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Pe șantierele de investiții de pe platforma industrială Tirgoviște

TOATE UTILAJELE
A

IN „FOC CONTINUU"

Olimpiada tinerilor 
strungari și frezori 

ediția 1976

Poate nici un alt colectiv de 
constructori nu-i angajat in lu
crări de asemenea anvergură 
cum este cel al grupului de șan
tiere de pe platforma industrială 

. a orașului Tirgoviște. Zeci de 
r obiective. fiecare cu profilul 

său, cu tehnologia sa. se află 
aici in execuție, vechea cetate 
de scaun răminind. și in acest 
cincinal, una din localitățile cu 
cea mai intensă activitate de 
investiții. Secția de table elec
trotehnice. dezvoltarea oțelării- 
lor, forja de blocuri și bare, 
laminorul degrosesori și semifa
bricate. laminorul de profile 
mijlocii și ușoare, trăgătoria de 
bare etc., iată doar citeva din 
cele mai de seamă lucrări „n 
care sint angajați in prezent 
cei peste 3 000 de constructori 
ai grupului de șantiere Tirgo- 
viște. Cele mai multe dintre 
ele au termen de predare ia 
anul 1977, dar volumul mare de 
lucrări impune încă de pe 
acum un ritm de lucru deose
bit de inalt, care să nu îngă
duie nici o răminere in urmă, 
la nici un obiectiv. Colectivul 
care ani in șir a fost distins 
pentru indeplinirea exemplară 
a sarcinilor sale nu-și dez
minte nici acum prestigiul ciș- 
tigat. Planul la producția finită 
pe cinci luni a fost depășit cu 
cinci milioane lei și se prevede 
indeplinirea înainte de termen

• Depășiri substanțiale Ia 
toți indicatorii • Atelierele 
mobile de 
schimburi 
„Să lucrăm 
materiale i 
o inițiativă 
tizată în 
maximum a metalului

în
•

o zi pe lună cu 
economisite** — 
utecistâ concre- 
valorificarea la

reparații 
permanente

pentru ca ritmul să nu se di
minueze. pentru ca lucrul să 
nu înceteze nici o clipă. fie că 
este vorba de turnarea betonu
lui. fie de montarea utilajelor, 
săpături sau aprovizionarea lo
curilor de muncă cu materiale. 
Nu mai puțin se lucrează in 
schimbul de noapte. Indicii de 
utilizare a utilajelor aproape 
s-au dublat față de anul trecut.

— Buldoeeriștii de pe S-l 500, 
spune secretarul U.T.C- sint or
ganizați pe două schimburi de 
cite 12 ore, ceea ce înseamnă că

►

organ:

ROMVLVS LAL

(Continuare fn pap. a III-a)

A început secerișul
—
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PERIOADĂ DE MAXIMĂ
CONCENTRARE PE OGOARE
• Ritm și calitate la întreținerea culturilor • Sistemele de irigații să funcțio

neze neîntrerupt • Ultimele pregătiri pentru recoltarea griuiui

Raid in judelui Buzău
Acolo unde se acționează cu 

seriozitate, cu spirit de răspun
dere și disciplină, lucrările sint 
avansate, efectuate ritmic și de 
calitate. Este cazul unităților a- 
gricole din Pogoanele. Smeeni. 
Săhăteni. Pirscov și altele, din 
județul Buzău.

lucru. nimeni! Cum se explică 
această situație î

• La ferma „Pătirlagele" a 
I.A.S. Cindești, cultura porum
bului nu ocupă o suprafață ma
re. Aici ponderea o dețin livezi
le și fînețele. Cu toate acestea, 
în ziua raidului nostru, o echi
pă de 42 de oameni prășeau 
pentru a doua oară cultura po
rumbului. „Pină acum am avut 
concentrate forțele la întreține
rea celor 114 hectare cu livezi, 
unde am aplicat 6 stropiri și 3 
prașile. pentru menținerea ogo
rului negru între pomi, ne spu
ne șeful fermei. Traian Vaisili- 
că. Și astăzi, cele 2 tractoare 
speciale, conduse de mecaniza
torii Nicolae Șocarici și Marcel 
Dragomir. au ordin de lucru la 
discuit, în livadă, iar alti 12 oa
meni sint prezenti la recoltat 
fineata". Motivul organizării 
riguroase a muncii este datorat 
atenției deosebite care se acordă 
aici, la ferma Pătirlagele. rea
lizării ritmice a planului de ve
nituri și cheltuieli, depășit la 
capitolul „beneficii" pină în 
prezent cu peste 300 000 lei.

Cum se acționează insă in live
zile amplasate împrejurul co
munei Cislău? Pe zeci de hec
tare, livadă intensivă, deci efor
turi financiare serioase pentru 
înființarea lor (care trebuiau 
regăsite în producții sporite), 
buruienile au invadat pomii pină 
la înălțimea primelor două eta
je de ramuri din coroană. La

• Una din preocupările tradi
ționale ale agricultorilor buru
ieni este legumicultura, sector 
care in această perioadă con
semnează o gamă variată de 
lucrări. In comuna Săgeata, 
multi gospodari — Oprea Du
mitru. Traian Tudor. Ion Gavri- 
lă. Cazan Gh. — practică produ
cerea legumelor in curțile proprii. 
Chiar la sediul unității, pămin- 
tul este folosit pină ..sub strea
șină". de solarul construit aici. 
Și tot aici a fost constituită o 
asociație intercooperatistă eu 
profil legumicol, care a obținut 
de la înființare rezultate fru
moase. Asociația dispune de 
utilaje pentru mecanizarea și in
dustrializarea producției, de mo
derne sere și solarii inmulțitor, 
de toate materialele necesare 
(semincere și substanțe chimi
ce). Numai că, vizitînd această 
„unitate agricolă de profil in
dustrial", cum se exprima un 
localnic, aflăm că plantele nu 
au beneficiat de nici un strop 
de apă. factor indispensabil în 
producția de legume. Culturile, 
sub folia de polietilenă, au cres
cut și sint în preajma recolta
tului, dar producțiile sint de 
slabă calitate. Oare, de Ia în
ceputul campaniei pînă în pre
zent (adică 3—i luni) nu s-ar 
fi putut lua nici o măsură pen
tru asigurarea sursei de apă ?

cru
Asistăm la o ședință de lu- 
a Consiliului intercoopera-

ȘTEFAN DORGOȘAN

• (Continuare in pag. a III-a)

T -rp de trei zile, intre 19—îl 
iunie. municipiul Pitești a fost 
gazda ospitalieră a finalei pe 
tară a oi.~np-.ade: tinerilor strun
gar. și frezori — ediția 1976. 

U’i de C -
trai al U.T.C. Muusterul Indus
triei Coastrueu3oc de Mașini și 
Umunea Generală a Sindicate
lor in Meiurgie F- Construe- 
V- de May-- întrecerea a re
unit la start. in fazele de masă, 
peste 85 W de tineri. La Pitești 
s-au inulrtit ia finală riștigliocii 
locurilor iutii din etapele jude
țene si faza organizată pe mu
nicipiul București. respectiv M 
de tineri strungar, s: <0 frezori. 
In acest am spre deosebire de 
edițiile anterioare. finalista 
au avut de trecut trei probe. 
Ieri, in sala Casei de cul
tură a <s-«brațelor din mu- 
- x.ptal P.tești. primii U clasau 
1a ambeje meserii in urma 
punctajahzî acumulat la aceste 
probe s-au întrecut Intr-un 
d-sputat concurs cu public 
pentru desemnarea tiștigătorilor 
. Strungului de aur- și „Frezei 
de aur".

Pe parcursul celor 3 zile ale 
întrecerii au mai fost organi
zate simpozioane, o sesiune de 
comunicări științifice șt o con
sfătuire a tinerilor constructori 
de mașini, acțiuni care au pri
lejuit particțpanților din toate 
județele țării un valoros schimb 
de experiență.

„Strungul de aur" a fost ciș- 
țigat in acest an de Voicu Rus, 
strungar la întreprinderea ,.E- 
lectrotimiș" din municipiul Ti* - 
mișoara. iar celălalt trofeu 
„Freza de aur" a revenit tînă- 
rului Eugen Grecu de la între
prinderea mecanică Muscel 
(pentru desemnarea cîștigătoru- 
lui la această meserie au fost 
necesare 4 întrebări de baraj, 
întrecerea fiind foarte strînsă 
pină in final). Pe locurile urmă
toare s-au clasat, la strungari : 
Vasile Cojocaru. de la între
prinderea constructoare de ma
șini Caransebeș (locul II). Da
niel Lupaș. de la întreprinderea 
„Unirea" Cluj-Napoca (locul III), 
iar la frezori : Florin Pașoi. de 
la întreprinderea de aparate e- 
lectrice și de măsură Timișoara 
(locul II) și Tudor Tudoran de 
la Șantierul naval Oltenița, ju
dețul Ilfov (locul III). Au mai

Si

Eia si de cocvortxnle purtate cu 
acest prilej.

Mulțumind. președintele 
Nicolae Ceaușescu a rugat pe 
oaspete sâ adreseze liderului 
Pairiduhii Conservator din Ma
rea Britanie cele mai bune 
urări »: un salut călduros 
dm partea sa. Șeful sta
tului român a evocat cu 
multă plăcere convertirile pe 
care le-a avut cu doamna 
Margaret Thatcher, dezvoltarea 
relațiilor dintre cele două țări, 
faptul că liderul Partidului 
Conservator din Marea Britanie 
contribuie la promovarea aces
tor raporturi.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a salutat vizita oaspeților, a re
levat importanța amplificării 
contactelor și schimburilor de 
păreri intre organizațiile politi
ce. intre parlamentele 
cele două țâri, apreciind că a- 
ceasta este de natură să 
tribute la adincirea conlucrării 
prietenești româno-britanice. la 
mai buna cunoaștere și apropie
re între popoarele noastre, la 
promovarea idealurilor de pace 
și colaborare intre națiuni.

In timpul întrevederii a fost 
evidențiată cu satisfacție evo
luția multilaterală, ascendentă, 
a relațiilor dintre România și 
Marea Britanie. dorința comună 
de a extinde și aprofunda aces
te raporturi pe rlan politic, e- 
ensw—ic, tehnico-științific. cul
tural și In alte domenii de ac
tivitate.

din

con-

S-a subliniat că dezvoltarea 
relațiilor dintre România și 
Marea Britanie este atit in in
teresul ambelor țări și popoare, 
cit și al afirmării spiritului nou 
in relațiile intereuropene. In a- 
cest cadru, a fost reliefată ne
cesitatea intensificării efortu
rilor din partea guvernelor, par
lamentelor. forțelor politice din 
fiecare țară, a popoarelor. in 
vederea indepiinirii prevederilor 
Actului final adoptat de Con
ferința pentru securitate și co
operare in Europa, realizării u- 
nor măsuri concrete de destin
dere militară și dezarmare, in 
primul rind de dezarmare nu
cleară. soluționării problemelor 
complexe ale contemporaneității. 
Schimbul de vederi a relevat, 
de asemenea, necesitatea lichi
dării subdezvoltării, a decalaje
lor economice dintre țări, ceea 
ce impune statornicirea unor 
relații de egalitate și echitate in
tre state, instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale, 
care să asigure progresul fie
cărei națiuni, 
umane.

In contextul 
probleme a fost 
vingerea că există reale posibi
lități de a se înfăptui aspira
țiile popoarelor, exprimindu-se 
încrederea că România și Marea 
Britanie. parlamentele 
două țări vor colabora 
tuos in acest sens.

întrevederea a decurs 
atmosferă cordială, prietenească.

al civilizației

abordării acestor 
împărtășită con-

celor 
fruc-

într-o

GALATI: Intrarea in faza

finala de execuție a celei mai 

mari capacități de cocsificare 

din tara noastră

la reducerea

Ambasadorul R. D.
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a piimit, luni după- 
amiază. pe Nguyen Thanh Ha,

ambasadorul Republicii Demo
crate Vietnam la București. 
In vizită de rămas bun. cu oca
zia încheierii misiunii sale in 
țara noastră.

Vietnam
Cu acest prilej, a avut loc o 

convorbire care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială, prie
tenească. v;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ——- ———-

De la vechea deviză a luptei pentru dreptate socială,
la înaltele exigențe de azi ale eticii comuniste
NICI MUNCĂ FĂRĂ PIINE, NICI PÎINE FĂRĂ MUNCĂ

in tot ceea ce între
prindem (II)

Așa cum am precizat in prima parte a acestei anchete („Scin- 
teia tineretului* nr. 8421), supunem dezbaterii membrilor orga
nizației U.T.C. Alexandria aspectele considerate de noi semnifi
cative, privind modul in care s-a făcut aici educația prin și pen
tru muncă a tinerilor.

în muncă, in viață,
întotdeauna alături,

IN PAGINA A ll-A
Centrul orașului Alexandria

l Foto 1 GH. CUCU

Cronica T.V.
OAMENI CARE AU FOST
Rubrica :

In pagina a Il-a

CITITORII S-AU ADRESAT ZIARULUI
In pagina a III-a

Mișcarea muzicală a tineretului
are nevoie de animatori

dăruiți și competenți
In strălucita sa expunere la 

Congresul educației politice și 
al culturii socialiste. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia ne
cesitatea ea in fiecare intreprin- 
dere și unitate industrială să 
existe o gamă variată de for
mații artistice ale oamenilor 
muncii, ale tineretului. In Iași 
există un foarte mare număr de 
tineri muncitori și elevi ai șco
lilor profesionale ; ei dețin pon
derea numerică. Trebuie să 
spunem insă că tocmai pentru 
acest tineret nu am reușit încă 
să realizăm un program satis
făcător. Am mers in întreprin
deri. am discutat cu cadre de 
conducere, cu secretari de or
ganizații U.T.C. ; la început s-a 
arătat multă receptivitate, dar 
entuziasmul s-a pierdut pe 
parcurs. Consider că într-o în
treprindere unde tineretul re
prezintă două treimi din numă
rul total al incadraților, activi
tatea cultural-artistică poate fi 
deosebit de bogată, educația 
este necesar să se împletească 
cu producția, așa cum se sub
liniază in expunerea tovară
șului Ceaușescu. Unii conducă
tori, unii activiști din industrie 
au manifestat o oarecare neîn
țelegere a importanței activită-

Interviu cu prof.
decanul Conservatorului

univ. Mihai Cosmei
„George Enescu" din Iași

cultural-artistice. O frumoa- 
experiență, prin stabilirea

ții 
să 
unui contact permanent cu ti
nerii, dornici de artă și cultură, 
are întreprinderea mecanică 
Nicotină. Aici conducătorul în
treprinderii, ing. Alexandru

ințeleg. ajută mult mai mult 
decit credem noi la un moment 
dat cu condiția ca ceea ce le 
oferim să fie de cea mai bună 
calitate. Cel mai bun cvartet al 
conservatorului a cintat la Ni
cotină și s-a bucurat de succes.

• „PENTRU A DESFĂȘURA O BUNĂ ACTIVITATE NU SiNT 
SUFICIENTE CORECTITUDINEA PROFESIONALĂ, CALITATEA IN 
SINE A CONCERTELOR PREZENTATE SI A INTERPRETĂRII : ESTE 
NECESAR SĂ SE GĂSEASCĂ, DE FIECARE DATĂ, O MO
DALITATE DE ATRAGERE, DE COINTERESARE LA ACTUL DE 
CULTURĂ*
• „TREBUIE SĂ REȚINEM : NU ORICE INTERESEAZĂ PE ORI

CINE, SĂ GĂSIM SI SĂ OFERIM FIECĂRUIA CEEA CE PREFERA, 
CEEA CE DOREȘTE MAI MULT CĂCI NU CONCEPEM SĂ UNI
FORMIZĂM GUSTURILE, PREFERINȚELE*

Dumitrache — el însuși un pa
sionat animator, un activ om de 
cultură aș putea spune — ini
țiază un dialog interesant al 
muncitorilor cu oamenii de artă, 
cu scriitorii, cu muzicienii și 
pictorii. Nici un fel de reținere 
nu s-a dovedit intemeiată, oa
menii sint receptivi, adeseori

Pe de altă parte, formațiile lor 
artistice sint viabile, valoroase 
pentru că oamenii au descope
rit plăcerea, nevoia de a se ma
nifesta astfel și nu pentru că li 
se impune.

Văd adesea tineri din gărzile 
patriotice care merg pe stradă 
și nu cintă. Cintecul patriotic,

de marș, „de picior" cum îi 
spun cei din armată, are va
loarea lui în sudarea colective
lor. in înălțarea conștiințelor. 
Am propus să trimitem studenți 
in întreprinderi pentru a orga
niza acolo coruri, pentru a-i în
văța pe tineri să cinte. Desigur, 
nu neapărat ce vrem noi, tre
buie să fim foarte pregătiți pen
tru a intimpina cum se cuvine 
preferințele lor.

— în școli. în facultăți și la 
Casa tineretului ați desfășurat 
o intensă activitate de educație 
muzicală. Care sint rezultatele ? 
Ce vă propuneți pentru viitor ?

— In colaborare cu Consiliul 
municipal al pionierilor am ini
țiat la conservator o stagiune 
de concerte-lecție, acțiune sus
ținută 
cadre 
giunii i 
matic 
condus 
Pascu — unde 
piese vocal-instrumentale. 
selectat poezii create de pio
nieri pe versurile cărora stu
denții au scris melodii și astfel

de studenții noștri, de 
didactice. In cadrul sta- 
am organizat un ciclu te- 

„Poezia și muzica" — 
i de prof. univ. George 

am prezentat 
Am

ALINA POPOVICI

(Continuare in pag. a ll-a)

Eroismul
lui Decebal

Ion Horațiu Crișan

în lunga și frămîntata noas
tră istorie există numeroase per
sonalități de seamă care și-au 
închinat întreaga lor viață, în
treaga lor energie poporului din 
care s-au născut șt n-au prege
tat să ajungă pînă la jertfa de 
sine pentru apărarea- indepen
denței sau pentru obținerea 
dreptății naționale ori sociale. In 
șirul acestor eroi care merită cu 
prisosință recunoștința noastră 
se înscrie și ultimul rege al 
daco-geților. „Priceput în ale 
războiului și iscusit la faptă, ști
ind cind să năvălească și tind 
să se retragă la timp, meșter a 
întinde curse, viteaz in luptă, 
știind a se folosi cu dibăcie de 
o victorie și a scăpa cu bine 
dintr-o înfringere; pentru care 
lucruri el a fost mult timp pen
tru romani un potrivnic de te
mut". Acesta este portretul pe 
care l-a făcut lui Decebal unul 
dintre autorii antici (Dio Cas
sius).

In scurgerea timpului, perso
nalitatea marelui rege se pro
iectează impunătoare și just di
mensionată in tot ce a avut el 
mai valoros, pe coordonatele is
toriei daco-geților, ale împlinirii 
datoriei, pînă la curmarea vieții 
Decebal și-a folosit întreaga 
pricepere și vitejie pentru a-și 
apăra țara, și-a închinat viața 
acestei mărețe cauze. Dar, citîn- 
du-l pe același autor antic „cind 
a văzut Decebal că scaunul lui 
de domnie și toată țara sint în 
mîinile dușmanului, că el însuși 
este in primejdie să fie luat 
prizonier își puse capăt zilelor. 
Capul său fu dus la Roma."

Izvoarele literare nu ne dau 
prea multe amănunte cu privire 
la ultimul act de eroism al re
gelui care a preferat să moară 
decit să fie luat prizonier și să 
facă parte din alaiul învingăto
rului. Dramaticul eveniment îl 
găsim sculptat pe scenele Colum
nei lui Traian. După ce Sarmi- 
zegetusa a căzut, Decebal cu 
restul armatei sale este urmărit 
spre nordul țării. Coloanele ro
mane trec un rîu cu ambarca
țiuni (scenă în care invățații 
moderni văd trecerea Mureșului 
îndreptindu-se către o cetate cu 
ziduri de piatră evacuată de 
daci (poate' cetatea de la Piatra 
Craivii). Dacii vor ataca un cas
tra roman, dar sint respinși, 
după care urmează un moment 
de panică. Resturile armatei as
cultă un ultim cuvint al regelui, 
după care acesta cu suita sa 
fuge într-un codru, urmăriți în
deaproape de armata romană. 
Incercuiți, cițiva călăreți din 
suită sint uciși, iar Decebal își 
retează beregata cu propriul 
pumnal. Unul dintre călăreții ro
mani în goana calului întinde 
mina să prindă pe regele in 
agonie. O inscripție descoperită 
in anul 1965 la Grammeni (un 
mic sat din Macedonia) în a- 
propiere de orașul antic Philippi 
și păstrată în muzeul din Ka- 
valla (Grecia) vine să arate cine 
a fost acest călăreț. Este vorba 
despre o inscripție funerară pe 
care se poate citi : „Tiberius 
Claudius Maximus veteran, încă 
în viață s-a îngrijit să i se facă

(Continuare in pag. a ll-a)
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Așa cum am precizat în prima parte a acestei 
anchete („Scînteia tineretului" nr. 8421), supu
neam dezbaterii membrilor organizației U.T.C. 
orășenești Alexandria aspectele considerate de 
noi semnificative, privind modul în care s-a făcut 
aici educația prin și pentru muncă a tinerilor. 
Participă Ia dezbatere: Gheorghe Beșcu, muncitor 
— I.P.T.E.; Mariana Caloianu, inginer — Filatura 
de bumbac ; Lucia Pirvan, profesor — Grupul

școlar al întreprinderii de rulmenți ; Florian 
Lambescu, tehnician — I.C.M.T.; Ioana Pielaru, 
asistentă medicală ; Constantin Borțun, elev7 — 
Liceul de construcții : Florea Băloi. muncitor — 
I.A.A. ; Antoaneta Chițu, elevă — Liceul agroin
dustrial ; Florea Lungana, profesor — Liceul 
nr. 2 ; Die Paraschiveseu. tehnician — I.C.M.T. 
și Matei Leoveanu, prim secretar al Comite
tului orășenesc Alexandria al U.T.C.

LA CONDIȚII EGALE, 
ATITUDINI OPUSE

Florea Băloi : Sintem bucuroși 
că „Scînteia tineretului" a sur- ' 
prins ca notă dominantă pentru 
orașul nostru atmosfera de mun
că. modul conștient in care tine
retul participă la infăptuirea po
liticii partidului de echitabilă 
repartiție teritorială a investi
țiilor și a forței de muncă. în
drumați și sprijiniți de comu
niști am făcut ca orașul nostru 
să merite numele de „tinără ce
tate industrială", am trimis peste 
hotare primele produse „Made 
in Alexandria", am creat con
diții de viață cum n-au cunoscut 
niciodată meleagurile noastre. 
Tocmai de aceea insă, cunoscind 
prețul acestor realizări, munca, 
eforturile care le stau la bază, 
văzînd ce fel de oameni se for
mează in focul muncii — și ați 
scris despre tineri cu care ne 
mindrim, iar noi cunoaștem mult 
mai mulți — fenomenele de pa
razitism, de incorectitudine, de 
chiul și delăsare nu pot fi tole
rate. Cum să ai înțelegere pen
tru leneș, pentru trindavul 
care-ți ride în nas, care se lau
dă cu trindăvia lui ?! Iată însă 
eu mă gîndesc la următorul fapt: 
muncitorii de la „Rulmenți" au 
adus printr-o inovație mari eco
nomii de oțel. Ce ne facem însă 
Cii.d — în aceeași întreprindere 
— se înregistrează, în alte secții, 
consumuri exagerate și tinerii nu 
își fac din asta o problemă ? 
Dacă vorbim despre spiritul re
voluționar in muncă, în viață 
trebuie să înțelegem că nu este 
vorba despre o noțiune abstrac
tă. despre o simplă teorie : spi
rit revoluționar are cel care nu 
poate trece cu nici un chip peste 
oeea ce este negativ, cel care 
simte că ceva nu este în regulă 
cu el însuși, cind consimte să 
„treacă" peste ceea ce nu din 
vina lui se intimplă. Dacă am 
gindi și simți așa mereu, cu to
ții, n-ar rămine nimic din care 
să nu ne facem o problemă.

Mariana Caloianu : S-a mai 
subliniat exemplul unor tineri 
ingineri de la I.P.T.E., care, ho- 
tăriți să rămînâ aici, ' conduc 
procese de producție de mare în
semnătate pentru întreaga eco
nomie națională. Dar tot la 
I.P.T.E. fuga cadrelor cu studii 
superioare imediat ce au termi
nat stagiul constituie o adevă
rată „problemă". Ce ne facem 
noi la „Filatura" unde ne-au 
plecat cinci ingineri, un subingi- 
ner și trei economiști, pe motiv 
că orașul nu le oferă condiții 
deosebite de distracție și cul
tură 1

țoana Pielaru : Pleacă unii 
dintre tinerii veniți din alte zone 
ale țării. în același timp însă, 
alții tot ca ei se așează. își în
temeiază familii aici. Care e di
ferența ? Celor din urmă li s-au 
încredințat răspunderi deosebite 
pe linie de producție, de organi
zație. Realizările pe care le-au 
obținut i-au legat de aceste 
locuri. Trebuie să se procedeze 
așa cu toți tinerii, să-i atragem 
pe toți în viața noastră de orga
nizație. în activitățile culturale, 
să-i ajutăm să se simtă „ca 
acasă".

GAZETELE DE PERETE 
„POPULARIZEAZĂ" 

PREA MULT PE CEI CU 
RISIPA. EXEMPLELE 
POZITIVE SÎNT MAI 
CONVINGĂTOARE I

Florea Lungana : Ați întilnit 
aici la noi oameni adevărați, cu 
biografii frumoase,' exemple de 
comuniști, care deși cunoșteau 
condițiile vitrege care erau la

INSTITUTELE DE ÎNVĂȚĂMÎNT SUPERIOR- 
veritabile centre de cercetare 

și producție, adevărate școli de educație comunistă
® TIMIȘOARA

La bâza discuțiilor prilejuite 
de alegerea noului senat și a 
rectorului Institutului politehnic 

Traian Vuia“ — Timișoara au 
stat în permanență realizările 
obținute în cei 4 ani de la ale
gerile precedente atit în dome
niul creșterii considerabile a ba
zei materiale, cit și al perma
nentei perfecționări a integrării 
învățămîntului și cercetării ști
ințifice cu producția. Analiza 
făcută in spiritul înaltelor exi
gențe impuse de sarcinile actua
lului cincinal al revoluției teh- 
nico-științifice și al responsabi
lităților ce decurg din recenta 
cuvintare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Congresul educa
ției politice și al culturii socia
liste a evidențiat succese remar
cabile dar și suficiente neajun
suri, a căror eliminare, prin mă
surile ce s-au stabilit, a devenit 
prioritară pe agenda de lucru a 
senatului nou ales. Sint asigu
rate în acest sens toate condi 
țiile. Față de anul 1970 in 1975 
volumul investițiilor afectate 
dezvoltării bazei materiale din 
cadrul Institutului a crescut de 
la 3,4 milioane la 54 milioane, 
în numai cinci ani de zile su
prafața dată sau care urmează 
a se da în folosință pînă la în
ceputul noului an universitar a 
crescut cu 45 000 m.p. Din a- 
țeștia, mai bine de jumătate re
prezintă spațiile destinate efec
tuării de către studenți a prac
ticii productive și cercetării 
științifice. Preocuparea pentru 
modernizarea procesului de invă- 
țămînt, de legarea lui mai sțrîn- 
să cu producția poate fi ilus
trată de succesele obținute. Așa, 
de exemplu, din cele 63 cereri 
depuse pentru obținerea breve
tului de inventator 22 au fost 
prezentate, iar alte 17 au obți

început aici sau mai .exact : 
tocmai fiindcă le cunoșteau, au 
avut tăria să se despartă de 
orașele mari în care trăiau, de 
tovarășii de muncă, de prieteni 
pentru a contribui la ridicarea 
Alexandriei. Atft incitat prea rar 
în organizațiile noastre aseme
nea oameni. De prea puține ori 
i-am rugat să ne vorbească des
pre datorie, despre răspunderi. 
Vorbele lor, acoperite în aurul 
curat al faptelor, ar fi găsit ca
lea spre orice inimă. Ca să înțe
legem sensurile adinei ale sarci
nilor noastre, ca să căpătăm în

ÎN DIALOG
DESPRE

VÎRSTĂ Șl 
PREOCU- 

PÂRELE 
LOR

întotdeauna alături, în muncă, în viață,
în tot ceea ce întreprindem 00

A. ChițuBăloiBorțun

credere și curaj e necesar ți să 
ne întoarcem privirile spre tre
cut. să cunoaștem greutățile, 
modul în care au fost ele in- 
frinte.

Florian Lambescu : Este vor
ba de fapt despre popularizarea 
exemplului pozitiv, o modalitate 
pe care noi n-am folosit-o su
ficient. Greșim cind nu acordăm 
importanta cuvenită exemplului 
pozitiv. Gazetele de perete, emi
siunile stațiilor de radio sint 
pline de exemple de cum nu 
trebuie să se poarte tinerii. Dar 
cum trebuie să se poarte cine le 
arată ? îmi fac și autocritica ; 
chiar la noi, in construcții, am 
întreprins sondaje privind risipa 
de combustibil și de materiale. 
Avem tineri care au realizat e- 
conomii frumoase, din a căror 
experiență am avea cu toții de 
învățat, dar i-am popularizat 
numai pe cei cu risipa 1

Gheorghe Beșcu : Organizația 
noastră, I.P.T.E., a obținut rezul
tate foarte bune cu inițiativa 
„Fiii uzinei, fiii satului", prelua
tă apoi de I.A.A. și „Rulmenți". 
Avind mulți navetiști, mergem 
sîmbăta în comunele lor, îi pre
zentăm pe fruntașii în producție, 
le subliniem meritele în fața ru

nut hotărîreă de acordare a a- 
cestuia. Numărul studenților cu
prinși in colectivele de cercetare 
avind ca temă contracte cu pro
ducția a crescut în perioada 
1972—1975 de la 80 la 1 006. Va
loarea producției obținute pe 
baza acestui sistem a crescut 
de la 4,5 milioane în 1971 la 30 
milioane in 1975. în prezent, in 
cadrul atelierului-școală de pro
totipuri și catedrele facultăților 
de mecanică și electrotehnică se 
lucrează la 27 noi prototipuri și 
modele experimentale. Iată deci 
citeva rezultate ce atestă ma

ADUNĂRI DE ALEGERI ALE

PROFESORALE Șl SENATULUI
rile resurse ale unui învățămînt 
solid integrat cu activitatea de 
producere a bunurilor materi
ale, ferm hotărit să contribuie 
la soluționarea problemelor 
pe care le solicită producția.

Pornind de aici, pe baza ex
perienței deja acumulate dar și 
prin practica stimulării inventi
vității, spiritului creator al stu
denților, tehnic și organizatoric, 
s-au făcut propuneri concrete 
apreciate și aprobate în senatul 
institutului. Despre ele ne-a 
vorbit și președintele consiliu
lui U.A.S.C., tov. George Savii. 
Astfel, s-a stabilit ca unele 
cursuri predate să fie adaptate 
cerințelor actualului nivel de 
dezvoltare a științei și tehnicii, 
iar pentru perioada imediat ur
mătoare este prevăzută mate
rializarea unei alte propuneri 
studențești : crearea „labora
toarelor deschise11, ințelegindu- 
se prin ele renunțarea la orele 
de laborator fixate prin orare 
pentru a se da posibilitate 

delor și prietenilor. Stimulentul 
n-a rămas fără roade : s-a redus 
numărul absențelor și al rebutu
rilor, a crescut calitatea pro
duselor.

Die Paraschiveseu : Noile ac
țiuni la nivelul orașului — „Astă 
seară Casa de cultură vă apar
ține" și înființarea „Clubului 
tehnic" urmăresc tot generali
zarea exemplului pozitiv. Sin
tem pe drumul cel bun !

Red : Ancheta noastră a pre
zentat și citeva cazuri de tineri 
care se sustrag efortului colec

L. Pirvan F. Lambescu L PielaruGh. Beșcu M. Caloianu

tiv. Att învățat în școlile Ale
xandriei. unii au lucrat tempo
rar îh întreprinderile de aici. 
Unde credeți că s-a greșit cu 
ei ? Ce trebuie făcut pentru ca 
alți tineri să nu mai ajungă in 
aceeași situație ?

DE DRAGUL ZILEI DE 
AZI A COPIILOR LOR, 
N-O MAI VĂD PE CEA 

DE MIINE...
Lucia Pirvan : Cind un tînăr 

gindește și se comportă așa cum 
o fac cei care ne-au fost pre
zentați, toți factorii educativi 
sint vinovați. Mă voi referi la 
vina familiei — toți trei au pă
rinți harnici, care muncesc din 
greu. Greșeala acestora se 
restringe în vorbele : „Ei să se 
bucure de viață, că destul am 
trudit noi 1“ Copiii crescuți 
astfel nu învață, mai tîrziu fug 
de muncă, pretind părinților 
să-i întrețină la o vîrstă cînd 
alții lucrează de mult. Am reți
nut că toți erau bine imbrăcați, 
că nu duceau lipsă de distracții, 

studenților să lucreze alături de 
cadrele didactice la cercetare. 
Sint acum in studiu gruparea 
forțelor pe echipe mari in 
scopul creșterii competențelor, 
consolidarea organizatorică și 
tehnică a unităților de pro
ducție proprie pentru a se asi
gura studenților aflați in prac
tică accesul la o cit mai mare 
diversitate de tehnologii.

Vorbindu-ne despre continua 
preocupare a senatului privind 
modernizarea procesului de în
vățămînt, tovarășul conf. dr. fng. 
Gheorghe Crețu, secretarul co

mitetului de partid pe institut, 
ne-a spus : „Cele două vizite 
efectuate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în perioada pe care 
am analizat-o în facultă
țile noastre au fost pentru noi 
tot atitea momente de excepțio
nală însemnătate. Pe baza indi
cațiilor primite cu aceste prile
juri am realizat lucruri cu care 
azi ne putem mindri. Totodată, 
sintem conștienți de sarcinile 
ce ne revin nouă, oamenilor de 
știință și studenților. în actualui 
cincinal al revoluției tehnico- 
științifice."

Același spirit îl regăsim și în 
textul telegramei transmise cu 
această ocazie C.C. al P.C.R.. 
tovarășului NICOLAE
CEAUȘESCU. Cadrele didactice, 
cercetătorii științifici, studenții 
din Institutul politehnic „Tra
ian Vuia“ din Timișoara, în 
frunte cu comuniștii, se anga
jează cu această ocazie, în mod 
solemn, să militeze in continu
are pentru legătura tot mai or

evident, pe banii părinților ! 
Procedind astfel, aceștia greșesc 
grav, ii încurajează in lenea și 
disprețul lot față de muncă, în- 
tîrzie cu mult clipa înțelegerii 
răspunderilor sociale.

Florea Băloi : Școala este vi
novată in egală măsură. în pri
mul rind fiindcă nu întreține le
gătura atit de necesară cu fami
lia. Mulți părinți, luați cu tre
burile sau pur și simpiu 
nepricepuți in materie de peda
gogie greșesc, așa cum s-a ară
tat. însă cred că trebuie să le 
spunem deschis că greșesc, că de 
dragul zilei de azi a copiilor lor 
n-o mai văd pe cea de miine : 
e tristă soarta celor care-și 
amină destinul in contul unui 
veșnic „miine" sau „altădată", 
numai nu azi... Apoi, cred că 
este foarte util ca profesorii să 
conceapă acțiuni comune, cu pă
rinții, de formare a tinerilor 
care le-au fost încredințați.

...DAR POATE FI UN 
„ANTURAJ" MAI TARE 

DECÎT O 
ORGANIZAȚIE ?

Constantin Borțun : Mi-a dat 
de gîndit cazul premiantei care 
a părăsit școala, sub influența 
unui anturaj nefast. Cel fel de 
„anturaj", nu știu. E foarte grav 
că intr-o organizație s-a putut 
întimpla așa ceva, că un mem
bru al său a fost pur și simplu 
lăsat singur, că un „anturaj" de 
acesta a putut fi mai tare ca or
ganizația și că toată intervenția 
s-a rezumat la o întrebare con
vențională: „Te-ai gindit bine?" 
E clar că nu s-a gîndit „bine" 
dar de ce ?!

Antoaneta Chițu : Faptul că o 
elevă bună a considerat că un 
număr de clase îi sint „suficien
te" într-o epocă în care toți cău
tăm să ne perfecționăm, să ur
căm cit mai multe trepte ale 
cunoașterii este grăitor pentru 
modul defectuos în care s-a fă
cut orientarea profesională în 
acea școală.

Florin Lambescu : Să nu ui
tăm că este vorbă despre Liceul 

ganică a învățămîntului cu cer
cetarea și producția, pentru 
continua ridicare a nivelului 
pregătirii teoretice, științifice și 
practice a studenților.

ION DANCEA

• GALATI

în cadrul adunării generale de 
dare de seamă și pentru alege
rea noului consiliu profesoral al

CONSILIILOR 
UNIVERSITAR
Senatului Universității din Galați 
s-a întreprins o analiză temeini
că îndeosebi a eforturilor depuse 
aici in ultimii ani în vederea ob
ținerii unei mai bune organizări 
și desfășurări a procesului de 
învățămînt, a realizării dezide
ratelor integrării, pentru îmbu
nătățirea activității politico-edu
cative în rindul studenților. Ex
presie a democrației noastre so
cialiste. aceste adunări s-au evi
dențiat prin spiritul lucid și rea
list în aprecierea realizărilor do- 
bindite de tînăra universitate gă- 
lățeană și se înscriu ca primă 
treaptă într-o nouă etapă a con
tribuției cadrelor didactice și a 
studenților pentru asigurarea u- 
nui climat de muncă exigent, 
pentru descoperirea și mai buna 
valorificare a posibilităților de 
creștere a eficientei in procesul 
de pregătire a viitorilor specia
liști. Pe drept cuvînt. se sublinia 
în darea de seamă asupra acti
vității senatului, la ora actuală 
studenții gălățenl beneficiază de 

electrotehnic, o școală, deci, in 
care tinerii trebuie invățați să 
respecte și să indrăgească activi
tatea productivă. Avem încă de
ficiențe mari in acest domeniu. 
La noi in șantier nu o dată am 
văzut maiștri stind la umbră de 
vorbă, pe un altul chiar spălin- 
du-și mașina personală, în timp 
ce elevii colindă și ei pe unde 
pot. Sigur că exemplele bune, 
demne de urmat sint foarte nu
meroase. dar se mai intimplă ca 
să nu aoară tocmai cind e ne
voie de ele. Și. oricum, 
„exemplul" de grijă personală al 
celui care-și spală mașina cind 
ar trebui să muncească nu se 
poate spune că nu este seducă
tor pentru unii... Astfel „pregă
tiți" profesional și etic tinerii 
aceștia nu pot face fată sarcini
lor de producție, dau inapoi din 
fața greutăților și ajung să în
groașe rindul paraziților. ca bă
iatul cu „două meserii și nici o 
ocupație".

Gheorghe Beșcu : La noi, la 
I.P.T.E., elevii au în acest an un 

plan de producție de 1 600 000 
le: — automatizări ta construcția 
de mașini. Ei bine, nici unul 
dintre acești elevi, obișnuiți cu 
munca, bine pregătiți, nu au dat 
inapoi. Asemenea experiențe po
zitive există și la „Rulmenți" și 
la Liceul agroindustrial. unde 
tinerii lucrează singuri o adevă
rată fermă. Pe ei ne bazăm.

SOCOTINDU-I UN 
„RĂU NECESAR", 

El ÎȘI VĂD LINIȘTIȚI DE 
„TREABĂ", ADICĂ DE 

NIMIC!
Constantin Borțun : Aș vrea 

să evidențiez un aspect care vi
zează direct munca organizației 
noastre. Eu nu spun că nu e 
bine ca un tinăr sau o tinără ta
lentată să-și arate și să-și dez
volte talentul la casa de cultură 
dar în nici o profesie talentul 
nu înlocuiește munca, efortul, 
respectul pentru ceilalți. Nici 
casa de cultură nu trebuie să 
încurajeze această mentalitate. 
Cam des acolo noi ne ciocnim 
de tineri fără ocupație — veniți, 
chipurile, să se distreze după o 

condiții de pregătire superioare 
celor existente in anii prece- 
denți, de laboratoare și ateliere 
noi. bine dotate, s-a efectuat re
așezarea pe baze moderne a co
municării cunoștințelor prin cele 
trei forme de transmitere — pre
legeri. lucrări aplicative și prac
tica productivă. Căile integrării 
au fost și ele minuțios analiza
te, evidențiindu-se. intre altele, 
desfășurarea unor activități di
dactice (cursuri, lucrări practice 
sau de laborator, de diplome 
etc.), direct în unitățile econo
mice și in institutele de cerce
tări și proiectări din Galați, cer
cetare și proiectare pe bază de 
contract cu întreprinderile, par
ticiparea directă la practica pro
ductivă. Prin noua orientare a 
piacticii, se arăta in darea de 
seamă, studenții produc bunuri 
materiale. Producția globală rea
lizată in întreprinderi in cursul 
practicii din vara anului 1975 a 
fost de 10,6 milioane lei. valoa
rea lucrărilor de cercetare de 8 
milioane lei, valoarea producției 
realizate în atelierele universi
tății a fost in 1975 de peste 16,8 
milioane lei.

în cursul dezbaterilor s-a in
sistat in mod deosebit asupra 
sarcinilor actuale și de viitor ale 
invățămintului superior din Ga
lați, pregătirea de cadre cu te
meinice cunoștințe, mai ales 
acum, cind dispunem de o 
clară orientare a întregii 
noastre munci prin Programul 
partidului, prin expunerile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

La problemele cercetării stu
dențești, ale integrării, ale con
tribuției cadrelor didactice s-au 
referit multi participanți la dez
bateri. profesori și studenți, pre- 
zentind o serie de propuneri. în 
încheiere, participants la dez
bateri au adoptat textul unei 
telegrame adresate C.C. al 
P.C.R.. tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU. Cadrele didactice 
și studenții gălățeni s-au anga
jat cu acest prilej să-și inten
sifice acțiunile, inițiativele me
nite să ducă la o mobilizare 
mai susținută a viitorilor spe
cialiști in vederea unei se
rioase pregătiri profesionale, 
pentru întărirea spiritului de dis
ciplină și răspundere în întreaga 
activitate.

ION CHIRIC 

zi de trindăveală ! Cind avem 
atitea exemple de artiști ama
tori pasionați, inimoși, care 
muncesc acolo unde au datoria 
să muncească și desfășoară și o 
frumoasă activitate artistică, cu
noscută sau necunoscută, nu 
văd de ce am tolera să ne cinte 
de pe scenă despre muncă o fată 
care fuge de muncă! Și. de fapt: 
cintă frumos, cine dintre noi 
știe ? (Poate reporterul). Nu zice 
nimeni să-i dăm afară, dar noi 
trecem pe lingă o posibilitate pe 
care nu o exploatăm : casa de 
cultură nu este un „club al le
neșilor" ci un lăcaș, o instituție 
in care tinerii vin ca la ei acasă. 
De aceea, să facem ca această 
casă să fie și ea a celor harnici, 
să discutăm cu cei care vor să 
ne distreze, să-i facem să fie 
alături de noi și la muncă. Doar 
sîrit și ei beneficiarii a tot ce se 
realizează aici in Alexandria.

Lucia Pirvan : Mi-a dat de 
gindit un fapt. Ziarul a depistat 
cițiva tineri fără ocupație, pe 
care, prin februarie, i-au depis
tat și echipele noastre de ordine 
și disciplină. Nu am aflat ceva 
ce nu știam. Nu cumva ne-am 
obișnuit cu prostul exemplu pe 
care-1 oferă acești tineri și nu 
cumva ei înșiși bănuiesc că-i 
considerăm un fel de „rău ne
cesar" și că deci pot să-și vadă 
liniștiți de treabă, adică de ni
mic ? Situația lor era aceeași, 
vorbele, concepțiile aceleași. 
Concluzia e clară : avem încă 
acțiuni superficiale, nefinalizate, 
întocmim situații cu acești ti
neri. le dăm o repartiție — pe 
care ei n-o onorează și peste un 
timp... o luăm de la capăt !

Mariana Caloianu : Pentru ca 
să fie eficientă, o asemenea acțiu
ne trebuie concepută cu grijă și 
pe termen lung. Cind tinerii care 
s-au complăcut multă vreme în 
trindăveală sau chiar au comis 
acte antisociale sint repartizați 
intr-o întreprindere, organizația 
U.T.C. trebuie avertizată, dar, 
desigur, nu în sensul că ar avea 
de-a face cu inși stigmatizați. 
Ne considerăm răspunzători, tre
buie să ne ocupăm de ei in mod 
deosebit — desigur nu atit de 
„deosebit" incit să-i facem bă
nuitori, să ne suspecteze de lip
să de încredere : încrederea 
noastră să fie exigentă, să-i an
trenăm firesc in acțiunile noas
tre politice, culturale, sportive 
fiindcă astfel eu cred că-și vor 
da seama câ bietele anturaje de 
care s-au lăsat poate ademeniți 
sint ridicole.

IN ÎNCHEIEREA discuției 
NOASTRE, ARE CUVINTUL 

PRIMUL SECRETAR AL COMITE
TULUI ORĂȘENESC U.T.C.

Matei Leoveanu : Secretarul 
general al partidului ne-a reco
mandat intensificarea educației 
prin muncă și pentru muncă a 
tineretului, aceasta este cea mai 
mare sarcină a noastră, a tutu
ror. Avem unele rezultate pozi
tive. Mă refer la faptul că at
mosfera generală, climatul spe
cific orașului nostru sint bune — 
de muncă. de responsabilitate și 
dăruire. Cele citeva inițiative și 
experiențe care au dat deja roa
de. amintite aici, vor fi genera
lizate. punind un 
mare în educarea 
modelul de viață, pe exemplul

accent mai 
tinerilor pe

convingător al comuniștilor. Tre
buie întărit rolul organizației 
U.T.C. in școli. Nu numai cum 
muncesc, dar și cum trăiesc. în 
ce condiții iși desfășoară activi
tatea cum se distrează elevii, ce 
pasiuni au — constituie aspecte 
ale integrării ce nu trebuie să 
fie socotite in afara interesului, 
a preocupărilor noastre. Firește, 
trebuie să cunoaștem familia tî- 
nărului. ce-i oferă, cînd închide 
ochii și cind are nevoie de aju
torul nostru. Trebuie să acor
dăm o atenție deosebită acțiunii 
de încadrare a tinerilor rămași 
incă fără ocupație ; măsurile 
schițate in dezbatere vor fi de
taliate și traduse in fapt. în în
cheiere. vreau ca, în numele or
ganizației U.T.C. orășenești Ale
xandria. să mulțumesc „Scînteii 
tineretului" pentru sprijinul a- 
cordat.

MONICA ZVIRJINSCHI
Fotografii: GH. CUCU

MIȘCAREA MUZICALA A TINERETULUI
(Urmare din pag. 1)

la unele din concerte au fost 
audiate lieduri cu versuri sem
nate chiar de copiii din sală. 
Trebuie să vă spun că îh citeva 
luni am primit Ia conservator 
sute de poezii, multe dintre ele 
demne de toată atenția ! Reți
nem, deci, că pentru a duce o 
bună activitate, nu-i suficientă 
corectitudinea profesională, ca
litatea in sine a operelor pre
zentate, eminenta interpretării : 
mai trebuie și o eficace moda
litate de atragere, de cointere
sare la actul de cultură. La Li
ceul pedagogic am organizat un 
alt ciclu „Concert de concerte 
din toate genurile" — coral, ca
meral, simfonic, de operă, ope
retă. Rezultatul : alte patru 
licee din Iași ne-au solicitat 
asemenea cicluri speciale pen
tru elevi. Iarăși trebuie să reți
nem : nu orice interesează pe 
oricine, trebuie să găsim și să 
oferim fiecăruia ceea ce prefe
ră. ceea ce dorește mai mult 
căci nu putem uniformiza gus
turile. preferințele. La Casa de 
cultură a tineretului și studen
ților am inițiat ciclul de educa
ție muzicală „Serile Eutherpei". 
La Biblioteca „Gh. Asachi", 
conservatorul are două tipuri 
de acțiuni : audiții săptă-
minale organizate la sala de 
m că și concerte camerale 
susținute de studenți și cadre 
didactice. Nu concepem ca un 
student să iasă in public fără o 
lucrare românească serioasă, nu 
numai cu fragmente.

— Cum contribuie Conserva
torul „George Enescu" la indru- 
marea formațiilor artistice de 
amatori din orașul dv. ?

— Prezența studenților în 
mișcarea artistică din Iași se 
face simțită pe două planuri : 
nu numai că studenții noștri 
contribuie Ia indrumarea a nu
meroase colective artistice, dar 
unii dintre ei participă efectiv 
in formații. La Ateneul Tătărași 
— Casa municipală de cultură, 
activează, de exemplu, o for
mație de muzică populară alcă
tuită și din studenți și îndruma

Oameni 
care au fost

CRONICA T.V.

de Florin Mugur

Bărbatul acela de înălțime 
mijlocie, robust, care-și așeza 
in valiza modestă citeva cărți și 
o mulțime de sticluțe ermetic 
închise, se afla in ultimii ani de 
dinaintea primului război mon
dial și se pregătea să plece pe 
unul dintre cele mai cumplite 
fronturi ce se poate imagina : 
acela al luptei împotriva epi
demiei de holeră. Era medic și 
microbiolog, cel măi apropiat 
colaborator al genialului „vină- 
tor de microbi" Ion Cantacuzi- 
no ; se numea Constantin lones- 
cu-Mihăiești. Ni-l putem ima
gina pe tinărul savant descin- 
zînd cu valiza sa miraculoasă in 
satele mincate nu numai de ho
leră, ci și de maladia, cronică 
pe atunci, a sărăciei; ni-l pu
tem imagina incercind să vin
dece copiii subnutriți și bolnavi, 
văzindu-i in vise cum se agață, 
în ultimele lor clipe de viață, 
de cite o linie strimbă din căr
țile sale, cum încearcă să rezis
te, prinzîndu-se cu pumnii de 
ea, cum uneori izbutesc. Dar nu 
acesta este epi
sodul cel mai 
zguduitor din 
viața marelui om 
cpre a fost vi
itorul academi
cian din anii noș
tri C. Ionescu- 
Mihăiești, conti
nuator al lui Ion
Cantacuzino și conducător timp 
de zeci de ani al celebrului său in
stitut de microbiologic. Din emo
ționanta evocare pe care ne-a o- 
ferit-o redacția emisiunilor pen
tru tineret (O viață pentru o 
idee — realizatori: Radu Ifti- 
movici, Dan Ion Popovici) ne-a 
atras atenția un adevărat su
biect de roman. Epidemia cu
prinsese trupele românești și se 
răspindea cu o viteză mortală. 
Doctorul Ion Cantacuzino. îm
preună cu C. Ionescu-Mihăiești 
și cu alți colaboratori apropiați, 
luau o hotărire istorică : 
să vaccineze toată populația ! 
Și nu intr-un răstimp o- 
bișnuit, ci repede, cit se putea 
de repede, fiecare zi ciștigată 
îhsemnind vieți salvate. Dar a- 
păreau o mulțime de întrebări. 
De unde să se facă rost de o 
cantitate atit de mare de vac
cin? Cine să-l fabrice și cind? 
Cum vor reacționa la vaccin 
persoanele aflate de pe acum in 
stare de incubație? „Vor muri, 
răspundea un specialist străin, 
împărtășind o părere răspindită 
in epocă. Nu vor putea rezista 
vaccinului". Dar medicii români, 
excelenți cunoscători ai dome
niului, iși iau răspunderea. Aju
tat de fratele, de soția și de 
cumnatul său, C. Ionescu-Mihă- 
iești prepară in trei săptămîni 
(ajungind intr-o stare de totală 
epuizare) nouă sute de mii de 
doze de vaccin. Și experiența — 
nu experiența, nu putea fi vor
ba de experiențe, ci încercarea 
lucidă și disperată de a salva 
poporul de flagel — reușește. 
„Cea mai mare experiență de 
imunologie practică încercată 
vreodată in lume", cum aveau 
s-o numească manualele de mai

Eroismul
lui Decebal

(Urmare din pag. I)

(acest monument) ; a servit că
lăreț in legiunea VII Claudia 
Pia Fidelis, înaintat questor al 
călăreților (apoi) singularis (os
taș in garda personală) a co
mandantului aceleiași legiuni, 
stegar al călăreților ; de aseme
nea, recompensat cu premii pen
tru bravură de către împăratul 
Domițianus ; făcut subofițer de 
către împăratul Traian in ala 
(unitate de cavalerie) nr. 2.“ In 
continuare sint arătate toate 

tă de lector univ. Dumitru Chi- 
riac. Tot aici își desfășoară ac
tivitatea o formație de muzică 
ușoară studențească condusă de 
studentul Florin Marcovici de 
la secția de pedagogie.

Din păcate, mulți profesori 
mai consideră că activitatea 
studenților în formațiile de mu
zică ușoară înseamnă o „desca
lificare". Tinerii soliști, orches
trele de amatori trebuie îndru
mați de specialiști, de muzicieni 
adevărați, competenți, bine pre
gătiți și nu după ureche. Numai 
astfel muzica ușoară va deveni 
și mai mult o adevărată formă 
de educație muzicală. Noi nu 
am ocolit acest gen de largă 
circulație și audiență in rîndu- 
rile tineretului. Am Înființat 
formația Ethos care, la edi
ția din acest an a Festivalului 
național al artei studențești a 
obținut titlul de laureată. Stu
denții noștri fac parte din corul 
Casei de cultură a tineretului, 
din Orchestra de cameră, din 
orchestrele de muzică populară 
și ușoară. Activitatea nu este 
întreruptă nici in perioada de 
vară. Astfel, între 1 și 20 iulie, 
anual, organizăm Vacanțele mu
zicale de la Piatra Neamț, care 
constau dintr-un festival com
pus din 30—35 de manifestări, 
dintr-un ciclu de cursuri de 
măiestrie muzicală pentru vioa
ră, pian, dirijat orchestră, com
poziție, canto la care participă 
studenti de la toate conserva
toarele din tară. Profesorii- care 
conduc aceste cursuri sint in
strumentiști de prestigiu, ca de 
exemplu : la canto — Arta Flo- 
rescu, Ia vioară — Ștefan Ruhâ, 
Ia pian — Sofia Cosmă, Dan 
Grigore, Ia dirijat — Ion Baciit, 
la compoziție — Ștefan Nicules- 
cu. Aurel Stroe. Tot in perioada 
estivală organizăm, în colabo
rare cu comitetul județean de 
cultură și educație socialistă, 
concerte in marile centre indus
triale, la Roman, Bicâz, Săvi- 
nești, în sate, la căminele cul
turale. Trebuie să dăm întregii 
noastre activități un caracter 
permanent și o calitate din ce 
in ce mai mare. 

tîrziu, „marea experiență româ
nească din 1913“ e dusă la ca
păt cu succes.

Necesitatea prezentării realis
te a vieții și a operei (uneori 
viața se identifică total cu ope
ra, ca in cazul de mai sus), a 
înfăptuirilor durabile ale mari
lor oameni din trecutul patriei 
noastre, ale „oamenilor care au 
fost", cum ii numește N. Iorga, 
ale oamenilor care rămin in is
torie și in conștiința noastră, 
este mereu actuală și, am putea 
spune, mereu mai actuală. Fil
mul despre C. Ionescu-Mihă
iești, ca și prezentarea bogată 
a lui loan Slavici (realizată du
pă un scenariu de Alexandru 
Struțeanu și cuprinzind un mo
ment de mare antologie: Draga 
Olteanu-Matei interpretind-o pe 
Mara) ne-au reamintit încă o 
dată nu numai cit de utile edu
cației patriotice sint aseme'nea 
filme, ci și cit de anevoie sint 
ele de realizat. Tocmai pentru 
că nu avem decit 'cuvinte bune 
pentru filmele-evocare prezen

tate în săptămâ
na care a trecut, 
poate că e bine 
să ne amintim că 
nu se intjjțvlă 
intotdeaunaașa. 
Din filmul des
pre marele mi
crobiolog âm re
ținut episoade

tulburătoare. Din filmul des
pre loan Slavici ne-a rămas 
o imagine vie asupra unei con- 
științe frămihtate și asupra unui 
mare căutător de adevăr, de a- 
devăr util poporului, de adevăr 
fără de care nu se poate trăi. 
Dar cite asemenea filme ve
dem? Să spunem deschis că u- 
neori realizatorii aleg soluția 
cea mai comodă, soluția plim
bării „la pas", cu o trăsură prea 
de tot cuminte, de-a lungul dru
mului unei vieți. La vîrstă cu
tare a fost la școală, la virsta 
cutare i s-a terminat copilăria, 
bineînțeles, nefericită, apoi a 
realizat o capodoperă, apoi incă 
una, apoi nu a fost bine înțeles 
de contemporani, dar pină la 
urmă a fost perfect înțeles, du
pă care a. imbătrinit și a murit. 
Nu este nimic neadevărat, nu 
este nimic greșit in acest tip de 
„conferințe cu proiecții", dar — 
după opinia noastră — ele dove
desc o anumită lipsă de indrăz- 
neală creatoare. Cind e vorba 
de oameni celebri, toată lumea 
știe strictul necesar: ce rost are 
să-l reamintim pe larg? E cu 
mult mai util să ne oprim la 
unul sau mai multe momente d>’ 
inaltă semnificație din viața ce
lor prezentați, să înfățișăm preg
nant aceste momente, in așa fel 
incit ele să nu mai poată fi ui
tate cu ușurință. Filmele-evocări 
sint, intr-un sens înalt, niște 
lecții. Dar orice profesor talen
tat se ferește să țină lecții plic
tisitoare. Pentru că, oricit de 
corecte ar Ji ele, nu-și ating 
scopul. 1

Pe cînd un film-evocare nu 
bun sau foarte bun, ei de-a 
dreptul pasionant ?

funcțiile și recompensele pe care 
le-a primit, sfirșind cu cea mai 
importantă dintre ele, cea de 
decurlon pe care a primit-o 
drept răsplată „pentru faptul 
că a capturat pe Decebal și 
capul acestuia l-a dus la împă
ratul Traian En localitatea Ra- 
nisstorum", după care urmează 
unitatea din care a fost lăsat 
la vatră și numele comandantu
lui acesteia. Inscripția nu este 
întreagă, lipsindu-i partea infe
rioară.

Pe frontispiciul inscripției 
este sculptată o scenă în care 
Tiberius Claudius Maximus este 
înfățișat călare, iar în fața 
lui, căzut la pămînt, se 
găsește un dac ce poartă 
caracteristica căciulă de no
bil, După toate probabilitățile 
Tiberius Claudius Maximus a 
pus să-i fie sculptat pe monu
mentul său funerar cel mai im
portant act săvirșit in viață : 
capturarea regelui Decebal.

Inscripția pe care am repro
dus-o în parte. în traducerea lui 
I. I. Russu, este de excepțională 
valoare. Ea ne completează cu 
citeva amănunte dramaticul sfîr- 
șit al regelui erou și in același 
timp ne menționează o nouă lo
calitate din Dacia care pînă a- 
cum era necunoscută. Numele 
cu șiguranță este dacic și unii 
invățați presupun că ar putea fi 
vorba despre cetatea dacică de 
la Piatra Craivii din județul 
Alba.

In acest fel se poate reconsti
tui chiar in amănunte sfirșitul 
atit de dramatic al acestui erou 
care și-a slujit cu toată puterea 
ființei sale patria și atunci cind 
totul a fost pierdut a înțeles 
să-și păstreze pînă la sflrșit li
bertatea. împotriva Daciei s-a 
pus in mișcare cea mai mare ar
mată a antichității ce număra 
peste 120 000 de ostași, ce a- 
vea in frunte pe „cel mai bun" 
și „cel mai drept" dintre îm
părații Rotliei, pe Traian care cu 
îndreptățit temei a intrat in le
gendele neamului nostru, El a 
întemeiat orașe in Dacia, a in
tegrat teritoriul ei in circuitul 
material și spiritual al romani
tății. Daco-geții în scurt timp 
se vor romaniza. Romanitatea se 
va instaura în toată plenitudi
nea ei și la nordul Dunării și 
se Vă perpetua in noul popor ce 
va lua naștere pe întreaga arie 
de răspindire a daco-geților.
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Sosirea unei delegații
a Partidului Comunist din Danemarca

Luni a sosit in Capitală o 
delegație a Partidului Comu
nist din Danemarca, condusă de 
Poul Emanuel Henning, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C.D., care, Ja invitația 
C.C. al P.C.R., va face o vizită 
in țara noastră. Din delegație 
fac parte : Margit Hansen Ras
mussen, membru al C.C. al 
P.C.D.. deputată în Consiliul 
Municipal Copenhaga, Vesti 
Andersen, vicepreședinte al U- 
niunii sindicatelor electricieni
lor din Danemarca, membru al 
Consiliului districtual Frederi- 
sborg al P.C.D., Willy Juul

Soerensen, președintele Comi
tetului orășenesc Esbjerg al 
P.C.D., și Bruno Anders Schwe- 
de, activist al P.C.D.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost salutată 
de tovarășii Cornel Burtică, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Pâvel Ștefan, membru al 
C.C. al P.C.R., Tamara Dobrin. 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R., deputată in M.A.N.. Con
stantin Nicolae, secretar al Co
mitetului Municipal București al 
P.C.R., de activiști de partid.

. ximfM
SOSIRE

La București a sosit luni o 
delegație guvernamentală a 
R. S. Cehoslovace, condusă de 
Jan Gregor, vicepreședinte al 
guvernului, președintele părții 
cehoslovace în Comisia mixtă 
guvernamentală româno-ceho- 
slovacă de colaborare economică 
și tehnico-științifică, pentru a 
participa la lucrările celei 
de-a 9-a sesiuni a Comisiei.

Pe aeropo'rtul Otopeni, tnem- 
rii delegației au fost salutați

de lori Pățaii, viceprim-ministru 
a} guvernului, ministrul comer
țului exterior și cooperării e- 
conomice internaționale, pre
ședintele părții române în co
misie, de alte persoane oficiale.

Au fost de față Teodor Haș, 
ambasadorul României la Praga, 
și Miroslav Sulek, ambasadorul 
Cehoslovaciei la București.

★
în aceeași zi, la Palatul din 

Piața Victoriei au început lu
crările comisiei.

Sint examinate cu acest prilej 
stadiul desfășurării schimburi
lor de mărfuri, a acțiunilor _ de 
cooperare și specializare în pro
ducție, precum și măsurile nece
sare a fi luate pentru dezvolta
rea și diversificarea in continua
re a acestora.

PLECARE
Luni dimineața a părăsit Ca

pitala Edward Lamin, secretar 
al Partidului Congresul întregu
lui Popor din Sierra Leone, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., 
a făcut o vizită de prietenie in 
țara noastră.

La aeroportul Otopeni. oaspe
tele a fost salutat de tovarășul 
Idsif Uglar, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

COLOCVIU
Luni dimineața au început lu

crările Colocviului internațional 
al traducătorilor de literatură 
română in limbi străine, care 
are loc la Casa scriitorilor din 
Capitală, intre 21 și 27 iunie. 

Participă invitați din două
zeci de țări . — Bulgaria. Ceho
slovacia. R.D.G.. Iugoslavia. Po
lonia, Ungaria, U.R.S.S., Anglia, 
Austria. Belgia. R.F.G., Finlan
da, Grecia, India. Italia, Japo
nia, Olanda, Suedia, S.U.A., Tur
cia, precum și scriitori, editori 
și oameni de cultură din țara 
noastră.

în cadrul ședinței de deschi
dere. participant.ii au fost sa
lutați de Ion Dodu Bălan, vice
președinte al Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste, și 
Marin Preda, vicepreședinte al 
Uniunii scriitorilor.

^-"în cadrul acestei reuniuni in
ternaționale vor fi dezbătute 
probleme privind traducerea li
teraturii noastre in alte limbi, 
precum și posibilitățile de răs- 
pîndire a cărții românești peste 
hotare.

Oaspeții vor avea prilejul să 
cunoască cele mai importante 
cărți românești din domeniul 
literaturii social-politice și bele
tristice (proză, poezie, dramatur
gie, critică, eseu etc.), să intil- 
nească editori și scriitori din 
țara noastră.

în timpul. colocviului va fi 
deschisă permanent o expoziție 
de carte, care va oferi oaspeților 
posibilitatea cunoașterii vieții 
noastre editoriale.

EXPOZIȚIE■>

Arta picturii turcești, artă ca
re, înțeleasă in sens european, 
modern, apărută la sfîrșitul 
veacului trecut, poate fi cunos
cută prin intermediul unei in
teresante expoziții deschise, 
luni, la Muzeul de artă al Re
publicii Socialiste România. 
Cele circa 100 de tablouri, se
lectate din bogata colecție a 
Băncii Muncii din Turcia. au 
darul de a ilustra publicului ro
mân principalele perioade ale 
artei picturale turcești. începi nd 
cu opere ale vechilor maeștri și 
terminînd cu creatori contempo
rani.

Despre tradițiile relațiilor de 
colaborare _ culturală existente 
între România și Turcia, despre 
acest eveniment expozițional 
găzduit de Capitala noastră au 
vorbit, cu prilejul festivității de 
deschidere a expoziției. Mircea 
Popescu, director in Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, 
șl Ibrahim Oktem. vicepreședin
te al Băncii Muncii. Relevind 
specificitatea picturii turcești, 
diversitatea tematică și bogăția 
stilistică ce o caracterizează, 
vorbitorii au subliniat in același 
timp, contribuția acesteia Ia 
dezvoltarea patrimoniului arte: 
plastice universale.

La vernisaj au participat Va- 
șile Gliga, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Dumitru 
Ghișe, vicepreședinte al Consi
liului Culturii și Educației So
cialiste, Ion Pacea, vicepre
ședinte al Uniunii Artiștilor
Plastici, alți oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

Au fost de față Barlas Eri- 
kan, însărcinatul cu afaceri a.L 
al Republicii Turcia la Bucu
rești, alți membri ai ambasadei.

Au participat șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești, alți membri ai corpului 
diplomația

TURNEU
între 21 și 28 iunie, corul 

„Madrigal" al Conservatorului 
„Ciprian Porumbescu" din Ca
pitală întreprinde un turneu in 
Turcia. Cunoscuta formație co
rală bucureșteană, dirijată de 
Marin Constantin, artist emerit, 
va susține două concerte la Is
tanbul și alte două la Ankara, 
în program figurează lucrări 
din repertoriul universal, pre
cum și creații ale compozitorilor 
români.

SPECTACOL
Ansamblul național de fol

clor din Republica Democratică 
Sudan, aflat in turneu in țara 
noastră, la invitația Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, 
a prezentat, luni Seara, in Ca
pitală, un spectacol de gală.

Măiestria artistică a mesage
rilor folclorului sudanez, origi
nalitatea și frumusețea sa au 
fost răsplătite cu vii aplauze. 
Artiștilor oaspeți le-au fost o- 
ferite flori.

La spectacol au asistat Cor
nel Pacoste, adjunct al minis
trului afacerilor externe. loan 
Jinga, vicepreședinte al Con'i- 
liului Culturii și Educației So
cialiste. oameni de artă și cul
tură. un numeros public.

Au fost prezenți. de aseme
nea. Sayed Sharief. ambasado
rul Sudanului la București, alți 
șefi de misiuni diplomatice a- 
creditați in România. membri 
ai corpului diplomatic.

—
COOPERATIVA „BLANARILOR"

cu sediul în București, str. Sfinții Apostoli nr. 34. sector 6.
primește înscrieri la treapta I liceu tineri (băieți si fete» ib- : 

solvenți a 8 clase in meseriile de blănar și confectioner haine jj 
piele.

De asemenea, primește înscrieri din toată țara pentru tineri 
absolvenți a 8 clase, care au împlinit virsta de 15 ani pină la 
data de 15 iulie in anul promovării a 8 clase, precum si absol
venți a 10 clase Ia forma de invățămint „Ucenicie la locul de 
muncă" în meseriile :

• BLĂNAR:
<b CONFECTIONER HAINE PIELE ; 
e TĂBĂCAR, ARGASITOR.

Un nou sortiment de băuturi răcoritoare din extract natural- 
de fructe exotice, produs de întreprinderea de produse alimen
tare Bueurești.

Consumați băutura răcoritoare FRU-KOLA, un nou produs 
cu bogat conținut nutritiv și reconfortant.

GRUPUL ȘCOLAR M.I.U. „DÎMBOVIȚA*

ANUNȚ
Pentru anul școlar 1976/1977 se primesc înscrieri la următoarele 

forme de învățămînt și profile :
LICEUL INDUSTRIAL — curs de zi și seral

Treapta I cu profilele :
• TEXTILE-CONFECTII 1
• CHIMIE INDUSTRIALĂ.

Treapta a Il-a cu profilele :
• CONFECȚII ARTICOLE DIN PIELE ȘI ÎNLOCUITORI :
• OPERATORI LA TEHNOLOGIA FABRICĂRII SI PRELU

CRĂRII COMPUȘILOR MACROMOLECULARI (MASE PLAS
TICE ȘI CAUCIUC) ;

• OPERĂTORI LA FABRICAREA ȘI PRELUCRAREA STICLEI.
ȘCOALA PROFESIONALA — curs de zi 

pregătește muncitori calificați în meseriile :
e CIZMARI (confecționeri încălțăminte) ;
e MAROCHINERI ;
a OPERATORI MASE PLASTICE ȘI CAUCIUC ;
• STICLARI.

Informații suplimentare, telefon: 22 50 31, sau la sediul școlii : 
București, str. Poet Cerna nr. 1, sectorul 4.

A început secerișul PERIOADA
DE MAXIMA CONCENTRARE DE FORTE

In Cîmpia Burnasului 
se lucrează și noaptea

Ne aflăm in comuna 
județul Teleorman, in 
începerii campaniei de 
la orz.

La C.A.P. s-au curățat și dez_ 
infectat locurile de depozitat, 
s-au definitivat formațiile de 
lucru, iar la secția nr. 2 a 
S.M.A. Peretu. care execută 
lucrările pe tarlalele aces
tei cooperative. s-au făcut 
probele ..in gol* la combine. La 
remorci, se execută ultimele 
operații de etanșase in vederea 
preintimpinări: oricăror pierderi 
de recoltă. în același timp, con
tinuă celelalte lucrări in cimp. 
La ..operativa" de seara, se co
munică încheierea recoltatului 
de cartofi timpurii. V aloarea 
recoltei din acest ar. este cu 
peste 130 000 lei rr.a: mare față 
de dt fusese planificară. A fost, 
de asemenea, termir-ată pras:- 
la a treia la floarea-soarelui 
și au continuat lucrările de în
treținere ia celelalte culturi.

Ora 21. Pe tarlaua Plopoarcx 
se transportă și se bale «ară 
mazărea de pe ultimele 6 hectare 
din această cultură. Gradul de

Peretu. 
ajunul 

recoltare

La batoză, o echipă de tineri 
cooperatori. Notez citeva nume : 
Ion Berbecaru. Maria Păune, 
Ioana Moț. Alexandra Geanaiiu. 
Gheorghe Lazâr. Dimineața ii va 
înlocui o altă echipă. .Am luat 
hotărirea să lucrăm și aici in 
flux continuu, spunea primarul. 
Alexandru Martin, sosit in cimp 
împreună cu secretarul comitetu
lui comunal U.T.C.. Ștefan Pet- 
cuț. După cum se vede, anul 
acesta recolta este foarte bunâ 
și la mazăre. în 2—3 zile ter
minăm recoltarea ultimelor 20 
ha de mazăre, suprafață pe care 
o vom semăna imediat cu varză 
de toamnă și cu castraveexir:. 
Răsadurile de varză au «i fost 
pregătite. Aratul îl vom termma 
repede. Se va lucra n șt noapte-.

Trecem d- 
vecină. Trec, 
alte două 
Peretu.

A tn 
ții. La
laua Adirxata.

- bir.e de
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ze 
ha L
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„Studioul de istorie
al tinerilor bucureșteni

re
v-i Studioul de istorie al tinerilor bucureșteni : prima ședință, 21 iunie 1976 

Foto : V. RANGA
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Raid în județul Euiău

« a
ale

■»-

Cititorii s-au adresat ziarului

la muncă!
da i 
cd 1

7 as"

-

Scxtier»; județean al ttne- 
fCRafari de la Hotarele — Il
fov a fost tnaugurat in luna 
epnlte. «x. De atunci au 

•njlte zile de efort in
cure — după cum ne informa 
tocarăfal Mircea Tudor, se
cretar ol Coautetvfaii jude
țean ilfov al L'.T.C. — 650 
de utecsstt de ic Hotarele, 
Otinița, Gisrgtz, din intre- 
pnodevs fi nuti:«|u din ju
deț. ia atie peste 12 000 ore 
de Baaoă patriotici efectua
te cx disloce: aproape 3 000 
wx. pc—.m: ți n eon'ect-.onat 
peste JăRR dnie. drs beton, 
lecescre cena^lar de tnga- 
țo din same Z^ele trecute 
cu servi cin IsO noi br-.ga- 
dseri de la Fnndnlee, EM- 
xerv.. Hotarele, care timp 
de 3Î de zile vor căuta să 
adauge xc-. succese la cele 
obm-.-zte de colegii lor fx se- 
nHe trecute.

Xu paîem si ixckeiem a- 
ceste rnnduri fi-i c aatiafi 
și x« cf: lucru. Ttncm.1 Du- 
r-.rz—. Memr.. care pini nu 
ze- v t z ■:- z L:- 
cex. sgneoi da Brinestt. a- 
cun :x Bneu-esH. z ținut si 
r-e tldtum de feșta se: elen. 
pe soxâer. ax pextrs a-t 
pnrs. a pexzm « «sad cut 
'•a cm cx ei. F~nmos ș: idu- 
dsm: gen.

DUMITRU DUCA

H
rz-

Xm 21 de «ni si Locsiese 
comuna Afbota. yadett.1 A” 
Sint absolventă c Bceslat 
culturd ptmereiă. Am solicitat 
un ioc de mancă, ezcpnm:*- 
du-mi dorința de c urase un 
curs de calificare de scurtă du
rata. De ce Oficiu! forțelor de 
muncă din județul Argeș im» 
tot spune să aștept tind se sf.e 
că atitea întreprinderi so.iciză 
pentru calificare forță de mun
ci tinărâ ?

VETA TUDORACHE
LA INTERVENȚIA ZIARU

LUI NOSTRU, ----------------
JUDEȚEAN ARGEȘ 
NE RĂSPUNDE:

COMITETUL 
AL U.T.G

că tova- 
i s-a cat 

între- 
eiec

*4
Tt

1

DE TRANS
PORTURI AUTO A MN STE
RULUI 
SI
NE RĂSPUNDE PR N 
S.
TEHNIC :

Ajutor 
competent

Lucrări de întreținere
Ttrricul favorabil <tn uitime- 

zăe a pernus oamenilor 
uncu de pe ogoarele județe- 
r Oi' Argeș și Vilcea să in- 
ns_t.ee ritmul lucrărilor de 
tielineie a culturflar prăs:- 
are. închemd a doua prașilă 
ecamcă s: mar.uală la po
rnii. Uoarea-soareiui. sfeclă 

zahăr r. cartpf: ce toamnă, 
âtorii dm agricultura jude-

LiS

ZaC K*

* de cel

pildă. au 
toate forțele la 
prăși le* a tre ia 
>a această dată.

i

I

Vă facem cunoscut 
rășei Veta Tucorache 
repartiția nr. 240 948 la 
prinderea de motoare 
din Pitești unde urmează cur
cile de calificare per.tru mese 
de bobinatoare.

Drum bun 
in excursie!

Fiind încurajați de competen
ta ziarului in rezolvarea unora 
din problemele noastre, ale 
rilcr, vă adresăm si noi 
găminte. începe vacanța 
iar pentru ea ne-av. făcui unele 
planuri mai deosebite. DxpR 
r.e corn snioarce de pe sactti 
de muncă pclriotic» pe c«r 
lucra — rreai să para:* 
espedirie. pe «« nueerar 
l«np pe cere tnte-.;icnă-n si fo 
los.m ț: cursele locale de cală

TRANS'Ot’UR LOR 
TELECOMU.TCATnOR 

KG. 
DCBRDTA XECTCR

ELENA CIOBANV.
Bneurtrti

*M
REA
tjml
MED CALE. SUB SEMNĂTU
RĂ TOVARĂȘULUI DIRECTOR 
DR RADU OZUN NE IN
FORMEAZĂ :

INA.NTAT SCR1SOA- 
M N STERULUI SANA-

O RECTA ASISTENTEI

„In educarea socialistă a maselor, cunoașterea istoriei proprii 
constituie un factor important al dezvoltării conștiinței de sine 
a poporului, al cunoașterii a ceea ce a fost înaintat, cu adevă
rat revoluționar in trecutul său, precum și a ceea ce a fost 
retrograd și trebuie combătut".

Pornind 
exprimate 
Ceaușescu la Congresul educați
ei politice 
liste, organizația U.T.C. a Mu
zeului de istorie a municipiului 
București a luat inițiativa în
ființării Studioului de istorie 
al tinerilor bucureșteni, în in
tenția contribuției mai eficiente 
la educarea in spiritul patriotic 
a tinerei generații. Ciclul com
plex de manifestări va îmbrăca 
forma activităților cultural-ar- 
tistice și științifice în confor
mitate cu pregătirea și profilul 
muncii tinerilor din toate orga
nizațiile U.T.C. ale Capitalei. Cu 
colaborarea unor personalități 
ale vieții culturale și științifice 
românești vor fi organizate ex
puneri. conferințe, dezbateri, 
simpozioane, spectacole, mese 
rotunde etc., vor fi prezentate 
filme documentare și artistice 
cu tematică istorică, expoziții 
etc., relevind problemele prin- 
âpale ale istoriei patriei și po
porului nostru cu referiri la is
toria bucureșteană. Un prim și 
revelator exemplu de ceea ce 
vor însemna obișnuitele ședințe 
lunare, ținute sub cupola mu
zeului și la sediul întreprinde
rilor și instituțiilor cu număr 
măre de uteciști, îl constituie 
Însăși manifestarea inaugurală 
de aseară. După' cuvintul de 
deschidere rostit de Angela 
Comșa. secretar al comitetului 
municipal U.T.C.. Alexandru 
Cebuc. vicepreședinte al Con
siliului culturii și educației so
ci Lite ai municipiului Bucu
rești. s-a referit la perspectivele 
tratării științifice a istoriei 
Bucureștilor.

Prof. univ. dr. doc. Ion Ionaș- 
cu a prezentat expunerea „Bucu-

de la ideile 
de tovarășul

înalte 
Nicolae

și al culturii socia-

rești — vatră seculară de istorie 
a poporului român". Bogăția 
informației a trezit un interes 
deosebit din partea numerosului 
auditoriu tînăr. A urmat un pro
gram artistic cu tematică istori
că, prezentat de studenți ai 
A.S.E., laureați ai Festivalului 
artei studențești, în care au 
fost incluse, printre altele, mon
tajul literar „Un pămînt numit 
România", un ciclu de balade 
istorice pe ritmuri folk, sceneta 
umoristică „La rampă studenții".

în perioada următoare, ne in
formează muzeograful Florența 
Ivaniuc, secretar al organizației 
U.T.C. de la muzeul amintit, 
sint programate, în paralel, ex
cursiile tematice : „Vechi și 
noi ctitorii bucureștene" (30 iu
nie), „Itinerar eroic 1877“ (28 
iulie), „Case și locuri legate de 
lupta în ilegalitate a P.C.R." 
(18 august). In septembrie se 
va constitui cercul „Prietenii 
muzeelor și monumentelor Ca
pitalei", care va participa la ac
țiunile de conservare și pre
zentare estetică a obiectivelor 
istorice. Alături de realizări de 
prestigiu ale unor personalități, 
vor fi popularizate creații ale 
tinerilor bucureșteni pe plan 
științific și cultural-artistic. 
Studioul de istorie al tinerilor 
bucureșteni se înscrie de la 
început cu activități bine orga
nizate. bogate in conținut, de 
un real interes și sprijin in ac
tivitatea educativă a uteciști" 
lor. O colaborare cu celelalte 
organizații U.T.C. de la muzeele 
Capitalei ar fi. credem, bine ve
nită, într-o asemenea meritorie 
întreprindere.

VASILE RĂVESCU
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'N URMA APELUtUf FĂ
CUT, COMANDANTUL SP*- 
TALULUI MILITAR CENTRAL. 
DR. GHEORGHE NOTTARA 
NE RĂSPUNDE:

Toate utilajele
in

ÎL—.«'« era

z*t iteliere mobile de 
care se deplasează 
acei punct al sânt: 
s-a semnalat o de 
lucrează, de aset&e 
continuo*, așa că 3 
nică in ceea ee pr 
dierile oefectiuntxn 
poa'e de promptă

Fată de u»! cosi dxraia de 
staționare a atOajeter peatra 
reparații oeptanifieate c-a re- 
das ch CR Ia satâ.

— La această imbunătâtme a 
stării de funcționare a «’..laje- 
lor contrtbnle și făptui că Ia 
noi s-a extins pe<*e tot acordul 
global — evptMă 
Aurel Cristea. secretarul comi
tetului U.T.C» eeea ee implică 
intr-o nu: mare măsură răs
punderea muncitorilor pentru 

/ iilor eu care 
lucrează- Ei sint cei dinții in
teresați ca utilajele loc să func
ționeze la capacitatea maximă, 
pentru că. in raport de randa
mentele obținute sint și ciști- 
gu

ierea

■ile lor.

continuu

fi act «asiei, 
am obc 
sire 
bun 
bună 
șantier. Ne pe 
podâr-.rea eu 
a material 
risipei de ori CteeHtti.
împreună eu ceilalți construc
tori. au economisit pini aenm. 
in cadrul inițiativei _Să lucrăm 
e zi pe lună en materiale eco
nomisite**. IM tone metal. 25R 
tone eiment. 5 MR cărămizi și 
alte materiale, ajungind Ia rn 
grad de valorificare a metalu
lui de 99,4 la sută, ceea ee ne 
situează la un loc de frunte pe 
țară, la acest indicator.

pe țară la întrecerile
minare, la care au participat 
peste 300 000 de elevi, cei mai 
buni concurenți s-au prezentat 
la întrecerile decisive pentru 
desemnarea campionilor pe 
țară.

în cursele de viteză, ca și in 
probele de semifond. învingăto
rii au fost cunoscuți abia pe li
nia de sosire. La 100 m. fete, 
după o întrecere echilibrată, pe 
prime le două locuri s-au cla
sat elevele Rodica Mațeganu 
(județul Alba) și Flcrica Șan- 
drae (București), cronometrate 
cu același timp: 13.1. Viu dis- 
puta:ă a fost și cursa de 100 m. 
băieți, in care învingătorul, Atti
la Varga (Brașov) a realizat un 
timp bun: 11.3. la fel ca și ele
vul ieșean Ghiță Covrig, clasat 
pe locul 
Marioara 
a trecut 
in proba
Damian (Galați) a ciștigat cursa 
de 1 500 m. Rezultate remarca
bile s-au înregistrat și in între
cerile finale de aruncări și să
rituri. Eleva Dorina Sumălan 
(județul Caras Severin) a ciști
gat titlul de campioană la arun
carea greutății, cu 12,24 m., ur
mată de Mihaela Crăciun 
(București) cu 10,95 m.. iar la 
băieți victoria a revenit lui 
Octavian Tătaru (Arăd), cu 
11,88 m. La săritura in lungime

secund. Semifondista 
Aparaschivei (Bacău) 
prima linia de sosire 
de 800 m.. iar Nicolae

de atletism

La Tg. Mureș,

„ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE' 

Primește înscrieri la următoarele cursuri de :

• DACTILOGRAFIE - SECRETARIAT, cu du
rată de 15 zile, o lună și două luni. Cursurile 
încep la data înscrierii. DETODA DUPLO- 
YEN.

• CROITORIE cu durată de 6 luni- și doi ani.

Informații suplimentare, zilnic, între orele 
9—20 la sediul CASEI DE CULTURĂ — B-dul 
Bucureștii Noi 66, sau prin telefon 67 1470.

ÎNTREPRINDEREA 
TRANSPORT BUCUREȘTI

încadrează bărbați și femei in virstă de 18-45 ani, absol
venți ai școlii generale, in vederea calificării prin cursuri de 
scurtă durată (8—9 luni) gradul I, pentru meseriile : zidari- 
roșori, tencuitori, dulgheri construcții generale. Pe durata ca
lificării, cursanții primesc retribuție de 1 500 lei lunar, la un 
program de 10 ore pe zi, masă și cazare in căminele de ne- 
familiști, contra cost

De asemenea, unitatea incadrează in conformitate cu pre
vederile Legii 57/1974 : 2 ingineri constructori, zidari, zugravi, 
dulgheri, instalatori.

Pentru informații suplimentare și întocmirea formelor de în
cadrare, persoanele interesate se pot adresa la Șantierul de 
Construcții Montaj - Str. Tiparniței nr. 1, sector 6, tel. 85 59 20.

La sediul unității se poate ajunge cu : tramvaiele 12, 17 și 
autobuzele 116, 75.

și înălțime, pe primele locuri 
s-au clasat: Orania Scarlat 
(Brăila). Anamaria Pohyori (A- 
rad). Liviu Boban (Vilcea) și 
Lucian Drăgoi (București). Ul
timul a cîștigat proba de sări
tura in înălțime cu 1,80 m. La 
întrecerile de pentatlon, titlurile 
de campioni pe tară au fost 
ciștigate de Eugenia Nenu (Bră
ila) și Gheorghe îstrati 
cea va).

La reușita competiției o 
tribuție de seamă și-au 
organele locale, activiști ai Co
mitetului județean Brăila a) 
U.T.C. și ai federației de atle
tism. Cei 540 de elevi, finaliști 
ai întrecerilor de atletism, au 
petrecut momente plăcute in o- 
rașul dunărean. Ei au partici
pat la o excursie cu vaporul pe 
Dunăre, iar simbătă seara au 
asistat la un frumos spectacol 
în aer liber, susținut de un an
samblu artistic din localitate. 
Organizatorii, C.C. al U.T.C.,
comitetul județean U.T.C., pre
cum și federația de atletism, au 
acordat cîștigătorilor numeroase 
premii și trofee. Printre pre
miali s-a numărat și eleva 
Cristina Roth (Hunedoara), ca
re a fost cronometrată cu un 
timp excelent în semifinalele 
cursei de 100 m. — 12,7 secunde.

se desfășoară

(Su-

con- 
adus

M. L.

Finala Complexului aplicativ 
„Pentru apărarea patriei**

în complexa activitate desfă
șurată de Uniunea Tineretului 
Comunist pentru educarea ti
nerei generații, alături de cul
tivarea dragostei pentru muncă, 
apărarea patriei se inscrie ea 
o îndatorire de onoare, ca o 
identificare a fiecărui tinâr cu 
tot ceea ce a înfăptuit și înfăp
tuiește poporul nostru sub con
ducerea partidului. învățind și 
muncind pentru --•■■■__
mărețelor obiective stabilite de 
cel de-al XI-lea
P.C.R., tinerii' se pregătesc să 
devină bilrii apărători ai tutu
ror victoriilor socialiste în . pa
tria noastră. Uniforma albastră, 
semn al participării la activita
tea detașamentelor de pregă
tire pentru apărarea patriei, a 
fost îmbrăcată in anul de în- 
vățămint recent încheiat de 
peste 1 300 000 uteciști, băieți și 
fete, din întreprinderi și insti
tuții. Ca un corolar al activității 
acestora, ca un moment de ve
rificare a cunoștințelor și de
prinderilor dobindite de tineri 
in această direcție se inscrie 
desfășurarea, in aceste zile, la 
Tg. Mureș, a finalei pe țară a 
Complexului aplicativ „Pentru 
apărarea patriei", competiție 
aflată la cea de-a treia ediție. 
Organizată de către Comitetul 
Central al U.T.C. în colaborare 
cu Ministerul Apărării Națio
nale, Ministerul Educației și în- 
vățămintului. Ministerul de In
terne, Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport, cu 
sprijinul organelor locale, în
trecerea de La Tg. Mureș reu-

îndeplinirea

Congres al

nește 480 uteciști, băieți și fete, 
care au obținut cele mai bune 
rezultate in pregătirea militară, 
evidential! în cadrul etapelo-r 
premergătoare finalei. în lupta 
pentru desemnarea campionilor, 
care se desfășoară pe un traseu 
de 4 km la băieți, 3 km la fete, 
din ciclul doi de pregătire, 3 
km la băieți și 2.5 km la fete 
din ciclul întii, coheurenții își 
vor demonstra calitățile in ca
drul unor probe precum : pista 
cu obstacole, tragerea cu pușca, 
orientare turistică, deplasarea 
după azimut, transportul răni- 
ților, trecerea printr-un teren 
infectat, rezolvarea unui mo
ment tactic, aruncarea grena
dei, cunoașterea regulilor de 
circulație. întrecerile din cadrul 
finalei de la Tg. Mureș au în
ceput ieri, urmind ca să se în
cheie, miercuri. 23 iunie eind 
pe Stadionul ,.23 August" din 
localitate, în deschiderea me
ciului de fotbal dintre F.C. 
Argeș și F.C. Bihor, contind 
pentru Cupa României, va avea 
loc festivitatea de premiere.

MIRCEA BORDA

LUNI a început tradiționa- 
turneu internațional de te- 
de la Wimbledon, care reu-

R
Iul 
nis __r_
nește Ia Londra in fiecare vară 
pe cei mai buni jucători din 
lume. Campionul român, Hie 
Năstase, care se numără prin
tre favoriții concursului, a de
butat cu o victorie. Năstase I-a 
învins cu 6—2. 6—3, 6—2 pe iu
goslavul Niki Spear.

ns_t.ee


Expresie a interesului larg față de vizita oficiala 
a președintelui Nicolae Ceaușescu 

si a tovarășei Elena Ceausescu în Turcia

„Scînteia tineretului**
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Prezentarea la Ankara a volumului 
„Ceausescu si România de ieri.

Rezultatele parțiale ale alegerilor 
parlamentare din Italia

Ansamblul „Cununa 

Carpaților4* participant
Pentru restabilirea

de azi si

DbN,BUGuH Vî YARINKI

Cu prilejul celei de-a doua vizite oficiale în 
Republica Turcia a președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu, la Ankara au fost 
organizate, luni seară, două importante ma
nifestări culturale românești.

In aula Bibliotecii Naționale din capitala 
Turciei a avut loc vernisajul expoziției de carte

de mîine"
și discuri românești. în standul central sînt pre
zentate operele președintelui Nicolae Ceaușescu 
in limba română, precum și numeroasele vo
lume consacrate in străinătate activității sale. 
La loc de frunte sint expuse, de asemenea, cele 
sase volume în limba turcă, — editate pînă acum 
în această țară — despre viața și gindirea po
litică a șefului statului român, despre Româ
nia. Expoziția cuprinde, totodată, volume de li
teratură beletristică și politică, lucrări despre 

țartă, științifice și tehnice, cărți pentru copii.
\ în cuvintul de deschidere, A. Mujgăn, direc

toarea Bibliotecii Naționale din Ankara, a fa
cili o amplă expunere asupra tradițiilor înde
lungate ale schimburilor culturale dintre po
poarele turc și român, asupra evoluției pozi
tive '.marcate de acestea indeosebi in ultimii ani.

Cu prilejul vernisajului, a fost prezentat și 
volunnul „Ceaușescu și România de ieri, de azi 
și de miine", dedicat de Editura „Dogus" din 
Ankara vizitei oficiale a șefului statului român 
în Turcia. Profesorul universitar Nacip Alpan, 
autorul xărții, a vorbit despre personalitatea 
președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceakușescu, despre dezvoltarea impetuoasă 
a României contemporane, ca și despre legătu
rile străvechi de prietenie și colaborare dintre 
popoarele fiurc și român. El și-a exprimat con
vingerea că noua vizită în Turcia a șefului sta
tului român va impulsiona holăritor extinderea 
și aprofundarea colaborării bilaterale in toate 
domeniile.

★
în aceeași ziț la cinemateca din Ankara au 

fost inaugurate „Zilele filmului românesc", in 
cadrul cărora Wr fi prezentate pelicule artistice 
de lung metraj și filme documentare despre cul
tura, arta și muzica românească.

Cele două manifestări s-au bucurat de parti
ciparea unor cadre universitare, personalități ale 
vieții culturale și artistice turcești, ziariști, a 
unui numeros public.

A fost prezent George Marin, ambasadorul 
României in Turcia.

Duminică și luni, în Italia au 
avut loc alegerile generale an
ticipate menite să reînnoiască 
componența celor două camere 
ale Parlamentului.

Potrivit unor date preliminare, 
participarea la vot în alegerile 
pentru Senat a fost de 93,1 la 
sută, iar pentru Camera depu- 
taților de 93,2 la sută, din cei 
înscriși.

La ora închiderii ediției, în 
urma numărării a 22 de mili
oane de voturi din 35 de mili
oane depuse in urnă, rezultate
le parțiale principale, ale alege
rilor pentru Senat sint următoa
rele :

— Partidul Democrat Creștin
— 39.1 la sută ;

— Partidul Comunist Italian
— 34,0 la sută ;

— Partidul Socialist Italian — 
11,0 la sută.

Restul voturilor a revenit, în 
ordine, conform rezultatelor 
parțiale, Mișcării Sociale Italie
ne, Partidului Socialist Demo
cratic Italian, Partidului Repu
blican, Partidului Liberal și al
tor formațiuni politice.

în cursul nopții va continua 
numărarea voturilor înregistrate 
în alegerile pentru Senat și va 
începe despuierea urnelor cu 
voturi pentru Camera deputat
ion

Rezultatele definitive ale a- 
legerilor parlamentare, atit pen
tru Senat, cit și pentru Camera 
deputaților, vor fi cunoscute 
marți dimineața;

UN NOU ACORD DE ÎNCETARE 
A FOCULUI IN LIBAN

In cursul unei conferințe de 
presă organizate la Damasc, pri
mul ministru libian, Abdel 
Salam Jalloud, a confirmat în
cheierea, în noaptea de dumi
nică spre luni, a unui nou acord 
de încetare a focului în Liban, 
între rezistența palestineană și 
mișcarea națională libaneză, pe 
de o parte, și Siria, pe de altă 
parte — informează agențiile de 
presă.

Acordul prevede retragerea 
parțială a trupelor siriene din 
regiunile Beirut și Saida (loca
litate din sudul Libanului) și din 
Sofar (localitate situată pe șo
seaua Beirut-Damasc). Acordul, 
a adăugat Abdel Salam Jalloud, 
stipulează, de asemenea, rezol
varea unor probleme „pentru a 
instaura din nou pacea și liniș
tea în Liban".

Columbianizarea băncilor străine

Apariția la Istanbul a unui nou volum 

dedicat țării noastre și președintelui 

Nicolae Ceaușescu: „Imaginea de azi 

a României"

„First National City Bank" 
din Statele Unite va trebui să-și 
închidă sucursalele din Colum
bia. după intrarea in vigoare a 
legii vizînd transformarea in so
cietăți mixte a băncilor străine 
ce operează pe teritoriul co
lumbian — a menționat preșe
dintele Asociației naționale a 
instituțiilor financiare (A.N.I.F.), 
Ernesto Samper Pizano. Refe- 
rindu-se la recenta decizie a 
Curții supreme de justiție, care 
declară constituțională legea a- 
mintită, cunoscută sub numele 
de „columbianizarea băncilor 
străine". Samper Pizano a ară
tat că retragerea din activita
te a cunoscutei instituții finan
ciare nord-americane trebuie să 
aibă loc înainte de sfirșitul anu
lui curent.

Legea columbianizării bănci

lor străine, aprobată în decem
brie 1975, fixează un termen de 
trei ani pentru vînzarea către 
autoritățile de la Bogota a 51 la 
sută din capitalul deținut de en
titățile financiare străine, în 
conformitate cu prevederile 
Pactului ANDIN cu privire la 
tratamentul aplicat capitalului 
străin.

Președintele A.N.I.F. a subli
niat că hotărirea adoptată de 
Curtea supremă de justiție in pri
vința „columbianizării" institu
țiilor financiare străine constituie 
un act de afirmare plenară a su
veranității naționale. Ca tară în 
curs de dezvoltare — a spus el 
— Columbia nu poate face ex
cepție intre statele care aplică 
limitări drastice capitalului 
străin ce operează pe teritoriul 
său.

la sărbătoarea 

bicentenarului 
independenței S.U.A;

Ansamblul românesc, „Cu
nuna Carpaților“ a participat 
la „Festivalul folcloric a- 
merican", ocazionat de săr
bătorirea bicentenarului in
dependenței Statelor Unite. 
Patru zile in șir, cintecele și 
jocurile poporului de la poa
lele Carpaților, au răsunat 
in satul festivalului, ridicat, 
în capitala țării, intre monu
mentul Lincoln și obeliscul 
W ashington.

„Festivalul folcloric ame
rican" — veritabilă ilustrare 
a multitudinii căilor care 
duc spre o mai bună cu
noaștere și înțelegere a moș
tenirilor tradițiilor cultural- 
artistice și obiceiurilor po
poarelor — este organizat de 
renumitul complex muzeistic 
american „Smithsonian In
stitution" și reunește forma
ții artistice de amatori din 
circa 40 de țări ale lumii.

„Cununei Carpaților" i-a 
fost rezervată una din scene
le principale ale satului fes
tivalului.

Participării românești la 
acest festival i-au fost re
zervate trei pavilioane — 
unul ocupat de scenă și am
fiteatru, altul de un atelier 
de meșteșuguri specific ro
mânești, iar al treilea de un 
restaurant cu bucate româ
nești.

Apreciind pozitiv calitatea 
participării solilor artelor 
folclorice românești la aceas
tă manifestare culturală in
ternațională, directorul Fes
tivalului folcloric american, 
Ralph Rinzler, a decla
rat : „Mulțumim guvernului 
României pentru trimiterea 
„Cununii Carpaților" la săr
bătorirea bicentenarului in
dependenței poporului ame
rican."

libertăților democratice
în Spania

CONGRESUL FEDERAȚIEI PARTIDELOR SOCIALISTE SPANIOLE

La Madrid s-a încheiat, după 
două zile de dezbateri, primul 
Congres al Federației partide
lor socialiste spaniole, care gru
pează 12 formațiuni politice re
gionale, de orientare socialistă. 
Participanții au adoptat o plat
formă in care se pronunță pen
tru „ruptura democratică în 
Spania", pentru restabilirea 
libertăților democratice, recu
noașterea tuturor partidelor 
politice, decretarea amnistiei 
generale și asigurarea libertății 
de a reveni în patrie pentru 
toți exilații politici, pentru a- 
cordarea libertăților sindicale.

în cadrul congresului, partici- 
panții s-au pronunțat în unani
mitate pentru recunoașterea

tuturor partidelor politice din 
Spania, respingind hotărirea re
cent adoptată de Cortesurl, 
prin care se legalizează activita
tea unui număr restrîns de 
formațiuni politice, cu excepția 
partidului comunist și a altor 
partide.

La lucrările Congresului Fe
derației partidelor socialiste 
spaniole au participat repre
zentanți ai partidelor comunist, 
socialist popular, ai altor par
tide membre ale Coordonării 
Democratice — frontul unic al 
opoziției — precum și ai altor 
formațiuni politice din Spania, 
care se pronunță pentru resta
bilirea libertăților democratice 
în țară.

Stare de urgență in Jamaica <
începînd de vineri noaptea, 

guvernul jamaican a instituit 
pe întregul . teritoriu național 
starea de urgență.

Măsura a fost urmată de o 
alocuțiune adresată națiunii de 
către primul ministru, Michael 
Manley, care a afirmat că, în 
ultimele luni, Jamaica a fost 
victima unei escalade a violen
ței. „Aceste activități antigu
vernamentale — a spus Manley 
— au încercat să creeze un cli
mat de teroare și de panică și

să submineze treptat economia 
națională".

Premierul jamaican a preci
zat, în context, că guvernul este 
hotărit să asigure desfășurarea 
normală a alegerilor parțiale ca 
și a celor generale în confor
mitate cu cele stabilite. El a 
făcut în acest sens un apel la 
calm, chemînd populația să coo
pereze cu guvernul.

După decretarea stării de ur
gență a fost decretată mobili
zarea tuturor rezerviștilor.

R. S. A. : noi ciocniri intre populația
de culoare și forțele de represiune

a« «•
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ROMANYA

Interesul larg al cercurilor politice, al întregii 
opinii publice turcești față de vizita oficială a 
președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu in Turcia își găsește expresia 
și in apariția — de această dată la Istanbul — a 
unui nou volum, intitulat în mod sugestiv „Ima
ginea de azi a României", consacrat țării noastre 
și personalității șefului statului român. Așa cum 
menționează chiar autorul, Bedreddin Neidik, 
director-proprietar al Agenției de știri Turcia- 
Europa, cartea vine in întimpinarea dorinței ci
titorilor turci de a cunoaște cit mai multe date 
despre România socialistă și președintele ei, 
despre realizările remarcabile ale poporului ro
mân in toate sferele de activitate.

Cartea începe cu biografia președintelui 
Nicolae Ceaușescu, căreia ii este consacrat pri
mul capitol. După ce prezintă amplu lupta ne
înfricată din anii ilegalității și, apoi, activitatea 
prodigioasă de după eliberare a șefului statului 
român, autorul remarcă faptul că viața politică 
a președintelui României, secretarul general al 
Partidului Comunist Român. Nicolae Ceaușescu, 
„se întemeiază neabătut pe principiile edificării 
unei Românii puternice economicește. în inte
rior, și ale coexistenței pașnice cu toate statele, 
fără amestec in treburile nici uneia dintre ele, 
in relațiile internaționale. Iar astăzi el se nu
mără printre personalitățile despre al căror nume 
se amintește frecvent in arena politică a lumii".

Sesizind că activitatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu se împletește pînă la deplina conto
pire cu însuși drumul parcurs de România con
temporană, autorul face din aceasta ideea cen
trală a volumului său și prezintă „Imaginea 
României de azi" pe două planuri : pe de o 
parte, dezvoltarea social-economică și culturală 
impetuoasă a țării noastre, iar pe de altă parte, 
afirmarea ei tot mai puternică în viața inter
națională.

în capitole largi, dovedind o studiere atentă a 
realităților românești, autorul prezintă România 
din punct de vedere istoric și geografic, se o- 
cupă de cultura și arta poporului român, relie
fează realizările sale in domeniile invățămintu- 
lui și educației, turismului etc. „Sub conduce
rea lui Nicolae Ceaușescu — se arată în lu
crare — România a intrat intr-o perioadă nouă 
de avint economic, social, politic și cultural". 
Afirmația este bogat argumentată prin insera
rea unor cifre și date care atestă succesele im
portante obținute de țara noastră în ultimii ani 
in industrie, agricultură, știință, tehnică, co

merț și cooperare economică iateraațioaali. in 
creșterea nivelului de bunăstare a poporului, In 
loc important este rezervat evidențierii perspec
tivelor luminoase pe care le deschid națiunii 
române prevederile planului cincinal I97S—1988. 
și. indeosebi. Programul adoptat la Congresul al 
XI-lea al P.CJL

„Dezvoltarea multilaterală a economiei româ
nești — se subliniază in volum — asigură con
dițiile participării tot mai active a României la 
schimburile internaționale de bunuri, dezvolta
rea comerțului ei exterior, a colaborării in dome
niile economic, tehnic și științific eu celelalte 
state ale lumii". Trecind astfel in sectorul rela
țiilor internaționale ale tării noastre, autorul re
marcă faptul că ..România acționează pe de o 
parte pentru dezvoltarea și consolidarea legătu
rilor sale de colaborare cu toate țările, iar pe 
de altă parte, pentru edificarea destinderii și a 
păcii in întreaga lume".

l'n întreg capitol este consacrat, in acest con
text. analizării succeselor și semnificațiilor re
marcabile eu care s-au soldat contactele perso
nale eu șefii a numeroase state ale lumii, rea
lizate de președintele Nicolae Ceaușescu. „care 
nu știe ee-i oboseala atunci cind e vorba de 
țara sa". în acest capitol sint menționate docu
mentele și înțelegerile Încheiate cu ocazia vizi
telor in străinătate ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. care au adus o contribuție determi
nantă la promovarea, in avantajul reciproc, a 
raporturilor de colaborare ale României cu alte 
state, in cele mai diverse domenii. Cartea arată 
că bilanțul bogat al vizitelor șefului statului ro
mân. evoluția ascendentă a relațiilor României 
cu țări situate pe toate continentele sint conse
cința firească a liniei politice principiale și con
secvente urmată de țara noastră, inspirată și 
condusă nemijlocit de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. „Vizitele președintelui Nicolae 
Ceaușescu — scrie autorul — sint dovada cea 
mai concludentă a faptului că in dezvoltarea 
relațiilor sale cu toate țările, fără deosebire de 
sistem social, in politica sa externă. România 
socialistă acționează neabătut in conformitate cu 
principiile respectării legalității, suveranității și 
independenței, neamestecului in treburile inter
ne. excluderii forței și amenințării cu forța in 
raporturile dintre state. Acționind pentru extin
derea colaborării cu toate țările. România de
pune eforturi consecvente pentru afirmarea 
principiilor dezvoltării economice libere, ale res
pectului și egalității intre state".

Cartea subliniază, de asemenea, că „România 
atribuie o mare importanță înfăptuirii unui sis
tem de relații care să se bazeze pe angajamente 
reciproce și ferme ale tuturor statelor pentru 
promovarea securității europene și asigurarea 
dezvoltării libere și a progresului fiecărei țări".

Ca o parte integrantă a acestei politici, Româ
nia acționează, totodată, pentru transformarea > 
Balcanilor intr-o zonă a păcii și colaborării. 
„România nu precupețește nici un efort pentru 
a preveni extinderea zonelor de încordare și ne
înțelegere existente in lume și pentru a se căuta 
eliminarea acestora pe cale pașnică".

în capitolul consacrat raporturilor bilaterale, 
volumul constată că, „in ultimii ani, relațiile 
dintre România și Turcia au cunoscut o dezvol
tare continuă, in cadrul bunei vecinătăți și al 
prieteniei, in interesul reciproc al celor două 
țări. Această dezvoltare a început cu vizita pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu in Turcia, în 1969, 
și a fostului președinte al Turciei. Cevdet Sunay, 
in România, in 1970". Ea a continuat cu alte 
contacte la diverse niveluri, între care se nu
mără vizitele la București ale primului ministru 
Suleyman Demirel și liderului opoziției turcești, 
Biileut Ecevit, și convorbirile lor cu președintele 
Nicolae Ceaușescu. „în atmosfera propice creată 
de aceste contacte s-a înregistrat un nou avint 
al schimburilor comerciale și al cooperării eco
nomice bilaterale. Schimburile comerciale ro- 
mâno-turce, de exemplu, au crescut în ultimii 
cinci ani de peste două ori și jumătate".

In încheierea prezentării „Imaginii de azi a 
României" autorul subliniază că „fără nici o în
doială, întrevederile ce vor avea loc între pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și președintele 
Fahri Koriitiirk vor pune in evidență noi și re
ale posibilități pentru dezvoltarea pe mai de
parte a relațiilor dintre România și Turcia, care 
se bazează numai pe respectul și prețuirea re
ciprocă".

Vnul dintre cele mai frumoa
se orașe, eu un trecut istorie 
plin de legende și cu un pre
zent nu mai puțin dens de rea
lizări remarcabile, metropola 
Turciei contemporane. Istanbul, 
se află doar la 788 de km dis
tantă de capitala României. O 
zi de mers cu automobilul. 
Atrași de frumusețea, de pito
rescul și ineditul unicului oraș 
situat pe țărmurile a două con
tinente — Europa și Asia — 
despărțite de Bosfor, și poartă 
la trei mâri — Marea Egee, 
Marmara și Marea Neagră — 
turiștii români sint oaspeți obiș- 
nuiți ai Istanbulului. Am re
găsit orașul, fondat cu aproape 
șapte secole înaintea erei noas
tre. intr-o dimineață senină și 
liniștită. Și. probabil, ca și pe 
alți vizitatori, m-au frapat, incă 
de la primii pași străbătuți pe 
arterele sale, spre inima stră
vechii așezări, relicvele trecu
tului pe care le intilnești in 
orice parte iți îndrepți privirea 
— ziduri, creneluri, turnuri de 
cetăți și fortărețe, poduri, mos
chei — și ipostazele unui oraș 
ultramodern, cu o viață trepi
dantă. Istanbulul este cel mai 
important centru economic și 
cultural al țării, cel mai mare 
port al Turciei, de două milioa
ne și jumătate cu locuitori. Clă
dirile înalte, construite după o 
arhitectură originală, elegantă, 
printre care se scurg nesfirșite 
torente de mașini, de cele mai 
diferite tipuri și culori, o lume 
la fel de pestriță care inundă 
bulevardele largi, ca și strădu
țele ce șerpuiesc pe colinele de 
dincoace de Karakoy și de din
colo de Kadikdy, întruchipează, 
deopotrivă, orașul civilizației 
moderne. De cind răsare soare
le și pină cînd apune, splendi
dul oraș pare un uriaș bazar 
deschis pentru toți: producă
tori, vinzători, elienți. Din acest 
punct de vedere Bazarul — de 
fapt un magazin uriaș în care 
sînt cuprinse alte nenumărate 
mici magazine, despărțite de 
străzi acoperite cu sticlă — este 
o creație aparte. Faima Marelui 
Bazar au dus-o departe, peste 
mări și țări, obiectele de aur 
și argint, podoabele din meta
lul nobil atit de meșteșugit lu
crate, după o tradiție multisecu

lară. porțelanurile și cristalurile, 
covoarele și imbrăcămintea din 
piele. Bazarul este, de fapt, un 
mic oraș prin sine însuși: 100 
de străzi și 4 000 de mici maga
zine.

Puncte de reper și de mare 
atracție, pe care le intilnești 
fără să le cauți, sint podurile 
peste golful Cornului de Aur, 
ce împarte teritoriul european 
al Istanbulului in două promon- 
torii gigantice. Istoria a lăsat 
moștenire două punți peste a- 
pele albastre la fel de celebre: 
podul Ataturk, creație a vremu
rilor moderne, și podul Galata. 
De ultimul se leagă amintiri ro
mantice, care evocă timpurile 
apuse cu parfumurile lor orien
tale, expedițiile in jurul pămin- 
tului după mătăsuri, pietre pre
țioase, aur și mirodenii. La ca

automobile. Astfel, din Europa 
în Asia se poate ajunge... in
tr-un singur minut! Un vis mi
lenar se înfăptuiește, așadar, 
printr-o realizare epocală.

Dar alte și alte obiective din 
itinerariul călătorului avid de 
cunoaștere, alte și alte scene 
de viață, eu multă culoare lo
cală, iți solicită atenția. Din- 
tr-un punct mai inalt privim 
panorama metropolei. De-o par
te și de alta a strimtorii Bosfo
rului își înalță minaretele, spre 
cerul albastru, moscheile — 
mari și mici sint vreo 600 la 
număr — iar zidurile și turnu
rile fortărețelor răsar parcă din 
adincul apelor. In spatele con
strucțiilor moderne, călătorul 
descoperă străvechea reședință 
a sultanilor, Topkapi, astăzi mu
zeu, cu colecții de artă, sculp

în climatul de încordare creat 
de reprimarea sîngeroasă a 
manifestațiilor antiapartheid de 
săptămîna trecută, luni, în mai 
multe zone ale Republicii Sud- 
Africane s-au produs noi cioc
niri între populația de culoare 
și forțele de represiune. Cele 
mai violente înfruntări s-au 
produs la Mapobane, Mamelodi, 
Atteridgeville și Sushonguwe — 
suburbii ale capitalei locuite de 
populația de culoare — și din nou 
în localități din preajma orașu
lui Johannesburg — Daveyton, 
Wattville, Duduza și Kwa The- 
ma. Incidente s-au produs, de 
asemenea, și în alte zone ale 
țării — în bantustanele Lobowa, 
în nord-est, Qwa-Qwa, în cen
trul țării, și Bophutatswana, în 
nord.

Ignorînd valul de proteste de
clanșat pe plan internațional, 
autoritățile rasiste au declarat 
că „sint hotărite să nu mani
feste slăbiciune" și „să proce
deze în aceeași manieră" în care 
au făcut-o săptămîna trecută la 
Soweto și în celelalte localități, 
unde, după datele publicate de 
poliția rasistă, au fost ucise 128 
de persoane și rănite peste

1100. De altfel, în toate punc
tele unde s-au semnalat mani
festații au fost trimise întăriri 
și, din nou, poliția a deschis 
focul asupra celor care protes
tează împotriva discriminării 
rasiale, fie că manifestanții sînt 
elevi, studenți sau muncitori.

• WASHINGTON — „Soweto, 
deși este un oraș ce numără mai 
mult de un milion de locuitori, 
nu figurează pe multe din hăr
țile sud-africane ; dar demons
trațiile populației de culoare de 
aici vor marca, fără îndoială, 
numele localității în conștiință 
popoarelor lumii" — relevă, în- 
tr-un editorial, ziarul „Washing
ton Post". „Pentru autoritățile 
sud-africane, care susțin de 
mult timp că apartheidul ar 
servi intereselor populației de 
culoare majoritare — continuă 
ziarul american — demonstra
țiile constituie un uriaș șoc. E- 
forturile R.S.A. de a apărea 
drept un partener acceptat pen
tru țările vecine negre sint, 
astfel, puternic subminate. Ul
timele evenimente marchează 
începutul unui război rasial des
chis în Africa de Sud" — subli
niază „Washington Post".
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MARȚI, 22 IUNIE 1976
CONVERSAȚIA: Eforie (orele

8.30: 11: 13,30; 16; 18.30; 21), Grădi
na Capitol (ora 20,15).

S-A INTÎMPLAT IN ANII 
Scala (orele 9,15; 11,30; 13,45; 
18.15; 20,30).

RĂSCUMPĂRAREA: Patria 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30); 
Festival (orele 9; 11,15: 13,30; 16; 
18,30; 21); Favorit (orele 9,15; 
11.30; 13,45; 16; 18,15; 20); Feroviar 
(orele 9: 11,15; 13,30; 16; 18.15;
20.30) , Grădina Dinamo (ora 20,30), 
Grădina Festival (ora 20).

INSTANȚA --------- -------------
TAREA: Central 
13,45; ‘ -----
(orele
20.30) ; 
13,30;
(orele

DOAMNA ȘI 
Flamura ;__

CORUPȚIE PE AUTOSTRADA: 
Sala Palatului (orele 17,15; 
Luceafărul (orele 9; 11,15; 
16; 18,15; 20,30); București 
9: 11; 13,15; 16,15; 18,30;
Modern (orele 8,45: 11;
15,45; 18; 20,15); Patinoarul „23 
August" (ora 20,15).

RESPIRAȚIE LIBERĂ: Casa 
Filmului (orele 10; 12; 14; 16).

B. D. INTRĂ ÎN ACȚIUNE:

20: 
16;(O-

AMINA PRONUN- 
(orele 9,15; 11,30; 

20,30); Melodia 
13,30: 16; 18,15; 
(orele 9; 11,15; 
20,30); Flamura 

; 15,45; 18: 20). 
VAGABONDUL: 

(ora 9).

16; 18.15;
9; 11,15;

Gloria
16; 18,15; :
11.15; 13,30;

20.15); 
13,30; 
(orele 

20.45);
13.15:

Istanbul - poartă 
la două continente

petele acestei punți străvechi, 
croită din piatră și metal, pe sub 
care au trecut corăbii cu pinze 
și trec, și astăzi, vase de mare 
tonaj, înainte de a poposi pe 
cheiurile de la Karakoy, găsești 
mici dughene. unde poți servi o 
scrumbie prăjită, pescuită doar 
cu cîteva clipe înainte, și arun
cată de barcagiu direct in tava 
cu ulei încins, ori să tragi la 
narghilea un fum de tutun aro
mat. Dar faima trecutului e de
pășită de faima și realizările 
prezentului. Cele două continen
te sint legate, astăzi, printr-o 
punte mult mai puternică. Noul 
pod, sau Uriașul de peste Bos
for, cum i se spune in limbajul 
diurn, dat in funcțiune eu a- 
proape trei ani in urmă, este o 
creație elocventă a Turciei con
temporane. Construcția se im
pune prin performanțe tehnice 
deosebite. Autostrada are o 
lungime de 1 560 metri și e sus
pendată la 68 metri deasupra 
apelor strîmtorii, prin forța a 
doi piloni uriași — 125 m fie
care — dispunind de 6 benzi pe 
care zilnic circulă 20 000 de

turi. porțelanuri, broderii, arme
— unde este adăpostit și teza
urul național, cu tronuri de aur, 
incrustate cu pietre prețioase, 
costume și obiecte ale făurito
rilor Imperiului Otoman — toa
te avind o inestimabilă valoare 
materială și artistică. Din itine
rariul nostru nu pot lipsi, desi
gur, castelul Dolmabahce, ves
tita Moschee albastră, Catedra
la Sfinta Sofia, apreciată, ca 
mărime, a patra din lume, lăcaș 
edificat din porunca împăratu
lui Constantin cel Mare, capo
doperă a artei bizantine.

Firește, am fi putut continua 
călătoria prin marele oraș de la 
răscrucea continentelor și mă
rilor...

Pretutindeni unde am poposit
— ca un fapt deosebit de semni
ficativ pentru relațiile de prie
tenie și colaborare statornicite 
între popoarele noastre — am 
intilnit oameni amabili, care 
și-au exprimat sentimentele de 
stimă și prețuire pentru țara 
noastră.

VASILE CĂBULEA
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• PAZNIC ZELOS. Un funcționar al companiei „British 
Airways" și-a parcat mașina într-un loc rezervat pentru taxiuri, 
la aeroportul Heathrow. In timpul unei discuții aprinse cu un 
paznic, care de fapt nici nu era de servicl în acel moment, acesta 

nu a ezitat să muște arătătorul automobilistului. „Infractorul" 
a scăpat din strînsoare administrîndu-i un pumn zelosului paz
nic, după care i s-a făcut o injecție antitetanos și s-a deschis o 
anchetă • ROLLS-ROYCE-URI FALSE. O firmă de automobile 
din Florida, scrie revista „Newsweek", vinde Rolls-Royce-uri 
false cu mal mult spor pe piață declt sînt vîndute cele veritabile. 
Compania respectivă își „machiază" propriile automobile cu 
anumite elemente ale mărcii binecunoscute. Numeroși elienți au 
declarat că au cumpărat un Rolls fals deoarece asemănarea 
este uluitoare • AFACERI CU RELICVE DE RĂZBOI. Francezul 
Andre Verstraete și-a procurat un detector electronic portativ 
care-i permite reperarea obiectelor metalice îngropate la cîțiva 
metri sub pămînt. In felul acesta el recuperează de pe cimpurile 
de bătaie ale primului război mondial arme de origine germană, 
engleză, belgiană, obuze și bucăți de mașini vechi pe care le 
vinde la prețuri mari turiștilor • IN LUMEA GALINACEELOR... 
O revistă din Bonn pentru creșterea păsărilor și porcinelor 
(Deutsche Geflugelwirtschaft und Schweineproduktion) relatează 
o experiență științifică efectuată de Universitatea din Stuttgart — 
Hohenheim : la pigulit, găinile sint mai precise decît cocoșii ; în 
medie găinile adună 82 grăunțe din 100 încercări, iar cocoșii nu
mai 52 • URMELE UNUI METEORIT. Lucrind în apropiere de 
Hatîni, un grup de geologi sovietici a avut de a face cu un fe
nomen neobișnuit. Dintr-o sondă forată pentru necesități geo
logice, rocile nu ieșeau în ordinea normală. In urma cercetărilor 
efectuate pentru descoperirea „misterului" s-a stabilit că la o 
adîncime de 80—140 de metri se află un orificiu uriaș, în care s-a 
descoperit rocă parțial topită. S-a putut, astfel, emite ipoteza 
că în urmă cu aproximativ 70 milioane de ani pe locul respectiv 
a căzut un meteorit de foarte mari dimensiuni care s-a evaporat 
din cauza temperaturii de șoc ce se apropie de milioane de 
grade • COCAINA LA APA. Serviciile vamale americane au des
coperit pe apele din portul Tampa (Florida) o cantitate de 6 
kilograme cocaină, în valoare de 2,9 milioane dolari, împachetată 
în saci speciali din material plastic. Se pare că drogul făcuse 
parte din încărcătura de stupefiante de pe nava „Ea", la bordul 
căreia a fost găsită săptămîna trecută o cantitate de 77 kg de 
cocaină, în valoare de 40 milioane dolari.
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Lumina (orele 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18: 20.15).

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

MARELE GATSBY: Victoria
(orele 9,30; 12; 16; 19,15).

DR. IUDYM: Doina (orele 13,15; 
15,30; 17,45; 20); la orele 9,30 și 
11,15 — Program de desene ani
mate pentru copii.

MARILE SPERANȚE: Excelsior 
(orele 9; 11,45; 14,30: 17.15; 20),
Grădina Luceafărul (ora 20,15).

O ZI DE NEUITAT: Buzești
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.15) .

PRIETENII MEI. ELEFANȚII: 
Grivița (orele 9; 12,30; 16; 19,15);
Volga (orele 9; 12.30; 16; 19,30);
Tomis (orele 9; 12,30; 16; 19,15).

PATIMA: Unirea (orele 16;
18.15) , Grădina Unirea (ora 20,30).

ZORRO: Dacia (orele 9; 12,30; 
16; 19,15).

STEAUA FERICIRII CAPTIVE: 
Lira (ora 15,30), Grădina Lira (ora 
20,30).

CEL ALB, CEL GALBEN, CEL 
NEGRU: Bucegi (orele 10; 12;
16; 18).

CU MÎINILE CURATE: Drumul 
Sării (orele 15,30; 18; 20,15).

DOI OAMENI ÎN ORAȘ: GiU- 
lești (orele 15,30: 17.45; 20).

TEROARE PE ULIȚĂ: Ferentari 
(orele 15,30; 18).

FILIP CEL BUN: Ferentari
(ora 20,15).

DRAGOSTE LA 16 ANI: Cotro- 
ceni (orele 10; 12; 14; 16; 18; 20).

DICTATORUL: Floreasca (ore
le 15,30; 18; 20,15).

FRAȚI DE CRUCE: Pacea (ore
le 15.45: 18; 20,15).

ÎNTÎLNIRE LA AEROPORT: 
Crîngași (ora 17).

PRIMA PAGINĂ: Aurora (orele 
9; 11.15; 13.30; 15.45; 18; 20).

ZIDUL: Rahova (orele 16; 18; 20).
VINZĂTORUL DE BALOANE ! 

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

PRIN CENUȘA IMPERIULUI: 
Viitorul (orele 15,30; 18; 20).

FRATELE MEU ARE UN FRA
TE FORMIDABIL: Moșilor (orele 
15.30; 18: 20), Grădina Moșilor
(ora 20,30).

O PERAȚIUNE A , .MONSTRUL": 
Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

MERE ROȘII: Cosmos (orele
15,30; 19).

ÎNTOARCEREA LUI MAGEL
LAN: Flacăra (orele 15,30; 18; 20).

MISIUNE PRIMEJDIOASĂ: Arta 
(orele 15,30: 17.45; 20), Grădina 
Arta (ora 20,30).

AM AVUT 32 DE NUME: Vitan 
(orele 15,30; 18; 20).

CELE PE CARE NU LE-AM 
UITAT: progresul (orele 15,30; 
17,45; 20).

CEI TREI MUȘCHETARI : Gră
dina Titan (ora 20,15).

PROGRAMUL II
20,00 Film artistic : Tabachere 

pentru prizat — producție a tele
viziunii bulgare. Premieră pe țară. 
21,15 Formații camerale românești. 
21.40 Telex. 21,45 Să luminăm cu 
poezia planeta. Reportaj de la cea 
de a doua ediție a Festivalului 
internațional de poezie de la 
Piatra-Neamț. 22,05 Portativ ’76. 
22,30 închiderea programului.

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală. 10,00 Film artis
tic : „Unchiul meu" — producție 
a studiourilor franceze. 11,50 Te
lex. 11,55 închiderea programului. 
16,00 Teleșcoală. 16,30 Curs de 
limba franceză. 17,00 Telex. 17,05 
Țara mea cu plai mănos — me
lodii populare. 17,25 Scena — emi
siune de actualitate teatrală. 17.45 
Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură. 18,15 Mult e dulce... 
13.35 Teleglob : Murmansk. 18,55 
publicitate. 19,00 „Un zbor de mă
iastră". Reportaj 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Anche
ta T : „Unde am fost noi ?“ 20.30 
Teatru TV prezintă în premieră : 
„Mama" de Karel Capek. 22,10 24 
de ore. 22,30 închiderea programu
lui.

Teatrul Național (Sala Mare): 
COANA CHIRIȚA — ora 19.30; 
(Sala Mică): NOI VENIM CU 
ȚARA-N NOI — ora 19; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Mâgureanu): LUNGUL DRUM AL 
ZILEI CĂTRE NOAPTE — ora 
19; (Sala Studio): A 12-A NOAPTE
— ora 19,30; Teatrul „C. I. Not-
tara" (Sala Magheru — la Parcul 
Herăstrău): ADIO CHARLIE —
ora 20; Teatrul „C. Tănase" (Sala 
Savoy): REVISTA CU PAIAȚE — 
ora 19,30; Teatrul Giulești (la 
Parcul Herăstrău): CU OL- 
TENCELE NU-I DE GLUMIT
— ora 19,30; Ansamblul „Rapso
dia Română": FRUMOASA EȘTI. 
MÎNDRÂ ȚARĂ — ora 19,30; Cio
cul „București": CIRCUL PE 
GHEAȚA (Ansamblul Circului 
Mare din Moscova) — ora 19,30.
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