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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit scrisorile de acreditare a nouli

ambasador
Președintele Republicii Soc ia- . 

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, in ziua de 
8 iulie, la Neptun. pe Maurice 
Yocko, care și-a prezentat scri
sorile de acreditare în calitate 
de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii 
Gaboneze in țara noastră.

al Republicii 
in România
Cu acest prilej, președintele 

Nicolae Ceaușescu și ambasa
dorul Maurice Yocko au rostit 
scurte alocuțiuni.

După primirea scrisorilor de 
acreditare, președintele Repu
blicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, s-a 
întreținut intr-o atmosferă cor-

Gaboneze
dială cu noul ambasador 
Republicii Gaboneze.

La ceremonia prezentării s< 
sorilor și la convorbire au p. 
ticipat. Vasile Gliga. adjunct 
ministrului afacerilor exter 
și Silviu Curticeanu, secre 
prezidențial și al Consiliului 
Stat.
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obiectivele angajării noastre spre 
noi trepte de progres și civilizație

Din cronica întrecerii socialiste
• LA COMBINATUL PETROCHIMIC PITEȘTI a intrat de eurind 

in funcțiune o importantă capacitate de hidrofinare a petrolului 
și motorinei, in cadrul celei de-a m-a etape de dezvoltare a ra
finăriei. Construit pe baza unui proiect românesc, obiectivul este 
dotat cu instalații complexe, mare pane din ele executate In în
treprinderile noastre constructoare de mașini. Prin intrarea sa | 
în funcțiune, noua capacitate asigură purificarea, eu ajutorul hi- ' 
drogenului, a circa un milion tone de petrol și motorină annai.

• întreprinderea „electbocentrale- — CRAIOVA fi-a | 
onorat cea mai mare pane din angajamentele cuprinse In chema
rea la întrecere socialistă adresată la începutul anului unităților 
producătoare de energie electrică din țară. Energeticienii craioven: j 
au asigurat funcționarea agregatelor la parametri superiori celor 
planificați, ridicînd cu SttOO kW puterea medie disponibilă a in- 1 
treprinderii, reușind astfel să producă peste plan si să pună in 
plus la dispoziția beneficiarilor aproape 1*3  milioane kWh energie 
electrică.

• OAMENII MUNCII DIN JUDEȚELE HUNEDOARA SI ALBA ’ 
obțin importante succese pe linia gospodăririi cu chibzuință a nu- I 
teriilor prime și combustibilului. Numai colectivul de muncitori. I 
tehnicieni și ingineri al Combinatului siderurgic Hunedoara a in- | 
scris în contul de economii 928 tone cocs, 826 tone metal si aproape i 
6 ooo tone laminate. Ca urmare, valoarea cheltuielilor materiale de 
producție a fost redusă cu 30 milioane lei. iar producția marfa | 
obținută peste prevederi în acest an se cifrează la peste 75 mi- : 
lioane lei.

La rindul lor, 20 de întreprinderi industriale din județul Alba au ! 
realizat, în același timp, economii de materiale și combustibil in 
valoare de 11 milioane lei. Printre aceste unități se numără Uzina . 
de utilaj minier din Alba Iulia, întreprinderea de accesorii pentru : 
mașini-unelte din Blaj, întreprinderea ,,Porțelanul". Combinatul de ' 
produse sodice din Ocna Mureș, întreprinderea de hîrtie din Pe- • 
trești și altele.

Producția globală 
INDUSTRIALĂ

162-170
1980

Controlul certifică valoarea

Producția globală 
AGRICOLĂ

produselor, dar calitatea
acestora se asigură la fiecare loc de muncă I

Întreprinderea
„11 IUNIE" CISNĂDIE In toate fazele de
lucru, autoexigență exemplară
Este greu de spus, care dintre 

cele două forme instituțional i- 
zate ale controlului calității 
produselor deține locul princi
pal în menținerea și creșterea 
prestigiului întreprinderii ..11 
Iunie" din Cisnădie. in industria 
textilă. Controlul final, coordo-

întreprinderea

DE STRUNGURI ARAD

nat direct de Inspectoratul ju
dețean de stat pentru controlul 
calității produselor, cel care o- 
feră garanția respectării norme
lor republicane își are. fără în
doială, importanța lui. prin exi
gența ce o manifestă in acorda
rea certificatului de expediție a

Tinerii au

produselor ce poartă marca fa
bricii. Controlul interfazic s-a 
impus la rindul lui. preintimpi- 
nmd trecerea dintr-o secție in

nevoie de șublere, iar 
comitetul U.T.C. le oferă 

o acțiune formală

îndeplini, la un moment da!, 
condițiile prevăzute in rețetele 
tehnologice de fabricație, elimi- 
nind cheltuieli ulterioare pentru 
recuperarea deșeurilor.

Distincte in structura organi
zatorică a întreprinderii, dar 
strins condiționate intre ele. a- 
ceste două forme ale controlu
lui calității urmăresc împreună 
respectarea cerințelor obligato
rii ale întregului proces tehno-: 
logic, așa incit despre perma
nența lui se poate vorbi din ce- 
în ce mai mult la fiecare loc de 
muncă — și nu doar datorită 
exigenței cRjor ce fac acest con

trol. cit, mai ales, atitudinii în
tregului colectiv. Și aceasta, 
pentru că tot mai mu Iți membri 
ai colectivului privesc calitatea 
ntr ca p^"un simplu indicator al 
pianului, in funcție de care sînt 
plătiți, ci ca pe o trăsătură a 
muncii și eforturilor lor, ca pe 
o normă de viață a comuniști
lor.

— O abatere pe care o sesi
zăm noi la controlul final, spu
nea Elena Cuptor, nu rămîne 
niciodată, o simplă constatare în 
fișa celui care a produs-o și 
care, evident, iși primește sanc
țiunea la calculul retribuției. 
Orice greșeală sau neglijență, 
devine jmediat un subiect de 
discuție pentru toți cei care lu
crează pe linia unde s-a produs. 
In-ce imprejurări. de ce s-a în
călcat disciplina de producție. îi 
interesează pe toți membrii e- 
cbipei, pentru că. in cele din 
urmă, calificativul calității este 
o exigență globală, ea privește 
inrfeaga echipă.

N. COȘOVEANU
(Continuare în pag. a ll~a)

STUDENT IN STAGIU 
DE PRACTICĂ

Ne aflăm Io jumătatea stagiului compact - cel 
mai mare — de practică studențească. Cu cîteva 
zile in urmă, secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cuvîntarea rosti
tă ia Ședința comună a C.C. al P.C.R. și Consi
liului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale 
indica celor care realizează pregătirea tinerilor 
specialiști - invățămintului, cercetării și produc

FLUXUL PRACTICII PE 
FLUXUL SPECIALIZĂRII

In această vară stagiul de 
practică efectuat de studenții 
politehniști la întreprinderea 
„23 August1* se desfășoară in 
condiții superioare față de anii 
trecuți. în primul rind. datorită 
faptuiui că numărul practicanți- 
lor a scăzut aproape de 3 ori. 
evitindu-se supraaglomerarea 
locurilor de muncă. In al doilea 
rind. practica este concepută ca 
o continuare a specializării pen
tru cei din anii mari sau ca o 
utilă introducere in disciplinele 
ce vor fi studiate anul viitor, 
pentru studenții aflați in primul

ției — direcțiile în care trebuie conceputa și rea
lizată formarea tinerelor cadre prin participarea 
directă la rezolvarea unor probleme tehnice ale 
producției. In această viziune, am întreprins un 
raid pe itinerarele practicii celor cîteva zeci de 
mii de studenți aflați la ora acumulării cunoș
tințelor direct în producție, o confruntare care se 
cere realizată la un înalt nivel de specializare.

La întreprinderea „23 
August" din Capitală și 
întreprinderea de armă
turi industriale din fontă 

și oțel din Zalău

an de studii. în al treilea rind. 
fiindcă există un program ferm 
de acțiuni cu tinerii uteciști din 
uzină, fapt care îmbogățește 
considerabil și conținutul edu
cativ al acestui stagiu deosebit 
de important în formarea viito
rilor ingineri.

CAMPANIA AGRICOLĂ

Secerișul-o datorie 
patriotică a întregului sat
O săptăminâ de efort Un care 

forțele satului sint concentrate 
cu prioritate la recoltatul griu
lui. Marea campanie de sece
riș a debutat sub bune auspicii 
și in vestul țării, unde- combi
nele au intrat cu toate forțele 
in lanurile de griu. Pe''ansam
blul agriculturii au fosi recol
tate peste 60 000 ha cu griu. din 
care cu suprafețe mai mari — 
intre 5 mii și 10 mii ha. — se 
înscriu județele Ialomița. Con
stanța. Tulcea. Dolj, Ilfov. 
Deoarece campania de,' .seceriș 
a griului a început mai iirzui 
decit in ceilalți ani. iar' stadiul 
de maturizare djferă de la uni
tate la unitate in raport dc 
soiul folosit, este necesară o 
sondare permanentă a lanurilor 
pentru intrarea operativă a 
combinelor acolo unde sint în
deplinite condițiile tehnice de 
recoltare. Trebuie să se acțio
neze rapid pentru ca nici un 
bob din noua producție - de ce

reale sâ nu se piardă., folosin- 
du-se eficient fiecare oră huria 
de lucru. Printr-o minuțioasa 
organizare a muncii și grupa
rea combinelor lă marginea la
nurilor bune de recoltat: .intr-o 
serie de unități agricole de stat 
și cooperatiste din județele mai 
sus amintite s-a secerat mai 
bine de jumătate din suprafe
țele cultivate. în urma combi
nelor. echipe de uteciști acțio
nează prompt la stringerea spi
celor și eliberarea terenurilor 
de paie în vederea insămînțării 
culturilor duble. Cu toate aces
tea. ritmul semănatului este cu 
mult rămas in urmă față de 
suprafețele recoltate, un exem
plu statistic fiind grăitor în 
acest sens : în cooperativele 
agricole din peste 200 000 ha 
recoltate au fost semănate nu
mai 120 000 ha. adică 12 la sută 
din suprafețele planificate. Suc
cesul acestei acțiuni fiind de
terminat de rapiditatea cu care

.se lucrează , la recoltat și mai 
ales. la. eliberatul, terenului, 
pentru a face loc. tractoarelor 
la arat,. discuit și semănat, tre
buie organizate schimburi pre
lungite . și chiar de noapte în 
toate unitățile agricole.

Multitudinea lucrărilor din 
campanie între care și întreți
nerea culturilor, recoltatul le
gumelor. cositul furajelor, iri
gatul. impune participarea în
tregului sat la muncă în cîmp. 
Sub directa coordonare a co
mandamentelor locale, organi
zațiile U.T.C. trebuie să inițieze 
energice și hotărîte acțiuni în 
sprijinul campaniei, fiecare 
tinăr al satului, elevi și stu- 
denți in practică, navetiști, 
avind datoria patriotică de a 
participa cu responsabilitate, 
intr-un climat de ordine și 
disciplină, pretutindeni acolo 
unde lucrări urgente reclamă 
prezența și efortul lor.

La secția Tratamente termic 
i-am intilnit pe studenții anul 
IV de la Facultatea de metalu 
gie. Inginerul Șaban Râmi, al 
solvent cu numai un an în urm 
se ocupă de îndrumarea viitor 
lor colegi. O parte dintre ace 
tia își continuă lucrările de ce 
cetare. atit pentru finalizări 
lor în lucrări dc stat, cit 
pentru o sesiune internaționa 
de comunicări in domeniul mc 
talurgiei. Studenta Mihaela Dî 
mian aprecia ca fiind mult m 
utilă practica de specializare î 
condițiile în care putem coli 
bora cu toate sectoarele, u 
deosebit sprijin primind și di 
partea colegilor din uzină, car 
ne ajută la definitivarea expe 
rimentelor și testărilor". L
secția Turnătorie pentru mașir 
unelte, studenții anului I de 1 
Facultatea de tehnologie a ma 
terialelor de construcții sînt ini 
teresați să nu piardă nici ui 
amănunt din explicațiile ingine 
rilor Florin Mălureanu și Cipriai 
Ionescu. Tehnologia prelucrări 
metalelbr, o disciplină de bazâ 
este iustrată aici „la cald" ii 
producție, nu numai prin expli 
cații. ci și prin muncă. Zilnic 
studenții realizează o normă fa 
miliarizindu-se și cu noile teh 
nologii în turnarea oțelurilor 
La Montaj-locomotive studenți 
grupei 611, de Ia aceeași Iacul 
Late, iau contact cu piesele ne
cesare pentru proiectul din se
mestrul următor. Caietele dc- 
practică sînt la zi cu conspect» 
de la fiecare loc de rîiunca 
principiul rotației studenților, 
aplicat aici, facilitează cunoaș
terea mai bună a întregului flux 
tehnologic în montajul locomo
tivelor. „Sintem mult ajutați la 
fiecare Ioc de muncă, ne spu
nea studentul Vasile Năstase, 
de către muncitori pentru a în
țelege etapele liniei de montaj. 
Mai complexă, mai interesantă, 
etapa aceasta de practică, prima 
pe care o facem înfr-o între
prindere cu un prestigiu deose
bit, ne oferă posibilitatea acu
mulării unui important bagaj de 
cunoștințe necesare în formarea 
noastră".

Alături de uteciștii de la „23

Raid realizat de 
CALIN STĂNCVLESCU

(Continuare în pag. a Ill-a.)

tn procesul de producție, ur
mărirea calității începe odată cu 
introducerea în fabricație a ma
teriei prime. Realizarea unor 
produse de calitate superioară, 
controlul atent, al muncii, sint 
datorii profesionale ale fiecă
ruia dintre noi. Organiza
țiile U.T.C. au în acest 
sens importanta sarcină de a 
antrena pe fiecare tinăr in part? 
în efortul unanim al colectivului 
pentru continua perfecționare și 
modernizare a produselor, pen
tru ridicarea, performanței lor 
funcționale, pentru îmbunătăți
rea calității lor sub toate aspec
tele. Pentru că, intr-adevăr, 
lupta pentru calitate a devenit 
cauza tuturor muncitorilor, a’tu
turor cadrelor tehnice iar pen
tru organizația U.T.C. reprezintă 
unul dintre obiectivele esențiale 
ale întrecerii Tineretul — fac-»

tor activ în realizarea cincina
lului revoluției tehnico-științi- 
fice". Care este în această pri
vință situația la întreprinderea 
de strunguri din Arad ? An de 
an s-au înregistrat aici progrese 
in reducerea procentului de 
piese respinse la controlul teh
nic, an de an produsele uzinei 
au devenit tot mai perfecțio
nate. mai competitive, inițiati
vele mai vechi sau mai noi ale 
comuniștilor și uteciștilor, inspi
rate din răspunderea muncito
rească pentru calitatea fiecărui 
reper, a fiecărei operațiuni, din 
intransigența lor față de orice 
abatere de la disciplina tehno
logică. de la rigorile întrecerii 
socialiste, au determinat un cli
mat de puternică angajare a

N. MILITARU

(Continuare în pag. a 11-a)

ÎN NUMĂRUL 
DE AZI

-RICHARDAL lll-LEA 
PE SCENA 

NAȚIONALULUI 
BUCUREȘTEAN 
- AL. VOITIN : 

PROCESE ISTORICE 
(PAGINA A II-A)

- DE CE ATÎTA 
DETAȘARE FAȚĂ 

DE CEI „DETAȘAT!" 
ÎN ALTE LOCALITĂȚI? 

(PAGINA A III-A)

Nicolae Năstase, muncitor la 
Șantierul nr. 2 montaj-instalații 
al Întreprinderii de construcții 
siderurgice Hunedoara, este a- 
proape cărunt, deși n-a împlinit 
incă 43 de ani...

— Prin cite am trecut, spune 
el. nu puteam fi altfel! Fiecare 
zi mi-a lăsat urme pe față, iar 
dacă acolo n-a mai găsit loc mi 
s-a incrustat adine in spinare.

In 25 de ani de activitate pe 
vatra „cetății de foc“ de la Hu
nedoara, Nicolae Năstase a tre- 
cut prin multe incercări. Primul 
nare obiectiv la construcția că
rui*  a participat de la început 
r prnâ la sfirșit a fost Oțelăria 
Siemens Martin nr. 2. I s-a în- 
crednțat o sarcină de mare di- 
ficaitate fi răspundere : monta
re*  stupilor si grinzilor de sus- 
fxnere ia hala industrială. In 
Lpsa macaralelor ridicarea unor 
codoși de cit*  96 tone fiecare 
c***ta*i*  o adevărată perfor-

-*x:=  r.-nt:: trebuia să 
s*a  oi 43RMtr«ie*tî  complicatul 
*m**mM*  de adarge fi role pe

1

care urma să se cațere, pas cu 
pas, grinda. Trebuiau găsiți, a- 
poi. 25—30 de bărbați ■ vînjptșF și 
zdraveni care. să tragă la trolii. 
Și mai trebuia găsit, in sfirșit, 
un om care să stea tot timpul 
sub namila de oțel pentru a di
rija, un om curajos căruia să

Aluzia lor ne trimite la o în- 
timplare destul de recentă. Vo
ind să reducă termenul afectat 
reparațiilor capitale la cuptorul 
Siemens Martin — care durau, 
in medie, 4 luni — Nicolae- Năs
tase ă propus o soluție inedită 
și igenioasă. In esență, era

REPORTAJUL NOSTRU
nu-i fie teamă de moarte, căci 
aceasta mai dădea, din cind în 
cind, tircoale pe aici...

— Îmi era frică să-mi las or
tacii sub grinda de oțel — măr
turisește șeful de echipă. O 
mică neatenție putea fi, in orice 
moment, fatală... Oamenii aveau 
familii și copii. Eram mai liniș
tit cind stăteam eu in locul lor. 
De la greu n-am dat niciodată 
înapoi...

Nici măcar atunci — adaugă 
unii — cind i s-a părut că se 
răstoarnă peste el un cuptor 
Siemens Martin de-700 de tone...

vorba de schimbarea ordinii: ce
lor două operații principale. In 
loc să se dărime vechiul cuptor 
și pe ruinele lui să se zidească 
altul nou, el propunea să se a- 
sambleze mai întii pe platformă 
agregatul cel nou și numai după 
aceea să se treacă la demonta
rea celui vechi. In acest mod el 
putea să funcționeze nestingherit 
încă trei luni, timp in care e- 
laborau mii de tone de oțel. 
Ideea a fost îmbrățișată fără 
reținere. Din punct de vedere 
teoretic, nu exista nici un in
convenient. Erau previzibile

însă unele■ dificultăți ■ la materia
lizarea ei practică.

Oamenii au trecut cu toate
■ forțele Ha asamblarea noului a- 
gregat.

— Cipe poate executa cel mai 
bine această operație ? a in-

■ trebat șeful de șantier și tot 
el s-a grăbit să răspundă : Năs
tase. desigur ! Cunoaște bine 
tainele cuptorului și-apoi ideea

' este a . lui...
In numai cîteva săptămini pe 

platforma -oțelăriei- „crescuse* 1 un 
colos care cîntărea aproape 700 
de tone.

— Acu-i acu*  — și-a zis Năs
tase. O fi 'vrind să se așeze la 
loc?

Evenimentul era așteptat cu 
emoție , și nerăbdare. în ziua 
stabilită, topitorii de la cup
toarele vecine s-au dat la o 
parte și au făcut loc construc- 
lorilor. Macarale puternice au

AL. BALGRADEAN

(Continuare in pag.- a 111-a)

GENERAȚIA 
MUNCII

• CEL MAI 
TÎNÂR

MAISTRU 
DIN UZINĂ
• VÎRSTA 

ROMANTICĂ 
A BALȘULUI 
• SĂ FACI DIN 
FIECARE ZI O 
PUNTE CĂ
TRE VIITOR

In pagina a 2-a

Am fost oaspefii „Clubului T4“

Plictiseală „distractivă" 
cu opt lei biletul...

Ce ar putea face, să zicem, in
tr-o simbătă seara doi tineri 
care, deși amatori de muzică 
bună, nu au găsit, totuși, o posi
bilitate sau alta pentru a-1 as
culta la ..Ateneul român- pc Ro
berto Benzi ? Sau care, amatori 
mai degrabă de distracții, refu
ză. totuși..chiar-dacă se află toc
mai pe Calea Dudești, fie și in 
fața cinematografului ..Vitan". să 
intre la ..Mr. Majestic" ? Nimic 
mai simplu, veți răspunde. Vor 
merge să se distreze la Clubul 
tineretului. De pildă. !a „Clubul 
T 4“ renumit, dealtfel, pentru 
că organizează — după cum în
suși prospectul elegant tipărjt 
ne-o spune. — ..Seri recreativ- 
distractive joi. simbătă și du
minică. ora 17 / Concursuri și 
jocuri distractive / formații ar
tistice, proiecții, filme / dans, 
jocuri de club, televizor" (tex
tual !).

Mai mult, cum pentru acea 
simbâ-ă era prevăzută o aseme
nea seară distractiv-rccreativă, 
..Un vals, o melodie", iată, 
ne-am spus, un bun. prilej de a 
reintilni citeva dintre acele bu
căți muzicale care — chiar și 
asaltate de voga „pop" sau 
..folk- — nu și-au pierdut far
mecul și tinerețea.

Plătim, așadar, cei 8 (opt) lei 
reglementari pentru cite un. bilet, 
trecem pe sub furcile caudine», 
verbale ale unui grup de obiș
nuit i ai locului și Sami 

Retz (colaborator contra 30 lei 
pe seară al clubului — mai oe 
românește, cel ce rupe biletele) 
și intrăm in sală, nu inainte.de 
a ne întreba dacă chiar acesta 
este singurul mod de a spune 
unor tineri „bun venit in clubul 
nostru".

Public, cam o sută, de persoa
ne, intr-o parte orchestra

„Teo-grup" și-a început reci
talul, dar invitațiile la dans sînt 
incă timide și stinghere, ■ barul 
elegant este pustiu, deși aici 
s-ar putea organiza — Credem — 
chiar și sîmbătă seara ‘momente 
poetice, intîlniri cu oameni de 
cultură și artă, dischții. cum 
la fel de pustiu este și Colțul 
civitas al cărui progr^jn pentru 
săptăminâ următoare : este cum 
nu se poate-'mai îmbietor. La 
televizor s-ar putea vedea ceva, 
sînt chiar vreo 10—12 amatori, 
dar ce poți să auzi cind orches
tra cintă cu ușile deschise ? Așa 
că ne refugiem pină una alta l i 
bufetul improvizat unde poți să 
bei o sticlă de pepsi (cald) dar. 
aveam să aflăm mai tirziu, adu-

constanța toderoiv
ȘERBAN CIONOFF

(Continuare in pag. a IH-ai

inainte.de
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Ambasadorul R. P. Bulgaria 
Ia București, Ivan Abagiev, a 
oferit, joi, o fecepție, cu prile
jul încheierii misiunii sale in 
țara noastră.

Au participat tovarășii Gheor
ghe Radulescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-miniș- 
tru al guvernului, Fierea Dumi
trescu, ministrul finanțelor, 
Maxim Berghianu, ministrul a- 
provizionării tehnico-materiale 
și controlului gospodăririi fon
durilor fixe, Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, generăl-maior 'Gheor
ghe Gomoiu, adjunct al minis
trului apărării 
prezentanți ai unor 
centrale, oameni de

SESIUNE

naționale, re- 
instituții 

cultură.

la Bucu-Intre 5 și 8 iulie, 
rești au avut loc lucrările pr- 
mei sesiuni â Comisiei mixte ecoi 
nomice guvernamentale româno- 
japoneze.

Cu acest prilej, tovarășul 
Gheorghe Oprea, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, a avut con
vorbiri de lucru cu delegația ja
poneză, condusă de Masatada 
Tachibana, director general in 
Ministerul Afacerilor Externe al 
Japoniei.

★
In cursul după-amiezii de joi, 

membrii delegației nipone au 
părăsit Capitala.

CONVENȚIE
Ca urmare a negocierilor pur

tate la București, a fost semnată 
Convenția intre Guvernul Repu
blicii Socialiste România și Gu
vernul Republicii Populare Un
gare, prin care s-a stabilit un 
nou curs al leului față de forinț 
pentru plățile necomerciale. 
Convenția a intrat în vigoare in- 
cepind din această lună.

CONVORBIRI
Re-Delegația economică din 

publica Democratică Madagas
car, condusă de Aubert Ran dr i- 
atavy, prim-adjunct al minis
trului dezvoltării rurale, care se 
află într-o vizită in țara noas
tră, a avut co.ivorbiri cu Iun 
Florescu. adjunct al ministru
lui comerțului exterior și coo
perării ecohomice internaționa
le, Ion Stanciu. adjunct al mi
nistrului agriculturii și indus
triei alimentare, precum și la 
unele întreprinderi românești de 
comerț exterior.

Au fost examinate, cu acest 
prilej, posibilitățile existente 
pentru dezvoltarea schimburilor 
comerciale bilaterale, precum și 
pentru inițierea in comun a 
unor acțiuni de cooperare eco
nomică.

ANIVERSARE
Consacrată Celei de-*a  55-a a- 

niversări a victoriei Revoluției 
populare din 'Mongolia, aduna
rea feștivă care a avut loc la 
întreprinderea „Independența" 
din Sibiu a reunit reprezen
tanți ai Organelor locale de 
partid și de stat, numeroși oa
meni ai muncii sibieni. Au fost 
prezenti Giambyn Niamaa, am
basadorul R. P. Mongole la 
București, și membri ai amba
sadei.

• SE AFLĂ ÎN PLINA DESFĂ-I 
ȘURARE concursul pentru alege! 
rea celui mai bun cîntec dedica! 
Jocurilor Olimpice, la care partid 
cipă peste 20 000 de compozitorii 
canadieni. Pină în prezent, juriul 
a selectat 10 cîntece: 8 în limba 
franceză și două în limba en
gleză. învingătorul acestui origi
nal concurs va fi cunoscut în 
ziua închiderii Jocurilor Olimpice.

menii de la trolii au intrat 
in acțiune, trggind cu putere, 
cu tot mai multă indirjire. Fața 
lui Năstase era leoarcă de sii^ 
doare... A privit la ceas : fixa
rea a durat 16 minute.

— Numai 16 minute ? s-a mi
rat el. Parcă s-a scurs o veșnic 
cie...

De emoțiile trăite cu acel 
prilej Nicolae Năstase iși amin
tește doar cind și cind. între 
timp a trecut prin alte încer
cări, rod al neodihnei, neliniștii 
și căutărilor care nu-l lasă nicț 
o clipă in pace. Ar putea foarte 
bine să trăiască asemeni altora, 
să facă adică ceea ce i se spune 
și i se cere, dar, procedind ast
fel, simte că n-ar fi un om in- 
treg... Cea mai mare satisfacție 
o trăiește atunci cind poate a- 
duce ceva nou, cind merge cu 
un pas înaintea celorlalți, chiar 
dacă pasul acesta îi cere uneori 
sacrificii...

— Păstrez pe trup multe urme 
de la lucrările pe care le-am 
executat, afirmă el. La con
strucția furnalului nr. 9 mi-am 
fracturat un picior. Ridicind 
niște buncăre, mi-a căzut o tra
versă pe picior... Vina a fost a 
mea : am intrat prea mult sub 
buncăr. La reparația capitală a 
furnalului nr. 7 mi-am fractu
rat o mină. Montarea eleme.nți- 
lor se făcea cu troliile. Am ți
nut cu tot dinadinsul să-i fixes 
eu. La un moment dat, dispece
rul a dat o comandă neatentă 
și... Altădată, la laminorul de 
sirmă, pare-mi'-se, mi-am strir 
vit un deget. Durerile — toa
te au trecut, eu insă am ră
mas... Și rămin marile obiectiva 
siderurgice pe care le-am înălțat 
cu sudoare. Sacrificiile se uită 
la văzul acestor frumuseți. De 
cind e lumea marile creații s-au 
realizat cu sacrificii.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Simion Scutea, secre
tar al Comitetului județean de 
partid.

A luat apoi cuvintul Miron 
Negrilă, directorul întreprinderii.

în cuvintul său. ambasadorul 
R.P. Mongole, Giambyn Niamaa, 
a trecut în revistă importante
le realizări obținute de poporul 
mongol pe calea construirii so
cialiste. Relevăm cu satisfacție 
— a spu,s vorbitorul — că rela
țiile de prietenie frățească și 
colaborare .dintre Republic^ 
Populară Mongolă și Republica

Plictiseală „distractivă"
(Urmare din pag. I)

aș-să „comandă specială*,  
teptînd și noi alături de toț» 
ceilalți plătitori de bilet — ca și 
de obișnuiții locului lăsați sâ 
intre ...și fără — să se treacă la 
Ceva mai mult decit amabila 
invitație reciprocă gen ..îmi 
acordați, vă rog, domnișoară, 
da-nsu’ acesta

Cum s-a făcut deja mai bine 
de 7 și jumătate seara, iar semne 
bune nu se arată, nu avem decît 
Să ne deconspirăm și sâ solici
tăm tovarășului director al clu
bului, Ion Stanciu Stănciulescu, 
citeva lumuriri cu privire la con
ținutul educativ și recreativ al 
acestei seri.

Dintru început, domnia sa este 
total de acord cu noi că nu e 
chiar vorba de o seară reușită, 
sint și unele condiții obiective, 
orchestra a fost solicitată la o 
altă acțiune cu o seară înainte, 
solistele sint obosite și, adaugă 
tovarășul director, „știți și dum
neavoastră cum e cu actorii 
amatori, trebuie să te porți cu ei 
ca și cu un ou*  (adică, amator- 
amator, dar orgoliul de solist tot 
rămine), deși nu ar dori sa ră- 
mînem cu impresia că aici, in 
club, nu se face și altceva, drept 
dovadă ni se citează mai multe 
acțiuni trecute și viitoare.

— Dar în cel fel este un tinăr 
cîștigat dacă vine, plătește un 
bilet de intrare de opt lei și nu 
merge, să zicem, la un film, sau 
îa un alt 'Spectacol unde plătește 
chiar și mai puțin biletul ?

Iarăși urmează alte explica
ții — aici tinerii au șah, tenis 
de masă, televizor — dar ■ade
vărata idee vine abia la urmă: 
„acum e vară, elevii sint în 
vacanță, simbătă și duminică mai 
ales ei vor distracții, acțiuni 
educative organizăm mai mult 
pe timpul șăptăminii".

Chiar dacă am fi de acord, ti
nerii înșiși au anumite preten
ții pe care e bine să le auzim: 
„Repertoriul orchestrei nu s-a 
schimbat de mai bine de șase 
luni... Am fi dorit să ascultăm 
in pauzele dintre dansuri un re
cital de poezie, să se organizeze 
un concurs pe teme de educație, 
de morală, de comportare, dar 
uitați și dumneavoastră pentru 
ce dăm noi 8 lei*  (Petre Andrei, 
strungar I.O.R.) : ..Pauzele sint 
foarte mari și de asta noi ne 
plictisim. Pe urmă, nimeni, și eu 

Socialistă România se dezvolt-ă 
necontenit, an de an se lăr
gesc relațiile economice și cul
turale. precum și cele pe linie 
de partid și de stat și dintre 
organizațiile obștești.

Pc-porul mongol se bucură din 
• inimă pentru ajutorul frățesc 
acordat de poporul român in 
construcția socialismului. Baza 
trainică a prieteniei și colaboră
rii dintre cele două țări o con
stituie scopul comun, construi
rea socialismului și comunis
mului in țările noastre.

în încheiere, ambasadorul 
R.P. Mongole a urat noi succese 
poporului român în măreața 
operă de construire a socialis
mului.

Institutul Român pentru Re
lațiile Culturale cu Străinătatea 
și Asociația de prietenie româ- 
no-mongolă au organizat, joi. 
în Capitală, o manifestare cul
turală cu prilejul celei de-a 55-a 
aniversări a victoriei Revoluției 
populare in Mongolia.

AVION
Cu începere de la 8 iulie, 

în dotarea Companiei de 
transporturi aeriene române 
„TAROM*  a intrat noul tip de 
avion turboreactor TU-454 B. de 
construcție sovietică. Noul aparat 
de zbor, care are o capacitate de 
152—168 locuri și o viteză de 
croazieră de 850—900 km pe oră. 
va fi dat in exploatare pe liniile 
aeriene internaționale de distan
ță medie.

ITINERARELE VERII
La Curtea Domnească din Tirgoviște : studiind 

istoria vie a pămîntului românesc

informeazâ

La Curtea Domnească din 
Tirgoviște. care timp de peste 
trei secole a servit ca centru 
administrativ al Țării Româ
nești. s-a deschis un mare șan
tier arheologic al tineretului pe 
care vor lucra 1 ăOO 
din întreprinderile 
instituțiile și școlile 
lui.

— Sâoătunle. ne 
dr. Nicolae Constantinescu de 
ia Institutul de arheologie dip 
București, coordonatorul cerce
tării arheologice, urmăresc sâ 
Gfere date suplimentare despre 
istoria acestui așezămint voie
vodal construit la sfirșitul seco
lului al XIV-lea de către Mir
cea cel Bătrin, pentru restau
rarea și punerea lui in valoare.

Curtea a fost secționată m 
lung și-n lat. scoțindu-se la lu
mină fundațiile unor ziduri păs
trate doar in memoria arhive
lor, morminte, resturi de cera
mică. obiecte casnice și gospo
dărești, unelte de fier, monede, 
articole de podoabă care de
monstrează că cetatea de scaun 
de la. Tirgoviște a apărut pe o 
vatră locuită intens și perma
nent din cele mai vechi timpuri. 
Pe raza municipiului s-au des
coperit bordeie și urme de așe
zări din epocile pietrei șlefuite, 
bronzului și fierului iar pre
zența dacilor este atestată prin 
numeroase piese de ceramică, 
unelte, arme. etc. în secolul al 
X-lea locuitorii acestor ținuturi 
întrețineau legături comerciale 
cu populațiile din sudul Dună
rii. după cum indică monedele 
imnăraților bizantini găsite pe 
vatra orașului.

Piesele scoase la iveală sint 
preluate de către un colectiv 
de restauratori condus de Maria 
Poo ian.

în momentul de față ne șan
tier se află elevi ai Liceului 
..Grigors Alexa ndrescu" din 
Tîțgpwișta. și.-studenti ai Facul
tății. de; istorie din București și 
Institutului pedagogic din Pi
tești. Prezența lor are multiple 

®e u»eci5*i  
industriale, 
municipiu-

. . . lem. cum 
foarte mulți băiet: 

Nu știu 
nu se organizează 

in comun de către

vin aici destul de des. nu ne-a 
întrebat vreodată dacă am avea 
și noi anumite preferințe, anu
mite păreri. Sintem numai niște 
tineri care plătim biletul (foarte 
scump) și atit*  (Vasile Silvestru, 
lăcătuș, I.T.B.) ; „S: 
vedeți.
și prea puține fete.
de ce 
acțiuni 
organizații U.T.C. dtferite pen
tru ca tinerii sâ se cunoască 
mai bine intre ei. să se împrie
tenească*  (Emil Frunză, strun
gar. întreprinderea de mecanică 
fină) : ..Și eu cred că sint prea 
puține fete. Asta și pentru că. 
așa cum spunea și colegul, nu 
se organizează acțiuni comune 
intre întreprinderi cu un număr 
mai mare de băieți și cele cu 
mai multe fete. Am ajuns, a-

(Urmare din peg. I)

August*  studenții și-au luat an-*  
gajamentul să realizeze 6 000 de 
ore muncă patriotică. In pro
gramul comun se mai află în
scrise vizite la Muzeul de isto
rie al R.S.R.. simpozioane, se
siuni de comunicări științifice, 
manifestări culturale, artistice și 
sportive. Un program care va 
cimenta prietenii, va adinei cu
noașterea universului spiritual 
al făuritorilor de bunuri mate
riale.

La Atelierul 301 al Facultății 
de automatică se lucrează la pu
pitrele de comandă pentru elec- 
trocompresoare. Amplasarea ca
blajelor de forță, montarea plă
cuțelor pentru borne, fixarea 
transformatoarelor cer multă a- 
tenție, precizie și indeminare.

„Se poate insă și mai mult, 
ne spunea unul din șefii echi
pelor de montaj, studentul Emil 
Pop. Acum am putea trece chiar 
la montajul reostatelor de por
nire, dar întreprinderea ..Tim
puri noi“ încă nu le-a livrat. In 
orice caz, celelalte operații le 
vom realiza intr-un timp optim 
pentru a ne putea îndeplini pla
nul de muncă pentru această 
perioadă de practică*.  „Și acest 
plarf, ne spunea asistentul Bo
ris Jora, este de 800 000 lei. Rit
micitatea aprovizionării din par
tea uzinei coordonatoare este 
bună, dar se ivesc întirzieri la

De ce atîta detașare fată
9 9

de cei „detasati" în alte localități?
**99 9

Combinatul de morărit și pa
nificație din Alexandria, jude
țul Teleorman, are in construc
ție o nouă capacitate de pro
ducție : viitoarea fabrică de bis
cuiți. La montarea celor trei li
nii tehnologice lucrează 17 ti
neri sudori și lăcătuși, aparți- 
nînd de întreprinderea județea
nă de industrie locală Baia 
Mare.

Cei 17 locuiesc , la hoteluri din 
Alexandria. O ciudată optică a 

a 
sau 

condamnabilă 
oamenii 

20 de punc- 
amplasate an 

face pa 
primească

serviciului de contabilitate 
în trepr in d erii bâimărene, 
m^i precis o 
indiferență față de 
trimiși in circa 
te de lucru 
mai multe județe, 
acești muncitori să 
banii pentru cazare cu una pină 
la 4 luni întîrzi'ere. de la expe
dierea prin poștă a formelor 
pentru decont. în alte cazqri 
(cum i s-a intimplat tinărului 
sudor Nicolae Ghiurțu) contabilii 
băimăreni uită pur și simplu să 
le plăteasă oamenilor pină și re
tribuția legală, pentru o lună lu
crată integral, motivind că la 
mijloc e... „puțină neatenție*.  
Alt neajuns : la Alexandria, ni
meni nu s-a preocupat sâ le a- 
sig-ure celor 17 accesul la una 
din cantinele ^in oraș. „Mîncăm 
pe apucate la braserie. în zilele 
de după încasarea retribuției — 
spune sudorul Mihai Mătăsaru — 

semnificații. Pe lingă faptul că 
prestează efectiv o muncă fizi
că. ei au posibilitatea să cunoas
că m profunzime istoria orașu
lui in care trăiesc, să îmbine 
munca și activitatea de cerce
tare. sâ valorifice pe plan știin
țific bogatul tezaur arheologic 
scos la iveală.

— Tatăl meu este profesor de 
istorie, ne-a declarat elevul So
rin Popescu din anul al III-lea. 
Mi-a vorbit de nenumărate ori 
despre Mircea cel Bătrin, Vlad 
Țepeș, Neagoe Basarab, Petru 
Cercel. Mihai Viteazul, M<atei 
Basarab. Constantin Brânco- 
veanu și alți domnitori care au 
trăit la Curtea Domnească. 
Ideea lui Mihai Viteazul de a 
uni cele trei principate într-un 
singur stat, aici s-a urzit. Acum 
pot să înțeleg mai bine destinul 
acestor eroi, să prețuiesc mai 
bine lupta pe care au dus-o 
pentru libertatea și neatîrnarea 
tării.

— Am venit aici, mărturisește 
eleva Odette Rusu din anul I, 
împinsă de o mare curiozitate : 
ce taine ne va dezvălui trecu
tul ? Surnrizele nu s-au lăsat 
prea mult aștentate. La numai 
cîteva zile după sosire, am des
coperit un inel de aur cu bri
liante si mai multe monede care 
vor îmbogăți patrimoniul nostru 
muzeistic. Vechimea lor n-a fost 
încă stabilită.

— Descoperirile făcute în a- 
ceste zile, adaugă Dan Gabor, 
student la Facultatea de istorie 
din București, sint foarte im
portante. Ir primul rind. am 
depistat urmele unor ziduri și 
obiecte anterioare perioadei lui 
Mircea cel Bătrin care eviden
țiază continuitatea neîntreruptă 
a poporului român pe aceste 
meleaguri. Am dat. apoi, peste 
fundația unui zid care se pre
supune a fi o continuare a con
strucției lui Petru Cercel, dom
nitorul care, intre 1583—1585. a 
lărgit curtea veche, adăucin- 
du-i noi anexe și incăneri. Cer
cetările pe care le vom face in 

proape. să ne cunoaștem foarte 
bine unii pe alții" (Alexe Tra
ian — Metrou-Bucur ești) ; „Astă 
seară, mai bine mergeam la un 
film*  (Gheorghe Iordache — în
treprinderea 23 August — lăcă
tuș» : ..E de-a dreptul o pierdere 
de timp. Nu cred că un poet sau 
un actor tinâr ar fi refuzat să 
vini ca invitat in pauze astă 
sa&râ. Cred mai degrabă că exis
tă un pronunțat dezinteres din 
partea organizatorilor*  (Doina 
Paraschiv, vinzfttoare, I.C.L. Ali
mentara sect. IV).

In concluzie, nu știm la cit 
s-au cifrat încasările din seara 
respectivă la Clubul T 4. dar 
cel puțin, conform părerilor re
produse aici, putem ști ce și cit 
au pierdut tinerii, venind în 
acea seară. Să sperăm că n-au 
să mai piardă...

alte unități, care impietează a- 
supra calității practicii”. Timpi 
morți nu s-au înregistrat pînă 
acum insă ritmul realizărilor 
studenților de la Atelierul 301 
ar putea fi simțitor îmbunătă
țit dacă unitățile care colabo
rează pentru producția între-*  
prinderii Automatica ar res
pecta toate termenele de livrare, 
în orice caz, calitatea muncii 
viitorilor ingineri automatiști 
este bine apreciată de bene
ficiar.

STUDENT ÎN STAGIU DE PRACTICĂ
AVANTAJELE REPARTIZĂRII IN
TR-O UNITATE INDUSTRIALĂ 
NOUĂ POT FI MAI BINE 

VALORIFICATE

La Zalău, oraș aflat in plină 
dezvoltare economică. iși fac 
practica de vară ștudenți din in
stitutele politehnice din Bucu
rești și Cluj-Napoca. Viitorii 
specialiști în metalurgie, con
strucții și arhitectură iși conso
lidează pregătirea teoretică în 
două tinere unități de bază pen
tru economia județului: între
prinderea de armături indus
triale din fontă și oțel și Insti
tutul de proiectări Sălaj.

Viitorii noștri colegi se inte
grează preocupărilor celor care 
concep profilul următoarelor e- 
tape de construcții, iar noi, 

pe urmă 6 ținem pe conserve și 
iaurt*.  Organizația U.T.C. din 
întreprinderea de industrie lo
cală. beneficiară a lucrării pe 
care o execută ei. cit și cea din 
întreprinderea județeană de con- 
strucții-montaj Teleorman, in 
subordinea căreia se află, tem
porar, cei 17. parcă n-ar ști 
nici ele despre existența băimă- 
renilor.

Am stat o săptămină in mij

locul acestor tineri. La fel ca 
ei. am avut senzația că. dintr-un 
.punct de vedere, au fost uitați.

Pe șantier, se ține totuși per
manent legătura cu ei. toți se 
interesează cum stau cu planul, 
în cit timp vor izbuti să termi
ne lucrarea. Dar atit. Proble
mele de ordin social, condițiile 
de viață, „statutul*  lor de ute- 
ciști nu interesază pe nimeni.

„Cu lucrătorii din Baia Mare 
noi nu avem absolut nici un 
contract — spune tovarășul ing. 
Ștefan Pleșa. directorul între
prinderii beneficiare. Partenerul 
nostru e I.J.C.M. Teleorman, 
băimărenii lucrind, așadar, in 
subantrepriză. Prin urmare, cei 
de la I.J.C.M. ar trebui să se 

urmează să con- 
ipoteză. Viorica 
în anul al II-lea 
despre eficiența.

secțiunea B-4 
firme această 
Ivan, studentă 
ne-a vorbit 
practică a activității pe care o 
desfășoară :

— Anul acesta, a precizat ea, 
mi-am însușit primele noțiuni 
de arheologie pe care am po
sibilitatea, acum, să le aplic in 
activitatea de cercetare. Am ve
nit in contact nu numai cu un 
material documentar foarte bo
gat și variat, dar și cu metode 
științifice de analiză, de valori
ficare a tezaurului arheologic.

AL. BALGRĂDEAN

Sugestii pentru vacanță
LA PESTE

1600 METRI
DEASUPRA

MĂRII
în aceste zile de plin se

zon turistic și amatorii de 
drumeții montane chibzu- 
iesc, de bună seamă, pen
tru ce trasee să opteze in zi
lele vacanței anului 1976.

■ în dorința de a vă prezen
ta citeva sugestii, am inifiat 
.Țubrjca- de față, in colaborare 
cu Ministerul Turismului. în 
acest sens, am parcurs peste 
2 000 de km. poposind in sta
țiuni de odihnă și trata
ment, in cabane și moteluri. 
Așa am aflat ultimele nou
tăți privind noile construc
ții, lărgirea bazei materiale, 
de tratament și agrement ; 
la Sinaia, Predeal, Tușnad 
sau Sovata ca și in alte ase
menea stațiuni binecunoscu
te și in străinătate.

...O primă invitație — la 
motelul Rarău. Situat la poa
lele virfului Pietrele Doam
nei — la peste 1 600 metri 
altitudine — noua construc
ție — finisată la sfirșitul a- 
nului trecut — se bucură, 
dincolo de fantezia arhitec
turii ei, de eleganță și un 
grad sporit de confort. „Car
tea de imobil" a motelului, 
prin glasul autorizat al unei 
gazde deosebit de ospitalie- 

se 
de

re. Ion Ciunchivșchi, 
prezintă lapidar : 100
■locuri în garsoniere și ca
mere cu 2, 3 și 4 locuri, un 
restaurant, un bar de zi și o 
discotecă. Dincolo de posibi
litatea petrecerii unor splen-

gazdele, căutăm să asigurăm 
toate condițiile pentru un con
ținut corespunzător practicii, no 
declara inginerul Alexandru 
Sas. șeful sectorului proiectare. 
Mai mult decît atît, stind de 
vorbă cu studenții practicanți, 
am aflat că acest stagiu — deși 
era o premieră pentru politeh- 
niștii clujeni — i-a determinat 
pe mulți dintre, ei să gîndeas- 
că la repartiție, să aleagă acest 
loc de muncă.

Argumente :

„Aici vom putea avea un larg 
cîmp de afirmare. Acum lucrăm 
la proiecte de construcții ci
vile. Ca specialiști, vom avea 
o gamă mai bogată de obiecti
ve legate de realitățile județu
lui, de economia sa“. (Anca O- 
țoiu, secția arhitectură). „Colec^ 
tivul țînăr ne va permite o in
tegrare rapidă său poate inte
grarea este deja realizată din 
acest stagiu în care am fost ex
celent primiți, ajutați cu toată 
documentația necesară calcule
lor comparative pentru studiul 
eficienței materialelor*  (Vasile 
Șuteu. secția construcții civile). 
..La planșetă se vede chipul vii
tor al orașului. De aici pot 
pleca proiecte îndrăznețe, solu
ții ingenioase și un real folos 
al practicii îl constituie volumul 

mai intereseze de condițiile de 
viață ale tinerilor respectivi, dar 
numai dacă vor. în contract nu 
veți găsi nici o referire la obli
gația de a asigura și niște con
diții de viață, ci doar la proble
me de plan, la probleme de 
plată. Juridic privind lucrurile, 
nici noi și nici I.J.C.M. nu pu
tem fi trași la răspundere*.

Ciudată concepție !
Luăm legătura cu Baia Marfe. 

Tovarășul inginer Octavian Mar- 
cu, director adjunct al între
prinderii județene de industrie 
locală, confirmă că, intr-adevăr, 
cazarea oamenilor e decontată cu 
foarte mare intirziere. „Din vi
na forului nostru tutelar. Con
siliul popular județean, care ne 
virează cu intirziere banii*,  ne 
explică el. Cit despre condițiile 
de viată ale oamenilor detașați 
la Alexandria, da, s-a auzit 
ceva și la Baia Mare, tocmai de 
aceea a fost trimis la fața locu
lui inginerul Mailatescu. să stu
dieze problema în amănunt. La 
ora convorbirii noastre, ne aflam 
în posesia altor date: ing. Maila
tescu a sosit la Alexandria marți 

«și a plecat vineri, fără a lua le
gătura cu conducerea unității 
beneficiare (conform afirmației 
directorului acesteia). Dealtfel, 
l-am căutat și noi. prin toate 
locurile pe unde lăsa vorbă că 
se duce... Mai mult : condițiile 
de viață ale tinerilor nu l-au in
teresat : s-a ocupat și el exclu
siv de probleme de producție, 
grăbit să plece cit mai repede 
înapoi. Lă Baia Mare n-a ra
portat incă nimic. Maistrul care 
l-a însoțit (și care trebuia să 
rămină la Alexandria, conform 
promisiunii făcute beneficiaru
lui. întrucit cei 17 nu au nici un 
cadru tehnic cu ei !) a adus în 
schimb o veste ..liniștitoare*  : 
„băieții o duc foarte bine, lo
cuiesc ia hotel

Nu ne îndoim că situația se va 
rezolva. Dealtfel, vom mai re
veni. Rămine insă în discuție 
condiția muncitorului detașat în 
puncte de lucru la mari distan
țe de întreprinderea sa. sub con
ducerea tehnică a altei între
prinderi, cit și modul cel puțin 
ciudat în care ii privesc pe ..de
tașați*  toate unitățile implicate, 
care uneori amină rezolvarea 
pină cind o „rezolvă*.  în felul 
său. timpul. Cum ? Prin termi
narea lucrării și plecarea con
structorilor spre alt punct de 
lucru...

DRAGOMIR HOROMNEA

*■
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dide zile de odihnă, o odih
nă activa evident, se pet 
parcurge plăcute trasee tu
ristice, oferite de imprejuri- 
mile platoului. Aici se ame
najează un complex sportiv 
unde, in curind, excursioniș
tii sosiți vor putea prac
tica discipline sportive ca : 
handbal, volei, fotbal și tenis.

Și pentru ca oaspeții să se 
simtă cit mai bine ne îngă
duim, cîteva sugestii pentru 
organul local de turism, res
pectiv Oficiul județean Su
ceava: verificarea marcajelor 
turistice mai vechi, stabilirea 
unor noi trasee turistice (o- 
perații la care ar putea con
tribui direct și Comitetul ju
dețean Suceava al U.T.C.),

de informație, experiența pe 
care in aceste trei săptămîni o 
dobindim pentru realizarea lu
crărilor de stat. Apoi, dinamis
mul unei organizații U.T.C. în 
care ne-am integrat cu acțiuni 
comune politico-ideologice, 
sportive, turistice, alături de 
generozitatea unui colectiv care 
știe să organizeze intr-un mod 
plăcut și instructiv timpul 1i- 
ber“. (Nicolae Ștefan, secția 
construcții civile).

La planșete, Ia elaborarea 

machetelor pentru sistematizare, 
la îmbunătățirea variantelor de 
construcție, studenții clujeni 
sint o prezență activă care se 
va prelungi pentru unii în op
țiunea viitoarelor locuri de 
muncă. La întreprinderea de 
armături din piese de fontă și 
oțel, studenții anului II — sec
ția subingineri. Facultatea de 
metalurgie, — lucrează in echi
pe in sectoarele de bază. Și aici 
dialogul cu tinerii muncitori 
este un dialog deschis schim
bului de experiență, participării 
efective la procesul de produc
ție, înțelegerii superioare a o- 
biectivelor unei unități de bază 
în economia județului. Ca în
drumător avizat, cadrul didac
tic de specialitate care a parti
cipat fi anul trecut la același

ION CIPRIAN DAVID, A- 
LEEA HERCULANE NR. 4, 
CLUJ-NAPOCA : „în ultima 
ședință comună de anul tre
cut a Biroului executiv al 
C.N.E.F.S. și Biroului Federației 
române de fotbal au fost trecu
te in planul de măsuri printre 
alte obiective de realizat și ri
dicarea ștachetei calității fotba
lului din țara noastră și înființa
rea in fiecare județ, cu posibili
tăți materiale, a unor școli ge
nerale și licee de fotbal. Se pre
conizează chiar un campionat al 
acestor școli. Măsura extrem de 
necesară și care trebuia de 
mult luată, cum remarca antre
norul emerit live Oană, in res
pectiva ședință, dar care chiar 
și așa, cu intirziere, ne va duce, 
cu siguranță, in viitorul mai a- 
propiat sau mai îndepărtat la 
îmbogățirea fondului de jucători 
valoroși, foarte sărac in prezent, 
în județul Cluj se poate reali
za acest deziderat incă din 
prima fază, înainte de a se 
nominaliza la nivel central : 
C.J.E.F.S. Cluj și inspectoratul 
școlar cred că trebuie să se fi
xeze incă de acum pentru anul 
școlar 1976—1977 asupra a două 
școli de acest gen in municipiul 
Cluj-Napoca care să fie patro
nate de cele două cluburi de. 
performanță: „Universitatea" și 
C.F.R. Clubul „U“ patronează 
încă de anul trecut Școala ge
nerală nr. 1 care furnizează, tn 
mod constant, elemente suscep
tibile de selecționare pentru 
performanță, respectiv pentru 
centrul de copii și juniori. Așa 
că acest act ar trebui ăumai 
oficializat de către minister și 
federație. De asemenea, se poq- 
te înființa 
Liceul „N.
stabili un 
profil in

o secție de fotbal la 
Bălcescu" pină se va 
liceu numai cu acest 
municipiu. în orice

• ECHIPA MASCULINĂ DE 
HANDBAL C.S.U. GALAȚI și-a 
continuat turneul în Portugalia, 
întilnind valoroasa formație Vito
ria Setubal. Partida, disputată în 
prezența unui numeros public, s-a 
încheiat cu scorul de 23—18 în 
favoarea handbaliștilor români. In 
ultima zi a turneului, formația 
universitară din Galați va juca in 
compania echipei Academica Ama- 
dora.

• TURNEUL INTERNAȚIONAL 
FEMININ DE ȘAH. desfășurat la 
Sinaia, s-a încheiat cu victoria 
maestrei sovietice Elena Ahmî- 
lovskaia, care a totalizat 11,5 
puncte din 13 posibile. Pe locu
rile următoare s-au clasat Elisa- 
beta Polihroniade (România) -»

<r

crearea unei rețele de trans
port cu autobuze care să be
neficieze de un program 
bine stabilit in zilele și ore
le din orașele Suceava, Va
tra Dornei, Cimpulung Mol
dovenesc.

în Munții Rarâului se... as
cund monumente ale naturii, 
un adevărat paradis al flo
rei și faunei. Și ca prim 
obiectiv: virful Giumalău h 
1 875 m. altitudine, ar avea 
darul să mărească posibili
tățile tineretului de cunoaș
tere a frumuseților patriei, 
de petrecere activă a timpu
lui liber, a vacanței.

VASILE RANGA

stagiu, asistentul Cezar Băles- 
cu. studenții n-au avut decît de 
cîștigat. In caietele de practică 
se realizează de asemenea sche
me legate de problemele între
prinderii. de analiza eficienței 
în producție, de variante pentru 
sporirea productivității. Deci și 
pe plan profesional elementul 
participativ la viața uzinei pre
domină.

Rămîne însă de făcut cîteva 
sugestii pentru viitoarele stagii 
pe care le adresăm Institutului 
politehnic din București. Aflați 
cu un an înainte de absolvire, 
studenții secției de subingineri 
ar fi trebuit să primească te
matica lucrărilor de diplomă 
pentru ca in stagiu să urmă
rească problemele specifice a- 
cesteia. Cadrele didactice îndru*  
mătoare pot rămîne întreaga 
perioadă de practică alături de 
ștudenți (în prezent se schimbă 
la jumătatea stagiului) pentru 
a putea participa în sectoarele 
de proiectare și cercetare ale 
întreprinderii, eventual cu co
lective de ștudenți, în vederea 
rezolvării unor probleme ac
tuale și de perspectivă finaliza
te în posibile contracte. De a- 
semenea. se poate organiza 
munca in schimburi pentru o 
mai bună familiarizare a prac- 
ticanților cu un sector organi
zat prin excelentă astfel. Cu 
aceste colective. stagiul de 
practică ar cîștiga. finalizarea 
sa oferind sporite condiții de 
integrare viitorilor specialiști. 

caz demarajul trebuie luat încă 
din acest an".

Avem și noi cunoștință de un 
asemenea plan de măsuri. Aș
teptăm. ca și dv„ să li se dfea 
curs. Propunerile făcute de a se 
proceda, pină atunci, pe plan 
local, la diferite inițiative în 
acest sens șînt binevenite. De 
aceea le-am și consemnat.

VIRGIL VÎNAȘI, ALEEA 
SNAGOV, NR. 2, CLUJ-NAPO
CA : „în ziarul Sportul din data 
de 23 martie a.c. au apărut une

le precizări in legătură cu com
petiția de masă ..Cupa tinere
tului*.  Pe marginea acestor pre
cizări și in legătură cu unele 
propuneri privind disciplina 
fotbal, la care se vede că orga
nizatorii competiției nu au fost 
receptivi deloc, ținem să facem 
cîteva observații. Cu astfel de 
metode funcționărești nici nu e 
de mirare unde ne aflăm cu 
fotbalul in prezent. Deși am in
sistat — și nu numai eu — ca 
în această competiție din acest 
an să aibă acces toți elevii din 
școlile generale — inclusiv cla
sa a VIII-a și inclusiv cei de 
virsta de 14 ani — pentru a 
propulsa cu această ocazie sute 
și mii de elevi, spre marile sau 
micile cluburi și asociații, spre
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10 puncte, Maria Ivanka (Unga
ria) — 9,5 puncte, Borislava Bori
sova (Bulgaria) — 8,5 puncte, Te
reza Stadler (Iugoslavja) — 8 
puncte, Lia Bogdan (România) — 
7,5 puncte, Marion Worch (R.D. 
Germană) și Margareta Teodo- 
rescu (România) — cite 5,5 puncte,

O> COMPETIȚIA MASCULINĂ 
DIN CADRUL BALCANIADEI DE 
tenis desfășurată la Belgrad, a 
fost cîștigată de echipa României, 
care în ultimele două intîlniri a 
întrecut cu scorul de 2—1 selec
ționata Iugoslaviei și cu 3—0 for
mația Greciei. în competiția fe
minină reprezentativa României a 
cîștigat cu 3-«-O întîlnirea cu echi
pa Turciei și întîlnește astăzi, in 
ultima zi, selecționata Bulgariei.

• CU O RUNDA ÎNAINTE DE
TERMINAREA TURNEULUI in
terzonal de șah de Ia Manila, în 
clasament conduce marele maes
tru bralizian Costa Mecking, cu 
12 puncte și o partidă întreruptă, 
urmat de Mort (Cehoslovacia) — 
11,5 puncte (2), Polugaevski 
(U.R.S.S.) — 11,5 (1). Marele
maestru român Florin Gheorghiu 
sc află pe locul 9 cu 9 puncte și 
o partidă amînată. In runda a 
18-a ,FJ. Gheorghiu a remizat cu 
Torre.

• DUPĂ CUM S-A MAI ANUN
ȚAT, în mai multe orașe euro
pene încep la sfîrșitul acestei săp
tămîni întrecerile preliminarii ale 
competiției internaționale femi
nine de tenis pe echipe, dotată cu 
„Cupa Annie Soisbault“ (jucătoare 
sub 21 de ani). La fazele preli
minarii participă 18 echipe. Pen
tru turneul final, programat între 
16 și 18 iulie în orașul francez 
Touquet, se vor califica 6 echipe, 
care vor juca alături de forma
țiile Angliei și României, califi
cate direct.

• JOI A PLECAT LA MON
TREAL lotul de caiac-canoe al 
țării noastre, care va participa la 
întrecerile celei de-a 21-a ediții a 
Jocurilor Olimpice. Din lot fac 
parte, printre alții, campionul 
olimpic Ivan Patzaichin, Vasile 
Diba, Gheorghe Danilov, Maria 
Mihoreanu și Agafia Orlov.

A PERSONALUL MEDICAL 
„CONCENTRAT*  PENTRU J.O. de 
la Montreal numără nu mai pu
țin de 1 200 specialiști și personal 
medical auxiliar. în satul olimpic 
a fost amenajată o policlinică, iar 
la 200 m se află spitalul Maison- 
neuve de Rosement, echipat cu 
cea mai modernă aparatură.
• AGENȚIILE INTERNAȚIO

NALE DE PRESA TRANSMIT că 
pină în prezent, în vederea Jocu-

LINII DE FORȚA 
ALE CONȘTIINȚEI

MUNCITOREȘTI
(Urmare din pag. I)

înșfăcat gigantul de oțel și l-au 
urnit -dintr-o zmucitură.

— Pină aici e bine !, a ex
clamat satisfăcut șeful de e- 
chipă. Dac-o fi tot așa și in 
continuare...

Inima a început să-i bată cu 
putere. „Dacă se rupe brațul 
macaralei?", „Dacă r.-o intra 
cuptorul în locul ce i-a fost hă
răzit ?", „Dacă... ?" întrebării^ 
se adunau și i se învălmășeau 
în minte, îl atacau necruțătoare 
din toate părțile... Parcă și mii- 
nile au început să-i tremure... 
Mai ales cind și-a privit ortacii 
și și-a adus aminte că pe toți 
îi așteaptă acasă copiii, neves
tele. S-a socotit întotdeauna un 
om curajos, îndrăzneț, dar acum 
— e pe cale s-o recunoască 
singur — a riscat totuși prea 
mult. „Daca se întimplă o ne
norocire ?"

între timp, macaraua turn cu
rase cuptorul pînă aproape de 
locul pe care trebuia să rămi
nă definitiv. în acel moment 
Năstase a auzit vocea tunătoa
re a inginerului Doda :

— Cine intră să facă legătu
rile ?

— Cine să intre ? a întrebat, 
la rîndu-i, șeful de echipă: Eu !

în cîteva clipe a fost sub cup
tor. Mina nu-i mai tremura. 
Dimpotrivă ! Se simțea parcă 
mai stăpin pe el ca nicioda
tă. întorcind capul a simțit ră
suflarea caldă a maistrului Mi- 
țiu și a inginerului Doda. Nu 
era singur...

Au început să execute legă
turile cu atenție, in timp ce 
cuptorul cobora lin, ca o pasă
re uriașă. Contactul cu 
patul de ripare s-a trans
format intr-un scrișnet pre
lung de metal strivit. Oa

centrele de fotbal de 
juniori, spre, liceele de 
școlile cu program 
ducație fizică, organizatc^^ 
rămas impasibili, făcind^^ 
mandări vagi, confuze 
de realitate. In 
cizare, Comisia de orgai^H 
Cupei tineretului „trimi^K 
vii de 14 ani la aceeași Kg 
rie de virsta cu cei din 
de 19 ani, ceea ce este 
o aberație în sport...". !;■?» 

Observațiile și propune^B 
sint judicioase. Cele 3 Bl 
pondențe expediate redat^B 
care vă ocupați de acel^B 
biect vor fi trimise Fec^B 
române de fotbal.

SOLDAT KEREKEȘ gB 
Nu e nevoie să vă 
scuze. Scrisoarea dv. nM 
deranjat deloc ci, 
vă. Ne scrieți că pentt^B 
„tenisul înseamnă foarte H| 
Ne bucură, desigur, că r-vJ 
un participant la primele M 
ediții ale „Cupei Scinteii^K 
retului la tenis". Vă maniU 
satisfacția că sinteți 
că vi s-a dat voie să part^B 
și anul acesta la întrecerii 
rește, competiția este deH 
tuturor categoriilor de 
deci și militarilor în teU 
După cum ați putut a/ZaH 
ziarul nostru, întrecerile B 
de masă ale celei de a 
ții a „Cupei Scinteii tinereU 
au fost declanșate, ele B 
rindu-se de o participară^ 
meroasă. ga

Terenuri sportive B 
cu porțile c/csa/B 

pentru pionieri și eB
Am primit la redacție I 

corespondență din parM 
Clubului sportiv Olimpia^ 
București, pe care o repB 
ducem spre cunoștință orB 
nizatorilor activității spoB 
ve de masă pentru pioniH 
și școlari: „Pentru continM 
îmbunătățire a activității ■ 
educație fizică și sport W 
municipiul București, CluB 
sportiv Olimpia pune la c/H 
poziția pionierilor și elevii^ 
IN MOD GRATUIT. terenU 
rile din cadrul Bazei spor® 
ve „Stadion" din șoseaua I® 
tan nr. 176—204 (relații la t® 
lefon 21 42 96) in zilele <■ 
luni și pină vineri, intre or® 
le 7,30—10.30. Organizații^ 
de pionieri și de U.T.C. d® 
școlile din împrejurimi, c® 
drele didactice de specialii® 
te pot să-și organizeze dif® 
rite acțiuni cit și orele aB 
educație fizică și sport ' jB 
terenurile bazei sporttuB 
conform unui program stabB 
lit din țimp de comun acarB 
cu conducerea clubului"< B

Pentru frumoasa inițiativa 
care sperăm că va fi prelusB 
tă și de alte cluburi și aso] 
ciații din Capitală și din tal 
ră — vacanța însăși recnl 
man dă asemenea acțiuni -I 
să consemnăm și numell 
semnatarilor scrisorii: prnfl 
Mihai Anghel, președintele 
clubului, și prof. Ioan Dinu-l 
lescu, șeful sectorului da 
propagandă. în ce ne priveșl 
te așteptăm să fim invitații 
de organizațiile U.T.C. dini 
școli pentru a scrie despre] 
competițiile, manifestările pd 
care le organizează pe terc-| 
nurile amintitei baze spor
tive.

C. V.

rilor Olimpice de vară, au sosfl 
la Montreal 2 161 sportivi, oficial 
și antrenori. Miercuri, în SătlB 
olimpic au avut loc festivitățile dl 
ridicare a drapelelor României 1 
Irlandei. în cursul zilei de joi aii 
mai sosit la Montreal delegațiill 
sportive ale Tailandei, Nigeruluil 
Ghaneî și Noii Zeelande. |



al guvernului român

SESIUNEA E.C.O.S.O.C

DE ȚĂRILE
ROMANIA

regio-făcută cu 
Consiliului

declarație 
lucrărilor

TEXT 
INTRE

ARE LA BAZĂ UN 
MEMBRE ALE „GRUPULUI CELOR 77-, 

CARE Șl

XX a sesiune a Consiliului
Ajutor Economic Reciproc

Fr

înnoiri la sud de Rio Grande
fu delegațiilor primiți de tovarășul 
Stoph • intilniri ale primului ministru Convocarea Congresului 

Tinerilor Comuniști 
din Cuba

• Dezvoltarea
siderurgiei
mexicane

tribuind Ia făurirea unei depline 
și reale independențe econo
mice.

0 Peru: roadele

Tlin continuă lucrările 
XXX-a sesiuni a 

kr de Ajutor Economic 
Joi a luat cuvintul 

1 Manea Mănescu. pri- 
ustru al Guvernului Re- 

Sodaliste România, 
torul delegației române 
tr.îe la sesiune.

★
eeași zi. președintele 
i-ai de Stat al R.D.G., 
; ’.Vilii Stoph, a primit 
delegațiilor și secretarii 
yov centrale ale parti- 
r—Liniște și muncitorești 
Kâcipă la cea de-a XXX- 
B a Consiliului de Aju- 
tocaic Reciproc.

prilej, tovarășul Ma- 
tescu. primul ministru 
rr.ului Republicii Socia- 
r-tânia a transmis țo-- 

Willi Stoph, președin- 
ocsiliului de Stat al 
din partea tovarășului 
Ceaușescu. președintele 
■ Socialiste România, 
cordial și cele mai bune 

e sănătate, precum și 
'■_cee= poporului Repu- 

XecQoacjte Germane in 
socialismului.

r.-d. tovarășul Wiîli 
rjgat pe primul mînis- 

ăr. să transmită tova- 
Nicolae Ceaușescu un 

jefaros. precum și cele 
e urări de prosperitate 
sporul român.
CC al P.S.U.G., Con
stat și Consiliul de 

al R.D.G. au oferit o 
:n cinstea delegațiilor 

nte la cea de-a 
C-a sesiune a C.A.E.R.

*
• arășul Manea Mănescu, 
— ministru al Guvernului 
sbedi Socialiste România, 
tocătorul delegației române 
.ș.ur.ea C.A.E.R., s-a întîl- 
joL cu tovarășul Aleksei

Kosighin. președintele Consi- 
liului de Miniștri al U.R.S.S., 

' conducătorul' delegației sovieti
ce la sesiune. în timpul întîlni- 
rii, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească, 
cei doi șefi de guvern au abor
dat probleme de interes reci
proc privind dezvoltarea n 
continuare a colaborării și coo
perării economice și tehnicn- 
științifice dintre Republica So
cialistă România și Uniunea So
vietică.

De asemenea, tovarășul Ma
nea Mănescu s-a întilnit cu Lu- 
bomir Strougal, președintele Gu
vernului R. S. Cehoslovace, 
conducătorul delegației ceho
slovace la sesiune. Cu acest 
prilej, s-au examinat acțiunile 
care vor fi întreprinse de gu- 

. vernele celor două țări în scopul 
dezvoltării relațiilor de colabo
rare și cooperare economică ro- 
mâno-cehoslovace. înțîlnirba s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
prietenie și deplină înțelegere.

Primul ministru al guvernului 
român s-a întilnit, totodată, cu 
Gyorgy Lazar, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Un- 

. garc, conducătorul delegației 
' ungare: la sesiune.,, Cei doi șefi 
de „guvern. au abordat,' intr-o 
atmosferă caldă. prietenească, 
probleme privind dezvoltarea în 
continuare a raporturilor de 
prietenie și a colaborării și coo
perării dintre România și R. P. 
Ungară.

Primul ministru al guvernului 
român s-a întilnit, de aseme
nea, cu Dobrosav Ciulafici, vice
președinte al Consiliului Execu
tiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, 
conducătorul delegației iugo
slave la sesiunea - C.A.E.R., cu 
care a făcut un util schimb de 
opinii în probleme ale colabo
rării și cooperării economice 
dintre cele două țări.

Cel de-al treilea Congres 
al Uniunii Tinerilor Comu
niști din Cuba (U.J.C.) va 
avea Ioc în luna aprilie 1977, 
s-a anunțat oficial la Ha
vana.

Hotărîrea a fost adoptată 
în cadrul unei plenare a 
C.C. al U.J.C. Congresul va 
analiza noile sarcini ce 
revin Uniunii Tinerilor Co
muniști în munca de edu
care politică, ideologică, 
culturală, morală, patriotică 
și internaționalistă a tinerei 
generații cubaneze, pe baza 
liniilor fundamentale trasate 
de primul Congres al P.C. 
din Cuba.

Conferința de presă
a premierului britanic

Primul ministru 
James Callaghan, 
în cadrul unei conferințe de 
presă, că este optimist în pri
vința perspectivelor de redre
sare a economiei britanice. El 
a precizat că guvernul a exa
minat diferite aspecte legate de, 
lansarea unei noi strategii în 
domeniul industrial, care sâ 
permită ameliorarea exporturi
lor Marii Britanii în actuala 
conjunctura economică mon
dială, între care un memoran
dum elaborat de grupurile de 
lucru ale sindicatelor și patro
natului in legătură cu. dificul
tățile si perspectivele existente • 
în 37 de sectoare industriale.

Primul ministru a. declarat în 
cadrul conferinței sale de presă ■ 
că .în perioada următoare se va 1 
acorda prioritate industriilor 
producătoare de bunuri manu
facturate și . a subliniat că, în 
prezent, se conturează o abor
dare mai realistă a necesității 
cooperării tuturor ramdrrlpr in- : 
dustriale in vederea redresării: 
economiei naționale, în cadrul 
unui program pe termen lung.

al Angliei, 
a declarat,

Ministrul afacerilor externe, 
George Macovescu, a fost primit 
de cancelarul federal, Helmut 
Schmidt.

Cu acest prilej, oaspetele ro
mân a adresat cancelarului fe
deral un mesaj de salut din 
partea președintelui Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a primului, minis
tru al guvernului român, Ma
nea Mănescu.

Mulțumind, cancelarul Helmut 
Schmidt a evocat cu plăcere în- 
tilnirea sa cu președintele 
Nicolae Ceaușescu din luna iu
lie 1975. dc Ia Helsinki, și a a- 
dresat, la rîndul său, președin
telui Nicolae Ceaușescu și pri
mului ministru al guvernului, 
Manea Mănescu, salutul său cor
dial. însoțit de cele mai bune 
urări.

în cadrul convorbirii s-a e- 
fectuat un schimb larg de ve-

deri asupra relațiilor bilaterale 
și asupra unor probleme ac
tuale ale vieții internaționale, 
îndeosebi privind tendințele și 
perspectivele raporturilor eco
nomice mondiale, s-a evidențiat 
voința comună a celor două gu
verne de a extinde bunele ra
porturi dintre România și R.F.G. 
și. în acest scop, de. a găsi cele 
mai potrivite căi de dezvoltare 
a cooperării economice, cultu
rale, științifice j?i ' ~
comun acord, s-ă 
asemenea evoluție 
numai intereselor 
țări, ci și întăririi 
operării in Europa.

La întrevedere, desfășurată în
tr-o atmosferă de cordialitate, 
au fost de față ambasadorul 
României la Bonn, Ion Morega, 
și ambasadorul R.F.G. la Bucu
rești, Erwin Wickert.

tehnice. De 
relevat că o 
servește . nu 

celor două 
păcii și co-

Siderurgia mexicană figu
rează între ramurile industriale 
de tradiție în America Latină, 
ocupînd în prezent pe continent 
locul al doilea, după Brazilia, 
cu 4 696 000 tone de oțel (in 
1973—1974). Ceea ce caracteri
zează însă, in ultima vreme, si
derurgia mexicană este expan
siunea producției și rapida sa 
diversificare. Cu 35 de ani în 
urmă. Mexicul dispunea doar 
dc un singur obiectiv industrial 
siderurgic, cu o capacitate și o 
gamă reduse de produse livra
bile pe piața internă : piese de 
turnătorie, profile, fier pentru 
beton armat. Astăzi, statul me
xican răspunde necesităților 
sale interne la produsele tradi
ționale menționate, dar și la di
verse tipuri de oțeluri speciale, 
eu un grad sporit de prelucrare. 
Mai mult. Mexicul a devenit în
tre timp și exportatorul 
tregi game de produse 
tip. Studiile elaborate 
cialiști prevăd o mărire
ximativ 10 procente a produc
ției siderurgice mexicane în de
ceniul 1971—1980. Această pu
ternică sporire a capacității pro
ductive va fi însoțită dc o mai 
justă repartiție teritorială a uni
tăților industriale. In acest 
scop au și fost luate o serie de 
măsuri concrete, cum ar fi con
struirea unei uzine, cu o capa
citate de 500 000 tone în apro
piere de Puebla, a unui laminor 
de țevi în statul Veracruz și, 
mai cu seamă, edificarea cen
trului siderurgic Las Truchas. 
Toate aceste obiective, ca și cele 
în curs de realizare, semnifică 
o etapă importantă a dezvoltă
rii siderurgiei Mexicului, con-

unei în
de acest 
de spe- 
cu apro-

★ ★ ★

ecesitdtea întreprinderii de măsuri 
gente in vederea edificării unei noi 

ordini economice internaționale 
OIECTUL DE „DOCUMENT FINAL' 
opus------------------------------

• DAVID STEEL A FOST 
ALES lider al Partidului libe
ral —- al treilea partid ca mă
rime din Marea BritanieJ Steel 
este membru al Camerei Comu
nelor și a fost timp de mai 
multi ani organizator („Whip") 
al grupului parlamentar liberal 
din Cameră.

El ii succede în acest post lui 
Joe Grimond. care a deținut 
funcția de lider ad-interim al 
Partidului liberal după demisia, 
ia 10 mai a.c. Jeremy
Thorpe.

Ministrul afacerilor externe al 
R. F. Germania, Hans-Dietrich 
Genscher, a oferit, miercuri 
seara, un dineu in onoarea mi
nistrului afacerilor externe al 
României, George Macovescu.

în toastul său, Hans-Dietrich 
Genscher a. relevat, între altele, 
că actuala vizită a ministrului 
român al afacerilor externe în 
R.F.G. constituie o nouă expre
sie a strînselor relații stabilite 
între cele două țări, a dorinței 
comune de a extinde în con
tinuare aceste- raporturi.

- El a‘subliniat interesul viu al 
celor două părți in sporirea vo
lumului schimburilor comercia
le, relevînd că există mari po
sibilități pentru cooperarea in
dustriala dintre întreprinderi 
din România și R.F.G.

Referindu-se la situația din 
Europa, vorbitorul a subliniat că 
priit Conferința pentru secu
ritate și cooperare pe continent 
s-au pus la baza procesului de 
destindere nu numai principii, 
dar și numeroase măsuri con
crete menite să asigure trans
punerea lor în viață. In per
spectiva proiectatei intilniri de 
la Belgrad, din 1977 — a sub- 
lțpiat. el — este de cea mai 
mare importanță continuarea 
eforturilor pentru realizarea pre
vederilor convenite, la Helsinki. 
Dorim să punem succesele și 
realizările in relațiile dintre ță
rile noastre în slujba convie- 

prietenești intre statele

din Europa — a declarat în în
cheiere Hans-Dietrich Genscher.

Ministrul afacerilor externe al 
României, George Macovescu, a 
exprimat satisfacția pentru fap
tul că raporturile dintre cele 
două țări s-au dezvoltat sub
stanțial, subliniind că acest fapt 
servește nu numai intereselor 
celor două țări, ci și cauzei ge
nerale a păcii-și înțelegerii, de
pășirii vechilor stări de imobi
lism și rigiditate in relațiile 
intereuropene. Vorbitorul a re
levat rolul hotărîtor jucat in 
această evoluție de dialogul la 
cel mai înalt nivel stabilit în
tre cele două țări și,’ în mod. 
deosebit, de vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu în R.F.G. in 
1973. precum și întilnirea sa cu 
cancelarul- Helmut Schmidt, la 
Helsinki, anul trecut.

Acest dialog, la care trebuie 
adăugate numeroasele contacte 
și vizite reciproce între membrii 
celor două guverne, între per
sonalități de frunte ale vieții 
politice, economice și culturale 
din cele două țări, reflectă un 
climat de colaborare perma
nentă. un progres neîntrerupt al 
relațiilor noastre bilaterale.
’Vorbitorul a exprimat dorința 

ca raporturile dintre România 
și R.F.G. să înregistreze ooi pro
grese. in spiritul declarației 
solemne comune semnate de 
conducătorii celor două țări in 
1973. și care reprezintă o ade
vărată cartă a bunelor relații 
așezate pe temelia solidă a prin
cipiilor de drept internațional, 
care, de fapt, trebuie să guver- 

raporturile dintre toate 
statele. în încheiere, ministrul

legii minelor
Anul acesta s-au împlinit 5 

ani de la adoptarea de către gu
vernul revoluționar peruan a 
legii minelor, în baza căreia 
toate zăcămintele sint conside
rate „bunuri proprietate de 
stat, inalienabile și imprescrip- 
tibile“. înainte de adoptarea 
legii minelor, statul nu dispunea 
de instrumente legale care să 
asigure valorificarea bogățiilor 
minerale în interesul țării. în
tr-o perioadă de 15 ani, care a 
precedat legea din 1971, din 
beneficiile realizate în indus
tria minieră. statului i-a re
venit mai puțin de o treime. In 
prezent, activitatea productivă 
din industria minieră și comer
cializarea minereurilor furni
zează circa 50 la sută din valoa
rea exporturilor, respectiv 650 
milioane dolari anual. Pentru a 
asigura exploatarea zăcăminte
lor existente și, în acest fel, fo
losirea resurselor financiare ob
ținute pentru impulsionarea 
dezvoltării 
vernul 
investit 
diverse 
minier. 
Perului 
situației 
dc materii «._____  !_ ___ ___
vedere. în acest sens, extinde
rea capacității rafinăriei de cu
pru și a fabricii de îngrășă
minte de la Bayovar, intrarea 
in producție, în 1979, a unei 
rafinării de zinc, dezvoltarea 
altor ramuri industriale.

Rica a aprobat începerea lucră
rilor de aplicare a îmbrăcămin
tei asfaltice pe șoseaua Na
ranjo — Ciudad Quesada 
vestiții 2 milioane dolari) și a 
celor dintre Cervantes și 
rialba (investiții 1,1 milioane 
dolari). Pînă la sfîrșitul acestui 
an, urmează să se încheie lu
crările de construire a altor 
șase drumuri de interes național, 
în timp ce lucrările la calea ru
tieră care va lega localitățile 
Tarcoles și Loma, de pe coasta 
Pacificului, vor fi terminate în 
1978.

(in-

Tur-

Investiții pen
tru regiunea
Darien din
Panama

pentru
altor sectoare, gu- 

revoluționar peruan a 
1 200 000 000 dolari in 
proiecte clin sectorul 

Strategia dezvoltării 
vizează, însă,, depășirea 
de „țară producătoare 

prime". Se au in

Modernizarea
rețelei rutiere
in Costa Rica

Ministerul Lucrărilor Publice 
și Transporturilor din Costa

Guvernul panamez a elaborat 
de curînd un amplu plan de in
vestigații privind dezvoltarea zo
nei Darien, aflată la frontiera cu 
Venezuela. In prima etapă a fost 
realizat un studiu complet re
feritor la resursele economice 
ale regiunii și condițiile sociale. 
Astfel, specialiștii de la Minis
terul Planificării și Politicii 
Economice au aprecit că 6,9 la 
sută din totalul terenurilor sint 
apte pentru culturi agricole in
tensive, 25.9 la sută pot servi 
pentru pășune și 42,6 la sută 
sint acoperite cu păduri bogate, 
a căror exploatare masivă va 
începe în curînd. S-a hotărît ca 
19,8 la sută din totalul păduri
lor să fie conservate ca „păduri 
dc protecție". Subsolul regiunii 
Darien oferă, la rindul său, 
perspective promițătoare, cer
cetările atestind existența pie
trelor semiprețioase și a unei 
bogate game de minereuri. Mari 
posibilități de dezvoltare oferă 
și resursele piscicole ale zonei.

Prima zi de lucru la bordul
stației „Saiiut-5“

Un discurs

Intr-o 
iiejul ______
xmomic și Social al O.N.U. de

Abidjan, directorul executiv 
Organizației Națiunilor Unite 

nrru‘ dezvoltare industrială 
> N.UiD.I.), Abd-EI Rahman 

a cerut „bogaților să 
.•■piz-.dă săracilor", subliniind 

1 venit timpul ca țările dez- 
sâ treacă la acțiuni con- 

.r. această direcție.
reprezentantul Bangladesh a 
iprmtaî speranța că ECOSOC 
. :?-Tibui prin acțiunile sale, 
sjogate cu cele ale altor or- > 
■Iflinc' ale :O;N.U., la „înlătu- 
• - ::ametei din lume".
Befal delegației din Togo a 
ftisaiax necesitatea unui sis- 
s mondial renovat, care să 
«pundă aspirațiilor de pro-

- ale tuturor popoarelor. El 
carcomunității internațio- 

stabilirea unei orientări ge- 
■raie susceptibile sâ dea co- 
- i_- : internaționale un con- 
mc r.cu și reaîist, care să asi- 
r*  prosperitatea tuturor, in- 
MKtrl ale celor grav atinse de 
n economică, de secetă, ale 
nr mai puțin avansate.
L'-rrzentantul Liberiei a de- 

eea mai mare parte 
dezvoltate continuă să 
e sălbatic și irațional 
lumii și îndeosebi ale 

in curs de dezvoltare.
r*tul  Cehoslovaciei a ce- 
ănnrea unui control mai 
asupra societăților trans-

naționale și ca grupurile 
nale să fie mai mult încurajate 
în vederea eliminării influențe
lor capitalului monopolist.

Reprezentantul Iordaniei a 
cerut un efort mai , mare din 
partea comunității internațio
nale, în ansamblul ei. pentril a 
garanta țărilor în curs de dez
voltare o creștere și d dezvol
tare armonioasă. Delegatul 
R.D.P. a Yemenului a arătat că 
țările dezvoltate și celt in qjrs 
de dezvoltare trebuie să gă
sească noi căi de cooperare.

în paralel cu dezbaterile ge- 
< ne rale se desfășoară ,b<iijterișă 
activitate de convorbiri și con
tacte bilaterale și pe grupuri de 
țări;în vederea elaborării docu
mentului final denumit „De
clarația de la Abidjan" care să 
consemneze încheierea în capi
tala Coastei de Fildeș a primei 
părți a reuniunii de vară a 
„E.C.OS.O.C.".

La baza acestui document se 
află un text propus de țările 
membre ale „Grupului celor 
77", între care și România, axat 
pe sublinierea necesității ur
gente de a se întreprinde mă
suri ferme, hotărâte, în vederea 
edificării unei noi ordini eco
nomice internaționale și eli
minarea, cu prioritate, a feno
menului. subdezvoltării. .Textul 
acestei declarații a fost difuzat 
ca document oficial de lucru al 
E.C.O.S.O.C..

B EXISTA, TOTUȘI, VIATA ÎN UNIVERS? Chiar dacă nu se i 
îescopsri urme de viață pe planeta Marte, nu înseamnă i 
: ar putea exista altundeva, in univers, estimează repent i 

spațial danez .Asger Lundbak. în special pe Titan,, eel 1■ . ■ . _ ____ Coiurn novorr-1 spaiiai uanez. - ------ - --- •
mare dintre cei zece sateliți ai planetei Saturn, care,pre- A 

nn pveinri Dosibilitatea existenței vieții. Fo- » 
i 

î

I 
i

î

I 

î

î 

_ _____ _____________ _________ _________ _ . î
teșiră .a Cagnes-sur-Mer. între 6 și 10 iulie, trancezul Jjufques | 

a deputat 317 partide, din care a ciștigat 275. a pier- ) 
• • ... o monturi' rtlilp’ «

condiții ce nu exclud posibilitatea existenței vieții. Fo- 
f—-J Ie cu raze infraroșii demonstrează că Titan posedă, o I 
c -â atmosferică ce face ca temperatura, deși joasă, să fie

- dicatâ la suprafața satelitului decit lasă să se presu- ' 
Li s-.udiile teoretice, explică savantul danez. Remarcînd ur- 
- metan și amoniac — apreciate a exista pe Titan — 
r»- Lundbak afirmă că fără prezența acestor două gaze nu

putut să fie viață pe Terra. Nimic nu a intervenit ca
'--’•azică posibilitatea existenței vieții pe Titan, al cărui ,
- de aproximativ 4 000 de kilometri, reprezintă cam 
-*•  du» cel al Pămîntului • stadion GONFLABIL PEN- 
VIITOARELE jocuri OLIMPICE? . Un stadion gonflabil, 
cu scaune care se pot plia, aceasta este propunerea pe 
a făcut-o marți arhitectul francez Jean Paul Bourdier,

a Montreal. în fața a 600 de ingineri și arhitecți din 50 de 
i el a arătat că, în loc să se construiască noi șj. costisi- 
-u « -stalații la fiecare patru ani, în orașele care găzduiesc 

-p:ada. ar fi mai rentabil să se fabrice un stadion gopfla- 
a » cărui scaune să se poată plia. Acest tip de stadion

• -*-  .ega de un dirijabil prin cabluri, în lungul cărora un
» mișcător ar putea să coboare, la nevoie • RALIUL
m VsrsiLOR VECHI, plecarea în cel de-al 11-lea raliu al ma- i 

rechi de la Monte Carlo, veritabil „muzeu pe roți" al 
este dată miercuri în diferite orașe europene. I 

M -ie participant participă la acest raliu, la bordul unor au-
— 3ueatti. Aston Martin, Bentley, Rolls Royce, Peugeot I 

« -dec de epocă, pentru a ajunge vineri seara la Mo- 
. . C1ȘTIG DE CAUZA MĂRIEI CALLAS. Cintăreața Ma-

as a obținui miercuri la Paris o importantă sumă, drept 
- -ixloire din partea ziarului parizian „Journal de Dinipnche-. 

tar.a cunoscuta actriță i-a intentat un proces pentru... pu- ( 
’• -a--*a  unei fotografii puțin avantajoase. Pe clișeu, făcut in 
-- unei repetiții. Maria Callas apare, intr-adevăr, intr-o . 

exprimlnd disperarea, se pare ca urmare a unei difi-
• :n ?• lua o anumită notă muzicală • IN LUPTA CO.N- 
•nt secetei, guvernul belgian -a adoptat măsuri stricte -de

*■ -i^are a consumului de apă. S-a cerut astfel populației 
folosirea mașinilor de spălat rufe și vase de a

-a apa folosită la bucătărie pentru udarea grădinilor sau , 
.-1 . mașinilor și de a nu umple băile decît pînă la ju-
r . r-p- ce nu vor respecta aceste măsuri vor fi sancțio-

. >‘l CIXD- NEÎNTRERUPT ȘAH TIMP DE 90 DE ORE ȘI
• MINUTE, un jucător francez de șah, în vîrstă de 55»d,e anii,: 1 

enzat pur și simplu — după - cum se exprimă agenția.
. 7>-esse — recordul lumii la jocul neîntrerupt, deținut " 
ce ore de un tînăr britanic de numai 17 ani. în cadrul , 
ie-a’ \T-Iea festival internațional de șah care se des-

T*  —,------ — -------- -
f. x si a făcut 8 meciuri nule.

. ir

n<

de grenade fu-

DEJUCAT 
DOMINGO

mic și 
mează 
cursul

COMPLOT
LA SANTO

• POLIȚIA DOMINICANA

cum dintre cele dc 
pe planul relațiilor bilatc 

rale, cit și pe pian internațional.

Cosmonauții so
vietici Boris Voiînov 
și Vitali Jolobov 
și-au început ziua 
de joi, prima zi 
completă de . lucru în 
spațiul extraterestru 
la bordul stației 
,,Salîut-5“, prin de- 
conservarea și veri
ficarea aparatelor, 
după care au trecut 
la realizarea pro
gramului de lucru 
stabilit pe Pămint. 
Dună cum relatează 

ia TASS. acest 
consa- 

lor geo
logice. studie- 

fenomenelor at
mosferice, cercetării

am

R. S. CEHOSLOVACA - Termocentrala de 800 MW de la Detma- 
rovice, in apropiere de Karvina, nordul Moraviei

Victimele cutremurului
din Indonezia

Peste șase mii de 
persoane și-au găsit 
moartea cu prilejul 
cutremurului de pă- 
mînt care a devastat 
la 26 iunie a.c. regiu
nea din sud-estul 
provinciei indonezie
ne Irian Jâya, a a- 
nunțat agenția indo
neziana de informa
ții Antara. Potrivit 
sursei citate, pînă în 
pr.ezent .au fost des
coperite 426 de ca
davre, în vreme ce 
alte 5 800 persoane 
sint ' date dispărute.

Directorul general al 
Departamentului de 
Interne, colonelul Su- 
wondo, a declarat că 
peste 5 000 de agri
cultori au fost ingro- 
pați sub alunecările 
de - teren care, s-au 
produs cu prilejul se
ismului ce a măsurat 
o intensitate de 
grade pe scara 
hter.

Alunecările-de 
ren au afectat
turițe pe o suprafața 
totală de 28 000 hec- 

distrus

7.2 
Ric-

te- 
cul-
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CIRC ÎN CIRC: Scala (orele 10: 
13: 16,15; 19,15); Grădina Lucea
fărul (ora 20,30).

PORUMBELUL : Capitol (orels 
9,30; 11,45: 14; 16,15; 18,30; 20,45), 
Grădina Capitol (ora 20,15).

PAPILLON : Patria (orele 9; 
12; 15; 18; 21), Favorit (orele 8,30; 
11,30; 14.30; 17,30; 20,30), București 
(orele 8.30; 11,30; 14,15; 17,30; 20,30), 
Grădina București (ora 20.15). 
Grădina Dinamo (ora 20,15).

INSTANȚA AMÎNA PRONUN
ȚAREA : Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20), Cotroceni (o- 
rele 10; 12,30; 15; 17,30; 20). Gră
dina Aurora (ora 20,15),

CONTELE DE MONTE CRISTO : 
Luceafărul (orele. 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15;-20,30);Festival. (orele 9; 11,'15; 
13,30; .16,; 18,Soț 21), Modern (orele 
9; .11,15; 13,30; 16; 18,15.; .20,45),
Grădina,-, Festival (ora 20,15), Gră
dina Modern ■ (ora 20,15),' Patinoa
rul „23 August" (ora 20,15). ‘

AVENTURILE CELOR TREI 
MUZICANȚI : Victoria (orele-9.30; 
11.30-;,’ 14,: 16:30: 18,30: 20.30)»- Bu- 
zești (orele 9f. 11.15; 13.30: 16: 18.15;

.15).
FRATELE MEU ARE UN FRATE

din
Oksibil,

Ei-

parțial 10 sate 
districtele 
Kurima, Nalka, 
potek — toate situa
te in Valea Baleim 
— precum și 
trictul Bimei.

Președintele 
harto a ordonat or
ganizarea imediată 
de echipe de salvare 
sprijinite de. forțele 
aeriene, precum și 
de departamentele a- 
facerilor sociale și de 
interne in vederea 
ajutorării sinistra-

dis-

Su-

unor fenomene care 
se produc în spațiul 
cosmic, efectuării 
unor experiențe 
tehnologice în con
diții de .impondera
bilitate, ’ verificării 
unor sisteme și ins
talații de la bordul 
laboratorului spațial. 
Toate sistemele sta
ției „Saliut-5" func
ționează normal, sta
rea sănătății celor 
doi cosmonauți este 
bună.

Referindu-se
noul experiment ex
traterestru. unul din 
vețeranii cosmonau
ticii sovietice, genc- 
ral-maior Vladimir

ia

Șatalov, a declarat 
că operațiunea de 
cuplare a navei 
„Soiuz-21“ cu stația 
Saliut-5" s-a efec

tuat cu un consum 
minim de combusti
bil și exact în mo
mentul prevăzut prin 
calcule. El a preci
zat că în sistemele 
de cuplare nu au in
tervenit elemente 
noi și că reducerea 
consumului de com
bustibil este legală 
de plasarea exactă a 
navei spațiale pe or
bită. Această mane
vră a fost realizată 
cu deosebit succes 
de echipaj.

al președintelui 

Venezuelei

PE SCURT «PE SCURT» PE SCURT «PE SCURT «PE SCURT

• PESTE 4 000 PERSOANE au 
participat Ia o manifestație des
fășurată in cartierul muncitoresc 
Carabanchel, din Madrid, in 
sprijinul cererii de amnistiere a 
deținuților politici. Manifesta
ția a fost organizată la apelul 
Partidului Comunist și al unor 
grupări socialiste.

Garda civilă și poliția au in
tervenit împotriva demonstran
ților. făcind uz 
migene.

___ ,__ a 
dejucat un complot care viza 
destituirea șefului statului. Joa
quin Balaguer. s-a anunțat ofi
cial la Santo Domingo.

Potrivit poliției, acest complot 
este cel de-al șaselea descope
rit de autoritățile dominicane în 
decurs de o lună.

• PREMIERUL spaniol desem
nat, Adolfo Suarez, a anun
țat formarea noului guvern, care 
este compus din 19 miniștri. 
Portofoliul afacerilor externe a 
revenit lui Marcelino Oreja A- 
guirre. in timp ce ministru al 
afacerilor interne a fost numit 
Rodolfo Villa. Noul Cabinet a 
depus, joi, jurămintul in fața 
regelui Juan Carlos.

REUNIUNE MINISTERIALA
A.S.E.A.N.

A

• MINISTRUL DE EXTERNE 
SINGAPOREZ, S. Rajaratnam 
a deschis lucrările unei reuni
uni ministeriale a Asociației Na
țiunilor din Asia de sud-est 
(A.S.E.A.N.), consacrată promo
vării cooperării regionale in 
domeniile social, politic, econo-

cultural. Reuniunea ur
să se desfășoare pe par- 
a trei zile. .

PERSOANA ȘI-A PIER- 
VIAȚA la Belfast în 

incidentelor care s-au

• O
DLT 
cursul 
firodus joi in Irlanda de Nord.
ntr-o școală din același oraș 

au fost descoperite din întîm- 
plare aproape 100 kilograme de 
exploziv.

• TOVARĂȘUL Constan
tin Oancea, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
șeful delegației, țării noastre 
la sesiunea Consiliului Eco
nomic și Social al O.N.U. 
(ECOSOC) a făcut o vizită 
ministrului cooperării din 
Coasta de Fildeș, Kaul Me- 
ledje.

In cursul întrevederii a 
avut loc uri schimb de pă
reri asupra stadiului și posi
bilităților dezvoltării relații
lor . de cooperare tehnică și 
științifică dintre cele două 
țări.

• In 
TALE 
preturile 
în luna .. ______ ___ __
0,8 la sută, a anunțat Organiza
ția pentru dezvoltare economică 
și cooperare (O.E.C.D.). La ni
velul întregii organizații, care 
cuprinde 24 de state, în perioada 
aprilie 1975 — mai 1976 creș
terea a fost de 9 la sută.

TARILE occiden- 
INDUSTRIALIZATE 

de consum au crescut 
mai a acestui an cu

GUSTAV HEINEMANN
A ÎNCETAT DIN VIAȚA

• AGENȚIA D.P.A. INFOR
MEAZĂ că, miercuri seara.

încetat din viață Gustav Heine
mann, fost președinte al R.F. 
Germania în perioada 1969— 
1974, primul șef de stat social
democrat al R.F.G.

• DUPĂ CUM REZULTA din 
prevederile oficiale pe anii 
1977—1981, regimul de la Seul 
intenționează să dubleze chel
tuielile sale militare, ele ur- 
mind să atingă suma de 1821 
miliarde woni. Aceste cheltuieli 
se vor acoperi, în mare parte, 
prin majorarea impozitelor.

• In urma inundațiilor 
care au avut loc în sudul Vene- 
zuelei 20 000 de persoane au 
rămas fără adăpost, s-a anun
țat oficial la Caracas. Pagubele 
materiale, produse de ploi, sint 
estimate la aproape 18 000 000 
dolari.

„AMARTIZARE" AMiNATA
• N.A.S.A. A AMINAT, pen- 

tru a 
sondei spațiale „Viking 1“, care 
fusese prevăzută mai întîi pen
tru 4 iulie și apoi pentru 17 iu
lie. Măsura a fost luată după 
examinarea, cu ajutorul 
telescopului de la Arecibo 
to Rico), a ultimei zone 
care s-a dovedit a fi de 
ori mai 
respinsă 
Centrul 
studiază
posibil de amartizare, ale cărui 
fotografii au fost transmise dc 
sonda spațială. Dacă acesta se 
va dovedi propice, plasarea lină 
pe suprafața marțiană ar putea 
avea loc la 20 iulie.

doua oară, amartizare»

radio- 
(Por- 
alese, 
două 

ceaaccidentată decît 
inițial. Experții dc la 

de control al zborului 
în prezent un nou loc

FORMIDABIL: Doina (orele 15,30; 
17,45; 20).

PISICA JUNGLEI î Doina (orele 
9,30; 11,15; 13.15).

prima PAGINA: Volga (orele 
9; 11.15; 13.30; 15.45; 18: 20.15).

CERUL E CU NOI : Dacia (orele 
15.45; 18; 20,15).

CORUPȚIE PE AUTOSTRADA : 
Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Flamura (orele 9,30; 
11.30; 13,30; 15,45; 18: 20,15), Gră
dina Tomis (ora 20,30).

TOM ,ȘI JERRY : Tomis (orele 
8,15; 10,15; 12,15; 14.15; 16,15; 18.15; 
20.15).

ROMANȚA DESPRE - ÎNDRĂ
GOSTIȚI : Viitorul (orele 15,30; 
18; - 20).

STEAUA FERICIRII CAPTIVE : 
Arta . (orele 15,30; .19). Grădina 
Arta'/.(ora 20,30). ..

MR. MAJESTYK : Cosmos (ore
le 15.30; 18: 20,15).

CASA DE LA MIEZUL NOP
ȚII : Central (orele 9,15; 11,30; 
13.45: 16; 18,15: 20,30).

ZIDUL.-.: . Drumul Sării, (orele 
ÎS/W;' 18: 20).

PRIETENII MEI, ELEFANȚII ! 
Feroviar (orele 9; 12,30; 16; 19),

Miorița (orele 9; 12,15; 16: 19,15). 
B. D. INTRA ÎN ACȚIUNE : 

Ferentari (orele 15,30; 18; 20,15). 
RĂSCUMPĂRĂ REA : Gloria (o- 

î rele 5,45: 11; 13.15; 15,30: 17,30;
' 19,30); Grivița (orele 9; 11,15; 13,45;

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

dina Titan (ora 20.30). . :
ÎNTOARCEREA LUI MAGE

LLAN : Moșilor (orele 15,30; 18; 
20)

ASTA-SEARA DANSAM ÎN FA
MILIE : Timpuri Noi (Orele 9; 
11.15: 13.30; 15,45: 18; 20.15).

COMEDIE FANTASTICA : Popu
lar (orele 16.30: 18.30; 20,15).

CAVALERII TEUTONI : Râhova 
(orele <15.30: 18,30).:

• CURSA GREA : 'Floreasca • (ore
le 13,30: 15.45: 18: 20,15): Dacia
(orele 9; 11,15; 13,30>> '

PRIN CENUȘA IMPERIULUI : 
Lira (orele 15,30; 18), Grădina Lira 
(ora 20,15).

TIMPUL ȘTERGE TOTUL fi 
Crîngași (ora 17). <

OPERAȚIUNEA „MONSTRUL" î 
Munca (Orele r5.30;<-18j 20).

EU ȘI DRAGELE MELE MA- 
TUȘI : Pacea (orele-.16; 18.; 20).

NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR 
Giulești (orele 16; 19).

O zi de NEUITAT fi Flacăra 
(orele 15.30; 18; 20).

MISIUNE PRIMEJDIOASA t Bu- 
cegi (ora. 18,45), Grădina Bucegi 
(ora 20,30).

FAMILIILE PATRIOȚILOR CA- 
ZUȚI: Lumina (orele 15,45: 18; 
20).

VIAȚA PERSONALA : Progresul 
(orele 15.30; 16,45: 20).

MAGNOLIA ÎNFLOREȘTE DIN 
NOU : Vitan (orele 15,30; 18).

ZORRO : Unirea (orele 15; 17,45). 
Grădina Unirea (ora 20.30).

CONVERSAȚIA: Sala Palatului 
(orele 17,15; 20,15); Eforie (orele 
8,45: 11: 13.30: 16; 18,30; 21).

TRANDAFIRUL ALB : Grădina 
Vitan (ora 20,30).

ELIXIRUL TINEREȚII: Lumina 
(orele 9: 11,15; 13,30).

SCARĂ ora 19,30: Teatrul
Evreiesc de Stat: SCRISORI PE 
PORTATIV — ora 19,30: Teatrul 
„Țăndărică" (Sala Academia): 
ȘORICELUL $1 PĂPUȘĂ — ora 
10: Circul „București": CIRCUL 
PE GHEAȚA (Ansamblul Circului 
Mare din Moscova) — ora 19,30; 
Ansamblul „Rapsodia Română": 
FRUMOASA EȘTI, MÎNDRĂ ȚARA
— ora 18,30: Â.T.M. (Sala Teatru
lui „Ion Creangă"): EXCURSIA — 
ora 19,30; Teatrul Mic (Rotonda 
scriitorilor — Cișmigiu): SUFLET 
DIN SUFLETUL NEAMULUI MEU
— spectacol de sunet și lumină
— ora 20.30; Teatrul Giulești (la 
Parcul Herăstrău): PAHARUL CU

Teatrul Național (Sala Mare):
•A NU-ȚI FACI PRĂVĂLIE CU

PROGRAMUL 1
16.00 Teleșcoală.

limbă engleză. 17,00 Emisiune în 
limba germană. 18,45 Tragerea

redaCȚIA Șl ADMINISTRAȚIA î București Piața „Sclntell*  Tel î 17 60 10, n 60 20. Abonamentele se i ia oficiile poștale șl difuzorii din întreprinderi fi Instituții — Tiparul t Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii*
Cititorii din străinătate se pot abona prin ILEX IM — Serviciul export-import presă, Calea Griviței nr. 64—66, P.O.B, 2001 telex 011226, București.

Intr-un. discurs rostit la Ca
racas, președintele Venezuelei, 
Carlos Andres Pere?, a decla
rat că „destinul țării este strîns 
legat de cel al Americii Latine 
și de felul în care va fi solu
ționată controversa dintre țările 
în curs de dezvoltare și cele 
puternic industrializate pe tema 
lichidării decalajului dintre 
ele“. El a subliniat în acest 
context necesitatea depășirii de 
către statele ..lumii a treia“ a 
stadiului lor de subdezvoltare 
și de dependență față de in
terese străine. Pentru aceasta 
— a arătat președintele Carlos 
Andres Perez — este nevoie, 
între altele, de dezvoltarea și 
consolidarea cooperării, inclusiv 
în cadrul unor organisme re
gionale, cum este, de exemplu, 
Sistemul Economic Latino- 
American (S.E.L.A.). Relevînd 
că S.E.L.A. este „un instru
ment de cooperare cu cele mai 
mari perspective în zona", șeful 
statului venezuelean. a eviden
țiat necesitatea elaborării de 
măsuri și mijloace concrete de 
cooperare care să stimuleze 
eforturile pe care le fac în a- 
ceastă direcție țările latino- 
americane.

încheierea lucrărilor

seminarului
de la Colombo

Timp de o săptămină, la 
Colombo, s-au desfășurat lu
crările unui seminar inter
național avînd ca temă „Co
operarea științifică și tehno
logică între țările nealiniate".

La încheierea lucrărilor, la 
care au participat reprezen
tanți din 16 țări nealiniate 
din Asia, Africa și America 
Latină, a fost adoptat un do
cument de lucru recomandînd 
întreprinderea unor cerce
tări științifice colective pe 
baze regionale în domenii ca 
exploatarea resurselor natu
rale, dezvoltarea industrială 
și agricolă, meteorologia și 
sănătatea publică, pregătirea 
de cadre inginerești și teh
nice medii. Se recomandă, de 
asemenea, lărgirea schimbu
rilor de informații tehnice și 
de expertize pentru a se 
reduce dependența acestor 
țări față de transferul de teh
nologie din țările industria
lizate.

Loto. 18,55 Din lumea plantelor și 
animalelor. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20.00 Reflector. 20,20 
Festivalul filmului muzical la 
TV. Filmul artistic „O noapte la 
Karlstein" — producție a studiou
rilor cinematografice cehoslovace. 
Premieră TV. 21,45 întîlnire Ia 
Porțile Cetății. Selecțiuni din 
spectacolul realizat la' Alba lulia, 
cu concursul formațiilor artistice 
din județele Dîmbovița, Suceava 
și Alba. 22.15 24 de ore. 22,30
închiderea programului.

PROGRAMUL 2

17.00 Telex. 17.05 Ancheta T: De 
la elevii... problemă, la clasa pre
miantă. 17.40 Muzică populară. 
18,00 Șah mat... în 15 minute. 18,15 
Vîrstele peliculei. Ediție specială 
dedicată capodoperei iui Robert 
Flaherty: ,,Nanuk eschimosul-.
19,05 Scene din operetei 19.20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 
Treptele afirmării. Pianista Lena 
Vieru, elevă a Liceului de muzică 
..George Enescu" din București. 
20,25 Viața economică a Capitalei. 
20,45 Muzică și poezie cu și de 
Renata Vasilescu. 21,00 Telex. 21,05 
Teatru TV: „Oameni fără adresă" 
de Mihai Duțescu. 21,45 Pagini de 
umor: „Ce‘vrăji a mai [făcut ne
vasta mea^‘. 22,Io închiderea pro
gramului.

40 362
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.UiEXIkl [)e ce atîta detașare fată SPORT • SPORT • SPORT • SP
RECEPȚIE

Ambasadorul R. P. Bulgaria 
la București. Ivan Abagiev, a 
efer.:. joi. o decepție, cu prile- 

:r. h€*ieru  misiunii sale in 
țara r.oa^ră.

Au participat tovarășii Gheor- 
Radulescu, membru al Co- 

r-i-cului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. viceprim-minis- 

avemului. Florea Dumi- 
mmistrul finanțelor, 

Berghianu. ministrul a- 
lărîi tehnico-materiale 
olului gospodăririi fon- 
fixe. Vasile Gliga, ad- 

ministrului afacerilor 
al-maior 'Gheor- 
adjurict al minis- 

naționale. re
tor instituții 
de cultură.

Bucu-

CONVENȚIE

Socia-listă România se dezvolt-a 
necontenit, an de an se lăr
gesc relațiile economice și cul
turale, precum și cele pe linie 
de partid și de stat și dintre 
organizațiile obștești.

PO'P^r-ul mongol se bucură din 
inimă pentru ajutorul frățesc 
acordat de poporul român în 
construcția socialismului. Baza 
trainică a prieteniei și colaboră
rii dintre cele două țări o con
stituie scopul comun, construi
rea socialismului și comunis
mului in țările noastre.

în încheiere, ambasadorul 
R.P. Mongole a urat noi succese 
poporului român in măreața 
operă de construire a socialis
mului.

*
Institutul Român pentru Re

lațiile Culturale cu Străinătatea 
și Asociația de prietenie româ- 
no-mongolă au organizat, joi. 
în Capitală, o manifestare cul
turală cu prilejul celei de-a 55-a 
aniversări a victoriei Revoluției 
populare in Mongolia.

AVION
începere de la 8 iulie, 

dotarea Companiei de 
transporturi aeriene române 
„TAROM" a intrat noul tip de 
avion turboreactor TU-454 B. de 
construcție sovietică. Noul aparat 
de zbor, care are o capacitate de 
152—168 locuri și o viteză de 
croazieră de 850—900 km pe oră, 
va fi dat în exploatare pe liniile 
eeriene internaționale de distan
ță medie.

de cei „detașat!" îîn alte localități?

ol Repu- 
a și Gu

vernul Republicii Populare Un
gare. pr.n care s-a stabilit un 
r.ou curs ai leului față de forințai

c< ia a intrat în rigoare in- 
in această lună.

CONVORBIRI
Deleg. onomică din_ __ ___ ____ Re

publica Democratică Madagas
car. coadusâ de Aubert Randn- 

prim-adjunct al minis- 
truiut dezvoltării rurale, care se 
află intr-o vi®dâ in tara noas
tră. a avut co orbiri cu Ion 
Florescu. adjunct al ministru
lui comerțului exterior și coo
perării economice internaționa
le. Ion Sîanciu. adjunct al mi
nistrului agriculturii și indus
triei alimentare, precum și la 
unele întreprinderi românești de 
comerț exterior.

Au fosi examinate, cu acest 
prilej, posibilitățile existente 
pentru dezvoltarea schimburilor 
comerciale bilaterale, precum și 
pentru inițierea in comun a 
unor acțiuni de cooperare eco
nomică.

ANIVERSARE
Consacrată. Celei de-a 55-a a- 

niversări a victoriei Revoluției 
populare din.'Mongolia, aduna
rea festivă care a avut loc la 
întreprinderea „Independența" 
din Sibiu a reunit reprezen
tanți ai organelor locale de 
partid și de stat, numeroși oa
meni ai muncii sibieni. Au fost 
prezenți Giambyn Niamaa. am
basadorul R. P. Mongole la 
București, și membri ai amba
sadei.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Simion Scutea, secre
tar al Comitetului județean de 
partid.

A luat apoi cuvîntul Miron 
Negrilă, directorul întreprinderii.

în cuvintul său. ambasadorul 
R.P. Mongole. Giambyn Niamaa. 
a trecut in revistă importanter 
le realizări obținute de poporul 
mongol pe calea construirii so
cialiste. Relevăm cu satisfacție 
— a spus vorbitorul — că rela
țiile de prietenie frățească și 
colaborare -dintre Republic^ 
Populară Mongc-lă și Republica

Combinatul de morărit și pa
nificație din Alexandria, jude
țul Teleorman, are in construc
ție o nouă capacitate de pro
ducție : viitoarea fabrică de bis
cuiți. La montarea celor trei li
nii tehnologice lucrează 17 ti
neri sudori și lăcătuși, apar ți- 
nhrd de întreprinderea județea
nă de industrie locală Baia 
Mare.

Cei 17 locuiesc la hoteluri din 
Alexandria. O ciudată optică a 

a 
sau 

condamnabilă 
de oamenii

serviciului de contabilitate 
întreprinderii băimărene. 
mși precis o 
indiferență față 
trimiși in circa 20 de punc
te de lucru amplasate in 
mai multe județe, face pa 
acești muncitori să primească 
banii pentru cazare cu una pină 
l-a 4 luni întirziere, de la expe
dierea prin poștă a formelor 
pentru decont. în alte cazițri 
(cum i s-a întîmplat tînărului 
sudor Nicolae Ghiurțu) contabilii 
băimăreni uită pur și simplu șă 
le plăteasă oamenilor pină și re
tribuția legală, pentru o lună lu
crată integral, motivind că la 
mijloc e... „puțină neatenție". 
Alt neajuns : la Alexandria, ni
meni nu s-a preocupat să le a- 
sigure celor 17 accesul la una 
din cantinele Min oraș. „Mîncăm 
pe apucate la braserie, în zilele 
de după încasarea retribuției — 
spune sudorul Mihai Mătăsaru —

pe urmă o ținem pe conserve și 
iaurt". Organizația U.T.C., din 
întreprinderea de industrie lo
cală. beneficiară a lucrării pe 
care o execută ei. cit și cea din 
întreprinderea județeană de con- 
strucții-montaj Teleorman, in 
subordinea căreia se află, tem
porar. cei 17. parcă n-ar ști 
nici ele despre existența băimă- 
renilor.

Am stat o săptâmină in mij-

locul acestor tineri. La fel ca 
ei. am avut senzația că. dintr-un 
punct de vedere, au fost uitați.

Pe șantier se ține totuși per
manent legătura cu ei. toți se 
interesează cum stau cu planul, 
în cit timp vor izbuti să termi
ne lucrarea. Dar atit. Proble
mele de ordin social, condițiile 
de viața. ..statutul" lor de ute- 
ciști nu interesază pe nimeni.

,.Cu lucrătorii din Baia Mare 
noi nu avem absolut nici un 
contract — spune tovarășul ing. 
Ștefan Pleșa. directorul între
prinderii beneficiare. Partenerul 
nostru e I.J.C.M. Teleorman, 
băimărenii lucrind. așadar, in 
subantrepriză. Prin urmare, cei 
de la I.J.C.M. ar trebui să se

ITINERARELE VERII
La Curtea Domnească din Tirgoviște: studiind 

istoria vie a pămîntului românesc
La Curtea Domnească din 

Tirgoviște, care timp de peste 
trei secole a servit ca centru 
administrativ al Țării Româ
nești, s-a deschis un mare șan
tier arheologic al tineretului pe 
care vor lucra 1 500 
din întreprinderile 
instituțiile și școlile 
lui.

— Săpăturile, ne 
dr. Nicolae Constantinescu de 
ia Institutul de arheologie din 
București, coordonatorul cerce
tării arheologice, urmăresc să 
Gfere date suplimentare despre 
istoria acestui așezâmînt voie
vodal construit la “ "
Ivlui al XIV-lea 
cea cel Bătrin. i 
rarea și punerea '

Curtea a fost 
lung și-n lat. scoțindu-se la lu
mină fundațiile unor ziduri pă?- 
rrate doar în memoria arhive
lor. morminte, resturi de cera
mică. obiecte casnice și gospo
dărești, unelte de fier, monede, 
articole de podoabă care de
monstrează că cetatea de scaun 
de la Tirgoviște a apărut pe o 
vatră locuită intens și perma
nent din cele mai vechi timpuri. 
Pe raza municipiului s-au des
coperit bordeie și urme de așe
zări din epocile pietrei șlefuite, 
bronzului și fierului iar pre
zența dacilor este atestată prin 
numeroase piese de ceramică, 
unelte, arme. etc. In secolul al 
X-lea locuitorii acestor ținuturi 
întrețineau legături comerciale 
cu populațiile din sudul Dună
rii. după cum indică monedele 
împăraților bizantini găsite pe 
vatra orașului.

Piesele scoase la iveală sint 
preluate de către un colectiv 
de restauratori condus de Maria 
Pooian.

în momentul de față pe șan- 
tiorț se află elevi ai Liceului 
..Grigore Âlexandreseu" din 
TÎEȚOvișts. și..studenți ai Facul
tății, de; istorie din București și 
Institutului. pedagogic din Pi
tești. Prezența lor are multiple

de utecîști 
industriale, 
municipiu-

informează

l sfirșitul seco- 
de către Mir- 
pentru restau- 
lui in valoare, 
secționată in

semnificații. Pe lingă faptul că 
prestează efectiv o muncă fizi
că, ei au posibilitatea să cunoas
că in profunzime istoria orașu
lui in care trăiesc, să îmbine 
munca și activitatea de cerce
tare. să valorifice pe plan știin
țific bogatul tezaur arheologic 
scos la iveală.

— Tatăl meu este profesor de 
istorie, ne-a declarat elevul So
rin Popescu din anul al III-lea. 
Mi-a vorbit de nenumărate ori 
despre Mircea cel Bătrîn, Vlad 
Țepeș, Neagoe Basarab, Petru 
Cercel, Mihai Viteazul, Matei 
Basarab. Constantin Brânco- 
veanu și alți domnitori care au 
trăit la Curtea Domnească. 
Ideea lui Mihai Viteazul de a 
uni cele trei principate intr-un 
singur stat, aici s-a urzit. Acum 
pot să înțeleg mai bine destinul 
acestor eroi, să prețuiesc mai 
bine lupta pe care au dus-o 
pentru libertatea și neatirnarea 
tini.

— Am venit aici, mărturisește 
eleva Odette Rusu din anul I, 
împinsă de o mare curiozitate : 
ce »aine ne va dezvălui trecu
tul ? S-jmrizele nu s-au lăsat 
prea mult așteatate. La numai 
citeva zile după sosire, am des
coperit un inel de aur cu bri- 
liante si mai mult® mon°de care 
vor îmbogăți patrimoniul nostru 
muzeistic. Vechimea lor n-a fost 
încă stabilită.

— Descoperiri’.? făcute în a- 
țtște z.le. adaugă Dan Gabor, 
student la Facultatea de istorie 
din București, sint foarte im
portante. în primul rînd, am 
depistat urmele unor ziduri și 
obiecte anterioare perioadei lui 
Mircea cel Bătrin care eviden
țiază continuitatea neîntreruptă 
a poporului român pe aceste

secțiunea B-4 
firme această 
Ivan, studentă 
ne-a vorbit ....... 
practică a activității pe care o 
desfășoară :

— Anul acesta, a precizat ca, 
mi-arp însușit primele noțiuni 
de arheologie pe care am po
sibilitatea, acum, să le aplic in 
activitatea de cercetare. Am ve
nit în contact nu numai cu un 
material documentar foarte bo
gat și variat, dar și cu metode 
științifice de analiză, de valori
ficare a tezaurului arheologic.

urmează să con- 
ipoteză. Viorica 
în anul al II-lea 
despre eficiența

AL. BALGRADEAN

mai intereseze de condițiile de 
viață ale tinerilor respectivi, dar 
numai dacă vor. în contract nu 
veți găsi nici o'referire la obli
gația de a asigura și niște con
diții de viață, ci doar la proble
me de plan, la probleme de 
plată. Juridic privind lucrurile, 
nici noi și nici I.J.C.M. nu pu
tem fi trași la răspundere".

Ciudată concepție !
Luăm legătura cu Baia Marfe. 

Tovarășul inginer Octavian Mar- 
cu, director adjunct al între
prinderii județene de industrie 
locală, confirmă că. într-adevăr, 
cazarea oamenilor e decontată cu 
foarte mare întirziere. ..Din vi
na forului nostru tutelar. Con
siliul popular județean, care ne 
virează cu întîrziere banii", ne 
explică el. Cit despre condițiile 
de viată ale oamenilor detașați 
la Alexandria, d-a, s-a auzit 
ceva și la Baia Mare, tocmai de 
aceea a fost trimis la fața locu
lui inginerul Mailatescu. să stu
dieze problema în amănunt. La 
ora convorbirii noastre, ne aflam 
în posesia altor diate: ing. Maila
tescu a sosit la Alexandria marți 

«și a plecat vineri, fără a lua le
gătura cu conducerea unității 
beneficiare (conform afirmației 
directorului acesteia). Dealtfel, 
l-am căutat și noi. prin toate 
locurile pe unde lăsa vorbă că 
se duce... Mai mult : condițiile 
de viată ale tinerilor nu l-au in
teresat ; s-a ocupat și el exclu
siv de probleme de producție, 
grăbit să plece cit mai repede 
înapoi. La Baia Mare n-a ra
portat încă nimic. Maistrul care 
l-a însoțit (și care trebuia să 
rămină la Alexandria, conform 
promisiunii făcute beneficiaru
lui. întrucit cei 17 nu au nici un 
cadru tehnic cu ei !) a adus în 
schimb o veste „liniștitoare" : 
„băieții o duc foarte bine, lo
cuiesc la hotel

Nu ne îndoim că situația se va 
rezolva. Dealtfel, vom mai re
veni. Ramine însă in discuție 
condiția muncitorului detașat in 
puncte de lucru la mari distan
te de întreprinderea sa. sub con
ducerea tehnică a altei între
prinderi. cît și modul cel puțin 
ciudat in care ii privesc pe ..de
tașați" toate unitățile implicate, 
care uneori amină rezolvarea 
pină cind o ..rezolvă". în felul 
său. timpul. Cum ? Prin termi
narea lucrării și plecarea con
structorilor spre alt punct de 
lucru...

ION CIPRIAN DAVID, A- 
LEEA HERCULANE NR. 4, 
CLUJ-NAPOCA : „în ultima 
ședință comună de anul tre
cut a Biroului executiv al 
C.N.E.F.S. și Biroului Federației 
române de fotbal au fost trecu
te in planul de măsuri printre 
alte obiective de realizat și ri
dicarea ștachetei calității fotba
lului din țara noastră și înființa
rea iii fiecare județ, cu posibili
tăți materiale, a unor școli ge
nerale și licee de fotbal. Se pre
conizează chiar un campionat al 
acestor școli. Măsura extrem de 
necesară și care trebuia de 
mult luată, cum remarca antre
norul emerit Ilie Oană, in res
pectiva ședință, dar care chiar 
și așa, cu întirziere, ne va duce, 
cu siguranță, in viitorul mai a- 
propiat sau mai îndepărtat .la 
îmbogățirea fondului de jucători 
valoroși, foarte sărac in prezent, 
în județul Cluj se poate reali
za acest deziderat încă din 
prima fază, înainte de a se 
nominaliza la nivel central : 
CJ.E.F^l. Cluj și inspectoratul 
școlar cred că trebuie să se fi
xeze încă de acum .pentru anul 
școlar 1976—1977 asupra a două 
școli de acest gen in municipiul 
Cluj-Napoca care să fie patro
nate de cele două cluburi de 
performanță: „Universitatea" și 
C.F.R. Clubul „U" patronează 
încă de anul trecut Școala ge
nerală nr. 1 care furnizează, in 
mod constant, elemente suscep
tibile de selecționare pentru, 
performanță, respectiv pentru 
centrul de copii și juniori. Așa 
că acest act ar trebui ilumaî 
oficializat de către minister și 
federație. De asemenea, se poa
te înființa 
Liceul „N. 
stabili un
profil

caz demarajul trebuie luat încă 
din acest an".

Avem și noi cunoștință de un 
asemenea plan de măsuri. Aș
teptăm, ca și dv., să li se dfea 
curs. Propunerile făcute de a se 
proceda, pină atunci, pe plan 
local, la diferite inițiative în 
acest sens șînt binevenite. De 
aceea le-am și consemnat.

VIRGIL VINAȘI, ALEEA 
SNAGOV, NR. 2, CLUJ-NAPO- 
CA : ,,în ziarul Sportul din data 
de 23 martie a.c. au apărut une

PiUȘja

centrele de fotbal 
juniori, spre liceele 
școlile cu program si 
ducație fizică, organ 
rămas impasibili, fă 
mandări vagi, confu 
de realitate. în respt 
cizare, Comisia de o 
Cupei tineretului „ti 
vii .de 14 ani la acei 
rie de virstă cu cei d 
de 19 ani, ceea ce e; 
o aberație in sport...

Observațiile și prof 
sînt judicioase. Ceh 
pondențe expediate î 
care vă ocupați de 
biect vor fi trimise 
române de fotbal.

DRAGOMIR HOROMNEA

o secție de fotbal la 
Bălcescu" pină se va 
liceu numai cu acest 
municipiu. în

le precizări in legătură cu com
petiția de masă ..Cupa tinere
tului". Pe marginea acestor pre
cizări și in legătură cu unele 
propuneri privind disciplina 
fotbal, la care se vede că orga
nizatorii competiției nu au fost 
receptivi deloc, ținem să facem 
citeva observații. Cu astfel de 
metode funcționărești nici nu e 
de mirare unde ne aflăm cu 
fotbalul in prezent. Deși am in
sistat — și nu numai eu — ca 
în această competiție din acest 
an să aibă acces toți elevii din 
școlile generale — inclusiv cla
sa a VIII-a și inclusiv cei de 
virsta de 14 ani — pentru a 
propulsa cu această ocazie sute 
și mii de elevi, spre marile sau 
micile cluburi și asociații, spre

SOLDAT KEREKE.
Nu e nevoie să 
scuze. Scrisoarea di 
deranjat deloc ci, 
vă. Ne scrieți că j 
„tenisul înseamnă fot 
Ne bucură, desigur, < 
un participant la prii 
ediții ale „Cupei Sci 
retului la tenis". Vă 1 
satisfacția că șînteți 
că vi s-a dat voie să 
și anul acesta la intr< 
rește, competiția este 
tuturor categoriilor < 
deci și militarilor în 
După cum ați putut 
ziarul nostru, intrecei 
de masă ale celei de 
ții a „Cupei Scinteii ti 
au fost declanșate, e 
rindu-se de o pârtie 
meroasă.

Terenuri spori 

cu porțile des

pentru pionieri i

10 pițncte, Maria Ivanka (Unga
ria) — 9,5 puncte, Borislava Bori
sova (Bulgaria) — 8,5 puncte, Te
reza Stadler (Iugoslavia) — 8 
puncte, Lia Bogdan (România) — 
7,5 puncte, Marion Worch (R.D. 
Germană) și Margareta Teodo- 
rescu (România) — cite 5,5 puncte,

• ECHIPA MASCULINA 
HANDBAL C.S.U. GALAȚI și-a 
continuat turneul în Portugalia, 
intilnind valoroasa formație Vito
ria Setubal. Partida, disputată în 
prezența unui numeros public, s-a 
încheiat cu scorul de 23—18 în 
favoarea handbaliștilor români. In 
ultima zi a turneului, formația 
universitară din Galați va juca în 
compania echipei Academica Ama- 
dora.

• TURNEUL INTERNAȚIONAL 
feminin DE ȘAH. desfășurat la 
Sinaia, s-a încheiat cu victoria 
maestrei sovietice Elena Ahmi- 
lovskaia, care a totalizat 11,5 
puncte din 13 posibile. Pe locu
rile următoare s-au clasat Elisa- 
beta Polihroniade (România) —

Sugestii pentru vacantă

Am primit la reds 
corespondență din 
Clubului sportiv Olii 
București, pe care o 
ducem spre cunoștinț 
nizatorilor activității 
ve de masă pentru 
și școlari: „Pentru c 
îmbunătățire a activi' 
educație fizică și sp> 
municipiul București, 
sportiv Olimpia pune 
poziția pionierilor și e 
ÎN MOD GRATUIT, 
rile din cadrul Bazei 
ve „Stadion'1 din șosec 
tan nr. 176—204 (relați 
le fon 21 42 96) in zile 
luni și pină vineri, int 
le 7,30—10,30. Organ
de pionieri și de U.T 
școlile din împrejuri*  
drele didactice de spe} 
te pot să-și organizezi 
rite acțiuni cit și or 
educație fizică și spo\ 
terenurile bazei sp 
conform unui program 
lit din timp de comun 
Cu conducerea clubulu

Pentru frumoasa iniț 
care sperăm că va fi ț 
tă și de alte cluburi ș 
ciații din Capitală și d 
ră — vacanța însăși 
mandă asemenea acfiț 
să consemnăm și n 
semnatarilor scrisorii: 
Mihai Anghel, preșea 
clubului, și prof, loan 
lescu, șeful sectorulu 
propagandă. în ce ne p 
te așteptăm să fim ir. 
de organizațiile U.T.C. 
școli pentru a scrie d 
competițiile, manifestăr. 
care le organizează pe 
nurile amintitei baze 
tive.

e COMPETIȚIA MASCULINA 
DIN CADRUL BALCANIADEI DE 
TENIS desfășurată la Belgrad, a 
fost ciștigată de echipa României, 
care în ultimele două întîlniri a 
întrecut cu scorul de 2—1 selec
ționata Iugoslaviei și cu 3—0 for
mația Greciei. In competiția fe
minină reprezentativa României a 
ciștigat cu 3-r0 întilnirea cu echi
pa Turciei și intîlnește astăzi, în 
ultima zi, selecționata Bulgariei.

• CU O RUNDA ÎNAINTE DE 
TERMINAREA TURNEULUI in
terzonal de șah de la Manila, în 
clasament conduce marele maes
tru bralizian Costa Mecking, cu 
12 puncte și o partidă întreruptă, 
urmat de Hort (Cehoslovacia) — 
11,5 puncte (2), Polugaevski 
(U.R.S.S.) — 11,5 (1). Marele
maestru român Florin Gheorghiu 
se află pe locul 9 cu 9 puncte și 
o partidă amînată. In runda a 
18-a FI. Gheorghiu a remizat cu 
Torre.

1600 METRI

MARII

LA PESTE
• DUPĂ CUM S-A MAI ANUN

ȚAT, în mai multe orașe euro
pene încep la sfîrșitul acestei sâp- 
tămini întrecerile preliminarii ale 
competiției internaționale femi
nine de tenis pe echipe, dotată CU 
„Cupa Annie Soisbault*  (jucătoare 
sub 21 de ani). La fazele preli
minarii participă 18 echipe. Pen
tru turneul final, programat intre 
16 și 18 iulie in orașul francez 
Touquet, se vor califica 6 echipe, 

vor juca alături de forma- 
Angliei și României, califi- 
direct.

ț

ț

ț
__________ _____________________ l 
meleaguri. Am dat, apoi, peste 4 
fundația unui zid care se pre- ;

ț

ț

ț 
ț 
ț

supune a fi o continuare a con
strucției lui Petru Cercel, dom
nitorul care, intre 1583—1585. a 
lărgit curtea veche, adăugîn- 
du-i noi anexe și încăperi. Cer
cetările pe care le vom face în

Plictiseală „distractivă"
(Urmare din pag- I)

as-să „comandă specială", 
teptind și noi alături de toți 
ceilalți plătitori de bilet — ca și 
de obișnuiții locului lăsați să 
intre ...și fără — să se treacă la 
ceva mai mult decit amabila 
invitație reciprocă gen ..imi 
acordați, vă rog, domnișoară, 
dansu’ acesta ?"

Cum s-a făcut deja mai bine 
de 7 și jumătate seara, iar semne 
bune nu se arată, nu avem decit 
să ne deconspirăm și să solici
tăm tovarășului director al clu
bului, Ion Stanciu Stănciulescu. 
citeva lumuriri cu privire la con
ținutul educativ și recreativ al 
acestei seri.

Dintru inceput. domnia sa este 
total de acord cu noi că nu e 
chiar vorba de o seară reușită, 
sînt și unele condiții obiective, 
orchestra a fost soiici'ată la o 
altă acțiune cu o seară ir.ainte. 
solistele sint obosite și. adaugă 
tovarășul director, ..știți și dum
neavoastră cum e cu actor;: 
amatori, trebuie să te porți cu ei 
ca și cu un ou" (adică, amator- 
amator, dar orgoliul de solist tot 
rămîne), deși nu ar dori să ră- 
minem cu impresia că aici, in 
club, nu se face și altceva, drept 
dovadă ni se citează mai multe 
acțiuni trecute și viitoare.

— Dar în cel fel este un tinăr 
ciștigat dacă vine, plătește un 
bilet de intrare de opt lei și nu 
merge, să zicem, la un film, sau 
la un alt 'spectacol unde plătește 
chiar și mai puțin biletul ?

Iarăși urmează alte explica
ții — aici tinerii au șah, tenis 
de masă, televizor — dar ade
vărata idee vine abia la urmă: 
„acum e vară, elevii sînt în 
vacanță, sîmbătă și duminică mai 
ales ei vor distracții, acțiuni 
educative organizăm mai mult 
pe timpul săptămânii".

Chiar dacă am fi de acord, ti
nerii înșiși au anumite preten
ții pe care e bine să le auzim: 
„Repertoriul orchestrei nu s-a 
schimbat de mai bine de șase 
luni... Am fi dorit să ascultăm 
în pauzele dintre dansuri un re
cital de poezie, să se organizeze 
un concurs pe teme de educație, 
de morală, de comportare, dar 
uitați și dumneavoastră pentru 
ce dăm noi 8 lei" (Petre Andrei, 
strungar I.O.R.) : „Pauzele sint 
foarte mari și de asta noi ne 
plictisim. Pe urmă, nimeni, și eu

vin aici destul de des, nu ne-a 
întrebat vreodată dacă am avea 
și noi anumite preferințe, anu
mite păreri. Sîntem numai nîște 
tineri care plătim biletul (foarte 
scump) și atît" (Vasile Silvestru, 
lăcătuș, I.T.B.) ; „Sintem, 
vedeți.
și prea 
de ce 
acțiuni 
organizații U.T.C. diferite pen
tru ca tinerii să se cunoască 
ma- bine intre ei. să se imprie- 
•-nească" (Emil Frunză, strun- 
gar. întreprinderea de mecanică 
firă» : ..Și eu cred că sint prea 
puține fete. Asta și pentru că. 
asa cum spunea și colegul, nu 
se organizează acțiuni comune 
intre întreprinderi cu un număr 
mai mare de băieți și cele cu 
mai multe fete. Am ajuns, a-

. . ..... cum
foarte mulți băieți 
puține fete. Nu știu 
nu se organizează 

in comun de către

proape. să ne cunoaștem foarte 
bine unii pe alții“ (Alexe Tra
ian — Metrou-București) ; „Astă 
seară, mai bine mergeam la un 
film" (Gheorghe Iordache — în
treprinderea 23 August — lăcă
tuș) ; ,.E de-a dreptul o pierdere 
de timp. Nu cred că un poet sau 
un actor tinăr ar fi refuzat să 
vină ca invitat in pauze astă 
seară. Cred mai degrabă că exis
tă un pronunțat dezinteres din 
partea organizatorilor" (Doina 
Paraschiv, vinzătoare, I.C.L. Ali
mentara sect. IV).

în concluzie, nu știm la cit 
s-au cifrat încasările din seara 
respectivă la Clubul T 4, dar 
cel puțin, conform părerilor re
produse aici, putem ști ce și cit 
au pierdut tinerii, venind în 
acea seară. Să sperăm că n-au 
să mai piardă...

(Urmare din pa I)

August" studenții și-au luat an
gajamentul să realizeze 6 000 de 
ore muncă pauroucă. In pro-

bunun mateal fâur 
riale.

La Atelierul 3M al Facultății 
de automatică se hiereaxă U ou- 
pitrele de comandă p?ntru elee- 
trocompresoare. Amplasarea ca
blajelor de forță, montarea plă
cuțelor pentru borne, fixarea 
transformatoarelor cer mukă a- 
tenție, precizie si inderr

„Se poate insă și mai mail, 
ne spunea j
pelor de montaj, studentul E^nil 
Pop. Acum am putea trece eăiar 
Ia montajul reostațelor de por
nire, dar întreprinderea Tim
puri noi" încă nu le-a livrat. In 
orice caz, celelalte operații 1? 
vom realiza intr-un timp optim 
pentru a ne putea îndeplini pla
nul de muncă pentru această 
perioadă de practică". ,3i acest 
plait, ne spunea asistentul Bo
ris Jora, este de 800 090 lei. Rit
micitatea aprovizionării din par
tea uzinei coordonatoare este 
bună, dar se ivesc intirzieri la

alte unități, care impietează a- 
supra calității practicii". Timpi 
morți nu s-au inregistrat pină 
acum insă ritmul realizărilor 
studenților de ia Atelierul 301 
ar putea fi simțitor îmbunătă
țit dacă unitățile care colabo
rează pentru producția între
prinderii Automatica ar res
pecta toate termenele de livrare. 
In once caz, calitatea muncii 
viitorilor ingineri automatiști 
este bine apreciată de bene
ficiar.

Ml

AVANTAJELE REPARTIZĂRII IN- 
TW-O UNITATE INDUSTRIALĂ 
NOUA POT FI MAI BINE 

VALORIFICATE

La Zalău, oraș aflat in plină 
dezvoltare economică. iși fac 
practica de vară studenți din in
stitutele politehnice din Bucu
rești și Cluj-Napoca. Viitorii 
specialiști in metalurgie, con
struct:; și arhitectură iși conso- 
l.dează pregătirea teoretică in 
dcuă tinere unități de bază pen
tru economia județului: între
prinderea de armături indus
triale din fontă și oțel și Insti
tutul de proiectări Sălaj.

Viitorii noștri colegi se inte
grează preocupărilor celor care 
ceatep profilul următoarelor e- 
tape de construcții, iar noi,

DEASUPRA

fn. aceste zile de plin se
zon turistic și amatorii de 
drumeții montane chibzu- 
iesc, de bună seamă, pen
tru--ce trasee să opteze in zi
lele vacanței anului 1976.
• ■‘■în dorința de a vă prezen
ta citeva sugestii, am inițiat 
XUbfica de față, in colaborare 
cp, Ministerul Turismului. In 
acest sens, am parcurs peste 
2 GOI) de km, poposind in sta
țiuni de odihnă și trata
ment, în cabane și moteluri. 
Așa am aflat ultimele nou
tăți ' privind noile construc
ții, lărgirea bazei materiale, 
de tratament și agrement ; 
la Sinaia, Predeal, Tușnad 
sau Sovata ca și in alte ase
menea stațiuni binecunoscu
te și in străinătate.

...O primă invitație — ta 
motelul Rarău. Situat la poa
lele virfului Pietrele Doam
nei — la peste 1 600 metri 
altitudine — noua construc
ție — finisată la sfîrșitul a- 
nului trecut — se bucura, 
dincolo de fantezia arhitec
turii ei, de eleganță și un 
grad Sporit de confort. „Car
tea de imobil" a motelului, 
prin glasul autorizat al unei 
gazde deosebit de ospitalie- 

" ............. «e
de 

și ca
mere cu 2, 3 și 4 locuri, un 
restaurant, un bar de zi și o 
discotecă. Dincolo de posibi
litatea petrecerii unor splen-

BREVIAR
c.

re. Ion Ciunchivșchi, 
prezintă lapidar: 100
locuri în garsoniere

dide zile de odihnă, o odih
nă activă evident, se pot 
parcurge plăcute trasee tu
ristice, oferite de împrejuri*  
mile platoului. Aici se ame
najează un complex sportiv 
unde, in aurind, excursioniș
tii sosiți vor putea prac
tica discipline sportive ca : 
handbal, volei, fotbal și tenis.

Și pentru ca oaspeții să se 
simtă cit mai bine ne îngă
duim citeva sugestii pentru 
organul local de turism, res
pectiv Oficiul județean Su
ceava: verificarea marcajelor 
turistice mai vechi, stabilirea 
unor noi trasee turistice (o- 
perații la care ar putea con
tribui direct și Comitetul ju
dețean Suceava al U.T.C.),

li VW

gazdele, căutăm să asigurăm 
toate condițiile pentru un con
ținut corespunzător practicii, ne 
declara inginerul Alexandru 
Sas. șeful sectorului proiectare. 
Mai mult decit atît, stind de 
vorbă cu studenții practicanți, 
am aflat că acest stagiu — deși 
era o premieră 
niștii clujeni — 
pe mulți dintre 
că la repartiție, 
loc de muncă.

Argumente :

pentru politeh- 
i-a determinat 
ei să gindeas- 
să aleagă acest

„Aici vom putea avea un larg 
cîmp de afirmare. Acum lucrăm 
la proiecte de construcții ci
vile. Ca specialiști, vom avea 
o gamă mai bogată de obiecti
ve legate de realitățile județu
lui, de economia sa". (Anca O- 
țoîu. secția arhitectură). „Colec
tivul tinăr ne va permite o in
tegrare rapidă sau poate inte
grarea este deja realizată din 
acest stagiu in care am fost ex
celent primiți, ajutați cu toată 
documentația necesară calcule
lor comparative pentru studiul 
eficienței materialelor" (Vasile 
Șuteu. secția construcții civile). 
..La planșetă se vede chipul vii
tor al orașului. De aici pot 
pleca proiecte îndrăznețe, solu
ții ingenioase și un real folos 
al practicii îl constituie volumul

de informație, experiența pe 
care în aceste trei săptămîni o 
dobindim pentru realizarea lu
crărilor de stat. Apoi, dinamis
mul unei organizații U.T.C. în 
care ne-am integrat cu acțiuni 
comune politico-ideologice, 
sportive, turistice, alături de 
generozitatea unui colectiv care 
știe să organizeze într-.un mod 
plăcut și instructiv timpul ’i- 
ber". (Nicolae Ștefan, secția 
construcții civile).

La planșete, la elaborarea

PRACTICĂ
machetelor pentru sistematizare, 
la îmbunătățirea variantelor de 
construcție, studenții clujeni 
sint o prezență activă care se 
va prelungi pentru unii în op
țiunea viitoarelor locuri 
muncă. La întreprinderea 
armături din piese de fontă și 
oțel, studenții anului II — sec
ția subingineri, Facultatea de 
metalurgie, — lucrează în echi
pe in sectoarele de bază. Și aici 
dialogul cu tinerii muncitori 
este un dialog deschis schim
bului de experiență, participării 
efective la procesul de produc
ție, înțelegerii superioare a O- 
biectivelor unei unități de bază 
în economia județului. Ca în
drumător avizat, cadrul didac
tic de specialitate care a parti
cipat și anul trecut la același

de 
de

crearea unei rețele de trans
port cu autobuze care să be
neficieze de un program 
bine stabilit in zilele și ore
le din orașele Suceava, Va
tra Dornei, Cimpulung Mol
dovenesc.

în Munții Rarăului se... as
cund monumente ale naturii, 
un adevărat paradis al flo
rei și faunei. Și ca prim 
obiectiv: virful Giumalău h 
1 875 m. altitudine, ar avea 
darul să mărească posibili
tățile tineretului de cunoaș
tere a frumuseților patriei, 
de petrecere activă a timpu
lui liber, a vacanței.

VASILE RANGA

I
I
l
i
I
I
i
I
I

5

• JOI A PLECAT LA MON
TREAL toiul de caiac-canoe al 
țării noastre, care va participa la 
întrecerile celei de-a 21-a ediții a 
Jocurilor Olimpice. Din lot fac 
parte, printre alții, campionul 
olimpic Ivan Patzaichin, Vasile 
Diba, Gheorghe Danilov. Maria 
Mihoreanu și Agafia Orlov.

A PERSONALUL .MEDICAL 
„CONCENTRAT- PENTRU J.O. de 
la Montreal numără nu mai pu
țin de 1200 specialiști și personal 
medical auxiliar. în satul olimpic 
a fost amenajată o policlinică, iar 
la 200 m se află spitalul Maison- 
neuve de Rosement, echipat cu 
cea mai modernă aparatură.

e AGENȚIILE INTERNATIO
NALE DE PRESA TRANSMIT Că 
pină în prezent. în vederea Jocu-

OLIMPIC 
rilor Olimpice de vară, a 
la Montreal 2161 sportivi, 
și antrenori. Miercuri, îi 
olimpic au avut loc festivii 
ridicare a drapelelor Româ 
Irlandei. în cursul zilei de 
mai sosit la Montreal del< 
sportive ale Tailandei, Nig 
Ghanei și Noii Zeelande.
• SE AFLA ÎN PLINA D 

ȘURARE concursul pentru 
rea celui mai bun cîntec i 
Jocurilor Olimpice, la care 
cipă peste 20 ooo de comp 
canadieni. Fină In prezent, 
a selectat 10 cintece: 8 în 
franceză și două în limb 
gleză. învingătorul acestui 
nai concurs va fi cunosc 
ziua închiderii Jocurilor Olii

LINII DE FORȚA 
ALE CONȘTIINȚEI

MUNCITOREȘTI
(Urmare din pag. I)

și l-au

a i 
de 

5*

ex-
• e- 

in

stagiu, asistentul Cezar Băles- 
cu. studenții n-au avut decit de 
ciștigat. în caietele de practică 
se realizează de asemenea sche
me legate de problemele între
prinderii. de analiza eficienței 
în producție, de variante pentru 
sporirea productivității. Deci și 
pe plan profesional elementul 
participativ la viața uzinei pre
domină.

Rămîne însă de făcut citeva 
sugestii pentru viitoarele stagii 
pe care le adresăm Institutului 
politehnic din București. Aflați 
cu un an înainte de absolvire. 
Studenții secției de subingineri 
ar fi trebuit să primească te
matica ' ........................... '
pentru ca în stagiu să urmă
rească problemele specifice a- 
cesteia. Cadrele didactice îndru
mătoare pot rămîne întreaga 
perioadă de practică alături de 
studenți (in prezent se schimbă 
la jumătatea stagiului) pentru 
a putea participa in sectoarele 
de proiectare și cercetare ale 
întreprinderii, eventual cu co
lective de studenți, in vederea 
rezolvării unor probleme ac
tuale și de perspectivă finaliza
te in posibile contracte. De a- 

se poate organiza 
munca în schimburi pentru o 
mai bună familiarizare a prac- 
ticanților cu un sector organi
zat prin excelență 
aceste colective, 
practică ar cîștiga, 
sa oferind sporite 
integrare viitorilor

lucrărilor de diplomă

semenea,

astfel. Cu 
stagiul de 
finalizarea 

condiții de 
specialiști.

cu

înșfăcat gigantul de oțel 
urnit dintr-o zmucitură.

— Pină aici e bine !, 
clamat satisfăcut șeful 
chipă. Dac-o fi tot așa 
continuare...

Inima a început să-i bată 
putere. „Dacă se rupe brațul 
macaralei?", „Dacă n-o intra 
cuptorul in locul ce i-a fost hă
răzit ?“, „Dacă... ?“ întrebările 
se adunau și i se învălmășeau 
în minte, il atacau necruțătoare 
din toate părțile... Parcă și mii- 
nile au început să-i tremure... 
Mai ales tind și-a privit ortacii 
și și-a adus aminte că pe toți 
îi așteaptă acasă copiii, neves
tele. S-a socotit întotdeauna un 
om curajos. îndrăzneț, dar acum 
— e pe cale s-o recunoască 
singur — a riscat totuși prea 
mult. ..Dacă se intimplă o ne
norocire ?"

între timp, macaraua turn că- 
rase cuptorul pină aproape de 
locul pe care trebuia să rămt- 
nă definitiv. în acel moment 
Năstase a auzit vocea tunătoa
re a inginerului Doda :

— Cine intră să facă legătu
rile ?

— Cine să intre ? a întrebat, 
la rîndu-i, șeful de echipă. Eu !

în citeva clipe a fost sub cup
tor. Mina nu-i mai tremura. 
Dimpotrivă ! Se simțea parcă 
mai stăpin pe el ca nicioda
tă. întorcind capul a simțit ră
suflarea caldă a maistrului Mi- 
țiu și a inginerului Doda. Nu 
era singur...

Au început să execute legă
turile cu atenție, in timp ce 
cuptorul cobora lin, ca o pasă
re uriașă. Contactul cu 
patul de ripare s-a trans
format intr-un scrișnet 
lung de metal strivit.

menii de la trolii au i 
în acțiune, trăgând cu pu 
cu tot mai multă indirjire. 
lui Năstase era leoarcă de 
doare... A privit la ceas : ; 
rea a durat 16 minute.

— Numai 16 minute ? s-a 
rat el. Parcă s-a scurs o 
cie...

De emoțiile trăite cu 
prilej Nicolae Năstase ișt 
tește doar cind și cind. 
timp a trecut prin alte ... 
cari, rod al neodihnei, nelin 
și căutărilor care nu-l lasă 
o clipă in pace. Ar putea fo 
bine să trăiască asemeni alt 
să facă adică ceea ce i se sp 
și i se cere, dar, procedind 
fel, simte că n-ar fi un om 
treg... Cea mai mare satisfa 
o trăiește atunci cind poate 
duce ceva nou. cind merge 
un pas înaintea celorlalți, cl 
dacă pasul acesta ii cere uni 
sacrificii...

— Păstrez pe trup multe ui 
de la lucrările pe care le- 
executat, afirmă el. La Ci 
strucția furnalului nr. 9 mi- 
fracturat un picior. Ridic 
n:^e buncăre, mi-a căzut ot 
versă pe picior... Vina a fos\ 
mea : am intrat prea mult s 
buncăr. La reparația capitală 
furnalului nr. 7 mi-am fraa rat . - ■
lor 
nut 
eu. 
rul 
și...

ai
1 

in

o mină. Montarea elemen 
se făcea cu troliile. Am 
cu tot dinadinsul să-i fia 
La un moment dat, dispec 
a dat o comandă neater. 
Altădată, la laminorul 

sirmă, pare-mil-se, mi-am 
vit un deget. Durerile — 
te au trecut, eu insă am

ști 
to

. .. -x —__ r.
mas... Și rămin marile obiecții 
siderurgice pe care le-am inălț 
cu sudoare. Sacrificiile se ui 
la văzul acestor frumuseți. L 
cind e lumea marile creații s-a 
realizat cu sacrificii.
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REUNIUNE MINISTERIALĂ 
A.S.E.A.N.

PROGRAMUL 1
16,00 Teleșcoală. 16.30 Curs* de 

limbă engleză. 17,00 Emisiune în 
limba germană. 18,45 Tragerea

Teatrul Național (Sala Mare):
SA NU-ȚI FACI PRĂVĂLIE CU

accidentată decît 
inițial. Experții de la 

de control al zborului 
în prezent un nou Ioc

tehnice. De 
relevat că o 
servește . nu 

celor două 
păcii și co-

PERSOANĂ și-a pier- 
VIAȚA la Belfast în 

incidentelor care s-au

stafiei „Saliut-5“

cultural. Reuniunea ur
să se desfășoare pe par- 
a trei zile. ,

GUSTAV HEINEMANN
A iNCETAT DIN VIAȚA

• AGENȚIA D.P.A. INFOR
MEAZĂ că, miercuri seara

Darien oferă, la rîndul 
perspective promițătoare, 
cetările atestînd existența 
trelor semiprețioase si a
bogate game de minereuri. Mari 
posibilități de dezvoltare oferă 
și resursele piscicole ale zonei.

din
Oksibil,

Ei-

RFDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA e București Piața „Setatell* Tel: 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se f la oficiile poștale șl difuzorii din întreprinderi șl Instituții — Tiparul! Combinatul Poligraflo „Casa Scînteii*. 
c . .orii din străinătate se pot abona prin ILEXIM — Serviciul export-import presă, Calea Grivițej nr. 64—66, p.O.B, 2001 telex 011226, București.

Loto. 18,55 Din lumea plantelor și 
animalelor. 19,20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. 20.00 Reflector. 20.20 
Festivalul filmului muzical la 
TV. Filmul artistic „O noapte la 
Karlstein“ — producție a studiou
rilor cinematografice cehoslovace. 
Premieră TV. 21,45 întîlnire la 
Porțile Cetății. Selecțiuni din 
spectacolul realizat la 1 Alba Iulia. 
cu concursul formațiilor artistice 
din județele Dîmbovița. Suceava 
și Alba. 22,15 24 de ore. 22,30
închiderea programului.

COMPLOT
LA SANTO

• POLITIA DOMINICANA

Ministerul Lucrărilor Publice 
și Transporturilor din Costa

R. S. CEHOSLOVACĂ - Termocentrala de 800 MW de la Detma- 
rovice, in apropiere de Karvina, nordul Moraviei

XX a sesiune a Consiliului
Ajutor Economic Reciproc

fii delegațiilor primiți de tovarășul 
Stoph • întilniri ale primului ministru

continuă lucrările 
XXX-a sesiuni a 

.i de Ajutor Economic 
Joi a luat cuvîntul 
Manea Mănescu, pri- 

stru al Guvernului Re- 
Socialiste România, 

irul delegației române 
■.ie la sesiune,

★
eași zi. președintele 
li de Stat al R.D.G., 

Willi Stoph, a primit 
delegațiilor și secretarii 
lor centrale ale* parti- 
muniste și muncitorești 
-.cipă la cea de-a XXX- 
e a Consiliului de Aju- 
-.omic Reciproc.
■st prilej, tovarășul Ma- 
ie«cu. primul ministru 
rr.ului Republicii Socia- 
mânia. a transmis to

ii Willi Stoph, președin- 
>nsiliului de Stat al 
din partea tovarășului 
Ceaușescu, președintele 
ii Socialiste România, 
cordial și cele mai bune 

e sănătate, precum și 
ie succes poporului Repu- 

Democrate Germane în 
airea socialismului, 
jumind. tovarășul Willi 

. a rugat pe primul minis- 
omân să transmită tova- 
li Nicolae Ceaușescu un 
călduros, precum și cele 

bune urări de prosperitate 
iru poporul român.
ara. C.C. al P.S.U.G., Con- 
J de Stat -și Consiliul de 
iștri al R.D.G. au oferit o 
pție în cinstea delegațiilor 
icipante la cea de-a 
<-a sesiune a C.A.E.R.

★

• varășul Manea Mănescu, 
ui ministru al Guvernului 

ublicii Socialiste România, 
ducătorul delegației române 
sesiunea C.A.E.R., S-a întîl- 

joi, cu tovarășul Aleksei

ecesitatea întreprinderii de măsuri 
gente în vederea edificării unei noi 

ordini economice internaționale 
OIECTUl DE „DOCUMENT FINAL" ARE LA BAZA UN TEXT 
OFUS DE ȚĂRILE MEMBRE ALE „GRUPULUI CELOR 77», INTRE 

CARE Șl ROMANIA

declarație făcută CU 
lucrărilor Consiliului 

onomic și Social al O.N.U. de 
Abidjan, directorul executiv 
Organizației Națiunilor Unite 

ritru*  dezvoltare industrială 
.N;U;D.I.), Abd-El Rahman 

hane. a cerut „bogaților să 
ispundă săracilor", subliniind 
i a venit timpul ca țările dez
bate să treacă la acțiuni con- 
?tc în această direcție.
Reprezentantul Bangladesh a 

xprimat speranța că ECOSOC 
a contribui prin acțiunile sale, 
□ajugate cu cele ale altor or- 
anisme ale 'O.N.U., la „înlâtu- 
area foametei din lume”.
Șeful delegației din Togo a 

.oiiniat necesitatea unui sis- 
•m mondial renovat, care să 
--panda aspirațiilor de pro- 
r:s ale tuturor popoarelor. El 

cerut comunității internațio- 
aie stabilirea unei orientări ge- 

- = le susceptibile să dea CO- 
perării internaționale un con'- 
-u: nou și realist, care să asi- 
_-r prosperitatea tuturor, în- 
eosebi ale celor grav atinse de
• za economică, de secetă, ale
• yr mai puțin avansate.
Reprezentantul Liberiei a de- 

că eea mai mare parte 
arilor dezvoltate continuă să 

Kpfoateze sălbatic și irațional 
le lumii și îndeosebi ale 

lor in curs de dezvoltare.
Delegatul Cehoslovaciei a ce- 

ituirea unui control mai 
asupra societăților trans- 

• EXISTA, totuși, viața în UNIVERS? Chiar dacă nu se i 
iescoperi urme de viață pe planeta Marte, nu înseamnă i 
. ar putea exista altundeva, în univers, estimează repent i 

spațial danez .Asger Lundbak. în special pe Titan,, cel ' 
■nare dintre cei zece sateliți ai planetei Saturn, care,pre- i 
condiții ce nu exclud posibilitatea existenței vieții. Fo- ’ 

cu raze infraroșii demonstrează că Titan posedă o i 
s ș-mosferică ce face ca temperatura, deși joasă, să fie ’ 
-Picată la suprafața satelitului decît lasă să se presu- l 
studiile teoretice, explică savantul danez. Remarcînd ur- . 
-• metan și amoniac — apreciate a exista pe Titan — I 

l ndbak afirmă că fără prezența acestor două gaze nu . 
- -ut să fie viață pe Terra. Nimic nu a intervenit ca ) 

-’’--az-.că posibilitatea existenței vieții pe Titan, al cărui « 
ce aproximativ 4 000 de kilometri,___reprezintă cam ț

—» din cel al Pămîntului • STADION GONFLABIL PEN- i 
\nTOARELE JOCURI OLIMPICE? , Un stadion gonflabil, ț 

scaune care se pot plia, aceasta este propunerea pe 1 
făcut-o marți arhitectul francez Jean Paul Bourdier. I 
real. In fața a 600 de ingineri și arhitecți din 50 de l 
a arătat că, în loc să se construiască noi și costiși- ’ 

■Lstalatii la fiecare patru ani. în orașele care găzduiesc i 
- ar fi mai x’entabil să se fabrice un stadion gonfla- ’ 

cărui scaune să se poată plia. Acest tip de stadion l 
£1 de un dirijabil prin cabluri, în lungul cărora un / 
k mișcător ar putea să coboare, la nevoie • RALIUL 1 
TOR VECHI, plecarea în cel de-al 11-lea raliu • al ma- l 
r* “Xi de la Monte Carlo, veritabil „muzeu pe roți**  al T 
tîuîui este dată miercuri în diferite orașe europene. I 
•rvcipanți participă la acest raliu, la bordul unpr au- »
- -a’-i. Aston Martin, Bentley, Rolls Royce, Peugeot I
- < de epocă, pentru a ajunge vineri seara.la Mo- ’ 
cistig de cauza măriei callas. Cintăreața Ma- k

k i ?btinut miercuri la Paris o importantă sumă, drept
- -- din partea ziarului parizian „Journal de Dimpnche**,  ț

- scuta actriță i-a intentat un proces pentru... pu- .
-fotografii puțin avantajoase. Pe clișeu, făcut în I

- - ' : epetiții. Maria Callas apare. într-adevăr. într-o /
i----- nind disperarea, se pare ca urmare a unei difi- }
- -> -ua o anumită notă muzicală • In lupta con- f 

SCITEI, guvernul belgian- a adoptat măsuri stricte de )
- a consumului de apă. S-a cerut astfel populației < 
* folosirea mașinilor de spălat rufe și vase, de a ț 

folosită la bucătărie pentru udarea grădinilor sau 1 
-is.mior și de a nu umple băile decît pină la ju- J 
e nu vor respecta aceste măsuri vor fi sancțio- 1 
TIND NEÎNTRERUPT ȘAH TIMP DE 90 DE ORE ȘI I 

uri jucător francez de șah, în vîrstă de 55«de ani, l 
pur și simplu — după, cum se exprimă agenția. ’ 

— recordul lumii la jocul neîntrerupt, deținut A 
• de un tînăr britanic de numai 17 ani. în cadrul , 
’.T-Zea festival internațional de șah care se des- ț 
ignes-sur-Mer. înțre 6 și ltf iulie, francezul Jjujques 4 

317 partide, din care a cîștigat 275, ,a 
8 meciuri nule.’

Kosîghin, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 

’ conducătorul' delegației sovieti
ce la sesiune. In timpul îâtîlni- 
rii. care s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească, 
cei doi șefi de guvern au abor
dat probleme de interes reci
proc privind dezvoltarea n 
continuare a colaborării și coo
perării economice și tehnico- 
științifice dintre Republica So
cialistă România și Uniunea So
vietică.

De asemenea, tovarășul Ma
nea Mănescu s-a întilnit cu Lu- 
bomir Strougal, președintele Gu
vernului R. S. Cehoslovace, 
conducătorul delegației ceho
slovace la sesiune. Cu acest 
prilej, s-au examinat acțiunile 
care vor fi întreprinse de gu- 

. vernele celor două țări în scopul 
dezvoltării relațiilor de colabo
rare și cooperare economică ro- 
mâno-cehoslovace. înțîlnirba s-a 
desfășurat intr-o atmosferă de 
prietenie și deplină înțelegere.

Primul ministru al guvernului 
român s-a întilnit, totodată, cu 
Gyorgy Lazar, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Un- 

. gare, conducătorul delegației 
; ungare .la sesiune.,, Cei doi șefi 
de,guvern, au abordat," îritr-o 
atmosferă caldă, prietenească, 
probleme privind dezvoltarea în 
continuare a raporturilor de 
prietenie și a colaborării și coo
perării dintre România și R. P. 
Ungară.

Primul ministru al guvernului 
român s-a intîlnit, de aseme
nea, cu Dobrosav Ciulafici, vice
președinte al Consiliului Execu
tiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, 
conducătorul delegației iugo
slave la sesiunea C.A.E.R., cu 
care a făcut un util schimb de 
opinii în probleme ale colabo
rării și cooperării economice 
dintre cele două țări.

naționale și ca grupurile regio
nale să fie mai mult încurajate 
în vederea eliminării influențe
lor capitalului monopolist.

Reprezentantul Iordaniei a 
cerut un efort mai tmarp din 
partea comunității internațio
nale, în ansamblul ei, pentru a 
garanta țărilor în curs,, de, dez
voltare o creștere și 0 dezvol
tare armonioasă. Delegatul 
R.D.P. a Yemenului a arătat că 
țările dezvoltate și cșlfe. în cjjrs 
de dezvoltare trebuie să gă
sească noi căi de cooperare.

în paralel cu dezbaterile ge- 
cnerale se ’ desfășoară'
activitate de convorbiri și con
tacte bilaterale și pe grupuri de 
țări în vederea elaborării docu
mentului final denumit „De
clarația de la Abidjan" care să 
consemneze încheierea în capi
tala Coastei de Fildeș a primei 
părți a reuniunii de vară a 
„E.C.O.S.O.C.".

La baza acestui document se 
află un text propus de țările 
membre ale „Grupului celof 
77", între care și România, axat 
pe sublinierea necesității ur
gente de a se întreprinde mă
suri ferme, hotărite, în vederea 
edificării unei noi ordini- eco
nomice internaționale și eli
minarea, cu prioritate, a -feno
menului subdezvoltării. .Textul 
acestei declarații a fost difuzat 
ca document oficial de lucru al 
E.C.O.S.O.C. .

Convocarea Congresului 
Tinerilor Comuniști 

din Cuba

Cel de-al treilea Congres 
al Uniunii Tinerilor Comu
niști din Cuba (U.J.C.) va 
avea loc în luna aprilie 1977, 
s-a anunțat oficial la Ha
vana.

Hotărirea a fost adoptată 
în cadrul unei plenare a 
C.C. al U.J.C. Congresul va 
analiza noile sarcini ce 
revin Uniunii Tinerilor Co
muniști in munca de edu
care politică, ideologică, 
culturală, morală, patriotică 
și internaționalistă a tinerei 
generații cubaneze, pe baza 
liniilor fundamentale trasate 
de primul Congres al P.C. 
din Cuba.

Conferința de presă 
a premierului britanic

Primul ministru 
James Callaghan, 
în cadrul unei conferințe de 
presă, că este optimist în pri
vința perspectivelor de redre
sare a economiei britanice. El 
a precizat că guvernul a exa
minat diferite aspecte legate de. 
lansarea unei noi strategii în. 
domeniul industrial, care să 
permită ameliorarea exporturi
lor Marii Britanii în actuala 
conjunctură economică mon
dială, între care un memoran
dum elaborat de grupurile de 
lucru ale sindicatelor și patro
natului. in legătură cu. dificul
tățile, și perspectivele existente: 
în 37 . de , sectoare industriale.

Primul ministru a. declarat în 
cadrul conferinței sale de presă, 
că. în perioada următoare se va 1 
acorda- prioritate ■ industriilor 
producătoare de bunuri manu
facturate și a subliniat că, în 
prezent, se conturează o: abor
dare mai realistă a necesității 
cooperării tuturor ramurilpr in- , 
dustriale în vederea redresării ■ 
economiei naționale, în cadrul. 
unui program pe termen lung.

• DAVID STEEL A FOST 
ALES lider al Partidului libe
ral — al treilea partid ca mă
rime din Marea Britanie. Steel 
este membru al Camerei Comu- ‘ 
nelor și a fost timp de mai 
mulți ani organizator („Whip”) 
al grupului parlamentar liberal 
din Camera..

El îi-succede în acest post lui 
Joe Grimond. ■ care a deținut 
funcția de lider ad-interim al 
Partidului liberal după demisia, 
la 10 mai a.c. Jeremy
Thorpe.

< MH* B MM

V i cti mele cutrem u rulu i 
din Indonezia

Peste șase mii de 
persoane și-au găsit 
moartea cu prilejul 
cutremurului de pă- 
mint care a devastat 
la 26 iunie a.c. regiu
nea din sud-estul 
provinciei indonezie
ne Irian Jâya, "a a- 
nunțat agenția .indo
neziana de informa
ții Antara. Potrivit 
sursei citate, pînăîn 
prezent au fost, des
coperite 426 de ca
davre, in vreme ce 
alte 5 800 persoane 
sint • date dispărute.

Directorul general al 
Departamentului de 
Interne, colonelulSu- 
wondo. a declarat că 
peste 5 000 de agri
cultori au fost ingro- 
pați sub alunecările 
de - teren care, s-au 
produs cu prilejul se
ismului ce a măsurat 
o intensitate de 
grade pe.scara 
hter.

Alunecările-de 
ren au afectat
.turije pe o suprafață 
totală de 28 000 hec
tare și. au distrus

VINERI, 9 IULIE
CIRC IN CIRC: Scala (orele 10; 

13; .16,15; 19,15); Grădina Lucea
fărul (ora 20,30).

PORUMBELUL : Capitol (orele 
9.30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), 
Grădina Capitol (ora 20,15).

PAPILLON : Patria (orele 9; 
12; 15; 18; 21), Favorit (orele 8,30; 
11,30; 14.30; 17,30; 20,30), București 
(orele 8,30; 11,30; 14,15; 17,30; 20,30), 
Grădina București (ora 20.15). 
Grădina Dinamo (ora 20,15).

INSTANȚA AMINA PRONUN
ȚAREA : Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20), Cotroceni (o- 
rele 10; 12,30; 15; 17,30; 20), Gră
dina Aurora (ora 20,15),

CONTELE DE MONTE CRISTO : 
Luceafărul (orele. 9; 11,15; 13*30;  16; 
18,15; ■ 20,30) ,• Festival. (bț^le 9; 11-15; 
13,30; .16,; 18,^0: 21), Modern (orele 
9; .11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,45),
Grădina „ Festival (ora 20,15), Gră
dina Modern • (ora 20,15),' Patinoa
rul „23 August**  (ora 20,15).6

AVENTURILE CELOR TIJEI 
MUZICANȚI : Victoria (orele 9.30; 
11,30;. 14.: IGJO: 18,30: 20,30). Bu- 
zești (orele: 9.;?. 11.15; 13.30: '16; 18,15;

.15).
FRATELE MEU ARE UN FRATE

Ministrul afacerilor externe. 
George Macovescu, a fost primit 
de cancelarul federal. Helmut 
Schmidt.

Cu acest prilej, oaspetele ro
mân a adresat cancelarului fe
deral un mesaj de salut din 
partea președintelui Republicii 
Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu. și a primului minis
tru al guvernului român. Ma
nea Mănescu.

Mulțumind, cancelarul Helmut 
Schmidt a evocat cu plăcere in- 
tilnirea sa cu președintele 
Nicolae Ceaușescu din luna iu
lie 1975. de la Helsinki, și a a- 
dresat, la rîndul său. președin
telui Nicolae Ceaușescu și pri
mului ministru al guvernului, 
Manea Mănescu, salutul său cor
dial, însoțit de cele mai bune 
urări.

în cadrul convorbirii s-a e- 
fectuat un schimb larg de ve-

Ministrul afacerilor externe al 
R. F. Germania, Hans-Dietrich 
Genscher, a oferit, miercuri 
seara, un dineu in onoarea mi
nistrului afacerilor externe al 
României. George Macovescu.

în toastul său, Hans-Dietrich 
Genscher a relevat. între altele, 
că actuala vizită a ministrului 
român al afacerilor externe in 
R.F.G. constituie o nouă expre
sie a strinselor relații stabilite 
între cele două țări, a dorinței 
comune de a extinde in con
tinuare aceste- raporturi.
' El a'subliniat interesul viu al 
celor două părți in sporirea vo
lumului schimburilor comercia
le, rfilevînd că există mari po
sibilități pentru cooperarea in
dustrială dintre întreprinderi 
din România și R.F.G.

Referindu-se la situația din 
Europa, vorbitorul a subliniat că 
prin Conferința pentru secu
ritate și cooperare pe continent 
s-au pus la baza procesului de 
destindere nu numai principii, 
dar și numeroase măsuri con
crete menite să asigure trans
punerea lor în viață. In per
spectiva proiectatei intîlniri de 
la Belgrad, din 1977 — a sub- 
Ițpiat el — este de cea mai 
.mare importanță continuarea 
eforturilor pentru realizarea pre
vederilor convenite; la Helsinki. 
Dorim să punem succesele și 
realizările în relațiile dintre ță
rile noastre în slujba convie- 

prietenești intre statele 

parțial 10 sate 
districtele 
Kurima, Nalka, 
potek — toate situa
te în Valea Baleim 
— precum și 
trictul Bimei.

Președintele 
harto a ordonat or
ganizarea imediată 
de echipe de salvare 
sprijinite de. forțele 
aeriene, precum și 
de departamentele a- 
facerilor sociale și de 
interne in vederea 
ajutorării sinistra-

FORMIDABIL: Doina (orele 15.30; 
17,45; 20).

PISICA JUNGLEI î Doina (orele 
®,30: 11.15; 13.15).

PRIMA PAGINA: Volga (orele 
9; 11.15; 13.30; 15,45; 18; 20.15).

CERUL E CU NOI : Dacia (orele 
15.45; 18; 20,15).

CORUPȚIE PE AUTOSTRADA î 
Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15; 20,30), Flamura (orele 9,30; 
11.30; 13,30; 15.45; 18; 20,15), Gră
dina Tomis (ora 20,30).

tom .și JERRY : Tomis (orele 
8,15; 10,15; 12,15; 14,15; 16,15; 18.15; 
20.15);

ROMANȚA DESPRE . ÎNDRĂ
GOSTIT! : Viitorul (orele 15,30; 
18; 20).

STEAUA FERICIRM CAPTIVE-î 
Arta . (orele 15,30; .19), Grădina 
Arta , (ora 20,30). , .

MR. - maJESTYK : Cosmos (ore
le 15,30; 18: 20,15).

CASA DE LA MIEZUL 
ȚII : Central (orele 9,15; 
13.45: 16; 18,15; 20.30).
. ZIDUL.-.: . Drumul Sării, 

15:3(1;' 18; 20).
PRIETENII MEI, ELEFANȚII î 

Feroviar (orele 9; 12,30; 16; 19),

deri asupra relațiilor bilaterale 
și asupra unor probleme ac
tuale ale vieții internaționale, 
îndeosebi privind tendințele și 
perspectivele raporturilor eco
nomice mondiale, s-a evidențiat 
voința comună a celor două gu
verne de a extinde bunele ra
porturi dintre România și R.F.G. 
și. in acest scop, de a găsi cele 
mai potrivite căi de dezvoltare 
a cooperării economice, cultu
rale, științifice și ' ’ ’
comun acord, s-a 
asemenea evoluție 
numai intereselor 
țări, ci și întăririi 
operării in Europa.

La întrevedere, desfășurată în- 
tr-o atmosferă de cordialitate, 
au fost de față ambasadorul 
României la Bonn. Ion Morega, 
și ambasadorul R.F.G. la Bucu
rești, Erwin Wickert.

din Europa — a declarat în în
cheiere Hans-Dietrich Genscher.

Ministrul afacerilor externe al 
României, George Macovescu, a 
exprimat satisfacția pentru fap
tul că raporturile dintre cele 
două țări s-au dezvoltat sub
stanțial, subliniind că acest fapt 
servește nu numai intereselor 
celor două țări, ci și cauzei ge
nerale a păcii1 și înțelegerii, de
pășirii vechilor stări de imobi
lism și rigiditate în relațiile 
intereuropene. Vorbitorul a re
levat rolul hotărîtor jucat in 
această evoluție de dialogul la 
cel mai malt nivel stabilit în
tre cele două țări și,' în mod 
deosebit, de vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu în R.F.G. in 
1973. precum și intilnirea sa cu 
cancelarul. Helmut Schmidt, la 
Helsinki, anul trecut.

Acest dialog, la care trebuie 
adăugate numeroasele contacte 
și vizite reciproce între membrii 
celor două guverne, între per
sonalități de frunte ale vieții 
politice, economice și culturale 
din cele două țări, reflectă un 
climat de colaborare perma
nentă. un progres neîntrerupt al 
relațiilor noastre bilaterale.
* Vorbitorul a exprimat dorința 

ca raporturile dintre România 
și R.F.G. să înregistreze poi pro
grese. in spiritul declarației 
solemne comune semnate de 
conducătorii celor două țări in 
1973. și care reprezintă o ade
vărată cartă a bunelor relații 
așezate pe temelia solidă a prin
cipiilor de drept internațional, 
care, de fapt, trebuie să guver
neze raporturile dintre toate 
statele. In încheiere, ministrul 
român a exprimat convingerea 
că această vizită va contribui 
la găsirea căilor de a dezvolta 
pe trepte noi colaborarea de 
pină acum dintre cele două țări 
atit pe planul relațiilor bilate
rale, cit și pe plan internațional.

• PESTE 4 000 PERSOANE au 
participat la o manifestație des
fășurată in cartierul muncitoresc 
Carabanchel, din Madrid, în 
sprijinul cererii de amnistiere a 
deținuților politici. Manifesta
ția a fost organizată la apelul 
Partidului Comunist și al unor 
grupări socialiste.

Garda civilă și poliția au in
tervenit împotriva demonstran
ților. făcind uz 
migene.

a 
dejucat un complot care viza 
destituirea șefului statului. Joa
quin Balaguer, s-a anunțat ofi
cial la Santo Domingo.

Potrivit poliției, acest complot 
este cel de-al șaselea descope
rit de autoritățile dominicane in 
decurs de o lună.

• PREMIERUL spaniol desem
nat, Adolfo Suarez, a anun
țat formarea noului guvern, care 
este compus din 19 miniștri. 
Portofoliul afacerilor externe a 
revenit lui Marcelino Oreja A- 
guirre. în timp ce ministru al 
afacerilor interne a fost numit 
Rodolfo Villa. Noul Cabinet a 
depus, joi, jurămintul in fața 
regelui Juan Carlos.

• MINISTRUL DE EXTERNE 
SINGAPOREZ, S. Rajaratnam 
a deschis lucrările unei reuni
uni-ministeriale a Asociației Na
țiunilor din Asia de sud-est 
(A.S.E.A.N.), consacrată promo
vării cooperării regionale in 
domeniile social, politic, econo-

Miorița (orele 9; 12,15; 16: 19,15), 
B. D. INTRA ÎN ACȚIUNE : 

Ferentari (orele 15,30; 18; 20,15). 
RASCUMPARAREA : Gloria (o- 

} rele 3,45: 11; 13.15; 15,30; 17,30;
' 19,30); Grivița (orele 9; 11,15; 13,45;

16; 18,15; 20,15). Melodia (orele 9: 
. 11,15;. 13,30; 16; 18,15; 20,30). Gră
dina Titan (ora 20.30).,.

ÎNTOARCEREA LUI MAGE
LLAN ; Moșilor (orele 15.30; 18; 
20)

ASTA-SEARA DANSĂM ÎN FA
MILIE : Timpuri Noi (Orele 9; 
11.15: 13.30; 15,45; 18; 20,15).

COMEDIE FANTASTICA : Popu
lar (orele 16.30: 18,30; 20,15).

CAVALERII TEUTONI : Râhova 
(orele. 15.30: 18,30).

• CURSA GREA' r 'Floreasca': (ore
le 13,30; 15.45: 18; 20,13); Dacia
(orele 9; 11,15: 13,30^ .1, -

PRIN CENUȘA IMPERIULUI: 
Lira (orele 15,30; 18), Grădina Lira 
(ora -20,15).

TIMPUL ȘTERGE' TOTUL C 
Crîngași (ora 17).

OPERAȚIUNEA „MONSTRUL**  : 
Munca (Orele 15.30;-18; 20).

EU Șl DRAGELE MELE MA- 
TUȘI : Pacea (orele -16; 18.; 20).

Siderurgia mexicană figu
rează între ramurile industriale 
de tradiție în America Latină, 
ocupind în prezent pe continent 
locul al doilea, după Brazilia, 
cu 4 696 000 tone de oțel (in 
1973—1974). Ceea ce caracteri
zează însă, în ultima vreme, si
derurgia mexicană este expan
siunea producției și rapida sa 
diversificare. Cu 35 de ani în 
urmă. Mexicul dispunea doar 
de un singur obiectiv industrial 
siderurgic, cu o capacitate și o 
gamă reduse de produse livra
bile pe piața internă : piese de 
turnătorie, profile, fier pentru 
beton armat. Astăzi, statul me
xican răspunde necesităților 
sale interne la produsele tradi
ționale menționate, dar și la di
verse tipuri de oțeluri speciale, 
cu un grad sporit de prelucrare. 
Mai mult. Mexicul a devenit în
tre timp și exportatorul unei în
tregi game de produse de acest 
(ip. Studiile elaborate de spe
cialiști prevăd o mărire cu apro
ximativ 10 procente a produc
ției siderurgice mexicane în de
ceniul 1971—1980. Această pu
ternică sporire a capacității pro
ductive va fi însoțită de o mai 
justă repartiție teritorială a uni
tăților industriale. In acest 
scop au și fost luate o serie de 
măsuri concrete, cum ar fi con
struirea unei uzine, cu o capa
citate de 500 000 tone in apro
piere de Puebla, a unui laminor 
de țevi în statul Veracruz și, 
mai cu seamă, edificarea cen
trului siderurgic Las Truchas. 
Toate aceste obiective, ca și cele 
în curs de realizare, semnifică 
o etapă importantă a dezvoltă
rii siderurgiei Mexicului, con-

Cosmonauții so
vietici Boris Volînov 
și Vitali Jolobov 
și-au început ziua 
de joi, prima zi 
completă de. lucru în 
spațiul extraterestru 
la bordul stației 
,,Saliut-5“, prin de- 
conservarea și veri
ficarea aparatelor, 
după care au trecut 
la realizarea pro
gramului de lucru 
stabilit pe Pămînt. 
După cum relatează 
agenția TASS, acest 
program este consa
crat cercetărilor geo- 
morfologice, studie
rii fenomenelor at
mosferice, cercetării

unor fenomene care 
se produc în spațiul 
cosmic, efectuării 
unor experiențe 
tehnologice in con
diții de 'impondera
bilitate, ’ verificării 
unor sisteme și ins
talații de la bordul 
laboratorului spațial. 
Toate sistemele sta
ției „Saliut-5“ func
ționează normal, sta
rea sănătății 
doi cosmonauți 
bună.

Referindu-se 
noul experiment ex
traterestru, unul din 
vețeranii cosmonau
ticii sovietice, gene- 
ral-maior Vladimir

• O
DUT 
cursul 
frodus joi în Irlanda de Nord.
ntr-o școală din același oraș 

au fost descoperite din intîm- 
plare aproape 100 kilograme de 
exploziv.

• TOVARĂȘUL Constan
tin Oancea, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
șeful delegației, țării noastre 
la sesiunea Consiliului Eco
nomic și Social al O.N.U. 
(ECOSOC) a făcut o vizită 
ministrului cooperării din 
Coasta de Fildeș, Kaul Me- 
ledje.

în cursul întrevederii a 
avut loc un schimb de pă
reri asupra stadiului și posi
bilităților dezvoltării relații
lor, de cooperare tehnică și 
științifică dintre cele două 
țări.

• ÎN 
TALE 
prețurile 
în luna ... _________ ___ ___
0.8 la sută, a anunțat Organiza
ția pentru dezvoltare economică 
și cooperare (O.E.C.D.). La ni
velul întregii organizații, care 
cuprinde 24 de state, in perioada 
aprilie 1975 — mai 1976 creș
terea a fost de 9 la sută.

NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR î 
Giulești (orele 16; 19).

O Zi DE NEUITAT c Flacăra 
(orele 15.30; 18; 20).

MISIUNE PRIMEJDIOASA t Bu- 
cegi (ora 18,45). Grădina Bucegi 
(ora 20,30L

FAMILIILE PATRIOȚILOR CA- 
ZUȚI: Lumina (orele 15,45; 18; 
20).

vrAȚA PERSONALA : Progresul 
(orele 15.30; 16.45: 20).

MAGNOLIA ÎNFLOREȘTE DIN 
NOU : Vitan (orele 15,30; 18).

ZORRO : Unirea (orele 15; 17.45). 
Grădina Unirea (ora 20.30).

CONVERSAȚIA: Sala Palatului 
(orele 17,15; 20,15); Eforie (orele 
8,45: 11; 13.30: 16; 18,30; 21).

TRANDAFIRUL ALB : Grădina 
Vitan (ora 20,30).

ELIXIRUL TINEREȚII: Lumina 
(orele 9; 11,15; 13,30).

legii minelor
Anul acesta s-au împlinit 5 

ani de la adoptarea de către gu
vernul revoluționar peruan a 
legii minelor, in baza căreia 
toate zăcămintele sint conside
rate „bunuri proprietate de 
stat, inalienabile și imprescrip
tibile". înainte de adoptarea 
legii minelor, statul nu dispunea 
de instrumente legale care să 
asigure valorificarea bogățiilor 
minerale in interesul țării. în- 
tr-o perioadă de 15 ani, care a 
precedat legea din 1971, din 
beneficiile realizate in indus
tria minieră. statului i-a re
venit mai puțin de o treime. In 
prezent, activitatea productivă 
din industria minieră și comer
cializarea minereurilor furni
zează circa 50 la sută din valoa
rea exporturilor, respectiv 650 
milioane dolari anual. Pentru a 
asigura exploatarea zăcăminte
lor existente și, în acest fel, fo
losirea resurselor financiare ob
ținute pentru impulsionarea 
dezvoltării altor sectoare, gu
vernul 
investit 
diverse 
minier. 
Perului 
situației 
de materii r_____ ____ ___ ___
vedere, in acest sens, extinde
rea capacității rafinăriei de cu
pru și a fabricii de 
minte de la Bayovar, 
în producție, în 1979, 
rafinării de zinc, dezvoltarea 
altor ramuri industriale.

revoluționar peruan a 
1 200 000 000 dolari in 
proiecte din sectorul 

Strategia dezvoltării 
vizează, însă,, depășirea 
de „țară producătoare 

prime". Se au în

rețelei rutiere 
in Costa Rica

Șatalov, a declarat 
că operațiunea de 
cuplare a navei 
„Soiuz-21“ cu stația 
„Saliut-5" s-a efec
tuat cu un consum 
minim de combusti
bil și exact în mo
mentul prevăzut prin 
calcule. . 
zat că în 
de cuplare 
tervenit 
noi și că 
consumului de com
bustibil este legată 
de plasarea exactă a 
navei spațiale pe or
bită. Această mane
vră a fost realizată 
cu deosebit succes 
de echipaj.

încetat din viață Gustav Heine
mann, fost președinte al R.F. 
Germania în perioada 1969— 
1974, primul șef de stat social
democrat al R.F.G.

• bUPA CUM REZULTA <lin 
prevederile oficiale pe anii 
1977—1981, regimul de la Seul 
intenționează să dubleze chel
tuielile sale militare, ele ur- 
mînd să atingă suma de 1821 
miliarde woni. Aceste cheltuieli 
se vor acoperi, în mare parte, 
prin majorarea impozitelor.

• In urma inundațiilor 
care au avut loc în sudul Vene- 
zuelei 20 000 de persoane au 
rămas fără adăpost, S-a anun
țat oficial la Caracas. Pagubele 
materiale, produse de ploi, sint 
estimate Ia aproape 18 000 000 
dolari.

„AMARTIZARE" AMÎNATĂ
• N.A.S.A. A AMINAT, pen

tru a doua oară, amartizarea 
sondei spațiale „Viking 1“, care 
fusese prevăzută mai întîi pen
tru 4 iulie și apoi pentru 17 iu- 
lip. Măsura a fost luată după 
examinarea, cu ajutorul radio- 
telescopului de la Arecibo (Por
to Rico), a ultimei zone alese, 
care s-a dovedit a fi de 
ori mai 
respinsă 
Centrul 
studiază
posibil de amartizare, ale cărui 
fotografii au fost transmise de 
sonda spațială. Dacă acesta se 
va dovedi propice, plasarea lină 
pe suprafața marțiană ar putea 
avea loc la 20 iulie.

SCARĂ ora 19,30; Teatrul
Evreiesc de Stat: SCRISORI PE 
PORTATIV — ora 19,30: Teatrul 
„Țăndărică**  (Sala Academia): 
ȘORICELUL ȘI PĂPUȘĂ — ora 
10: Circul „București** : CIRCUL 
PE GHEAȚA (Ansamblul Circului 
Mare din Moscova) — ora 19.30; 
Ansamblul „Rapsodia Română** : 
FRUMOASA EȘTI, MÎNDRA ȚARA
— ora 18,30: A.T.M. (Sala Teatru
lui „Ion Creangă**) : EXCURSIA — 
ora 19,30; Teatrul Mic (Rotonda 
scriitorilor — Cișmigiu): SUFLET 
DIN SUFLETUL NEAMULUI MEU
— spectacol de sunet și lumină
— ora 20.30; Teatrul Giulești (la 
Parcul Herăstrău): PAHARUL CU 
APĂ

Rica a aprobat începerea lucră
rilor de aplicare a îmbrăcămin
tei asfaltice pe șoseaua Na
ranjo — Ciudad Quesada (in
vestiții 2 milioane dolari) și a 
celor dintre Cervantes și Tur- 
rialba (investiții 1,1 milioane 
dolari). Pină la sfîrșitul acestui 
an, urmează să se încheie lu
crările de construire a altor 
șase drumuri de interes național, 
in timp ce lucrările la calea ru
tieră care va lega localitățile 
Tarcoles și Loma, de pe coasta 
Pacificului, vor fi terminate în 
1978.

Guvernul panamez a elaborat 
de curind un amplu plan de in
vestigații privind dezvoltarea zo
nei Darien, aflată la frontiera cu 
Venezuela. în prima etapă a fost 
realizat un studiu complet re
feritor la resursele economice 
ale regiunii și condițiile sociale. 
Astfel, specialiștii de la Minis
terul Planificării și Politicii 
Economice au aprecit că 6,9 la 
sută din totalul terenurilor sint 
apte pentru culturi agricole in
tensive, 25,9 la sută pot servi 
pentru pășune și 42,6 Ia sută 
sînt acoperite cu păduri bogate, 
a căror exploatare masivă va 
începe în curind. S-a hotărît ca 
19,8 la sută din totalul păduri
lor să fie conservate ca „păduri 
dc protecție". Subsolul regiunii 

său, 
cer- 
pie- 
unei

dl președintelui 

Venezuelei

Intr-un discurs rostit la Ca
racas, președintele Venezuelei, 
Carlos Andres Perez, a decla
rat că „destinul țării este strins 
legat de cel al Ămericii Latine 
și de felul în .care va fi solu
ționată controversa dintre țările 
în curs de dezvoltare și cele 
puternic industrializate pe tema 
lichidării decalajului dintre 
ele". Ei a subliniat în acest 
context necesitatea depășirii de 
către statele „lumii a treia" a 
stadiului lor de subdezvoltare 
și de dependență față de in
terese străine. Pentru aceasta 
— a arătat președintele Carlos 
Andres Perez — este nevoie, 
între altele, de dezvoltarea și 
consolidarea cooperării, inclusiv 
în. cadrul unor organisme re
gionale, cum este, de exemplu. 
Sistemul Economic Latino- 
American (S.E.L.A.). Relevilîd 
că S.E.L.A. este „un instru
ment de cooperare cu cele mai 
mari perspective în zonă", șeful 
statului venezuelean a eviden
țiat necesitatea elaborării de 
măsuri și mijloace concrete de 
cooperare care să stimuleze 
eforturile pe care le fac în a- 
ceastă direcție țările latino- 
americane.

Timp de o săptămină. la 
Colombo, s-au desfășurat lu
crările unui, seminar inter
național avînd ca temă „Co
operarea științifică și tehno
logică între țările nealiniate".

La încheierea lucrărilor, la 
care au participat reprezen
tanți din 16 țări nealiniate 
din Asia. Africa și America 
Latină, a fost adoptat un do
cument de lucru recomandînd 
întreprinderea unor cerce
tări științifice colective pe 
baze regionale în domenii ca 
exploatarea resurselor natu
rale, dezvoltarea industrială 
și agricolă, meteorologia și 
sănătatea publică, pregătirea 
de cadre inginerești și teh
nice medii. Se recomandă, de 
asemenea, lărgirea schimbu
rilor de informații tehnice și 
de expertize pentru a se 
reduce dependența acestor 
țări față de transferul de teh
nologie din țările industria
lizate.

17.00 Telex. 17.05 Ancheta T: De 
la elevii... problemă, la clasa pre
miantă. 17.40 Muzică populară. 
18.00 Șah mat... în 15 minute. 18,15 
Vîrstele peliculei. Ediție specială 
dedicată capodoperei iui Robert 
Flaherty: „Nanuk eschimosul”.
19.05 Scene din operete.' 19,20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. 20,oo 
Treptele afirmării. Pianista Lena 
Vieru. elevă a Liceului de muzică 
..George Enescu“ din București. 
20.25 Viața economică a Capitalei. 
20.45 Muzică și poezie cu și de 
Renata Vasilescu. 21,00 Telex. 21,05 
Teatru TV: „Oameni fără adresă” 
de Mihai Duțescu. 21,45 Pagini de 
umor: „Ce vrăji a mai Ifăcut ne
vasta mea“. 22,10 Inchidferea pro
gramului.


