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întreprinderea de frigidere din Găești
• Buna organizare a muncii, extin derea automatizării — acț un, care 
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cerate nu numai de pmceoere. 
de hărairie. ci și de o mare 
aîecție. de pps.tme pentru fie
care l-aeru Scut. Un ai: accent 
s-a pus pe activitatea cadrelor 
tehnice, a specialiștilor. Studii, e 
întreprinse de ei S: aplicate în 
p-ocuctie as avut drept rezultat 
reducerea dseltuieLilor mate

ÎM PREGĂTIREA CONGRESULUI EDUCAȚIEI POLITICE Șl CIUTURII SOCIALISTE 
1N 19 JUDEȚE ALE ȚĂRII AU AVUT LOC S1MBĂTĂ 

PLENARE CU ACTIVUL ALE
COMITETELOR JUDEȚENE DE PARTID

Potrivi: hotârinlor Comitetului Po • c 
Executiv al CC. al P.C.R. <: Ccr-skului 
National al Frontului Ututâui Socau.<e. ia 
zilele de 2—4 iume va avea loc la Boeu— 
rest: Congresul educatiri politice și cultura 
socialiste, prima manifestare de acest fel 
din întreaga istorie a cnestr-actie: oac-.aListe 
in România. eveniment de o deoeebctă în
semnătate in viața poii'-xă șt ideologică 
a țării.

în cadrul vastei actintăti de pregâ’.-e a 
congresului, ce se desfășoară in întreaga 
țară, sâmbătă. 15 mai. au aștri loc. ir. 11 
crase, plenare cu activul ale cxcz-tcteioc 
județene de partid.

La îucrărtie plenarelor. caracterizate pr.r.- 
tr-o oaroopare deosetat de Larga fă diversă, 
au parte reprezenta.-.'. a: organelor
locale de partid șă de stat, ai Frontului 
Umtătii Soriaii-te. ai organizațiilor srrriy *- 
le. de feme, tineret s as altor orgamaua 
de masă s: obștești, as eorx&hilor aansecilar 
muncii aoartimnd națwwtahtătîksr codocm- 
toare. cocducăwri de mstrriztu caHutal-ar-

debon. case de cultură s: cămine cultu
rale. membri as umsmlur șa asociațiilor de 
creație, lucrători <hn presă, militam. act - 
vtiti cultizraâ — porii t. reprezentant? ai 
tuturor mststzriulor cu fimctii educative ale

Alături de Înnoirea producției, 
aspectele calitative ale acesteia 
capătă în cincinalul revoluției 
tehnico-științifice o prioritate de 
necontestat, situîndu-se deopo
trivă în prim-planul atenției fie
cărui colectiv de muncă, al or
ganizațiilor U.T.C. din întreprin
deri. șantiere, institute de cer
cetare. Ce întreprind în această 
perioadă organizațiile U.T.C., 
tinerii la locurile lor de muncă 
pentru continua perfecționare și 
modernizare a produselor, a 
muncii lor ? Cum se achită ti
nerii de îndatoririle ce le revin 
în dubla lor calitate de produ
cători și beneficiari ai bunurilor 
fabricate, pe linia ridicării ca
lității acestora ? Iată cîteva în
trebări la care ne-au răspuns 
zilele trecute mai mulți uteciști, 
cadre de conducere, specialiști

de la întreprinderea de frigidere 
Găești.

..Noi toți sintem beneficiari, 
toți să fabricăm numai produse 
de bună calitate". Această de
viză a tinerilor de la întreprin
derea din Găești se transpune 
în acțiuni întreprinse pentru 
perfecționarea unor subansam- 
ble sau chiar a liniilor de fa
bricație. Mai buna organizare a 
muncii, extinderea automatiză
rii, reproiectarea unor repere 
importante au permis totodată 
depășirea planului pe primele 
patru luni ale acestui an. rea- 
lizindu-se suplimentar 1800 fri
gidere.

„Ne-au ajutat foarte mult 
scrisorile primite de la benefi
ciarii noștri, dezbaterile organi
zate în atelierele, in organiza
țiile de tineret, ne spune ingi-

r^Tîll RO’*T“ cO PO©£SCX1- rpț 
ral comitetului U.T.C. din între
prindere. Reperele care se de
fectau cel mai des au fost ex
puse in secții, la intrarea in 
întreprindere, pentru a da po
sibilitate tuturor cadrelor să 
vină cu propuneri, in vederea 
îmbunătățirii calității acestora 
sau înlocuirii pieselor respective 
cu altele de o calitate superi
oară. Tot așa am procedat și cu 
piesele pe care le importăm. 
Am reușit astfel, într-un timp 
destul de scurt, să facem din 
problemele calității, reducerii 
importului probleme ale între
gului colectiv, ale fiecărui ti- 
năr“.

O importanță deosebită a fost 
acordată, după cum aveam să 
aflăm, întreținerii corespunză
toare a instalațiilor, conștienti-

riale. in primul trimestru, cu a- 
proape două milioane lei. Au 
tost aplicate de asemenea 7 pro
puneri pentru Îmbunătățirea 
tehnologiilor de fabricație, redu- 
cmdu-se timpul de mers in gol 
a! mrialatiik.r eu peste 2 la 
sută. iar productivitatea muncii 
pe flecar? lucrător a crescut cu 
4.7 Ia sută.

în hala de montaj a întreprin
derii stăm de vorbă cu maistrul 
Matei Sandu. șeful secției, se
cretarul comitetului de partid 
din întreprindere. ..Ridicarea 
continua a calității produselor, 
ne spune dinsul. permanenta lor 
înnoire și modernizare constituie 
o componentă de bază în cadrul 
politicii partidului de ridicare a 
nivelului de trai material și spi
ritual al poporului nostru. Co
lectivul de muncă din întreprin
derea de frigidere Găești a în-

NICOLAE MILITARU
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PE OGOARE Executarea
tuturor lucrărilor de sezon

activitate hotăritoare pentru obținerea unor• întreținerea culturilor 
recolte bogate

• In legumicultura — cu grijă și competență, pentru o abundență de produse

„îndemnurile tovarftșulnt 
Nicolae Ceaușescu, prețioasele 
indicații cuprinse și eu acest 
prilej in Cuvintarea rostită la 
recenta Consfătuire de lucru de 
la Comitetul Central al partidu
lui constituie pentru noi. lucră
torii ogoarelor, jaloane sigure, 
exacte, sarcini exigente, cărora 
sintem hotăriti să le facem față 
eu cinste și răspundere comu
nistă. în cuvîntare se află re
comandări precise privind ac
tivitatea la zi in agricultură, 
între care două privesc in mod 
deosebit și unitatea 
întreținerea culturilor 
în legumicultură".

Opinia, consemnată

ore de la publicarea în presă a 
Cuvintării tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, aparține lui Mihail 
Dană, președintele Cooperativei 
agricole de producție din co
muna Ileana, județul Ilfov. Un 
prim argument in susține
rea ei aveam să-l aflăm chiar 
aici, in activitatea acestor har
nici lucrători ai Bărăganului — 
punctul de unde a inceput și 
raidul nostra in unități agricole 
ale județului Ilfov.

ceastă dimineață. Una din ferme 
este condusă de tinărul tehnician 
Nicolae loniță. secretarul comi
tetului comunal U.T.C. Nu în- 
timplător. in această formație 
am intilnit și cei mai mulți ti
neri. Se muncește din plin la 
răritul sfeclei de zahăr de pe 
cele 160 de hectare. Cu price
pere și migală. cu hărnicie. 
Intre cei mai destoinici, tinerii 
Marele Marin. Catană Stancu. 
Catrinesca Mitrana. Bobocescu 
Valentina, Ristea Ion. „Nor-

noastră : 
și munea

la citeva

CA ÎNTOTDEAUNA. ÎN PRI
MELE RÎNDURL TINERII. Or
ganizați in două ferme de pro
ducție, peste 200 de oameni din 
Ileana impinziseră cimpul in a-

L andretța
Foto: O. PLECAN
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CALITATE Șl EFICIENȚĂ
Tirgul Internațional de pri

măvară București și-a închis 
simbâtă porțile sub impresia 
puternică pe care a produs-o 
în rîndul expozanților din țară 
și de peste hotare vizita pe 
care a făcut-o tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al 
partidului, președintele Repu
blicii — expresie pregnantă a 
atenției pe care conducerea 
partidului și statului nostru o 
acordă dezvoltării la cel mai 
înalt nivel a tuturor ramurilor 
producătoare ale economiei na- 
ționale. dezvoltării relațiilor co
merciale și de cooperare econo
mică ale României cu toate sta
tele lumii

Ca un bilanț (care nu poate 
fi decit provizoriu, cari, deși 
manifestarea s-a incheiat deja 
cu importante rezultate comer
ciale. ea nu face decit să de
clanșeze noi tratative de ex
port-import) al acestei ediții 
TIBCO. ne propunem să evi
dențiem principalele trăsături 
care au caracterizat oferta ro
mânească. Ele se numesc diver
sitate. calitate, competitivitate 
și au fost larg apreciate și re
cunoscute nu numai de publicul 
vizitator, ci și de participanții 
ș’ oamenii de afaceri din nu
meroase țări ale lumii prezenți 
în aceste zile la București. Sint 
trăsături care definesc și carac
terizează în fapt posibilitățile 
mereu crescînde ale industriei 
românești de a satisface nive
lul tot mai ridicat al cerințelor 
interne și de a se impune, tot
odată. ca o marcă de prestigiu 
pe piața internațională.

Realizările remarcabile ale 
industriei ușoare — țesături, 
tricotaje, confecții, produse de 
maroebinărie si încălțăminte.

produse de sticlă, cristal și ce
ramică fină etc. — s-au con
cretizat in mii de modele noi, 
capabile să satisfacă exigențele 
modei și ale celor mai diferite 
gusturi, produse ale căror prin
cipale atribute sint frumusețea 
și calitatea. dar care atestă, 
totodată, orientarea industriei 
ușoare romanești spre valorifi
carea superioară a materiilor 
prime, atit a celor tradiționale, 
naturale, precum și a celor noi. 
sintetice. De o strălucire artis

tică cu totul deosebită, izvorită 
dir. tradițiile străvechi ale artei 
românești a lemnului, care se 
adaugă unei recunoscute cali
tăți. au fost in acest an mode
lele de mobilier propuse de 
industria lemnului — încă un 
argument că această ramură, 
situată ca nivel de export pe 
locul IV in Europa și pe locul

VIRGIL SIMION
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aorictătn Doasme.
Au fast. de asemenea. prezent: numeroși 

tevftaU — peter? ai C.C. al PCX si ai

îdeoiogice si cu-zra.-educative centra.*. a: 
organizațiilor obștești.

Dm partea conducerii de partid *1 de 
stat, la plenare au participat : ia județul 
A*a — Dumitra Papesca : Arad — Paal 
Niealesea : Bacăa — Leite Râma : BH- 
trița-Nrisad — Vasile Faulmet : Botoșani 
— Ioa laaită ; Brăila — Gbeorgbe Paaă : 
Cssm Scwria — Mitaai Dulea : Doij — 
Stefaa Vaite* ; Harghita — Î---Ț Fazekas I 
Iași — Manea Maneaew ; Ilfov — lop Fa
ța* : — Maramureș — Iostf Itlar : Me- 
bed.ati — Cornel Burtică : Frataova — 
Gheorgfee Oprea : Sălaj — NieaUe Giosan : 
Sibta — Die Verdes ; Suceai* — Emil 
Bobe : Tulcea — Petre Lupa ; Vrane* a — 
Lan* Ctobann.

Plenarele s-au caracterizat printr-un pro
nunțat spirit de lucru. în rapoartele pre
zentate de pnmi: secretari ai comitetelor 
județene de partid, ca și in luările de 
cuvint ale partidpanților an fost supuse 
unei analize aprofundate multiplele aspecte 
ale activității organelor si orga dc
partid pentru transpunerea in viață, pe plan 
local, a sarcinilor decurgind din Programul 
ideologic al partidului. din alte documente 
de partid, din indicațiile secretarului gene
ral al partidului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. relevîndu-se succesele impor
tante care au fost obținute in munca po- 
litico-ideologică și culturai-educativă, pu
ternica influență pozitivă exercitată de 
aceasta asupra tuturor laturilor vieții eco- 
nomico-sociale. S-a reliefat că procesul de 
dezvoltare a conștiinței socialiste, revoluțio
nare a oamenilor muncii și-a găsit una din 
cele mai pregnante expresii in rezultatele 
remarcabile obținute în diferitele sfere ale 
vieții sociale, în mod deosebit in avîntul 
Întrecerii socialiste, in realizarea înainte de 
termen a cincinalului trecut, ca și în depă-

sa-rcîzxîaor c-ă pisr. iz. 2—zlî âin
•cest prim an ai noului cincinaL

Torocaxă. in spiritul exigenței partinice, 
plenarele ac stăruit asupra Decesită'n per- 
fecumăra in cocxinuare a actăvităpi edu- 
cauve. cnoc neajunsuri care mai
p-.rszsiă in această activitate, in vederea

pimzătar cerințelor obiective ale inamtăr i 
pe calea *«1.'-căr-î societății socialiste mui- 
i lai crai dezvnhate, in perspectiva trecerii 
spre cnwuiritai.

în centrul dezbaterilor s-a aflat etacr.i- 
narea contribuție: aduse de activitatea e- 
docatxvă ia mobilizarea oatneniloc muncii 
pmzru aptearea bocănnlor Congresului al 
XJ-iea al panyx.ru- ie toa.e Ia
indepiimrea ezemfliară a sarcinilor onci- 
nafnlui înrifriat. ca și a actualului cu>a- 
naL A fost pusă m evidență necesitatea 
caneentzărn mijloacelor variate ale munci 
poiruce șa cui:ural-educative de masă spre 
dezTrb*.ea axnudir.r maintate față de 
tnzncă :-.'ărirea răsptmderii tuturor celor 
ce aamrric: pentru creșterea producției și 
a nrodoctiritățu munci L reducerea ho:ă- 
ntă a «aammmilar materiale, folosirea ju
dicioasă a tnateruîor prime, combustibilu
lui. m general pentru ridicarea calitativă 
a inaegL. activități economice.

O acecție deosebită s-a acordat modului 
în care se acționează si trebuie acționat in 
coatmoare pentru înrădăcinarea tot mai 
trauucă in viafa fiecărui colectiv și gene
ralizarea pe planul întregii vieți sociale a 
prevederilor Codului etic, a principiilor și 
normelor eticii și echității socialiste, pen
tru combaterea mi utiliiIțilm și deprinderi
lor mopoiate, pentzu transfbcmarea tutu
ror membrilor societății noastre in oameni 
iramtați. hotărui să-și dăruiască întreaga 
energie si capac.:a:e de creație cauzei SO- 
cva_stmiuii.

In dezba'.eri. participazții s-au referit pe 
larg la caue si mijloacele intensificăni și 
îmbogățirii eduesțiă patriotice, ca o com- 
p-jc.er.ia organica a activității pentru for
marea șantan nou. ale întăririi responsa- 
btiriâții pentru dezvoltarea liberă și inde
pendentă a patnei. pentru progresul ei 
mululatail In județele in care există și 
populație de alte naționalități, numeroși 
voibitori au înfățișat roadele bogate ale 
politicii partidului de asigurare a deplinei 
egalități in drepturi a tuturor cetățenilor 
țarii, fără deosebire de naționalitate, im
portări',a politicii partidului de amplasare 
rațională a forțelor de producție pe între
gul teritoriu ai țării, pentru ridicarea eco- 
nomico-culturală și socială a tuturor jude
țelor. condițiile care au fost create pentru 
participarea tot mai activă a tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire de naționa
litate. la conducerea diferitelor sectoare 
ale vieții economico-sociale. Pretutindeni 
s-au relevat răspunderile muncii educa
tive pentru întărirea continuă a unității 
frățești dintre toți locuitorii țării, indife
rent de naționalitate. In dezbateri s-a su
bliniat importanța îmbinării permanente 
in activitatea educativă a patriotismului 
socialist cu internaționalismul proletar, a 
educării celor ce muncesc în spiritul prie
teniei și solidarității cu popoarele tuturor 
țărilor socialiste, cu oamenii muncii de 
pretutindeni, cu lupta tuturor popoarelor
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• Educația patrioti
că in cluburile ti
neretului

• Manifestări cultu
ral-educative (Alba, 
Sălaj)

• Săptămina cinema
tografică

• Selecțiuni muzicale

Puse intii la stratificat, răsadurile devin mai viguroase, asigu- 
rindu-se, astfel, producții bogate. Secvența surprinsă la ferma 
nr. 10 a întreprinderii de producere și industrializare a legumelor 
și fructelor din Oltenița (stingă). Se acționează intens la 

prășitul mecanic al porumbului (dreapta).

Fotografii de O. PLECAN

Foto : VASILE RANGA

Un final in cuplu — Natalia Mărășescu și Mari- 
cica Puică — pe care ni-l dorim in cit mai multe 

confruntări internaționale
Foto : VASILE RANGA

pentru libertate și independență națională, 
pentru pace și progres.

Ca o cerință esențială a întregii munci 
ideoiogicp-cdDcative, s-a subliniat necesi
tatea accentuării și mai puternice a spiri
tului militant, revoluționar, a legării ei mai 
strinse de realitățile specifice locale, de 
sarcinile și preocupările fiecărui colectiv. 
Prin prisma acestor exigente au fost exa
minate modalitățile de îmbunătățire con- 
tmuă a activității educative desfășurate de 
organizațiile de masă și obștești, instituțiile 
de invățămint și așezămintele culturale de 
la orașe și sate, instituțiile de artă, presa 
și radioteleviziunea.

S-a reievat necesitatea ca, pornindu-se 
de la realizările pozitive de pinâ acum, să 
se asigure sporirea contribuției artei și 
literaturii la edificarea conștiinței socialiste 
a poporului, la făurirea omului nou. prin 
lucrări ferm angajate partinic, cu profund 
conținut ideologic și politic, inspirate dm 
istoria eroică a poporului nostru, din măre
țul efort constructiv al prezentului, lucrări 
care să redea, cu expresivitate și putere de 
emoționare. abnegația oamenilor muncii din 
țara noastră, dragostea lor fața de patrie 
și partid.

Cu deosebită tărie a fort subliniată. în 
cadrul dezbaterilor. importanța întăririi 
neîncetate a rolului conducător al organe
lor si organizațiilor de partid în toate do- 
men.ile activității politico-educative, in 
toaie sferele creației literar-artistice, a 
creșterii exigenței și responsabilității lor in 
îndrumarea unitară a acestei activități.

Dezbaterile au prilejuit valoroase schim
buri de experiență, pline de învățăminte 
pentru activitatea organizațiilor de partid, 
a instituțiilor cultural-educative, ilustrind, 
o dată mai mult, atit prin importanța pro
blemelor abordate, cit și prin amploarea 
participării la dezbateri. democratismul 
vieții noastre politico-sociale, rolul activ al 
maselor largi in conducerea societății.

Participanții la dezbateri au dat mandat 
reprezentanților care vor participa la apro
piatul Congres al educației politice și cul
turii socialiste să exprime adeziunea de
plină la politica internă și externă a parti
dului. hotărî rea lor de a contribui cu în
treaga capacitate la ridicarea pe o treaptă 
superioară a activității politico-ideologice 
și cultural-educative, corespunzător exi
gențelor Programului partidului, ale hotă- 
ririlor Congresului al XI-lea.

în încheierea dezbaterilor au luat cuvin- 
tul tovarășii din conducerea partidului par
ticipant! la plenare.

Plenarele au adoptat programe de mă
suri concrete, practice, privind multiplele 
aspecte ale activității politico-ideologice și 
cultural-educative.

într-o atmosferă de puternică însuflețire, 
au fost adresate telegrame Comitetului 
Central al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, prin care se exprimă adeziunea 
deplină a tuturor oamenilor muncii de la 
orașe și sate — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — la politica internă 
și internațională a partidului și statului 
nostru, voința lor de a-și consacra toate 
forțele înfăptuirii istoricelor hotărîri ale 
Congresului al XI-lea, Programului partidu
lui- de făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și de înaintare a Româ
niei spre comunism.

Scriitorii —la izvorul viu, 

dătător de viață, al realității

Inimi tinere la 
Bistrița-N ăsăud ♦ ♦♦

Sub cerul adine al pământu
rilor din „partea în care Dacia 
apucă spre miază-noapte“, așe
zările Bistriței și Năsăudului 
dezvăluie, înainte de toate, sta
tornicie. Și dragoste, statornică 
dragoste de lumină peste virs- 
tele timpului. Apropiindu-ți rea
litatea și obirșia lor — revela
toare astăzi prin gestul istoric 
sincronizat al specialistului de 
ultimă performanță științifico- 
tehnică cu cel al cercetătorului 
arheolog — prind emoționant re
lief paginile unei îndelungi și 
tonice spiritualități, niciodată 
dezmințită de această „rasă de 
oameni tare, cu liniile alese și 
cu deșteptăciune în față“. O a- 
testă vestigii coborînd din stră
funduri de neolitic, din culturile 
bronzului și fierului, din ne
clintirea marilor fortificații da
cice de la Săratei, Feleac sau 
Arcalia, din vigoarea drumurilor, 
castrelor și minelor romane de 
la Ilișua, Livezi, Orhei sau 
Rodna, din durata vetrelor ce-au 
plămădit voievodatul lui Gelu, 
din trăinicia cetăților Rodnei și 
Ciceiului. O mărturisește patri

moniul viu al unora dintre cele 
mai scinteietoare exprimări ale 
culturii noastre populare. O sem
nifică cronica vechilor școli și 
casine române dedicate culturii 
și unității naționale. O dăltu- 
iește, cu fulger de cuget, plum
bul incandescent al scrierilor lui 
Coșbuc și Rebreanu.

O confirmă și reconfirmă a- 
cum, la dimensiuni revoluțio
nare, noile ctitorii ale geniului 
autohton pe planșetele de pro
iecție și în halele de hărnicie 
ale unei tinere industrii care, 
ambiționlnd să realizeze în 1980 
o valoare totală a producției de 
98 de ori mai mare față de 
1938, promovează temerare pre
miere ale industriei republicane. 
Făurind, în rostire curentă, 
„produse de înaltă tehnicitate1' : 
electrofiltre, linii tehnologice 
pentru laminoare, textile nețe
sute și extralate ș.a.m.d. Impli
cit însă, creații care cutează 
poetic. („Noua noastră industrie

LIVIU CERNAIANU

(Continuare in pag. a 11-a)

• St»©»®7
O reuțita repetiție înaintea IO.

„INTERNAȚIONÂLELE'IeTtletism
-EDIȚIA XXII-

Programate cu 9 săptămâni înaintea J. O. 
de la Montreal, campionatele internațio
nale de atletism ale României s-au des
fășurat sub semnul unor dispute pasionan
te, cu numeroși spectatori care au răs
plătit cu vii aplauze reușitele participanți- 
lor. In cele două zile de concurs, pe Sta
dionul „Republicii" au evoluat specialiști 
ai probelor de alergări, sărituri și aruncări 
din 12 țări, mulți dintre ei componenți ai 
loturilor olimpice ale Cubei. Cehoslovaciei, 
Bulgariei, Austriei, R. D. Germane, Iugo
slaviei, României, Norvegiei etc. Printre 
protagoniști s-au numărfit o serie de ve
dete ale atletismului mondial, care și-au 
onorat cartea de vizită, oferind un spec
tacol sportiv atractiv, cu întreceri de o 
ridicată valoare tehnică și care s-au în
cheiat cu noi recorduri și performanțe de 
seamă.

In prima zi am asistat la o suită de 
probe spectaculoase, la care sportivele și 
sportivii din lotul republican au obținut 
unele succese remarcabile, demonstrind o 
bună formă sportivă. Tinărul atlet con- 
stănțean Ilie Fioroiu a ciștigat de o ma
nieră categorică cea mai dificilă cursă, de 
10 000 m. Chiar de la primul tur de pistă, 
Fioroiu s-a detașat de pluton și alergind, 
solitar, intr-un tempo susținut, a reușit,

în final, să stabilească un nou record re
publican și al campionatelor internațio
nale, fiind cronometrat cu timpul de 
28’6”6/10. Pe locul 2 s-a clasat tot un atlet 
de la Farul Constanța, Cătălin Andreica. 
Deosebit de atractivă a fost și cursa fe
minină de 1 500 m., dominată de două 
atlete din lotul nostru. Semifondista Ma- 
ricica Puică a condus mai bine de două 
ture și se părea că. va termina învingă
toare. Insă recordmana probei, experi
mentata atletă Natalia Andrei-Mărășesru, 
cu un finiș entuziasmant, a trecut prima 
linia de sosire, dublindu-și succesul cu un 
record național : 4’7”7/J0. Cu mult interes 
a fost urmărită întrecerea de la sectorul 
de aruncarea discului, unde vicecampio-i- 
na olimpică Argentina Menis a avut o com
panie selectă, pe valoroasele atlete Car
men Romero (Cuba), a doua performeră 
din lume (69,06 m.), Cristina Betancourt 
(Cuba) și Evelyn Schlaak (R.D.G.), re
cordmana mondială de junioare (64,94 m.). 
In ascensiune de formă. Argentina a cu
cerit titlul de campioană cu un rezultat 
remarcabil : 67,96 m. — nou record repu-

M. LERESCU

(Continuare în pag. a lll-a)
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IN PREGĂTIREA CONGRESULUI EDUCAȚIEI POLITICE Șl CULTURII SOCIALISTE
„Educația patriotică nu este 

-o lecție» care se invață după un 
singur «-manual». Ideea de pa
triotism trebuie să constituie a- 
xul central al întregii activități 
desfășurate, în multiple și di
verse forme, în cluburile și ca
sele de cultură ale tineretului, 
în intilnirile de lucru săptămi- 
nale ale secretariatului nostru 
cu directorii cluburilor — la ni
vel de municipiu — am insis
tat în mod special asupra aces
tui deziderat fundamental al e- 
ducării tinerilor, asupra necesi
tății de a fi abordată cu mai 
multă mobilitate și originalitate 
tematica patriotică, intr-o gamă 
largă de manifestări, cit mai a- 
proape de nivelul actual al ce
rințelor și receptivității tinere
tului", ne-a spus tovarășul Ion 
Moraru, secretar al Comitetului 
U.T.C. al municipiului Bucu
rești. Urmărind transpunerea in 
practică a acestor principii în 
programele cluburilor bucu- 
reștene, am remarcat — în an
samblu — preocuparea pentru 
îmbogățirea și diversificarea ti
purilor de activități cu caracter 
patriotic, preocupare finalizată, 
pe alocuri, cu rezultate certe. 
Din păcate însă, nu întotdeauna, 
Ideile generoase reușesc să în
vingă schematismul și spiritul 
rutinier de lucru, să se concre
tizeze în acțiuni eficiente, de re
ală audientă în rindul publicu
lui tînăr. Avem aici în vedere 
două planuri, acela al conținu
tului și acela al formelor de rea
lizare, a căror convergență, ho- 
tăritoare în reușita oricărei ma
nifestări, este adeseori neînțe
leasă.

Nu o dată, teme de importan
tă majoră ca : Tineretul și con
temporaneitatea, România in 
conștiința lumii, Rolul organiza
ției de tineret în dezvoltarea de
mocrației socialiste etc. au fost 
tratate simplist, superficial și 
expeditiv, Printr-o înțelegere 
îngustă, restrictivă ce mai dăi
nuie încă în unele cluburi capi
tolul educație patriotică este a- 
coperit numai prin expuneri și 
conferințe deseori aride, marcate 
de formalism, fără o raportare 
directă la categoriile și structura 
publicului, la nivelul său de 
percepție. Oare acțiunile artis
tice de răsunet ca spectacole, 
cenacluri, medalioane literar 
muzicale, concursuri de inter
pretare gen „Steaua fără nume" 
nu ar putea reprezenta tot ati- 
tea mijloace de realizare a edu
cației comuniste ? în raidul nos
tru ne-am convins că lucrul este 
posibil și consemnăm citeva ma
nifestări de acest gen în dorința 
ca ele să fie generalizate. 
Inițiativa de la Ecran Club de 
a reuni cenaclul literar cu grupul 
folk și de a realiza cenacluri te
matice unde sînt evocate perso
nalitățile unora dintre cei mai 
reprezentativi poeți români cla
sici și contemporani și a unor 
eroi naționali — Mihai Viteazul, 
Ștefan cel Mare, Tudor Vladi- 
mirescu, Avram Iancu, Constan
tin Țurcanu, modelul real al lui 
Penes Curcanul, utecistul Vasile 
Roaită ș.a. este, în acest con
text, demnă de menționat. în
cercări de a extinde aria tema
tică a acțiunilor patriotice, de a 
le adapta — într-o viziune mo
dernă, complexă — cerințelor 
tinerilor, am găsit și la alte ci- 
teva cluburi din Capitală. La 
Clubul T-4, în pregătirea Con
gresului educației politice și cul
turii socialiste, a fost inițiat un 
ciclu de acțiuni intitulat Memo
ria pămintului românesc. Sint 
cuprinse aici o expunere, un 
montaj literar-muzical, o evo
care, un medalion — realizate 
cu sprijinul unui colectiv de 
cercetători științifici de la Mu
zeul de istorie a partidului, a 
mișcării revoluționare și demo
cratice din România, de la Mu
zeul de istorie al R.S.R.. de la 
Muzeul de istorie a literaturii 
române.

La Clubul T-i, acțiuni cu ca
racter patriotic, cu mare priză 
la spectatori sint și întâlnirile ti
nerilor muncitori din întreprin
derile sectorului cu elevii ulti
melor clase de liceu și discuțiile 
lor — sub genericul Generația 
timpului nostru — despre mun
că, despre importanța calificării 
într-o meserie, despre simțul 
datoriei și răspunderii la locul 
de muncă, despre atașamentul 
fată de întreprindere, despre a- 
portul tinerilor la realizările ei 
economice de zi cu zi. Și 
la Modern Club, două cicluri 
noi : Realizările României socia
liste oglindite in film — Tinăra 
generație de cineaști preocupată 

de filmul de actualitate și Tine
rii de azi, eroi ai literaturii con
temporane — evidențiază, de a- 
semenea, un unghi mai larg in 
abordarea tematicii patriotice. O 
interesantă și atractivă formă de 
educație patriotică am întîlnit și 
la Universal Club. „încă din pri
mele săptămini de la debutul 
ciclului de filme documentare 
România pitorească, achizițio

Educația patriotic» 
in cluburile tineretului

nate de la I.C.M.B. și Publitu- 
rism — ne-a spus tovarășul 
Gheorghe Lagu, directorul clu
bului — s-a format un grup 
compact de tineri muncitori din 
platforma industrială a sectoru
lui, care urmăreau cu regulari
tate proiecțiile noastre. înce
tul cu încetul, am conferit vi
zionărilor un caracter mai com
plex, invitind diferiți specialiști 
— economiști, geografi, cercetă
tori, oameni de artă — să facă 
comentarii pe marginea filme
lor prezentate. Astăzi, acest ci
clu se bucură de o largă par
ticipare, determinînd, in rindu- 
rile tinerilor, o adevărată „miș
care" de turism, entuziasmul de

MANIFESTĂRI CULTURAL-EDUCATIVE
• Alba

Mii de tineri de pe cuprinsul 
județului Alba au participat du
minică la o impresionantă intil- 
nire cu istoria, organizată pe 
străvechea vatră de țară româ
nească — Apulum. Treclnd pe 
sub arcadele celor două porti 
care străjuiesc intrarea in ceta
tea multiseculară, martoră a 
unor vremuri zbuciumate, ei 
s-au oprit la obeliscul ridicat in 
memoria martirilor răscoalei de 
la 1785, Horia. Cloșca și Crișan, 
simbol al luptei poporului pen
tru eliberare națională, unitate, 
independentă și progres social 
După tradiționala intilnire cu 
membrii Biroului Comitetului 
județean de partid, care s-a 
transformat intr-un fructuos co
locviu despre menirea și înda
toririle tinerei generații in ope
ra de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, 
participanta au vizionat spec
tacolul de evocare istorici „De 
aici, din vatra țării", in care 
au fost glorificate vitejia și 
bărbăția strămoșilor noștri, ero
ismul și spiritul de sacrificiu do
vedite de poporul romiin de-a 
lungul veacurilor in lupta pen
tru apărarea ființei sale națio
nale. a drepturilor sale la o e- 
xistentă liberă și independentă. 
Corurile reunite ale Casei de 
cultură din Blaj și Școlii ge
nerale nr. 2 din Sebeș, tinerii 
recitatori din municipiul Alba 
lulia au interpretat poezii și

Inimi tinere la Bistrița-Năsăud...
(Urmare din pag. I)

textilă ? Varianta moderni a 
coșbucienelor „Fire de tort") 
Da, oamenii Bistriței și Năsăudu- 
lui au o certă aptitudine a crea
ției. A soluțiilor limpezi, temei
nice. Ei nu se complică in filo
zofii sinuoase, ci caută totdea
una drumul direct, propriu că
tre înțelesuri și acțiune. Gestul 
lor cotidian respiră permanență 
și exprimă pretutindeni — in 
ceasurile muncii sau ale timpu
lui de răgaz — invidiabilă dis
ponibilitate pentru arta simpli
tății, pentru farmecul și vigoa
rea esențialului. Profund auten
tici prin tot ceea ce înfăptuiesc, 
ridică, surizind cu modestie, 
moderna statură a județului cu 
uneltele omeniei moștenite din 
strămoși : hărnicie, adevăr, fru
musețe. Clădesc, iubesc și medi
tează in aerul tare al inteligen
tei care, năzuind, simte mereu 
vibrind pămintul sub picioare. 

a organiza excursii, călătorii la 
monumente istorice, la case 
memoriale din București și din 
județele Învecinate".

„Noi, tinerii din organizația 
U.T.C. a întreprinderii „Vulcan" 
— ne afirma tovarășul Ilie Cio- 
cirlan, secretarul comitetului 
U.T.C. — am considerat viziona
rea spectacolului Bălcescu la O- 
peră și a piesei Viața unei fe

mei la Teatrul Național o acți
une patriotică, așa cum am con
siderat și dezbaterea ce a avut 
loc recent in secția cazangerie 
pe tema Codul principiilor și 
normelor muncii și vieții comu
niștilor, ale eticii și echității so
cialiste îndreptar al activității 
tinerilor, la care a participat to
varășul prof. dr. Nicolae Ță- 
ranu". Director al cursului de 
Istorie națională din cadrul 
Universității Populare a Casei 
de cultură a sectorului 6, prof, 
univ, dr. Dumitru Almaș, ne-a 
spus : „Educația patriotică nu 
poate fi despărțită astăzi, mai 
mult ca oricînd, de normele 
eticii și moralei comuniste, de 

cintece revoluționare, care in 
decursul ultimelor decenii au 
îmbărbătat la luptă și muncă 
generații de tineri, in final a 
fost prezentat un frumos pro
gram cultural-artistic susținut 
de orchestra și soliștii Ansam
blului folcloric „Țarina", echi
pele de dansuri ale Casei de 
cultură din Sebeș, căminele cul
turale din Sona, Liceul „Bet- 
hlem Gabor" din Aiud, orches
tra de muzici ușoară a clubu
lui tineretului din Alba lulia, 
formația de dansuri tematice a 
Liceului metalurgic „Refractara" 
și altele. Manifestarea de la 
Obeliscul lui Horia, Cloșca și 
Crișan a inaugurat tradiționala 
săptămină a tineretului, intitu
lată sugestia „Primăvara vieții". 
Amplul ciclu de manifestări cui- 
tural-artistice organizat cu acest 
prilej va cuprinde sesiuni de 
referate și comunicări științifi
ce, seri cultural-distractive de
dicate tinerilor fruntași in pro
ducție. dezbateri pe teme de 
morală și etică, intilniri cu 
specialiști din industrie și a- 
gricultură. zile record in produc
ție ți in activitatea patrio
tică, concursuri, simpozioa
ne, vernisaje a.'e unor exporun 
de pictură, sculptură si grafici 
etc. Manifestările se vor înche
ia. ca de obicei, eu mult aștep
tatul concurs de muzică popu
lară ..Floarea de la Xegrileasa". 
urmat de o serbare cimpenesci 
organizată in frumoasa Poiana a 
narciselor.

AL. BALGRADEAN

Și le mai este profund pro
priu acestor oameni un îndătinat 
sentiment al solidarității de 
mare familie. Sint dinții, in în
treg județul, numai vreo trei 
sute de mii, dar e totuși de mi
rare cum pe străzi, in halele 
noilor uzine sau la marile ser
bări tradiționale (este, cred, par
tea de țară cu cele mai nume
roase asemenea grandioase des
fășurări ale artei populare .') 
știu să se cheme pe nume, chiar 
dacă satele dumnealor se află 
la zeci dz kilometri depărtare. 
Căci la Bistrița-Năsăud hotarele 
așezărilor afirmă, prin valori 
proprii, un dialog întremător de 
unitate spirituală. Așa a fost 
ți-n zilele cind țăranii au obiș
nuit a-și scoate căciula trecind 
prin fața liceului din Năsăud 
(unul din primele citadele ale 
invățămintului românesc d:n 
Transilvania) așa e. cu osebire, 
astăzi cind autobuze cu munci
tori navetiști ai tinerei industrii

educația prin cultură, prin mun
că. Avînd în vedere că arta 
noastră stă sub semnul unei an
gajări partinice, militante a cre
atorilor, că însăși cultura se 
definește printr-un pregnant 
caracter patriotic, educarea pa
triotică a tinerilor nu se poate 
concepe fără o educație com
plexă. prin formele multiple 
ale artei, ale științei, ale cultu
rii politice și morale ale po
porului. Noi, în consiliul de 
conducere al Casei de cul
tură a sectorului 6, am pro
pus o serie întreagă de acțiuni 
cum ar fi serile de întrebări și 
răspunsuri, intilniri și discuții eu 
oameni de cultură, eu eroi ai 
muncii socialiste, cu oameni de 
știință. Am deschis ciclul de ex
puneri pe tema Cetăți ale rezis
tenței ți eroismului românilor. 
Popasuri la vetrele istoriei ro
mânești — Șelimbăr, Cluj-Na- 
poca la anul 1801, Mărășeștii, 
Suceava, Tirgoviștea, Sibiul ș.a. 
Indiscutabil, in programul de e- 
ducare a tineretului in așezâ- 
mintels culturale trebuie gă
site și inițiate forme variate 
și originale de activități, a că
ror tematică să aducă o gene
roasă deschidere spre trecutul 
glorios al poporului, dar și spre 
prezentul și realitățile vieții 
contemporane, activități adec
vate spiritului modern al omu
lui de astăzi, la nivelul pregăti
rii tineretului nostru, pe care 
noi înșine, educatorii ți profe
sorii, l-am dorit și îl dorim cit 
mai exigent".

ALINA POPOVTCI

• Salaj
Ieri, In localitățile județului 

Sălaj, peste 10 000 de tineri au 
participat la numeroase acțiuni 
cultural-artistice și sportive or
ganizate de Comitetul județean 
al U.T.C. in intimpinarea Con
gresului educației politice și 
culturii socialiste. Mai multe 
formații artistice din orașul Za
lău ți din satele învecinate au 
prezentat pe scena Casei de 
cultură a sindicatelor un frumos 
spectacol muzical-coregrafic, la 
care și-au dat concursul peste 
360 de pionieri, elevi, uteciști 
din unitățile economice ale ju- ! 
dețului. In orașele Jibou ți 
Simitul Silvaniei, in cotiuw.'i i 
lleanda ți Horoatul Crasnei au ț 
fost organizate simpozioane, j 
dezbateri, colocvii, alte acțiuni I 
cu caracter educativ. Formațiile i 
artistice ale tinerilor sili yeni au 
susținut după-amiazi mai multe | 
spectacole in Poiana Bridetulu:. | 
un minunat loc de agrement, 
unde au venit să-ți petreacă 
timpul liber peste 2000 de tinen 
Tot ieri, in localitățile C zer. 
Jibou, Gilgăul Aimasului, N**- 
falău s-a desfășurat cea de-a 
opea edtțte ■ „Capei Viilor" la 
handbal, fotbal, voiai. o»nd r 
atletism. La aceste întreceri au 
participat 1 W de tineri din co
munele așezate de-a lungul văi
lor ce străbat județul Sălaj.

N. MILITARU

bistrițene către Feldru, Reteag 
sau alte puncte ale județului 
unesc nu numai ample penme
tre teritoriale, ci și o tumul
tuoasă ți familială forță umani.

Unui asemenea aluat de oa
meni ii este proprie, ba chiar 
definitorie, cutezanța ; afirmată 
in fapta fiecărui loc de muncă, 
in proiectele celor 50 de capaci
tăți industriale noi ți dezvoltări, 
in splendidul avint al chemării : 
„să realizăm in fiecare an al 
epopeii 1976—1980 atit cit in in
tre? ultimul cincinal".

Pentru tinărul de la acest 
strung ultramodern pe care-l 
domină, ca pe-un clavir, eu ges
turi atit de sigure, cutezanța a 
devenit dealtfel logica firească 
a propriei deveniri. Cu numai 
doi ani in urmă, cupola halei 
i se păruse mai imensă decit 
tot cerul satului de acasă. Acum 
locuiește la căminul de ne fami
liști, o duce „bine-mulțumesc", 
are meseria la degetul mic, dar

„Cartea în care 
ne oglindim" 

Premiile literare ale revistelor
„Cutezătorii" șl „Jobârat"

Simbâtă. 15 mai. a avut Ioc, 
la sediul redacției revistei ..Cu
tezătorii*, festivitatea de decer
nare a premiilor literara a!n 
revistelor „Cutezătorii” ți „J6- 
barat". premii conferite de că
tre cititorii-pionien part im par. ti 
la anchetele „Cartea in care ne 
oglindim* si „Cartea oara mâ a- 
jută să cresc*.

Anchetele literare ale celor 
două reviste au constituit cadrul 
in care eititorii-copu au fost 
invitați ai-și exprime opțiunile 
asupra cărților destinate lor in 
cursul anului editorial 1975. Pen
tru prima oară. o publicație pen
tru copii cheamă pe cititorii săi 
să-ți exprime cuvintul asupra 
literaturii care li se adresează, 
asupra cărților In care se oglin
desc. se regăsesc cu candorile. 
cu elanurile si aspirațiile virstei 
lor generoase, cutezătoare. Cele 
două reviste au propus atenției 
o listă de cărți, rezervîndu-le 
totodată participanților la an
chetă dreptul de a-și exprima 
opinia și asupra altor volume. 
Dintre cărțile propuse spre con
sultare și apreciere, cele mai 
multe opțiuni au fost întrunite 
de următoarele volume pentru 
copii si tineret :

Fantastica aventură î 101 de 
Stefan Berciu ; Ei doi si Pipo 
de Ion Grecea ; Comoara loco-

Liceul nr. 15 din Capitală 

a împlinit o jumătate de veac
Anlversarea a S decenii de e- 

r.rer.ii a marcat in viața Liceu
lui real-umanist nr. 1S din Ca- 
pnală un moment de rcaiâ satis
facție si leptlna mtodna eOruta 
ir.trtxul colecmr a! scolii i-a tn- 
eiuaat otaooel t*asaaas>e de scr
ees. tasserise cu Utere de akr tu 
bilanțul anului futeLar. De la acvi
la modestă tnftintatf acum » de 
aaL prestigiosul Ucu* a străbătu-, 
un drum ascendent, a format si 
instruit generații de oameni, demni 
constructori ai României mo
derne.

în încheierea festivităților, eei 

exigențele cresc, s-a tnscris și la 
„serat". Mereu trebuie >d înveți, 
,.cd tiniem industrie pioner nu 
numai in județ, ei in țară*.

Spectaculoasa biografie a mul
tor alți asemenea „excelenți" 
strungari, frezori, lăcătuși, su
dori. macaragii, operatori, elec- 
troniști, ehimiști din tinăra 
promoție a tinerei industrii bis- 
tnțene reeditează aceeași cute
zătoare conjugare a destinului 
fiecăruia eu cel al munci pe care 
o făuresc și care-i făurește ca 
oameni ai unui timp eroic.

Relieful spiritual al întregului 
județ trăiește, in infinite ipos
taze ți exprimări, clipa fierbinte 
a conectării la tensiunea revo
luționari a culturii care sincro
nizează omul cu epoca. Scoli 
profesionale ți licee de specia
litate ; cursuri intensive de ca
lificare și reciclare, colective de 
inovație tehnică : cursuri de dis
ciplină muncitorească : biblio
teci, cluburi și politehnici mun- 

tenenlului Balica de Leonida 
Neamtu ; Enigma florii albe de 
luliu Raliu. La rindul lor, citi
torii revistei „Jobârat* au acor
dat premii următoarelor cărți : 
Cipi, acest pitie uriaș de Fodor 
Sandor : Fintina prințesei triste 
de Kănyâdi Sandor : Călătorie 
pe harta țării de Marton Lili ; 
Vn leagăn pe cer de Sută An
dras. Pioniera Daniela Drogo- 
reanu. locțiitoare a președintelui 
Consiliului National al Organi
zației Pionierilor, a înminat di
plomele și trofeele „Pana de 
aur* din partea celui un milion 
de prieteni ai revistei „Cuteză
torii*. Mulțumind călduros in 
numele scriitorilor premiați. Ion 
Grecea a spus : „Această „Pană 
de aur", trofeu simbolizind con
deiul poetului, al prozatorului, 
ne îndeamnă la a scrie o litera
tură de aur pentru cei mai ti
neri cititori ai patriei",

în încheierea festivității, pio
nierele Daniela Roman și Emilia 
Kiss au subliniat. încă o dată, 
în numele tuturor cutezătorilor, 
ideea că „aceste cărți scrise pen
tru noi și despre noi ne ajută să 
devenim mai buni, mai frumoși, 
mal cutezători, să fim adevărați 
Feti-Frumoși comuniști".

ILEANA PIȚA

prezenți au adoptat textul u- 
r.ci telegrame adresate Comitetu
lui Central al P.C.R., tovarășului 
N1COLAK CEAUSESCU. în care 
colectivul de cadre didactice și e- 
tevi au exprimai dragostea si re- 
e.-»șt--a față de partid, fată de 
•aeretarul său ger.erai, hotârîrea 
tinere» generam de a se forma 
ea oameni eu o Înaltă conștiință 
politică si profesională, partici
pant! activi la măreața operă de 
edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

ILEANA PODOLEANU

citoreșii ; cabinete de științe 
sociale ; zile ale profesiei ; con
sfătuiri ți dezbateri ; spectacole, 
expoziții ți concerte ; „olimpiade 
ele intirziaților" sau „procese 
ale rebuturilor" — toate explică, 
argumentează, dezbat, critică ți 
stimulează, in graiul concret al 
vieții fiecărui colectiv și atelier 
de muncă — modelind și pro- 
movind pretutindeni, tot mai 
convingător, noua personalitate 
muncitorească in acțiune. A per
sonalității care. conștientă de 
drepturile ei legitime la cultură, 
cucerește temerar universul cu
noașterii. restabilind, sub soarele 
patriei libere, echilibrul firesc 
al demnității umane.

Purtind ștafeta marilor idea
luri plămădite la dogoarea iubi
rii de tară prin rlvna atitor 
generații, oamenii Bistriței și 
Ndsiudului trăiesc istoria in 
gestul fecund al creației demne. 
Firesc, fără emfază, cu simțul 
acut al datoriei, ei ctitoresc as
censiunea îndreptățită a hărni
ciei la spiritualitate. La Bistrița 
Năsăud, toate inimile sint tinere.

—-—-—7
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„Doi oameni 
în oraș*4

Este simplu și nepretențios fil
mul acesta atit de trist și de 
grav despre un om care-și pier
de increderea nu in justiție, ci 
intr-o întreagă societate indife
rentă la destinul individual, in
tr-o societate în care neîncre
derea. suspiciunea duc la dis
perare și crimă, intr-o societate 
in care aparatul polițienesc șl 
eel justițiar au devenit un fel 
de mecanisme in sine, ce ig
noră omul eăutind numai fapta. 
O asemenea societate, lipsită de 
umanism, este, sugerează filmul, 
ea însăși generatoare de delinc
ventă. Jose Govanni (regizorul 
acestei coproducții franco-ita- 
liene) prezintă tot timpul, in
tr-un plan subînțeles acțiunii, 
această lume ea pe o medalie, 
ale cărei fațete sint una indi
ferența și cealaltă vinătoarea. 
Indiferența față de destinul o-

Selectiuni muzicale
• în pregătirea Congresului 

educației politice si culturii so
cialiste, marți 18 mai ora 20 la 
Ateneu, un nou concert simfo
nie cu participarea violonistului 
Ion Voicu, Dirijor Emanuel Eie- 
nescu. în program : Enescu — 
Rapsodia I-a, Wieniawski — 
Concert pentru vioară și orches
tră in re minor, Beethoven — 
Simfonia a Vil-a.
• In ciclul După amiezile 

muzicale ale tineretului, marți 
18 mai ora 18 la Sala mică, un 
Recital de sonate : Vladimir 
Nemțeanu — vioară, Dan Ata- 
nasiu — pian. Tinerii soliști vor 
interpreta : Sonata a Vii-a în 
do minor de Beethoven, Sona
tina de Tiberiu Olah. Sonata 
nr. 1 în fa minor de Prokofiev.
• Trio Barocco (R. P. Polo

nă) — Barbara Swiatek — flaut, 
Stefanska Lukovlcz — clavecin, 
Jerzy Klocek — violoncel, vor 
susține un Recital extraordinar, 
luni 17 mai ora 20 la Sala mică

CALITATE SI•> .
(Urmare din pag. 1)

VI în lume, poate contribui în 
și mai mare măsură la crește
rea eficienței comerțului nos
tru exterior. Două ramuri cu 
tradiție — industria agro-ali- 
mentară și industria locală și 
de artizanat — ale căror pro
duse sint intens solicitate de 
mai muiți ani pe piața inter
națională, ne-au făcut dovada 
unei permanente reînnoiri sor
timentale in pas cu cerințele 
tot mai ridicate ale consuma
torilor interni și externi. La un 
alt pol. două ramuri noi pro
ducătoare de bunuri de con
sum — electronică și electro
tehnică. construcții de mașini 
— ne-au demonstrat că tinere
țea lor nu constituie un impe
diment pentru a oferi produse 
avînd parametri calitativi și 
funcționali la nivelul tehnicii 
mondiale. Doar cu titlu de e- 
xemplu, amintim că televizoa
rele ți aparatele de radio se 
exportă în țări cu producție de 
virf în acest domeniu — Aus
tria, Elveția, R.F.G., S.U.A. etc. ; 
că minicalculatoarele au per
formanțe similare produselor 
din țările cu tradiții ; că cei 
care construiesc autoturismele 
Dacia și ARO fac permanente 
eforturi de înnoire și moderni
zare a produselor lor ; că ele
gantele și modernele biciclete 
construite la Zărnești fae față 
gusturilor celor mai pretențioa
sa ; că începem să ne înscriem 
cu bune rezultate in competiția 
internațională cu producția de 
aparatură medicală optică și 
didactică, cu utilaje destinate 
industriei textile. Industria chi
mică, la a cărei ofertă ne-am 
referit pe larg intr-un număr 
anterior, face în modul cel mai 
pregnant o dovadă — confir
mată, dealtfel, de către toate 
celelalte ramuri : produsele ro
mânești sint in cea mai mare 
parte rodul activității de con
cepție proprie, un argument în 

mului, față de posibilitățile lui 
de formare, de existență și de 
educare-

„Teroare 
pe uliță"

Acțiunea filmului realizat de 
Vladimir Tadej se petrece in
tr-un sat din Iugoslavia in zi
lele premergătoare și în timpul 
ocupației fasciste. Este, cu sen
sibilitate și îndemînare, creată 
atmosfera, unei țări in care oa
meni de diferite naționalități, 
uniți de veacuri, duc o viață 
pașnică și liniștită, in umbra 
unor tradiții milenare, ca ți mo
mentul acela, aproape impercep
tibil, in care din frați și vecini 
oamenii devin dușmani pentru 
că pe neașteptate unii încep si 
facă parte dintre ocupanți, în
vingători, iar ceilalți dintre o- 
cupați, învinși,

MIRUNA IONESCU 

a Palatului. în program i Pe- 
puseh — Sonata în sol minor, 
Telemann — Concert în mi ma
jor, Vivaldi — Sonata în la mi
nor, Rameau — Concertele nr. 1 
și nr. 2.

g Recital de duo — Margare
ta Gabriel Ionescu — pian șl 
Constantin Ionescu Vovu — 
pian vor interpreta lucrări pen
tru pian la patru mîini de W.A. 
Mozart.
• Un eoncert-eveniment, Joi 

20 mai ora 20 la Sala Radio- 
televiziunii. Dirijor Iosif Conta, 
soliști David Ohanesian, Jean 
Jacques Kantorow (Franța) și 
Maria Louisa Bastyns (Italia), 
în program : Doru Popovicl — 
Poemul vocal simfonic pentru 
bariton și orchestră „Noapte de 
august", F. M, Bartholdy — 
Concert în mi minor pentru 
vioară ți orchestră, Tiberiu 
Olah — Evenimentele 1907, Ca
mille Saint Saens — Concertul 
nr. 5 în fa major pentru pian și 
orchestră.

EFICIENTA
plus că stă în puterea noastră 
să ne afirmăm în tot mai mul
te ramuri ca un producător de 
bunuri situate la nivelul cel 
mai înalt de calitate și compe
titivitate.

Cu justificată satisfacție, nu
meroși specialiști au remarcat 
faptul că TIBCO’76 a înfățișat 
o gamă variată de produse noi, 
de o înaltă tehnicitate, func
ționalitate și calitate, realizate 
atit de întreprinderile româ
nești, cit și de cele reprezenta
te de către expozanții străini 
la tirg. Aprecierile elogioase au 
căpătat o expresie concretă in 
suita de tranzacții comerciale 
de export, care cuprind o largă 
gamă de produse, încheiate de 
întreprinderile de comerț exte
rior românești cu parteneri din 
Anglia, Arabia Saudită, Aus
tralia, Austria, Belgia, Dane
marca, Elveția, Finlanda. Fran
ța, R.D. Germană. R.F. Germa
nia, Grecia, Iordania, Italia, 
Iugoslavia, Liban, Libia. Olan
da, Polonia, Qatar, Siria, Su
edia, S.U.A., U.R.S.S., urmînd 
a se concretiza și alte contrac
te — ceea ce constituie dovada 
cea mai convingătoare a largu
lui interes de care se bucură 
produsele românești, a competi
tivității acestora pe piața mon
dială. în același timp, întreprin
derile românești au perfectat 
contracte pe linia importurilor, 
îndeosebi in domeniul mate
riilor prime și diverselor uti
laje, De altfel, intensa activi
tate de negocieri și perfectări 
de contracte reciproc avanta
joase a constituit principala 
caracteristică de eficiență a ce
lei de-a treia ediții a TJBCQ. 
Prin întreaga sa desfășurare, a- 
ceastă importantă manifestare 
expoziționaiă, găzduită de Capi
tala României, a adus o reală 
contribuție Ia dezvoltarea 
schimbului de valori materiale, 
de idei și experiență, la pro
movarea colaborării economice 
internaționale.

MINISTERUL INDUSTRIEI CHIMICE
C.D.P.P. „P.E.C.O." - BUCUREȘTI

Centrala pentru desfacerea produselor petroliere „P.E.C.O.” 
București, încadrează pentru activitatea de proiectare urmă
torul personal :

• ingineri proiectanți specialitatea tehnologia produselor 
petroliere ;

• ingineri proiectanți construcții civile și industriale ;
• ingineri proiectanți mecanici utilaje și instalații petro

liere ;
• ingineri proiectanți automatiști și A.T.M.
• ingineri proiectanți Instalații termice ;
• proiectanți construcții civile și industriale :
• proiectanți instalații termice, centrale termice, rețele, 

instalații tratare ;
• proiectanți instalații electrice forță și iluminat;
• proiectanți instalații automatizare și A.T.M.
• proiectanți instalații tehnologice ;
• cartograf ;
• desenatori tehnici ;
• tehnician pr. devize ;
• calculator devize :
• proiectant principal avize, acorduri, observații, constatări, 

grafice cadru ;
• proiectanți instalații și rețele sanitare, canalizări, abur 

apă ;
• dactilografe ;
• contabil, contabilitate generală.
Condițiile de studii și stagiu pentru ocuparea acestor func

ții sint cele prevăzute de Legea nr, 12/1971,
Retribuirea se va face în conformitate cu Legea nr. 57/1974, 
Relații suplimentare la telefon ; 15 49 55,

întreprindere de Stat cu sediul în București, 
:ncadreazâ, conform prevederilor Legii nr. 12/ 
1971 casier principal și conducător auto.

Informații suplimentare la telefon 8753 90.

Importante reduceri 
de tarife la bilete 

pentru odihnă 
pe litoral!

Toate OFICIILE JUDEJENE DE TURISM și 
filialele întreprinderii de turism, hoteluri și res
taurante din București vâ oferă în această 
perioadă bilete pentru odihnă în stațiunile de 
pe litoralul Mării Negre, la tarife reduse pînă 
la 50% pentru cazare și masă în hoteluri, în 
lunile mai și iunie a.c.

Posesorii biletelor beneficiază și de o redu
cere de 50% la transportul pe C.F.R.

ÎNTREPRINDEREA DE FORAJE BUCUREȘTI

Șantierul 1 Lucrări Speciale București; 
Calea Moșilor nr. 132, sector 3,

încadrează

• conducători auto

• tractoriști rutieriști

• mecanici auto

• mecanici utilaj foraj

Informații la telefon 164195, 132027.

întreprinderea de pompe București str. Ziduri Moși nr. 25 
Sect. 3 (lingă Halele Obor) încadrează de urgență șef depozit 
și muncitori necalificați pentru calificare in meseria de curați- 
tori sablatori prin practică la locul de muncă cu durata de 
3 luni.

Pe perioada practicii încadrați! vor fi retribuiți cu o retri
buție lunară de 1 265 lei, iar după calificare vor fi retribuiți 
cu 1 570 lei lunar și vor lucra in acord.

Pentru calificare se fac încadrări din toată țara, pe baza 
adeverinței de la C.A.P.

întreprinderea are cantină unde se pot servi două mese 
contra cost.

La întreprindere se poate ajunge cu următoarele mijloace 
de transport:
- Tramvaie 1, 4, 24, 26, 27 - stația Halele Obor j
- troleibuz 85 - stația Pantelimon.
Pentru relații suplimentare cei interesați se vor adresa Serv, 

Personal tel. 35 19 16.

MINISTERUL CONSTRUCȚIILOR INDUSTRIALE 
LICEUL DE CONSTRUCȚII NR. 4 BUCUREȘTI

POPEȘTI LEORDENl
str. Leordeni nr. 94 sector 5

Telefon ; 83 79 40
Primește înscrieri, începind cu data de 25 mai 1976, pentru 

anul școlar 1976/1977, băieți și fete din toate localitățile țării 
la :

I. Liceu — treapta I
— instalator electrician pentru construcții
— instalator tehnico-sanitar de gaze, de încălziri centrale și 
de ventilație
— dulgher-timplar-parchetar
— zidar-betonist, montator mase plastice
— lăcătușerie generală.

II. Liceu — treapta a II-a — anul III
Se primesc absolvenți ai primei trepte de Ia orice liceu 

din țară la specialitățile :
— construcții civile și industriale
— electromecanic utilaje de construcții
— instalații pentru construcții

III. Școală profesională (ucenicie)
— sudori
— lăcătuși construcții metalice
— lăcătuși mecanici industria constructoare de mașini
—- instalator electrician in construcții
— instalator tehnico-sanitar.

Se asigură bursă de întreprindere și școlaritate, cazare și 
masă in cadrul școlii.

ÎNTREPRINDEREA DE GEAMURI MEDIAȘ,
Șos. Sibiului nr. 38

INCADREAZA PRIN CONCURS i

- Ingineri mecanici
- Ingineri ehimiști
- Tehnicieni mecanici
- Maiștri mecanici

Condițiile de încadrare sînt cele prevăzute de Legea nr. 12/ 
1971.

Informații suplimentare se primesc zilnic intre orele 7-15 la 
Biroul Personal-lnvățămint, Retribuirea Muncii, Io sediul intra- 
prinderii.

Concursul pentru ocuparea posturilor va avea loc la sediul 
întreprinderii.
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AVENHA
TELEGRAME

Președintele Republieii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis regelui Norvegiei, OLAV AL V-LEA, ur
mătoarea telegramă :

îmi este deosebit de plăcut să adrese? Maiestății Voastre, cu 
prilejul Zilei naționale a Norvegiei, cele mai sincere felicitări, urări 
de sănătate și fericire personală, de prosperitate pentru poporul 
norvegian. ...

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenia și colaborare 
existente intre România și Norvegia vor continua să se dezvolte 
spre binele popoarelor român și norvegian, al păcii și cooperării 
internaționale. __________________________ __

lucrări prietenești româno-co- 
lumbiene.

Președintele Marii Adunări 
Naționale a oferit apoi un 
dineu în onoarea delegației 
parlamentare columbiene.

Au participat membri ai Bi
roului M.A.N., ai guvernului și 
conducerii unor ministere,

în timpul dineului s-a toas
tat in sănătatea președintelui 
Nicolae Ceaușeseu și a preșe
dintelui Alfonso Lopez Michel- 
șen. pentru dezvoltarea priete
niei și a colaborării pe multiple 
planuri intre cele două (ari, 
pentru pace și înțelegere între 
popoare.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL XXVIII Clar și... clarobscur

RUGBI: în derbiul ultimei etape a preliminariilor

STEAUA—FARUL 35 — 7 (!)

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
manea MANESCU, a trimis primului ministru al Norvegiei, 
ODVAB NORDLL următoarea telegramă ;

Ziua națională a Norvegiei imi oferă plăcutul prilej de a trans
mite Excelenței Voastre călduroase felicitări, împreună CU eele 
mai bune urări de fericire personală.________ __

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Româ
nia, George Maeovescu, a trans
mis o telegramă de felicitare

ministrului norvegian al aface
rilor externe, Knut Frydenlund. 
cu ocazia Zilei naționale a 
Norvegiei.

Duminică a sosit în Capitală 
Hassen Belkhodja, membru al 
Biroului Politic al Partidului 
Socialist Desturian, ministrul 
agriculturii al Tunisiei, care, la 
invitația Ministerului Agricultu
rii și Industriei Alimentare, va 
face o vizită in țara noastră.

lat sosire, pe aeroportul Ota- 
perti, oaspetele a fost salutat de 
Angelo Miculeseu, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul 
agriculturii și industriei alimen
tare, de alte persoane oficiale.

Au fost prezent; reprezentanți 
ai ambasadei Tunisiei in 
România.

Bentru a discuta realist despre situația tn 
prima noastră divizie de fotbal, in calculul 
hiriiei de-aci incolo trebuie pornit de Ia lo
cul secund al clasamentului In jos, intrucit 
Steaua, dacă mai eiștigă și partida de dumi
nica viitoare, iși poate incepe concediul de 
vară pe litoral, fără nici o grijă și fără să 
se mai prezinte la ultimele confruntări.

Sigur că acest lucru nu se gindește nimeni 
că S-ar putea intimpla, însă o asemenea ima
gine arată exact disproporția dintre liderul 
nostru actual și restul competitoarelor, atit ca 
situație in clasament cit, mai ales, ea manieră 
de comportare și de abordare a Întrecerii in 
acest eșalon ai fotbalului. Seriozitatea, tactica 
adecvată potențialului uman, tehnica indivi
duală de primă mină a militarilor au fost tot 
atiie» suporturi in disputa eu mediocritatea 
in care se eomplaee restul echipelor, lipsite do 
nerv și ambiție și, ceea ce ni se pare și mal 
grav, de „înclinații” pentru acest sport.

Și aș* cum Steaua poate îmbrăca de pe

acum tricourile de campioană, tot astfel stu
denții din Cluj-Napoca, se pot interesa in 
ce serie a „secunzilor" vor activ» in viitorul 
sezon, pentru că la „minuni" asistăm din ce 
tn ce mai rar in vremea noastră și numai o 
„minune" i-ar putea schimba tristul destin.

în rest o serie de zece echipe se „bălăcesc" 
în interval de patru puncte, eu apa in gură, 
ciulind, de la o etapă la alta, cu o lăudabilă 
risipă de energie, dar și de nervi, să sc sal
veze de la inec. Și câ-și consumă proprii 
nervi (vezi și de astă dată buchetul de car
tonașe impărtite de arbitrii), asta incă n-ar 
fi nimic, pentru că, in definitiv, ...„cum iți 
așterni, așa dormi". Dar mai fierb in oala 
seaeă și pe bieții susținători, care constată, 
de multe ori, că socoteala de-acasă n-are ni
mic comun eu eea de pe gazon, și care, in 
ultimă instanță, n-au greșit decit prin faptul 
eă iubesc fotbalul, o dragoste pe cit de neim- 
părtășită, pe atit de nestatornică.

S. UNGUBEANU

SOSIRI
Duminică după-amiaeă a so

sit în Capitală o delegație par
lamentară columbiană, condusă 
de Alberto Santofimio Botero, 
președintele Camerei Reprezen
tanților, care, la invitația Marii 
Adunări Naționale, face o vizi
tă oficială în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspeții au fost salutați de 
Nicolae Giosan, președintele Ma
rii Adunări Naționale. Virgil 
■Jeodorescu. vicepreședinte al 
M.A.N., Ilie Șalapa, președin
tele Comisiei pentru industrie 
și activitatea economieo-finan- 
ciară a M.A.N., Margareta Hau
ser, secretar al M.A.N., Mihail 
Hașeganu, deputat, vicepreșe
dinte al Asociației de prietenie 
româno-columbiană.

A fost present Fernando Ur- 
daneta, ambasadorul Columbiei 
lq București.

în aceeași zi. parlamentarii 
columbieni au fost primiți de 
președintele Marii Adunări Na
ționale, în cadrul întrevederii, 
care a avut loc intr-o atmosferă 
de cordialitate, au fost reliefate 
bunele relații existente între 
cele două țări și popoare, rela
ții ce au cunoscut o dezvoltare 
accentuată ca urmare a intilni- 
rilor și înțelegerilor româno-co- 
lumbiene la cel mai înalt nivel,

★
S-a exprimat, de asemenea, 

satisfacția față de bunele ra
porturi statornicite între parla
mentele din cele două țări, pre
cum și dorința de a dezvolta în 
continuare aceste legături pen
tru promovarea unei largi con

în Capitală a sosit, duminică 
seara. Abd-El Rahman Khane, 
directorul executiv al O.N.U.D.I., 
împreună cu soția, intr-o vizită 
oficială în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Oțo- 
peni, oaspetele a fost Intimpinat 
de Constantin Qance». adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne, de alte persoane oficiale.

CRONICA U. T. C.
Simbătă s-a înapoiat în 

Capitală, venind de la Mos
cova, reprezentantul Consi
liului U.A.8.C.R. care a par
ticipat la Intilnirea reprezen
tanților organizațiilor spor
tive studențești din unele 
țări socialiste.

DIAGRAMA ETAPEI Etapa viitoare

ÎNSOȚIND ECHIPELE 
DE CONTROL

Acțiunile comune ale orga
nelor de miliție și U.T.C., 
pentru prevenirea și sanc
ționarea unor fapte antiso
ciale, iși dovedesc tot mai 
mi/lt eficiența educativi. La 
un sondaj efectuai de Mili
ția municipiului Brasov, îm
preună cu membri ai unor 
comitete U.T.C. din școli, au 
fost sancționați cu închisoa
re contravențională, intre 3 
și 6 luni, conform Decretu
lui 153/1970 șapte tineri fără 
ocupație. Alte trei persoane 
au fost amendate pentru pro
vocare de scandal, iar trei
sprezece pentru încălcarea 
Legii nr, 5'1971, privind folo
sirea și păstrarea actelor de 
identitate. Tinerii cu ținută 
necorespunzătoare «u fost 
avertizați Acțiuni similare 
au fost întreprinse, recent, și 
in orașele Beiuș și Marghita 
(județul Oradea). Au fost 
aplicate 34 de amenzi con
travenționale persoanelor 
care nu ffU respectat norme
le de conviețuire socială, re
gulile de circulație etc., și au 
prevenit opt tineri pentru 
modul de viată parazitar. Pa
ralel cu acțiunile de popu
larizare a actelor normative 
in vigoare, asemenea inter
venții ale echipelor de ordine 
și disciplină devin un instru
ment eficient de educație 
cetățenească a tinerilor,

LA DRUM CU 
MAȘINA FURATA

Pe drumul național nr. g, 
pe raza localității Sustra, ju
dețul Timiș, s-a produs un 
grav accident de circulație. 
Autocamionul 21—Tm—6337,

proprietatea Autobazei co
merciale Timișoara, a părăsit 
Îiartea carosabilă, oprindu-se 
ntr-un pom din dreapta șo

selei și răsturmndu-se. Pa
sagerul care-l insateg pe 
conducătorul auto s-a acci
dentat grav Autovehieolul a 
fast avariat, paguba fiind e- 
valuată la circa 20 000 lei. La 
verificare s-a constatat că 
cel care provocase accidentul 
era tinărul. de 19 ani, Anton 
Adorean. El furase autoca
mionul de la loeul de par
care și-l dirijase fără să po
sede permis de conducere.

Autor al unui similar fapt 
este și Valentin Apetrea din 
comuna Belciugatele, județul 
Ilfov, Grăbit să ajungă 
acasă, a furat autoduba 32— 
B—1261 de la locul de par
care al întreprinderii „Griul" 
din Capitală unde lucrează. 
In ambele cazuri, făptașii au 
„parcat" la miliție, urmind 
să plătească toate oalele 
sparte.

„ZESTREA" FETELOR
Lucia Schiriac și Rodica 

Ciornea, ambele fără ocu
pație, au săvirșit mai multe 
furturi calificate in dauna 
avutului obștesc. Prin înțele
gere, atit împreună cit și 
separat, intrau prin curțile 
oamenilor, furind rufele puse 
la uscat. Lenjerie de eorp și 
de pat, cuverturi, covoare — 
toate furate — completau 
„zestrea" celor două fete. 
Zestre pe care a trebuit s-o 
restituie păgubașilor, in ur
ma cercetărilor întreprinse de 
lucrătorii Miliției municipale 
Botoșani la domiciliul celor 
două infractoare.

Acum vor fi părtașe și la 
săvirșirea pedepsei prevăzu

te de lege. Dar asta este o 
altă „zestre" pe care nu 
și-ar dori-a nici o fată,

UCENICIE 
PERICULOASA

Organele de miliție au de
pistat și reținut pe Ion 
Danciu, muncitor lăcătuș la 
Întreprinderea mecanică „Ni
cotină" lași, și pe Ștefan Di
ma, elev la școala mecanică 
a aeestei unități, care să- 
virșiseră o infracțiune de til- 
hărie. Muncitorul și ucenicul 
au urmărit un cetățean și, la 
loc ferit, i-au smuls servieta 
în care se aflau mai multe 
obiecte și instrumente medi
cale, acte și bani. Nu știm 
dacă elevul sau „maistrul" 
său, a avuț inițiativa. Ori
cum, acest fel de „uce
nicie" este de-a dreptul pe
riculos, Poate intervenția la 
timp a organelor de miliție 
să fi produs efectul pozitiv,

CINE UMBLĂ CU 
MIERE...

Sigur, știm proverbul cu 
mierea. De data asta insă, el 
se referă la altceva. La un 
control efectuat de lucrătorii 
de miliție la abatorul Podari 
din Craiova, s-a găsit asupra 
lui Ion Bucătaru, lucrător al 
acestei unități, cantitatea de 
22 kg salam. Prejudiciul, e- 
valuat la aproape 800 lei, a 
fost recuperat. Iar cel care 
nu a înțeles tilcul preventiv 
al proverbului cu mierea 
care se „ia" pe degete va 
trebui să-l învețe flcuni. 
Pentru că bunul obștesc nu 
este un fagure din care se 
înfruptă toți, de-a valma.

V, R.

STEAUA — OLIMPIA SATU- 
MARE «—» (î—0). Pe linia ulti
melor evoluții bune, steliștii, in 
vervă de joc șl poftă de goluri, 
au repurtat o victorie categorică 
Au marcat : Iordineseu, ' 
ori (min. 3S, min. 3T, 
min- 62), Troi (min. S3 și 
M. Răducaau (min. 74 și 
Iar pentru oaspeți au
Kalscr (min. 64) șl Hategan (min. 
63). De menționat că Iordănescu 
a ratat un penalti In min. 73. La 
tineret-speronțe. 2—1. DINAMO — 
POLI TIMIȘOARA S—S (1—1). în
trecerea dintre ocupantele locu
rilor 2 și 3 s-a încheiat la egali
tate, după un joc de slabă fac
tură tehnieă. Autorii golurilor : 
Cuatov (min- IS). Dudu Georgescu 
(min- 35), respectiv Cotec (min. 
27) și fundașul Păltlnișan (min. 
50). La tineret-speranțe, 3—o. 
A.S.A. TIRGU MUREȘ - RAPID 
1—0 (1—0). Gazdele au clștigat, la 
Urnită, prin golul „semnat" de 
Boioni (min. 42), după o partlăă 
cu multe durități. Manea a fost 
eliminat în min. 90. La tineret- 
speranțe. 1—1. POLI IAȘI — U.T.A. 
1—0 (0—0). Joe de un nivel teh
nic modest. In care gazdele au 
obținut vietoria prin golul Înscria 
de Romllâ H (min. 78). La tjne- 
ret-sperame. 1—1. C.F.R. CLUJ- 
NAPOCA — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA 0—0. Meci viu disputat 
și care s-a Încheiat cu un draw. 
La tineret-sperante, o—3. F.C. AR
GEȘ - SPORTUL STUDENȚESC 
0—0. Formația studențească a 
realizat un nou rezultat de egali
tate — al 6-lea din acest sezon ți

de patru 
min. <8, 
min. «0), 
min. 24), 
înscris :

continuă să fie neînvinsă în 
retur. Le tineret-șperanțe. 2—0. 
F.C. CONSTANȚA - „U“ CLUJ- 
NAPOCA i—e (o—o). unicul goi • 
fost înscris tn ultimul minut, din 
penolH, transformat de Nistor. La 
tineret-speranțe, S—P.C.M. RE
ȘIȚA - S.c. BACĂU 2—0 (t-0). 
Reșitenli eu repurtat o victorie 
meritată, prin golurile Înscrise In 
prima repriză de Beldeanu (min. 
5) șl Tănase (min. 12). La tlneret- 
speranțe. 4—0. JIUL — F.C, BIHOR 
3—0 (2—0). Prestînd un joc mal 
bun. gazdele au obținut două 
puncte prețioase. Au marcat : 
Moldovan, de două ori (min. 43 șl 
4S), Multescu (m|n- 33) din penalii. 
La tineret-speranțo, 3—o.

(duminică 23 mai)

ML.

CLASAMENT
Steaua ■ 18 7 3 69-27 43
Dinamo 28 w S 1 M-31 35
Poll. Timișoara 28 12 8 8 43-38 32
A.8.A. Tg. Mureș 28 13 4 11 36-34 30
Sp. studențesc 23 11 8 9 33-33 30
s.c. Bacău U ÎS 5 11 89» 30 29
F.c, constant» 2t 11 8 n 30-27 21
F.C. Bihor 28 i: 4 12 31-35 28
F.C, Argeș 28 10 8 10 27-32 28
F.C.M. Reșița 28 12 4 12 31-40 38
Fell. Iași 28 11 S 12 40-40 27
Jiul 28 H 7 11 38-41 27
Univ. Cralov* 38 9 8 11 38-30 Z(
olimpia 22 10 fi 1? 29-46 26
Rapid 28 11 3 14 34-41 25
U.T.A. 28 10 4 14 31-46 24
C.F.R. 8 9 19 21-35 21
U. Cluj.Napee» 23 T 3 11 28-JI 17

Executarea tuturor lucrărilor de sezon
(Urmare din pag. I) 

mele“ — suprafețe de lucru de
falcate pe perioade ale zilei- 
lumină — sint extinse din 
mers, domnește o atmosferă de 
însuflețită întrecere. „Aș vrea 
să adaug, totodată — ne spune 
inginerul șef Mircea Voicu, și 
el tinăr, și el prezent activ la 
muncă — faptul că lucrarea este 
de cea mai bună calitate, fie
care fiind conștient că așa cum 
muncim acum, așa vom avea 
la toamnă'1.

Porumbul — deși semănat 
mai tirziu a avut căldura nece
sară unei bune încolțiri, unei 
dezvoltări viguroase. Aiei, pe 
tarlaua celor 800 de hectare, se 
execută prima prașilă mecanică. 
Și aici, ca Întotdeauna, in pri
mele rinduri, tinerii mecaniza
tori : Tudor Minghir, Ion Pă- 
trașcu, Jean îonită, Florea Ma- 
nole, Iordache Mitrieă, Tot ei 
au prășit și cele 50 de hectare 
de oleandru ; tractoarele lor 
vor intra primele, în această 
săptămină, la prășitul celor 200 
de hectare de soia.

ZIUA LA MUNCA, SEARA 
LA BIROU. Cel trei s-au re
comandat scurt: „Nica Nicolae, 
Iancu Valeriu, Manta Gheorghe 
— contabili la C.A.P. Ștefănești". 
Miinile au început apoi să ro
botească pe unelte, dezvăluind 
pricepere, hărnicie. Munceau 
pe o tarla de 43 de hectare a 
brigăzii conduse de Vaier Va- 
sile. Alături de ei, toți cei patru 
șefi de echipe — Andreescu 
Gheorghe, Grigore Mircea, Ma
tei Grigore, Mazilu Ștefan — 
urmați de 120 de cooperatori, 
între care am reținut hărnicia 
deosebită dovedită de Postel- 
nicu Leonte, Andrei Petre, 
David Floarea, Stoica Zoe, 
Drăghici Gheorghe, Drăghici 
Dldina, Vasileseu Elena.

Mecanizatorii sint concentrați 
la prășitul mecanic a 360 de 
hectare de floarea soarelui șl la 
acțiunea de combatere a dăună
torilor de pe suprafețele culti
vate cu porumb.

Pe o altă tarla, cu brațul 
arcuit în același efort colectiv, 
președintele Dumitru Profir și 
inginerul șef Constantin Ungu-

relu. „De la declanșarea cam
panie; — ni se spune — n-am 
lipsit nici o zi din cimp, din 
mijloeul oamenilor”. O bună or
ganizare asigură aici deplina 
încărcătură a zilei de muncă. 
Nu sint neglijate nici lucrările 
de birou curente ; ele sint efec
tuate insă seara tirziu. după 
încheierea activităților in cimp.

„LEGUMICULTURA — O 
ACTIVITATE PRETENȚIOASA, 
DAR CU SATISFACȚII DEO
SEBITE". De cițiva ani, fostele 
fabrici de conserve — azi pe 
drept numite întreprinderi de 
producere și industrializare a 
legumelor și fructelor — au luat 
inițiativa înființării unor ferme 
proprii, capabile să asigure o 
bună parte din materia primă 
necesară prelucrării. I.P.I.L.F. 
Oltenița ara zece asemenea 
ferme, in cadrul cărora șint cul
tivate 1 000 de hectare. Am po
posit in cimp, la ferma nr. 10, 
condusă de inginerul Ion Lem
narii. „Legumicultura eșțe o ac
tivitate pretențioasă — ns de
clară dinsul — dar cu satisfacții 
deosebite atunci țind Știi »-o

faei, clnd te străduiești”. Au 
urmat, apoi, argumentele, iată, 
de pildă, răsadul primit a fost 
anul acesta mai fragil, necălit, 
alungit. Plantarea lui directă ar 
fi dus la unele pierderi. De 
aceea. aici s-a luat inițiativa 
punerii lui mai intii la strati
ficat, in cimp. timp de 2—3 zile. 
Adus din condiții de seră, el 
este aclimatizat la condițiile 
naturale ale ctmpului, oferind 
astfel garanția deplinei efiei- 
ențe. Efectuarea, apoi, la timp 
și corespunzător a lucrărilor de 
întreținere. asigurarea unui 
bun regim de irigare se sol
dează cu recolte dintre cele mai 
bogate. Cele 100 de hectare 
(plantate, in principal, cu te
rnate și mazăre) pe care se exe
cută acum prima prașilă ma
nuală, „vorbesc" de la sine de 
valoarea aeestei inițiative. Me
rită. de asemenea. consemnat 
faptul că in fermă s-au reali
zat, cu forțe proprii, tunele din 
polietilenă în care se pregătește 
o bună cantitate suplimentară 
de răsad ; circa un milion de 
fire, capabile să populeze, la 
această oră, 20 de hectare.

Investiții de inteligență
(Urmare din pag. I)

teles acest lucru, a înțeles că 
produsele noastre au cu atit 
mai multă nevoie, fiind bunuri 
de larg consum, de o continuă 
perfecționare, Rezultatele de 
pină acum sint doar primii pași 
în ceea ce avem de înfăptuit în 
acest cincinal și în viitor. Cli
matul de muncă existent acum 
in unitate, tinerețea colectivului 
nostru, ambiția pe care o dove
desc cei mai multi dintre tineri 
ne dau convingerea unor împli
niri și mai rodnice”.

Nu esto lipsit de interes să 
consemnăm și faptul că pe linia 
ridicării calității produselor, a 
modernizării mașinilor și insta
lațiilor. o contribuție deosebită 
și-a adus-o și eomisia profesio- 
nal-științifică de pe lingă or
ganizația U.T.C, Cele citeva zeci 
de studii preluate din planul teh"

nie al unității, rezultatele obți
nute de inginerii Petre Reghină, 
șeful atelierului proiectare, Bog
dan Rorcea. mecanicul șef, fre
zorul Ion Manciu, sau reglorii 
Valeriu Deteșanu și Ilie Neacșu 
în activitatea de cercetare și a- 
similare a unor produse noi, a- 
parate sau dispozitive, au adus 
pină acum întreprinderii o eco
nomie de peste 1,5 milioane lei 
valută. Mai sint, desigur, multe 
de făcut, aceasta este și convin
gerea celor cu care am stat de 
vorbă in întreprindere. Este 
însă important de menționat 
faptul că tinerii întreprinderii 
(specialiști și muncitori) au în
țeles că direcțiile prioritare ale 
muneii lor în această perioadă 
sint cele legate de reducerea 
numărului de piese și anșamble 
procurate din import, de lupta 
pentru produse de cit mai înaltă 
calitate.

Steaua — Dlnamo (3—S), Spor
tul studențesc — Rapid (0—2), 
Politehnica Timișoara — F.C. 
Bihor (1—1), S.C. Bacău — Po
litehnica Iași (0—1), ,.U“ Cluj
Napoca — A.S.A. Tîrgu Mureș 
(1—3), Universitatea Craiova — 
F.C. Constanta (0—1), Olimpia 
Satu Mare — F.C.M. 
(0-1), U.T.A. 
F.C. Argeș — 
poca (1—1).

Reșița
— Jiul <0—2) și
C.F.R. Cluj Na-

Cea mai importantă tntilnire 
din Capitală, derbiul seriei 1 
dintre Farul și Steaua a atras 
un număr record de spectatori 
pe cochetul teren de rugbi din 
cadrul Complexului Steaua. Par
tidă decisivă pentru calificarea 
în turneul final (locurile 1—4), 
jocul a purtat amprenta mizei 
și a ambițiilor, de fapt con
fruntarea directă dintre fosta 
campioană — Steaua — și actuala 
deținătoare a titlului — E, '

Partida s-a încheiat eu 
seor surpriză, dar meritat, 
35—7 pentru Steaua. Jocul 
un început furtunos, eu o 
cercare a lui Motrescy la o 
înțelegere a apărătorilor militari 
în propriul lor but. A fost poate 
semnalul de alarmă pentru ste- 
liști, pentru că in continuare 
aceștia pun stăpinire pe joe, 
construiesc atacuri în viteză, fi
nalizate cu ineereări spectacu
loase. Roși-glbaștri iși pun 
valoare intreg „arsenalul" 
nic : pasa precisă, viteza 
pilor și plaeajul decisiv, i 
binat cu o mare putere 
luptă a înaintașilor. In, aceste 
împrejurări, a surprins palida 
ripostă a constănțenilor care cu 
citeva sclipiri, ratate și acestea, 
rămin datori publicului bucu- 
reștean. Învingătorii au în
scris prin Enache, Munteanu, 
Pintea, Achim și D. Alexandru 
(ineereări), două lovituri de pi
cior căzute, realizate de DurBac 
care ieri, in vervă de joe, a mai 
reușit o lovitură de pedeapsă 
și trei transformări. Constăn- 
țenii au punctat prin Motrescu 
(încercare) și Bucos, o lovitură 
de pedeapsă. A arbitrat bine 
Th. Witing.

tn deschiderea cuplajului, con
form așteptărilor, Sportul stu
dențesc a întrecut Gloria eu 
scorul de 15—4, după un joe 
plăcut.

FOTBAL: DIVIZIA E
SERIA I.

C.S.M. Borzeștl — C.S.M. Su
ceava O—o ; Unirea Focșani — 
Petrolul Ploiești 2—1 : Metalul 
Plopenl — Gloria Buz4u 1—0 ; 
C.S.U. Galați — C.S. Tulcea 3—o ; 
C.S. Botoșani — Celuloza Călă
rași l—l ; Victoria Tecuei — 
C.F.R. Pașcani 2—0 ; Prahova 
Ploiești — Viitorul Vaslui 0—2 ; 
F.C, Brăila — Cimentul Medgidia 
4—0 ; Ceahlăul p. Neamț — F.C.M, 
Galati «-o-

După 23 
conduce în 
te, urmată 
puncte.

Farul, 
un 
de 

are 
in- 
ne-

in 
teh- 
ari- 

eem- 
de

tn urma partidelor de ieri, in 
clasamentul SERIEI I, conduce 
acum Steaua cu 38 puncte, ur
mată de Farul cu 37 de puncte. 
Alte rezultate : Te. Ind. Con
stanța — C.S.M. Sibiu 11—0 și 
Minerul Gura Humorului — 
Rulmentul Birlad. 13—3.

IN SERIA A II-A, W fost 
consemnate următoarele rezul
tate : Olimpia — Universitatea 
Timișoara 3—16, Vulcan — Agro
nomia Cluj-Napoca 13—7 (prima 
victorie a metalurgiștilor in ac
tualul eampionat), știința Pe- 
troșeni — Dinamn 11—13 și Po
litehnica lași — Grivițg roșie 
6—6. Din această serie pentru 
turneul final (locurile 1—4) s-au 
calificat Dinamo eu 38 de puncte, 
urmată de Universitatea Timi
șoara, eu 36 de puncte.

Tot ieri, au avut loc două 
importante jocuri din cadrul 
diviziei B : Rapid — C.F.R. 
Brașov 33—3 și Constructorul 
Buzău — C.S.M. Suceava 15—4, 
ciștigătoarele acestor partide, 
împreună cu Constructorul Con
stanța, vor participa la un tur
neu pentru promovarea in pri
ma divizie a tării.

GABRIEL FLOREA

BASCHET

LOTUL FEMININ 
LA „EUROPENELE"

etgpe, F.C.M. 
clasament eu 40 
de F.C, Brăila

SERIA A n-A.

Galați
pune-
eu S3

Un start la 400 m. băieți, și un stadion cu public dornic de atletism de bună calitate
Foto : VASILE RANGA

INTtmilONÂtflf Dt ATLETISM
(Urmare din pag. D 

bliean și al „Internaționalelor" 
Și Mariana Suman a modificat 
recordul C. I., ciștigind cursa de 
400 m„ cu timpul de 53”, iar 
Dinu Piștalu a ocupat locul 1 la 
săritura cu prăjina : 5,20 m., e- 
oaiind recordul C- 1, stabilit in 
1972 de atletul grec C, Papani- 
kolau. La primul său concur* 
oficiul din noul sezon in aer li
ber, maestrul emerit al sportu
lui Carol Corbu a ciștigat proba 
de triplusalt, cu 16,39 m. Record
mana mondială ia săritura in 
lungime, atleta Angela Voigt 
(R.D.G.) a confirmat așteptările, 
obținind victoria eu 6,89 m, fiind 
urmată de reprezentanta noastră 
Doina Spinu — 6,55 m. In cursa 
de 100 m. plat băieți, după a în
trecere echilibrată, pe primele 
două loeuri s-au clasat CI. Su- 
șelescu și Ț. Petrescu, cronome
trați cu timpul de 10,2 sec. In 
aceeași probă, Buia Anghel a 
terminat învingătoare cu 11.5 
sec., urmată de maeștra emerită 
Valeria Ștefănescu, eu 11,6 sec.

Fără îndoială, aceste întreceri 
au prilejuit o utilă verificare a 
componenților lotului olimpie. 
Luna viitoare, atleții noștri vor 
susține un nou test important, 
evoluind la campionatele bal
canice, ce se vor desfășura in 
localitatea iugoslavă Celje.

★
In ziua a doua de concurs, 

Ilie Floroiu o obținui un nou 
succes, ciștigind cursa de 5 000 
m., cu timpul de 13’40’’3ll0. tn 
proba feminină de 100 m. gar
duri, pe primul loc s-a clasat 
Valeria Ștefâriescu. cronometra
tă in 13”J/J0. Probele feminine 
de sărituri in inalfime și arun
carea greutății au fosț ciștigate 
de sportivele cehoslovace Maria 
Mracnova — 1,90 m., și respectiv 
Helena Fibingerova — 21,02 m. 
Alte rezultate tehnice : mascu
lin : 200 m ; Toma Petrescu — 
20"6/10; 800 m: Erwin Gohlke 
(R, D. Germană): l'48''5'10; 400 
m. garduri: Dorin Melinte — 
bl"4/10; 3 000 m. obstacole:
Gheorghe Cefan — 8’24"8 10: a- 
runearea ciocanului: Tuder Stan

Unirea Alexandria — Progresul 
București 0—1 ; Metalul Buey- 
reșt; — S.N. Oltenița 2—1 ; C.Ș, 
Tîrgovlște — Steagul roșu ?—J ; 
Autobuzul București — Chimia 
Tr- Măgurele 1—2 ; Metrpm Bra
șov — Metalul Mija 2—1 ; Dinamo 
Slatina — Chimia Rm. Vlleea 
3—1 ; Minerul Motru — Trae ie
rul Brașov 1—0 ; Eleetroputei-e 
Craiova — Nltramonia Făgăraș 
0—0 ; F.C.M. Giurgiu — Voința 
București 3—0.

Progresul Iluenreștl conduce țn 
clasament cu 41 puncte, urmată 
de Dinamo Slatina șl C.S. Tirgo- 
viște cu cite 38 puncte, Steagul 
roșu cu 37 puncte.

SERIA A III-A.
Minerul Moldova Nouă — Ra

pid Arad 1—1 ; C-I.L. Sighet — 
Dacia Orăștie 2—0 ; F.C. Baia 
Mare — Unirea Tomnatic 2—o ; 
C.F.R. Timișoara — Șoimii Sibiu 
1—1 ; Victoria Călan — Gloria Bis
trița 1—1 ț Mureșul Deva — U.M. 
Timișoara 1—0 ; Sticla Turda — 
Metalurgistul Cugir 2—0 : Corvi- 
nyl Hunedoara — Ind. sirmei C. 
Turcii 2—1 ; Vietoria Cărei — Gaz 
metan Mediaș 3—0.

Cprvinul Hunedoara conduce țn 
clasament cu 43 dș puncte, urma
tă de Șoimii Sibiu cu 39 puncte.

— 69,32 m: săritura in lungime: 
Ștefan Lăzărescy — 7,65 m; a- 
runcarea discului: Josef Sjlhavy 
(Cehoslovacia) — 63,58 m; femi
nin: aruncarea suliței: Eva Jan-

ko (Austria) — 59,92 m; 200 ml 
Silvia Sehinzel (Austria) — 
23"2 10: 800 m : Nikolina Stereva 
(Bulgaria) — 2W9I10; 3 000 m: 
Elisabeta Enache — 9'32”fl/j0.

yrORAJȚTȘ A DOUA TINEREȚE
Peste 10 000 turiști străini și 

români sint deja prezenți la tra
tament și odihnă in stațiunile 
de pe litoral. Oficial, sezonul 
estival s-a deschis la 12 mai. 
Grupurile de turiști sosesc eu 
frecvență tot. mai mare. Ospi
talier, literalul ii primește in 
acest sezon cu eele mai nume
roase surprize in toate dome
niile.

Luind ca punct de referință 
realizările anului 1975, cind 
s-au obținut cele mai bune re
zultate in activitatea turistică, 
centrala O.N.T. Litoral și-a lăr
git sfera preocupărilor in direc
ția sporirii confortului, elegan
ței și farmecului celor 12 stați
uni. Mari investiții au fost 
dirijate pe parcursul anului 
acesta în sensul moderniză
rii tuturor hotelurilor la ni
velul exigent al activității de 
turism, internațional. Să dăm 
citeva exemple : în stațiunea 
Mamaia, la hotelurile „Select" 
și „Doina" s-a schimbat com
plet mobilierul tuturor camere
lor ; la „Pelican". „Parc", ,.Su- 
lina", „Lotus", „Delta", „Ovi- 
diu“ etc. s-au modernizat gru
purile sanitare, s-au faianțat 
pardoselile băilor; la „Apollo" 
și „Aurora" au fost mochetate 
în întregime încăperile, la „Pi- 
cadilly", „Jupiter" și „Junona" 
camerele au fost izolate fonic 
și au primit în dotare dulapuri 
independente. Asemenea îmbu
nătățiri substanțiale au cunoscut 
și cele peste 30 hoteluri din sta
țiunile Eforie Nord și Eforie 
Sud. La Mangalia, hotelul „Cg-

zia“ îi intîmpină pe oaspeți cu 
echipament complet in stil ro
manesc tradițional ; „Tismana" 
și „Plevna", cu grădini interioa
re, iar „Capitol" dispune acum 
de noi spații de odihnă și inti- 
mizare. In acest sezon vor intra 
în folosință alte campinguri cu 
dgtărțle necesare, Lg Eforie 
Nord va funcționa un asemenea 
obiectiv eu capacitatea de 1 000 
locuri, cu braserie și umbrare, 
iar la Eforie Sud altul cu 600 
locuri, Se va extinde, cu 500 
locuri, campingul din stațiunea 
„Saturn".

Primirea turiștilor a dobindit, 
de asemenea, un caracter mai 
operativ. S-a introdus un sistem 
automatizat de dispecerizare a 
locurilor, sosirea grupurilor a 
fost eșalonată pe stațiuni, s-au 
organizat mai multe puncte de 
dispecerat, s-au simplificat for
malitățile de repartiție.

Și comerțul pe litoral va sa
tisface in acest sezon in mai 
mare măsură solicitările consu
matorilor, prin bogăția și varie
tatea produselor, prin, sporirea 
spatiilor de desfacere și a vo
lumului de mărfuri industriale, 
prin înmulțirea numărului de 
acțiuni competitive de artă cu
linară, prin caracterul atractiv 
al organizării localurilor cu spe
cific ce vor funcționa în fiecare 
stațiune. Rețeaua alimentației 
publice se consolidează pentru 
actualul sezon prin amenajarea 
unei unități pentru seri Bachus 
in Tabăra Năvodari, prin darea 
în folosință la Eforie Sud a. 
„Barului haiducilor" și introdu
cerea in circuit a unui restau- 
rgnț-penșiune cu autoservire cu

400 locuri. Alte unități au fost 
reprofilate, servind astfel mai 
bine preferințele turiștilor.

Restaurantele „Litoral" și 
„Debarcader", din Eforie Nord, 
au fost reprofilate, primul în 
autoservire, iar al doilea în u- 
nitate cu specific pescăresc. 
Restaurantul „Oltenia" din Efo
rie Sud a devenit berărie vie- 
ne-ă, iar unitatea „Snlero" din 
Eforie Nord, simigerie și pati
serie. Multe alte unități au su
ferit asemenea transformări 
sau sint complet renovate. A 
sporit considerabil numărul to- 
netelor, chioșcurilor, punctelor 
mobile de pe plajă și la pisci
ne. Dar cele mai notabile 
schimbări privesc calitatea me
niurilor și structura serviciilor, 
Accentul predominant este pus 
pe aplicarea alimentației rațio- 
nal-științifice, a formelor rapi
de și moderne de servire. In
tr-un număr sporit de restau
rante se trece de la pensiunea 
clasică la serviciile „ă la carte", 
clientul avlnd posibilitatea si 
aleagă singur, după dorință, 
meniul respectiv. Noul rețetar 
este axat in principal pe folosi
rea legumelor și fructelor. Lcț 
servitul mesei se va aplica ale
gerea ț trei variante de meniu,

Calitatea serviciilor rămine 
deviza constantă a gazdelor. 
Sîntem asigurați că aceste ser
vicii vor satisface și ele intr-un 
grad superior pretențiile turiș
tilor. Aceasta datorită și faptu
lui că in această sferă au fost 
promovate, în cea mai maie 
proporție, femeile, care au în
tronat ordinea, curățenia. între
gul spirit gospodăresc,, tn acest 
sezon forța feminină reprezfytă

în unele sectoare un procent de 
92 la sută.

Familiile cu mai muțți copii 
iși pot petrece fără grijă între
gul sejur, Pe litoral funcționea
ză grădinițe eu personal de în
grijire și supraveghere in lip
sa piri/iților, Tot pentru copii 
au fost înființate unități co
merciale profilate pe desfacerea 
produselor proaspete de simi
gerie, patiserie etc. La Eforie 
Nord, de pildă, vor intra in circuit 
încă 4 grădinițe pentru copii. 
In acest sezon copiii, vor mai 
avea la dispoziție încă două 
parcuri de joacă și distracție in 
stațiunile amintite și unul in 
Mamaia.

Timpul disponibil al turiști
lor iși găsește valorificare pe 
terenurile sportive și în activi
tățile de agrement, turism., cultu
rale. Să adăugăm la obiectivele 
existente următoarele : o sală 
de gimnastică, S terenuri de te
nis pentru competiții interna
ționale, miniparcuri de distrac
ție, poligon de tir la talere (în 
Mamaia), teren de mini-golf (la 
Complexul Agigea), 19 centre 
de închiriat biciclete duble, mă
rirea considerabilă a numărului 
de hidrobiciclete, șalupe, yole, 
bărci eu rame (in portul Tomis, 
pe lacurile Siutghiol șl Belong) 
și a jocurilor mecanice în săli
le amenajate sau pe plajă, etc, 
Itinerariile turistice în toată tâ
rg vor fi șț ele. completate cu 
trasee nai. Din activitatea esti
vală culturală a litoralului reți
nem tradiționalele manifestări 
de amploare; „Festivalul de 
muzică ușoară" șt „Cinteeele 
mării", peste 50 de spectacole 
folclorice, 750 spectacole de tea
tru, operă, operetă, concerte.

Litoralul Iși deschide, așadar, 
larg porțile ca cea mai ospita
lieră gazdă a vacanțelor noas
tre, nu numai in plină vară, fii 
pe întreg parcursul anului.

VASILE RAVESCU

DIN FRANȚA
Selecționata feminină de bas

chet a țării noastre se va de
plasa miine în Franța, urmind 
să partieipe la noua ediție, a 
13-a, a Campionatului european, 
care va reuni cele mai valoroa
se formații de pe continent. 
Printre protagoniste se numără 
reprezentativele : U.R.S.S., Ce
hoslovaciei, Italiei, Ungariei, 
Bulgariei ți României, clasate 
pe primele șase locuri la ultima 
ediție, în 1974. Acestora li se 
vor alătura formațiile Belgiei, 
R. F. Germania, Iugoslaviei, O- 
landei, Spaniei și Poloniei, ca
lificate după susținerea unor 
jocuri preliminare, precum și e- 
chipa Franței, care va participa 
direct la turneul final.

Campionatul se va desfășura 
in două... etape. Mai înții, vor 
avea loc întreceri pe trei gru
pe, cuprinzind cite 4 echipe. 
Formația României va evolua 
într-o grupă puternică, din eare 
face parte și multipla campioa
nă europeană, selecționata 
U.R.S.S., pe care o va întilni 
chiar in primul meci, programat 
joi. 20 mai, in localitatea Mou
lins. A doua zi, formația noas
tră va juca eu reprezentativa 
Belgiei, iar simbătă, 22 mai, va 
susține ultimul meci din grupă, 
cu Iugoslavia. Primele două cla
sate se califică pentru turneul 
final, care se va disputa in lo
calitatea franceză Clermont Fer
rand. intre 23 și 29 mai. Lotul 
republican este alcătuit din 12 
jucătoare, printre care : Ileana 
Gugiu, Suzana Pirșu, Ștefania 
Giurea, Gabriela Cioean, Ma
riana Andreeseu, Diana Miha- 
lic și Maria Simioneseu. (M. L.).

★
în ziua a doua a tțirneulnl 

de baschet de la Sofia, echi
pa orașului București a în
vins cu scorul de 86—72 se
lecționata seeundă a orașului 
Sofia, după ce in prima zi 
sportivii români ciștigaseră 
cu 82—80 partida cu formați» 
orașului Belgrad.

• Canotaj
„REGATA SNAGOV"

Concursul internațional de 
caiac-canoe „Regata Snagov" 
la startul căruia au fest pre- 
zenți concurent; din șapte 
țări, s-a încheiat cu disputa
rea finalelor in probele olim
pice pe distant» de 1 000 m.

Sportivii români au repur
tat patru victorii prin Vasile 
Diba —■ 3’52"4/10 la eaiac 
simplu, Serghei șl Malihin — 
3’30”9/10 la caiac-2, Danilov 
și Simionov — 3’48”5/10 la 
canoe-2 și proba de calac-4, 
in care echipajul român a 
fost cronometrat cu timpul 
de 3'08’’2/10.

® Lupte 
CAMPIONII AU FOST 

DESEMNAȚI
în „Sala Sporturilor" din 

Galați s-au inrheiat dumini
că finalele campionatelor in
dividuale de lupte greco-ro- 
mane.
Țn ordinea categoriilor, 

titlurile de campioni națio
nali au fost cucerite de ur
mătorii sportivi ; Constantin 
Alexandru (Steaua) ; Nifolae 
Horinceanu (Dinamo) : Mihai 
Boțită (C.s,u. Pitești) 1 Ion 
Păun (Dinamo) ; Ștefan Rusu 
(Steaua) ; Gheorghe Ciobo- 
taru (Dinamo) ; Ion Enache 
(Dinamo) : Petre Dieu (Di
namo) ; Nicolae Martinescu 
(Dinamo) și Roman Codrea- 
nu (Vagonul Arad).

• Ciclism
„CURSA PĂCII"

Disputată contraeronometru 
individual, Ia Varșovia, cea 
de-a 7-a etapă a „Cursei 
Păcii" a revenit ciclistului 
polonez Tadeusz Mytnik. în
registrat pe distanta de II km 
cu timpul de 14'23”, Pe locu
rile următoare s-au clasat 
Stanislav Szozda și Joachim 
Hartnick, ambii cu timpul de 
14’30”. Din echipa română 
cel mai bun rezultat — 14’58 ’ 
l-a obținut Mircea Romașca- 
nu, clasat pe locul 17. tn cla
samentul general individual 
continuă să conducă Hartnick 
(R.D.G.), urmat de polonezul 
Szozda la 49” și cehoslovacul 
Galik 1» 2’10". Mircea Ro- 
mașeann se află pe locul 15 
la 7’55”. Pe echipe conduce 
U.R.S.S., urmată de R.D, 
Germană la 1’49” ; Ceho
slovacia Ia 2'45” ; Polonia la 
3’25” ; România la 39’38” ; 
Bulgaria Ia 40’21” ; Elveția Ia 
54'54” ; Norvegia la lh 08'00”; 
Olanda, Italia, Ungaria, An
glia, R.F. Germania, Iugosla
via. Cuba. Astăzi, se dispută 
etapa a 8-a Plonsk—Torun 
148 km,



CONFERINȚA U. N. C. T. A D.

Declarații in favoarea unei noi 
ordini economice internaționale

eforturilor proprii de emanci
pare economică și socială, cit și 
pentru impunerea unei noi or
dini economice internaționale.

Reprezentantul Insulei Mau
ritius. ministrul comerțului și 
industriei, Rajmohunuung Joma- 
dar, a lansat un apel la uni
tatea de acțiune a țărilor în curs 
de dezvoltare în lupta lor pen
tru deplina stăpînire a proprii
lor resurse, pentru progresul lor 
economic și 
nouă ordine 
țională.

Delegatul 
ministrul comerțului și 
triei. K. T. J. Rakhetta. a ară
tat că decalajul dintre țările bo
gate și cele sărace nu numai că 
continuă să existe, ci se lărgește 
tot mai mult. Țările dezvoltate 
continuă, prin intermediul co
merțului internațional, să ex
ploateze țările mai puțin dez
voltate. subminînd astfel însăși 
baza independenței politice a 
țărilor in curs de dezvoltare. El 
a subliniat necesitatea unirii 
eforturilor popoarelor lumii a 
treia in lupta pentru instaura
rea unei noi ordini economice 
internaționale.

Numeroși reprezentanți ai ță
rilor în curs de dezvoltare la 
Conferința Națiunilor Unite 
pentru Comerț și Dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.) de la Nairobi s-au 
pronunțat pentru instaurarea u- 
nei noi ordini economice inter
naționale. în ultima ședință de 
lucru a săptămînii trecute, pen
tru aplicarea principiilor și mă
surilor cuprinse în Declarația și 
Programul de acțiune adoptate 
de „Grupul celor 77“. în cadrul 
reuniunii de la Manila.

Ministrul malgaș al afacerilor 
externe. Jean Bemananjara. a 
reafirmat că Republica Demo
cratică Madagascar rămîne cre
dincioasă principiilor Declarației 
de la Manila și nu va înceta să 
lupte pentru cauza comună a 
tuturor popoarelor dezmoștenite 
și a celor care au de suferit de 
pe urma folosirii inechitabile a 
resurselor omenirii. El a con
damnat încercările menite să 
împiedice instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale.

Ministrul comerțului și finan
țelor din Mali, Founeke Keita, 
a subliniat necesitatea cooperă
rii între țările în curs de dez
voltare atit pentru mobilizarea

social, pentru o 
economică interna-

statului Lesotho,
indus-

Programul electoral al P. C. Italian
A fost dat publicității Programul electoral al P.C. Italian, in

titulat „Pentru un guvern unitar de salvare și de renaștere a 
țării".

în program se relevă că Italia 
are nevoie de o conducere „ba
zată pe înțelegerea dintre toate 
forțele democratice și populare 
și pe participarea deplină a 
tuturor componentelor mișcării 
muncitorești". „Situația in care 
se află Italia — subliniază do
cumentul — impune ca, cel pu
țin pentru cițiva ani, țara să 
fie condusă «ie o vastă coaliție 
unitară, deschisă tuturor forțe
lor democratice. Votul de la 20 
iunie va trebui să servească la 
reafirmarea depășirii definitive 
a unui regim politic bazat pe 
excluderea Partidului Comunist 
de la conducerea țării și pe 
predominanța politică a demo- 
crației-creștine ; el va trebu: să 
servească la avansarea acelui 
program unitar de renaștere pe 
care comuniștii il supun alegă
torilor pentru salvarea Italiei și 
progresul națiunii".

Programul exprimă încrederea 
în posibilitățile existente pen
tru a se determina „ieșirea Ita
liei din marasmul «lizei și ini
țierea unei perioade de nou și 
autentic progres pentru popor și 
pentru națiune". evidențiind, 
totodată, necesitatea înfăptuirii 
„unor schimbări in structura și 
în metodele de lucru ale gu
vernului, in organizarea admi
nistrației publice și in funcțio
narea pirghiilor de intervenție 
publică in economie". Indicmd 
măsurile concrete care trebuie 
adoptate pentru realizarea un 
conduceri eficiente a poi: ...i 
economice, documentul releva 
că „valabilitatea și succesul unei 
noi politici programatice sint 
direct legate de dezvoltarea am
plă a vieții democratice la toate 
nivelurile și. deci, de partici
parea tuturor cetățenilor la 
elaborarea orientărilor si deci
ziilor ce urmează a fi adoptate".

Pronunțindu-se pentru reîn
noirea democratică a statului, 
programul tre«to in revistă pro
punerile P.C.I. pentru creșterea 
rolului Parlamentului, pentru 
reforma democratică a adminis
trației publice, a justiției, pen
tru o nouă politică față de for
țele armate — care „nu trebuie 
să fie uh corp separat. <n să 
ființeze în strinsă comuniune cu 
poporul și 
cratice".

Programul 
lele drepturi 
duale pentru 
respectare acționează 
tii și se referă la „liniile noii 
societăți, ale noii Italii". din 
care țara „poate să renască din 
actuala criză".

Ultimul capit» al nrogramu- 
lui. intitulat „Poziția internațio
nală a Italiei" subliniază ; „In 
domeniul politicii eSlerne. an
gajarea forțelor democratice tre
buie să vizeze — respingtnd 
orice tentativă, indiferent din 
ce parte provine aceasta, de a 
atenta la independența naționa
lă și de a se amesteca in op
țiunile suverane ale poporului 
nostru — asigurarea unei pre
zențe mai active și mai adecva
te a Italiei in interiorul Comu
nității economice europene, dez
voltarea unei rețele tot mai bo
gate de raporturi de prietenie 
și cooperare cu S.U.A., cu ță
rile socialiste, stabilirea de noi 
și fecunde relații cu lumea a 
treia, care luptă cu succes cres- 
cind pentru propria independen
tă, inclusiv cea economică, și 
revendică un rol activ in orga
nizarea păcii și în diviziunea 
internațională a muncii". „Asu
marea de către P.C.I. a noi res
ponsabilități. ca parte în guvern, 
nu reprezintă un pericol, ci o 
garanție pentru prezenta Italiei

în Europa și în lume" — se 
subliniază in program.

Programul relevă că P.C.I. 
confirmă propria angajare „pen
tru o politică externă italiană 
care, inainte de toate, să contri
buie la consolidarea păcii". 
..Nutrim profunda convingere 
că întărirea și avansarea efec
tivă a marii perspective a 
coexistentei pașnice impun con
tribuția activă a fiecărui stat și 
a fiecărui popor și constituie 
condiția primordială pentru dez
voltare și progres, inclusiv ale 
Italiei".

în încheiere, documentul ara
tă că „P.C.I. înțelege să-și adu
că propria sa contribuție, dez- 
voltind in continuare propriile 
relații cu toate forțele democra
tice și de stingă — comuniste, 
socialiste, laburiste. social-de- 
mocrate. de inspirație «neștinâ", 
cu „toate forțele care sint pro
tagoniste ale luptei pentru con
struirea unei lumi mai «irepte și 
mai avansate".

SOTE

instituțiile demo-

reafirmă principa- 
și libertăți indivi- 

a căror deplină 
comuniș-

• INCIDENTELE PROVOCA
TE de elementele extremiste au 
cunoscut o deosebită recrudes
cență în cursul zilei de simbătă 
in Irlanda de Nord. Intre Bel
fast și granița cu Republica Ir
landa, pe o rază de 131 kilome
tri, nouă persoane au fost ucise, 
iar alte 40 rănite.

SClNTEIA TINERETULUI"

estonian

al tineretuluiR.D.G. Un activ centru

R. p. BULGARIA AI doilea festival al «-interuluidintre frumoasele bulevarde ale capitalei, Teheran

politicDezvoltarea

■ nW

Necesitatea adaptării
cooperam economice 

româno-italiene

Nicolae M. Nicolae, minis
tru secretar de stat la Minis
terul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Inter
naționale, aflat in vizită in 
Italia, s-a intilnit cu Fran
cesco Cattanei, subsecretar 
de stat la Ministerul Afaceri
lor Externe al Italiei, pre
ședintele părții italiene în 
Comisia mixtă guvernamen
tală româno-italiană de cola
borare economică, industrială 
și tehnică. Au fost discutate 
probleme ale dezvoltării in 
continuare a raporturilor e- 
conomice și de cooperare 
dintre cele două țări.

de drum
moi nouă in Norvegia și ea ii 
atrage in mod deosebit pe tineri. 
Exploatorea petrolului din Ma
rea Nordului core va permite in 
viitor cot—e-ec unor profituri 
■ -sen»r>cte concentrează cte~’-c 
C-toritobor core ou in%ntot o 
ca—pc- e oe stat — . State» ” si 
un directorat pentru vt «zarea

"egc:ao-ă 
este călătoria spre a- 
pe vas. de-a lungul 
crestate, prin fiordu- 

pătrund zeci de kiio-

T
ara poartă un nu
me străvechi, in 
limba vikingilor, ca
re au populat-o cu 
secoie in urmă. în
lemnind „drumul 
sare nord*. Pentru norvegiene 

crumul acesta pornește din ca
pitală. Oslo, si ajunge ic ora
șul cel moi opropict «te cerail 
polar. Tromsoe. De 
frumusețe 
cest oraș 
țărmurilor 
rile care
metri in interiorul uscatului, oco
lind o parte neînsemnată din 
cele 150 000 de insule, insulițe 
și stinci care formează decorul 
de coastă al țării. Apele calde 
ale Gulf Streamului nu lasă tem
peratura să scadă prea mult sub 
—10 grade, imbiind oamenii să 
se stabilească și să-și ducă exis
tența chiar și in provincia Finn
mark, situată cel mai la nord. 
Așa se face că in ultimii 20 de 
ani populația orașului Troms«>e 
a crescut de la 15 000 la 45 000 
și fostul port de pescari, vină- 
tori de foci și balene are din 
1971 o universitate, plasată 
cea mai nordică latitudine 
pe glob.

Pe același drum spre nord 
pătruns și cuceririle științei 
tehnicii moderne, ale industriali
zării. Imaginea rurală face tot 
mai mult loc celei citadine, me
seriile tradiționale dispar, fiind 
înlocuite de cele noi impuse de 
exploatarea „cărbunelui alb" și 
a petrolului. Partea din venitul 
național care provine din agri
cultură, silvicultură, pescuit și 
artizanat, adică din ramurile 
tradiționale, a scăzut de la 25 
la sută la 5,6 la sută. Căderile 
de apă sfirșesc într-o salbă de 
hidrocentrale core valorifică 
peste jumătate din potențialul 
hidroenergetic al țării, situînd 
Norvegia pe primul loc în lume 
în ceea ce privește numărul de 
kw ore pe cap de locuitor și 
impulsionind noile industrii : e- 
lectrometalurgia, electrotehnica 
și chimia. Pe de altă parte, ză
cămintele de petrol din sudul 
platformei continentale estimate 
la 1—2 miliarde tone și cele de 
gaz (10—20 miliarde metri cubi) 
au adus în peisajul de apă, stîn- 
câ și brad al fiordurilor din Eko- 
fisk și Frigg, contururile cenușii 
ale platformelor de foraj marin. 
Meseria de petrolist este cea

la
ce

ou 
ți

rT-rrrr-TT
I TI

Aproximativ 500 de conducă
tori ai grupelor «ie Comsomol din 
toate raioanele Estoniei s-au 
reunit la Tallin in prima lor 
consfătuire republicană. Organi
zatorii de grupe au făcut schimb 
de experiență și au luat cunoș
tință «ie artivitatea celor mai 
bune grupe de Comsomol din

capitala republicii. Participanții 
au hotărtt să-și intensifice ac
țiunile de mobilizare a tinere
tului pentru traducerea in viată 
a hotăririlor celui de al XXV-lea 
Congres al P.C.U.S. și să reali
zeze o nouă trecere in revistă la 
nivel republican a activității gru
pelor de ComsomoL

Cartei O.N.U. la noile realități
ale lumii contemporane

COMUNICATUL FINAL
DE EXTERNE

AL CONFERINȚEI MINIȘTRILOR 
DIN-----------------------

în comunicatul dat publicită
ții la incheierea conferinței mi
niștrilor de externe din 42 de 
state islamice se subliniază 
necesitatea adaptării Cartei Or
ganizației Națiunilor Unite la 
noile realități ale lumii contem
porane. Aceasta, precizează co
municatul, pentru a garanta 
„justiția și egalitate între state, 
indiferent de capacitățile lor 
politice, militare și umane".

Conferința s-a pronunțat pen-

ridicat industria națională con
structoare de nave pe unul din 
primele locuri din lume, produc
ția c"uo*ă cifrindu-se la circa 
975 000 tdw. iar flota comercială 
fi ce pescuit pe tocul patru in 
haae-

Stctistid de ce ia 1900 indi
cau Norveg o ca una dintre ce e*

VOCA TII
NORVEGIENE

resurselor petroliere de pe lingă 
ministerul industriei.

n afara platformei 
de foraj marin din 
portul Oslo pe care 
am vizitat-o, gaz
dele ne familiari
zează cu vocația de

constructor de nave a Norvegiei 
moderne. Ne erau foarte proas
pete imaginile din trei muzee — 
simbol din Oslo : muzeul care 
găzduiește siluetele prelungi și 
zvelte ale celor trei corăbii vi- 
kinge, de pe la anii 800—1000, 
descoperite in milul fiordului 
Oslo, muzeul vestitei ambarca
țiuni ,,From" care amintește de 
temerarele expediții ale lui Nan
sen și Amundsen spre cei doi 
poli și muzeul plutei Kon-tiki a 
lui Thor Heyerdhal. Nu întim- 
plător, itinerarul prin atitea mu
zee dedicate incursiunilor ma
rine avea să se încheie în portul 
Oslo. Strănepoții vikingilor au

moi sărace țări ale Europei. Hăr
nicia și modestia locuitorilor ei 
au imprimat insă țării însem
nele epocii moderne, ale indus
trializării, care stau mărturie con
tinuității și triumfului vieții chiar 
in condițiile mai aspre din a- 
propierea întinderilor înghețate. 
Așa se explică dragostea norve
gianului pentru cultivarea tradi
țiilor, a calităților celor mai de 
preț ale spiritului omenesc : cu
rajul, tenacitatea, cinstea și so
brietatea. Această dragoste este 
certificată de muzeele amintite, 
de muzeul satului, asemănător 
celui din București, chiar de re- 
denumirea în 1923 a capitalei 
Oslo, după ce citeva secoie pur
tase numele regelui danez 
Christian al IV-lea, care a re
construit orașul după focul mis
tuitor de la 1624. Tot prin tra
diție, Norvegia sărbătorește în- 
cepind din 1814, in fiecare an, 
la 17 mai, Ziua Constituției.

DOINA TOPOR

ȚĂRILE ISLAMICE
tru instituirea de zone denu- 
clearizate in Africa, Orientul 
Mijlociu și in aite regiuni aie 
lumii.

Țările participante și-au ex
primat ingrijorarea in legătură 
cu situația «iin Orientul Mijlo
ciu și au reafirmat hotănrea 
lor de a acționa pentru instau
rarea păcii in această regiune a 
lumii. retragerea trupelor is- 
raeliene din teritoriile arabe 
«xmpate și restabilirea drepturi
lor legitime ale poporului pales- 
tmian. inclusiv dreptul acestuia 
de a avea un stat independent. 
Totodată, ele și-au proclamat 
sprijinul pentru lupta de elibe
rare a popoarelor din Namibia 
«i Rhodesia și a tuturor popoa
relor care se mai află sub ao- 

ia colonialismului, neoco- 
ismului și rasismului.

crearea 
probleme 
culturale.

minai 
lonia]

Conferința a hotârii 
unei Comisii penîru 
economice, sociale <i 
pentru asigurarea cooperări’, ia 
aceste domenii intre țările isla
mice. Următoarea confertr.țâ 
ministerială a țărilor islamice 
se va ține in Libia, la o dată 
ce urmează să fie stabilită.

.ce.

Situația din Liban 
se menține încordată
Simbătă noaptea au avut Ioc 

puternice dueluri de artilerie in
tre părțile aflate in conflictul 
din Liban, in ciuda celui de-al 
30-lea acord de încetare a focu
lui.

Tirurile de artilerie și mortie- 
re ca și focurile de armă auto
mată au continuat și in tot 
cursul zilei de duminică atit la 
Beirut și in suburbii, cit și in 
Munții Libanului. Bilanțul lup
telor din ultimele 24 de ore se 
ridică, potrivit agențiilor de pre
să. la 100 de morți și 250 răniți.

După cum informează Agenția 
France Presse. jin cinematograf 
din Beirut, plfn de spectatori, 
a fost atins duminică după-a- 
miază de trei obuze fâcind nu
meroase victime.

Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Pales
tinei care se află Ia Damasc, a 
avut duminică convorbiri cu 
președintele Siriei. Hafez El 
Assad in legătură cu situația din 
Liban.

țEaârH

LUNI, 17 mai

VÎNZÂTORUL
Patria (orele 9; 11,10; 10,ou, 
18,15; 20,30); București (orele 
11.15; 1.3.30; — —
vorit (orele 
18,15 20,30).

FRATELE
TE FORMIDABIL : Central (ore
le 9.15; 11,30; 1.3,45; 16; 18,15; 20,30).

PRIMUL PAS : Timpuri Noi (o- 
rele 9; 11.15; 13,30; 15,45; 13; 20.15).

CEL ALB. CEL GALBEN, CEL 
NEGRU : Scala (orele 8,45; 11;

DE BALOANE : 
11,15; 13,30; 16;
....... . 9116; 18,15: 20,30); Fa- 

9,15; 11,30; 13,45; 16;

MEU ARE UN FRA-

13.30; 16; 18,30; 21) ; Festival (ore
le 9; 11,15; 13.30; 16; 13,15; 20,30); 
Modern (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
13.15, 20,30).

ÎNTÎLNIRE LA AEROPORT : 
Luceafărul (orele 9; 11,15; 
16: 18,15; 20,30).

CURSA GREA : Victoria
9; 11,15: 13,30; 16; 18,15;

13,30;
(orele 
20,30); 

Grivita (orele 8,45; 11; 13,15; 15.45; 
18; 20); Volga (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15).

STEAUA FERICIRII CAPTIVE î 
Floreasca (orele 15,30; 19).

LA ÎNCEPUTUL TIMPURILOR : 
Ferentari

DOI 
viar 
18,15; 
11,15: 
mura 
18; 20,15).

(orele 15,30; 13, 20,15). 
OAMENI IN ORAȘ : Fero- 

(orele 9; 11.15; 13,30: 16;
20.30); Melodia (orele 9; 

13.30: 16; 13,15: 20.30); Fla- 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45;

DICTATORUL : Excelsior (ore
le 9; 11,45; 14,15; 17, 19.30); Gloria 
(orele 9; 11,30; 15,30; 18; 20,30).

MERE ROȘII : Buzești (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.15); Au
rora (orele 9: 11,15; 13,30; 15,45; 
13; 20,15); Rahova (orele 16; 16; 
20).

PRIN CENUȘA IMPERIULUI : 
Cringași (orele 17).

CASA DE LA MIEZUL NOPȚII: 
Vitan (orele 15,30; 18; 20).

EXPLOZIA : Lumina (orele 9; 
11.15; 13,30; 16; 18; 20).

PĂCALĂ ; Doina (orele 13; 16; 
19). Prograrț, de desene animate 
la orele 9,39; 11,15.

TEROARE PE ULIȚĂ : Dacia 
(orele 9; 11.15; 13,30; 15,45: 18;
20.15); Miorița (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20).

ZORRO : Bucegi (orele 9; 15; 
17.45; 20).

TIMPUL ȘTERGE TOTUL : U- 
nirea (orele 16 ; 18 ; 20).

RESPIRAȚIE LIBERĂ : Lira 
(orele 15,30; 18; 20,15).

FRAȚI DE CRUCE : Drumul 
Sării (orele 15.30; 18; 20,15); Mo
șilor (orele 15.30;

DARLING LILI 
10; 15,30; 19).

OPERAȚIUNEA 
Cotroceni (orele 
15,45; 18; 20.15); I 
15.30: 17,30; 19,30).

VIATA PERSONALA :
(orele'16; 18; 20).

CELE PE CARE NU LE-AM 
UITAT : Viitorul (orele 15,30; 18; 
20).

18; 20).
: Giulești (orele

„MONSTRUL" t 
9: 11.15; 
Progresul

13,30, 
(orele

Pacea

Teatrul ..C. I. Nottara“ (Sala
Studio) : PATRU LACRIMI —

Acțiuni de protest 
ale studenților 

de la institutele 
pedagogice din Scoția

Centrul tineretului 
dm orașul Bad Fre- 
ienwalde și-a sărbă
torit recent cea de-a 
doua ani certare. Cu 
această ocazie, cen
trul a primit denu
mirea „Junge Welt" 
(Lumea tmâri), pe 
care o poartă ți or
ganul central al Ti-

mere: ului Like* Ger
man. organizația re
voluționară a tineri
lor dm R.D.G. în 
scurta sa existență, 
centrul a organizat 
peste 500 de manifes
tări. devenind un loc 
favorit de petrecere 
a timpului liber pen-

tru tinerii orașului. 
In același timp, be
neficiarii săi și-au 
adus o contribuție de 
preț la extinderea 
bazei materiale a 
centrului, participind 
din plin la amenaja
rea silii de specta
cole și a clubului.

Studenții institutelor pe
dagogice din Scoția desfă
șoară in prezent o campanie 
de protest împotriva măsu
rilor guvernului britanic vi- 
zind reducerea 
alocate pentru 
Astfel, in 
peste 500 
Institutului 
Edinburgh 
de cursuri.
fiind urmată de una simi
lară organizată de cursanții 
Institutului pedagogic din 
Glasgow.

Potrivit unor date publi
cate de organizațiile studen
țești scoțiene, reducerea alo
cațiilor pentru învățămînt 
determină o creștere accen
tuată a șomajului in rindul 
învățătorilor și al profesori- 
lor. S-a arătat, astfel, că în 
prezent aproape o jumătate 
din tinerii învățători pregă
tiți pentru a preda în școlile 
elementare din Scoția nu-și 
pot exercita profesiunea. 
Totodată, nu au nici o pers
pectivă să obțină posturile 
corespunzătoare aproape o 
treime din absolvenții insti
tutelor pedagogice ce pregă
tesc cadre didactice pentru 
școlile medii.

fondurilor 
învățămînt. 
de protest, 
studenți ai 

din

semn 
de 
pedagogic 

au ocupat sălile 
această acțiune

Drept de vot 
pentru tinerii algerieni 

de 18 ani

La Casa tineretului .Juliana 
Dimitrova" din Sofia s-a des
fășurat. la începutul lunii mai. 
cel de al doilea Festival sofiot 
a! cintecului politic. La această 
manifestare muzicală și politică 
a tineretului capitalei bulgare 
au luat parte 34 de formații și 
grupuri muzicale și 14 interpreți 
individuali. în repertoriul foc-

mafiilor și interprefilor partici
pant! s-au aflat piese aparținind 
unor cunoscuți compozitori și 
poeți bulgari și străini.

Formațiile și soliștii ce s-au 
remarcat in cadrul festivalului 
sofiot au obținut dreptul de 
participare la Festivalul națio
nal al cintecului politic, care se 
va desfășura la Blagoevgrad.

O ordonanță prezidențială 
fixează ca virată minimă 
pentru alegătorii algerieni — 
bărbați ți femei — 18 ani 
împliniți. Această măsură, a- 
preciază presa algeriană, este 
rezultatul maturității de care 
a făcut dovadă tineretul al- 
gerian. și interesului pe care 
îl poartă față de problemele 
națiunii și revoluției.

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

• CIRCA lt OM DE ISLAN
DEZI au participat simbătă la 
un marș de protest desfășurat 
intre baza militară Keflavik și 
Reykjavik. împotriva apartenen
ței tării lor la alianța militară 
NJLT.O.

PREMIILE ACADEMIEI 
MEXICANE

• ÎN CAPITALA MEXICU
LUI a avut loc sesiunea solem
nă publică a Academiei mexica
ne, pentru decernarea premiilor 
centenarului acestui înalt for de 
cultură din Mexic. Premiul I a 
fost acordat lucrării „Lexicul 
indigen din spaniola americană, 
aprecieri asupra vitalității aces
tuia". realizată de un grup de 
cercetători români de la Institu
tul

de un an, prețurile la cartofi au 
crescut cu 154,7 la suta, la legu
me — cu 17,2 la sută, la ouă — 
cu 16 la sută, la diferitele sorti
mente de carne — intre 10,3—16 
la sută.

• ÎN LUXEMBURG, prețurile 
in perioada aprilie 1975—aprilie 
1976 au crescut cu 10.4 la sută. 
S-au scumpit în mod excesiv 
preparatele din carne și lapte.

• ÎN LUNA APRILIE a.c. 
indicele prețurilor la mărfurile 
de larg consum era în Canada 
cu 8,9 la sută mai mare decit in 
luna corespunzătoare din 1975. 
S-au scumpit produsele alimen
tare și îmbrăcămintea, precum 
și costul unor servicii și al asis
tenței medicale (9,5 la sută).

• ZIARUL SPANIOL inde
pendent „El Pais" a publicat, 
duminică, un editorial în care 
se pronunță pentru o amnistie 
generală acordată tuturor deți- 
nuților politici. In circumstan
țele actuale, scrie ziarul, amnis
tia nu ar constitui doar un act 
umanitar, ci și o decizie în cel 
mai mare grad politie. Democra
ția nu poate fi edificată atunci 
cind exercitarea libertăților pu
blice este împiedicată.

de lingvistică din București.

SPIRALA PRETURILOR 
IN OCCIDENT

• POTRIVIT DATELOR OFT- 
CIALE date publicității la Bonn, 
prețurile produselor alimentare 
erau in R.F.G.. in luna aprilie, 
mai mari cu 7 la sută în com
parație cu perioada corespunză
toare a anului trecut. In răstimp

• PREȘEDINTELE CAMEREI 
DEPLTATILOR a Ciprului, 
Glafkos derides, a anunțat for
mare* unei noi mișcări politice, 
Adunarea democratică, ee va în
globa Partidul unifieat. cadre 
ale Partidului progresist și o 
serie de alte personalități poli
tice. Adunarea democratică ci
priotă va prezenta candidați in 
alegerile parlamentare ce ur
mează să aibă loc in octombrie.

Alegerile preliminare
din S.U.A

FESTIVITAȚI LA BELGRAD
• ÎN CADRUL festivități

lor prilejuite de cea de-a 50-a 
aniversare a Radioteleviziu- 
nii iugoslave, ce se desfășoa
ră sub patronajul președinte
lui Iosip Broz Tito, la Zagreb 
a avut loc o adunare festivă 
la care au participat condu
cători din toate republicile și 
provinciile autonome iugo
slave, reprezentanți ai centre
lor iugoslave de radio și te
leviziune, precum și ai unor 
organizații naționale de ra
diodifuziune din Europa, A- 
sia, Africa și America.

Din țara noastră a luat 
parte Vasile Potop, directo
rul general al Radioteleviziu- 
nii române, care a fost pri
mit cu acest prilej de Vladi
mir Bakarici, membru al Pre
zidiului R.S.F. Iugoslavia.

Etapa din 18 mai a alegerilor 
preliminare din Statele Unite 
este considerată ca avind sem
nificația unui punct de cotitură 
pentru perspectivele fiecăruia 
dintre candidații la învestitura 
partidelor republican și demo
crat. Astfel, președintele Gerald 
Ford își va consacra sfîrșitul de 
săptămină campaniei electorale 
în statul Michigan, considerat 
,.baza“ sa politică în timpul în
tregii sale cariere parlamentare, 
înfruntarea din Michigan dintre 
președintele Gerald Ford — care 
își desfășoară turneul electoral 
sub deviza „Pace, prosperitate, 
încredere" — și celălalt princi
pal candidat la învestitura re
publicană, Ronald Reagan, este

CAZURI DE CORUPȚIE ÎN ATENȚIA 
TRIBUNALELOR BRITANICE

considerată de observatori de dl 
importanță majoră pentru des
fășurarea ulterioară a campa
niei electorale. Tot în acest stat, 
Morris Udall, considerat „ulti
mul supraviețuitor" dintre can
didații inițiali ai aripii liberale 
a Partidului Democrat, va sus
ține un examen decisiv, întru- 
cit se consideră că în cazul în 
care nu va obține o victorie va 
fi eliminat din cursa electorală.

Principalul 
cursa pentru 
tidului Democrat, Jimmy Carter, 
va înfrunta in statul Maryland 
un tinăr contracandidat consi
derat deosebit de tenace a cărui 
curbă de popularitate este în 
ascensiune — guvernatorul Cali
forniei, Jerry Brown. Pînă în 
prezent, Jimmy Carter continuă 
să dețină un avantaj considera
bil de sufragii, care îi conferă 
șansa principală la învestitura 
democrată.

Tîrgul internațional al 
cărții de la Varșovia

protagonist în 
învestitura Par-

Duminică, la Palatul Științei 
și Culturii din Varșovia s-au 
deschis porțile celui de-al 21-lea 
Tîrg internațional al cărții, la 
care participă 30 de țări, pre- 
zentînd peste 120 000 de volume.

Pavilionul românesc, în care 
sînt expuse 650 de titluri de 
carte — rod al activității a 20 de 
edituri — precum și peste 150 
de titluri de presă și publicații, 
a fost vizitat de Jan Szydlak. 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.M.U.P., și de 
Jerzy Lukaszewicz, membru su
pleant al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.M.U.P., de 
reprezentanți ai guvernului și ai 
instituțiilor centrale culturale 
poloneze.

A fost prezent ambasadorul 
României la Varșovia, Aurel 
Duca.

La Glasgow. Car
diff și Middlesbrough 
se desfășoară, în pre
zent, procesele unor 
oficialități locale, a- 
cuzate de a fi primit 
în mod ilicit sume de 
bani pentru a oferi 
diverse avantaje unor 
mari companii. In 
fața tribunalului din 
Cardiff au compărut 
directorii a 
companii, fostul 
al majorității în 
siliul municipal, 
cum și o 
funcționari ai 
nelor locale, 
de a fi dat — și, res
pectiv, primit — mită 
pentru facilitarea u- 
nor contracte deose-

cinci 
lider 
con- 
pre- 

serie de 
orga- 

acuzați

bit de avantajoase.
La Middlesbrough, 

un ofițer superior din 
poliția locală a fost 
deferit tribunalului 
pentru că a primit, 
de la o firmă, o lo
cuință somptuoasă la 
preț redus, in schim
bul unor servicii.

Aceste procese se 
află in centrul aten
ției opiniei publice 
mai ales datorită fap
tului că, în 
timp, presa 
că a relatat 
mai multe 
ilicite de acest 
in care sînt implicați 
funcționari de stat la 
diferite eșaloane, oa
meni de afaceri și

ultimul 
britani- 
despre 
afaceri 

gen

chiar unele persona
lități politice. Astfel, 
recent a început pro
cesul intentat unui 
grup de ofițeri de la 
Scotland Yard. Se 
desfășoară, de ase
menea, o anchetă în 
care este implicată 
chiar Banca Angliei, 
întrucît cițiva func
ționari ai ei au ope
rat afaceri fraudu
loase cu valută străi
nă. După cum re
marcă observatorii, 
cazurile de corupție 
au început să ocupe 
tot mai mult spațiu 
in protocoalele poli
țienești și ale tribu
nalelor britanice.
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orele 17 
MATCA 
Piatra 
A.R.Î.A.
SPECTACOL 
SUSȚINUT DE 
BALET 
Franța 
Tănase“ 
NU
București : 
MOSCOVA — ora 19,30.

șl 19,30 ; Teatrul Mie : 
(Teatrul Tineretului din 
Neamț) : — ora 19,30 ;

(la Sala Palatului) : 
EXTRAORDINAR 
COMPANIA DE

„FELIX BLASKA" — 
- ora 19,30 ; Teatrul „C. 
(Sala Savoy) : UITE CĂ 

TAC — ora 19,30 ; Circul 
CIRCUL MARE

PROGRAMUL I
LUNI, 17 MAI

16,00 — Teleșcbală; 16.30 — E- 
mislune în limba maghiară; 19,00

— Contemporanele noastre: 19,29
— 1001 de seri: 19.30 — Telejur
nal; 20.00 — Colocvii contempo
rane; 20,30 — Concert de muzică 
distractivă susținut de Orchestra 
simfonică din Viena; 20,55 — E- 
misiune pentru tineret; 21.20 —
Roman-foileton : Forsyte Saga. E- 
pisodul XXI : „Proces de calom
nie"; 22,10 — 24 de ore-

PROGRAMUL H

*r- 
lul 

TV; 
Tineri soliști de muzică

17,00 — Telex: 17.05 — Film 
tistic: Minunata călătorie a
Nils Holgersson. Premieră 
18,30
populară; 18.50 — Din lumea ști
inței: 19,20 — 1001 de seri; 19.30 — 
Telejurnal; 20,00 — Film serial 
pentru copii: Daktari (reluare); 
20,25 — Actualitatea literară; 21,20
— Telex; 21,25 — Cetățenii propun
— cetățenii realizează; 21,45 —
Tribuna tinerilor soliști.
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• CELULA „S“. Un grup de savanți de la Australian Natio
nal University din Canberra au făcut un important pas Îna
inte in vederea eliminării fenomenului de respingere de către 
organism a țesuturilor și organelor transplantate. Savanții 
australieni au descoperit existența celulei „S" care stimulează 
procesul de respingere al organismului. Ea se găsește în pro
porție de unu la sută în compoziția țesuturilor umane. Cer
cetătorii australieni au constatat că această celulă poate fi dis
trusă dacă țesutul sau organul ce urmează să fie transplantat 
este păstrat timp de o lună într-un mediu artificial. După 
cum se știe însă organele omului, ca inima și rinichii, nu 
pot fi păstrate timp îndelungat într-un mediu artificial. Cer
cetătorii australieni încearcă, în prezent, să găsească un 
mijloc prin aplicarea căruia să se accelereze procesul de dis
trugere a celulelor „S“. « LONGEVIV. In Kenya a încetat 
din viață cel mal vîrstnic locuitor al țării, Bitinho Mwera, in 
virstă de 155 de ani. Longevivul a avut peste 400 de copii, nepoți 
și strănepoți. a DUPĂ PATRU ANI ÎN JUNGLA. Doi cerce
tători în domeniile psihologiei și psihiatriei din orașul ameri
can Boston urmează să se deplaseze în Burundi pentru a 
examina un băiat în virstă de opt ani despre care se crede 
că a crescut, de la patru ani, in junglă, adoptat de maimuțe. 
Experții americani intenționează să studieze, cu mijloacele 
științei moderne, consecințele izolării In condiții de sălbăticie, 
timp îndelungat, a unei lunțe umane. Descoperit de un grup 
de militari, copilul nu și-a schimbat In ultima perioadă com
portamentul, In ciuda eforturilor specialiștilor. a O IMPOR
TANTĂ DESCOPERIRE. Un grup de cercetători de la univer
sitatea statului american Pennsylvania au descoperit, împreună 
cu experți tailandezi, vestigiile unei vechi culturi asiatice din 
epoca bronzului, care este anterioară celei din valea Tigrului 
șl Eufratului, considerată In general drept leagănul civilizației 
moderne. Procedeul „Carbonului-14“ datează obiectele scoase 
la lumină in jurul anului 3 600 l.e.n., dar se consideră că înce
puturile acestei culturi a bronzului sînt cu 1 500—2 000 de am 
mai vechi. (Vestigiile descoperite în Orientul Apropiat datează 
din anul 3 000 t.e.n.). Excavațiile, efectuate In comun de oa
menii de știință americani șl tailandezi. au dus la descoperirea 
a 18 tone de diverse materiale, incluzînd vîrfurl de lance și 
alte arme, ceramică, bijuterii din bronz și fildeș etc. a SO
CIETATEA FRANCEZA a oamenilor de litere a acordat pre
miul său pentru ansamblul unei opere scriitorului Pierremiul său pentru ansamblul unei ____ _________
Boulle. Printre lucrările acestuia se află și romanul de măre 
succes „Podul de pe rîul Kwal". a IN FIECARE AN în acci
dentele de circulație care se produc In întreaga lume îsi pierd 
via;a peste 250 000 de persoane, iar aproximativ 10 milioane 
slnt rănite. Aceste date au fost anunțate la Geneva de Organiza
ția Mondială a Sănătății.

’T

i

i

a
.......................................................................................................... ..........  ........................................ .......... -..... ....... —------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ?------
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: București Piața „Scînteii" Tel: 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi ți instituții — Tiparul s Combinatul Poligrafic „Casa Scinteii*. 
Cititorii din străinătate se pot abona prin ILEXIM — Serviciul export-import presă, Calea Griviței nr. 64—66, P.O.B, 2001 telex 011226, București. 40 362


