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TINERETUL-FACTOR ACTIV ÎN REALIZAREA CINCINALULUI REVOLUȚIEI TEHNICO-STIINȚIFICE

Un obiectiv prioritar pe agenda lunilor de vară

Organizarea și desfășurarea exemplară

Calendarul de lucm al arra- 
nizațiilor de tineret consemnează 
pentru perioada de vâri — 
alături de o bogată suită de ac
tivități politico-educative, de 
muncă, sportive, turistice etc. — 
o acțiune menită să sporească 
spiritul de răspundere si iniția
tivă al tuturor organelor si or
ganizațiilor noastre : tabere- 
centrale și locale ale C.T.C. r 
C.A.S.C.R. Raportindu-ae ia 
permanență Ia climatul de exi
gență și largă mobilizare a tu
turor energiilor creatoare, ciimai 
Ce definește transpunerea boeă- 
rită in viață a sarcinilor speci
fice ce revin orgaaăaatfBv 
V.T.C. in lumina expunem se
cretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. la 
Congresul educației poit.ee st 
al culturii socialiste, întreaga 
organizare și desfășurare a a- 
ccstor tabere trebuie să săea sub 
semnul maximei exigente, al 
unui stil exemplar de moacă.

Citeva cifre preliminare stat 
deosebit de elocvente. Astfel, ta 
cadrul celor 2 935 de tabere si 
șantiere de muncă patriotică la 
obiectivele de investiții, de îm
bunătățiri funciare etc. vor fi 
cuprinși peste 2 milioane ie ti
neri. în cadrul Șantierului na
țional al tineretului de la Giar- 
giu-Răzmiresti. Complexui-.- ar
hitectonic Văcărești. Sânt ierului 
de la Curtea Domnească din 
Tirgoviște. Șantierului de la 
Cetatea de Scaun din Suceava, 
și in altele. își vor petrece o 
adevărată vacanță in haine de 
lucru circa 20 000 de tineri din 
toate colțurile țării. Peste un 
milion de elevi și studenți vor 
fi prezenți, ca in fiecare rari, 
pe fronturile de lucru ale cam
paniei de recoltare. Ca o trăsă
tură dominantă se înscrie becă- 
rîrea de a face ea toate »te>** 
șantiere să se afirme ea auten
tice amfiteatre de educație po
litică, revoluționară, certificând 
puternic spiritul de abnegație 
și dăruire patriotică ce animă 
întregul nostru tineret.

Tot in lunile iunie—septem
brie urmează să fie organizate 
102 tabere de instruire, ia care 
vor fi cuprinse peste 30 C<0 ca
dre U.T.C. și A.S.C. De aseme
nea, in cadrul taberelor de odih
nă și tratament vor fi cuprinși 
in această vară peste 53 (M de 
tineri din toate domeniile de ac
tivitate, o pondere însemnată 
o cuprind in cadrul lor tinerii 
din industrie și agriculturi.

înscriindu-se firesc in teater- 
tul activității desfășurate de or
ganizațiile noastre pentru înfăp
tuirea propriilor hotăriri. a- 
ceste tabere trebuie să ofere 
cadrul optim de afirmare a per
sonalității și inițiativei tinerești, 
să fie un model autentic pen
tru felul in care tinerii pot si 
trebuie să-și conceapă si să-ți 
organizeze activitatea, in confor
mitate cu preocupările si speci
ficul propriu fiecărei categorii 
de tineri.

întreaga organizare și desfășu
rare a activității din aceste ta-

C«c de

• 2 mi’ioane de briga
dieri cuprinși in 3000 
de tabere și șantiere ale 
muncii patriotice • Fie
care tabăra — o școală 
de conducere și oct iu ne 
revoluționară • Corin
tul re neral de ordine — 
organizare desăvirșrtă, 
activitate exemplară I

tabere a
il r.ne-
Amfitea-

SEBBAN CIONOFF

învățătorul din Satul Nou
Absolvent al Institutului peda

gogic, tinărul Marian Frangulea 
este in al doilea tău an de in- 
vățămint, intr-un cătun al co
munei prahovene Baba Ana. Că
tunului i se spunea inainte 
Șchiopoaia, acum se checmă Sa
tul Nou. Citeva familii de coo
peratori, destul de izolate de 
centrul comunei, iți trimit co
piii la școala fn care Marian 
Frangulea este ți director și ca
dru didactic ți gospodar ți._ de 
toate 1 Pini la el, aici se perin
daseră tot „suplinitori* pasageri, 
abia prin prezenta tinărului 
Frangulea cei din Satul Jfou au 
mulțumirea unui adevărat „titu
lar*.

Mărturisesc că păstrez fru
moase amintiri din anii mei de 
școală, ce se îndepărtează me
reu mai mult de cel care sini 
astăzi; am fost eu insumi, in
tr-un timp, slujitor al catedrei : 
totuși, emoția încercată in cli
pele petrecute printre elevii lui 
Marian Frangulea bni ra răm fne 
pentru multă vreme puternică, 
vie, tulburătoare.„

Intr-o clădire scundă, tntr-un 
spațiu de clasă cu totul modest, 
am intîlnit semnele unei exem
plare dăruiri, ale migalei ți 
nului gust puse in serviciul 
țelegerii copiilor, al creșterii 
parității lor de asimilare a 
lor mai diverse cunoștințe.

Ceea ce poartă banala denu
mire de „material didactic*, in 
miinile lui Marian Frangulea 
primește pecetea vizibilei înzes
trări, însuflețirea pasiunii pentru 
profesie, a dragostei pentru cei 
mici. Tinărul învățător lucrează 
simultan cu 7 elevi din clasa I„ 
5 din clasa a ll-a, 4 din clasa a

IlI-e fi ' £■ dese < ZT-c. Iți 
dd. cred. oricine atotoa cd a* e 
treabă deloc vsoori să te ocup» 
de copu de rime «fcfeme. sd-« 
antrenezi :-. epeld •xdsi*c. sd te 
foci, pe rnd ț: dtntr-o dată, ța
țele» de toți acești iscoditori pui 
de om.

Am văzut caietele elevilor din 
Satul Nou. cu dese ți atente co
rectări ale învățătorului. Am 
stat de vorbi cu ei ți am primit 
răspunsuri prompte ți istețe, tn-

iusciiinâri
de Comeliu Șerban

bv 
in~ 
ca- 
ce-

terlocutorii mei neavind nimfe 
din timiditatea pe care-o ară
tau, odinioară, copiii de țari, în
deosebi cei din așezările mai în
depărtate. la contactul cu niște 
necunoscufi, așa cum eram eu 
de data aceasta. Utecistul Ma
rian Frangulea cultivă cu deo
sebită grijă însușirile fiecărui 
elev, stimulindu-i prin interme
diul unei „gazete de aritmetica*, 
al unui colt rezervat încercărilor 
literare și celor finind de dome
niul artelor plastice. Fiecare șco
lar, fiecare pionier iți cunoaște 
responsabilitatea proprie, in- 
scrisă intr-o „organigramă* a 
colectivului, iar cei mai buni 
dintre ei figurează la panoul pe 
care învățătorul n-a ezitat să-l 
intituleze „Excelsior*.

tn curte, am căzut o groapă 
de sărituri proaspăt amenajată 
și Marian Frangulea a ținut si 
remarce marea bucurie cu care 
elevii săi așteaptă orele de edu-

carie fizici. fa același tzmp hăr
nicie cu cere eceșnu se-ndeamni 
le orice acțiune practici. l-am 
ascultat pe copm dm Satul Nou 
remind. Ei cx deeltfel o ga- 
teti-antologie, cu citeva dintre 
eeie mai semmficsrive creații 
din lirica noastră patriotici. Iu
birea de țari, recunoștința fzți 
de partid, față de tovarășul 
Nico'.ae Ceauș eseu țfnt senti
mente statornice ale nrmii lor, 
glorioasa istorie a ro—..i-r.’.or tți 
prelungește fn sufletele lor fra
gede și pure ecouri de adinei 
rezonanți.

_ lată un tine* care, firi să 
aibă condiții dintre cele na 
bune, dsntr-o pornire firească și 
nicidecum pentru a se evidenția 
tn fața curca, in relativi singu
rătate dar la curent cu cermtele 
ți înnoirile învățământului mo
dern. iți face datoria cu o răs
pundere ți o competență care-l 
onorează.

La Mizil, 
culturi din

directorul casei de 
localitate mi-a vor

bit despre expoziția de g-afici 
pe care artistul amator Marian 
Frangulea a deschis-o recent 
despre utecistul totdeauna sări
tor, la orice chemare i s-ar a- 
dresa, oriunde contribuția lui, 
oricit de modestă, se consideri 
ea binevenită.

...Dacă ar mai fi cu putință să 
mă reîntorc la virsta primilor 
ani de școală, tare mi-ar place 
să iau loc in bancă alături de e- 
levii de azi ai învățătorului Ma
rian Frangulea, să fiu coleg cu 
Alexandrescu Petre, comandan
tul detașamentului de pionieri 
din Satul Nou. și cu ceilalți co
pii pe care i-am cunoscut aici.
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industrială Buzău

CU CE REAUZARI,

ÎNCHEIEREA PRIMULUI
SEMESTRU AL ANULUI? șei Elena Ceaușescu. secretarul 

general al Partidului Baas Arab 
Socialist. președintele Republicii 
Arabe Siriene, Hafez El-Assad. 
va efectua, împreună cu soția.

CU CE EXPERIENȚA 
VĂ PREZENTAȚI LA

Ne mai despart doar citeva 
zile de încheierea primului se
mestru al anului, moment im
portant in activitatea pentru în
deplinirea to bune condițiuni a 
sarcinilor economice pe acest an 
și pe intregul cincinal. Moment 
ce se eoastiteie in viața tutu
ror întreprinderilor economice 
ea un prilej de evaluare a mun
cii depuse, un prilej de întoc
mire a unui prim bilanț, dc 
trecere to revistă a realizărilor 
obținute, de an»liră exigentă a 
neajunsurilor ee s-au constatat 
și mai ales, asa cum sublinia 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, in 
cuvântarea la Consfătuirea de 
lucru de la Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, din 
13 mai a-c- de „stabilire a unor 
măsuri corespunzătoare pentru 
Lchidarea lipsurilor ce se mai 
manifestă, pentru îmbunătățirea 
întregii activități in vederea in- 
diplinirii in condiții bune a ho- 
tăririlor Congresului partidului”.

Raidul-anchetă întreprins in 
aceste zile pe platforma indus
trială a municipiului Buzău 
ne-a relevat faptul că organi
zațiile U.T.C., tinerii întreprin
derilor. raportindu-se concret și 

la exigentele acestui 
s-au implicat direct.

eficient 
cincinal 
ferm si exigent in soluționarea 
problemelor complexe impu e 
de îndeplinirea exemplară, la 
termene și de calitate, a sarcini
lor de plan.

La întreprinderea de sirmă și 
produse din sirmă. tovarășii 
Stan Ca ran, secretarul comi- 
teiului de partid, șl VasCe 
M orara, secretarul comitetului 
V.T.C.. ne informează că la 31 
mai a_c-. deci pe rinei luni de 
zile, colectivul ratreprinderii a 
realizat o depășire a planului ta 
productia-marfă. executind su
plimentar peste 639 tone sirmă

DAN VASILESCU

|La panoul 
de onoare
al Scinteii
tineretului
La întreprinderea „Au

tomatica 
creazâ 
harnici 
dintre i 
biroului
V.T.C. din secția VI — e- 
chipament electric, Tudor 
Gruia. îndemnurile pe 
care el le adresează tine
rilor din organizație, de a 
munci mereu mai bine, de 
a ridica tot mai îuî șta
cheta activitdții profesio
nale, stat susținute de un 
frumos exemplu personal.

/ dtn Capitală lir- 
numeroți uneri 
gt inimogt Unul 

ei este secretarul 
organizației de

Foto: GH. CUCU

președintele Republicii Arabe Siriene, Hafez El-Assad,
va face o vizită oficială de prietenie in România

Anisse El-Assad. o vizită oficia
lă de prietenie in Republica So
cialistă România, intre 20 și 21 
iunie 1976.

ARTA SOCIALISTĂ,

artă militanta, angajată activ 
în lupta pentru transformarea 

înnoitoare a societății, a omului

Călăuzindu-se de o teorie revoluționară, literatura și arfa epocii noastre socialiste 
trebuie să aibă și ele un caracter profund realist și dinamizator. Aceasta înseamnă
că artiștii trebuie să abordeze și să infăfișeze realitatea in operele lor prin prisma
principiului dialectic al mișcării și transformării neintrerupte a societății și omului.

(Expunere

NICOLAE CEAUȘESCU
la Congresul educației politice și al culturii socialiste)

Situarea pe poziții revoluționare in artă — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in expunerea la Congresul educației politice și 
al culturii socialiste — presupune orientarea conștientă de către 
autor a operei sale în direcția unei contribuții active la transfor
marea înnoitoare, progresistă a societății, a omului.

înscriindn-se in procesul de cultivare și răspindire a valorilor 
umanismului socialist ți contribuind intr-o măsură tot mai însem
nată la crearea sau perfecționarea acestor valori, literatura română 
a ultimelor trei decenii se distinge, in cele mai de seamă realizări 
ale ei. printr-o înaltă ținută etică, emanație firească a situării la loc 
de cinste a omului care făurește o nouă societate, un nou tip de re
lații sociale, a chipului omului societății socialiste. Prin idealul său 
moral-politic literatura socialistă 
replică vie la tendințele poluante

constituie, intr-un sens, și o 
promovate de lucrări aparținind

unor culturi aflate în criză și care reflectă criza lumii capitaliste. 
Deprecierea valorilor umaniste, fenomenele de alienare ale căror 
expresii se fac multe scrieri, lucrări, emisiuni de radio și televiziune, 
valul crescînd de literatură pornografică sau care face apologia vio
lentei, a pornirilor instinctuale contribuind la degradarea omului și 
punind în pericol în special creșterea tinerelor generații constituie 
fenomene în fața cărora scriitori și ginditori progresiști trag cuve
nitul semnal de alarmă cerind încetarea acestei adevărate curse a 
promovării spiritului retrograd și reacționar în lumea valorilor mo
rale și spirituale. Umanismul socialist, promovat de arta și cultura 
noastră, participă la protecția și afirmarea capacității operei de artă 
de a contribui la ameliorarea condiției umane, la menținerea, ădîn- 
cirea și răspîndirea funcției modelatoare a literaturii și artei in spi
ritul încrederii în om, in forța lui creatoare./Continuare fn pag « ll-a)
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a valorilor umaniste
Realism profund, 

caracter dinamizator a eroului exemplar
Alexandru Ivasiuc Ion lanoși Stoica Stelian

Zilnic tineri muncitori sau 
elevi sint prezenți in ore de 
muncă patriotică la șantierul 
tineretului inaugurat recent 
la Complexul muzeistic 
Curtea Domnească din mu

nicipiul Tirgoviște
Foto : VASILE RANGA

PARTICIPARE
SUSȚINUTĂ 

PE OGOARE 
LA EFECTUAREA 

LUCRĂRILOR 
DE SEZON

întreținerea culturilor 
Recoltarea legumelor 
Pregătiri pentru seceriș

Citiți in pagina a n-a un
grupaj de informații care con
semnează activitatea desfășu
rată pe ogoare în această pe
rioadă de virf a campaniei 
agricole.

„Ceea ce trebuie constatat și 
combătut este procesul de vul
garizare și comercializare care 
atinge valorile și arta, senzațio- 
nalismul, fenomenele literar-por- 
nografice, misticismul și irațio
nalismul, găsirea unor așa-zise 
„soluții" în procedee psychae- 
delice, cultul violenței. Aceste 
fenomene, care-și au o bine de
terminată bază economică,
fectează profund situația mo
rală a omului orînduirii capita
liste, integritatea lui spirituală. 
Literatura noastră socialistă 
poate j’uca un rol important în 
apărarea valorilor fundamental- 
umane, în confruntarea de idei 
și soluții din lumea actuală"**.

a-

„Socialismul este afirmativ și 
afirmator prin esența lui. La an
tipodul tuturor frustrărilor, se
cular și chiar milenar acumu
late, el vrea și poate să instau
reze inedite consonanțe între 
om și natură, om și societate, 
om și om, între subiect și obiect, 
vis și faptă, proiect și realizare, 
în programele sale și în suc
cesivele lor instituiri, el trece de 
la diagnostic la vindecarea 
practică, în măsură să ducă 
nalmente la însănătoșirea 
ansamblu a omenirii.

Literatura, arta constituie
element și un ferment al acestei 
transmutări istorice a istoriei în
săși.”

fi
de

un

„Arta, literatura noastră reflec
tă pe larg, în ceea ce are mai 
bun, mai valoros, sub aspectul 
conținutului de idei și măies
triei artistice, acest adevăr prin 
tipologii umane, creatoare, ac
tive social și definite de un o- 
rizont moral-umanist. Realizarea 
armonioasă a individului, dem
nitatea umană sau demnitatea 
socială stimulată de coordona
tele democrației socialiste preo
cupă tot mai mult creația româ
nească a ultimelor decenii, 
simplist sau schematic, ci 
modul unor viziuni ample, 
cide."

Nu 
la 

Iu-

Textul integral al anchetei în pagina a II-a

Au început întrecerile celei de-a 3-a ediții a competiției sportive de masă inițiate de ziarul nostru:
f 9 9

CUPA SCÎNTEII TINERETULUI LA TENIS “

Doi protagoniști ia categoria 15—19 ani : Stan Chelu

Pe terenurile pe care tinerii înșiși le-au amenajat 
PARTICIPARE NUMEROASĂ, DISPUTE 

PASIONANTE, ATRACTIVE

DUMINICĂ SPORTIVĂ 
într-o comună din Teleorman

în ultimul test înaintea J.O. de la Montreal, 
evoluînd cu măiestrie,

NADIA COMĂNECI SI DAN GRECU 
AU CUCERIT TITLURILE DE CAMPIONI Al ȚÂRII 

Fotbal XXXIII: FINAL DE CAMPIONAT?!

ÎN PAGINA a 3 a

poit.ee
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%C'A MP ANI A AGRICOLĂ

Participare susținută pe ogoare 
la efectuarea lucrărilor de sezon

Foto : Gh. CUCU

Pe tarlalele cooperativei agricole Mihăilești, din județul Il
fov, s-au desfășurat ieri acțiuni la care au participat mecaniza
torii și cooperatorii, la întreținerea culturilor și in grădina de le
gume. Pe cele 630 ha cu porumb se aplica cea de-a treia prasilă 
mecanică in paralel cu fertilizatul. Notăm numele mecanizato
rilor Ștefan Nicolae, Șerban Vasile, Gh. Bănică și Stancu Marin, 
care și-au început activitatea încă de la primele ore ale dimi
neții. în grădina de legume, echipa lui Stan Constantin, formată 
din 20 membri cooperatori, participa la legatul și copilitul to
matelor. Activitate intensă am întîlnit și în grădina de legume 
a cooperativei agricole din Drăgănești-Vlașca, județul Teleor
man, unde, concomitent cu lucrările de irigare a culturilor (in 
imagine), cooperatorii Avram Dumitru, Elena Mâneci. Petra 
Iancu, Marin Iscru și Alexandru Chelu efectuau recoltatul ver- 
zei timpurii. în cursul zilei de ieri au fost livrate spre piață a- 
proape 100 tone. De asemenea, pe tarlaua Zbenghici, echipa con
dusă de Vasile Glăvan prășea manual, pentru a treia oară, su
prafața cu porumb angajată în acord global.

ȘTEFAN DORGOȘAN

------------ La Trustul S.M.A. Olt ------------

UN UTIL SCHIMB DE EXPERIENȚĂ

încheierea primului semestru al anului

practică asupra modului cum 
trebuie organizată munca 
pentru ca in cel mult trei 
zile de la recoltare, supra
fețele să fie eliberate, arate, 
pregătite și insămințate. Tot
odată. li s-a prezentat amă
nunțit tehnologia tuturor lu
crărilor din campania de 
vară. Cu această ocazie, par- 
ticipanților li s-a arătat cum 
trebuie efectuate instructa
jele pe linia P.C.I. și protec
ția muncii.

D. DUCA

gic, unitate ce a sărbătorit, nu 
de mult. 50 de ani de existență. 
Spicuim citeva date dintr-o 
„fișă" a realizărilor la zi : indi
cele de utilizare a mașinilor — 
86 la sută : 100 tone utilaj me
talurgic și 33 tone utilaj chimic, 
peste sarcinile de plan.

Locțiitorul secretarului comi
tetului de partid al întreprinde
rii, tovarășul Ghiță Marin, ne 
vorbește despre munca și acti
vitatea tinerilor, care au trecut 
cu succes marele examen al re
profilării, aflîndu-se mereu ală
turi de comuniști in bătălia 
pentru mai mult și mai bine. 
Numeroase inițiative aparținind 
organizației de tineret ca : „Să 
economisim cu 15 la sută consu
mul de electrozi", „Să folosim 
integral capacitățile de produc
ție", „Micronul, gramul, secun
da" sau „Din deșeuri recupera
bile, produse noi", vorbesc de 
la sine de preocupările tinerilor 
uteciști pentru reducerea conti
nuă a consumurilor specifice, 
utilizarea judicioasă a capacită
ților productive. Să ne oprim 
puțin asupra uneia din aceste 
inițiative : „Din deșeuri recupe
rabile — produse noi". Propusă 
și aplicată de organizația U.T.C. 
din secția strungărie. ea s-a ex
tins in toată întreprinderea. Co
lective de tineri urmăresc in

LICEUL AGRO-INDUSTRIAL BRĂNEȘTI — ILFOV 
primește înscrieri

Pentru anul I (treapta I) de liceu candidați promovați ai clasei 
a VIII-a generale, avind virsta de maximum 17 ani împliniți in 

cursul anului <1.1.—31.XII) la profilele :
• mecanică 76 locuri
• construcții 76 locuri
• electrotehnică 76 locuri.

înscrierile se fac pină la data de 20 iunie a.c. in baza Fișei de 
înscriere, eliberată de școala generală și a Adeverinței medicale 

tip MS 58.
Pentru concursul de admitere în anul III (treapta a Il-a), absol
venți ai anului II, treapta I liceu avind virsta de maximum 

19 ani, împliniți in cursul anului, pentru specializările :
• mecanic pentru utilaje 

de îmbunătățiri funciare.
• construcții hidrotehnice (pentru 

lucrări de îmbunătățiri funciare).
înscrierile se fac intre 16—23 iunie a.c. pe baza următoarelor 

acte :
1. Fișa de înscriere, eliberată de școala unde a absolvit 

anul II de liceu ;
2. Adeverința medicală tip MS 58, pentru candidații care

nu domiciliază in Brănești sau au absolvit treapta I 
in altă localitate ;

3. Adeverință medicală, din care să reiasă că sint apți 
pentru meseria la care se înscriu.

Concursul va avea loc între 25—29 iunie a.c. Ia următoarele 
obiecte de studiu :

Specializarea mecanic pentru utilaje, îmbunătățiri funciare :
1. Matematică — scris ;
2. Tractoare și circulație rutieră — scris și oral. 

Specializarea construcții hidrotehnice (pentru lucrări de
îmbunătățiri funciare :

1. Matematică — scris ;
2. Construcții și tehnologia lucrărilor — scris și oral. 

Informații suplimentare se primesc de Ia secretariatul școlii.
Telefon : 16 31 84

Tinerii - 
in primele 

rinduri
Pe terenurile cooperativei 

din Tulcețti. județul Galati, 
culturile întreținute la timp 
s-au dezvoltat viguros, anun- 
țind de pe acum roade bo
gate. tn solele de floarea- 
soarelui nu mai intilnim pe 
nimeni, întreaga suprafață 
de 170 ha a fost prăsită c i 
doua oară mecanic si ma~ I 
nual. Numai la porumb au 
ieșit si in această zi sute de i 
oameni. La fel pe solele cul
tivate cu fasole, sfeclă de * 1 
zahăr, cartofi sau pe cele | 
140 ha de legume. In frun- 
tea tuturor sint trei tinere : j 
Săndica loan. Grigorita Dra- | 
gomir si Ecaterina Constan
tin. ,Jn sat. ne spune locțsi- I 
torul secretarului comitetului 1 
U.T.C.. hărnicia lor ere cu
noscută și mult apreciată. 
De reținut insă că aceste fete I 
confirmă că sint cele mat I 
bune in fiecare zi. prin fap- !

Din - inițiativa Trustului 
' S.M.A.-Olt, in mai multe 

S.M.A. fruntașe din județ 
s-au organizat ședințe de 
instruire privind desfășu
rarea, apropiatei campanii de 
vară. Instructajul propriu- 
zis s-a transformat intr-un 
util schimb de experiență, 

-prilej cu care celor peste
1 000 de participanți, direc
tori. ingineri, șefi de secții 
S.M.A. președinți ai C.A.P., 
mecanici și • mecanizatori li 
s-a făcut o demonstrație

(Urmare din pag. I)

trasă. 512 tone plase sudate și 
31 tone electrozi de sudură.

Așadar rezultate bune, exis- 
tînd toate certitudinile ca la în
cheierea semestrului ele să fie 
mult. îmbunătățite. O pondere 
însemnată în totalul numărului 
de încadrați ai întreprinderii, 
circa 74—75 la sută, o repre
zintă tinerii și de aceea — ne 
spune secretarul comitetului 
U.T.C. — n-a existat și nu 
există problemă de producție în 
care tinerii să nu-și aducă con
tribuția. Un singur exemplu este, 
cred, edificator. Una dintre 
marile noastre realizări din a- 
ceastă perioadă a fost punerea 
la punct a tehnologiei de fabri
care a sîrmei pentru organele 
de asamblare. A fost nevoie de 
o muncă de cercetare imensă, de 
un efort susținut pentrd executa
rea utilajelor necesare. Cupto
rul de recoacere cu mediu de 
protecție a fost conceput, pro
iectat și executat de grupa au- 
toutilări. o grupă a cărei medie 
de vîrstă nu depășește 25 de ani. 
Alături de specialiști cu vechi
me și experiență ca maistrul 
principal Ion Enceanu, ing. Pe- 
trache Drogeanu sau șeful de 
echipă Spiridon Costea. tinerii 
uteciști ing. Octavian Popescu, 
trefilatorul Constantin Călin 
sau termistul Gheorghe Călin 
și-aît adus o contribuție de 
prestigiu la punerea la punct a 
acestei tehnologii.

De asemenea, nu trebuie omis 
aportul organizației U.T.C., al 
tinerilor întreprinderii pentru 
realizarea la termen a investiții
lor și implicit conceperea și con
struirea utilajelor și instalațiilor 
necesare. Presele de electrozi, 
alimentatoarele de vergele, ma
șinile de debitat vergele vor fi 
realizate tot prin autoutilare. 
Din totalul de 60 de oameni cît 
numără acest colectiv, nu mai 
puțin de 85 la sută sînt tineri. 
Printre ei lăcătușii Gheorghe 
Gilescu. George Aldea, frezorul 
Tudor Bratosin, strungarul Pa
vel Ștefan, Angrenați în activi
tatea de autoutilare, preocupați 
continuu de ridicarea nivelului 
profesional (majoritatea tineri
lor , din întreprindere frecven
tează cursurile liceului seral 
metalurgic), tinerii de la între
prinderea de sîrmă si produse 
din sîrmă Buzău încheie pri
mul semestru al cincinalului re
voluției tehnico-științifice cu re
zultate prestigioase în întrecerea 
utecistă „Tineretul — factor ac
tiv în îndeplinirea obiectivelor 
cincinalului revoluției tehnico- 
științifice", adueîndu-si un con
siderabil aport la depășirea sar
cinilor planificate pentru această 
perioadă,

Cu rezultate bune se prezintă 
lă acest bilanț și o altă între
prindere de pe platforma indus- 
frială a,Buzăului. Este vorba de: 
întreprinderea de utilaj tehnolo

I
țele lor. Pe unde trec ele j 
se vede, in urma lor pared *> 
culturile cresc mai repede*. I

Pe o solă cu porumb, le in- .

de la C-A-P. Slut aceleași P* 
I care in toamnă, pe cind cam- 
I pania de recoltare era in toi. 

le-am iatilnit fa btrou. 
I făcindu-ți de lucru cu hir- 

tiile. Le-am căutat ii in a- 
i ceasta dimineață prin birvun. 
dar nu le-am găsit. Prăsesc 
diet. • pe deal. alături de coo
peratori. Cere s-e «rttmbai 

I in atitudinea lor. S-a scUsst- 
I bat in bine. Ne apropiem de 
mecanizatori. Tractoarele cu
lese in ritm egal, prăsitoarele !

I împrospătează fata pcmintu-| 
I lui. Mistuind cu atenție șt pn- . 
cepere mașinile, tmeni Ni
colae Oraș mu. Maaoiacha 
Mindru ri Marin Chinlâ de- I 
pun eforturi deosebite pen
tru a încheia in cursul zilei 
de azi a doua pras'iă la po
rumb.

— La ei. ne zice tovarășul I 
Andrei Tudor, președintele , 
C.t.P Tulcesti. putem spu- I 
ne cc intr-adecă' s-a format 
o ccnsîhnti inaixlaU. do
vedită pmn fapte E: rea.;- 
zeazd zilnic cel ic mult.
apoi psaspsile lor sini 
cele mai întreținute, iar ca
litatea lucrărilor efectuate | 
este ireproșabilă. Ei fac totul 
cu griji, cu simt de răspun
dere

L CHIRIC

toate secțiile deseurile râmase 
din prelucrări. Ele se adună la 
strungărie și apoi sint folosite 
integral prin executarea a dife
rite piese necesare producției. 
Un prim bilanț arată că de la 
începutul anului s-au recuperat 
astfel nu mai puțin de 10 tone 
de metal.

De notat că in acest cincinal 
întreprinderea va produce cu 
19 400 tone utilaj metalurgic 
mai mult decit in cincinalul tre
cut. în condițiile unei adevărate 
reprofilări din mers.

„Era firesc — ne mărturisește 
tehnicianul Gheorghe Petcu. se
cretarul comitetului U.T.C. al 
întreprinderii — ca organizația 
de tineret, toți uteciștii să parti
cipe intens la această pasionantă 
muncă de reprofilare. Ne-am 
constituit in colective de muncă 
și educație comunistă. Trăind 
și muncind in chip comunist, ti
nerii secției strungărie s-au an
gajat ca in secția lor să nu se 
producă nici un rebut. De Ia 
începutul acestui an și pină in 
prezent, in dreptul rebutului din 
această secție se menține cifra 
zero. Comisia de creație teh- 
nico-științifică a comitetului 
U.T.C. desfășoară o intensă ac
tivitate. materializată in crearea 
unor dispozitive in sprijinul pro
ducției.

forța de influențare 
valorilor umanistea
Firește că societatea de 

consum nu este o enti
tate omogenă care pro
duce aceleași fenomene 

planul valorilor. Există cla- 
antagonice și forțe diverse 
societatea de consum, care

in 
se 
in 
n-o fac o lume fără nici o sal
vare. Criza valorilor, o criză de 
sistem, provoacă și o acerbă 
înfruntare de puncte de vedere 
diverse, unele ireconciliabile. 
Există in occident, și o literatu
ră de viguros protest social, șî 
nu numai social. îndreptată r.u 
numai împotriva decadente: 
unor valori, dar și a unor fe
nomene cum ar fi uniformi
zarea. standardizarea. împotriva 
alienării și a manipulării oa
menilor. Această literatură, ca 
și mișcarea de idei care o în
soțește. adeseori- legată nemij
locit de revoluția tehnico-stiin- 
țifică. este valoroasă și trebuie 
cunoscută. "

Ceea ce trebuie constatat și 
combătut este procesul de vul
garizare și comercializare care 
atinge valorile și arta, senza- 
ționalismul. fenomenele literar- 
pomografice. misticismul si 
iraționalismul. găsirea unor 
așa-zise „soluții" in procedee 
psychaedelice. cultul violenței.

Aceste, fenomene, care-și au o 
bine determinată bază econo
mică. afectează profund situația 
morală a omului orinduirii ca
pitaliste. integritatea lui spiri- 
tua’ă

tâ'

:ant

artistică, 
sociali smt

iti

de
■

etâtri so

btra *Sb«att*tă are ne- 
<:e aatentică. sinceră.

l - lucidă. curajoasă, 
.ficat oare Prte marea 
dă mtnnseen. aaora-i 
!sr-a: a ripokif idtf d“ 
re care le
ud impostura, coefuna 

Angajament solemn

CU CINSTE ȘI DEVOTAMENT
Tinerii din fotografie sint elevi ai Liceului nr. 10 din Cluj- 

Napoca. Zilele trecute, intr-o atmosferă caldă, sărbătorească, 
am trăit alături de ei emoția unui moment unic, și. poate de 
aceea, greu de uitat Erau de față colegi de clasă, de liceu, di- 
riginți. profesori- Secretara comitetului U.T.C. a liceului, eleva 
Liliana Cirstea. le-a inminat, stringindu-le colegial, cu căldură, 
mina, carnetul de membru al U.T.C. Iată-i : Monica Cristurean, 
Nausica Oros. Liana Crișan, Sergiu Pogacian. Marian Chelu, 
Francisc Antal. Edith Nagy. Ovidiu Buhatel — elevi cu o com
portare exemplară, ale căror rezultate in pregătirea politică și 
școlară sint dintre cele mai bune, promotori permanenți ai nou
lui in viața clasei, a școlii. Le-am citit emoția vie. privindu-i 
in momentul in care, atingind cu miinile faldurile tricolorului, 
rosteau cu glas vibrant, pătruns de sentimentul datoriei. Anga
jamentul solemn : „...mă angajez să servesc cu cinste și devota
ment cauza Partidului Comunist Român, să duc mai departe 
făclia libertății noastre...".

Alăturindu-ne celor ce i-au felicitat cu acest prilej, le adre
săm, la rindul nostru, prin intermediul ziarului, urarea de spor 
la muncă in ridicarea conținutului vieții și activității organi
zației din care, de acum încolo, fac și ei parte.

Foto-text : BENONE NEAGOE

ÎNTREPRINDEREA TRANSPORT BUCUREȘTI 
I. T. B.

CALIFICA NUMAI ÎN 6 LUNI : 
ȘOFERI PENTRU AUTOBUZE (suplimentar categoria „B" — 

taximetre și troleibuze) — Policalificare.
O MESERIE FRUMOASA, PENTRU CARE POT 
OPTA PERSOANE DIN BUCUREȘTI ȘI COMUNELE 
JUDEȚULUI ILFOV, SITUATE PÎNA LA 30 KM 

DE CAPITALĂ.
Calificarea se face in cadrul unui program nou, de pregătire 
INTENSIVĂ, SELECTIVA ȘI DE CONDUCERE DEFENSIVA 

A VEHICULELOR.
Pe timpul școlarizării, pregătirea este asigurată de cadre de 
inaltă calificare, elevii avind Ia dispoziție un material didactic 
modern : simulatoare electronice, aparate pentru verificarea 

cunoștințelor, filme didactice etc.
La aceste cursuri se pot inscrie bărbați și femei, absolvenți ai 

școlii generale, avind virsta intre 22—34 ani.
Pe durata școlarizării cursanții sînt retribuiți ca muncitori 

necalificați cu 1 253 lei lunar.
Absolvirea cursurilor, după numai 6 luni, asigură avantaje 
substanțiale, atit din punct de vedere al calificării, cit și din 

punct de vedere al retribuției.
în funcție de vehiculul condus, retribuția este :

• șoferi taximetre 1 590 — 1 651 lei/204 ore
• șoferi troleibuze 1 855 — 2100 lei/204 ore
• șoferi autobuze simple 1 957 — 2 702 lei/204 ore
• șoferi autobuze articulate 2 059 — 2 804 lei/204 ore

Lucrind in acord global, există posibilitatea realizării unor 
venituri suplimentare.

De asemenea, conducătorii de vehicule și membrii familiei 
acestora primesc legitimații de călătorie gratuite, pe vehiculele 

de transport în comun.
Informații se pot primi la Biroul învățămint I.T.B., str. Dr. 
Grozovici nr 4, sector 2 (tramvaie 26, 24, 4, 27 — stația Atelierele 

Centrale. I.T.B.), telefon: 12 19 30/187.

de valori, ca și sicofantismul sau 
prezentarea roză a unor feno
mene inspirate din problematica 
lunpi noastre, literatura noastră 
pune in evidență procesul con
struiri: unei lumi și a unui om 
nou. O soluție este istorică și 
deci ea insăși se perfecționea
ză. se dezvoltă nu numai mij<- 
ioacele de atingere a ei. Rolul 
nostru, al cărților noastre este 
de a contribui la perfecționarea 
societății. în natura valorilor 
umaniste ale literaturii și artei 
socialiste, in esența lor stimula
toare a ceea ce este mai uman 
in om constă forța lor de in
fluențare. Preocuparea de ridi
care a nivelului ideologic și fi
lozofic al literaturii și artai 
noastre, de mai adinca ei im
plicare in viața spirituală a so
cietății. probleme pe larg

ARTA SOCIALISTĂ, 

artă militantă, angajată activ
dexbârjte la recent încheiatul 
Congres al educației politice 
al return socialiste constituie 
pentru fiecare imperative ale 
coastur.ței scriitooce^u.

ALEXANDRU TVASIUC

Realism profund, 
caracter dinamiiator

C
c_zz globală »: profundă 
a capitalismului contem
poran devine și in dome
niul valorilor spirituale o 
evidentă de netăgăduit. Alter
nativa stringentă care se im

pune oamenilor de cultură de 
pe respectivele meridiane te 
limpezește tot mai mult : ori 
să se supună disoluției. ori să i 
se oponă. în condițiile societății 
cap-.’suste. actul de cultură au- 
testie presupune refuzul alienă
rilor. denunțarea pactizărilor eu 
desoHMnizarea și cu inumani- 
tjteî Acest tranșant refuz po
tente se cuvine susținut prin 
corespunzătoare opțiuni politice, 
îf.oscftee. etice si in planul 
creației literare. Negarea nu se 
poate lipsi de afirmare fără a 
se aneantiza ea insăși intr-un 
aii: .ct fără substanță și fără 
efect.

Reabtățile socialiste si idealu
rile comuniste reprezintă, in s- 
ceste condiții, efectiva și efi- 
ooata coatrapocdere a destrâ- 
mâ- .or — in literatură, ca si 
in alte arii ale creației. Socia
lismul este afirmativ și afirtr.a- 
toc prin esența lui. La antipo
dul tuturor frustrărilor, secular 
și chiar milenar acumulate, el 
%-rea si poate să instaureze ine
dite consonanțe intre om si na
tură. om ri societate, om și om. 
mtre subieco și obiect, vis și 
fap-â. proiect șt realizare. în 
prozramele sa'e fi in fuecesi- 

vele lor instituiri, el trece de la 
diagnostic la vindecarea prac
tică, în măsură să ducă final
mente la insănătoșirea de an
samblu a omenirii.

Literatura, arta constituie un 
element și un ferment al acestei 
transmutări istorice a istoriei 
înseși, o latură a ei activă și ac- 
tivizatoare. Arta socialistă tre
buie să se simtă coresponsabilă 
pentru toate cite a reușit sau 
incă nu a reușit să le obțină 
orinduirea și națiunea noastră 
socialistă. Dornică să fie cit mai 
intim armonizată, in și prin 
specificul ei. cu ansamblul că
ruia ii aparține, ea se pătrunde 
de noi etice imperative catego
rice. Refuză tot ce e nociv și 
poluant in plan moral, afirmă 
toate formele și manifestările 
de vertebrare și verticalizare.

prin care omul intră tot mai 
hotârit in posesia propriului său 
destin.

Acceptul pe care. ir. confrun
tările noastre estetice, il punem 
pe realism are drept condiție 
de viață esențială accentuarea 
faptelor, stărilor, proceselor pe 
deplin reale. Menirea principală 
a literaturii socialiste este de a 
aprofunda, prin mijloacele ce-i 
stau la L-.demină și in lumina 
convingerilor sale, realitățile 
spațiului și timpului său istoric, 
omul ce se inscrie in devenirile 
eterne ale speciei sale prin ceea 
ce face și gindește aici șî acum.

Să recunoaștem, e o îndato
rire dificilă, pentru că respon
sabilitatea civică și morală 
pun totdeauna in fața expe- 
nenților și minuitorilor ei pro
bleme incomparabil mai spi
noase decit pune iresponsabi
litatea. Literatura României so
cialiste — înfrățită cu tot ce e 
progresist și valoros în litera
tura lumii — iși afirmă conști
ința de sine, pentru ca astfel să 
se perfecționeze necontenit. 
Congresul educației politice și 
al culturii socialiste reprezintă, 
și pentru ea. un prilej de exi
gentă autoexaminare. intrarea 
intr-o nouă etapă a construcției 
conștiinței comuniste a oameni
lor, proces la care creația 
in ansamblu este chemată să 
contribuie cu valori autentice, 
de înaltă calitate.

ION IANOȘI

Condiția morală 
a eroului exemplar

Progresul social prezintă 
forme multiple de expre
sie care nu pot fi rupte 
una de alta. De exemplu, 

discutlnd despre progresul ar
tistic trebuie să-l avem tn re

sâptomînoH w————— — — — — — —

__ -CINBAIATOKKAPICĂ
Instanța amină

Ceea ce mi se pare interesant 
In filmul lui Dinu Cocea (sce
nariul Mihai Opriș în colabora
re cu Dinu Cocea și G. I. Chiuz- 
baian) este faptul că discuția 
pe care el o propune pe mar
ginea complexei probleme a res
ponsabilității profesionale — 
discuție cu atit mai delicată cu 
cit se poartă despre justiție, 
despre cei care au menirea de 
a restabili dreptatea și adevă
rul, de a pune o anumită pecete 
pe destine omenești — este per
manent relaționată cu discuția 
despre om, despre profilul mo
ral, intim al celui ce îndepli
nește acea profesiune. Este vor
ba mai mult decit de o paralelă 
pe care realizatorii o propun 
între etica profesională și cea 
umană ; este o continuă interfe
rare de planuri, o interdepen
dență ce-și găsește intima mo-

Am avut
Producție a studiourilor unga

re, filmul lui Martin Keleti 
este închinat memoriei tinerilor 
comuniști care au luptat pentru 
eliberare, pentru o viață mai 
bună si mai dreaptă în timpul 
teroarei horthyste. El Iși propu
ne mai puțin să construiască un 
moment anume din istoria aces
tei lupte, cit mai mult să creio
neze. aproape baladesc, citeva 
figuri de tineri eroi care au pus 
totul, intreaga viață, in slujba 
ideilor nobile in care credeau 
cu toată pasiunea și dăruirea

ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ CHIMIC „GRIVITA ROȘIE" 
cu sediul in București. Calea Griviței nr. 357, sectorul 8

ÎNCADREAZĂ URGENT
in conformitate cu prevederile Legii nr. 12/1972 și 57/1974 ;
• ingineri, tehnicieni și economiști cu practică de șantier de 

construcții și de investiții, pentru activitatea de construcții și 
dirigențje de șantier ;

• muncitori calificați și necalificați pentru lucrări de inves
tiții.

Relații suplimentare la telefon 65 40 90 int. 300.

ÎNTREPRINDEREA „AUTOBUZUL" BUCUREȘTI, 
str. Ostro» Nr. 3, sector 5

ÎNCADREAZĂ :

• economiști cu studii superioare pentru serv, contabilitate, 
financiar și retribuire ;

• ingineri proiectanți specialitatea tehnologia construcțiilor de 
mașini, automobile și tractoare cu perioada de stagiatură 
terminată ;

• electrician întreținere categoria 3—6 ;
• automacaragii ;
• șoferi categ. C, D.

ÎNTREPRINDEREA DE FORAJE BUCUREȘTI 
Șantier lucrări speciale — București 

Calea Moșilor nr. 132 — sector 3
ÎNCADREAZĂ

• conducători auto categoria B-rC.
• sudori electrici și autogeni.
• muncitori necalificați.

dere și pe cel moral, științific, 
tehnologic, politic, juridic etc. 
Pe de altă parte, dacă privim 
lucrurile retrospectiv, observăm 
că formele concrete de manifes
tare a progresului social nu s-au 
produs întotdeauna simultan. 
Istoria civilizației înregistrează 
numeroase momente in care 
asistăm, de pildă, la o profundă 
criză morală și totodată la o 
neobișnuită inflorire a creației 
artistice. Epoca lui Pericle se 
relevă. în această ordine de idei, 
ca revelatoare. Dar nu e nevoie 
să mergem atit de departe cind 
contemporaneitatea ne obligă să 
fim martorii unei situații de cri
ză cu manifestări specifice și 
revelatoare. Astfel, nimeni nu 
poate jiega . sau nu poate pune 
la indbială faptul că civilizația 
occidentală a reușit să atingă 

forme înalte de progres tehno
logic și științific. A considera 
insă că progresul științific sau 
tehnic prefigurează întreaga 
gamă a progresului social ar fi, 
după cum am mai spus, o gre
șeală. în Occident, de aproxima
tiv o sută de ani. incepînd cu 
Auguste Compte, Spencer, 
Diirkheim se vorbește pe larg 
de ..marea criză morală", de 
„maladia Occidentului" — ca 
să-l citez pe Auguste Compte. 
Diirkheim, pornind de la anali
ze sociologice — asupra creșterii 
îngrijorătoare a procentului cri
minalității și a comportamen
tului deviant, atestă același lu
cru. observat mai înainte și teo
retizat dealtfel de Marx și En
gels. Eroarea lui Diirkheim a 
constat insă in faptul că el a 
tins să explice criza Occidentu
lui în exclusivitate prin criza 
morală. Așa se va explica fap
tul că el întrezărea salvarea so
cietății capitaliste prin mijloace 
strict morale, refuzînd în conse
cință revoluția politică. Stările 
de criză identificate de către 
Diirkheim la începutul secolu
lui nostru, de neparticipare a 
membrilor societății la reali
zarea valorilor sociale, au dus 
la eroziunea și decăderea valo
rilor morale, la instaurarea unei 
stări de anomie, adică de lipsă 
de autoritate a înseși normelor 
și valorilor morale. Gînditori 
contemporani ca Erich Fromm, 
Heidegger, P. Sorokin, Toynbee 
au reluat aceeași temă din 
punct de vedere psihologic, fi
losofic, sociologic. Ei au obser
vat că starea de anomie a Occi
dentului nu numai că nu s-a 
atenuat, dar s-a accentuat 
foarte mult în ultimele decenii. 
Concluzia unei cărți de Fromm 
este că „în societatea de con
sum omul nu trăiește numai cu 
piine", că societatea contem
porană occidentală „nu satisface

pronunțarea
tivație în caracterul specific al 
moralei comuniste. Conștiința 
profesională a comunistului, a 
constructorului societății socia
liste, pare să spună pelicula 
semnată de Dinu Cocea, nu în
seamnă doar corectitudine în 
îndeplinirea muncii, a meseriei 
alese, ci înseamnă convingere 
interioară, pasiune comunistă 
pusă in slujba unui țel su
perior, umanist, în virtutea că
ruia a-ți face datoria presupune 
abnegație, curaj, devotament, 
demnitate. Filmul reprezintă 
drumul dezvăluirii, nu doar 
a celui ce greșise în fața 
legilor, a celui ce» înșelase 
justiția, ci mai ales a celui 
ce greșise în fața oamenilor, ce 
le Înșelase încrederea, a celui ca
re-și pusese priceperea în slujba 
unui țel egoist, minor, în slujba 
unei ambiții personale.

32 de nume
virstei. Două portrete reușește 
regizorul să impună atenției 
spectatorului : pe acela inteli
gent și pur al tinărului intelec
tual din conducerea organizației 
tinerilor comuniști, interpretat 
cu multă suplețe de Peter 
Huszti și pe cel al fetei trăind 
spaima neputinței de a mai re
zistă interogatoriilor, bătăilor la 
care o nouă arestare ar fi con
damnat-o (personaj excelent in
terpretat de Erika Bodnar).

MIRUNA IONESCU

nevoile vitale ale insului", fiind 
o societate a agresiunii, a 
mărfii, o societate crudă în care 
individul e transformat în mij
loc, in care personalitatea uma
nă este supusă disoluției și alte
rării. Anonimizarea individului, 
reificarea lui, lipsa unui sens 
major al existenței — toate a- 
ceste stări și fapte transpar și 
în planul literaturii unde evi
dența unidimensionării și a ma
nipulării individului, sau forme
le de comportament irațional pe 
care le generează societatea de 
consum pe fondul unei vădite 
stări anomice (angoasă, dispera
re, refuz efectiv, cum spune 
Marcuse, al societății capitaliste) 
sînt descrise obsesiv, uneori cu 
mijloace psihanalitice^ Din toată 
această literatură apare eviden
tă imensa înstrăinare a omului 
de valorile societății de con
sum. Ca alternativă creatoare, 
de depășire a acestei situații cri
tice, construirea societății socia
liste este singura modalitate is
torică prin care oamenii se gă
sesc reintegrați valorilor socia
le, iar societatea le poate oferi, 
în consecință, un sens major 
vieții. Arta, literatura noastră 
reflectă pe larg, în ceea ce are 
mai bun, mai valoros sub aspec
tul conținutului de idei și măies
triei artistice, acest adevăr prin 
tipologii umane creatoare, active 
social și definite de un orizont 
moral umanist. Realizarea ar
monioasă a individului, demni
tatea umană sau demnitatea so
cială stimulate de coordonatele 
democrației socialiste preocupă 

, tot mai mult creația românească 
a ultimelor decenii. Nu simpiisl 
sau schematic, ci la modul unoif 
viziuni ample, lucide, capabile 
să cuprindă și meditația morală 
și sensul ei exprimate printr-un

• personaj care se numește 
Niculae Moromete ori Călin 
Surupăceanu (mă refer la In
trusul lui Marin Preda) sau 
printr-un personaj care formea
ză axul romanului Iluminări 
de Alexandru Ivasiuc.

în acest context, este demn de 
relevat că proza românească 
contemporană propune o anumi
tă condiție de existență morală 
a eroului exemplar. Spre deo
sebire, intr-un fel, de prototipul 
literaturii clasice și interbelice, 
el nu mai este arivistul, parve
nitul, cel obsedat să posede bu
nuri materiale. Puterea capătă 
și ea, in proza nouă, un alt sens. 
Se poate vorbi, examinînd tra
iectorii epice ca acelea ale per
sonajelor lui Marin Preda, de 
existențe care se obiectivează în 
mod superior, ieșind din sfera 
intereselor îngust, personale 
pentru a se devota intereselor 
generale ale societății. Eroul 
exemplar este altruistul, cel 
care, înțelegînd sensul istoriei, 
se devotează împlinirii lui. Noul 
comportament moral determină 
o lărgire, un cîștig de substanță 
în planul ideilor. Ca niciodată, 
literatura actuală propune con
științe teoretice în acțiune, cu
cerește prin tensiuni spirituale 
reieșite din dialogul unor pre
zente de calibru intelectual dor
nice să restaureze valorile mo
rale și adevărul social.

STOICA STELLAN

Selectiuni»

muzicale
• Formația camerală „Must

ea nova", luni 14 iunie ora 20, 
la Sala mică a Palatului va pre- 
zenta un program cu lucrări de 
Olivier Messaien — Quartet, și 
Aurel Stroe — „Grădina structu
rilor" (primă audiție).

• Recital de pian — Liliana 
Rădulescu. marți 15 iunie ora 
20,00, la Sala mică a Palatului. 
In program sonate, rondouri, va- 
riațiuni pentru pian de W. A. 
Mozart.

• Filarmonica „George E- 
nescu" prezintă vineri 18 și 
simbătă 19 iunie, ora 20,00, la A- 
teneul român, un concert sim
fonic dirijat de Akeo Watanabe 
— Japonia. Solistă Alexandrina 
Zorileanu. tn program : Hide- 
maro Konoye — „Btenrakon", 
Constantin Silvestri — Preludiu 
și Fugă, J. S. Bach — Concertul 
in re minor pentru pian, Sibe
lius — Simfonia a Il-a.

• La Ateneu, duminică seara, 
ora 20.00 Concert extraordinar — 
Festival Paganini. Solist Ion 
Voicu, artist al poporului, di
rijor lonescu Ilari on-Galați. Pu
blicul va putea asculta : Con
certul nr. 1 in re major, Dansul 
vrăjitoarelor, „Nel cor piu non 
mi sento". Motto perpetuo.

• Pe scenele teatrului liric. 
Opera română prezintă : Esme
ralda, marți 15 iunie ora 19,00 ; 
Răpirea din Serai, duminică 20 
iunie ora 11,00. Teatrul de ope
retă prezintă : Voievodul țiga
nilor, miercuri 16 iunie, ora 
19,30 ; Victoria și-al ei husar, joi 
17 iunie ora 19,30; Oklahoma, vi
neri 18 iunie, ora 19,30; Leonard, 
simbătă 19 iunie, ora 19,30; Singe 
vienez — duminică 20 iunie, ora 
19,30.

ALINA POPOVICI

Tineri interpreți 
români laureați 
ai competițiilor 

internaționale
Cvartetul de coarde „Vo

ces contemporane" al Con
servatorului „George Enes- 
cu“ din Iași s-a întors din 
Franța încununat de laurii 
succesului. Participant Ia 
Festivalul internațional al 
tinerilor soliști de la Barce
lona, cvartetul — alcătuit din 
Prelipcean Bujor, vioară, An
ton Diaconu, vioară, Haag 
Gheorghe, violă. Prelipcean 
Dan, violoncel — a obținut 
medalia de argint și titlul 
de laureat. Aceste distincții 
se adaugă la un alt premiu 
de rezonanță — Premiul I la 
Concursul internațional al 
cvartetelor de coarde de la 
Colmar — Franța, ciștigat de 
tinerii muzicieni ieșeni in 
anul 1974.

A. P.
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Au început întrecerile celei de-a 3-a ediții a competiției sportive de masă inițiată de ziarul nostru:J
„CUPA SCÎNTE/I TINERETULUI LA TENIS

Pe terenurile pe care tinerii înșiși le-au amenajat

PARTICIPARE NUMEROASA, DISPUTE 
PASIONANTE, ATRACTIVE

• GALAȚI:
Avalanșă de înscrieri 
pe listele de concurs
La Galați, oraș in care febra 

tenisului de cîmp este ușor de 
sesizat, pregătirile pentru noua 
ediție a „Cupei Scînteii tinere
tului", dedicată „sportului alb", 
au debutat de cîteva zile, așa 
cum era de așteptat, prin mă
suri organizatorice. La Comite
tul județean U.T.C., tovarășul 
secretar Nicolae Vlaic, ne in
formează : „în toate asociațiile 
sportive, în școli și la sate, a 
început întocmirea listelor pen
tru etapa de masă. Se înscriu 
foarte mulți tineri. Mai mulți 
decit anul trecut. Pină dumini
că dimineața cînd s-a declanșat 
etapa de masă, numărul lor a 
depășit cifra de 6 000. Acesta 
este un fapt îmbucurător, care 
demonstrează în primul rînd că 
tenisul de cîmp și-a dobîndit in 
județul nostru și datorită com
petiției inițiate și orgahizate de 
„Scinteia tineretului", noi și pa
sionați aderenți".

Pentru ca apropiatele între
ceri să se desfășoare în condiții 
cît mai bune, organizatorii își 
fac pe deplin datoria. în Galați, 
de pildă, in două puncte diferi
te ale municipiului, la Grădina 
publică și la Parcul tineretului, 
au fost mobilizați ieri sute de 

4 • TÎRGOVIȘTE : Startul metalurgiștilor

10 iunie — ziua startului in noua ediție a „Cupei Scinteii tineretului la tenis- — a :-îe-i-.c: pe-.- 
tru tinerii tirgovișteni și prima zi de confruntări, In școli, in uzine și chiar pe tereaarila ăttatti 
dimbovițeniț și-au petrecut orele libere participind, cu entuziasm și ambiție la atrecerile etapei 
de masă a competiției.

...Stadionul „Metalul" din municipiul Tirgoviște ne-a oferit. in acest sent. -.meg:-.;
Pe cele trei terenuri de curind reamenajate și-au dat intilnire — pentru aeeettt primă zi de dit- 
pută — tinerii de la lntreprinderea*de utilaj petrolier.

— Pină la lansarea startului s-au inserts sute de concurenți. ceea ce depășește ca asalt ■■■sărai 
tinerilor parțicipanți din ediția precedentă, ne informează PETRE NICOLAE sev-ezz-.. zszx t: 
sportive din întreprindere.

Dintre concurența care au intrat in dispute, in prima zi : Gheorghe Grecu iâcstas. ADRIAN 
VAD șofer, CONSTANTIN MIHAILA, — modeller, LUCA VALENTIN n GHEORGHE GRECU- 
LESCU — ingineri.

Primii parțicipanți se vor, după disputele pa sionante, viitori protagoniști ai întrecerii. $i a-ar 
fi exclus să consemnăm împlinirea acestei dorințe. Și, firește, le u-i-t

VASILE RANGA

tineri din școli și întreprinderi 
pentru a amenaja alte 5 noi te
renuri de tenis.

Dar pregătirile intense pentru 
noua ediție a „Cupei Scinteii ti
neretului la tenis de cimp* nu 
au debutat la Galați numai cu 
măsuri organizatorice, ci și cu 
sporirea numărului de antrena
mente pe terenurile existente. 
De acest fapt ne convingem fă- 
cind o vizită la Complexul spor
tiv „Dacia". Pe toate cele 6 te
renuri de aici se transpiră in
tens. O zărim la fileu și pe 
campioana Mihaela Dumitriu 
elevă, de 13 ani și jumătate, 
care la edițiile anterioare ale 
„Cupei" a furnizat mari surpri
ze, anul trecut cucerind trofeul 
în finala de la Costinești.

— Se pregătește cu multă 
perseverență, ne spunea an
trenorul ei, tovarășul Aurel 
Brădet. Vrea să cîștige și in a- 
cest an. Dar din cei 360 de copii 
pe care noi îi antrenăm aici, 
vom selecționa și alți preten- 
denți la titlul suprem.

în marginea terenului, avem 
un scurt dialog și cu campioa
na Mihaela Dumitriu.

— Mă pregătesc să ciștig și in 
acest an. Nu am nici o teamă, 
cunosc adversarele. Dar, știu eu, 
să nu apară vreo surpriză...

Și pe celelalte terenuri de te
nis din Galați, antrenamentele 
sint in toi.

I. CHIRIC

• MUREȘ:
Tenisul — sportul 

preferat al tinerilor 
din Gurghiu

— începerea întrecerilor celei 
de a 3-a ediții a ..Cupei Scinteii 
tineretului la tenis de cîmp* pro
duce o mare bucurie tinerilor 
din comuna noastră, ne mărtu
risește Eugen Cri șan. secreta
rul comitetului U.T.C. Win co
muna Gurghiu. județul Mureș. 
Ca activist U.T.C.. ca localnic 
pot să afirm că tenisul de ci mp 
a devenit la noi o tradiție. Ca 
argument v-aș invita să vizitați 
baza noastră sportivă.

Plasate intr-un peisaj de o 
neasemuită frumusețe, un ex
cepțional loc de recocfcrtare in 
orele libere, două terenuri fru
mos îngrijite găzduiesc— deo
camdată antrenamente in ve
derea participări, la etapa de 
masă a competiție.. în dotarea 
asociației sportive există doua 
fileuri. 30 de rachete. 50 de 
mingi.

Interlocutori: — că de data a- 
ceasta sint mai mulți — ne asi
gură că sportul cu racheta, ase
menea altor discipline practica
bile pe moderna bază sportivă 
a comunei. iți dobindește an de 
an noi adepți. că. ia Secare zi. 

nu numai in cele premergătoa
re competiției, terenurile sint 
suprasolicitate presupunind o 
judicioasă coordonare din partea 
organizației U.T.C. Numărul ce
lor care mdrlzesc acest sport Ia 
nivel de comună, dacă avem in 
vedere și elevii, depășește cifra 
de 280 A fost de ajuns un ariș 
intr-umil din cele mai populate 
locuri ale comunei ca pasionam 
sportului să-s: manifeste dorin
ța de confruntare organizată. în 
preziua declanșării etapei de 
masă a competct-ei și-au anun
țat prezența 48 de tineri. Prin
tre aceștia. reținem numele 
muncitorului Nicoiae Dumcra .ă. 
Petruț Pop ș: Erisabeta pețfc. 
lucrători la cooperația de con
sum. inginerul Nicolae Covrig, 
profesorii Mihai Monro. Ion 
Ccvr.g. Nicolae Sava. elevii Lu
cretia Mnidcvan. Ioan Mocuan. 
lor. Tctata-

— De fapt, ne ițxzne tovară
șii Teodor AngșeL profesor de 
educație fxzxă la Laceui surie 
din localitate. in cursul anul— 
not orgamzăm întrecen amicale 
de terns intre ttaerix ratelor co
munei l- intre tmem din co
munele azmesate îc aceste zri-e 
se acocdă o t-a. mare atenție 
iagrijini baaeltr sporuve ta 
toate satele

M. BORDA

• TIMIȘ:
Turnee cu 30-50 

de concurent) 
in comunele bănățene

Pzraîel eu desfășurarea tria
lelor .mdetene de aneetare «•- 
rtsucă. tir »; atletism, dri ca
dru! -Cupe: tmeretuiu:*. dus— 
mcâ s-ac desfășurat pctmeie 
întreceri a> etape; de masă ia

lei* la tenis de cimp Be za ma
terială creată ia ufritr :' ntap 
pentru practicarea areșftr speru 
aproape integral prm acriu.-.- de 
muncă vocmtar-peemoccă. a fă
cut ca n:,*>—' celor ttsamc pe 
lista coenpenaei să ee aprm.t 
in acest aa. ia Jodetai Titata. de 
5800. Ir:tereștri prooroc, ir.ir.i- 
festat. îndeosebi ta rriahri ele
vilor. iar șt in foarte multe lo
calități din meiiri rural i-au 
determinat pe orgamzatrr. să 
acorde o atenție mare asi
gurării unor ma; bune coadKu 
ce desfășurare a partidelor Lu
cru oemaosmat -.4 p» te
renurile liceelor ecer inut șt pe 
informatică dm . imișoara. a 
<—'ce dtn Deîa. Găta_a Bt-ms 
Eiger sc Nădrag, unde ta evada 
r.umăr-ului mare de casrprcitaet. 
tatre 3fr—58 oe ta$x talrtam 
partidelor a denoaatrac că 
ABC-ul acesne «poc* a fose h_oe 
tr.sasit. Nu -mî num adevărat 
erie că o w.mhKZ deosebita 
ta pregătirea tar și-au ados-o 
partidele jucate ta cadrul cnm- 
peuțiiJor locale, snriiate de ca
nat! de asocasLe sparuve 
propem.

ION DANCEA

Tăaase Sirba sau_ exemplul per
sonal ai secretarului c.T.C.

DUMINICA SPORTIVA 
intr-o comună din Teleorman

n de eonacn ze-cri patat 
r-rzmpe c* teawai « cuce-t 
-.-tvcc mrn. ier- — cum «e 
m-te-r - mpc-vrztc*-. taeetaic: 
— .zi c fost tocva*: ișor pez- 
r*i ec c metant să— l-.pse ca 
ir- eesersan pozerwei : fotbalul 
r. h«»d»cl*r* c«*e ev o tradme 
—.a: veche. C* roate ca eras 
deox <dtacprae. nmeemle da 
teazs n mi caacwreag» șă 
■ Jar ferii.' de name-
-rjt. Ta ynseeie me de im:- 
zem: pe lueeie de eoacsrt. Ic 
cele tm rriepen de mxs se 
za. ■ jeae«ă «ymepe 50 ie per-

Dabatai întreceriiIar in nouo te U o -Cupei Scinteii tinere 
‘cvoraa e : octan de masă, 'mtrecer pcvononte Buna desfășurare 
de exjc- la-e io prul riad partea ixganeia* și organizațiilor 
so”!<■ •reci ie orana.area baze'-or sporbve, nobilitare largă a tine

tulji* la tenis s-a făcut cum am văzut sub auspicii din cele mai 
in continuare a competiției noastre pretinde din partea factorilor 

U.T.C., precum și a celor sportive, acțiune și inițiativă permanente, 
retului care se dovedește atit de receptiv la astfel de manifestări.

pet de -serf, penriu detemnarea 
caapiaaiTor LCapei Scinteii ti
neretului* pe «scoctia tportivi 
coatimă pred l< 15 iuhe. Se ei- 
Î«W< CS TU ^tlZă TOT
participa ca -.alt perte o șuti 
de men. .V-.-zci la Școala ge- 
nereU v. 1 — ne spunea pro- 
fbtond de edtseatie fizică — An
tae M«. rrnr rreo 40 de pose- 
»on de răcnete. La '.:ceu — ți- 
~.e: « t -emarce colegul său. 
c — -.-f-: C~fer:z —
.maci tevs. in mod sutema tic, 
c-.-za S8 dc băiet; și X de fete. 
Dar priatre concurenți nu sint 
ssaa eiec. după cum aveam 
să constată—, pareurpind lijteîe 
de coocars. nsed i -.complete Ic 
cns prezentei noastre acolo : 
chzar i-.n pn-ia zi urmau să 
•.zs*e iz competiție și tineri la 
mego~a X—25 de ani. printre 
cart Roda Cipraru. merceo- 
iog. Dan Unea militar in ter
men sect ta permine. Tânase 
Simru. economist la una din 
fe~mete Stetiunii de cercetări 
ug—-trie, cere nu este altul de
nt secretarul ccmtetului corns, 
aci V.TXL

Pină se încălzește primul cu
plu de concurenți. avem răgazul 
să aflăm și alte amănunte. Nu
mărul mare de aderenți la pri
ma etapă a competiției ziarului 
nostru se explică și prin popu
larizarea ei; astfel, in comună, 
av. apărut afișe, care invită 
tinerii să participe la întreceri. 
Comitetul U.T.C.. consiliul aso
ciației sportive au mobilizat ti
nerii să-și reamenajeze terenu
rile de tenis. Terenul central, 
cel din fața școlii generale, un
de ne aflăm, este trasat cu 
vopsea cauciucată, are stilpi de 
metal noi și fileu nou. Ni se 
spune că este contribuția S.M.A. 
și a comitetului U.T.C.

Se anunță partida de debut. 
Încă de la primele schimburi 
de mingi, pentru încălzire, ne 
dăm seama că cei doi concu- 
renți. Glăvan Ion și Teașcă 
Cristian, ambii in clasa a Vl-a, 
sint stăpiniți de emoție. Obser
văm insă că nu sint străini 
deloc de regulile jocului. Glă
van, mai sigur pe retururi, ciș- 
tigă cu 6—3. Mai ambițioși s-au 
arătat Nicolae Pătrașcu și Ion 
Păunică : partida s-a încheiat, 

după schimburi frumoase . de 
mingi, in favoarea lui Păunică, 
tot cu 6—3.

După cum se poate observa, 
numărul mare de concurenți 
determină sa se . joace sistem 
eliminatoriu, cu un singur set. 
Ardoarea cu care își dispută 
mingile cei mai tineri concu
renți — categoria 10—14 ani — 
place spectatorilor. A treia con
fruntare a zilei ne face cunoș
tință și cu primul stîngaci, Ivan 
Chtriac, ale cărui forhand-uri 
nimeresc la țintă, li cerem un 
pronostic pentru categoria lui : 
..Cred că va ciștiga Ion Șata- 
lan. El e cel mai bun tenismen 
dintre noi. Nu știm insă cum 
se comportă in competiție 
Desigur, întrecerile atrag pen
tru frumusețea lor. Dar și pen
tru. premiile puse in joc de Co
mitetul comunal U.T.C. Ctștigă- 
torii categoriilor au rezervate 
cite o rachetă ! Face să lupți 
din răsputeri la fileu.

Am părăsit locul de concurs 
satisfăcuți de a fi asistat la o 
întrecere sportivă de masă viu 
disputată, bine organizată, așa 
cum se intimplă ori de cite ori 
au loc asemenea acțiuni. Toma 
Vrinceanu, activist cu proble
mele de sport la Comitetul ju
dețean Teleorman al U.T.C. 
ne-a spus : „După datele pe 
care le deținem, la ora de față, 
in tot județul sint înscriși la 
Cupa Scinteii tineretului peste 
3 000 de parțicipanți. Miercuri 
am avut, la județ, o instruire 
cu secretarii comunali, și in 
„nota de sarcini" au fost pre
văzute și modalitățile de orga
nizare a întrecerilor. Dealtfel, 
aș vrea să arăt, că tenisul a 
devenit la noi un sport iubit 
și practicat, un sport intr-ade
văr de masă. Nu că laud ini
țiativa Scinteii tineretului, dar 
meritul principal este, in pri
mul rînd, al ziarului. In această 
zi, oriunde am merge, in județ 
— la Salcia, in satul Schela, la 
Trivale-Moșineni, la Frăsinet --- 
am vedea terenurile de tenis 
pline de tineri care-și dispută 
cu ardoare și ambiție șansele 
într-o întrecere ce-i atrage și 
pasionează".

De fapt, asta și-a propus com
petiția ziarului nostru.

VASILE CĂBULEA

în ultimul test înaintea J.0. de la Montreal, evoluind cu măiestrie. Fotbal XXXHI. După penultima etapă-o singură întrebare: care va fi a treia retrogradată?

Nadia Comaneci și Dan Grecu au cucerit
titlurile de campioni ai țării

Final de campionat?! CLASAMENT
Steaua 33 20 9 4 78-33 49Dinamo 33 18 7 8 67-34 43
Poli Timișoara 33 14 9 10 53-47 37A.S.A. 33 16 4 13 45-40 36
Sportul 33 13 9 11 46-40 35
Univ. Craiova 33 12 10 11 38-32 34S.C. Bacău 33 14 6 13 36-35 34F.C.M. Reșița 33 14 6 13 39-52 34
F.C. Constanța 33 12 8 13 33-33 32F.C. Bihor 33 14 4 15 42-45 32Jiul 33 12 8 13 41-48 32U.T.A. 33 13 5 15 44-53 31
Rapid 33 12 6 15 39-46 30F. C. Argeș 33 11 8 14 31-46 30Poli Iași 33 12 5 16 43-49-■29
Olimpia 33 11 7 15 34-56 29C.F.R. 33 9 10 14 30-38 28,»U“ Cluj-Napoca 33 8 3 22 30-43 19

Fotografia : VASILE RANGA

Nadia Comăneci și Dan Grecu au cucerit titlurile de campioni na
ționali la gimnastică pe anul 1976 in cadrul finalelor desfășurate la 
Palatul sporturilor și culturii din Capitală, care au contat și ca un 
ultim test înaintea J.O. de la Montreal.

Evoluind cu binecunoscuta măiestrie și la exercițiile liber alese, 
unde a obținut nota maximă — 10 la toate aparatele, Nâdia 
Comâneci a ocupat primul loc la individual compus totalizînd 79,75 
puncte. Pe locurile următoare s-au clasat Teodora Ungureanu — 
78.70 puncte, Anca Grigoraș — 7o,60 puncte, Mariana Constantin — 
76,55 puncte, Gabriela Trușcă — 76,20 puncte și Georgeta Gabor — 
76.10 puncte.

In clasamentul final masculin, pe primul loc s-a situat Dan 
Grecu — 114,05 puncte, urmat de Mihai Borș — 112,65 puncte, Sorin 
Cepoi — 111,85 puncte și. Liviu Mazllu — 111,60 puncte.

întrecerile pe aparate, programate duminică dimineață, au atras, 
ie asemenea, mii de spectatori care au urmărit ultimul „act“ al 
campionatelor naționale de gimnastică. Finalele pe aparate s-au 
constituit intr-un adevărat recital de măiestrie oferit de cei mai 
buni sportivi ai țării. în probele feminine, campioana europeană 
Nadia Comaneci a obținut nota maximă la trei exerciții : sărituri, 
-alele și birnă. Proba de sol a fost cîștigată de colega sa de echipă 

1 Teodora Ungureanu. Campionul mondial Dan Grecu a ocupat pri- 
. mul loc la trei probe demonstrînd o pregătire superioară. Iată re

zultatele înregistrate ; inele : Dan Grecu ; paralele : Dan Grecu și 
Sorin Cepoi ; bară : Dan Grecu și șt. Gali ; sol : Radu Branea ; cal 
cu minere : Mihai Borș ; sărituri : I. Chechiches și R. Bucuroiu.

Balcaniada 
de polo

Balcaniada de polo pe apă s-a 
încheiat duminică în piscina 
clubului sportiv „Dinamo" din 
Capitală cu victoria echipei 
României care în ultimul joc a 
învins cu scorul de 10—1 (2—0, 
4—0, 2—0. 2—1) selecționata 
Turciei. Grecia a întrecut cu
2—1 (1—0, 1—0, 0—0, 0—1) echi
pa Bulgariei. Clasamentul final : 
1. România — 7 puncte (gola
veraj plus 19) ; 2. Iugoslavia — 
7 puncte (plus 9) ; 3. Grecia — 
4 puncte ; 4. Bulgaria — 2 punc
te ; 5. Turcia — zero puncte.

Arzd.:- șî fntclzf ■cevri: easzgzr-teț r.e 
cczezr. <eaarn4gi*ir ro ca~t zy-t* «dertsn. cn 
fotbaizsvice ■ fz Ioc ti vrie—, «zecrxn. pșr

:i ‘aefart tehazei ș: rormcnlt-z. i.sp-.:cze ca 
dtrvrrc și cmbcr-.e aearrs Ttczonc. cș< n*l 
■>-«- rvcowcaăs tapex prur» txtta ms pețuru 
«Triere» retrogradăra. * ie c.‘e*ă n fotbal de o 
ealztase ndaelxscd. tar arvetal nor pernda b: 
*e pere ăe-a ărepezl raerpfcexbf. Telenztaaea a 
ficat taae că < rmx—, r aecx»f ăe ia Coaitanțo, 
ca rczui. ca actst przlaj. și '.elerpec~.z:orii cam 
caat erată -.a ea «zare mză. pe ktrue. fiind
că pe teren noxa aceazta as »-< rczxt deloc, s-a 
aseu-.s probe—.1 ta reiriere Specicoro as reacțio
nat prompt ia hpea de ee—.Scxrri«:e de ataceri- 
tete a luptei dtaiv* oaie taat adape. F. C. Con- 
ștanța și F. C. Obvtpta. Metis! i-c toldct cu un 
scor alb. 0—0. care a coamri ambelor formații 
și pentru care as jaca: toeaL Adică, așa cum 
bine s-a văzut, și pe micul cr-a*. dnc situațiile 
în ambele careuri deveneau ^emcaloase“ se dribla 
mingea pină renes adversara: Ia- dacă lotuși a- 
cesta intirzia i se pasa ca nu: eoec*.:p:er„. Poarta 
a fost evitată eu mare precizie Nouă ni s-a pă
rut că jucătorii cu depus mei mai: eforturi pentru 
a nu juca, pentru a evita lupta demenstrindu-ne. 
dacă mai era nevoie, că se pot depune eforturi și 
pentru a nu face nimic ! D:z păcate nu este 
singura partidă de acest fel : miercuri. Politehnica 
Iași a cucerit două puncte Cu ajutorul arbitrului 
M. Buzea. care a anulat aa pol rolcbil, al oaspe
ților, pentru care argumentele -avocate nu stau In 
picioare. U.T.A. și Rapidul, cu șri'-aTic periclitată, 
au găsit destulă înțelegere la Drnamo și F.C.M. 
Reșița, luind vite un punct in deplasare, la care, 
in mod normal nu puteau aipma. Studenții de pe 
Someș au oferit și ei cam prea ușor două puncte 
reșițenilor, oriert am putea invoca pentru aceasta 
oboseala examenelor.^ Sentimentul improvizației 
și prefabricatului ce au do~~. nat unele meciuri 
din acest final de campionat gonesc din inimile 
suporterilor și iubitorilor acestui sport bucuria și

DIAGRAMA ETAPEI
STEAUA — POLITEHNICA 

IAȘI 3—0 (1—0). Formația mi
litară. ciștigătoare a cele: de-a 
58-a ediții a diviziei A. «i-a or.o- 
rat cartea de vizită, repurtind a 
10-a victorie din retur, prin go
lurile înscrise de Dumitru (mir.. 
22), M. Răducanu (min. 431 și 
Ion Ion (min. 77). La tiner:’.- 
speranțe 4—0. DINAMO — F.C. 
ARGEȘ 7—1 (3—0). întimpinind 
o slabă rezistentă, dinamovișri: 
au realizat scorul etapei. Dudu 
Georgescu, de două ori (min. 27 
și min. 48). Lucescu, de două ori 
(min. 52 și min. 65). R. Nun- 
weiller (min. 13), Sătmâreanu 
II, (min. 44), Zamfir (min. 69) au 
marcat pentru gazde, respectiv 
Radu II ‘(min. 51). La tineret- 

;peranțe 1—1. F.C. CONSTAN
TA — OLIMPIA SATU-MARE 
0—0. Partidă de slabă factură 
țennicâ. La tineret-speranțe 
9-0 I „U“ CLUJ-NAPOCA — 
F.C. BIHOR 1—0 (1—0). A mar
ca; Batacliu (min. 5). La tineret- 
-ocranțe 2—0. S.C. BACAU — 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 
0—0. Joc dirz. cu durități. La ti- 
r.eret-speranțe victoria a revenit 
oaspeților, cu 3—2. și juventiștii 
c-.aioveni cuceresc titlul de cam
pioni. U.T.A. — SPORTUL STU
DENȚESC 2—0 (0—0). Arădenii 
au obținut o victorie prețioasă, 
prin golurile înscrise de funda
șul Kukla (min. 56) și Colnic 
(min. 75). La tineret-speranțe
3—1. F.C.M. REȘIȚA — C.F.R.

uadafacșia produse de loialitatea și spiritul com- 
bativ ccractensttce întrecerii sportive. Oare ce 
părere putem acea despre exageratul spirit de 

dmtre echipe care, totuși, tși disputau 
iatbetatea_ sau despre moleșeala, lipsa de ener
gie vădită de la mare distanță in unele me- 
c.ur. ? Ce fel de intreceri le putem considera 3 
Nouă ai se pare că insâși etica sportivă interzice 
ent -ea spiritului de întrecere, a combativității,. a 
luptei.

Trecind acum la analiza situației create in cla
sament de penultima etapă, trebuie să observăm 
că după disputarea jocurilor, o singură intrebare 
persiste : care va fi a treia echipă retrogradată ? 
Este aproape sigur că feroviarii clujeni, cu punc
tul cucerit la Reșița, nu și-au ameliorat situația. 
Ar fi un miracol să se salveze și in acest an, deci 
se prea poate ca municipiul Cluj-Napoca, locali
tate cu mare tradiție fotbalistică in prima divizie 
a țârii, să aibă la anul echipe oaspete pe C.I.L. 
Sighet, Sticla Turda, Metalurgistul Cugir, Victoria 
Cărei... Dar răspunsul in privința celei de a treia 
echipe care va juca in divizia B se amină pină 
duminică. Trăiesc emoțiile salvării sau retrogradă
rii patru echipe : Olimpia, Politehnica Iași, F. C. 
Argeș și Rapid. Oricum, situația e foarte încurca
tă. S-ar putea să nu decidă punctele, ci golavera
jul. Olimpia are de infruntat pe studenții clujeni 
care nu renunță să-i ajute pe colegii lor de dincolo 
de gară. F.C. Argeș, invinsă ieri la un scor descalifi- 
cant, are meci greu cu Poli Timișoara care vrea un 
loc in „Cupa U.E.F.A.", Politehnica Iașiînfruntă for
mația constănțeană care, cum a arătat in meciul 
de ieri, ține mai mult la sătmăreni, iar Rapidului 
i se poate intimplă o catastrofă chiar pe teren 
propriu și nu in fața unor reputați — in aseme
nea dueluri se descurcă bine — ci a fotbaliștilor 
crescuți in spiritul modestiei, de fostul interna
țional Gh. Constantin care, pierzind prea multe 
puncte acasă, s-ar putea să se ambiționeze să ofere 
suporterilor o ultimă satisfacție.

C. VASILE

CLUJ-NAPOCA 1-1 (1—0). Ga
bel a deschis scorul in min. 23, 
iar Țegean a egalat in min. 51. 
La tineret-speranțe, 0—0. JIUL 
— RAPID 1—0 (1—0). Meci viu 
disputat, încheiat cu victoria la 
limită, dar meritată, a gazdelor. 
A marcat Stoica (min. 38). La 
tineret-sperante 2—1. POLITEH
NICA TIMISOARA — A.S.A. 
TÎRGU-MUREȘ 3—1 (3—1). în 
disputa pentru locul 3. studenții, 
timișoreni, prestind un joc mai 
bun, au repurtat un succes me
ritat. Au marcat Șerbănoiu, de 
două ori (min. 16. min. 41), 
Dembrovschi (min. 38), respectiv 
Marton (min. 13). La tineret- 
speranțe, 2—0.

M. L.

DIVIZIA B
SERIA I. Cimentul Med

gidia — Gloria Buzău 3—1, 
C.S.U. Galați — Ceahlăul P 
Neamț 0—0, Viitorul Vas
lui — C.S. Tulcea 7—1, Me
talul Plopeni — Unirea Foc
șani 4—1, C.F.R. Pașcani — 
C.S.M. Borzești 2—1, Petrolul 
Ploiești — F.C.M. Galați 1—2, 
C.S. Botoșani — F.C. Brăila 2—1, 
C.S.M. Suceava — Prahova Plo
iești 1—0, Victoria Tecuci — Ce
luloza Călărași 1—0.

După 32 etape, F.C.M. Galați 
conduce în clasament cu 48 
puncte, urmată de F.C. Brăila 
cu 39 puncte.

SERIA A II-A. Metrom Bra
șov — Chimia Tr. Măgurele 
5—0, Metalul București — Uni
rea Alexandria 2—0, Chimia 
Rm. Vilcea — Steagul roșu 2—0, 
F.C.M. Giurgiu — Electroputere 
Craiova 4—2, Autobuzul Bucu
rești — Dinamo Slatina 0—2, 
Nitramonia Făgăraș — C.S. Tir
goviște 5—0, S.N. Oltenița — 
Voința București 2—1. Minerul 
Motru — Metalul Mija 4—1, 
Tractorul Brașov — Progresul 
București 5—1.

Progresul București conduce 
în clasament cu .47 puncte, ur
mată de Dinamo Slatina cu 42 
puncte.

SERIA A III-A. U.M. Timi
șoara — Victoria Călan 4—2, 
Dacia Orăștie — Ind. sîrmei C. 
Turzii 1—0, C.I.L. Sighet — Glo
ria Bistrița 1—0, Corvinul Hu
nedoara — Victoria Cărei 6—0, 
Metalurgistul Cugir — Gaz me
tan Mediaș 3—2, Sticla Turda — 
Unirea Tomnatic 2—0, Mureșul 
Deva — Rapid Arad 1—0, F.C. 
Baia Mare — C.F.R. Timișoara
4—1, Minerul Moldova Nouă — 
Șoimii Sibiu 1—0.

Corvinul Hunedoara conduce 
în clasament cu 49 puncte, ur
mată de Șoimii Sibiu cu 45 
puncte.

RUGBI; Cine va fi 
campioană 1

Incertitudinea care a persistat 
în campionatul de rugbi pare 
să ducă la limpezirea apelor, în 
favoarea actualilor campioni — 
Farul. în cea mai importantă 
partidă, disputată ieri la Con
stanța. in grupa valorică a 
locurilor 1—4, echipa locală 
Farul a dispus de Dinamo cu 
22—13. întilnirea a plăcut spec
tatorilor, ieșind in evidență 
forma bună a constănțeanului 
Bucos și a dinamovistului Con
stantin. Au înscris Bucos — pa
tru lovituri de pedeapsă și o 
transformare și Ianusievici două 
încercări, pentru Farul și Con
stantin — două lovituri de per 
deapsă și una de picior căzută 
și Âldea — o încercare pentru 
Dinamo. Steaua la rîndul ei a 
întrecut destul de greu pe Uni
versitatea Timișoara cu scorul 
de 19—10. După aceste jocuri, 
situația în această grupă este 
următoarea : Farul, 13 puncte, 
Steaua și Dinamo, 11 puncte, 
iar Universitatea Timișoara are 
doar 5 puncte. Așadar, numai 
ultima etapă, cea de duminica 
viitoare după partidele Steaua- 
Dinamo și Universitatea Timi- 
șoara-Farul va decide ierarhia 
in campionatul național.

Alte rezultate. Pentru locurile
5—8 : Sportul studențesc-Știința 
Petroșani 13—9, victorie sconta
tă și pe deplin meritată de 
bucureșteni, C.S.M. Sibiu-Grivi- 
ța roșie 9—13 (victorie nespera
tă a grivițenilor) ; locurile 
9—12 : Agronomia Cluj-Napoca- 
Rulmentul Birlad 15—4, Poli
tehnica Iași-Gloria 25—3 ; locu
rile 13—16 : TC. Ind. Constanța- 
Vulcan 33—3, Minerul Gura 
Humorului-Olimpia 9—6.

GABRIEL FLOREA

• DUMINICĂ in capitala Fi- 
lipinelor a început turneul in
terzonal pentru campionatul 
mondial masculin de șah, la care 
participă 17 mari maeștri și trei 
maeștri internaționali. Vlastimil 
Hort a ciștigat la Torre, Balașov 
l-a învins pe Biyaisas, iar Ka- 
valek a obținut victoria la Tian 
Lan-nan. Mecking a remizat cu 
Mariottî. Fostul campion al 
lumii Boris Spasski a întrerupt 
cu Wolfgang Uhlman. De ase
menea, șahistul român Florin 
Gheorghiu a întrerupt la muta
rea a 41-a cu maestrul interna
țional Khossrow Harrandi (Iran).



România, Manea Mănescu, in R.D. GermanăJ
Primul ministru al Guvernu

lui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Manea Mănescu, 
șira încheiat vizita oficială de 
prietenie in Republica Demo
crată Germană, întreprinsă la 
invitația președintelui Consiliu
lui de Miniștri, tovarășul, Horst 
Sindermann.

Pe aeroportul central din Ber
lin, împodobit cu drapelele de 
stat ale celor două țări,. tovară
șul Manea Mănescu a fost salu
tat de tovarășii Horst Sinder
mann, Gerhard Weiss, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, Herbert Krolikowski, secre-

Simbătă s-au încheiat la Ber
lin 'convorbirile oficiale dintre 
tovarășii Manea Mănescu. pri
mul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, și 
Horst Sindermann. președintele 
Consiliului de Miniștri al R. D. 
Germane.

La convorbiri au participat din 
partea română tovarășii : Mihai 
Marinescu, viceprim-ministru. 
președintele Comitetului de Stat 
al Planificării. loan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor 
de mașini. Neculai Agachi, mi
nistrul industriei metalurgice, 
Nicolae Mănescu, ministrul ener
giei .electrice. Ion St. Ion. secre
tar al Consiliului de Miniștri. 
Constantin Oancea. adjunct al 
ministrului afacerilor externe. 
Ion Stoian, adjunct al ministru
lui comerțului exterior și coope
rării economice internaționale. 
Gheorghe Caranfil. adjunct al 
ministrului industriei chimice. 
Ion Ciubotaru. director in 
M.A.E.. Constantin Niță. amba
sadorul României in R.D.G., con
silieri și experți.

Din partea R.D.G. au partici
pat tovarășii : Gerhard Weiss, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și președinte al părții 
R.D.G. în Comisia mixtă. Ger
hard Zimmermann, ministrul 
construcțiilor de mașini grele și 
instalații. Rudi Georgi. ministrul 
construcțiilor de mașini-unelte. 
Giinther Wyschofsky. ministrul 
industriei chimice. Kurt Sin- 
ghuber. ministrul industriei mi
niere, metalurgiei si potasiului. 
Klaus Siebold. ministrul cărbu
nelui și energiei. Herbert Kroli
kowski. secretar de stat și prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe. Rudolf Heinze, vicepre
ședinte al Comisiei de .Stat a 
Planificării. Gerhardt Nitzschke. 
adjunct al ministrului comerțu
lui exterior, și Hans Voss. am
basadorul R.D.G. in România

în cadrul convorbirilor a fost 
analizat modul in care s-au în
deplinit sarcinile și orientările 
stabilite cu prileiul intilniri- 
lor dintre tovarășă Nicolae

tar de stat și prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
de alte persoane oficiale.

Erau prezenți, de asemenea, 
ambasadorul României la Ber
lin. Constantin Niță, Hans Voss, 
ambasadorul R.D.G. în România, 
membri ai Ambasadei române 
la Berlin.

Pe aeroport a fost aliniată o 
gardă militară in cinstea primu
lui ministru român. în timpul 
ceremoniei au fost intonate im
nurile de stat ale României și 
R. D. Germane.

în aceeași zi, tovarășul Ma
nea Mănescu s-a înapoiat 
Capitală.

★ *
Ceaușescu, secretar general 
Partidului Comunist Român, 
Erich Honecker, secretar gene
ral al C.C. al Partidului Socia
list Unit din Germania.

S-a dat o inaltă apreciere re
zultatelor bune obținute in coor
donarea planurilor de dezvoltare 
a economiilor naționale ale celor 
două țări pe perioada 1976— 
1980. Au fost convenite, totodată, 
măsurile' de întreprins ■ în ve
derea dezvoltării în perspectivă 
a schimburilor economice și coo
perării industriale și tehnico- 
științifice între cele două țări- in 
domeniile construcțiilor de ma
șini. electronicii și electrotehni
cii. metalurgiei, industriei chi
mice. Au fost, în același timp, 
examinate perspectivele dezvol
tării colaborării cu terțe țări.

Au fost abordate, de aseme
nea. probleme privind lărgirea 
colaborării în domeniile științei, 
invățămintului și culturii.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, de 
prietenie, stimă și înțelegere 
reciprocă, în spiritul bunelor re
lații statornicite intre partidele 
și popoarele celor două țări.

in

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, erau prezenți tovarășii 
Gheorghe Oprea și Angelo Mi- 
culescu, viceprim-miniștri ai 
guvernului, Ion Cosma, Emil Ni- 
colcioiu, miniștri, Emilian Do- 
brescu, ministru secretar de 
stat, prim-vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planifică
rii, Cornel Pacoste, adjunct al 
ministrului afacerilor 
alte persoane oficiale.

Au fost de față Hans 
Loschner, însărcinatul 
ceri ad-interim al R. 
mane la București, și membri ai 
ambasadei.

★
al 
și

în aceeași zi. prim-miniștrii 
celor două țări au semnat Pro
tocolul privind dezvoltarea coo
perării și specializării in pro
ducția tehnico-științifică între 
Republica Socialistă România si 
ReDublica Democrată Germană.

Au fost semnate, de aseme
nea. următoarele documente :

— două convenții Drivind spe
cializarea reciprocă in producția 
de masini-unelte și livrări pe 
perioada 1976—1980 :

— Convenția privind speciali
zarea reciprocă in producția unor 
sortimente de laminate din oțel 
pe perioaA 1976—1980 ;

— înțelegerea de colaborare 
tehnico-științifică directă intre 
Ministerul Energiei Electrice din 
Republica Socialistă 
Ministerul Energiei 
lui din Republica 
Germană ;

iste:
România și 

și Cărbune - 
Democrată

Evoluția situației din liban• 5 >
• RETRAGEREA PARȚIALA A TRUPELOR SIRIENE • MESAJ AL 

SECRETARULUI GENERAL AL LIGII ARABE

a*.siriene au început o 
parțială dm anumite 
Libanului, menținin-

Trupele 
retragere 
zone ale 
du-și însă pozițiile in apropie
rea orașului Sidon ș: in zor.a 
muntoasă. Potrivi: acordului de 
încetare a foculu: in Liban, a- 
nunțat la Damasc la 12 iunie de 
premierul libian Abdel Salam 
Jalloud. retragerea trupelor si
riene urmează să se efectueze in 
două etape și să se încheie după 
10 zile de la intrarea in vigoare 
a acordului.

Cei 17 ofițeri Ubieni sosiți la 
Beirut și însărcinați să super
vizeze „dezangajarea" militară 
dintre forțele palestiniene și si
riene in zona aeroportului și 
pe căile de acces din sudul ca
pitalei și-au inceput misiunea 
— anunță agenția France 
Presse.

miază convorbiri cu Yasser A- 
rafat. președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei. în cursul 
întrevederii a fos: analizată e- 
voluția evenimentelor din Li
ban. in lumina recentelor ho- 
târiri ale Sesiunii extraordi
nare a Consiliului Ligii Arabe 
— anunță agenția Reuter.

tene

Intr-un mesaj. Mahmud Riad, 
secretarul general al Ligii Ara
be, a cerut guvernelor arabe să 
acorde asistență medicală și ma
terială victimelor incidentelor 
din Liban. Apelul — informea
ză agenția M.E.N. — se înscrie 
in cadrul rezoluțiilor adoptate 
de miniștrii arab: ai afacerilor 
externe in cursul sesiunii ex
traordinare a Consiliului Ligii 
Arabe consacrată examinării si
tuației din Liban.

într-o declarație făcută presei, 
la Damasc. Mahmud Riad, se
cretarul general al Ligii Arabe, 
a declarat că „Liga Arabă res
pectă securitatea și suveranita
tea Libanului și orice acțiune a 
acestei organizații întreprinsă 
pe teritoriul libanez trebuie să 
aibă aprobarea autorității con
stituționale a Libanului". Mah
mud Riad a declarat că. in cu- 
rind, va face o vizită la Beirut, 
pentru a conferi cu autoritățile 
libaneze in legătură cu „coope
rarea intre Liga Arabă și pre
ședintele 
tabilirea

Libanului pentru res- 
păcii in această țară".

Președintele Houari Boume- 
diene a avut, simbătă după-a-

• ÎN CAPITALA REPUBLI
CII COSTA RICA continuă lu
crările celui de-al XH-lea Con
gres al Partidului Avangarda 
Populară. In cadrul lucrărilor 
au început discuțiile pe mar
ginea raportului Comitetului 
Central, prezentat de secretarul 
general al partidului. Manuel 
Mora Valverde.

— Convenția privind colabo
rarea tehnico-științifică pe pe
rioada 1976—1985 intre Ministe
rul Industriei Chimice din Re
publica Socialistă România și 
Ministerul Industriei Chimice 
din Republica Democrată Ger
mană ;

— Convenția privind speciali
zarea in producție și livrări re
ciproce de produse chimice de 
mic tonaj pe perioada 1976— 
1985.

externe,

Schimbare la Montevideo

Joăchim 
cu afa- 
D. Ger-

NOUL PREȘEDINTE AL URUGUAYULUI VA OCUPA ACEST POST 
.................... DE ZILE

REFUBLICA SUD AFRICANA - Mineri greviști menifestind la Johannesburg.
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Plecarea în R.f. Germania a unei delegații
conduse de ministrul 

tineretului din
Duminică dimineața a ple

cat în R.F. Germania o de
legație condusă de tovarășul 
Ion Traian Ștefănescu, mi
nistru pentru problemele ti
neretului, care va face o vi
zită in această țară, la in
vitația ministrului federal 
al tineretului, familiei și să-

pentru problemele 
țara noastră

nătății, dr. Katharina Focke.
Pe aeroportul internațio

nal Otopeni, delegația a 
fost salutată de cadre de la 
C.C. al U.T.C.

A fost prezent un repre
zentant al Ambasadei Re
publicii Federale Germania 
Ia București.

CRONICA U.T.C.
Duminică dimineața a pă

răsit Capitala, îndreptîn- 
du-se spre Frankfurt, o de
legație a Uniunii Tineretu
lui Comunist, condusă de 
tovarășul Nicolae Dan Frun- 
telată, membru al Biroului 
C.C. al U.T.C., care va par
ticipa Ia seminarul bilateral 
dintre Uniunea Tineretului 
Comunist și Consiliul Fede
ral al Tineretului din R.F. 
Germania, cu tema : „Rolul 
organizațiilor de tineret în 
transpunerea în viață a ho- 
tăririlor Conferinței pentru

securitate și cooperare în 
Europa.

★
Simbătă s-a înapoiat in 

Capitală, venind de la So
fia, delegația Uniunii Tine
retului Comunist, condusă 
de tovarășul Victor Năstă- 
sescu, membru al Biroului 
Comitetului Central al 
U.T.C., care a participat la 
o întîlnire a reprezentanți
lor organizațiilor de tineret 
din unele țări socialiste, pe 
probleme ale pregătirii tine
retului pentru apărarea pa
triei.
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Scotland Yard
contra BOSS

13 milioane de franci reprezintă suma, afectată de redu
tabila rețea BOSS (Biroul sud-african al securității statului) 
pentru „destabilizarea" formațiunilor politice, a personalită
ților din Marea Britanie ostile regimului de apartheid. Sir 
Harold Wilson, fostul premier laburist, a declarat public că 
numeroși agenți secreți ai R.S.A. se dedau unor activități 
incercind să compromită membri ai guvernului, stingă labu- 
listă, lideri ai partidului liberal. Deși a negat existența unei 
.South African Conection" pe malurile Tamisei, J. Vorster, 
șeful regimului de la Pretoria, a acționat intr-o asemenea 
manieră incit nici o dezmințire nu poate acoperi ultimele 
tentative sud-africane de a se elibera din presiunea crescinda 
— pe plan intern și internațional — împotriva politici: sale 
rastște.

Care sint actele ce-au provocat la Pretoria îngrijorare ? 
Potrivit săptăminalului ,Jeune Afrique". este vorba de intro
ducerea de către premierul James Callaghan a embargoului 
asupra livrărilor de armament britanic cifre R.S.A.. embar- 
gou care pentru prima oară se aplică intr-o manieră serioasă 
și de comunicatul guvernului britanic potrivit căruia acesta 
ra „reexamina sau aboli" contractul existent intre Atomic 
Energy Authority (organism guvernamental) și R:o Tinto 
Zinc, compania care exploatează bogatele zăcăminte de «renin 
din Namibta. De asemenea, se veruculeacă părerea ci re
numita companie Tsumeb. care deține monopolul extracției 
de plumb, cupru, zinc, ccdmtu ș; argint din Namibia, «r fi 
fost atrzatc — deocamdată pe cale neoficială — că guvernul 
de la Londra ar nutes hotărî, intr-sn viitor apropiat, suj- 

terperar::. precum

tre. ntxsn»

afervr <1 <^rr:cî:?or de Fțr.c^.. 
met se deed Scotian
tv.nd aetiv-.taea agenplor Pn 
'isele marilor monopoturi tram 

naționale, cere nu sint străine de ofensiva mult sau m 
puțin mascată a BOSS-ului. Potriru unor surse rud-afriean 
cvass-totalătatea funcționarilor de la sediul londonez al unui 
din cele mai mari monopoluri producătoare de cur și dti 
mante din lume. Anglo—American Cor 
renumitul miliardar sud-african Harry O 
de cit agenți in slujba intereselor politici: 
movată de Republica Sud-Africană. Lua 
unii din agenți au fie 
man. presupus om al Pretorie-., a declarat la 19 mai că 
BOSS este in posesia unui număr de dosare eomțrromitățocre 
despre activitatea a 15 depute:-, labcrișri de stingă si liberali. 
în sfirțit. pentru a comșsleta imaginea, mentă a. fi mențio
nată dezvăluirea unui ăarist de la ..The Guardian", pe nume 
Peter Htllmore. Acesta l-a contcctct pe al doilea secretar al 
ambasadei sud-africane la Londra. Joham Rutsoutc pentru a 
negocia vinzarea unui .film pornografic (inexistent .') ci cărui 
protagonist ar fi un celebru om politic. Hi'lmore avusese grijă 
să pună in servietă un magnetofon care a înregistrat ..inte
resul deosebit" al diplomatului sud-african pentru achizițio
narea unei asemenea piese. Odată devenită publică aface
rea, guvernul Vorster și-a rechemat omul de la Londra, de- 
clarind, intr-un comunicat al missuterului de externe, că 
Russouw nU face parte din echipa dipiomaților. Atunci, o în
trebare evidentă, pentru cine lucra el la Londra ? O intrebare 
al cărei răspuns este clar.

în capitala Uruguayului s-a 
anunțat că forțele armate „și-au 
retras încrederea și sprijinul* 
acordate șefului statului. Juan 
Maria Bordaberry, cerindu-i să 
demisioneze. într-o declarație 
oficială, transmisă la posturile 
de radio și televiziune din 
Montevideo, s-a evidențiat că 
actuala situație din țară a sur
venit ca urmare a unor disen
siuni .ireconciliabile" dintre 
șeful statului și reprezentanții 
forțelor armate uruguayene 
privind evoluția vieții politice 
interne.

Funcția supremă in stat a fost 
preluată, in cadrul unei cere
monii desfășurate la palatul 
prezidențial, de Alberto De- 
micheli. fost' vicepreședinte al 
țării și președinte al Consiliului 
de Stat.

ce in viața țării, cit și acordării 
votului universal. Comunicatul 
precizează că nu va fi modifi
cată in viitor politica guvernu
lui Uruguayan, atit economică 
și socială, cit și externă.

Delegația 
F. U. S. în

Turcia
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L TIMOFTE

Noi ofensive împotriva fumatului
Ministrul sănătății 

al Franței. Simone 
VeiL a prezentat in 
Adunarea Națională 
un proiect de lege 
vizind Lansarea unei 
noi ofensive împo
triva fumatului in 
Franța, 
panie 
special frinarea ta- 
bagismului in rindul 
tineretului și se în
temeiază pe inter
dicția. de a se fuma 
în localurile publice, 
precum și pe o re
glementare restricti
vă a publicității fă-

ofensive 
fumatului 

Noua cam- 
urmărește in

cute tutunului. Ast
fel. cu excepția unor 
reclame autorizate, 
publicitatea va’ fi 
interzisă la radio, te
leviziune. in sălile 
de cinema. în publi
cațiile destinate ti
neretului.

In Franța, tutunul 
„ucide“ anual intre 
10 000 și 20 000 de 
persoane, ceea ce e- 
chivalează cu numă
rul anual al victi
melor accidentelor 
de circulație. Pe Un
gă numeroasele ca
zuri de imbolnăviri

de cancer pulmonar 
și cancer al coarde
lor vocale, tutunul 
este vinovat, de ase
menea. de numeroa
se infarcturi miocar
dice. bronșite cro
nice și alte maladii. 
Se estimează.-in ge
nere. că 
mători" 
consumă peste 20 
țigări pe zi — 
scurtează 
medie, cu 
raport cu 
rii și cu 
in raport cu fumăto
rii moderați.

Crearea „Uniunii 
democratice

vest-europene
//

„marii fu- 
- cei care 

de 
își 
in 
in

viața, 
opt ani 
nefumăto- 
patru ani.

PE SCURT «PE SCURT • PE SCURT «PE SCURT «PE SCURT

• LA HANOI A AVUT LOC 
un miting la care au luat parte 
20 000 de oameni ai muncii con
sacrat încheierii cu succes a 
conferinței sindicatelor pe în
tregul Vietnam. La miting a 
luat cuvintul secretarul general 
al Federației Generale a Sindi
catelor din Vietnam. Nguyen 
Duc Thuan. care a relevat im
portanța fuzionării sindicatelor 
din nordul și sudul Vietnamului 
pentru construirea socialismului 
în întreaga țară.

ZIUA ROMÂNIEI LA TIRGUL 
INTERNATIONAL DE LA 

LISABONA

O NOUA AGENȚIE DE PRESA 
IN IRAN

• „TELEPRESS" este numele 
noii agenții de presă și de tele
viziune creată recent în Iran. 
Noua agenție, care și-a deschis 
birouri de presă in citeva ca
pitale europene, africane și din 
Orientul Apropiat, își propune 
să transmită știri și emisiuni de 
televiziune din actualitatea ță
rilor din zona Orientului Apro
piat. Ea este asociată Radiotele- 
viziunii iraniene.

Noul șef de stat al .Uruguayu
lui a declarat că va ocupa a- 
cest post numai o perioadă de 
60 de zile. timpul necesar 
desemnării unui succesor care 
să-și asume această responsabi
litate pe următori: cinci ani — 
anunță agenția France Presse. 
Președintele Dcmicheli a refu
zat demisia colectivă a membri
lor vechiului guvern, confirmin- 
du-i pe toți miniștrii in posturile 
lor.

îr.tr-un comunicat radiotele
vizat al forțelor armate urugua
yene. vorbmdu-se despre diver
gențele politice intre armată și 
fostul președinte, se relevă fap
tul că Bordaberry s-a opus atit 
oricărui rol al partidelor politi-

In încheierea vizitei pe 
o efectuează în Turcia, la 
tația Partidului Dreptății, 
gația Frontului Unității Socia
liste, condusă de tovarășul Du
mitru Popescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., membru 
al Consiliului Național al F.U.S., 
a fost oaspete al organizației din 
Istanbul a Partidului Dreptății. 
Cu acest prilej, delegația s-a 
intilnit cu membri ai conduce
rii Partidului Dreptății din 
Istanbul, precum și cu deputați 
si senatori din Marea Adunare 
Națională a Turciei.

Au fost vizitate întreprin
deri și instituții social-culturale 
din oraș.

în timpul viatei, delegația 
F.U.S. a fost însoțită de S. O. 
Avei, vicepreședinte al Partidu
lui Dreptății.

Alegerile preliminare din S.U.A.
Convenția Partidului Repu

blican din statul Missburi. întru
nită simbătă in orașul Spring
field. a repartizat o parte a de- 
legaților la care acest stat are - 
dreptul in Convenția națională 
republicană. Astfel, dintre cei 19 
delegați, 18 au fost „repartizați" 
fostului guvernator al Califor
niei. Ronald Reagan, numai unul 
revenindu-i președintelui Gerald 
Ford. Apreciind importanța op
țiunii Convenției republicane 
din Missouri, atit Ford, cit și 
Reagan, s-au deplasat, vineri, la 
Springfield, pentru a încerca să 
obțină sprijinul membrilor con
venției.

în statul Missouri — unde nu 
s-au desfășurat alegeri prelimi
narii — delegații in Convenția 
națională a Partidului Republi
can au fost desemnați in două 
etape. în prima fază, un număr 
de delegați au fost aleși, in luna 
mai, in circumscripțiile electo
rale, cind 12 delegați au revenit 
lui Ronald Reagan. 15 — lui Ge
rald Ford, trei delegați avind 
dreptul de a vota in favoarea 
oricărui candidat. In faza a doua.

care 
invi- 
dele-

ÎNTiLNIRE
în zilele de 12 și 13 iunie 1976, 

ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, și vicepre
ședintele Consiliului Executiv 
Federal, secretar federal pen
tru afacerile externe al R.S.F. 
Iugoslavia, Miloș Minici, au avut 
o întîlnire prietenească de lucru 
la Timișoara.

Cu acest prilej, între minis
trul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România și se
cretarul federal pentru afacerii? 
externe ăH R.S.F. Iugoslavia au 
avut loc convorbiri, în cadrul 
cărora au fost abordate proble
me privind relațiile rbmâno-iu- 
goslave, exprimindu-se satisfac
ția in legătură cu dezvoltarea 
colaborării dintre cele două țări 
in toate domeniile. Totodată, 
cei doi miniștri au făcut un 
schimb de păreri asupra unor 
probleme de interes comun al 
vieții internaționale.

La convorbiri au participat 
ambasadorul Republicii Socia
liste România la Belgrad. Virgil 
Cazacu, și ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia la București, Petar 
Dodik.

întilnirea miniștrilor aface
rilor externe român și iugoslav 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
de prietenie și cordialitate, care 
caracterizează raporturile din
tre. cele două țări.

MANIFESTĂRI
în așezămintele de cultură din 

nordul Moldovei a debutat du
minică ediția de vară a ‘tradi

ționalului Festival cultural-artis
tic și sportiv „Plaiuri bucovine- 
ne“.

★
în municipiul Gheorghe Ghe- 

orghiu-Dej s-a încheiat dumi
nică cea de-a VIII-a ediție a 
„Zilelor culturii călinesciene".

★
„Patria, poporul, partidul" este 

genericul sub care s-a desfășu
rat, . duminică in stațiunea 
Ținea, județul Bihor, un spec
tacol muzical-coregrafic la care 
și-au dat concursul peste 500 de 
artiști amatori reuniți in for
mații corale, grupuri vocale, 
orchestre populare, dansatori 
din Ciumeghiu, Dr. Petru Gro
za, Suplacu de Barcău, Madras, 
Tinea, Oradea și alte localități, 
în aceeași zi, in comuna Vadu 
Crișului a avut loc tradiționala 
serbare cimpenească Tirgul de 
Ia Vama Sării.

*
La Arad s-au încheiat dumi

nică „Zilele universității popu
lare" manifestare polițico-ideo- 
logică și cultural-educativă con
sacrată trecutului de luptă re
voluționară și prezentului so
cialist al orașului.

★
în Valea Jiului, la Vulcan 

s-au încheiat duminică manifes
tările organizate sub genericul 
„Să înfăptuim hotăririle Con
gresului educației politice și al 
culturii socialiste".

★
în parcul „Avram Iancu" din 

Blaj s-a desfășurat duminică 
festivalul cultural-artistic și 
sportiv „Fetele de pe Tirnave", 
manifestare devenită tradițio
nală în regiune.

P’ENTCU TBMP8JIL DV.

în cadrul Tirgului interna
țional de la Lisabona a avut 
loc Ziua României.

La solemnitatea înălțării 
drapelului Republicii Socia
liste România și ’ ' *
Imnului național al 
noastre, au fost 
membri ai guvernului portu
ghez, reprezentanți ai Miș
cării Forțelor Armate, oa
meni de afaceri, membri ai 
corpului diplomatic, repre
zentanți ai ambasadei româ
ne. ziariști, precum și un nu
meros public.

în continuare, cei prezenți 
au vizitat pavilionul româ
nesc.

încă din primele zile după 
deschiderea tirgului. pavi
lionul țării noastre s-a bucu
rat de un deosebit succes, 
exponatele românești fiind 
deosebit de apreciate.

intonării 
țării 

prezenți

• CAMERA REPREZENTAN
ȚILOR A APROBAT alocarea 
sumei de 49 milioane dolari ad
ministrației orașului Lake Pla
cid, unde, in 1980, se vor desfă
șura Jocurile Olimpice de iarnă. 
Această sumă — care urmează 
a fi aprobată și de Senat — 
este cu 21 de milioane superioară 
celei solicitate de președintele 
Ford pentru subvenționarea lu
crărilor de construcție a insta
lațiilor olimpice din Lake Placid.

- PREȚUL HIRTIEI
• ÎN ULTIMII DOI ANI pre

țul hirtiei de ziar a marcat o 
continuă creștere pe piața Sta
telor Unite, fapt care a deter
minat falimentul unor publicații 
și sporirea tarifelor Ia reclame. 
La jumătatea anului 19*4. hirtia 
de ziar costa 160 dolari tona, 
ca la sfîrșitul anului 1975 să a- 
jungă la 225 dolari, iar în pre
zent să atingă 280 dolari. La 
1 iulie. potrivit cotidianului 
„Washington Post", hirtia de 
ziar ar urma să ajungă la 305 
dolari tona. Drept cauze sint 
avansate inflația și penuria de 
materii prime.

Reprezentanții a 15 partide 
politice conservatoare, democrat- 
creștine și de alte orientări, din 
11 țări vest-europene. reuniți la 
Copenhaga, au hotărit. dumini
că. crearea „Uniunii democratice 
vest-europene“. S-a convenit, de 
asemenea, crearea unui congres 
comun al partidelor respective, 
avind un comitet general și un 
secretariat. La reuniune au fost 
reprezentate formațiuni politice 
din unele țări membre ale Pie
ței comune (Danemarca. Franța, 
Luxemburg, Marea Britanie, 
R. F. Germania, precum și din 
Austria, Elveția. Finlanda. Nor
vegia. Portugalia și Suedia). 
Participants au căzut de acord 
asupra elaborării, pină la data 
de 15 iunie, a unui program și a 
regulilor de procedură pentru o 
nouă uniunp. S-a precizat că, 
pină la sfirșitul anului in curs, 
va avea loc o sesiune finală a 
reprezentanților partidelor afi
liate în vederea fondării oficiale 
a. „Uniunii democratice vest-eu- 
ropene". Unii dintre participanții 
la reuniunea de la Copenhaga 
au precizat că partidele lor vor 
lua parte la Uniune cu titlu de • 
observator, urmînd ca afilierea 
ca. membri cu drepturi depline 
să aibă loc după adoptarea unor 
decizii . speciale în acest sens la 
congresele formațiunilor poli
tice respective.

• ALGERIA A COMANDAT 
23 nave comerciale care se con
struiesc în prezent pe șantiere 
din R.F. Germania, Canada, Ja
ponia și Franța. Ele se vor adă
uga, incepind chiar din anul 
acesta, celor 40 de nave co
merciale care formează. în pre
zent, flota națională algeriană.
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desfășurată simbătă, Convenția 
republicană a statului a desem
nat restul candidaților.

La incheierea celor două eta
pe. fostul guvernator al Califor
niei și-a asigurat in acest stat 
sprijinul a 30 de delegați, ac
tualului președinte revenindu-i 
16 delegați ; trei delegați sint 
neangajați.

După cum se știe, pentru a 
obține învestitura în Convenția 
națională republicană, — care se 
reunește in luna august, la 
Kansas City — incă de la pri
mul tur de scrutin, un candidat 
are nevoie de votul a 1130 de 
delegați. Pină acum, președin
tele Ford este sigur de sprijinul 
a 960 de delegați, față de 886 — 
de ciți dispune Reagan.

Statele in care nu s-au desfă
șurat pină in prezent alegeri 
preliminarii urmează să mai de
semneze. in perioada următoa
re. 260 de delegați, de rezulta
tele obținute cu acest prilej de- 
pinzind in mare măsură desem
narea candidatului oficial al 
partidului pentru alegerile pre
zidențiale din luna noiembrie.
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• „CERCETĂRI DE O JUMĂTATE DE VEAC*. Recent a apă
rut in Franța, in Editura „Albin Michel", lucrarea „Cercetări de 
o jumătate de veac", scrisă de celebrul fizician francez Louis 
de Broglie. Autorul, care a primit, in 1929. înainte de a fi împli
nit virsta de 40 de ani. Premiul Nobel pentru revoluționara sa 
descoperire privind structura onduiatone a materiei și a avan
sat primul ideea unei mecanici ondulatorii, pledează, din nou, 
in această culegere de articole. în favoarea concepției determi
niste, a noțiunii de obiectivitate a realității materiale. El comba
te pe epigonii care, pornind de la descoperirea sa privind starea 
ondulatorie, au incercat să susțină renunțarea la noțiunea de 
realitate obiectivă, propovăduind, in ultimă instanță, o filozofie 
agnostică • SECETA IN LUME. Unele zone ale Americii de 
Nord șl vestului Europei sint amenințate in acest an de secetă
— se menționează intr-un raport al Administrației naționale 
pentru oceanografie și meteorologie ale S.U.A. Seceta a afectat 
deja una din principalele regiuni agricole a S.U.A. — California
— precum și regiunile agricole canadiene Ontario și Noua Sco
ție. O situație asemănătoare a fost semnalată și in nord-vestul 
Europei. In sudul Angliei, de pildă, in luna mai s-a înregistrat 
doar 36 la sută din norma medie lunară de precipitații « BANC
NOTE FALSE. Poliția vest-germanâ a descoperit o rețea 
de falsificatori de bancnote. Potrivit primelor informații, au fost 
arestate trei persoane asupra cărora au fost găsiți aproximativ 
un milion de dolari falsificați. Bancnote false in valoare de 1.5 
milioane dolari au fost confiscate și de autoritățile polițienești 
din orașul portughez Faro. Ziarul ..Diario de Lisboa" precizează 
că au fost reținute, cu acest prilej, patru persoane- și a fost 
confiscată aparatura folosită la falsificarea bancnotelor • VACCIN 
ÎMPOTRIVĂ HEPATITEI. La Institutul „Louis Pasteur", din 
Paris, vor fi produse, luna viitoare, primele cantități de vaccin

. . împotriva hepatitei virale de tip „B“. Această realizare a putut 
fi obținută ca rezultat al cercetărilor unui grup de experți ai 

, institutului, conduși de profesorul Philippe Maupas. înaintea 
, începerii producției de serie a vaccinului, acesta va fi testat, un 

timp relativ îndelungat, pe animale • RUPEREA, CU O SAPTA- 
MÎNĂ IN URMA, A BARAJULUI DE PE RÎUL TETON (STATUL 
IDAHO), s-a soldat cu moartea a 10 persoane, rănirea altor citeva 
sute și rămlnerea fără adăpost a mii de locuitori. 30 de persoane 
au fost date dispărute. In ce privește pagubele materiale, acestea 
sint evaluate de autoritățile locale la 1,17 miliarde dolari. Viața 
în regiunea văii Teton, inundată de mal multe milioane tone 
de apă care s-au revărsat după ruperea barajului lacului de 
acumulare, continuă să fie dezorganizată. Pentru refacerea eco
nomică a regiunii, președintele Gerald Ford a cerut, vineri. 
Congresului, deblocarea sumei de 200 de milioane de dolari, des
tinată ajutorării sinistraților. Ca o ironie a soartei. aproximativ 
200 000 de hectare de terenuri agricole din aceeași regiune sint 
amenințate de secetă, ca urmare a distrugerii sistemului de 
irigații.

*

*

I

*

A

INSTANȚA AMÎNĂ PRONUN
ȚAREA : Scala (orele 8,45; 10,45; 
13; 15,15; 17,30; 19,45), Eforie (ore
le 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), 
Feroviar (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

CORUPȚIE PE AUTOSTRADA : 
Luceafărul (orele 9; 11,15; 13,30;
16; 18,15; 20,30), București (orele 
9; 11,15; 13,15; 16,15; 18,30; 20,45), 
Favorit (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15 20,30).

RĂSCUMPĂRAREA : Sala Pala
tului (orele 17,15; 20,15), Patria 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Festival (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 21).

O ZI DE NEUITAT : Victoria 
(orele 9,30; 11,45; 13,45; 16; 18,15;
20.30) .

MARILE SPERANȚE : Gloria 
(orele 9; 11,30; 14,15; 16,45; 19,15), 
Melodia (orele 9; 11,45; 14,30; 17,15; 
20), Modern (orele 9; 11,15; 14,30; 
17,15; 20).B.D. INTRĂ ÎN ACȚIUNE : 
Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15).

PRIETENII MEI, ELEFANȚII : 
Excelsior (orele 9; 12,30; 16;
19.30) , Aurora (orele 9; 12,15; 16;
19.15) , Flamura (orele 9; 12,30; 16;
19.30) .

FRATELE MEU ARE UN FRATE 
FORMIDABIL : Timpuri Noi (ore
le 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15), 
Drumul Sării (orele 15,30; 18;
20.15) .

DARLING LILI : Central (orele 
9,15; 12,30; 16; 19,15).

NOI AVENTURI CU TOM ȘI 
JERRY : Doina (orele 9,30; 11; 
12,30; 14; 15,30; 17; 18,30; 20,15).

MISIUNE PRIMEJDIOASA : Da
cia (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15).

PRIMA PAGINĂ : Grivița (orele 
9; 11,15; 1345; 16; 18,15; 20,15), To
mis (orele 8,45; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20).

LA ÎNCEPUTUL TIMPURILOR : 
Unirea (orele 16; 18,15).

CEL ALB, CEL GALBEN, CEL 
NEGRU : Buzești (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,15), Volga (ore
le 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

SINGURĂTATEA FLORILOR : 
Lira (orele 15,30; 18).

DOI OAMENI ÎN ORAȘ : Bu- 
cegi (orele 10,30; 16; 18,15), Mio
rița (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20).

FRAȚI DE CRUCE : Ferentari 
(orele 15,30; 18; 20,15).

DOCTORUL IUDYM : Giulești 
(orele 15,30; 18; 20,15).

PRIN CENUȘA IMPERIULUI : 
Cotroceni (orele 10; 12; 14; 16; 18; 
20).

TEROARE PE ULIȚĂ : Pacea 
(orele 16; 18; 20).

DE NICĂIERI SPRE NICĂIERI : 
Crîngași (ora 17).

MARELE GATSBY ! Viitorul 
(orele 9; 12; 15; 18).

CIPRIAN PORUMBESCU : F1O- 
reasea (orele 15,30; 19).

AM AVUT 32 DE NUME : Mo
șilor (orele 15,30; 18).

EVADAREA : Popular (orele 
15,30; 18; 20,13).

ZIDUL : Munca (orele 15,45; 
18; 20).

PĂCALĂ : Cosmos (orele 13,30 ; 
16,30: 19,30).

MERE ROȘII : Flacăra (orele 
15,30; 18; 20).

VÎNZĂTORUL DE BALOANE : 
Arta (orele 15,30; 17,45; 20).

ÎNTOARCEREA LUI MAGE- 
LAN : Vitan (orele 15,30; 18).

DINCOLO DE POD : Rahova 
(orele 16; 18; 20).

CASA DE LA MIEZUL NOPȚII : 
Progresul (orele 15,30; 17,45; 20).

CEI TREI MUȘCHETARI : Pati
noarul .,23 August" (ora 20,15).

PROGRAMUL I
16,00 Teleșcoală. 16,30 Emisiune 

în limba maghiară. 19,00 Familia. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20,00 Colocvii contemporane. 20,30 
Interpreți și melodii. 20,50 Emi
siune pentru tineret. Munca, fru
mosul și tinerețea. 21,15 Roman- 
foileton : Forsyte Saga. Episodul 
25 — „Portretul Fleurei". 22,10 24 
de ore. 22,30 închiderea programu
lui.
PROGRAMUL II *

17,00 Telex. 17,05 Țara mea, pă- 
mînt de glorii. Emisiune de cîn- 
tece. 17,15 Film artistic : „Bunicul 
Kilijan și eu. 18,50 Mîndră floare-a 
țării mele. Concert de muzică 
populară românească. 19,20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Film 
serial pentru copii : Daktari. 20,25 
Insula plutitoare. Reportaj. 20,50 
Biblioteca pentru toți. 21,30 Telex. 
21,35 Cărțile și cititorii în viața 
orașului. 21,55 Tribuna tinerilor 
soliști. 22,25 închiderea progra
mului.

Circul „București": CIRCUL PE 
GHEAȚĂ (Ansamblul Circului 
Mare din Moscova) — ora 19,30; 
Ansamblul „Rapsodia Română": 
FRUMOASA EȘTI, MÎNDRĂ 
ȚARĂ — ora 19,30.

ULTIMA ZI pentru procurarea biletelor la 
TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ LOTO 

din 15 iunie 1976

REȚINEȚI I

incepind de astăzi s-a pus în vinzare 
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