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Proletari din toate țările, uniți-vă!
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La bilanțul realizărilor 
dedicate marii sărbători 
a poporului nostru, fapte 
de laudă ii recomandă și 

, -pe tinerii unei foarte ti
nere întreprinderi teleor- 
mănene — „Rulmentul*  
Alexandria. Calitatea și 
performanțele rulmenți
lor produși aici ne vor
besc despre hărnicia și 
exigența lor in muncă. In 
acest sens, o imagine con
vingătoare : s.ubinginerul 
VASILE ZGUBEA și fre
zorul NICOLAE AGIU, 
intr-o ipostază de lucru 
devenită obișnuită pentru 
colegii lor : întotdeauna 
înaintea executării unei 
noi piese cei doi tineri 
se consultă atent, ceea 
ce asigură, e lesne de în
țeles. o productivitate și 
o calitate realmente de 
prestigiu.

Fotografia : 
VAST LE RANGA

A.

UN EVENIMENT DEOSEBIT LA COMPLEXUL HIDROTEHNIC
Șl ENERGETIC CERNA MOTRU TISMANA

Străpungerea galeriei
prin care se unesc

de acumulare Cerna
La Complexul hidrotehnic și 

energetic Cerna-Motru-Tismana, 
important obiectiv înscris în 
planul de dezvoltare al țării, a 
avut loc, marți la amiază, un 
eveniment deosebit — străpun
gerea galeriei prin care se 
unesc lacurile de acumulare Cer
na și Motru ale căror ape vor 
pune în funcțiune cea dinții 
hidrocentrală de aici. Tunelul, 
în lungime de 4 640 metri, a fost 
realizat cu 75 
vreme față de 
zut în graficul 
cuție.

200 de mineri și 
ai obiectivului au

de zile mai de- 
termenul prevă- 
general de exe-

PRIN SIRGUINTĂ
SI CALITATE - TINERII 
CERTIFICA PRESTIGIUL Întreprinderii

în fiecare zi tînărul tehnician 
proiectant Gheorghe Ciocan ra
portează inginerului șef stadiul 
lucrărilor : 
Galați..." 
pozițiile : 
cloane, . 
zire cu abur 
este în secții i 
comandament 
locul unde se : 
cel mai greu 
xecuți pentru . 
semenea instalație, cum 
cea a platformei de foraj marin.

Să ne amintim că în cadrul 
întrecerii uteciste tinerii de la 
întreprinderea „1 Mai“ din Plo
iești s-au angajat că urmăreas
că ritmicitatea și calitatea în 
secțiile unde se lucrează pie
sele pentru instalație, lansind 
astfel „Acțiunea FOMAR". O 
dată pe săptămînă, șeful co
mandamentului creat de comi
tetul U.T.C., ing. Lucian Toma, 
informează cum stau lucrurile, 
vine cu propuneri, soluții. De 
data aceasta raportul său este 
laconic, dar sugestiv :. modelă- 
ria, oțelăria, aparatajul meca
nic, sape-foraj, forjă-tratamente 
termice și-au terminat piesele. 
Ceea ce merită a fi evidențiat 
este gradul înalt de răspundere 
pe care și l-au asumat tinerii. 
S-ar părea la prima vedere că 
e vorba de un control, și nimic 
mai mult. Te duci, vezi, sem
nalezi. Ei bine, nu așa au pri

„Azi s-a livrat la 
După care încercuiește 

bateriile 
instalația

■ etc. 
sau în 
îl găsești sigur la 
fac probele, poate 
examen, cind e- 
prima oară o a- 

esțe

de ci- 
de încăl- 
Dacă nu 

ședința de

în
e-

vit tțnerii acțiunea, ei fiind, 
mare parte, partidpanți la 
xecutarea pieselor, subansam- 
blelor, certificînd, prin sîrgu- 
intă și calitate, prestigiul în
treprinderii.

...Un sector anexă al atelie
rului modelărie — uscătoarele 
de lemn — a fost pus în func
țiune înainte de termen. Totul 
a durat o zi. O zi cam de 10 
și 12 ore în care o echipă de 
tineri din atelierul electric a 
dat viață Ia 8 motoare. O altă 
echipă de tineri de la atelierul 
edile a turnat, intr-o zi, ci
ment pentru instalarea liniei 
pentru vagoneți, linie care mă
soară 8 metri.

...Frîna electromagnetică ur
ma să se importe. Secretarul 
de partid l-a întrebat pe Ale
xandru Neacșu, secretarul co
mitetului U.T.C.: „N-ar putea-o 
face tinerii ?“ Răspunsul a fost 
scurt „da !“. S-a găsit o frînă 
veche, s-au făcut modificările 
de rigoare, mecanica V a făcut 
o parte din lucrări, celelalte 
secții, restul. O echipă de tineri 
de la atelierul reparații mașini 
a terminat montajul intr-un 
termen scurt.

Acum cind „Acțiunea FO
MAR" se încheie, comitetul 
U.T.C., tinerii se gîndesc la noi 
posibilități de a-și valorifica 
spiritul de inițiativă.

Cei peste 
constructori 
rezolvat pe parcurs numeroase 
probleme dificile, reușind să în
registreze randamente superioa
re celor prevăzute, să-și res
pecte întocmai angajamentul. Ei 
au sfredelit în rocile dure ale 
masivului muntos și au expe
diat la cele două extremități ale 
galeriei 64 500 metri cubi de 
piatră, au consolidat prin beto- 
nare circa 30 la sută din lungi
mea totală a tunelului.

Măsurătorile efectuate de 
specialiști atestă că galeria Cer- 
na-Motru s-a închis la străpun
gere cu o diferență de numai 3,5 
centimetri față de ax, fapt ce 
constituie un record național în 
acest domeniu. La acest succes 
de prestigiu, rezultat al expe
rienței dobîndite la lucrările si
milare de la Bicaz, Argeș și Lo
tru, au contribuit minerii și con
structorii șantierelor conduse de 
inginerii Manole Stan și Gheor- 
ghe Vlad, precum și numeroși 
proiectanți, topometri, geologi și 
alți specialiști. Cinstea de a în
cheia această lucrare a revenit 
minerilor din brigăzile conduse 
de Dumitru 
Țăpuc.

Colectivul 
mineri de 
plexului hidrotehnic și energetic 
Cerna-Motru-Tismana au adre
sat o telegramă Comitetului 
Central al 
NICOLAE 
care, raportînd acest succes de 
prestigiu dedicat sărbătorii de 
la 23 August, se menționează, 
între altele: începută în urmă 
cu doi ani, săparea tunelului în 
inima de granit a muntelui a so
licitat zi de zi strădanii eroice 
din partea muncitorilor, ingine
rilor și tehnicienilor, care însu
flețiți de exemplul dumnea
voastră de abnegație și devota
ment, de dăruire în slujirea in
tereselor patriei și ale poporu
lui, n-au precupețit nici un efort 
pentru a executa în ritm in
tens, la un înalt nivel calitativ, 
această lucrare de mare impor
tanță pentru economia țării șl 
a județului Gorj.

Sîntem conștiențl că muncind 
eu mai multă însuflețire, devan- 
sînd termenele de realizare a 
cincinalului, contribuim la acce
lerarea ritmului de traducere în 
viață a mărețului program de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de îna
intare a României spre comu
nism.

Boiciuc și Nicolae

de constructori și 
pe șantierele Com-

P.C.R., tovarășului 
CEAUȘESCU, în

LIDIA POPESCU

Are 28 de ani, o frunte înaltă 
și niște pleoape pe care tristețea 
le-a lăsat grele pînă aproape de 
marginea ochilor. Frămîntă în
tre degete un petic de hîrtie, găl
buie, cu marginile strlmbe pe care 
o mină mai puțin deprinsă cu ca
ligrafia a așternut cîteva cuvin
te : „Tovarășul Costache Neculal 
este învoit de la șantier între o- 
rele 8-13 pentru a merge la tribu
nal. Maistru : Dumitriu Necula".

Vorbele se lea
gă greu, omul 
închide și iar își 
deschide mîini- 
le mari, Ie pri
vește îndelung, 
mai mult se ui
tă la ele atunci 
cind spune: 
„Mi-a furat-o 
altul. I-a luat o- 
chii cu scurta 
lui de căprioară, 
cu tranzistorul 
pe care îl tinea 
spinzurat pe 
după gît toată 
ziulica. I-a pro
mis c-o duce la 
face doamnă. Iar
un căpătîi. Ai lui se lăudau prin 
sat că o să fie student și pe 
urmă doctor... Da’ de unde ! Pe 
cine credeau ei că duc ? Iaca, pe 
ea au dus-o, răspunde tot el și 
oftează. Eu eram pe șantier, lu
cram, de unde să știu ce rușine 
îmi face ea la o lună după 
nuntă?"

— Ea cu ce se ocupă ?
— A terminat liceul, zicea că 

dă la „pedagogic", de aia n-am 
insistat nici eu să se apuce de

vreo treabă, vroiam să-i las timp 
să învețe.

La nici o lună după ce și-a 
așezat în ladă frumos împăturit 
vălul de mireasă, Dorina Costa- 
che, fata care „de bună voie" 
acceptase să-și împlinească viața 
cu tînărul din fața mea. instala
tor pe un șantier al IREB. a în
ceput să calce alăturea cu dru
mul „furată" de la cinste, de la 
demnitatea respectului datorat 
tovarășului de viață de niște

îmi vine să intru în pămînt de 
rușine, nu-mi mai pot tine min
tea la treabă, tot mereu mă gin- 
desc de ce a trebuit să mi se 
întîmple una ca asta ?“

într-adevăr, de ce ? Ce cîntar 
a hotărît desprinderea Dorinei 
de omul pe care singură și-l 
alesese drept soț, care rațiune a 
îndemnat-o să-l înlocuiască la 
nici o lună după nuntă, cu un 
vînturător pe 
„Soțul meu nu

Gînduri ascunse
sub un voal
de mireasă

București și o 
el nu avea nici

la modă și cîteva acorduri

lacurile 
și Motru
Cu aceste gînduri, vă încredin

țăm, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom acționa fără preget pentru 
a obține realizări tot mai mari 
în înfăptuirea sarcinilor ce ne 
revin din planul de dezvoltare 
a energeticii românești.
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haine_______ .
stridente azvîrlite pe sub carcasa 
unui aparat cu tranzistori.

„Eu am o muncă, nu zic că-i 
grea, nici că-i ușoară, e munca 
mea. Am făcut școala profesio
nală. pentru că mi-a plăcut me
seria asta. Ziceam in glumă, noi, 
instalatorii, că privim lumea de 
sus, pentru că sinterh mai tot 
timpul cocoțați pe stîlpi, acolo 
unde facem și refacem legătu
rile ca să aibă oamenii tot 
timpul lumină in casă. Acum eu 
nu numai că nu îndrăznesc să 
spun gluma asta, dar credeți-mă,

ulițele satului ? 
venea acasă decît 

o dată pe săptă- 
mină — declară 
fosta soție —, a- 
vind serviciul în 
București. Oda
tă s-a întîmplat 
să nu vină de
loc, pretinzînd 
că a fost reținut 
la serviciu". (O 
hîrtie cu ante
tul întreprinderii 
de reparații e- 
lectrice moti
vează acea ab
sentă specifi- 
cînd că în du
minica respec- 

lucrat. — s.n.).tivă s-a
Categoric, trubadurul cu gîn

duri de studenție a fost acasă, 
nu numai în toate duminicile, d 
in fiecare zi a săptămînii de di
mineață pînă seara, nici o îndo
ială că în lipsă de altă ocupa
ție a reușit să mîngîie ceasurile 
la fel de neocupate ale tinerei 
neveste.

Iar ea a ales : între omul care 
se întorcea sîmbăta frînt de

SOFIA SCORȚARU-PAUN

(Continuare în pag. a III-e)

Imnul zidire
de DAN VERONA

Istoria cunoaște că-n lespezile ei z
Cu bouri blînzi și vulturi, cu porți suind solare 
Gravat e numele acestui neam 
Spre veșnicia lui între popoare.

Pentru aceste bolți ce s-au zidit _ 
In cinstea merilor rodind pe cimitire 
In noapte cronicile au vorbit 
Cu glas de om ceva de nemurire.

Nimeni în Țara Asta nu a fost 
Născut s-o uite fără de mustrare ;
Din neființă încă noi ne-am îmbolnăvit 
De dorul ei. Și nașterea a fost spre alinare.

Noi ne-am ales destinul pe care îl urmăm 
Cu bouri blînzi și vulturi, cu porți suind solare 
Să ținem treaz tiparul acestui falnic neam 
Spre veșnicia Iui intre popoare.

W «/

CE SE VEDE
ÎN VIITOR DE LA 

ÎNĂLȚIMEA PREZENTULUI

(Agerpres)

O extravaganță vedere panoramică 
a orașului Covasna

de... sare

Aurel Oprișan, vicepre
ședinte al consiliului popu
lar orășenesc s-a stabilit în 
Covasna in 1952, adică exact 
în anul în care localitatea 
intra in rîndul orașelor. O 
cunoaște atit de bine, este 
atit de intim legat de fie-

care moment al noii ei is
torii, incit prezentarea pe 
care mi-o face se transformă 
intr-o pasionantă monogra
fie. 11 rog să-mi indice clă
direa cea mai inaltă din o- 
raș, fiindcă fotoreporterul 
care mă însoțește are nevoie

de o vedere panoramică, și 
ne conduce ' 
Organizației 
turism. Pe 
dese că nu întîmplător ulti
ma clădire construită este și 
cea mai inaltă, că o aseme
nea coincidență ar putea fl 
considerată un simbol: tot 
ceea ce se edifică în Covas
na, tot ceea ce se modifică 
în peisaj sau in spirit echi
valează de fiecare dată, cu 
o cucerire, cu o performanță.

De pe terasa hotelului, o- 
rașul se înfățișează ca un 
uriaș torent, case acoperite 
cu țiglă roșie și copaci um
broși, torent care pe malul 
sting al Covasnei a fost o- 
prit de unul din versanții 
abrupți ai Brescului și care, 
in schimb, s-a revărsat cit 
vezi cu ochii pe platforma 
de pe malul drept. Pe acest 
fundal roșu și verde se de
tașează geometria modernă 
de un alb strălucitor a 
blocurilor din zona de vest 
și a celor dinspre Voinești, 
clădiri nelipsite de clasicile 
coșuri fumeginde a Fabri
cii de mobilă, pavilioanele 
și instalațiile Fabricii de plăci 
aglomerate din lemn care 
seamănă cu un enorm apa
rat de radio, desfăcut și, 
mai ales, cartierul central 
Arpad Ordeg, înțesat de tu
riști și de automobile. Aici, 
alături de terasa de pe care 
privim orașul, se înalță ce
lălalt hotel al Organizației 
județene de turism. Ambele 
sint dotate cu o modernă 
bază de tratament cardio
vascular, în care mii de ce
tățeni vin să-și refacă sănă
tatea ; îngrijiți de medici 
tineri și devotați, ca renu
mitul Benedek Geza, și în
viorați de efectele miracu
loase ale nu mai puțin re
numitei ape minerale. Ei au 
la dispoziție, de asemenea, un 
spital cardiologie cu o capa
citate de 350 de locuri. Să
lile de gimnastică medicală, 
aparatură modernă și, mai 
ales, aerul curat al Covas
nei le asigură, multora, o 
bătrînețe fără bătrinețe. De 
altfel, orașul însuși înti
nerește, pe zi ce trece, ab
sorbind noi forte de muncă.

îl întreb pe vicepreședinte 
dacă există un loc înalt din 
care se poate vedea și vii
torul orașului : acest loc

ALEX. ȘTEFANESCU 
Foto : GH. CUCU

la noul hotel al 
județene de 

drum, mă gin-

(Continuare în pag. a ll-a)

An îndeplinit
planul

Televiziunea ro
mână a prezentat 
in urmă cu ani 
un 
film 
traj, 
l-am 
pînă 
probabil nu îl voi 
uita niciodată. Era 
un documentar 
despre sare, mai 
bine zis despre 
drumul anevoios al 
acestei 
sabile 
drum străbătut prin 
nu-mi amintesc ca
re țară africană 
— din apa mării, 
pînă pe masa con
sumatorului. Sarea 
se obținea aci prin 
dificila metodă a 
evaporării natura
le. Pe platforme 
întinse, sub soarele 
torid, apa era lăsa- 

să se evapore, 
urma ei ră- 
un strat i- 
și imaculat : 
Filmul re- 

munca epui
zantă a oamenilor 
acelei țări, lupta lor 

a
a-

urmă cu 
impresionant 

de scurt me- 
pe care nu 

uitat nici 
azi și pe care

de DIM. 
RACHICI

indispen- 
substanțe,

tă 
iar în 
minea 
mens 
sarea, 
da

titanică pentru 
smulge naturii 
cest element esen
țial al hranei.

îmi amintesc mîî- 
nile și picioarele 
lor mâncate de sare, 
rănile acelea ori
bile, fără șansă de

vindecare. Sarea 
era adunată în gră
mezi, apoi prefăcu
tă în calupuri uni
forme ; și de-abia 
acum începea dru
mul ei propriu-zis, 
fără seamăn de 
greu. Calupurile 
erau încărcate pe 
cămile, și caravane
le aveau de 
bătut un pustiu de 
sute de 
Zile, 
șir, prin arșiță, prin 
acel imperiu cum
plit al setei și sin
gurătății. Uneori, 
cite o caravană se 
rătăcea 
pradă 
Alteori, 
de nisip 
oameni și 
In aceste 
simpla și 
sare de bucătărie se 
vindea in acea țară 
la un preț exorbi
tant, echivalent cu 
al aurului

Filmul mi-a venit 
în minte, nu de 
mult, în stațiunea 
balneo-climaterică 

Sovata, și iată de 
ce : aici. în spatele 
lacului Ursu, ves
tit pentru proprte-

stră-
kilometri, 

săptămîni in

și cădea 
deșertului, 

furtunile 
îngropau 
animale, 
condiții, 

banala

tățile sale curative, 
se află un minunat 
munte de sare. 
Ceea ce intrigă de 
la bun început este 
totalul dezinteres al 
forurilor competen
te față de acest 
monument al natu
rii. Nici o placă, 
nici o tăbliță care 
să avertizeze, să-i 
asigure cit de cit 
ocrotirea. Pe pe
reții zgrunțuroși de 
sare, urcă cine 
vrea și rupe din ei 
cit vrea, căci nu e 
vreo opreliște. Am 
auzit pe cineva 
dintr-un grup de 
turiști spunind, fără 
cea mai mică in
tenție de glumă, că 
regretă că n-a adus 
cu el un î 
ier, ca să 
o bucată mai 
Așa, trebuia 
mulțumească 
cu un bulgăre mic, 
pe care a reușit 
să-l disloce cu vir- 
ful bocancului. Nu 
știu ce-o fi vrut să 
facă cu o bucată 
mai mare din sarea 
aceea noroioasă și 
mîncată de ploi pe 
care la mine în sat 
n-ar consuma-o de
cît oile ți vacile !

bonfa- 
tai e 

mare. 
să se 
doar

(Continuare în 
pag. a Il-a)

CUM PREGĂTIȚI NOUL 
AN DE INVĂȚAMÎNT?
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Organizația județeană Galați a 
Uniunii Tineretului Comunist a 
raportat în cinstea zilei de 23 
August, a celui de-al X-lea Con
gres al U.T.C. și a celei de-a X-a 
Conferințe a U.A.S.C.R., înde
plinirea sarcinilor de plan la o- 
biectivele de muncă voluntar- 
patriotlcă pe întregul an 1975.

Tinerii gălățeni au executat, 
Intre altele, lucrări de irigații pe 
510 ha, pentru combaterea ero
ziunii solului pe 800 ha, au îm
pădurit 200 ha teren. Valoarea 
lucrărilor realizate de ei se ri
dică la 75,4 milioane lei. U.T.C, - 
iștil din județ au colectat, pină 
acum peste sarcinile anuale 
16 045 tone deșeuri metalice. în
tre organizațiile fruntașe se nu
mără cele ale Combinatului si
derurgic, Șantierului naval Ga
lați și întreprinderii de reparații 
auto Tecuci.

BILANȚUL UNEI 
PASIONANTE

ÎNTRECERI
In cinstea zilei de 23 August, 

11 900 de tineri din cele șase co
lective model de muncă și 
viată comunistă ale sectorului 
7 din Capitală — Institutul cen
tral de cercetări chimice. în
treprinderea de mașini agrico
le „Semănătoarea", Institutul de 
proiectări pentru industria u- 
șoară, întreprinderea „Electro- 
centrale" București, întreprin
derea de radiatoare, elemente 
metalice, obiecte și armături sa
nitare. întreprinderea de plăci 
ceramice și faianțe pentru con
strucții — au realizat în această 
lună o producție suplimentară în 
valoare de 580 000 Iei, au efec
tuat un număr de 18 000 ore 
muncă patriotică la obiectivele 
social-culturale și edilitar-gos- 
podărești ale sectorului și 
13 000 ore muncă patriotică in 
sprijinul producției.

In cadrul orelor de muncă pa
triotică în sprijifMiI producției, 
tinerii secției „Heder" de la în
treprinderea de mașini agricole 
„Semănătoarea" au economisit 
100 electrozi : cei de la între
prinderea de radiatoare, ele
mente metalice, obiecte și armă
turi sanitare au obținut peste 
plan 2 tone obiecte sanitare, iar 
uteciștii de la întreprinderea 
de plăci ceramice și faianțe 
pentru construcții au fabricat su
plimentar 50 m.p. ceramică.
CONSTANȚA TEODOROIU

NOI UTILAJE
AGRICOLE

In unitățile constructoare de 
mașini și utilaje agricole din 
județul Timiș au fost omolo
gate noi și moderne produse cu 
performanțe tehnice ridicate, 
proiectate de specialiștii din ța
ră. Dintre acestea fac parte 
transportorul cu noduri pentru 
distribuit nutrețuri, realizat la 
întreprinderea „Tehnometal" din 
Timișoara. Noul utilaj destinat 
mecanizării operațiunilor de 
hrănire a păsărilor și porcinelor, 
în complexe de tip industrial, 
atinge o productivitate de 1000 
pînă la 1500 kg nutrețuri dis
tribuite pe oră. Tot aici a fost 
asimilat un echipament de re
coltat plante ierboase, precum 
și o linie mecanizată de cîntă- 
rire și ambalare a cartofilor și 
legumelor.

-A.In județul Mehedinți
PMfILUL ATELIERELOR ȘCOLARE
se cere structural modificat

în anul școlar trecut, cei peste 
400 de elevi ai liceului real-uma- 
nist Orșova nu și-au putut 
„face" planul de 20 000 lei din 
lipsă de materiale, ■ cum se jus
tifică Camelia Mărculescu, direc
torul adjunct al școlii. Lucru 
însă numai în parte adevărat. 
Cum poți să-ți îndeplinești pla
nul (și așa destul de redus) cind 
mai bine de 200 de eleve lucrea
ză un an întreg, cite o zi pe 
săptămînă, la confecționarea 
unor articole de lenjerie și arti
zanat : șorțuri de bucătărie, că- 
mășute și șorțulețe pentru cqpii 
de grădiniță. O pregătire artiza
nală în plin secol al tehnicii ! 
Atit s-a putut realiza, așa au 
fost condițiile — ni se explică 
la școală, adoptîndu-se și acum 
linia minimei rezistente : „asta 

, ni se dă. asta facem". Lamen
tare. desigur.

Viitorul an școlar impune însă 
alte haremuri practicii produc
tive și, în consecință, nu numai 
în liceul amintit, ci in general 
în județ este necesară trecerea

cit mai rapidă la reprofilarea 
atelierelor într-o concepție mai 
realistă. Nu se poate perpetua 
situația ca intr-un județ ca Me- 
hedințiul, aflat în plină dezvol
tare economică și industrială, 
aproape jumătate — 142 — din 
totalitatea celor 330 de ateliere 
școlare să fie profilate pe con
fecții textile. Existența unui 
număr atit de mare de ateliere 
în domeniul industriei ușoare nu 
este nicidecum justificată de o 
cerință expresă de cadre pentru 
acest sector, în județ neaflîn- 
du-șe decît două fabrici de con
fecții — la Orșova și Drobeta- 
Turnu Severin.

Sigur, e mult mai ușor să im
provizezi ateliere în 
să unde, în bănci, cu acul și ața 
în mină, elevele să migălească 
la un model sau la confecționa
rea unor rochițe, decît să 
zbați să organizezi ateliere 
electrotehnică, electronică.

săli de cla-

te 
de 

__ me
canică, să procuri mașini-unelte 
pentru a realiza cu adevărat o 
instruire tehnică superioară, uti-

la și mai ales raportată la ne
voile reale ale economiei ju
dețului.

Nu de puține ori, pentru reali
zarea planului de producție șco
lile recurg la fel de fel de im
provizații, transformînd practica 
în sursă de venituri, diminuîn- 
du-i scopurile educativ-forma- 
tive pentru care a fost concepu
tă. Au apărut numeroase ateliere 
de menaj-gospodărie care pro
duc prăjituri și gogoși, adueînd. 
școlii, adevărat, venituri. Există 
și ateliere de electrotehnică — 
9 la număr — dar numai unul 
se află în incinta unui liceu, ce
lelalte fiind organizate în școli 
generale și, surprinzător, 6 în me
diul rural. Neîndoielnic că și la 
sat pot fi create asemenea ate
liere, dar aici, cumva, dotarea 
lor nu poate fi realizată cores
punzător și nici aprovizionarea

ION MIHALACIIE
(Continuare în pag. a III-a)
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ATENȚIE SPORITA

Tocmai de aceea se impune ca 
pregătirea terenului să se facă 
cu cea mai mare grijă, cu res
pectarea strictă a normelor a-

CALITĂȚII Șl RITMULUI
ARATURILOR DE VARĂ

Programul culturii griului și 
orzului pentru anul agricol 1975— 
1976, alcătuit în urma unei largi 
consultări cu specialiștii din pro
ducție și cercetare, stabilește ca 
termen al încheierii arăturilor 
de vară data de 20 august. Sîn- 
tem în preajma acestei zile dar 
cu toate acestea, situația nu se 
prezintă deloc satisfăcător.

Arăturile de vară, moment im
portant în tehnologia griului de 
care depinde în bună măsură 
nivelul producției, se execută 
într-un ritm mult prea lent fată 
de graficele stabilite. Cu rare 
excepții — Dolj, Tulcea. Con
stanta. Brăila, Arad. Vrancea — 
în numeroase alte județe nu s-a 
realizat, pînă la această dată de
cît 50 la sută din suprafața pla
nificată : Teleorman. Olt, Gorj, 
Argeș, Dîmbovița. Covasna. Si
biu, Harghita, Bistrita-Năsăud, 
Satu-Mare, Maramureș s.a.

Un raid efectuat zilele acestea 
prin cîteva cooperative agricole 
de producție din județul Dîmbo
vița ne-a relevat cîteva consta
tări menite să dea conturul 
exact al modului în care se des
fășoară această importantă lu
crare agricolă. Dacă la coopera
tiva agrioolă de producție Bă- 
leni Sîrbi întregul parc de trac
toare se afla în cîmp executînd. 
sub supravegherea exigentă a 
inginerului șef, arăturile pe su
prafețele planificate. în coope
rativa vecină — la Brătesti — 
cîmpul era pustiu. Doar în sat 
mai găseai pe cineva cu care 
să poți sta de vorbă. Or, tocmai 
aici — la cooperativa agricolă de 
producție Brătești — se impune 
o largă mobilizare de forțe, de
oarece culturile 
te, cu buruieni 
le-au înăbușit, 
au putrezit, iar 
tare arate sînt 
de nu-1 poți ridica în brațe. La 
cooperativa agricolă de produc
ție Mircea Vodă, din cele 600 
hectare planificate numai 130 
hectare fuseseră arate. Cauza 
principală a acestor întîrzieri 
este, așa după cum apreciază to
varășul Nicolae Prodan, pre
ședintele cooperativei agricole 
de producție. „încetineala cu 
care sînt eliberate terenurile de 
paie". Intr-adevăr, în majorita
tea cooperativelor agricole de 
producție din județul Dîmbovița, 
dar și Ia Trustul I.A.S. Tîrgo- 
viște, paiele continuă să zacă 
pe cîmp. Unele strînse și balo
tate, altele împrăștiate pe miriș
te. Dar, indiferent dacă au fost 
sau nu balotate, paiele sînt fie 
mucegăite, fie putrede. Ceea ce 
înseamnă pierderi irecuperabile 
pentru unitățile agricole.

Este un lucru știut că ogoare
le județului Dîmbovița au a- 
vut mult de suferit de pe urma 
inundațiilor din vara acestui an.

® Deși lucrările trebuiau 
încheiate la 20 august 
în numeroase județe nu 
s-a arat decît jumătate 
din suprafața planificată 
• în județul Dîmbovița 
ritmul și calitatea lucră
rilor lasă mult de dorit • 
Terenurilor care au sufe
rit de pe urma inundații
lor — cea mai mare aten
ție ® Recepționarea lu
crărilor — cu maximum 
de exigență ® Legea or
ganizării producției și 
muncii în agricultură sta
bilește drepturi, obligații 
și sancțiuni. De ce n-o 

respectăm ?

»

sînt netatretinu- 
care practic 

paiele nestrînse 
cele citeva hec- 
numai bolovani

grotehnice. Lucru care, după 
cum am văzut, nu se înfăptu
iește decît în puține cazuri. Si
tuația la zi, constatările din te
ren impun de aceea luarea unor 
măsuri energice și urgente pen
tru grăbirea ritmului execută-

rii arăturilor de vară, pentru su
pravegherea îndeaproape a cali
tății lucrărilor. Este necesar să 
fie mobilizat întregul parc de 
tractoare, să se lucreze ziua și 
noaptea pentru a recupera 
timpul pierdut, pentru a ne în
cadra în termenul fixat. Specia
liștii. consiliile de conducere ale 
cooperativelor de producție tre
buie să dea dovadă de mai mul
tă exigentă în momentul recep- 
ționărir lucrărilor, să nu admi
tă nici un rabat de la calitate 
nici o îngăduință fată de cei ce 
fac lucru de mintuială.

Legea organizării producției 
și muncii în agricultură stabi
lește concret obligațiile ce revin 
specialiștilor, consiliilor de con
ducere ale C.A.P., mecanizatori
lor. țăranilor cooperatori și co
mitetelor executive ale consiliilor 
populare în executarea la timp 
și în bune condițiuni a lucrări
lor. Nerespectarea acestor obli
gații, abaterea de la litera legii 
sînt sancționate în același spi
rit Este de datoria acelor fac
tori însărcinați cu aplicarea le
gii să nu tolereze nici o abate
re de la prevederile acesteia, să 
acționeze energic. Neexecutarea 
la timp a arăturilor de vară în 
județul Dîmbovița, calitatea lu
crărilor vor avea consecințe a- 
supra nivelului producției de 
grtu a anului viitor. Pentru a 
evita acest lucru, se Impune mo
bilizarea tuturor forțelor, întă
rirea spiritului de răspundere al 
tuturor factorilor chemați să 
execute, să îndrume si să con
troleze aceste activități.

Noi cămine pentru tinerii nefamiliști in orașele Piatra Neamț șt Gheorghe Gheorghtu-Deț

Construit pentru tineret
• Pînă la sfîrșitul cincinalului numă

rul de locuri în căminele de tineret pen
tru nefamiliști va atinge cifra de circa 
300 000 • Numai în acest an sînt pre-

văzute construirea a 558 cămine cu
110801 locuri ® In perioada viitorului 
cincinal se vor construi noi cămine pen
tru nefamiliști cu circa 200000 locuri

® La sfîrșitul anuiui 1980 vor exista 
peste 500 000 locuri în căminele de ti
neret, asigurîndu-se practic toate cerin
țele de locuințe ale tinerilor aflați în 
primii ani de activitate.

CTLjrUÂ

AL. DOBRE

Româma^film prezintă

Spiritul critic
al criticii literare

România literară găzdu
iește în ultimul său număr 
(33/14 august) o interesantă 
și necesară dezbatere des
pre problemele criticii lite
rare, punind un apăsat accent 
asupra acelei ramuri a aces
teia care operează în terenul 
actualității, asumîndu-și deci 
condiția de instanță imedia
tă de receptare și discernere. 
Relevînd ideea organizării a- 
cestui schimb de idei, ca și 
faptul că revista intențio
nează să-l continue și în vi
itor, reținem din articolele 
Inserate cîteva considerații 
care credem că au impulsio
nat discuția într-o direcție 
fertilă.

Binevenită și susținută de 
argumente convingătoare este 
pledoaria lui 
sianu pentru 
actului critic 
cu fața spre 
ți spre public".

Foarte tranșante (fără alu
ra de disertație academică 
pe care o au unele articole 
Inserate sub același generic) 
sînt opiniile Iui Valeriu Râ- 
peanu. simptomatic întitulate 
Spiritul ofensiv. Nu consti
tuie, dealtfel, pentru nimeni 
un secret că unul din puncte
le nevralgice ale criticii lite
rare este tocmai escamotarea 
spiritului critic, înclinația 
spre mușamalizare, spre evi
tarea verdictului sau simula
rea acestuia sub paravanul 
unor sterile artificii lexicale. 
Proliferarea
„promovare*  
meni „de 
și bunăvoință", 
rați anemici,

ne avertizează semnatarul 
acestor percutante conside
rații, încheiate cu o răspica
tă formulare a rațiunilor ac
tului critic în cîmpul litera
turii actuale. „Ce rol are 
critica în acest context ? A- 
cela de a disocia intre încu
rajarea meritată și descu
rajarea necesară. De a ve
dea cind promisiunea vagă 
s-a spulberat în banalitate 
certă, dar cind'obstinația de 
a publica crește fără jenă. 
De a afirma un adevăr atît 
de știut încît nimeni aproape 
nu-1 mai' ia în seamă : că 
arta se face cu talent și nu 
cp bune intenții. Că încuraia-

G. Dimi- 
exercitarea 

nu „numai 
scriitor, ci

mediocrității, 
a unor oa- 

bună credință 
dar Iite- 

a profesio
niștilor scrisului corect, li
near. tern, „care nu pune 
probleme" se datorează de
sigur și regretabilei clemen
țe a criticii. Absența verdic
tului decis are un nedorit 
efect. „O asemenea literatu
ră, subliniază judicios V, Râ- 
peanu, dacă nu este descu
rajată la vreme, creează o 
gravă confuzie a valorilor, 
duce la scăderea nivelului 
mediu al literaturii". Tocmai 
asupra acestui pericol real

___________________________

rea are și ea limite și că 
în artă nu se pot semna la 
infinit cecuri în alb. Critica 
noastră. în momentul de fa
ță, cred că are de jucat un 
rol mult mai ofensiv pentru 
a realiza o selecție a valori
lor riguroasă și a putea dis
cerne talentul de simpla im
provizație. Cred că e cazul, 
și nu numai în literatură, să 
punem în termeni mai hotă- 
rîți această relație : artă și 
valoare și să demonstrăm că 
primul termen este nul dacă 
cel de al doilea lipsește [.„1

E o necesitate obiectivă a 
culturii românești o atare a- 
titudine ofensivă pentru pro
movarea valorilor autentice.”

Sînt, cum se vede, apre
cieri Ia care se poate sub
scrie integral. Important este 
însă ca asemenea remarcabi
le opinii să nu aibă o finali
tate în sine, să nu ridice o 
cortină de avanpremieră la 
o piesă inexistentă. Fiindcă 
spiritul ofensiv, chiar exce
lent teoretizat (cum este în 
cazul de față), neaplicat ul
terior la opere și situații con
crete, rămîne o frumoasă, 
dar ineficientă iluzie. Este 
tocmai datoria criticilor de 
a infirma o posibilă evoluție 
ulterioară de acest gen.

I. ADAM

blocuri ridi-ntegrate firesc și armo
nios în peisajul urbanistic 
al tuturor centrelor indus
triale ale tării, căminele 
de tineret pentru nefami-

liști constituie încă o dovadă e- 
locventă a preocupării constante 
a partidului și statului pentru 
asigurarea celor mai bune con
diții de muncă și viață tineretu
lui muncitor. An de an, noile 
construcții de care tinerii bene
ficiază s-au înmulțit considerabil 
într-un ritm accelerat. Ampla
sate în jurul zonelor industriale 
ale orașelor, căminele asigură 
spații de locuit tinerilor nefami- 
liști aflați la începutul activită
ții productive și Înaintea înte
meierii unor noi familii. Ritmul 
intens în care construcțiile des
tinate tinerilor nefamiliști se

alătură miilor de 
cate în toate orașele țării re
liefează atenția părintească cu 
care partidul înconjoară genera
ția tinără, creîndu-i condiții op
time de integrare în viața soci
ală. Dacă în anul 1973, existau 
în întreaga țară 904 asemenea 
cămine, locuite de 172 933 ti
neri, ultima parte a actualului 
cincinal înregistrează creșteri 
spectaculoase. în 1974 au fost 
terminate 176 de cămine cu 
38 567 locuri, urmînd ca în acest 
an încă 558 de cămine pentru 
tineret, amplasate în absolut 
toate județele țării, să fie gata 
să-și primească locatarii. Pînă 
la sfîrșitul lunii iulie au fost 
date în folosință 129 de cămine 
cu 29 775 locuri. Dintre acestea, 
în județul Brașov, 7 cămine cu

1 676 locuri, în Neamț, 6 cămine 
cu 794, în Bacău. 6 cămine cu 
1 356 locuri, în municipiul Bucu
rești, 30 de cămine cu 7 015 
locuri, Timiș, 13 cămine cu 3 530 
locuri și, firește, exemplele pot 
continua, pentru că nu există 
practic județ al țării în care să 
nu se construiască locuințe pen
tru tinderii nefamiliști. O pre
ocupare de prim ordin a facto
rilor răspunzători de construirea 
căminelor de tineret pentru ne
familiști este amplasarea lor în 
apropierea zonelor industriale. 
In județul Prahova, de exemplu, 
în zona industrială Teleajen se 
va termina în 1976 un adevărat 
complex de cămine pentru tine
rii nefamiliști, însumînd un nu
măr de 8 construcții cu 3 200 
locuri. Atenția și grija continuă

și statului pentrua partidului , 
asigurarea unor condiții optime 
de viață pentru tinerii munci
tori aflați la începutul activită
ții este reliefată de fondurile 
mari alocate și în viitorul cin
cinal pentru construirea de noi 
cămine ale tineretului.

In Raportul la cel de al XI- 
lea Congres al partidului, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU 
sublinia că în' perioada anilor 
1976—1980 „se vor construi că
mine pentru ‘ 
circa 200 mii locuri ; în acest 
fel, în 1980 vor exista peste 500 
mii locuințe în cămine pentru 
nefamiliști, asigurîndu-se prac- 
tio toate cerințele de locuință 
ale tineretului în primii ani de 
activitate".

Uriașa forță socială pe care o

nefamiliști cu

reprezintă tineretul de astăzi al 
țării are asigurată prin grija ți 
atenția părintească a partidului, 
toate condițiile pentru a se lm-j^ 
plini ca oameni adevărați, ca 
viitori constructori ai societății 
comuniste de mîine. Datele sta
tistice atestă efortul însemnat 
care se face in acest sens. Tine
rii din întreprinderile care vor 
beneficia de viitoarele construc
ții prestează, în orele libere, 
sute și sute de mii de ore mun
că patriotică participînd intens 
Ia scurtarea termenelor de dare 
în folosință, multe dintre că
mine urmînd să-și primească 
locatarii in aceste zile premer
gătoare marii sărbători de Ia 23 
August.

DAN VASILESCU

HUȚA

poloneze

Bună dispoziție
în ritm de dans

Domnește In rîndul unor 
cadre de conducere din case 
de cultură sau cămine cultu
rale prejudecata — rod al 
unei erori de perspectivă sau 
pur și simplu al comodității 
— că respectivul lăcaș este 
un substitut in primul rînd 
al unei săli de cinematograf 
sau al uneia de dans. Con
form acestei optici, rolul di
rectorului, al metodiștilor, 
s-ar identifica cu acela 
al unor gazde primitoare, ca
re, nu-i așa. se retrag dis
crete sau asistă pasiv la fe
lul cum „se distrează" oas
peții, iăsați in seama 
orchestre sau a 
de proiecție.

La Ecran-club, 
zilei de simbătă 
fost intru totul

unei 
unui aparat

programul
16 august a 

credincios

„rețetei" indicate mai sus. 
„Astăzi dimineață nu am or
ganizat nimic, dar — ne asi
gură tovarășul director — în 
alte dimineți difuzăm filme 
distractive, care plac așa de 
mult tineretului, westernuri, 
comedii cu Stan și Bran". 
Sinceri să fim, nu credeam că 
tineretul este „înamorat" în 
primul rînd doar de astfel de 
producții, că opțiunile sale 
s-ar limita la atit. Dar sea
ra ? Seara cuprinde, firește, 
program de dans (adică nu
mai program de dans) fiind
că, ne explică tovarășul di
rector Emilian Mitrea, la al

Cu : KATARZYNA 
DABROWSKA, 

BARBARA 
WRZESINSKA

Regia : ANNA
SOKOLOWSKA

producție
a studiourilor

FR.ANZE

A COLABORĂRII DINTRE
muncitoresc. In- 
puternicul colectiv

cărui punct de vedere se ra
liază metodistul Constantin 
Tîmpa, „aceasta e singura 
soluție cu rezultate «sigure» 
pentru a-i atrage pe tineri la 
casa de cultură".

Inutil a adăuga că dumi
nică seara programul a fost 
același. Așadar, in cele două 
seri ale săptăminii, în care 
prin forța lucrurilor vin mai 
mulți tineri la casa de cul
tură, dans 
Argumentul 
trași tinerii 
tură nu rezistă unei analize. 
Din cite am constatat noi în
șine, monotonia pe care or
ganizatorii nu au știut cum 
să o evite își spune cuvîn- 
tul. Pauzele prea lungi (în 
timpul cărora, cum bine re
marca tovarășul Alexandru 
Stoian, instalator de ventila
ție la Trustul de instaiații- 
montaj, unul din tinerii veniți 
aici, ar putea foarte bine să 
se prezinte recitaluri, nume
re ale brigăzii artistice de 
agitație a casei de cultură) 
sînt plictisitoare, orchestra 
„Terra", animată de o con
cepție „modernă", oferă „in
terpretări" care excelează 
prin stridență și la adresa 
cărora unii din cei cu care 
am stat de vorbă au cuvinte 
de nemulțumire.

Oare intr-adevăr, tinerii 
„se distrează" ? Și oare doar 
Ia furnizarea unor „distrac
ții" de atare tip se rezumă 
menirea unei case de cul
tură ?

și numai dans, 
că astfel sînt a- 
la casa de cul-

VICTOR ATANASIU

Letargia
monumentalului club...

„Aveți un frumos club al ti
neretului". „Este adevărat. 
Avem un club cu aspect exte
rior care stirnește invidie, dar 
ce folos. Nu ne petrecem 
timpul liber in mod plăcut doar 
uitlndu-ne la el, doar admirln- 
du-L Dorim ca aici să fie or
ganizate acțiuni interesante 
care să atragă un număr mare 
de tineri".

Dialogul de mai sus, la care 
am fost martori de ocazie în 
deplasarea făcută, cu puțin 
timp în urmă, la Vaslui, ne-a 
Îndemnat să trecem pragul a- 
cestui lăcaș al tineretului. Am 
făcut pasul dar spre regretul 
nostru, în afară de un grup de 
tineri care se amuzau in fața

unui joc mecanic n-am tnttlnlt 
pe nimeni.

Ionel Bălan, prim-secretar al 
Comitetului municipal al U.T.C. 
ne expune justificări de ge
nul : „Citeva camere unde-șl 
desfășoară activitatea diferite 
cercuri au fost inundate dato
rită spargerii unei conducte de 
apă deci...", „directorul ' ’ 
lui nu s-a ținut de 
și...“.

Intrucit nu se poate 
mult despre nimic ne 
aici semnalînd această 
negativă, la care adăugăm pro
misiunile tovarășilor de la co
mitetul municipal al U.T.C.

clubu- 
treabă

scrle 
oprim 

situație

DUMITRU DUCA

Aproape 90 de studenți de la 
Facultatea de mecanică agricolă 
a Institutului politehnic Bucu
rești efectuează stagiul de prac
tică — ca angajat temporar — 
în cîteva secții din întreprin
derea bucureșteană „Semănă
toarea". „Această împrejurare — 
ne spunea tovarășul Marian 
Dinu, vicepreședinte al C.U.A.S. 
din Centrul universitar Bucu
rești — constituie pentru stu
denții noștri nu doar prilejul 
unui contact viu, permanent cu 
producția, cu exigențele muncii, 
ci și prilejul de a se conecta „în 
direct" cu normele și exigențele 
spiritului 
tr-adevăr, 
din această întreprindere a în
deplinit planul cincinal încă de 
la jumătatea lunii aprilie, iar, 
la rîndul lor, tinerii de aici s-au 
angajat în cinstea Congresului 
al X-lea al U.T.C. și a Conferin
ței a X-a a U.A.S.C.R. să reali
zeze peste sarcinile de plan de
pășiri la producția globală de 
peste 5 milioane lei, ceea ce 
echivalează cu o creștere a pro
ducției de 27 la sută față de 
anul precedent.

Așadar, am socotit că alături 
de practica productivă propriu- 
zisă, viitorii noștri specialiști 
vor efectua, în același timp, și 
un stagiu de practică politică, 
însușindu-și prin contactul di
rect cu comuniștii din întreprin
dere, exigențele și responsabili
tățile majore ale spiritului 
muncitoresc, revoluționar".

Dacă acestea sînt premisele 
Intru totul salutare, să vedem, 
concret, ce ne spun faptele.

Mai întii la comiteul U.T.C. 
pe întreprindere se știe foarte 
vag despre prezența în atelier 
și în organizație a practicanți- 
lor. Unul dintre membrii birou
lui U.T.C. — inginerul Vlad 
Lașcu — ne mărturisește că, ne- 
fiind invitat la discuția condu
cerii cu practicanții, nu a găsit 
de cuviință că e cazul — inlo- 
cuindu-1 temporar pe secretarul 
comitetului U.T.C. pe întreprin
dere — să manifeste nici o altă 
inițiativă pentru a-i cunoaște pe

tinerii aflați în practică, necum 
să organizeze cu ei acțiuni co
mune. Incit, după o săptămînă 
și mai bine, nu ne putea spune 
cîți studenți sînt, nici de la ce 
facultăți, nici unde anume își 
efectuează practica.

în nici zece minute, de la ser-

dinnoștințe cu organele U.T.C. 
întreprinderi, așa că lucrurile 
au rămas în stadiul teoretic al 
optativului, condiționate numai 
de delăsarea și dezinteresul 
reciproc.

De fapt, nici în organizații 
situația nu este mai bună. Iată,

0 RECIPROCĂ, DAR 
NEFIREASCĂ IGNORARE

TINERII MUNCITORI Șl 
STUDENȚII 1N PRACTICĂ

Cîteva constatări privind activitatea de organi 
zație la uzina „Semănătoarea"

viciul personal și învățămînt, am 
primit toate datele : sînt 86 de 
studenți de la Facultatea de me
canică agricolă care efectuează 
practica, așa cum spuneam, ca 
angajați temporari, la secțiile 
III șl VI. Da, dar pentru a afla 
aceste cîteva „amănunte" a 
trebuit să vină cineva, din afară, 
pentru a rezolva o sarcină care 
revine, de drept, organizației 
U.T.C. din întreprindere. Nu-i 
vorbă, că, la rîndul lor, nici re
prezentanții A.S.C. din respecti
va facultate nu au simțit măcar 
nevoia unei cit de sumare cu-

de pildă, la secția III montaj au 
lucrat ca încadrați 47 de stu
denți. încadrați în producție, 
dar nu și în activitatea organi
zației U.T.C. Secretarul U.T.C. 
de la atelierul de preparație, 
Dumitru Știrbu, știa destul de 
vag că pe lîngă cei 170 de ute- 
ciști din organizație mai avea 
încă 15 studenți. iar la rîndu-i, 
Ion Ion, responsabilul cu pro
bleme politico-ideologice din 
biroul A.S.C. al anului II, a 
aflat de la noi despre grupele 
A.S.C. „ad-hoc“, neștiind să ne 
spună — în cazul de față —

dacă o asemenea grupă s-a con
stituit sau nu. Nici Alexandru 
Vasile, locțiitorul secretarului de 
an, nu știa să ne spună mai 
multe, dar arăta foarte tranșant 
în a decide că „toate probleme
le ■ de viață de organizație au 
fost rezolvate înainte de vacan
ță". Cum s-ar spune, „studenții 
în practică, iar organizația in 
vacanță".

Să ne mai mirăm atunci că 
nimeni, dar absolut nimeni, nu 
a putut să ne spună nominal 
cine este îndrumătorul A.S.C. pe 
perioada de practică ? Nu ne 
îndoim că undeva, intr-un tabel 
ștampilat și contrasemnat, el se 
va fi aflat, dar locul său, de 
fapt și ' '
tinerii 
atestat 
muncă 
simplă 
mos liniat.

In fine, nici dintre tovarășii 
din Consiliul U.A.S.C. pe Institu
tul politehnic nimeni nu și-a 
găsit timp pentru a traversa cei 
două sau trei sute de metri ce 
despart localul institutului de 
întreprinderea vecină, curmind 
astfel starea de lucruri exis
tentă.

In ceea ce privește, Gheorghe 
Curcă, secretarul organizației 
U.T.C. din întreprindere, proas
păt întors din concediu, era pus 
în fața unui fapt împlinit : 
„Păcat, — ne spunea el — anul 
trecut am inițiat cu studenții un 
plan comun de acțiuni, am făcut 
în colaborare lucruri interesan
te". Păcat, spunem și noi, dar 
și mai păcat că acum, cind pen
tru prima oară studenții sînt în
cadrați cu statut nemijlocit în 
producția întreprinderii — obți- 
nînd rezultate remarcabile în 
producție, care dau certitudinea 
deplină a eficientei economice 
a celor peste 17 000 ore muncă 
pe care le vom efectua — la 
nivelul vieții politice și de orga
nizație nu s-a Întreprins nimic 
concret pentru a justifica „prile
jul fericit", generos în intenție 
și pe care, cu ușurință și pasivi
tate, cele două organizații l-au 
Irosit.

ȘERBAN CIONOFF

de drept, era aici, între 
muncitori și studenți, 

de o susținută viață și 
de organizație și nu de o 
bifare pe un tabel fru-

înalt este însuși prezentul. 
Ținînd seama de specificul 
localității, edilii vor conjuga 
in continuare dezvoltarea 
centrului civic cu aceea a 
obiectivelor balneo-climate- 
rice. Astfel, odată cu con
struirea în această zonă în 
cincinalul următor a 1 400 de 
apartamente și a unor ma
gazine totalizînd 2 400 m.p 
de spații comerciale, vor fi 
date in folosință încă 5 ho
teluri — două ale Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România, trei ale Organiza
ției județene de turism și 
unul al Uniunii naționale a 
cooperativelor de producție 
— iar circulația va beneficia 
de o nouă stradă, cu două 
benzi care va cuprinde, in
tr-o elegantă buclă, întreg 
centrul orașului. Motorul vi
tal al tuturor acestor trans
formări rămîne. desigur, 
dezvoltarea industriei. Pen
tru înnobilarea plăcilor a- 
glomerate din lemn, din 
care se produc deja anual 
35 000 tone, se va construi si 
utila o nouă fabrică de mo
bilă, cu o capacitate de 2 500 
garnituri anual. Cum mobila 
fabricată în momentul de 
față la Covasna e exportată 
în proporție de 80 la sută, 
în țări ca Uniunea Sovietică. 
R. F. Germania și Finlanda, 
există certitudinea că și in

Complexul hotelier-comercial din centrul orașului Covasna

0 extravaganță

viitor, valorificînd o aseme
nea experiență, oamenii din 
industria lemnului se vor 
ridica la înălțimea așteptă
rilor. încă de pe acum pen
tru secția de mobilă stil sînt 
trimiși la specializare mulți 
tineri dornici să-și însușeas
că o meserie cu o bogată 
tradiție in aceste locuri. O 
atenție deosebită se va acor
da regularizării piriuțui Co
vasna, care, așa sărac și 
neînsemnat cum pare, crește 
vijelios in timpul ploilor și 
se revarsă chiar pe străzi. 
Strips in corsete de beton, 
pirîul va trebui să străbată, 
ca un musafir pașnic, .orașul.

Toate aceste proiecte mari

și ambițioase mi se par ji 
mai mari și mai ambițioase 
cind mi se spune că populația 
Covasnei nu o depășește cu 
mult pe aceea a unei co
mune. Trăiesc și muncesc 
aici 8 600 de oameni, care, 
prin hărnicia și dăruirea lor, 
reușesc să-și înscrie orașul 
in ritmul trepidant al dez
voltării întregii țări. Lor li 
se vor adăuga muncitori și 
ingineri, medici și profesori, 
care vor veni aici și pe care, 
cu un minimum efort de 
imaginație, ii văd înflorind 
fabricile, școlile, hotelurile, 
magazinele și străzile care 
se vor mai construi la Co
vasna.

(Urmare din pag. I)

Dar ceea ce, cred eu, indig
nează pe orice om de bun simț 
este faptul că sub oblăduirea au
torităților locale — și, evident, 
cu avizul lor ! — pe malul ace
luiași lac a fost ridicată, în 
urmă cu citva timp, o construc
ție bizară, din blocuri de sare, 
tăiate paralelipipedic, din mun
tele amintit ; o tristă și stupidă 
extravaganță. în care a fost pla
sat — ce credeți ?'■— un... bufet. 
Bufetul s-a numit „Grota de 
sare". Și pentru a părea mai 
șic, pentru un dever mai mare, 
probabil, pe clădirea aceea diz
grațioasă a fost atârnată o ta
blă : „Construită din sare", a- 
mintind de pleonasmele dintr-o 
frază ; căci — vezi doamne ! — 
trecătorii n-ar fi observat, alt
fel. din ce material e construită !

Grota, însă, ca orice extrava
ganță, n-a durat prea mult. Da
torită excesului de umiditate 
zonă, marginile blocurilor 
sare sau dizolvat, clădirea 
deteriorat in totalitate, 
bufetul, evident, a trebuit să 
închis.

Filmul 
începutul 
fățișează, 
greu se obține sarea pe unele 
meridiane ale planetei.

Noi avem btnecuvîntarea de 
a trăi într-o țară, cum sînt pu
ține în lume, care dispune de 
munți întregi din acest produs.

Uităm oare că sîngele urmași
lor noștri trebuie să fie la fel 
de sărat ? Și lacrimile lor și su
doarea !

Nu maj puțin sărate, cuvinte
le pe care le. merită cei care 
ignoră semnificația unui monu
ment al naturii.

din 
de 

s-a 
iar 
fie

de care vorbeam 
acestei însemnări 

impresionant, cit
la 

în
de
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T E L EG R A M Ă
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a trimis regelui Nepalului, BIRENDRA BIR B1K.RAM 
SHAH DEVA, următoarea telegramă :

Am primit cu tristețe știrea privind inundațiile care s-au abătut 
asupra Nepalului pricinuind numeroase victime omenești și distru
geri de bunuri materiale.

In numele poporului român și al meu personal vă rog să pri
miți expresia sentimentelor de profundă compasiune pentru dum
neavoastră și familiile îndurerate.

VIZITĂ
în timpul vizitei pe care o în

treprinde în țara noastră, dele
gația Partidului Avangărzii 
Populare din Costa Rica a avut 
întîlniri la C.C. al P.C.R., Comi
tetul municipal București al 
P.C.R., Comitetul județean Con
stanța al P.C.R., Uniunea Gene
rală a Sindicatelor din Româ
nia și Uniunea Națională a Co
operativelor Agricole de Pro
ducție. De asemenea, oaspeții au

0 FLOARE PENTRU PROFESORII 
LA ORA DEBUTULUI

Anul acesta celor aproape 5 000 
de profesori, Învățători și edu
catoare cîți există în județul Sa- 
tu Mare li se vor adăuga încă 
318 cadre tinere, promoția lui 
'75 (circa 200 sint profesori I și 
II), Peste 90 la sută vor preda 
in mediul rural, la Camărpana, 
Batarci, Tarna Mare, Călinești- 
Oaș, Tămășești, în multe alte 
locuri unde prezența lor este 
așteptată. Ce s-a făcut pentru 
primirea noilor absolvenți, pen
tru integrarea lor în viața sate
lor ? Potrivit tradiției statornici
te de ani și ani, în cele cinci 
centre, Negrești, Tășnad. Cărei, 
Ardud și Livada, vor avea loc 
primiri festive, prilej cu care 
noii veniți vor cunoaște frumu
sețile și perspectivele de dezvol
tare a acestei zone a țării, se 
vor cunoaște reciproc. Nicolae 
Cioica, inspector cu problemele 
de selecționare și promovare a 
cadrelor la Inspectoratul școlar 
județean, îmi spune că „s-au 
luat măsuri pentru asigurarea 
unor condiții bune de viață. Se 
cunosc familiile unde noii ve- 
niți pot găsi gazde, s-a rezolvat 
— în mare parte — problema a- 
provizionării". Primul an la ca
tedră trebuie pregătit din toate 
punctele de vedere, și — îndeo
sebi — al integrării rapide, al 
perfecționării continue, al pre
luării experienței celor mai buni

Profilul
atelierelor școlare

(Urmare din pag. I)

cu materiale nu poate fi asigu
rată, atita vreme cit ele nu sini 
și nu pot fi patronate de o uni
tate de profil puternică. Așa 
stîrd lucrurile, e mai firesc ca 
în școlile sătești să se pună pro
blema îmbunătățirii instruirii 
practice a elevilor prin partici
parea acestora la lucrările agri
cole, la activitatea fermelor și a 
complexelor agro-industriale. pe 
șantierele de îmbunătățiri fun
ciare. Prin aceasta și prin deli
mitarea unor noi suprafețe de 
teren și asigurarea bazei mate
riale necesare, absolvenții șco
lilor generale de la sate ar putea 
că devină muncitori agricoli cu 
înalt nivel de calificare, în 
măsură să stăpînească tehnolo
giile de producție.

— Lucru într-adevăr realizabil, 
țje spune Mihail Pîrjol. inspec
tor școlar. După cum reiese din 
studiile întocmite de noi, în 
cincinalul următor necesarul de 
muncitori calificați și de cadre 
cu pregătire medie de speciali
tate va fi în jur de 15 000 la ni
vel de județ și pentru cele mai 
diverse profile : mecanic, elec
trotehnic, metalurgic, chimic, 
prelucrarea lemnului, mecanic- 
agricol, construcții etc. Ca ur
mare, din toamna aceasta, la 
nivel de municipiu se va trece 
la organizarea atelierelor inter- 
școlare pentru școlile generale

SUB UN VOAL
DE MIREASĂ

(Urmare din pag. 1)

oboseală, după ce șase zile 
veghease ca în fiecare casă să 
fie lumină și cel care nu se sfia 
să-și tîriie pașii pe ulițele satu
lui, l-a ales pe cel aflat mai 
aproape de ea, disponibil, aido
ma ei, pentru distracție nelimi
tată. A ales, între bărbatul ale 
cărui straie asudau zilnic, cocoțat 
cum era la înălțimea cablurilor 
de înaltă tensiune și cel cu scur
ta de piele frecată pînă la lu
ciu de parii gardurilor din co
mună.

Ceea ce s-a petrecut între 
Neculai Costache și nevasta lui 
„de o lună" depășește limitele 
unei chestiuni personale, prin 
opțiunea morală care a declanșat 
conflictul dintre cei doi parte
neri. Nu e prima dată cînd ilu
zii vicioase decid aprecierea 
omului de alături, se mai întîm- 
plă ca selecția sau considerarea 
unui om să se oprească la mar
ginea superficială a lucrurilor. 
Tineri de 18—20 de ani, mane
vrează criterii abolite in urmă 
cu citeva decenii, iși hotărăsc 
prieteniile sau chiar tovarășii de 
căsnicie după urechea în care o 
ocupație sună mai răsunător 
decît alta, după ochiul în care 
niște veșminte califică pe purtă
torul lor mai repede decît ca
litățile propriu-zise ale acestuia. 
„Fata mea a terminat liceul. Ce 
să caute ea cu un muncitor 
oarecare ?“ ridică din Umeri cite 
un părinte. „Eu sint inginer, iar 
ea a rămas simplă muncitoare" 
— justifică uneori cîte un soț 
desfacerea unui cămin început 
atunci cînd diferențele de pre
gătire nu existau. Pare incredi
bil că asemenea criterii continuă 
șă opereze acum cînd fiecare 

vizitat unități economice din in
dustrie și agricultură, instituții 
de invățămint și cultură, obiec
tive turistice din municipiul 
București, din județele Con
stanța și Brașov.

SOSIRE

A sosit la București general- 
locotenent Soekahar, noul am
basador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Indonezia în 
Republica Socialistă România.

dascăli. S-au prevăzut ore de 
asistentă, un număr sporit de 
consultații. O atenție deosebită 
se acordă informării cadrelor di
dactice cu noutățile din dome
niul lor de activitate, organizării 
activității de pregătire în vede
rea susținerii examenului de de
finitivat. Anul trecut 90 la sută 
din cei înscriși la definitivat au 
promovat examenul cu rezultate 
bune și foarte bune. Tovarășul 
Teodor Curpaș, directorul Casei 
corpului didactic, ne prezintă 
mijloacele de informare de care 
dispun educatorii: „Avem o bi
bliotecă foarte bine înzestrată, 
cu lucrări de specialitate și 
cursuri universitare. Edităm bu
letine informative, recomandăm 
bibliografie. In cazul in care 
lucrările solicitate nu se găsesc 
la noi. le împrumutăm de la 
Biblioteca centrală pedagogică, 
cu care avem bune relații de 
colaborare. Sîntem în măsură să 
punem la dispoziția noilor ve- 
niți programa de definitivat, pe 
specialități. Unele teme (pedago
gie, socialism) au fost multipli
cate, în colaborare cu I.C.P.P.D. 
Cluj, în cite 251) de exemplare. 
Cadrelor didactice le adresăm 
„Școala sătmăreană" care 
cuprinde dezbateri, schimburi 
de opinii; studii, articole meto
dice, creații".

LIDIA POPESCU

și, in viitor, se va extinde și la 
nivel de județ. Avem in vedere 
ca în 27 de comune să înființăm 
asemenea ateliere. Dar problema 
ce se cere a fi rezolvată cit mai 
urgent este cea a dotării lor cu 
mașini-unelte și alte utilaje atit 
de către noi cit. mai ales, de în
treprinderile patronatoare și prin 
autodotare. Inspectoratul asigu
ră dotarea cu numeroase mașini, 
unelte, dar nu și cu scule...

Iată deci că atunci cînd există 
preocupare și se depune efort, 
lucrurile pot intra pe făgașul 
normal și se poate spera în îm
bunătățirea zestrei tehnice a ate
lierelor școlare. Este însă depar
te de a se fi realizat totul în 
această privință. Ne gîndim, de 
pildă, că, anul trecut, Comitetul 
județean U.T.C. a luăt inițiativa 
să antreneze numeroși uteciști 
din unități industriale și din 
licee de specialitate puternice la 
confecționarea a peste 10 000 
scule pentru dotarea atelierelor 
școlare din mediul rural. De ce 
o asemenea acțiune, de reală va
loare. nu continuă și acum, pen
tru viitorul an școlar ? Ar exis
ta încă răgazul ca pînă la înce
perea școlii să se reia inițiativa, 
lansîndu-se o puternică acțiune 
de dotare a atelierelor școlare cu 
sculele necesare, acțiune la care 
să participe tineri muncitori și 
elevi din școlile cu ateliere pu
ternice.

ocupație și-a câștigat un statut 
social, iar ierarhiile se stabilesc 
in funcție de utilitatea fiecărei 
profesii, de gradul de dificultate 
pe care îl presupune ea. Goana 
după un titlu universitar, ma
nevrele pentru a-ți putea adăuga 
un „doctor" sau „inginer" înain
tea numelui, sînt himere născute 
în absența seriozității și a cu
noașterii realităților care ne în
conjoară. Numai o femeie ne
trecută prin perimetrul unei 
activități, cum este cazul 
Dorinei Costache, poate prefera 
unui om a cărui utilitate socială 
nu mai e nevoie s-o argumen
tăm, pe un virtual candidat la 
studenție, numai niște părinți 
corigenți la capitolul „educație" 
pot selecta anturajul fiului sau 
al fiicei în funcție de atestatul 
de studii, într-o vreme cînd ex
cepțiile au devenit tocmai cei 
care nu termină o școală de 
cultură generală. Selecția, ade
văratului filtru al valorii umane, 
începe abia după aceea. in 
cimpul propriu-zis al efortului. 
„Lada cu zestre" este bagajul 
moral și profesional. Calitățile 
omului de alături, ale prietenu
lui sau tovarășului de viață se 
află, pot fi găsite nu la o para
dă a modei, ci acolo unde salo
peta, uniforma de lucru, indivi
dualizează doar pe cei care me
rită, pe cei care iși probează 
personalitatea prin argumentele 
muncii. Și totuși, unii continuă 
să opereze cu criterii depășite 
de timp, să selecteze și să hotă
rască după calapoade ieșite din 
uz. Cum se explică oare aceas
ta ? Dumneavoastră cum credeți 
că poate fi desființată complet 
selectarea oamenilor „după 
ochi", sau după „ureche", aceas
tă „bursă neagră" a valorilor î

Pentru anul 1975-1976120 de manuale universitareîn tipărire
Pentru anul de învățămînt 

1975—1976, Editura didactică și 
pedagogică are în planul său 
tipărirea a 120 de manuale uni
versitare. Dintre acestea au 
apărut și se pot găsi în librării 
un număr de 24 de titluri. Men
ționăm citeva dintre ele : „Ecua
țiile fizicii matematice", „Elec
trotehnică, măsurări și mașini 
electrice", „Probleme de mate
matică pentru ingineri și subin- 
gineri", „Mecanică", „Dreptul 
internațional contemporan", 
„Farmacologia", „Tehnologia cul
turilor de cîmp", „Fiziologia 
plantelor". „Mașini și instalații 
zootehnice" și „Culturi irigate".

în prezent, alte 80 de manuale 
universitare, între care „Diplo
mația", „Utilizări ale energiei 
electrice", „Patologia chirurgica
lă", „Fiziologia clinică", „Zooteh
nia specială", „Chirurgia veteri
nară" și „Hidrologia" se află 
sub tipar.

CRONICA
U. T. C.

Ieri a părăsit Capitala, în- 
dreptindu-se spre patrie, de
legația Serviciului de schim
buri și vizite internaționale 
pe linie de tineret (I.J.A.B.) 
din R.F. Germania, care, la 
invitația Uniunii Tineretului 
Comunist, a efectuat o vizită 
în țara noastră.

Astăzi la Torino

JOC DE VERIFICARE A
Astăzi la Torino, pe stadionul 

comunal, lotul A de fotbal al ță
rii noastre susține un joc de ve
rificare în compania formației 
Juventus din localitate, campioa
na Italiei. Fotbaliștii români vor 
începe meciul cu următoarea 
formație: Iorgulescu, Cheran. S. 
Gabriel, Sătmăreanu II, Anghe-

o în sala sporturilor de la 
Floreasca s-a desfășurat ieri 
după-amiază un cuplaj interna
țional de volei. Selecționata fe
minină a României a învins cu 
scorul de 3—0 (15—7, 15—9, 
15—10) echipa Canadei, iar re
prezentativa Poloniei, campioa
nă a lumii, a întrecut echipa 
masculină a țării noastre cu ace
lași scor (15—7, 15—7, 15—4).

• S-a dat startul în competi

In orășelul copilului din Parcul Tineretului din CapitalăAGENȚIA ROMÂNĂ DE IMPRESARIAT ARTISTIC 
PREZINTĂ 

la ARENELE ROMANE (Parcul Libertății) 
duminică, 24 august 1975, ora 20

un

CONCERT
DE MUZICĂ UȘOARĂ 

(rock, jazz, soul, pop) 
susținut de 

VERONIKA FISCHER
(R. D. G.)

Șl FORMAȚIA SA
Tn perioada 25—31 august vor mai avea loc 
concerte și la Brașov, Tg. Mureș, Cluj, Arad, Ti

mișoara, Craiova, Ploiești
Biletele s-au pus în vîazare la casa A.R..I.A., Calea 

Victoriei 68—70„ tel. 13 53 75., la casa Arenele Romane 
și la agențiile teatrale din localitățile anunțate.

Manifestări cultural-educative dedicate zilei de 23 August
„ZILELE CULTURII" SUCEVENE„MARȘUL VICTORIEI* 1

A FOST ÎNDEPLINITĂ MISIUNEA FINALĂ
In cinstea aniversării Eliberă

rii patriei și apropiatului eve
niment politic din viața Organi
zației pionierilor — cea de q 
lll-a Conferință Națională — 
s-a desfășurat recent faza re
publicană a marii acțiuni pa
triotice pionierești „Marșul Vic
toriei", ediția 1975, la care au 
participat 40 de echipaje fina
liste — reprezentante ale celor 
două milioane de purtători ai 
cravatei roșii cu tricolor.

Caracterul profund patriotic, 
mobilizator al acestui impre
sionant maraton pionieresc, de
clanșat simultan (6 august) la 
Focșani, Arad și Rm. Vilcea a 
fost amplu confirmat prin suita 
celor mai semnificative activi
tăți.

Străbaterea unor itinerare is
torice, evocările in locurile ce 
amintesc marile fapte de ero
ism ale ostașilor noștri în lup
tele pentru independență, in 
timpul insurecției naționale an
tifasciste și antiimperialiste, in- 
tilnirile cu veteranii de război, 
cu activiști de partid, vizitarea 
unor mari obiective industriale 
și dialogurile cu fruntași in pro
ducție, cu tineri muncitori, au 
constituit adevărate lecții de is
torie vie, de educare patriotică 
revoluționară a purtătorilor cra
vatei roșii cu tricolor.

„Marșul Victoriei" a inclus, de 
asemenea, întreceri sportiv-turis- 
tlce, activități de pregătire pen
tru apărarea patriei, concursuri 
de vinătoare de vulpi, sanitare, 
ale micilor pompieri și milițieni, 
misiunea finală fiind escalada
rea a trei culmi alpine — in 
Munții Vrancei. Bihorului și 
Paring.

•Ar

Derulând filmul c'elor două 
săptămâni (6—19 august) petre
cute pe meleagurile județelor

LOTULUI A DE FOTBAL
lini, Dinu. Dobrin, Georgescu, 
Lucescu, Sandu Mircea, Marcu.

★
Tot astăzi, la Sofia lotul de 

tineret (jucători sub 23 de ani) 
al României joacă o partidă 
amicală în compania echipei 
olimpice a Bulgariei.

ția ciclistă internațională „Ma
rele premiu Wilhelm Tell" la 
care participă 97 de rutieri ama
tori din 13 țări. Cursa prolog, 
disputată la Lucerna, contracro- 
nometru pe echipe, pe distanța 
de 4 km. a revenit selecționatei 
U.R.S.S. cu timpul de 5’19”3/10. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat Olanda — 5T9”8/10, R. F. 
Germania — 5’20”5/10. Formația 
României a ocupat locul 12, cu 
timpul de 5’40”2/10.

Vrancea, Arad, Bihor și Vilcea 
(de altfel, programul, eveni
mentele fiecărei zile au fost 
consemnate cu sirg și ilustrate 
elocvent de către cronicarul, 
desenatorul și fotoreporterul fie
cărui echipaj), ne oprim la ci
teva din momentele cele mai 
emoționante pe care le-au trăit 
participanții la „Marșul Vic
toriei".

LA MARAȘTI, in fața mauso
leului. pionierii, oaspeți și gazde 
au dedicat memoriei ostașilor 
noștri montajul muzical-literar 
. Sintem urmașii eroilor de la 
Mărăști", au evocat faptele de 
arme, vitejia acestora in luptele 
pentru apărarea pămîntului stră
moșesc, pentru independența pa
triei.

După defilarea celor două 
..subunități" pionierești — „Ște
fan cel Mare" și „Mihai Vitea
zul". exercițiul tehnico-aplicativ 
„Asaltul satului Mărăști", re
constituind episodul victorios 
al acestei bătălii, a ilustrat bu
na pregătire fizică și tehnică a 
temerarilor „atacanți".

Un alt itinerar istoric — cel 
al luptelor care au avut loc in 
august-septembrie 1944, pe defi
leul Mureșului — au străbătut 
membrii celor 14 echipaje sosite 
pe ptaiurile județului Arad. La 
„Monumentul eroilor de la 
Păuliș" ei au adus un vibrant 
omagiu, prin cîntece ți versuri 
patriotice, memoriei tinerilor 
ostași-elevi ai Școlii de infante
rie rezervă Radna — care, In 
ceasurile fierbinți ale insurec
ției naționale antifasciste ți 
antiimperialiste, luptînd sub de
viza înaintașilor de la Mărăști 
„Pe aici nu se trece", au 
repurtat victoria asupra trupe
lor dușmane.

PADIȘ — secvență de după- 
amiază : treizeci de pionieri a- 
rădeni, aflați in tabăra „Focul

• Hipodromul din Budapesta 
a început seria reuniunilor hi
pice de galop la care participă 
cai și călăreți din țările socia
liste. „Premiul orașului Sofia", 
pe distanta de 1 200 m, a fost 
cîștigat de Filippi (Cehoslova
cia). urmat de Pallosz (Ungaria) 
și Malnas (România). In pre
miul orașului București, ne pri
mul loc s-a clasat calul Burlesc 
(R. D. Germană). Următoarea 
reuniune va avea loc la 24 au
gust.

• Marți, organizatorii turneu
lui internațional de tenis de la 
Forest Hills, care va începe la 
27 august, au desemnat favoriții 
în proba de simplu. Iată ordinea 
favoriților la masculin: Connors 
(S.U.A.). Vilas (Argentina). O- 
rantes (Spania), Ashe (S.U.A.), 
Borg (Suedia), Okker (Olanda), 
Roche ■ (Australia), Năstase 
(România). Laver (Australia), 
Tanner (S.U.A.), Ramirez (Me
xic). Alexander (Australia). So
lomon (S.U.A.), Gerulaitis 
(S.U.A.), Kodes (Cehoslovacia) 
și Richey (S.U.A.). La feminin, 
primele favorite sînt Evert 
(S.U.A.), Wade (Anglia), Navra
tilova (Cehoslovacia). Goola- 
gong (Australia), Court (Austra
lia) etc.

UNIVERSITATEA
POPULARĂ

CASA DE 
CULTURĂ

SECTOR 1
str. Slătineanu nr. 16 — 

București Sector I

ANUNȚA dechiderea ur
mătoarelor cursuri:

• Dactilografie — Secreta
riat Tehnic — 15 zile, o 
lună și două luni (incep 
la data înscrierii) —

• Cosmetică
• Croitorie
• Limbi străine
• Depanare Radio-T.V.
• Auto apărare
• Balet copii
• Instrumente muzicale.

înscrieri și relații : zilnic 
între orele 9—21, telefon : 
11.98.68. 

viu", și-au așteptat oaspeții — 
pe cei 140 de temerari care, por
nind la drum cu toată recuzi
ta sportiv-turistică — rucsacurile 
doldora de provizii, corturile, 
sacii de dormit — au urcat pe 
cărarea muntelui. Ajunși la ta
bără, in mai puțin de o oră 
corturile, iurtele, purtând bla- 
zoanele viu colorate ale echipa
jelor pe care aveau să le a- 
dăpostească. au fost montate. 
Ca prin farmec au apărut „stră
duțe" ce delimitau noua „așe
zare" montană, s-au înjghebat 
mese, bănci. In zilele următoa
re, concurența, aveau să-și dis
pute întiietatea in • activitățile 
aplicative militare, in palpitan
tele întreceri sportive, turistice 
și de vinătoare de vulpi sau in 
aplicațiile și mărșăluirile noctur
ne.

In tabăra Voineasa alte 13 e- 
chipaje antrenate in „Marșul 
Victoriei" se pregăteau pentru 
parcurgerea unor importante iti
nerare vilcene. Vizitind hidro
centralele de la Lotru și Rm. 
Vilcea, Combinatul chimic, În
treprinderea de utilaj chimic 
și forje, Combinatul de prelu
crare a lemnului — pionierii 
oaspeți au avut prilejul să cu
noască hărnicia, priceperea și 
abnegația cu care oamenii aces
tor păminturi înscriu realizări 
impresionante in ampla biogra
fie contemporană a țării.

In seara zilei de 18 august flă
cările a trei imense focuri de 
tabără s-au înălțat spre cerul 
patriei. Acesta a fost consemnul 
simbolic, sărbătoresc că a fost 
îndeplinită misiunea finală — 
escaladarea a trei culmi alpine 
(in Munții Vrancei, Bihorului 
și Paring) — din cadrul „Marșu
lui Victoriei", ediția 1975.

ILEANA PITA

„CUPA CONGRESULUI AL X-LEA AL U.T.C.
Șl CONFERINȚEI A X-A A U.A.S.C.R."
• PRAHOVA:

Au participat la întreceri, 
au amenajat noi baze 

sportive
în ultima perioadă. în jude

țul Prahova au fost organizate 
numeroase competiții sportive 
de masă, care au reunit 38 000 
de tinere și tineri la întrecerile 
de atletism, orientare turistică, 
jocuri de volei, fotbal, handbal, 
tradiționalele întreceri de oină, 
tenis de cîmp și înot. Tot în 
această perioadă, paralel cu 
participarea la întreceri, tinerii 
din județ au amenajat prin ac
țiuni de muncă patriotică 40 
de baze sportive.

în zilele de 16 și 17 august 
a.c. pe bazele sportive Prahova 
Ploiești și Voința Ploiești, s-a 
desfășurat faza județeană, la 
volei și oină, a „Cupei Congre
sului U.T.C.". în această con
fruntare, s-au evidențiat urmă
toarele echipe : la volei fete, 
Voința Ploiești, Știința Mâneciu 
și Sere Tătărani ; la volei 
băieți : Prahova Ploiești, Știin
ța Mâneciu și Energia Cîmpina. 
La oină : Știința Urlați, Pro
gresul Loloiasca și Gloria Tătă
rani.

IONIȚA toma, 
secretar al Comitetului județean 

Prahova al U.T.C.

• SIBIU :

întrecerile continuă...
Stadionul „Voința" din mu

nicipiul Sibiu a găzduit timp 
de două zile faza județeană la

Fulgii de cartofi întrunesc condițiile ideale pentru a sa
tisface toate exigențele : se păstrează timp îndelungat, men- 
ținindu-și calitățile inițiale.

Calitatea excelentă a fulgilor de cartofi este garantată de 
folosirea in fabricație a soiurilor superioare de cartofi și 
utilizarea celor mai moderne procedee de producție.

Indicațiile de utilizare sînt înscrise pe ambalaj.
DE VÎNZARE LA TOATE MAGAZINELE DE LEGUME- 

FRUCTE ALE CENTRALEI PENTRU LEGUME ȘI FRUCTE.

In cinstea marii sărbători de 
la 23 August, la Suceava se des
fășoară o amplă suită de ma
nifestări cultural-educative și 
artistice reunite sub genericul 
„Zilele culturii". Cu acest pri
lej, la cluburi, săli de lectură, 
in unități industriale, au loc

SEARA DE POEZIE
în cadrul manifestărilor cul

turale dedicate celei de a 
XXXI-a aniversări a actului is
toric de la 23 August. Congre
sului al X-lea al U.T.C. și Con
ferinței a X-a a U.A.S.C.R., ti
nerii creatori din orașul Baia 
Mare, reprezentanți ai cenaclu
lui artelor Contemporanul, de 
pe lingă Comitetul județean 
Maramureș al U.T.C., au orga
nizat în sala Casei de cultură a 
orașului Baia Sprie o seară de

EXPOZIȚIA ARTIȘTILOR AMATORI
DIN CLUJ-NAPOCA

La Casa de cultură a studen
ților din Cluj-Napoca s-a des
chis prima expoziție organizată 
de Asociația artiștilor plastici 
amatori și a creatorilor de artă 
populară din județul Cluj. De
dicată zilei de 23 August, expo-

CONCURS „CINE
Peste 2 000 de tineri uteciști 

din unitățile economice ale sec
torului 2 al Capitalei au fost 
antrenați în aceste zile la nu
meroase activități cultural-edu
cative, dedicate zilei de 23 Au
gust, Congresului al X-lea al 
U.T.C. și Conferinței a X-a a 
U.A.S.C.R. Ieri la Casa de cul
tură Mihai Eminescu, în pre
zența a peste 200 de tineri s-a 
desfășurat faza finală a con
cursului „Cine știe cîștigă" cu

volei și oină, la care au fost an
trenate 21 de echipe de volei 
(12 de băieți și 9 de fete) și 5 
echipe de oină. întrecerile s-au 
ridicat la un bun nivel tehnic, 
satisfăcind pe cei peste 2 500 
spectatori. Au cucerit locul în- 
tîi : la volei băieți — întreprin
derea mecanică din Sibiu : la 
fete — întreprinderea „7 No
iembrie" Sibiu ; oină : echipa 
„Recolta" din Apoldul de Sus. 
De remarcat că pînă în prezent, 
la faza de masă a „Cupei Con
gresului U.T.C.". în județul Si
biu. au fost antrenați 56 800 ti
neri și tinere. întrecerile conti
nuă la disciplinele fotbal, atle
tism, tenis de cîmp, tenis de 
masă si țrîntă.

ȘTEFAN VASIU, 
activist al Comitetului județean 

Sibiu al U.T.C.

• DÎMBOVIȚA:

Meritul cîștigătorilor, dar 
și al animatorilor sportivi

Pe stadionul Clubului sportiv 
din Tîrgoviște s-au desfășurat 
întrecerile finalei județene a 
„Cupei Congresului al X-lea al 
U.T.C. și a Conferinței a X-a a 
U.A.S.C.R." la volei și oină. în 
turneul masculin la volei pe 
primele trei locuri s-au clasat 
echipele de la întreprinderea 
utilaj chimic Găiești (antrenor
— Gheorghe Ștefan), „Viitorul" 
Tătărani (președintele asociației
— Ion Andreescu), Energia Glo- 
deni (profesor — Ovidiu Ri- 
zescu), iar la fete victoria a re
venit formației „Recolta" Gura 
Șutii (profesoară — Marieta 
Badea), urmată în clasament de 

expuneri pe tema „23 August, 
moment de cotitură în istoria 
patriei", dezbateri, recitaluri' de 
versuri patriotice, gale de filme 
documentare, expoziții de artă 
plastică și fotografii, spectacole 
de poezie și cîntec, seri cultu
rale pentru tineret.

poezie, artă plastică și muzică 
la care au participat 300 de ti
neri din oraș și taberele de 
odihnă.

In zilele ce urmează vor face 
deplasarea in localitățile Cav- 
nic, Șomcuța și Exploatarea mi
nieră Herja. Baia Mare va fi 
punctul inițial al unei seri de 
poezie și al unei expoziții de 
artă plastică însumînd lucrările 
tinerilor băimăreni.
DRAGOMIR CONSTANTIN

ziția cuprinde 70 de lucrări de 
pictură, grafică, sculptură, me- 
taloplastie și artă decorativă, 
precum și lucrări executate re
cent de artiști plastici amatori 
din tabăra de creație de la 
Tarnița.

ȘTIE CÎȘTIGĂ"
tema „Literatura română des
pre actul insurecțional de la 23 
August 1944“. Pe scena con
cursului s-au întrecut 6 echipa
je de tineri de la I.P.R.S. Bă- 
neasa, C.P.L. Pipera, între
prinderea „Electronica", în
treprinderea „Suveica", I.S.P.E., 
I.I.R.U.C. Concursul a fost cîș- 
tigat de tinerii muncitori Ionel 
Vlad, Carmen Lepădatu și Ele
na Loghin de la C.P.L. Pipera.

N. M.

„Luceafărul" Tîrgoviște si „Re
colta" Produlești. La oină, locul 
I a fost cucerit de echipa Viito
rul Tătărani.

MIȘU AVANU,
Tirgoviște

• IAȘI:

La etapa de masă, la 
volei și oină - 7000 

participant I
Inaugurată în. urmă cu 8 săp- 

tămîni, competiția sportivă de 
masă „Cupa Congresului U.T.C." 
a venit să confirme larga popu
laritate de care se bucură jocu
rile de volei și oină în rindul 
tinerilor din județul Iași. Iată 
și o cifră edificatoare : în etapa 
de masă, la cele două ramuri 
sportive au participat aproape 
7 000 de jucători, reprezentînd 
citeva sute de echipe ale aso
ciațiilor sportive orășenești si 
din mediul rural. După între
cerile preliminare, cele mai 
bune formații s-au întîlnit la 
faza județeană, desfășurată la 
Iași și care a fost marcată de 
o suită de partide viu disputa
te. La turneul masculin de volei 
s-a impus formația întreprin
derii de prelucrare a maselor 
plastice din Iași, care a cîștigat 
toate jocurile, ocupînd locul I. 
Turneul feminin a fost cîștigat 
de formația din localitatea Po
dul Iloaiei, urmată în clasament 
de echipele din (comunele Hor- 
nești și Scheiâ. La oină, prota
gonistele etapei județene au 
fost formațiile din comunele 
Daghița, Lescani și Grozești, 
clasate în ordine pe primele 
trei locuri.

M. L.

Combinatul
de îngrășăminte chimice
„Valea Călugărească**

ÎNCADREAZĂ URGENT:
• buldozeriști;
• tractoriști ;
• electrician depanare a- 

uto ;
• electrician depanare lo

comotive Diesel hidraulice 
de 450-1 250 C.P.

• revizor tehnic auto ;
• tehnician exploatare 

C.F.U.; picher întreținere 
linii C.F.U. ;

• șefi manevră C.F.U.;
• manevranți C.F.U. ;
• veghetori vagoane ;
• magazioneri comerciali; 

economist și merceolog a- 
provizionare ;

• impiegafi de mișcare 
C.F.U.;

• muncitori necalificați 
pentru calificare în meserii
le de buldozeriști, șefi ma
nevră, manevranți vagoane, 
magazioneri comerciali, ve
ghetori vagoane, operatori 
chimiști.

Combinatul asigură cazare 
contra cost pentru nefami- 
liști.
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Manifestări dedicate apropiatei sărbători 
naționale a României

La Erevan a avut Ioc aduna
rea festivă a oamenilor muncii 
din capitala R.S.S. Armene, con
sacrată celei de-a 31-a aniver
sări a eliberării României de 
sub dominația fascistă.

In prezidiul adunării au luat 
loc S. S. Tovmazian, secretar al 
C.C. al P.C. din Armenia, M. B. 
Bairamov, vicepreședinte al Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
R.S.S. Armene, R. H. Svetlova, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.S.S. Armene, con
ducători ai unor instituții cen
trale de stat și obștești, repre
zentanți ai oamenilor muncii. în 
prezidiu se afla, de asemenea, 
delegația A.R.L.U.S. condusă de 
Vasile Alexandrescu, adjunct al 
ministrului educației și învăță- 
mîntului din Republica Socia
listă România, care participă 
Ia festivitățile organizate în 
U.R.S.S. cu prilejul sărbătorii 
naționale a țării noastre.

Despre semnificația zilei de 
23 August, despre realizările 
obținute de poporul român, .sub 
conducerea P.C.R.. în construi
rea societății socialiste multila
teral dezvoltate, au vorbit Agop 
Arakelian, vicepreședinte al fi
lialei din Armenia a Asociației 
de Prietenie Sovieto-Române și 
Vasile Alexandrescu. conducă
torul delegației A.R.L.U.S.

La cinematograful „Udarnik“ 
din Moscova a avut loc, marți 
seara, festivitatea de deschidere 
a „Zilelor filmului românesc", 
una din manifestările ce au Ioc 
în U.R.S.S. cu prilejul celei de-a 
31-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația fas
cistă.

Au rostit scurte alocuțiuni 
B. V. Pavlionok, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. 
pentru cinematografie și Cons
tantin Pivniceru, director gene
ral-adjunct al Centralei „Româ- 
niafilm", despre relațiile dintre 
țara noastră și Uniunea Sovietică 
în domeniul cinematografiei și 
despre dezvoltarea pe care a că
pătat-o în România această artă.

Filmul „Un comisar acuză", 
prezentat în deschiderea acestei 
manifestări, s-a bucurat de un 
frumos succes din partea publi
cului prezent. în continuare, pe 
ecranele sovietice vor mai rula 
filmele „Actorul și sălbaticii", 
„Nemuritorii", „Ilustrate cu flori 
de cîrnp", „De bună voie și ne
silit de nimeni", precum și pe
licule documentare românești.

R. S. F. Iugoslavia
Cu prilejul aniversării a 31 de 

ani de la eliberarea României 
de sub dominația fascistă, la 
Ambasada Republicii Socialiste 
România din R.S.F. Iugoslavia 
a avut loc la 19 august o confe
rință de presă, la care au parti
cipat corespondenți de presă 
străini acreditați în Iugo
slavia, reprezentanți ai agenției 
Taniug, ai presei și radiotelevi- 
ziunii iugoslave, funcționari ai 
Secretariatului federal pentru 
afacerile externe, membri ai 
corpului diplomatic din Belgrad.

Cu acest prilej, ambasadorul 
României, Virgil Cazacu, a vor
bit despre semnificația zilei de 
23 August, evidențiind realiză
rile remarcabile obținute de po-

Un simbol al conlucrării africane
Mombasa — Lagos. 

Două orașe aflate in 
puncte cardinale opuse 
ale continentului afri
can, reprezentând ca
petele unui mare ax 
rutier ce va traversa 
Africa de la răsărit 
spre apus, pe o lungi
me de 6 530 km. Este 
Transafricanul, a doua 
mare șosea a continen
tului, aflată in curs de 
realizare alături de 
Transsaharian, care a- 
vansează rapid dinspre 
Algeria spre zona Sa
hel. Orașul kenyan 
Mombasa este port la 
Oceanul Indian ; La
gos, capitala Nigeriei, 
este situat la oceanul 
Atlantic, in cealaltă 
parte a Africii.

O arteră directă O- 
ceanul Indian — Ocea
nul Atlantic, legind la 
cele două porturi nu
meroase țări africane. 
Un proiect care, odată 
terminat, va reprezen
ta un mijloc vital de 
comunicație pentru ță
rile din regiune, mai 
ales pentru cele fără 
litoral, permițind o 
valorificare mult mai 
eficientă a bogățiilor 
naturale de care dis
pun aceste state anga
jate pe orbita dezvol
tării economice și so
ciale. Prin intermediul 
Transsaharianului, care

Șfacniu
MIERCURI, 2» AUGUST 1975

EVADAREA : Scala (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Favorit 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) ; Capitol (orele 9,30; 11,45; 
14; 16; 18,15;, 20,30); Grădina Ca
pitol (ora 19,45); Stadionul Steaua 
(ora 19,45).

EMIGRANTUL: Festival (orele 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21); Ex
celsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30); Gloria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21); Stadionul
Dinamo (ora 20), Grădina Festival 
(ora 19,45), Grădina Titan (ora 20).

SCUFUNDARE LA MARE ADIN- 
CIME : Casa Filmului (orele 9,30;
11.30) , București (orele 8,30; 11; 
13.30; 16; 18,30; 20,45). Patinoarul 
„23 August" (ora 19,45), Grădina 
București (ora 19,45).

TREI SCRISORI SECRETE : Ra
hova (orele 16: 18; 20).

DE BUNĂ VOIE ȘI NESILIT DE 
NIMENI: Timpuri Noi (ora 20).

FRANZELUȚA : Timpuri Noi 
(orele 9: 11,15: 13,30; 15.45; 18).

ÎNTOARCEREA LUI COLT 
ALB : Luceafărul (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30), Grădina
Luceafărul (ora 20).

CIPRIAN PORUMBESCU : Doi
na (orele 11; 14.15; 19 — program 
pentru copii : orele 9,45; 17,30). 

porul român sub conducerea, 
partidului în înfăptuirea Progra
mului adoptat de Congresul al 
XI-lea al P.C.R. în construcția 
socialistă, în promovarea unei 
politici de pace și colaborare 
internațională.

R. P. Ungara
Cu prilejul celei de-a 31-a a- 

niversări a eliberării României 
de sub dominația fascistă, în lo
calitatea Szecseny, unde sint în- 
mormîntați 120 de ostași români 
căzuți în lupta pentru eliberarea 
Ungariei de sub fascism, a avut 
loc solemnitatea depunerii . de 
coroane de flori. Au participat 
loan Cotoț, ambasadorul țării 
noastre la Budapesta, Lantos 
Laszlo, secretar al Sfatului popu
lar comunal, și alți reprezen
tanți ai organelor locale.

Austria
în cadrul manifestărilor orga

nizate în Austria cu prilejul ani
versării eliberării României de 
sub dominația fascistă, la „Li
brăria Centrală" din Viena a 
fost inaugurată o expoziție a 
afișului românesc. La ceremo
nia de deschidere au luat parte 
Heinz Zaslavski, directorul edi
turii „Globus", Ștefan Kukla, 
secretarul general al Asociației 
de prietenie Austria-România, 
personalități ale vieții cultural- 
artistice austriece, reprezentanți 
ai Ambasadei României, membri 
ai corpului diplomatic acredi
tați la Viena, ziariști.

Turcia
La Ambasada română din An

kara a avut loc o conferință de 
presă, în cadrul căreia ambasa
dorul George Marin a făcut o 
amplă expunere și a răspuns 
la întrebările ziariștilor turci cu 
privire la semnificația celei de-a 
XXXI-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația fas
cistă, precum și în legătură cu 
marile realizări ale poporului 
român In dezvoltarea economi
că și socială, politica externă 
activă a partidului și guvernu
lui nostru. O atenție aparte a 
fost rezervată relațiilor româno- 
turce, perspectivelor acestora, în 
contextul apropiatei vizite în 
România a primului ministru 
Suleyman Demirel.

Uruguay
în cadrul manifestărilor închi

nate celei de-a XXXI-a aniver
sări a eliberării României de sub 
dominația fascistă, la Galeria 
centrală Aramayo din Montevi
deo s-a deschis, sub auspiciile 
ambasadei țării noastre în Uru
guay, o expoziție de artă popu
lară românească.

La inaugurare au participat 
reprezentanți ai autorităților u- 
ruguayene, ai vieții culturale, 
presei și radioteleviziunii, un 
numeros public.

La sediul Ambasadei României 
din Montevideo a avut loc o în- 
tîlnire cu reprezentanți ai pre
sei și radiodifuziunii uruguaye- 
ne — manifestare în cadrul 
căreia ambasadorul Valeriu 
Pop a vorbit despre semni
ficațiile actului istoric de la 23 
August 1944 și despre realizările 
poporului român în edificarea 
■societății socialiste.

vine din Algeria, 
Transafricanul va face 
legătura directă între 
Marea Mediterană, O- 
ceanul Atlantic și O- 
ceanul Indian, sporind 
astfel posibilitățile de 
trafic. Panglica șoselei 
va străbate teritoriile 
a șase țări : Kenya, V- 
ganda, Zairul, Repu
blica Africa Centrală, 
Camerunul și Nigeria, 
dar va deservi, în fi
nal, 12 țări de pe con
tinent. Lucrările la 
construcția șoselei pro
gresează. Drumul stră
bate zone întinse de 
păduri ecuatoriale și 
savană, precum și nu
meroase cursuri de 
apă. Se avansează ca 
termen de intrare to
tală în exploatare anul 
1977. Proiectul Transa- 
fricanului a fost îna
intat statelor intere
sate in 1971 de către 
Comisia economică a 
O.N.U. pentru Africa. 
La finanțarea lucră
rilor de construire și 
echipare participă Pro
gramul Națiunilor U- 
nite pentru Dezvolta
re, Banca Africană 
de Dezvoltare, Banca 
Mondială și o serie de 
țări (Anglia, Franța, 
Italia, Japonia). Unele 
tronsoane ale magis
tralei au fost deschise

traficului. Peste 5 000 
kilometri au fost deja 
amenajați, creindu-se 
astfel posibilitatea ca 
această distanță să 
poată fi utilizabilă in 
toate sezoanele. Șo
seaua Mombasa — La
gos va avea in final 
27 de tronsoane ce vor 
fi construite de specia
liștii din țările pe te
ritoriul cărora se vor 
afla. Cel mai lung 
tronson va trece pe te
ritoriul Zairului, 2 340 
km.

Fără îndoială, cifre
le care însoțesc pro
iectul dau imaginea 
deplină a amplorii lu
crării. Dincolo de cifre, 
trebuie însă întrevăzu
te eforturile pe care le 
presupune transpune
rea sa în viață. Des
pre dimensiunea aces
tora grăiesc preocupă
rile susținute de îmbu
nătățire a rețelelor e- 
xistente. Se apreciază 
că numeroase state a- 
fricane situate in apro
pierea magistralei își 
construiesc ori reame- 
najează căi rutiere de 
racordare la Transafri- 
can, ce vor totaliza 
14 000 kilometri lungi
me. Se află în curs de 
reconstruire un mare 
număr de poduri, pen
tru a putea suporta

VALURILE DUNĂRII : Lumina 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

TEROARE PE „BRITANNIC" : 
Central (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30).

NU IESE FUM FĂRĂ FOC : 
Victoria (orele 9,30; 12; 15; 17,30;
20.15) .

EPILOG LA GRANIȚĂ : Giu- 
leștl (orele 15,30; 18; 20,15).

OMUL DIN LARAMIE : Fero
viar (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Modern (orele 9; 11.15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Grădina 
Modern (ora 20)..

ACTORUL ȘI SĂLBATICII : 
Unirea (ora 16), Grădina Unirea 
(ora 19,45).

PIAF : Grivita (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Miorița 
(orele 9; 11.15; 13.30; 15,45; 18;
20.15) . \

TOAMNA BOBOCILOR : Dru
mul Sării (orele 15.30; 18; 20,15).

PIEDONE — COMISARUL FĂRĂ 
ARMĂ : Bucegi (orele 15,45; 18), 
Lira (orele 15; 17.15: 19,30), Gră
dina Bucegi (ora 20), Grădina 
Lira (ora 20.15).

DEFILEUL LEGENDELOR UI
TATE: Cosmos (orele 15,30; 18; • 
20).

LEGEA PRERIEI : Dacia (orele

Mexic
Cu prilejul apropiatei aniver

sări a zilei de 23 August, Am
basada României la Ciudad de 
Mexico și guvernul statului 
Puebla din Mexic au organizat 
o săptămină a culturii româ
nești. Sint prezentate, cu acest 
prilej, expozițiile „Arta populară 
românească", și „Gravura româ
nească contemporană", recitaluri 
de poezie, filme de lung metraj 
și documentare.

La inaugurare au participat 
ambasadorul român în Mexic, 
Dumitru C. Mihail, guvernatorul 
statului Puebla, dr. Alfredo 
Toxqui. reprezentanți ai guver
nului local, Consiliului munici
pal, numeroase personalități 
culturale, științifice, cadre di
dactice, studenți, ziariști.
Niger

în cadrul manifestărilor con
sacrate sărbătoririi zilei de 23 
August, la. Clubul „îkoyi" din 
Lagos au fost prezentate fil
mele documentare „Nebănuite
le trepte" și „România azi". Au 
participat membri ai corpului 
diplomatic, oameni de artă și 
cultură nigerieni, un numeros 
public.

Angola
CONVORBIRI ÎNTRE 

M.P.L.A. și U.N.I.T.A.

Spania a cerat $.11.1 să-și reducă prezența 
militară de pe

„Scînteia tineretului"
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Președintele Mauritaniei l-a primit 
pe ministrul român al justiției

Președintele Republicii Is
lamice Mauritania, Mokhtar 
Ould Daddah, l-a primit pe 
Emil Nicolcioiu, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., mi
nistrul justiției, care a repre
zentat Partidul Comunist 
Român la Congresul al IV-lea 
al Partidului Poporului 
Mauritanian. Reprezentan
tul P.C.R. a transmis din 
partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Republi
cii Socialiste România, un 
călduros mesaj de salut, iar 
poporului mauritanian urări

Evoluția situației din Portugalia
• Cuvîntarea premierului Vasco Goncalves

• Incidente la Ponte de Lima
Continuîndu-și eforturile me

nite să ducă la depășirea actua
lelor probleme generate de criza 
politică din Portugalia și la sta
bilizarea situației, Directoratul 
militar, alcătuit din președintele 
Costa Gomes, premierul Vasco 
Goncalves și generalul Otelo 
Saraiva de Carvalho, a ținut 
luni, după cum informează agen
ția U.P.I., o reuniune de urgen
ță la care au participat și șefii 
marilor unități militare.

Luînd cuvintul, în cursul ace
leiași zile, la o întrunire desfă
șurată la Almada — suburbie 
industrială a Lisabonei —, pri
mul ministru Vasco Goncalves a 
declarat că, in actuala situație, 
țara are nevoie de „un guvern 
puternic și cu autoritate". Pro
blema care se pune in fața Por
tugaliei, a spus el, „nu este le
gată de persoane, ci o problemă 
a luptei de clasă". în această or
dine de idei, premierul Goncal
ves și-a exprimat sprijinul pen
tru inițiativa Intersindicalei de 
a chema la o întrerupere simbo-

teritoriul său
spaniole, partea spaniolă a su
gerat închiderea bazei aeriene 
americane de la Moron, în sudul 
țării, a unei baze de antrena
ment pentru avioane „Phantom" 
de la Zaragoza și a bazei de la 
Torrejon, in apropiere de Ma
drid, S.U.A. urmînd să-și men
țină baza navală de la Rota, in 
apropiere de Gibraltar.

Precedentele runde de trata
tive hispano-amerieane s-au 
desfășurat în ultimele două luni 
alternativ la Madrid și la Wa
shington, și în cursul lor nu s-a 
ajuns la o clarificare a pozițiilor 
celor două părți. Tratatul dintre 
Spania și Statele Unite expiră la 
26 septembrie a.c., 'dar sursele 
citate de agenția Reuter men
ționează că există posibilitatea 
ca termenul să fie prelungit.

ELVEȚIA - Șantierul celei de-a treia centrale nucleare de la 
Goesgen

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

PRIMĂVARA TRISTĂ s Munca 
(orele 16; 18; 20).

COMEDIE FANTASTICĂ : Vltan 
(orele 15,30; 18). 

ARTICOLUL 420 : Grădina Vltan 
(ora 19,45).

Teatrul Național (Sala Mică): 
IMBLÎNZIREA SCORPIEI — ora 
19,30; Teatrul „C. Tănase" (Gră
dina Boema): ÎN GRĂDINA 
BUCURIILOR — ora 19,30 ; Tea
trul „Ion Creangă" (Parcul He
răstrău) : NOTA ZERO LA PUR
TARE — ora 20.

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală. 10,00 Matineu de 
vacanță : „Ursul păcălit de vulpe".

de noi succese în lupta sa 
pentru progres și prospe
ritate.

Mulțumind călduros pentru 
mesaj, președintele Maurita
niei a rugat să se transmită 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu salutul său cordial, 
iar poporului român succes 
deplin în lupta sa pentru 
făurirea noii societăți.

Cu acest prilej, a fost 
exprimată dorința de a întări 
și. dezvolta relațiile dintre 
cele două partide în folosul 
poporului român și maurita
nian, al cauzei păcii și 
colaborării internaționale.

lică a lucrului, de o jumătate de 
oră, „ca formă de luptă împo
triva fascismului".

Pe de altă parte, vorbitorul 
s-a referit la relațiile cu biserica 
catolică din Portugalia, recunos- 
cînd că a fost o eroare faptul că 
acesteia nu i s-a restituit postul 
de radio „Renascenca". El a con
damnat, în același timp, o serie 
de reprezentanți ai clerului care 
au adoptat o atitudine dușmă
noasă.

Primul ministru portughez a 
reafirmat, in cuvîntarea sa, că 
intervenția statului în economia 
națională este „un imperativ 
menit să-i elibereze pe munci
tori de jocul capitalului mono
polist". în context, vorbitorul a 
anunțat că, la momentul oportun, 
oamenii muncii vor fi încu- 
noștințați de detaliile discuțiilor 
care au loc in momentul de față 
la nivelul conducerii, pentru că, 
a afirmat el „politica trebuie să 
se facă în fața poporului".

Ziua de luni a fost marcată în 
Portugalia și de incidentele care 
au avut loc în orașul Ponte de 
Lima, din nordul țării, la 60 km 
de frontiera cu Spania, unde se
diul local al Partidului Comu
nist Portughez a fost atacat și 
incendiat. în cursul incidente
lor — informează agenția A.N.I., 
citată de Associated Press —, 
un membru al partidului co
munist a fost ucis, iar numeroa
se persoane au fost rănite.

• UNIUNEA ȚARILOR EX
PORTATOARE DE BANANE 
(U.P.E.B.) din America Latină 
sprijină hotărirea guvernului 
hondurian de a anula contractele 
și concesiunile acordate, în tre
cut, unor companii bananiere 
străine — a declarat directorul 
U.P.E.B., Hernan Vallejo Mejia. 
Este timpul de a fi stabilite în
țelegeri echitabile, pe baze con
crete, între guvernele din zonă 
și companiile străine — a men
ționat el.

10,20 Meridiane literare : Scriitori 
români pe meridianele lumii. 11,10 
Omagiu Iul Mihail Vulpescu. Con
cert de muzică populară româ
nească. 11,40 Tumul de control — 
reportaj. 12,05 Telex. 12,10 închi
derea programului. 16,30 Teleșcoa
lă. 17,00 Telex. 17,05 Concert de 
promenadă pe malul lacului He
răstrău. Cîntă fanfara reprezenta
tivă a Armatei. 17,20 Pentru timpul 
dv. liber vă recomandăm... 17,35 
La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto. 17,45 Inimile noas
tre se-ntîlnesc... 18,10 Mult e dul
ce șl frumoasă... 18,30 Tragerea 
pronoexpres. 18,40 „Slăvită să fii 
prin ani de glorie". Emisiune de 
cîntece patriotice în interpretarea 
corului Filarmonicii „G. Enescu". 
18,55 Tribuna TV. 19,20 1001 de seri : 
Lacul zînelor. 19,30 Telejurnal. 
20,00 Revista economică TV. 20,20 
Telecinemateca: Tot aurul din
lume — coproducție franco-ltalla- 
nă. 21,45 Frank Sinatra în con
cert la Royal Festival Hali. 22,10 
24 de ore. 22,30 închiderea pro
gramului.

PROGRAMUL II

20,00 Pagini de umor : Ce vrăji a 
mai făcut nevasta mea. 20,25 Or
chestre simfonice românești : Fi
larmonica de stat din Cluj-Napoca. 
21,10 Telex. 21,15 Studio ’75 : Din 
comuniste inimi. 21,40 Roman foi
leton : „Și totuși se învirtește..." 
(ultimul episod). 22,20 închiderea 
programului.

*

LAOS - Acțiuni de reconstrucție în satul Vieng Xay, situat în apropierea capitalei pro« 
vinciale Sam Neua

Hotărire a Consiliului 
tie Securitate

Consiliul de Securitate a adop
tat, în cadrul ședinței sale de 
luni, în unanimitate hotărirea de 
a recomanda Adunării Generale 
a O.N.U. de a primi în rindul 
Națiunilor Unite trei noi state 
africane independente — Repu
blica Populară Mozambic, Re
publica Insulelor Capului Verde 
și Republica Democratică Sao 
Tome și Principe. Cererile celor 
trei state de a fi primite în 
rindul Națiunilor Unite urmea
ză să fie examinate în cadrul 
apropiatei Sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U.

PE SCURT»PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT •PE SCURT

• PREȘEDINTELE GUVER
NULUI federal al Republicii 
Socialiste Cehoslovace, Lubomir 
Strougai, I-a primit, marți pe 
ambasadorul Republicii So
cialiste România Ia Praga, Teo
dor Haș. în cadrul convorbirii 
care a avut Ioc cu acest prilej, 
desfășurată într-o atmosferă de 
cordialitate, au fost discutate 
probleme referitoare la dezvol
tarea în continuare a relațiilor 
bilaterale româno-cehoslovace.

NOUL PREȘEDINTE DIN 
NUORO-SARDINIA

GIOVANNI NONNE, repre
zentant ai Partidului socialist, a 
fost ales luni președinte a! Con
siliului provincial din Nuoro — 
Sardinia. Este pentru prima dată 
cînd conducerea acestui consiliu 
îi revine reprezentantului unui 
alt partid în afara celui demo- 
crat-creștin. în favoarea noului 
președinte au votat consilierii 
comuniști, socialiști și cei din 
partea unui partid local.
• ACTUALUL GUVERN al ță

rii, instalat la 11 august, a ini
țiat o etapă de „destindere po
litică în Argentina" — a declarat, 
la Buenos Aires, președintele 
Senatului argentinian, Italo 
Luder. în acest context, el a evi
dențiat că în cursul lucrărilor

V 
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• AMATORI DE ȚIGĂRI... Doi indivizi au sustras un milion 
de țigări dintr-un depozit din localitatea Bradford, în sud-vestul 
Angliei. După ce au imobilizat paznicul, hoții s-au făcut nevăzuți 
cu prada lor în valoare de 16 000 lire sterline o JEANNE MO
REAU — REGIZOARE, SCENARISTA ȘI INTERPRETĂ. Cunos
cuta artistă de cinema, după 25 de ani de carieră cinematografi
că, interval în care a apărut în aproape 30 de filme, a trecut și 
în spatele camerelor de filmat, dînd primul tur de manivelă pen
tru realizarea filmului „Lumină“. Noua regizoare este în același 
timp scenaristă și una dintre cele 16 interprete feminine ale fil
mului, care va înfățișa aspecte din viața cotidiană a unor familii, 
cu grijile, bucuriile și problemele lor • IMPORTANTĂ CAPTU
RĂ DE DROGURI ÎN MEXIC. Poliția din această țară a desco
perit la o fermă de lîngă Culiacan, la 1 000 km nord-est de capita
lă, 134 kg heroină pură, 100 litri din același drog în curs de pre
lucrare, în valoare totală de 19 milioane dolari, precum și 60 kg 
de opiu brut în valoare de 300 000 dolari. Șapte traficanți au fost 
arestați. în comunicatul Ministerului de Justiție mexican se 
arată că este vorba de cea mai importantă captură de stupefiante 
efectuată vreodată în lume • MILIARDARUL HOWARD HUGHES 
AR FI MORT susțin doi acționari new-jorkezi ai companiei „Aâr 
Liquidation inc.Victor și Ellen Kurtz. Ei au dat în judecată 
societatea controlată de Hughes din 1969, afirmînd că miliardarul 
nu trăiește, așa cum se pretinde, la hotelul „Xanadu“ din Insulele 
Bahamas și că moartea lui este disimulată de ani de zile 
de persoane interesate în menținerea profiturilor. Acuzatorii cer 
tribunalului să oblige societatea să numească un administrator 
dacă Howard Hughes nu răspunde acuzațiilor aduse de ei.
• FESTIVAL DE MUZICĂ POP PE TERENUL DE AVIAȚIE DE 
LA WATCHFIELD. Timp de nouă zile, începînd de sîmbăta 
viitoare, 200 grupuri de muzică pop se vor produce zi și noapte, 
în aer liber, în fața a aproximativ 20 000 amatori, dintre care 
primii și-au și instalat corturile. Locuitorii satului nu s-au ară
tat prea entuziasmați de „reuniune" solicitînd întărirea efectivu
lui postului local de poliție ; singurul hangiu și-a închis proprie
tatea în semn de protest față de „invazia" neașteptată, temîn- 
du-se de eventuale pagube • „TELERADIOLOGIÂ". Televiziunea 
poate fi folosită și la transmiterea pe distanțe mari a fotografi
ilor luate cu ajutorul razelor X. Specialiștii de la spitalul general 
din statul Massachusetts au reușit să transmită la o distanță de 
circa 45 km astfel de imagini. „Teleradiologia" va putea fi folo
sită cu deosebit succes în vederea sprijinirii muncii personalului 
de la spitalele mici • INCENDII ÎN REGIUNILE SUDICE ALE 
FRANȚEI. în Corsica, într-o localitate izolată, focul a mistuit o 
fabrică de cherestea, un garaj și mai multe case. Un puternic 
incendiu, care s-a declanșat la periferia orașului Marsilia, a fost 
localizat de pompierii militari cu ajutorul avioanelor „Canadair". 
Un incendiu de pădure s-a produs și în apropiere de Aix en 
Provence, iar alte două în departamentul Var o CABLU TELE
FONIC TRANSATLANTIC. Un reprezentant al firmei americane 
„Telephone, Telegraph Co.“ a anunțat că la 25 august vor începe 
lucrările menite să ducă la plasarea pe fundul oceanului a unui 
cablu telefonic transatlantic care va avea cea mai mare capaci
tate de transmisie dintre toate cablurile de acest fel. Cablul va 
fi instalat între localitățile South Kingstown (S.U.A.) și St. Hilarie 
de Riez (Franța) și va totaliza 4 000 de circuite. Costul întregului 
proiect este de 191 milioane dolari, iar la finanțarea lui au con
tribuit 20 corporații americane și vest-europene. Prima convorbi
re prin intermediul noului cablu este prevăzută pentru luna 
iunie a anului viitor.

Pentru unificarea pașnică' 
și independentă a Coreei

Declarație a M.A.E. al R. D. Vietnam

Ministerul Afacerilor Externe 
al R.D. Vietnam a dat publici
tății o declarație în sprijinul 
proiectului de rezoluție prezen
tat de 35 state membre ale 
O.N.U., care evidențiază nece
sitatea desființării Comanda
mentului forțelor O.N.U. din Co
reea de Sud și retragerii tuturor 
forțelor armate străine de pe a- 
cest teritoriu. Guvernul R.D.V. și 
poporul vietnamez — se arată în 
declarație — sprijină poziția

Congresului Partidului Justijia- 
list (peronist), convocat pentru 
23 august, în capitala Argentinei, 
va fi inițiată o acțiune de reor
ganizare a partidului de guver- 
nămint, în spiritul accentuării 
caracterului reprezentativ al 
acestei organizații.

• O DELEGAȚIE A CON
GRESULUI S.U.A., condusă de 
Carl Albert, președintele Ca
merei Reprezentanților, deputat 
democrat din partea statului 
Oklahoma, a sosit la Belgrad 
pentru o vizită de opt zile în 
R.S.F. Iugoslavia. După cum 
menționează agenția Taniug, 
delegația a fost întîmpinaiă de 
Kiro Gligorov, președintele A- 
dunării R.S.F. Iugoslavia.

• UN NOU GRUP de 500 de 
ciprioți turci a fost transferat 
luni din zonele sudice, contro
late de ciprioții greci, în nordul 
țării, administrat de comunita
tea cipriotă turcă — a declarat 
un purtător de cuvînt al Forțe
lor O.N.U. dislocate în insulă.

CONSTITUȚIA DIN PAPUA Șl 
NOUA GUINEE

PARLAMENTUL din Papua 
șl Noua Guinee a adoptat prima 
constituție a acestui teritoriu, 
după dezbateri care au durat
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justă a Guvernului R.P.D. Co
reene privind soluționarea pe căi 
pașnice a problemelor de către 
însuși poporul coreean, fără nici 
un amestec din afară. Viitoarea 
Adunare Generală a O.N.U. tre
buie să creeze condiții favorabile 
pentru transformarea armistițiu
lui din Coreea într-o pace defi
nitivă, pentru impulsionarea pro
cesului de unificare pașnică și 
independentă a acestei țări — 
relevă documentul.

peste trei luni — transmite a- 
genția Reuter. Papua și Noua 
Guinee, teritoriu aflat sub man
dat australian, își va proclama 
independența la 16 septembrie. 
Constituția desemnează pe re
gina Elisabeta a Il-a a Marii 
Britanii ca șef al statului Papua 
și Noua Guinee, iar pe John 
Guise in funcția de guvernator 
general.

• MINISTRUL VEST-GER- 
MAN AL ECONOMIEI, Hans 
Friderichs, a avut Ia Bonn o în- 
tilnire cu miniștrii de resort din 
guvernele landurilor. A fost 
examinat programul guvernului 
federal privind relansarea eco
nomiei și atenuarea șomajului 
în următoarele șase luni.
SUCCESUL ANSAMBLULUI 
FOLCLORIC „DÎMBOVIȚA"

ANSAMBLUL FOLCLO
RIC „Dîmbovița" din Tîr- 
goviște și-a încheiat tur
neul întreprins, între 12 
și 18 august, în Algeria, 
in cadrul căruia a pre
zentat spectacole în stațiunii 
de pe litoralul Mării Medi- 
terane. Walid Gran, directo
rul Centrului cultural al sta
țiunii Sidi Ferouche, și-a îm
părtășit deplina satisfacție în 
legătură cu turneul ansam
blului românesc, elogiind arta 
interpretativă a componenți- 
lor lui. Presa algeriană, între 
care cunoscutul cotidian „El 
Moudjahid". a relevat, la rin
dul ei, bogăția, frumusețea și 
varietatea cîntecului și dansu
lui popular din țara noastră, 
remareînd talentul deosebit 
al artiștilor amatori din 
Tîrgoviște.

Reîntoarcere 
pe pămînturile 

strămoșești
La peste două secole de la co

lonizarea impusă de conquista- 
dorii spanioli, cele cinci triburi 
de indieni din statul mexican 
Baja California se reîntorc pe 
pămînturile strămoșilor lor.

După cum a anunțat guverna
torul acestui stat mexican, Nil- 
ton Castellanos Everardo, la 23 
august vor fi acordate la nouă 
comunități de indieni cuprinzind 
circa 1500 persoane primele 
titluri de proprietate asupra unor 
loturi de pămînt. Un purtător de 
cuvînt oficial a precizat că alți 
204 membri ai tribului Pai Pai 
vor primi 151 303 acri de pămînt 
în apropiere de Santa Catarina. 
O altă suprafață — de 7 829 acri 
— va fi încredințată celor 51 de 
membri ai tribului Cochimi care 
trăiesc, în prezent, în jurul lo
calității San Antinio Necua. 
Vor fi împroprietăriți și mem
brii triburilor Kumiai, Kiliwași 
Cucapa. Toate pămînturile vor fi 
acordate pînă la sfîrșitul anului 
1976.

De ahi de zile, cele cinci tri
buri și-au dus viața din greu 
în deșertul arid al peninsulei, 
care se întinde la sud de statul 
nord-american California. Nu
mărul lor s-a redus treptat din 
cauza, bolilor, malnutriției și 
ratei înalte a mortalității infan
tile.

După dobîndirea titlurilor de 
proprietate, indienii vor putea 
beneficia în plus de ajutoare 
guvernamentale pentru cumpă
rarea echipamentului necesar 
practicării agriculturii.
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• ÎN APROPIERE DE LUAN
DA, centrul administrativ al An- 
golei, au început, marți convor
biri intre reprezentanții Mișcă
rii Populare pentru Eliberarea 
Angolej (M.P.L.A.) și Uniunii 
Naționale pentru Independența 
Totală a Angolei (U.N.I.T.A.) — 
relatează agențiile Taniug și 
Reuter. Convorbirile sint consa
crate — potrivit agențiilor men
ționate — examinării situației 
din Angola generată de luptele 
care se desfășoară între comba
tanții mișcării de eliberare na
țională — M.P.L.A., U.N.I.T.A. 
și F.N.L.A. (Frontul Național de 
Eliberare din Angola). Se apre
ciază. .scrie agenția Taniug, că 
întilnirea și convorbirile dintre 
liderii celor două mișcări de e- 
liberare națională vor exercita 
o influență pozitivă asupra evo
luției ulterioare a evenimente
lor din Angola.

Spania a cerut Statelor 
Unite să studieze posibi
litatea unei reduceri sub
stanțiale a prezenței lor 
militare pe teritoriul spa
niol.

Cererea a fost formulată in 
cadrul celei de-a IX-a runde a 
negocierilor hispano-amerieane 
în vederea reînnoirii tratatului 
în baza căruia S.U.A. au baze 
militare pe teritoriul Spaniei. 
După cum Informează agenția 
Reuter citind surse diplomatice

încărcăturile sporite ce 
vor intra în fluxul cir
culației în următorii 
ani. Facilitarea trans
portului economic este 
un obiectiv prioritar ce 
se va putea realiza 
mai eficient prin dar co
in exploatare integrală 
a Transafricanului. In 
acest mod, sint create 
condiții concrete pen
tru dezvoltarea inten
să a schimburilor co
merciale, pentru pune
rea in valoare a mari
lor bogății naturale e- 
xistente pe aceste teri
torii. In sistemul ge
neral al preocupărilor 
continue ale tinerelor 
state independente din 
Africa constituirea u- 
nei rețele interne 
și internaționale de 
transport ocupă un loc 
remarcabil. Căile de 
comunicație, in special 
cele rutiere, fac parte 
din suprastructura ab
solut necesară învin
gerii dificultăților eco
nomice și sociale cu 
care țările africane, a- 
flate in curs de dez
voltare, sint confrun
tate. Transafricanul 
este destinat să răs
pundă unor asemenea 
deziderate, intensifică
rii colaborării pe con
tinent.

DOINA IOVĂNEt

9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15),
Moșilor (orele 15,30; 18; 20), Gră
dina Moșilor (ora 20).

NEMURITORII : Cotroceni (ore
le 14; 16; 18; 20).

INFRINGEREA LUI L. WILKI- 
SON : Aurora (orele 9; 11,15;
13.30; 15,45; 18; 20,15), Tomis (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15),
Grădina Aurora (ora 19,45), Gră
dina Tomis (ora 19.30).

NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR : 
Progresul (orele 16; 18).

ZIUA cea MAI LUNGA : Me
lodia (orele 9; 12,30; 16; 19,30),
Flamura (orele 9: 12,30; 16; 19.15).

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI : 
Pacea (orele 16; 18; 20).

KIT IN ALASKA : Crîngașl 
(orele 16: 18,15).

ULTIMUL PISTOLAR DIN 
CROSS CREEK: Ferentari (orele 
15.30: 18: 20,15).

SERATA : Viitorul (orele 16; 
18: 20).

LANȚURI : Floreasca (orele 9; 
11,15: 13.30; 16; 18.15; 20,30), Flacă
ra (orele 15.30; 18: 20).

HYPERION : Popular (orele
15,30; 18; 20,15).

INCREDIBILELE AVENTURI 
ALE UNOR ITALIENI IN RUSIA : 
Arta (orele 15,30; 17,45), Grădina 
Arta (ora 20).
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