aceste condiții, con
servatorii au preferat să lase deschisă portița revizuirii par'- 
țiale a legii .antimuncitorești. dar după o perioadă de apli
care a ei. Oamenii muncii britanici cer insă cu insistență 
suspendarea ei. Deocamdată, conservatorii s-au pus la adă
postul „stării excepționale** ccrînd un răgaz de timp.

Conducerea 
partidului 

de guvernămtnt 
din Japonia 

sprijină 
normalizarea 

relațiilor 
cu R. P. Chineză

Consiliul național al Partidu
lui Liberal-Democratic, parti
dul de guvernămînt din Japo
nia, a hotărit, în plenara sa de 
miercuri, să sprijine politica e- 
laborată de liderii partidului în 
direcția normalizării relațiilor 
cu R. P. Chineză. După cum in
formează agenția KYODO, con
siliul s-a pronunțat, de aseme
nea, în favoarea unei vizite în 
R. P. Chineză a liderului par
tidului și prim-ministru Kakuei 
Tanaka.

Preocupări privind 
reorganizarea Comitetului 

pentru dezarmare
După cum s-a mai anunțat, 

marți a avut loc o nouă ședin
ță a Comitetului pentru dezar
mare de la Geneva, desfășurată, 
conform criteriului rotației, sub 
președinția șefului delegației 
române, ambasadorul Constan
tin Ene.

Elementul nou intervenit în 
cadrul acestei ședințe l-a con
stituit propunerea făcută de 
șeful delegației Mexicului, Al
fonso Garcia Robles, de a se 
organiza o ședință neoficială a 
Comitetului de dezarmare, care 
sâ discute problema reorgani
zării acestui organism. Ședința 
ar urma sâ înceapă, după con
sultări între delegațiile mem
bre ale acestui organism, la 16 
august a.c.

In cadrul aceleiași ședințe, 
delegația Mexicului a prezentat 
un document de lucru care 
sintetizează opiniile exprimate 
de diferite delegații, în cadrul 
negocierilor din anul 1972, cu 
privire la reorganizarea Comi
tetului de dezarmare. Proble
ma îmbunătățirii organizării, 
funcționării și metodelor de 
lucru ale acestui organism a 
fost ridicată cu tot mai multă 
acuitate în cursul ultimelor se
siuni ale comitetului, și îndeo
sebi în cadrul negocierilor din

Astfel o văzut caricaturistul lui INTERNATIONAL HERALD 
TRIBUNE spirala inflaționistă din S.U.A. : in timp ce prețurile 
(prices) urca și tot urcă mereu, salariile (wages) rămin 

mereu mult, mult in urmă

acest an. Semnificativ în acest 
sens este faptul că, în dezba
terile din 1972, 20 din cele 25 
de delegații ale statelor mem
bre ale comitetului au făcut 
referiri, sub o formă sau alta, 
la chestiunea organizării comi
tetului, multe țări, între care 
și România, prezentînd propu
neri concrete.

Aceste propuneri vizează, 
printre 'altele, înlocuirea actu
alului sistem al copreședinției 
printr-un organ ales (președin
te, birou etc.), lărgirea compo
nenței Comitetului, stabilirea 
unui program sau a ordinei de 
zi precise a negocierilor, îmbu
nătățirea metodelor și proce
durilor de lucru ale comitetu
lui în scopul intensificării tra
tativelor și măririi eficienței 
lor, democratizarea activității 
Comitetului, în sensul ca aceas
ta să fie pusă sub un control 
public efectiv, ,ca opinia publi
că internațională să fie ținută 
la curent cu punctele de ve
dere ale fiecărei țări.

Preocupările din Comitet 
vizînd reorganizarea activității 
acestui organism, ilustrate și 
de propunerea de a se organiza 
o ședință consacrată acestei 
probleme, reflectă necesitatea 
de a se explora și identifica 
toate căile posibile, inclusiv în 
domeniul organizării și metode
lor de lucru, pentru depășirea 
etapei actuale de stagnare pe 
planul tratativelor, în vederea 
angajării lor pe făgașul unor 
realizări practice în domeniul 
dezarmării, reclamate de în
treaga opinie publică interna
țională.

DOINA TOPOR

In timpul incidentelor și 
atentatelor cu bombe petre
cute în Irlanda de Nord, în 
ultimii trei ani și-au pierdut 
viața 500 de persoane — in
formează agenția France 
Presse.

QHnema
JOI, io AUGUST 1972

APA VIE : rulează la Victoria 
(orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,30;
“°bÎnecuvîntați ANIMALELE 
SI COPIII ; rulează la Patria 
(orele 9: 12: 15: 18: 2D.

TINTIN ȘI TEMPLUL SOARE
LUI : rulează la Capitol (orele 
9.30; U.45: 14.15: 16.15; 18,30; 20.45); 
Grădina Capitol (ora 20).

BALADA LUI CABLE HOGUE : 
rulează la Festiva! (orele 3,45; 
11,15: 13.30; 16; 10,30; 21), Melodia 
(orele 8,45; 11: 13,30; 16: 18,30;
20.45). Modern (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21). Grădina Modern 
(ora 20).DACA E MARȚI, E BELGIA :

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scinteii' 
Pentru străinătate abonamente prin „ROMPRESFILATELIA*

Intr-un articol consacrat e- 
voltiției relațiilor comerciale 
sovieto-americane și intitulat 
„Comerțul contribuie la înțele
gerea reciprocă*■, ziarul „PRAV
DA" arată că „tratativele so
vieto-americane la nivel înalt, 
care au avut loc în luna mai, 
precum și știrile despre activi
tatea comisiei mixte pentru 
problemele comerțului au pro
vocat in S.U.A. o intensificare 
a stării de spirit în favoarea 
lărgirii legăturilor comerciale 
reciproc avantajoase cu Uniu
nea Sovietică**. Astfel, citind o 
declarație a președintelui com
paniei „Swindell Dressier" din 
Pittsbutg, ziarul arată că a- 
ceasta a încheiat cu guvernul 
sovietic un contract pentru 
construirea unei secții de tur
nătorie la Uzina de autocami
oane grele de pe rîul Kama. 
„Participarea noastră la con
struirea acestei mari întreprin
deri sovietice va dura aproxi
mativ doi ani“, a precizat o- 
mul de afaceri american. „Con
siderăm, a adăugat el, că lăr
girea comerțului între țările 
noastre poate îmbunătăți într-o 
măsură substanțială climatul 
internațional".

„într-un viitor apropiat voi 
face o nouă călătorie la Mos
cova pentru a duce tratative", 
a declarat un alt om de afa
ceri american, A. Pendelton.

„PHENICIE“ ÎN LARG• ••

Cipru: reluarea convor
birilor intercomunitare
• DUPĂ O ÎNTRERUPERE 

DE 17 ZILE, la Nicosia au fost 
reluate convorbirile intercomu
nitare din Cipru, la care par
ticipă, după cum s-a mai a- 
nunțat, pe lingă reprezentanții 
comunităților greacă și turcă 
din insulă, cîte un trimis al 
guvernelor de la Ankara și A- 
tena, precum și reprezentantul 
secretarului general al O.N.U. 
în Cipru.

La sfîrșitul întrevederilor de 
marți, reprezentantul ciprioți- 
lor greci, Glafkos derides, a 
declarat că discuțiile ,.se des
fășoară într-o atmosferă deo
sebit de prietenească".

• MIERCURI, LA NAGA
SAKI — al doilea oraș japonez 
asupra căruia a fost aruncată 
bomba atomică — a avut loc o 
ceremonie de doliu cu ocazia 
comemorării a 27 de ani de la 
tragicul eveniment. Locuitorii o- 
rașului, adunați în ..Parcul 
Păcii“, au păstrat un minut de 
reculegere in memoria celor

70 000 de concetățeni care și-au 
pierdut viața in urma bombar
damentului atomic.

SCUR1J
• COMITETUL NAȚIONAL 

AL PARTIDULUI DEMOCRAT 
DIN S.U.A.. reunit într-o se
siune extraordinară de două 
zile, l-a desemnat pe Sargent 
Shriver drept candidat la postul 
de vicepreședinte al S.U.A. A- 
ceastâ propunere a senatorului 
George McGovern, candidatul 
partidului la funcția de pre
ședinte. a fost sprijinită de ma
joritatea participantilor la reu
niune.

Un pas spre 
normalizarea relațiilor 

indo-pakistaneze
• MODALITĂȚILE DE RE- 

PATRIERE a cetățenilor indieni 
și pakistanezi, deținuți de am
bele părți ca urmare a ostili
tăților din decembrie anul trecut, 
vor face obiectul unor discuții 
între guvernele celor două țâri 
— s-a anunțat la Delhi. Ca 
răspuns Ia hotărirea unilaterală 
a Pakistanului în această pro
blemă, India a făcut cunoscut 
că va proceda. în același mod, 
cu pakistanezii aflați pe terito
riul indian. (După cum se știe, 
Pakistanul a informat anterior 
guvernul indian că a hotărit să 
repatrieze toți civilii indieni, 
care se află in această țară de 
la sfirșitul anului trecut). A- 
ceastă măsură este apreciată ca 
un pas spre normalizarea rela
țiilor dintre cele două țari, în 
spiritul acordului de la Simla.

Despre „Phenicie“ mi 
s-a vorbit in cabinetul 
ministrului libanez al tu
rismului, dl. Michel Sas
sine. Popularul om poli
tic. deținătorul unui por
tofoliu de certă impor
tanță pentru economia 
unei țări ca Libanul, ne 
mărturisea satisfacția față 
de evoluția pozitivă a re
lațiilor cu România, do
rința ca aceste legături să 
se amplifice în viitor.

Convorbirea a continuat 
în aceeași plăcută am
bianță cind un telefon l-a 
determinat pe ministru 
să pomenească de „Phe- 
nicie“.

Peste puține ore, sub 
un soare fierbinte, se

desfășura la Tyr — an
ticul oraș al fenicienilor, 
care își asociază numele 
cu cele ale lui Nabuco- 
donosor și Alexandru cel 
Mare — o festivitate care 
a atras o mulțime zgomo
toasă. Căldura părea ne
obișnuită chiar și pentru 
localnici, dar mii de oa
meni au înfruntat necru
țătorul astru in dorința 
de a fi martori ai unui 
moment spectaculos.

Navigatorii cutezători 
care pornesc pe mări și 
oceane cu fragile ambar
cațiuni. pentru a re
constitui străvechi iti- 
nerarii, nu mai aparțin 
categoriei excepțiilor, nu 
mai hrănesc senzaționalul.

Expedițiile de acest gen 
s-au înmulțit. Riscurile 
rămin, insă, la fel de 
mari și îndrăzneala celor 
porniți in dificile expedi
ții in împărăția apelor, 
voința lor de a birui in
credibile obstacole trebuie 
să dobindească, de fie
care dată, respectul și 
prețuirea noastră. Cana
dianul Dietrich Dombro 
este in felul lui un ori
ginal. La cei 46 de ani ai 
săi a decis să demonstreze 
că descoperitorii Ameri- 
cii ar fi fost... fenicienii. 
El se bazează pe mărtu
rii păstrate prin timp, 
ale indienilor, din care 
s-ar putea deduce că 
primii oameni albi sosiți

pe meleagurile americane, 
după un lung periplu pe 
calea apelor, erau feni
cienii. Dombro își pro
pune să parcurgă 52 000 
kilometri la bordul unei 
ambarcațiuni care nu are 
decit 9 metri lungime și 
2 metri și jumătate lă
țime. împreună cu el au 
pornit in temerara expe
diție soția lui, Isabel, și 
cei doi copii ai lor : Dex
ter (16 ani) și Lawrence 
(7 ani). Reportera <le Ia 
„L’Orient — Le Jour“ din 
Beirut, care înregistra e- 
venimentul, era frapată 
de calmul olimpian al 
doamnei Dombro. Pornind 
Ia drum în construcția fi
ravă — în care nu s-au 
putut depozita decit pro
vizii pentru trei săptămîni 
— Isabel Dombro de
monstra o reconfortan
tă certitudine în reu
șită. Rolul ei va fi nu nu
mai de gospodină și de 
mamă. întilnirea cu o-' 
ceanul ii cere curaj de na
vigator, singe rece, multă 
stăpînire de sine.

Voiajul urmează să du
reze doi ani și se va în
cheia pe coastele Califor
niei. Va fi o competiție 
cu timpul și cu natura

capricioasă, un maraton 
pe apă care va solicita o 
inepuizabilă dirzenie. Dr. 
Souhail Elia, organizato
rul operațiunii „Phenicie1, 
afirma că această expe
diție este o concretizare a 
unor idealuri umaniste, 
că Dombro este „un spi
rit liber, spiritul unui cu
tezător*1.

Primit cu aplauze, mi
nistrul Sassine a amintit 
semnificația acestei expe
diții, fără să ignoreze 
riscurile ei. „Sper că veți 
fi mesageri ai Libanului 
și ai civilizației sale...“ — 
a spus Sassine.

Ora 19 și cite va secunde. 
„Phenicie" pornește în 
largul mării. Căldura se 
menține toridă, cerul este 
limpede. Dombro și ai săi 
privesc către mal, Ia cei 
ce agită miinile salutin- 
du-i. Sub ochii miilor de 
spectatori se consumă 
primele minute ale unei 
curse ce va dura doi ani 
și care, dincolo de de
monstrația ei cu valoare 
istorică, va fi o mărturie 
a voinței omului de a în
vinge în multiseculara 
înfruntare cu natura.

E. O.

rulează la Luceafărul (orele 
9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18.30 ;
20.45), Favorit (orele 9,15: 11.30: 
13.45: 16: 18.15; 20,30). Grădina
Doina (ora 20).

CREIERUL: rulează la Scala
(orele 8.30: 11; 13.30; 16; 18.30: 21). 
București (orele 8,30; 11; 13.30; 16; 
18,30; 21). Grădina Select (ora 20).

NEVĂZUT, NECUNOSCUT : ru
lează la Central (orele 9; 11.15: 
13,30: 16; 18,30; 21), Grădina Festi
val (ora 20).

N AU FRAGI AȚI ÎN SPAȚIU : ru
lează la Feroviar (orele 9; 11,45; 
14,30: 17,30: 20.30), Flamura (orele 
9; 12.30: 16; 19.30).

FERMA DTN ARIZONA : rulea
ză la Excelsior (orele 9; 12.30: 16: 
19.30). Gloria (orele 9: 12.30; 16; 
19.30). Tomis (orele 9: 12,30; 16), 
Grădina Tomis (ora 19.30).

DIRECTORUL : rulează la Bu- 
zești (ora 16).

AVENTURI LA MAREA NEA

GRA : rulează la Viitorul (orele 
16; 19).ASTA-SEARA DANSAM IN FA
MILIE : rulează la Grîngași (orele 
15.30: 17.45: 20).FELIX ȘI OTTLIA : rulează la 
Moșilor (ora 16), Grădina Moșilor 
(ora 20.15).PADUREA PIERDUTA : rulează 
la Giuieștl (orele 15.30; 18: 20.30).

MIHAIL STROGOFF : rulează la 
Doina (orele 12,30; 15,30; 18; 20,30). 
Ia orele 9.45: 11 - Program de 
desene animate pentru copii.

LUPUL NEGRU : rulează Ia U- 
nirea (orele IS.30; 18), Grădina 
Unirea (ora 20,15).

POVEȘTILE PITICULUI BIM
BO : rulează la Timpuri Noi (orele 
9,15—18,30 In continuare) la ora

20,15 — Program de documentare.
20 000 DE LEGHE SUB MARI î 

rulează la Lumina (orele 9,30; 12; 
14,45; 17.30; 20).

TRET DIN VIRGINIA î rulează 
la Grivița (orele 9: 11.15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30), Volga (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

CASA DE SUB ARBORI î ru
lează la Lira (orele 15,30: 18), Vi- 
tan (orele 13.30: 18), Grădina Lira 
(ora 20.15), Grădina Vitan (ora 
20.15).

FANFAN LA TULIPE : rulează 
la Bucegi (orele 15.45; 18), Grădi
na Bucegi (ora 20,15).

WATERLOO : rulează la Dacia 
(orele 9: 12.30; 16: 19.30).

O AFACERE : rulează la Drumul

Sării (orele 15.30: 17.45: 20). Flo- 
reasca (orele 15.30; 18; 20.15).

EXPLOZIA ALBA : rulează la 
Ferentari (orele 15.30; 18; 20).

FLOAREA-SOARELUl ; rulează 
la Cotrocenl (orele 15,30: 18; 20.15).

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL : rulează la Aurora (orele 
9; 11.15; 13,30; 16; 18.15; 20.30). 
Grădina Aurora (ora 19,45).

VEDERE DE PE POD : rulează 
la Miorița (orele 10; 12.30; 15: 
17.30: 20)

DRAGOSTE ȘI AMENZI : rulea
ză la Munca (orele 16: 18: 20).

ANCHETATORUL : rulează la 
Rahova (orele 13.30: 18: 20.15).

CORTUL ROȘU : rulează la Fla
căra (orele 15.30; 19).

JOCUL DE-A MOARTEA : ru

lează la Arta (orele 15.30; 18). Gră
dina Arta (ora 20.15).

ROBIN HOOD : rulează la 
Popular (orele 15: 18; 20.30).

ADIO. DOMNULE CHIPS ! : ru
lează la Cosmos (orele 15.30: 19).

OSCEOLA : rulează la Progre
sul (orele 15,30; 18; 20,15).

COPACII MOR ÎN PICIOARE î 
rulează la Pacea (orele 15,45: 18: 
20).FEMEI TN OFSAID : rulează la 
Laromet (orele 15,30; 17,30; 19,30).

CINCI PENTRU INFERN : rulea
ză la Grădina Buzeșt) (ora 20).

DENUNȚĂTORUL (orele 10; 12; 
14; 16: 18,15), LACRIMI DE ȚI
GANCĂ (ora 20,30) : rulează la 
Cinemateca „Union".

Teatrul „C. Tănase" (la Grădina 
Boema) : TRASNITUL MEU DRAG 
— ora 20 ; Ansamblul „Rapsodia 
română" : PE PLAIURILE MIO
RIȚEI — ora 18,30.

PROGRAMUL I
9,00 Deschiderea emisiunii de di

mineață. Telex. 9.05 România în 
lume. 9.35 Prietenii Iui Așchiuță — 
emisiune pentru preșcolari. 10.00 
Curs de limba franceză. 10,30 Te- 
lccinemateca : „Aventurile unui

tînăr". 12,50 Telejurnal. 17,30 Des
chiderea emisiunii de după-amia- 
ză. Emisiune în limba maghiară. 
18,30 La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto. 18,50 Tîrgul de 
mostre de bunuri de consum — 
1972. 19,20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. 20,10 Drumul tînărului spre 
muncă. 20,25 Avanpremiera. 20,30 
Litoral ’72. In direct de pe scena 
celui de-al VUI-lea Festival națio
nal de folclor. 21,00 Tinerii despre 
ei înșiși. 21,30 Pagini de umor : 
..Aventuri în epoca de piatră". 
22,20 „24 de ore“. 22,40 Campiona
tele balcanice de natație, sărituri 
și polo pe apă.
PROGRAMUL II

20,10 Concert al Orchestrei sim
fonice a Radioteleviziunii. 21,00 A- 
genda. 21,10 Desen animat. 21,20 
Bucureștiul necunoscut : „Vise in 
lemn, răchită și papură". 21,40 
Film serial pentru tineret : „Cei 
trei mușchetari". 22,30 Cărți și idei.
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