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Organizare exemplară,

în toate schimburile
„ANGAJAMENTUL ORGANIZAȚIEI NOASTRE U.T.C. 
VA FI DEPĂȘIT" — declară tinerii de la întreprin

derea de postav din Buhuși.

Zi obișnuită de lucru la în
treprinderea de postav din Bu- 
huși. Este ora 14,30 și în sec
țiile de producție mașinile sint 
oprite pentru întreținere. Se 
fac verificări ale instalațiilor, 
se curăță praful și scamele de 
pe fiecare subansamblu, se re
glează dispozitivele și aparatele 
de control. în acest timp, in 
secții își fac apariția primii 
muncitori din schimbul II. După 
10 minute, toate utilajele sint 
puse în funcțiune, la majori- 

. tatea locurilor de muncă au loc 
discuții între muncitorii care 
predau schimbul și cei care, 
peste puțină vreme, vor asigura 
bunul mers al producției în în
treprindere. Dialogurile pe care 
le surprindem in secția „fila
tură pieptănată", la acea, oră, se 
referă la- modul în pare s-au 
comportat mașinile in timpul 
color opt ore de lucru, caracte
risticile materiei prime prelu
crate, rezultatele obținute în 
ziua respectivă. „Astăzi, ii spu
ne utecista Viorica Barcan co
legei sale din. schimbul II, Fe
licia Tărcuț. deși a trebuit să 
efectuez citeva probe de mate
rial am realizat 4.0 de puncte. 
Firul merge acum foarte bine, 
la mașină totul este in ’ordine, 
așa că după amiază poți face 
mai mult". în secția în care 
munceso<cele două uteciste au 
fost prelucrate suplimentar, 
după cite, .aveam să aflăm. în 
această lună, peste 5 000 kilo
grame fire tip lină. „Aproape 
în fiecare zi tinerii din atelie
rul pe care îl conduc își depă
șesc normele, ne spunea mais
trul Gheorghe Ruș in timp ce 
preda schimbul colegului său 

’ Stefan Dragu. Vom încheia
* acest semestru cu rezultate foar- 

; • te bune atit in ceea ce privește 
sarcinile de plan, cit și în în
deplinirea obiectivelor cuprinse 
în angajamentul organizației 
noastre U.T.C. Aceste succese 
sint rodul bunei organizări a 
mundii din toate secțiile, al dă
ruirii cu care fiecare tinăr ac
ționează pe toată durata celor 
trei schimburi pentru sporirea 
productivității muncii, pentru 
funcționarea la întreaga capaci
tate a mașinilor. întreținerea 
în mod corespunzător a aces
tora".

Intre timp, lingă toate ma- 
șinile, muncitorii din tura de 
după amiază și-au ocupat locu
rile de muncă. Se suprave
ghează atent funcționarea unor 
mecanisme, se fac măsurători, 
se încearcă rezistența firului. 
Pe unul din pereții halei in 
care ne aflăm putem citi, de
altfel. deviza colectivului 
muncă din întreprindere : 
trînd în schimb nu uita 
te-ai angajat în acțiunea 
tatea produselor, o problemă de 
demnitate și patriotism". „In ul
timul timp țesăturile fabricate 
la noi, ne spune tovarășa Ana 
Popa, secretara comitetului

U.T.C.. au fost foarte bine a- 
preciate de beneficiari. Acest 
lucru se poate observa și in 
realizarea planului la export pe 
ultima lună, in procent de peste 
115 la sută".

Continuăm să urmărim felul 
în care a demarat activitatea 
în schimbul II. La citeva mi
nute după ora 15, maistrul Ște
fan Dragu ne prezintă si- 

pe care o 
întreaga formație 
la posturi, ma

tuația în secția 
conduce : 
se află 
șinile funcționează toate la ca-
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A FI PATRIOT
„Patriotismul, dragostea și devotamentul față de țară sint expre

sia conștiinței revoluționare, comuniste, expresia îndatoririi fiecărui 
comunist, a fiecărui om al muncii față de glia strămoșească, față de 
noua noastră societate".

NICOLAE CEAUȘESCU

întreprinderea ..Rulmentul'* Alexandria. Maistrul Stanciu Crislea, șeful secției forjă, este satisfăcut 
de calitatea cămășilor pentru rulmenți executate de Dumitrache Ciobanu, unul dintre fruntașii între

cerii uteciste

OBIECTIVELE cincinalului
1976-1980

Priveam de pe un dig înalt 
panorama șantierului. De la 
această înălțime oamenii nu se 
văd. De aici se văd numai ma
șinile. Am avut 
niște roboți 
portocalie, 
din Olt.

impresia că 
uriași, de culoare 

excavează balastul 
îl trimit pe benzi 

transportoare pină la digul cel 
nou, execută lucrări de talu- 
zare. Așa se vede de la înăl
țime. Jos insă tabloul se mo
difică. Pe primul plan apar 
oamenii. Au privirile încordate, 
iar frunțile le sint brăzdate de 
transpirație.

...Aproape 600 de tineri parti
cipă la o impunătoare construc
ție : Hidrocentrala de la Stre
jești. pe Olt. Lor li s-a încredin
țat o răspundere deosebit de im
portantă: fiecare conduce un uti
laj a cărui valoare este foarte 
mare ; se impune deci ca ran
damentul mașinii să fie maxim, 
in condițiile unei exploatări ra
ționale. Rezultatele economice 
foarte bune obținute aici sint 
in mare măsură datorate 
eforturilor organizației de 
partid și ale conducerii șantie
rului pentru statornicirea unui 
climat de disciplină fermă, pen
tru creșterea responsabili lății 
față de îndeplinirea sarcini lor 
de producție. S-au consolidat 
astfel colective puternice, a 
căror acțiune are un rol hotă
ritor in a-i determina pe tineri 
să-și facă datoria. Preocupat și 
pasionat de problemele de edu
cație. inginerul șef Matei Miricâ 
este de părere că se cer ir.că 
și mai mult accentuate mindria 
și răspunderile colective, dar 
că problema principală, nere
zolvată pină acum in întregi
me. o reprezintă acțiunea edu
cativă desfășurată cu fiecare 
tinăr in parte.

Am întilnit aici veterani ai 
șantierelor : au venit de la „Pot- 
țile de Fier", de la ..Argeș” sau 
de la complexul „Motru-Cema- 
Tismana". Cei . mai mulți sint 
insă la prima ' experiență de 
acest fel. Hotărirea lor de a 
lucra pe șantier se întemeiază 

■ pe' motive dintre cele mai fe
lurite : ..După ce . am absolvit 
la Rm. Vilcea școala profesio
nală am fost repartizată la

m-a

mti

are'

o

Fotct: GHEORGHE CUCU

CAMPANIA AGRICOLĂ

TINERETUL 
MARILOR 

FAMILII 
MUNCITOREȘTI

Am co

o

hi-

ani

tr.ne

de

Bistrița-Năsăud, glie stră
moșească. vatră de cultură și 
civilizație românească, este un 
pămint binecuvintat cu frumu
sețe și aer pur. din frumusețe 
și aer pur pare a fi țesut por
tul străbun, al oamenilor aces
tor locuri. Bistrița-Năsăud so
cialistă e eternă și românească, 
așa cum a fost in toate timpu
rile. dar iși așază eternitatea 
in efigia de aur a construcției 
sub semnul inteligenței crea
toare. sub semnul bunăstării, sub 
semnul riglei de calcul și al 
cărții. Acești tineri s-au născut 
și au crescut pe pămintul bine
cuvintat pe care s-au născut 
Andrei Mureșanu. George Coș
buc. Liviu Rebreanu, au prins 
patima cărților cu cifre și pa
tima cărților cu versuri. Lor le 
aparține viitorul României so
cialiste. cu adincă dragoste de 
patrie ei și-1 construiesc, fț£ 
că sint români, germani sau 
maghiari.

planificare, am certitudinea că 
e o meserie nobilă, de care ce
tatea are nevoie. Pentru mine 
științele exacte completează și 
sint un fel de contrapondere a; 
poeziei. Luciditatea cenzurează 
visul. Mai trebuie ca in munca 
de fiecare zi să facem astfel 
incit ceea ce este necesar să 
izvorască din marea dorință de 
a face. O parte din colegii mei 
se vor încadra în producție, 
pentru că jflatforma industrială 
Bistrița are’ nevoie de brațele 
și mintea lor. Alții vor merge

ANCHETA 
NOASTRA

UN IMPERATIV AL NOULUI 
COMUNIST

EV

un 
ei.

Cleopatra Lorințu trăiește 
moment important în viața 
Bacalaureată, tinăra absolventă 
a Liceului „Liviu Rebreanu". se 
pregătește pentru împlinirea 
visurilor. Absolventă cu diplo
mă de merit, ciștigătoare, doi 
ani consecutiv, a concursului 
național „Tinere condeie", pre
miul I, poeta noastră învață 
pentru examenul de admitere 
la Institutul de studii econo
mice, secția de economie poli
tică. Are toate drepturile să 
spere in reușită, pentru că 
poeta. premiantă pe țară. este, 
in același timp. deținătoarea 
premiului I. tot pe țară, la se
siunea națională de comunicări 
științifice. domeniul științelor 
sociale. Iată ce ne-a spus Cleo
patra : ..A fi patriot pe melea
gurile acestea de baladă și doină 
este ceva transmis din moși- 
strămoși, urmele pașilor noștri 
s-au amestecat cu colbul prin 
care a trecut odată Rebreanu, 
Andrei Mureșanu, Coșbuc. 
mari flăcări ale neamului nos
tru. Mă pregătesc să merg la 
secția de economie politică și

la institute de învățămînt supe
rior. politehnică, agronomie, 
medicină. Nu cred că orientarea 
spre tehnică, spre meserii prac
tico, ne poate îndepărta de latu
ra romantică, de dragostea 
pentru literatură și artă, pe care 
școala și pe care plaiul acesta 
le-a sădit in sufletul nostru. 
Faptul că ne îndreptăm spre 
astfel de meserii este o expre
sie a adevărului că am înțeles 
un înalt comandament al isto
riei care se face astăzi, am în
țeles adică în ce fel are țara 
nevoie de noi. Opțiunea este 
primul semn, prima dovadă a 
iubirii noastre fierbinți pentru 
țară, pentru felul în care înțe
legem s-o slujim".

SA CREȘTEM O GENERAȚIE 
A MUNCII

Tudorică Răchitan, profesor 
de istorie și științe sociale la 
același liceu, ne-a vorbit despre 
felul in care educația patriotică 
a început, cum e și firesc, din 
primele clase ale școlii. „Folo
sim — și o vom face tot mai bine 
în continuare, in lumina docu
mentelor Congresului educației 
politice și al culturii socialiste 
— toate căile și metodele efici
ente pentru a insufla elevilor o 
fierbinte dragoste de patrie, 
acel romantism- revoluționar și

umanism socialist care garan
tează crearea societății socialis
te multilateral dezvoltate. Pro
fesorii au aici un rol precum
pănitor. în cadrul orelor de 
stiirițe sociale. ‘ al orelor de is
torie, de dirigenție, noi facem 
la Bistrița aceasta. De aseme
nea, in . colaborare cu organiza
ția U.T.C., am organizat mani
festări de amploare cu ocazia 
evenimentelor scumpe neamu
lui românesc. Elevii învață 
poezii și cîntece patriotice, te
zaurul de cultură și civilizație 
românesc este cunoscut și iubit. 
O sarcină de mare importanță 
care ne revine în același timp 
este să înlesnim elevilor înțe
legerea profundă a politicii 
partidului și statului nostru. 
Mai mult decît atit, tinerii tre
buie pregătiți să lupte pentru 
transpunerea în viață a princi
piilor acestei politici. Educația 
prin muncă și pentru muncă 
ește reperul tuturor activităților 
noastre. Liceul nostru este foar
te bine dotat. Nu numai că 
avem ateliere de electronică, 
timplărie, mecanică, automatică, 
ateliere de forjat și croitorie, 
dar rezultatele, lor sint dintre 
cele mai bune. Atelierul de 
electrotehnică produce aparate 
electrotehnice complicate, ate
lierul de timplărie, care este 
patronat de Combinatul de pre
lucrare a lemnului, produce 
pentru acesta ; am luat chiar 
hotărirea ca un număr de clase 
să facă practica la combinat. 
Așa cum știți, în Biștrița-Nă- 
săud trăiesc. muncesc și în
vață. alături de români, ma
ghiari și germani. Ei contribuie 
din plin la succesele noastre, 
hotăriți să facă totul pentru 
țara lor. Am organizat în liceu 
un muzeu istorico-etnografic la 
care elevii au contribuit prin 
stringerea materialului, a do
cumentației istorice. Pasiunea 
tuturor, dragostea cu care au 
făcut aceasta, ne-a convins o 
dată în plus de felul profund 

care își iubesc patria. Bine-în

Anchetâ realizată de 
SMARANDA JELESCU
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obiectivele angajării noastre spre 
noi trepte de progres și civilizație

cel de-al patrulea deceniu de 
viață lăr» să fi realizat ceva 
de care eu să fiu foarte mîndru. 
Cu acest gind. cu această do
rință afri venit la Strejești" 
(Tudor Băete. 29 de ani)... A- 
cești tineri, care au. venit pa 
șantier din motive care nu sint 
id TbCâH^ce’ forrte clare șl pre
cise au descoperit aici un sens 
adevărat al vieții lor : ei sint 
mindri de titlul de constructor.

(dau cîteva exemple : Tudor 
■ Clușoveanu. Ion Dragomir, Ion 
Brabete), care nici nu știu cine 
le este secretar.

L-am cunoscut pe tînărul Ilie 
--Tinjeală. Lucrează pe un buldo- 
tanc. Are 19 ani. este utecist și 
a venit pe șantier din „dorința 

<deTa’face ceva măreț în viațâ“. 
Afhi că își- îndeplinește obli
gațiile profesionale. Explicația 
lui este simplă, firească „Am

La școala
șantierului
mindri de ceea ce fac. da 

și de califi
carea pe care au dobind:t-o. 
Este. desigur. un important 

sibil ca aici să se 
așa cum procedea- 
■ganizatia U.T.C. de 
Adunările genera te. 

culturale (acestea 
puține) 
; și or- 
adresa 
iceîeași

sini 
rezultatele munci

nu

fei

venit aici ca să muncesc.__
să stau". Nici el nu a auzit cine 
este secretar U.T.C. și nu a 
participat la nici o acțiune a 
organizației. La întrebarea dacă 
ar vrea să participe a răspuns 
monosilabic : „Nu". Mărturiseș
te că ii place să fie mai mult 
singur. deoarece nu prea se 
poate face înțeles. Ascunde 
glnduri. sentimente : „Dacă ar 
fi să mă destăinui aș avea 
multe de spus". Lasă insă de 
înțeles că nu vrea să se des- 
tâinuie...

Este semnificativ că mulți 
dintre tinerii aflați la Strejești 
au optat pentru șantier dintr-o 
pornire romantică, din dorința 
de a face ceva extraordinar. 
Răspunderea care li s-a încre
dințat. satisfacția ce le-o dă

fiotul că dirijează mașini de o 
înaltă tehnicitate îndreptățesc 
speranțele pe care ei și le-au 
pus în acest important 
făcut în viață. Au 
vingerea că tinerețea 
este mai plină, mai adevărată. 
Acestea sint trăsături comune 
de la care organizația U.T.C. ar 
putea să pornească într-un efort 
necesar de inițiere a unor ac
țiuni care să țină seamă de 
particularitățile fiecărui tînăr. 
care să contribuie într-un mod 
hotăritor la corijarea unor con- 
ceDții și mentalități greșite.

Secretarul U.T.C.. inginerul 
Constantin Lercă. îndeplinește 
această responsabilitate de 
numai două luni. Este pasio
nat de munca lui. este animat 
de dorința de a cîștiga încre
derea. tuturor tinerilor de pe 
șantier. Pe ușa camerei sale de 
la căminul pentru nefamiliști, 
unde locuiește cu încă un coleg, 
a scris cu litere mari decupate 
cu migală din titluri ,de revistă : 
..Sintem niște tineri la dispo
ziția dumneavoastră". Se stră
duiește să-i cunoască pe toți 
tinerii de pe șantier ; i se pare 
insă că va reuși cu greu să în
deplinească ce și-a propus, mai 
ales că a intrat in ..criză de 
timp". Dar antidotul este mult 
mai ușor de descoperit decit 
iși închipuie. Dacă va renunța 
la acțiunea de unul singur și 
va avea de partea lui pe toți 
membrii activului U.T.C.. dacă 
va antrena tinerii în organiza
rea unor activități care să co
respundă preocupărilor aces
tora. atunci va păși cu mai 
multă siguranță pe terenul efi- 
jcienței.

pas 
con- 

lor

ADRIAN VASILESCU

PROGRAMUL PRIVIND PRODUCȚIA Șl DES
FACEREA CĂTRE POPULAȚIE A BUNURILOR
DE CONSUM IN PERIOADA 1976-1980

Grija față de om 
dominantă a
politicii partidului 
și statului nostru

Secerișul
ZILELE DE VÎRF ALE GRIULUI

Ziarele de ieri au publicat un 
document de importanță funda
mentală pentru asigurarea unui 
nivel superior de bunăstare în 
actualul cincinal. Este vorba 
despre Programul privind pro
ducția și desfacerea către popu
lație a bunurilor de consum, în 
perioada 1976—1980, aprobat de 
ședința comună a C.C. al 
P.C.R. și Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Soci
ale a României. Trecerea la a- 
plicarea acestui Program, care 
a fost elaborat din inițiativa și 
sub directa îndrumare a secre
tarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
va determina satisfacerea opti
mă a cerințelor de consum ale 
tuturor cetățenilor patriei.

Adoptarea unui Program care 
prevede că în anul 1980 vo
lumul desfacerilor de mărfuri 
către populație va ajunge la 
208,6 miliarde lei, cu 47,5 Ia 
sută mai mult decit s-a reali
zat în 1975 și cu 4,6 miliarde 
lei peste ceea ce se estima in 
Directivele Congresului a! XI- 
lea. se întemeiază pe o creș
tere substanțială a producției 
bunurilor de consum. Dinamica 
producției industriei alimentare 
va înregistra în perioada 1976— 
1980 un ritm mediu anual acce
lerat : 9,2 la sută ; in industria 
ușoară ritmul mediu anual va 
fi de 8.7 la sută iar in coope
rația meșteșugărească de 8,9 la

sută. Totodată se prevede rea
lizarea în industria bunurilor 
de consum a unei largi game 
sortimentale.

Economia politică stabilește o 
corelație directă intre desface
rile de mărfuri prin comerțul 
socialist și puterea de cumpă
rare a populației. Ar fi un non
sens adoptarea de măsuri in 
vederea creșterii volumului pro
ducției și desfacerii bunurilor 
de consum fără garanția că 
toate aceste produse vor putea 
fi cumpărate. După cum se cu
noaște, recent Marea Adunare 
Națională a votat Legea planu
lui național unic de dezvoltare 
economico-socială a patriei 
pentru actualul cincinal, în care 
se stipulează că în 1980 venitu
rile totale reale ale populației 
vor fi cu 35—40 la sută mai 
mari față de anul 1975. Se 
desprinde de aici ideea că re
zultatele remarcabile dobindite 
in cincinalul 1971—1975, înde
plinirea înainte de termen a 
principalelor sale obiective asi
gură in prezent o bază trainică 
atit pentru o importantă creș
tere a producției și desfacerii 
bunurilor de consum, cit și 
pentru sporirea puterii de cum
părare a populației. Bineînțeles 
că aceste prevederi se înscriu

(Continuare în

a Uniunii Tineretului Revoluției
din Republica Arabă Siriană

Sammak, președintele’ organi
zației, care, la invitația C.C. al 
U.T.C.. efectuează o vizită in 
țara noastră.

Marți a sosit în Capitală o 
delegație a Uniunii Tineretului 
Revoluției din Republica Arabă 
Siriană, condusă de Feyssal

V. ADRIAN
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Sosirea in țara noastră a unei delegațiiaceastă săptâmină. 
- seceriș a griului 
â pe un front larg 
țară. Pină in pre- 
400 000 ha ocupate 

tură in unitățile 
t și cooperatiste 
te. cu suprafețe 

icriindu-se județele

In această săptâmină, toate combinele au front larg de lucru la secerișul griului

BRIGADA „SCÎNTEII TINERETULUI 
TRANSMITE DIN JUDEȚELE 

ILFOV Șl ARGEȘ

Ilfov. Tulcea. Buzău și Brăila. 
Pe baza sarcinilor stabilite, in 
raport de capacitatea combine
lor. in unele județe vor fi se
cerate in această săptâmină cea 
mai mare parte a lanurilor. 
Concomitent, nu trebuie negli
jate nici celelalte lucrări de se
zon cum ar fi semănatul cultu
rilor duble, recoltarea legume
lor și îngrijirea grădinilor, iri
gatul, întreținerea viilor și live
zilor. In aceste ample acțiuni 
participarea tinerilor — elevi, 
studenți, mecanizatori și coope
ratori — trebuie temeinic și e- 

- ficient integrată marii bătălii 
pe care satul o dă in zilele de 
vară pentru un rod tot mai bo
gat. Reporterii noștri, prezenți 
pe ogoare, consemnează :

GRIUL, MINUT CU MINUT

.— .Cite combine ai schimbat, 
nea Ilie Grigore, în cei 20 de 
ani de cind seceri griul ?

— Ei. eu am secerat și cu 
mina...

Ferma nr. 8 Movilița a I.A.S. 
Afumați, județul Ilfov. Buna 
organizare a muncii își spune 
cuvîntul; Cele 400 de hectare 
cu grîu au fost recoltate pe ju
mătate. în 3—4 zile întreg ro
dul va fi pus la adăpost. Com- 
binerul Ilie Grigore se află în 
fruntea celor 5 Glorii încă de

ȘTEFAN DORGOȘAN 
OVIDIU MARIAN 

EMILIAN PLECAN

(Continuare în pag. a lll-a)

Peisaj cotidian la șantierul narai Galați 
Foto : VASILE RANGA

Relațiile maistrului cu tinerii
nu reprezintă numai 

„problema sa personală“
Un grup de eleve din anul 

III al Școlii profesionale din 
orașul Rișnov, aflate in practi
că de producție la întreprinde
rea de unelte și scule Brașov, se 
adresează redacției noastre ce
tind sprijin pentru elucidarea 
unei situații deloc lăudabile, 
generate de comportarea mais
trului Nicolae Debu din secția 
sculerie. Cazul Lidia Hodoro-

gea, elevă in anul III. este bine 
cunoscut aici. Dar cei din jur 
știu și tac „din omenie", ni se 
spune, „din dorința de a nu-l 
strica maistrului Debu familia, 
a cărei soție, muncitoare in a- 
ceeași secție, lucrează in alt 
schimb".

Făcind cunoștință cu grupul 
de elevi care se pregătesc sub 
conducerea maistrului Debu in-

țelegi că astfel de considerent? 
umanitare, deși justificate față 
de o femeie care are de multe 
ori de suferit din partea unui 
soț brutal și bătăuș, trebuia să 
stea în cumpănă și cină e vor
ba de tinerii aflați pe pragul

ADINA VELEA

(Continuare in pag. a lll-a)

Regulamentul 
organizării expoziției 

de artă plastică
„LIBERTATEA

NAȚIONALA
Șl INDEPENDENȚA

STATALA
A ROMÂNIEI

IN CONȘTIINȚA
TINERETULUI"
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CONȘTIINȚA ISTORIEI:
BRIGĂZILE In avanpremieră

STUDENȚEȘTI

Cea dinții
carte a unei națiuni

3

Aici, pe Dealul Patriarhiei, 
s-au proclamat Unirea Principa
telor în 1859 și Independența 
României în 1877. Dincolo, in 
bătrânul han de lingă apa Dîm
boviței a fost înființat în 1893 
Partidul Socialist Democrat al 
Muncitorilor din România. în 
casa asta a trăit o vreme Emi- 
nescu. în acest perimetru a sur
prins Caragiale „Momentele" 
sale... Nici film documentar, nici 
studiu, nici conferință academică 
nu pot restitui trecutul, nu pot 
da sentimentul tulburător de a 
fi acolo și atunci, împreună cu 
înaintașii de seamă, ca această 
conștiință că pășești pe aceleași 
pietre, că respiri același aer, că 
participi, fie și așa, fragmentar 
și postum, la ambianța în care 
au trăit, au luptat și au creat ei.

De ce ne impresionează atît de 
profund acest sentiment ? De ce 
căutăm, peste veacuri, întîlniri 
cu înaintașii noștri ? De ce sin
tem atît de preocupați de isto
rie și ce loc ocupă ea în for
mația și in viața noastră ?

Aceste întrebări mi le-a pus de 
curînd un prieten de peste mări 
Și țări, întrebări ce îmi amin
teau însă de un modernism cos
mopolit răspîndit azi în unele 
părți ale lumii. O atitudine ce 

• reclamă întreaga atenție' a omu
lui spre prezent, punind între 
paranteze trecutul, părăsindu-1 în 
arhive și rtiuzee. Această atitu
dine solicită reflecția și efortu
rile spre realitățile vremii noas
tre. Sub cuvînt că superioritatea 
și puterea omului aparțin exclu
siv impresionantelor sale reușite 
de azi în lupta cu natura, cu 
timpul și... cu semenii săi.

Acestui interlocutor i-am răs
puns :

„Un mare cărturar și luptător
al poporului meu. Nicolae Băl-

Prof. dr.
Virgil Cândea

al locuitorilor acestui pă- 
1-a redactat însuși „Părin- 
istoriei" — Herodot. Dar 
el toți marii cronicari și

cescu. ne-a învățat că istoria este 
cea dinții carte a unei națiuni, 
care își poate vedea in această 
carte nu numai trecutul, dar și 
prezentul și viitorul.

Fac parte dintr-un popor care 
își datorează existența nu numai 
luptei de apărare cu armele, nu 
numai operei de civilizație înte
meiată pe o creație ’ - -
disciplinată, dar și 
s-a putut legitima 
istorice netăgăduite 
de drept universal 
de națiunile lumii.

Continuatori ai celor care aici, 
la Carpați și Dunărea de jos, 
au ocupat în civilizația europea
nă locuri de seamă, de la cul
turile Cucuteni și Hamangia pină 
la glorioasele epoci dacă, roma
nă, bizantină, urmași ai creatori
lor unor valori originale și ai 
unui mod propriu, pașnic, de 
viață, noi, românii epocii con
temporane, credincioși luptei și 
idealurilor precursorilor noștri, 
păstrăm permanent istoria in 
arsenalul nostru de idei, atitu
dini -și inițiative.

Meditarea istoriei —- tezaur de 
experiență umană — este pentru 
noi mijloc de înțelegere a căilor 
pe care propășesc națiunile. His- 
toria magistra vitae — spune 
dictonul. Mai frumos a spus-o 
parcă Miron Costin „Prin cele 
trecute vrem să pricepem cele 
viitoare

Dar mai presus de aceste va
lențe istoria ne configurează, 
prin mărturiile ei incontestabile, 
locul în lume. Primul certificat

inventiva și 
faptului că 
prin dovezi 
și principii 
recunoscute

scris 
mint 
tele 
după _ ... __ ___ .
istorici ai lumii, greci, latini, bi
zantini. europeni medievali, mo
derni sau contemporani, și chiar 
vechi autori arabi, persani, turci 
sau din Orientul îndepărtat ne-au 
consemnat după cuviință, a- 
tunci cind condeiul lor. intirzia 
asupra zonei care se chiamă azi 
România. Sute de cărturari cu 
autoritate universală ne-au a- 
testat. ne-au cercetat, ne-au stu
diat, ne-au prețuit prin scrieri 

• care ocupă o bibliografie de 
peste 2 500 de ani. Cu un aseme
nea privilegiu se ’ *

. mânii in marele
țiunilor lumii.

Dăm copiilor
bune de viață, o educație care 

' le vă îngădui să trăiască demn.
să creeze, să se afirme, dar știm 
că le dăm. prin conștiința origi
nii și trecutului lor, a istoriei 
națiunii din care fac parte, mai 
mult decît atît : le dăm mindria 
unei descendente care naște 
drepturi dar și obligații majore, 
mai întîi de toate datoria de ,a 
fi la înălțimea Înaintașilor lor 
și de a apăra moștenirea scump 
cucerită de ei pe plan politic, 
economic, cultural, pe planul ci
vilizației.

Iată ce credem noi despre is
torie și despre virtuțile ei de 
formare a caracterelor urmașilor 
noștri**.

Prietenul meu mi-a mărturisit 
că a înțeles prețul pe care noi. 
românii, îl acordăm istoriei. M-a 
bucurat mărturisirea lui. Dar 
mi-am dat seama, la sfîrșitul 
acestei profesiuni de credință, că 
ea era îndreptată in primul rind 
copiilor mei. studenților și prie
tenilor mei tineri.

înfățișează ro- 
concert al na-

noștri condiții

DE EDUCAȚIE 
«TEIST-ȘTIINȚIFICĂ
In acest an, practica studen

ților de la facultățile umaniste 
se va desfășura și in cadrul bri
găzilor de educație ateist-știin- 
țifică. formulă specifică de par
ticipare a asociațiilor studenților 
comuniști in munca de educație 
a maselor. Consiliul l'.A.S.C. din 
Centrul universitar București va 
avea in teren 8 brigăzi pentru 
județele Ilfov. Dîmbovița. Ialo
mița, Prahova, Tulcea, Teleor
man yi Vifcea (dar și fn cele
lalte centre universitare s-au 
organizat asemenea brigăzi, ce 
se vor deplasa in județele limi
trofe). Din fiecare brigadă fac 
parte studenți de la facultățile 
de istorie, drept, economie po
litică, filosofic, biologie, obiec
tivul activității acestora fiind 
întilniri cu tineri de la orașe ți 
safe, din întreprinderi produc
tive, unități agricole de sta? |i 
cooperatiste in cadrul unor dez
bateri, mese rotunde, simpozi
oane dedicate unor teme de in
teres. major legate de politica 
internă $i externă a partidului 
și statului nostru, probleme de 
istorie a patriei, probleme de 
analiză economică internă și 
internațională, de educație ma- 
terialist-științifică.

Aflate in al treilea an de exis
tență, brigăzile complexe stu
dențești de educație atetst-știin- 
țifică vor putea fi intilntte in 
localități din aproape 30 de ju
dețe.

C. STANCULESCU

A FI PATRIOT
(Utmare din pag. I)

facem multe excursii 
r_____ vizitarea locurilor de
rezonanță . istorică .și cultură 
românească, avem sesiuni de 
referate și simpozioane pe teme 
de acest fel. Aș pyțea afirma 
cu toată certitudinea că la Bis- 
trița-Năsăud, ca pe tot 'cuprin
sul patriei.' crește o generație 
care vâ șți să dea totul pentru 
țară, la nevoie chiar și viața, 
așa cum ne-o cere partidul, se
cretarul nostru general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

înțeles, 
pentru

CEEA CE MA DEFINEȘTE

Fabrica noastră este tînărâ, 
ca și fetele care muncesc aici. 
Am 22 de ani și sint ajutor de 
maistru. Fetele noastre sint 
atit de agere și Inimoase incit 
net să vă spun că. după un an 
și jumătate de cind a intrat

în funcțiune fabrica „Textila" 
Năsăud, noi- depășim regulat 
planul, la ora aceasta am dat 
6 000 mp de produse peste plan. 
Notați că media de vîrstă a în
treprinderii este 19 ani. Notați 
că 80 la sută din fete au școala 
profesională și o mare parte 
din muncitoare au gradul I și 
II. La început ne-a fost greu, 
muncitoarele au venit din mai 
multe sate sau din oraș, dar 
fără experiență. Năsăiiflu! nos
tru insă s-a schimbat mult in 
case, oameni, dar mai ales in 
faptele lor. Așa că ș: .fabrica 
noastră s-a pus P--
'ctoare.‘Sfirtfc "te cali
tatea omului, după munca Iu*. 
Sintem egali cu toții, dar pre
țuire au numai acei care se fac 
demni de ea. Noi știm câ va
loarea supremă in societatea 
noastră este munca și facem 
totul ca să dovedim că înțelegem 
aceasta. în ceea ce mă privește.

dacă îmi veți ortografia mai 
greu numele — Waldhuter Olga 
— să știți că mult mai ușor se 
citește in inima mea și sper 
că și în faptele mele de munci 
și viață, dragostea și devota
mentul pentru tară. Eâte ceea 
ce mă definește**.

SA NU TI SE PARA NICIODATĂ 
CA DAI PREA MULT

CASA DE CULTURA ..N. BALCESCU'

UNIVERSITATEA POPULARA, SECTOR 5. BUCUREȘTI

Botoșani /6
Foto: O. PLECAN

..Tovarășul Ceaușescu. te Ex
punere* I* Congresul educație. 
poEtice și *1 culturii socialiste, 
arată că a fi patriot înseamnă 
a face totul pentru a spori 
avuția napoca^. proprietatea 
socuîLsU — ne spune Pavri 
Lorințiu. frezor la întreprinde
rea de utiiaj pentru .r.dustma 
materialelor de construcții, una 
dintre cele mai importante din 
județ. Am participat la un 
concurs la Năsăud care avea 
ca temă „Transilvania — stră
veche vatră de istorie și spiri
tualitate românească". Con
cursul s-a bucurat de un mare 
succes, pentru noi Transilvania 
străbună e singe din singele 
nostru și al părinților aoștr;. 
Munca ne definește pe noi. tot 
munca ne măsoară și patriotis
mul. Dacă am să vorbesc despre 
succesele colectivului nostru de 
muncă, al secției mele de scu- 
lărie-prototip. care a chemat la 
întrecere celelalte secții pentru 
creșterea producției marfă, a 
productivității, a disciplinei în 
muncă, dacă am să vâ vorbesc de 
cei doi colegi ai mei care au ciș- 
tigat „Olimpiada frezorilor și 
strungarilor". faza pe județ. 
Stefan Roman și Constantin 
Mureșan. dacă am să vâ vorbesc 
de orele de muncă patriotică și 
orele de muncă suplimentara ia 
sprijinul producției — nu cred 
că greșesc dacă afirm că vor
besc despre patriotism. Cum 
patriotism este să-ți ridici me
reu calificarea. Mai avem o 
politehnică muncitoreasca cu 
excelente rezultate. $: dacă 
mai adaugi că la mine in sec
ție, ca și in toată întreprinderea, 
lucrează și români și maghiari 
și germani, că împreună obți
nem rezultatele și împreună ne 
bucurăm de ele. împreună re
zolvăm problemele grele și tre
cem peste hopuri. cred câ am 
vorbit despre un loc in Româ
nia in care se ilustrează rezol\-a- 
rea strălucită dată de partid 
problemei naționale. A fi pa
triot înseamnă ca. in locul in 
care muncești și trăiești sâ se 
vadă cum gindești și cit poți 
să dai. A fi patriot. înseamnă 
să nu ți se part niciodată că 
dai prea mult".

•eai
.1.

Un important eveniment
în vederea stimulării unei 

creații cu profunde rezonanțe 
patriotice, a unei creații care să 
educe tineretul în spiritul res
pectului față de glorioasele tra
diții de luptă ale poporului nos
tru. in spiritul dragostei față de 
patria socialistă, Comitetul Cen
tral al Uniunii Tineretului Co
munist, in colaborare cu Con
siliul Culturii și Educației So
cialiste, Uniunea Artiștilor Plas
tici și Consiliul Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor din 
România, organizează în luna 
noiembrie a.c., la Cluj-Napoca, și 
in luna aprilie 1977 la București, 
expoziția de artă plastică „Li
bertatea națională și indepen
dența statală a României în 
conștiința tineretului", dedicată 
aniversării a 100 de ani de Ia 
cucerirea Independenței de stat 
a României (1877—1977).

1. Expoziția își propune ca, în 
lumina indicațiilor și orientări
lor cuprinse in expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu la 
Congresul educației politice și al 
culturii socialiste, a hotărîrilor 
adoptate de acest înalt forum, 
să înfățișeze lupta de veacuri a 
poporului român pentru apăra
rea gliei strămoșești, pentru li
bertate și demnitate națională și 
socială, marile prefaceri revolu
ționare ce au avut loc în anii 
construcției socialiste, prin mun
ca și lupta clasei muncitoare, a 
partidului pentru triumful celor

mai inalte idealuri ale socialis
mului și comunismului, pentru 
ridicarea națiunii noastre pe noi 
culmi de progres și civilizație.

2. Pot participa artiști plastici 
în vîrstă de pină la 35 de ani, 
membri și nemembri ai U.A.P.,

cm., 47/65 cm sau dacă depășesc 
aceste dimensiuni, cu incadra- 
ment propriu.

• SCULPTURA s^u CERA
MICĂ — 2 lucrări a căror di
mensiune maximă nu depășește 
2 m.

Regulamentul expoziției de artă 
plastică „Libertatea națională și 
independența statală a României 

in conștiința tineretului**

Studenți ai institutelor și facul
tăților de artă plastică, artiști 
din întreaga țară, iar ca invi
tați ai juriului și un număr de 
15 artiști plastici care au depă
șit vîrstă de 35 de ani.

Se primesc lucrări de pictură, 
grafică (de șevalet), sculptură și 
arte decorative (tapiserie, cera
mică).

Fiecare participant poate tri
mite lucrări realizate in anii 
1975—1976, după cum urmează:

• PICTURA — 3 lucrări, cu 
latura cea mai mare de 2 m.

• GRAFICA — 3 lucrări, cu 
dimensiunile exterioare ale pas- 
partourilor de 70-196 cm.. 63 SI

• TAPISERIE sau ALTE 
TEHNICI DE ȚESĂTURI — 2 
lucrări pină la 10 mp.

3. Selecționarea lucrărilor se 
va face de către un juriu for
mat din artiști plastici și critici 
de artă, membri ai U.A.P., re
prezentanți ai Comitetului Cen
tral al L.T.C., C.C.E.S., Consi
liului Central al U.G.S.R, (un 
președinte și 16 membri).

Deciziile juriului vor fi luate 
prin vot deschis cu o majori
tate de 2/3 din numărul mem
brilor.

Expozanții nu au dreptul să 
intervină la prezentarea lucră
rilor și nici să-și retragă lucră-

Două dfn lucrârtle expun la .Atelier 35“': 
„PEISAJ" de Horit Rotea ri .JET IȚA' ' 

Dumitru Cu,a
de

artistic
rile în perioada în care este 
deschisă expoziția.

4. Predarea lucrărilor se va 
face in perioada 13—15 septem
brie a.c. la Filiala U.A.P. din 
Cluj-Napoca, str. Universității 
nr. 1.

Lucrările prezentate vor fi în
soțite de o fișă (aplicată pe spa
tele lucrării), cuprinzînd: nu
mele și prenumele autorului; 
data și locul nașterii; domici
liul; studii; titlul lucrării, di
mensiunile și tehnica de execu
ție; anul realizării; cui aparține.

5. C.C. al U.T.C. va edita un 
catalog al expoziției cu reprodu
ceri ale celor mai semnificative 
creații ale tinerilor artiști plastici 
prezente în expoziție; se va 
edita un afiș de popularizare a 
expoziției.

6. Artiștii care doresc să în
cheie contracte pentru expoziția 
„Libertatea națională și inde
pendența statală a Româriiei în 
conștiința tineretului" vor pre
zenta proiecte de execuție pe 
baza tematicii anunțate pină ia 
data de 30 iulie 1976, la U.A.P.. 
Calea Victoriei nr. 155, Bucu
rești, după care comisia de or
ganizare va selecta lucrările în 
vederea contractării lor.

7. C.C. al 
Central al 
vor acorda 
mai bune 
expoziție.

U.T.C., Consiliul
U.G.8.R. și U.A.P. 

premii pentru cele 
lucrări prezente in

Str. 11 Iunie nr. 41 — Telefon nr. 23 43 45 $i 23 67 00 
(Stația Parcul Libertății)

Reîncep înscrierile pentru noile cursuri de :
STENOGRAFIE, îmbinată cu înregistrarea magnetofonică ; 
DACTILOGRAFIE, metodă „oarbă", științifică, cu toate 

degetele ;
LUCRĂRILE DE SECRETARIAT

(completate cu probleme de legislație și de corespondență 
oficială și cunoștințe social-politice necesare viitorilor secre
tari de instituții și întreprinderi economice, sfaturi populare, 
școli, gospodării).

MÎNUIREA APARATURII TELEX și a MAȘINILOR
DE CALCUL

Cursurile de stenografie, dactilografie, secretariat și mașini 
de calcul pot fi urmate și prin corespondență (cursuri fără 
frecvență).

Materialele de studiu se trimit Ia cerere.

LIMBA ENGLEZA

Pentru adulti și separat pentru copii de vîrstă școlară și 
preșcolară cu utilizarea mijloacelor fonice.

Studenții și elevii se bucură de reducerea taxelor cu 50% !
Cursurile, predate de Instructori calificați, sint conduse de 

Paul Mihăilă, fost dl—-- -- izri4*?
grafie a statului.

director al primei școli de steno-dactilo-

mai predau și cursuri de :
BALET COPII; ACORDEON

De asemenea se
CROITORIE:

Informații verbale, prin telefon și în scris se pot obține 
de la adresa indicată mai sus.

Cenaclul tineretului
In sala .Atelierului 35* a Ce

naclului ti-.-retulu; expun doi 
artiști plastici, p&cttrul Horia 
Roșea și sculptorul Dunutru 
Cușa. al căror debut este girat 
(de la selecția lucrărilor pină la 
anticiparea interpretării, in tex
tul catalogului) 5e un tir.ăr cri
tic : 
Horia Roșea conv 
certă vocație 
spontaneitate 
Sigură stăpini 
și mai pu 
ipostazelor sui 
recomanda. Expcztua sa '.asâ im
presia a reuni pe sâneze dne- 
șase artiști și nu a reprezenta, 
de fapt, unul singur. Pr.n ea. 
pictorul pare a ne «pane că 
poate «ă creeze divers, oricum, 
in orice manieră. Apreciem in
tr-un fel aceav-ă lejeritate in 
atitudine, această largă disponi
bilitate conceptuală, sufletească 
s: — lucru de neignorat — strict 
tehnică. Șansa sa. altfel reală, 
credem că nu poate consta insă 
deext intr-o restrii^ere a peri
metrului căutăriicr. in adiacirea 
unei •. izium care sâ-i exprime in 
modul cel mai fidel și pregnant 
personalitatea. Chiar dacă, ir.- 
tr-un anumit stadiu* chestiunea 
opțiunii artistice nu se pune atit 
de acut, ea trebuie să suscite 
totuși interogații, să centreze, 
intr-o formă sau alta, mai decis 
sau nu. preocupările creatorului. 
Horia Roșea nu pare a sesiza, 
in toate implicațiile și conse
cințele sale, gravitatea acestui 
lucru. Fără îndoială, maturi
zarea artistică, experiența ii va 
releva și ne va releva propria-i

Mi?c*a nieseu- Pictorul 
ige pristr-o 

de colorist, prin 
<i vervă, printr-o 
re a mijloacelor, 
țin multitudinea 
s car* dorește a <e

DORIȚI UN CONCEDIU ÎN MIJLOCUL NATURII •

Vreți să vă destindeți la gfîrșitul unei săptămini de ac
tivitate intensă ?

Știți unde să vă trimiteți copiii in timpul vacanțelor ?
Doriți să vă petreceți timpul liber în mod plăcut și 

reconfortant ?
Sportivi și antrenori : Doriți un cadru excelent de pre

gătire fizică și condiții optime de antrenament ?
Doriți să organizați în saloanele marilor restaurante, 

mese festive, cu ocazia aniversărilor, căsătoriilor și altor 
evenimente familiale și sociale ?

Pentru a afla răspunsuri la aceste întrebări, întreprin
derea de Turism, Hoteluri și Restaurante București vă 
invită să vă adresați filialelor sale din B-dul N. Bălcescu 
nr. 35 A și B-dul Republicii nr. 4 și 68.

ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJE ȘI PIESE DE SCHIMB 
cu sediul în București, Bd. Armata Poporului nr. 6,

recrutează tineri pentru calificare în meseriile de 
strungari, lăcătuși, turnători-formatori.

De asemenea, întreprinderea încadrează macaragii, to- 
pitori metale feroase și neferoase, turnători-formatori. 
mecanici locomotivă Diesel și muncitori necalificați.

Relații suplimentare la sediul întreprinderii (troleibuze 
90, 93, mașini 36, tramvaie 13, 25) și la telefon : 3121 10 
interior 160, 162.
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clară arb.itecîurare a formelor, 
printr-o masivitate ce conferă 
COMtstanță *î ^euțgte volumu
lui. pr.ntr-o suge$ti^*ă stilizare a 
detahtlor reduse uneori pină la 

notației sau pur și sim- 
muîsii pe volum. _ . - 
erul ne propune, fără 
. dooă debuturi mteta- 
5c-oâ creații ale căror
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POPULARA A ORAȘULUI 
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CASA DE CULTURA 
A SECTORULUI I 
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Anunță deschiderea te 
continuare a urmâ:?are.?r 
cursuri :

PARODII SI VEDETE
..Texas, dincolo de rîu“ este 

una din nenumăratele parodii 
de western care se fac in ulti
mul timp, care răsar ca ciuper
cile după ploaie și al căror scop 
principal, serios, este să clasi- 
cizeze fără putință de tăgadă 
genul. Intr-adevăr, parodia are 
acces la celebritate, parodia care 
se respectă atacă numai ceea ce 
e definitiv consolidat, mărturi- 
sindu-și in felul acesta maliția 
benignă, gluma tandră. O paro
die corosivă nu s-a pomenit, a- 
ceea e satiră. Tocmai pentru că 
atacă Everești mai inalți sau 
mai scunzi, e aproape uimitor 
cite parodii proaste se fac. Soli
ditatea e foarte greu de luat in 
deridere. In orice caz, gluma 
aparent nevinovăți e de fapt un 
foarte fin seismograf care ates
tă că un gen s-a clasicizat, are 
dreptul să intre in cărți de isto
rie a filmului și că deci el a 
murit. Cioclu vesel și filozof, 
parodia ne face să suportăm 
dispariția mai ușor. După ații ea 
parodii, cine s-ar mai încumeta 
si facă un western de-adevăra- 
felea. cum e bunăoară faimoasa 
^Diligența" ! Dar cum nimeni 
nu vrea să moară, filmul wes
tern se agață disperat de fațada 
sa. așa că avem o serie întrea
gă de filme cu caracter social, 
drame psihologice sau drame 
istorice, in peisaj western și 
costumație western. Lumea a 
iubit insă atit de mult wester
nul veritabil incit acceptă mis
tificarea așa cum acceptă paro
dia. Mai ales cind se nimerește 
să fie bună și cind se nimerește 
sd fie susținuta de mari vede
te. Dean Martin și Alain Delon 
ar aduce in sală public și la un 
film științific despre rezistența 
materialelor. De altfel, ei fac 
foarte rar filme proaste, pentru 
ei cine exclude prestigiul din 
ste tutui de vedetă vădește tot 
«t::a nairttate ca atunci cind 
exclude talentul la o vedetă. în- 
tr-o '.urne de celuloid, neobișnuit

de aspră cu idolii de un sezon, 
prestigiul se ciștigă greu și ss 
păstrează și mai greu. Cei doi 
mari actori — să-i numim fără 
grijă așa — și-l păstrează de 
mult. Așa că publicul de toate 
virstele are tot dreptul să dea 
năvală la acest film de vacantă, 
plin de spumă și ironie, cu mo
mente de haz homeric — finalul 
de exemplu, cu panica și groa
za stirnite de explozia petrolu
lui texan, care va fi sursa mu
rii prosperități ce va urma. Va 
admira jocul fin, diferit, al ce
lor doi, măiestria cu care con
struiesc gluma, frumusețea lor 
bărbătească, la fel foarte dife
rită — ce să facem, ne mai du 
cern încă la cinema ca să ve
dem, printre altele, oameni fru
moși — și in final va pleca de
conectat, amuzat și iertini 
ciudata inversare de roluri, o 
premieră TV reluată pe marela 
ecran, in loc să fie “pe dos. Chiar 
dacă premiera TV a a^it loc cu 
cităva vreme in urmă, poate ud 
an. Sintem in ,.sezonul estival* 
in care, oricite sobre analize am 
face, exigența noastră cinefilă 
mai ales cind ține de programa
re, se mai topește la soare.

Nu in așa grad insă — in altă 
ordine de idei — incit să nu r* 
supărăm, dar să ne supărăm 
rău, pentru calitatea sub orii'Q 
critică a copiei lui „My fait 
lady“, care s-a transmis dumi
nică seara la televizor, mai ales 
că de data aceasta este vorba 
chiar de o capodoperă a genu
lui. Tăiat grosolan — din Consi
derente de spațiu de emisii 
probabil — in toiul unei arii 
uneori, cu un titraj cvasiindes- 
cifrabil, cu margini tăiate de 
cadru cu totul neglijente, chiar 
dacă e greu să inghesui un film 
panoramic pe micul ecran, „My 
fair lady“ această splendidă de
monstrație de bun gust, fante
zie și talent, a părut la televizor 
o privighetoare răgușită.

SMARANDA JELESCU

ALBUM BRÂNCUȘI
t a 
artă al R 

a ca 
nnarahR 
-Cassias

lat d- Mu 
ici S<ci*-
* sărbăto

Brânca».

B?ca.**a 
Mv»» A

Gbeorthe

£
c-

U M
Sx-

•A rtel'uM) și 
'erto&sa zbur

■*r-ar> sz mlu
multi 

difer;*.- 
a mă-

iartrâ". realizată în 28 de varian
te. poate fi admirata în trei ipos
taze. „Domnișoara Pogany" in 
trei versiuni din cele 19 cunos
cute. „Sărutul- in 3 forme.

Textul albumului este redactat 
in limbile română, franceză și 
engleză, reproducerilor color li 
<-a asigurat o calitate excelen
tă. Albumul reunește lucrări din 
cele mas mari muzee din lume 
— The Solomon Guggenheim 
Museum din New York, The Phi
ladelphia Museum of art, The 
Art Institute din Chicago, Mu- 
see National d’Art Moderne din 
Paris. Muzeul de artă al Repu
blic.; Socialiste România din 
București —» și din cele mai im- 
n oriante colecții de artă de pe 
Întreg globul.

• Timp de o săptămînă, Ih ju
dețul Maramureș s-a desfășură! 
festivalul anual ăl cîntecului și 
dansului din Chioar care a reunit 
la start 17 formații artistice din 
zona Chioarului și din întreg ju
dețul (cor, dansuri, muzică popu
lară, recitări). In zilele festivalu
lui, la Clubul tineretului din Baia 
Mare a avut loc o sesiune de 
referate și comunicări științifice 
cu tema „Etnografie și folclor din 
zona Chioar" în care profesori de 
la Institutul de învățămînt su
perior din. Baia Mare âu prezentat 
10 comunicări. Tradiționalul festi
val s-a încheiat cu o serbare cîm- 
penească în pădurea Stejaru. 
(MIHAI BABICIU).
• Decada cărții social-politice 

și beletristice pentru tineret des
fășurată în județul Teleorman a 
prilejuit prezentarea unor recen
zii, organizarea unor întilniri, seri 
de poezie patriotică și revoluțio
nară, vitrine și standuri de carte, 
difuzarea cărții social-politice în 
rîndul ““ - ——
GHE).

NICOLAE N. RADULESCU

M.I.C.M. — C.LU.T.C.P.M.

tineretului. (B. GHEOR-

• în
se va 
cea și _  _____ __________
terice de pe Valea Oltului cea de-a 
VII-a ediție a Festivalului folclo
ric „Cîntecele Oltului". Vor evolua 
ansambluri folclorice din județele 
Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu, 
Vîlcea și Olt. Programul cuprinde, 
în afara manifestărilor tradiționa
le și o suită de acțiuni științifice, 
culturale și metodice (un simpo
zion, o masă rotundă, o șezătoare 
literar-artistică, expoziții, lansări 
de carte, un colocviu despre or
ganizarea spectacolului folcloric 
etc.). Festivalul se vă încheia cu 
un amplu spectacol susținut pe 
scena Parcului Ostrov-Călimănești 
în cadrul sărbătorii populare 
„Ziua folclorică a Oltului", unde 
va fi decernat și tradiționalul 
trofâu „Frumoasa Oltului". (ILEA
NA PODOLEANU).

• Tinerii din cadrul U.J.C.M. 
Prahova au înființat un ansamblu 
artistic alcătuit din formații de 
dansuri tematice și folclorice, o 
Orchestră de mandoline, recitatori, 
soliști vocali și instrumentiști șl 
o brigadă de'âgitație. După o lună 
de repetiții ansamblul s-a prezen
tat în fața publicului cu o serie 
de spectacole Ia Ploiești și pe sce
na Casei de cultură a studenților 
din Iași. Interpretarea cîntec'elor 
patriotice, de muncă, lirice, a 
vechilor balade, a momentelor ve
sele de brigadă s-a bucurat de 
aplauze la scenă deschisă. (ION 
FLORIAN).

perioada 30 iulie-1 august 
desfășura la Rîmnicu-Vîl- 
în stațiunile balneoclima-

— dactilografii - se
cretariat TEHNIC

— cursuri intensive de 1 
lună și de 2 lui 
la data înscrieri

— COSMETICA,

— AUTOAPĂRARE

— FOTO (alb, 
color).

— BATERIE (percuție).

Informații zilnic la tele
fon : 11 98 68.

M.I.C.M — C I U T C P M 
ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ CHIMIC „GRIVIȚA ROȘIE* 

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

eu sediul in București, Calea Griviței nr. 357, sectorul 8,

ÎNCADREAZĂ URGENT:
in conformitate cu prevederile Legii nr. 12/1972 și 57/1974

Șef atelier sculărie 
Mecanici locomotivă Diesel 
Electricieni auto
Lăcătuși construcții metalice 
Muncitori necalificați

Relații suplimentare la telefon 65 40 90, Interior 300.

r
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AVERDA
Președintele Republicii Socialiste România, NIC OL AE 

CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Franceze, VALERY 
GISCARD D’ESȚAING, următoarea telegramă:

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Franceze, transmit Ex
celenței Voastre, în numele poporului român și al meu personal, 
sincere felicitări și cordiale urări de sănătate și fericire, iar po
porului francez prieten urări de progres și bunăstare.

Exprim, totodată, convingerea că relațiile de tradițională prie
tenie și de fructuoasă colaborare dintre țările noastre vor cunoaște 
o evoluție mereu ascendentă, in interesul ambelor popoare, al păcii 
și securității în. Europa și în lume.

ZILELE
(Urinare din pag. I)

DE VÎRF ALE GRIULUI

Președintele Republicii Socialiste România, N I C O L A E 
CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Irak, AHMED 
HASSAN AL-BAKR, următoarea telegramă :

Cu prilejul aniversării proclamării Republicii Irak și a Zilelor 
Revoluției Naționale am deosebita plăcere de a vă adresa, in nu
mele guvernului și, poporului român, precum și al meu personal, 
cele mai călduroase felicitări, impreună cu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate poporului ira
kian prieten.

îmi amintesc cu satisfacție de întilnirile și convorbirile noastre, 
desfășurate într-o atmosferă de stimă și dorință reciprocă de con
lucrare, care au pus bazele dezvoltării, pe multiple planuri, a rela
țiilor româno-irakiene.

îmi exprim convingerea că raporturile de prietenie și colabo
rare dintre Republica Socialistă România și Republica Irak vor cu
noaște o evoluție ascendentă în folosul țărilor și popoarelor noas
tre, în interesul cauzei păcii și securității in lume, al înțelegerii in
ternaționale.

Președintele Republicii Socialiste România, N I C O L A E 
CEAUSESCU, a primit din partea președintelui Republicii 
Seychelles, JAMES MANCHAM, următoarea telegramă :

Sint profund mișcat de căldurosul dumneavoastră mesaj de 
felicitări trimis cu ocazia proclamării independenței de sta: a 
Insulelor Seychelles și împărtășesc in mod cordial sentimentele 
dumneavoastră, referitoare la dezvoltarea relațiilor de prietenie 
și colaborare între cele două țări ale noastre.

Cu cea mai înaltă considerație.

Ia orele 6. secerind griul înalt 
cu spic greu.

— ...Dar să revin la întrebare. 
Păi batoza, una. deci. Apoi pe 
C-l și pe urmă pe C-3. Din ce 
in ce mai bune. Acum pe Glo
ria. îi mai bună decit ultima.

După 20 de minute de la dis
cuție — un tur record — Ilie 
Grigore descarcă buncărul în 
camioanele care iau drumul 
magaziilor.

— Vedeți de ce est.e mai 
bună ? Aceeași cantitate o re
coltam cu vechile combine in 
ceva mai mult de o oră și un 
sfert. Acum minutul este uni
tatea de măsură a productivită
ții și de aceea este atit de 
valoros, ne dă de înțeles nea 
Grigore. La fel gindesc și cei
lalți combineri mai tineri î 
Constantin Mihai. Marin Flan- 
giu. Ștefan Sirbu, Gheorghe 
Dumitru. Pentru că minutul se 
măsoară in aceste zile nu nu
mai in tone de griu. dar și in 
tone de porumb. Porumb, din a 
doua cultură, pe care mecani
zatorii de la ferma nr. 8 Mo
vilita a LA.S. Afumați il sea
mănă in flux continuu. în urma 
combinelor 3 prese de balotat 
eliberează terenul de paie. 6 
tractoare ară și unul seamănă. 
Inginerul Marius Roșea, șeful 
fermei, urmărește la fața locu
lui respectarea tehnologiilor.

recoltau mazărea, după care, 
imediat, terenul este pregătit și 
modelat prin arătură. Apoi se 
plantează varza de toamnă pe 
15 ha și se seamănă castraveții 
pe 10 ha. Pe o solă din apro
piere, echipele conduse de Eu
genia Vercea, Ioana Oprea, 
Florica Dăscălescu întrețin cu 
migală cultura de ardei, anga
jată in acord global. în urma 
lor, motopompiștii loan Guiu și 
Florea Lică întind aripile de 
udare. Se irigă zi și noapte. 
Munca este coordonată îndea
proape de tînărul inginer Tra
ian Georgescu, proaspăt absol
vent al Institutului agronomic 
din Craiova. Inginerul Geor
gescu ne îndrumă spre alte 
puncte de lucru. La cooperati
va agricolă din Cornățel, în a- 
ceeași zi. mai întilnim : 120 oa
meni care au impinzit cele 41 
ha cu plantație viticolă pentru 
a efectua a cincea oară stropi
tul contra manei și prășitul pe 
rind : alți 100 de gospodari ai 
satului sint prezenți in punc
tele ..Frasiriu" și „La șosea" 
unde îngrijesc culturile de po
rumb : pe parcelele ..Răicuța" 
$i ..Grătianca" 53 cooperatori 
prășesc fasolea în cultură pură. 
Deci, o zi plină de muncă ei 
care rezultatele obținute se da- 
toresc 
zentei 
rii pe

toate cele 24 de tractoare. 5 
combine Gloria și 4 C-3 sînt 
trase pe dreapta, iar mecaniza
torii secției erau in plină... șe
dință. După cum încearcă să ne 
explice inginerul șef al unității 
din Ionești, Dumitru Marinescu, 
prezent la ședință ..încă nu am 
început secerișul griului". Pen
tru combine s-a găsit o scuză, 
dar tractoarele ? Și nu este nu
mai ..cazul tractoarelor", pentru 
că pe tarlalele cooperativei (tot 
inginerul Marinescu ne spune) 
nu se află la muncă decit 60 de 
oameni. Pentru recoltarea celor 
1 000 ha de griu. la timp și fără 
pierderi, se speră in ajutorul 
unităților vecine. Oare și pen
tru semănatul culturilor duble 
pe cele 300 ha eliberate de orz 
și secară masă verde se așteap
tă ajutorul vecinilor ? Și in a- 
cest timp cei din Ionești stau 
în ședință.

ÎN AȘTEPTAREA BUTELII
LOR DE ARAGAZ...

La Recea, pe traseul nostru, 
în plin centrul comunei, la um
bra pomilor, peste 100 de oa
meni așteptau de mai bine de 
o oră sosirea buteliilor de ara
gaz. Cind am surprins imagi
nea foto, unul dintre coopera-* 
tori ne-a spus ..nu vrem să fa
cem de ris comuna".
mentâm. Poate avea dreptate. 
Dar 100 de oameni nu erau mai 
folositori la muncă în cîmp. a- 
cum in campanie ? Și pentru 
că aceeași situație am întîlni- 
t-o și in comuna Izvora, între
băm comandamentele comunale 
pentru organizarea muncii în 
campanie, ce au întreprins pen
tru găsirea unei soluții eficiente 
in scopul înlăturării acestei 
stări' de lucru.

Nu co-1

pre-
oamenilor așeză-

bunei organizări, 
tuturor 
cimp.

PE ITINERARELE

7000 de elevi văd răsăritul soarelui pe cîmp
• SIBIU. Cei aproape 3 200 

elevi ai liceelor din Sibiu. Me
diaș, Cisnădie și Dumbrăveni,- 
aflați și in această vacanță la 
muncă în agricultură au parti
cipat în cursul saptămînii tre
cute la acțiuni de întreținere a 
culturilor de porumb și de re
coltare a legumelor pe o su
prafață de aproape 100 hectare, 
împreună cu tinerii uteciști din 
satele aflate în raza punctelor 
de lucru organizate, ei au reu
șit să transporte 30 tone balot, 
7 tone îngrășăminte chimice, 
sâ asigure întreținerea a

de pomi în livezi, să participe 
la strinsul furajelor pe 4 hec
tare. (Dumitru Siirtiori).

400

• VILCEA. în județul Vîlcea 
prima ‘ serie de elevi, peste 
4 000, și-a început activitatea în 
taberele de muncă patriotică 
organizate în fermele stațiunii 
agricole, în întreprinderile agri
cole de stat, C.L.F.-uri, O.I.F., 
O.C.O.T. din Drăgășani, Rîmni- 
cu Vîlcea, Horezu, Bălcești, pre
cum și la Fabrica de conserve 
Riureni. (Aurel Vlădoiu).

Tabăra celor mai tineri apicultori

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MANESCU, a trimis primului ministru al Republicii Fran
ceze, JACQUES CHIRAC, următoarea telegramă :

Sărbătoarea națională a poporului francez prieten îmi oferă pri
lejul să vă adresez călduroase felicitări și urări de sănătate și feri
cire personală.

împărtășesc convingerea câ relațiile româno-franceze vor cu
noaște o permanentă dezvoltare în spiritul tradiționalei prietenii și 
cooperării care leagă popoarele noastre.

LEGUMICULTORII DIN
cornațel

PUNĂÎN 
PREZENȚA

SUTA- LA

CAMPANIE. 
SUTA 
ȘEDINȚA

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MĂNESCU, a trimis vicepreședintelui Consiliului Coman
damentului Revoluției al Republicii Irak, SADDAM HUSSEIN, ur
mătoarea telegramă :

Aniversarea proclamării Republicii Irak și a Zilelor Revoluției 
Naționale îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa cele mai sincere 
felicitări și cele mai bune urări de fericire personală, de prosperi
tate și progres poporului irakian, de întărire a relațiilor de prie
tenie și cooperare între țările noastre in spiritul înțelegerilor con
venite in timpul vizitei dumneavoastră la București.

Ferma legumicolă a coopera
tivei agricole din Comățel, ju
dețul Argeș, se întinde pe o su
prafață de 100 ha. Aici sint cul
tivate 70 ha cu mazăre. 15 ha 
ardei și 15 ha cu tomate. Dacă 
ia secerișul griului am întîlnit 
..flux continuu* <i in grădina 
de legume se respectă aceeași 
organizare a muncii. în punc
tul

am

.Vulpoiu" peste 110 oameni

în aceeași comună. Buzoiești. 
de care aparține și unitatea din 
Comățel. mai există două coo
perative agricole : Ionești și 
Buzoiești. Dacă la Comățel, 
așa cum am arătat mai sus. ac
tivitatea se desfășura din plin...

...La secția de mecanizare nr. 
3 a S.M.Â. Cost ești, care de
servește cooperativa din Io
nești. in plină zi de campanie.

subbeohcjiue nmîBE

SESIUNE
La București s-au desfășurat, 

timp de două zile, lucrările se
siunii științifice organizate cu 
prilejul Bicentenarului Inde
pendenței S.U.A., de Academia 
Republicii Socialiste România, 
Academia de științe sociale și 
politice, Asociația de Drept In
ternațional și Relații Internațio
nale și Asociația „România".

In cadrul lucr^ilor sesiunii au 
fost relevate tradițiile luptei 
pentru libertate și independență 
din istoria poporului român și a 
poporului american, 
româno-ameriGane. 
culturale dintre cele

ministrul apărării naționale, au 
vizitat un centru de instrucție 
din Capitală.

în aceeași zi oaspeții iugoslavi 
au făcut o vizită la Academia 
Militară.

CRONICA U.T.C.

VIZITĂ

relațiile 
legăturile 

două țări.

marți, ge- 
Nikolă 

i, owvevaiu. federal 
_____ apărarea națională al 

•Uepublicii Socialiste Federative 
Iugoslaviâj și delegația militară 
care îl însoțește, împreună cu 
generalul-cotonel Ion Coman,

în cursul zilei de 
neralul de armată 
Liubicici, secretarul 
pentru 
Republ

Ieri seară a sosit in Ca
pitală Ricardo Araya Mon
tero, secretar al Comitetului 
Central al Tineretului Avan
gardist din Costa Rica. care, 
la invitația C.C. al U.T.C., 
va efectua o vizită in țara 
noastră.

La sosire, pe aeroportul 
București-Otopeni, oaspetele 
a fost salutat de tovarășul 
Pantelimon Găvănescu, se
cretar al C.C. al U.T.C., de 
activiști ai C.C. al U.T.C.

A apârut revista

MUNCA DE PARTID 
nr. 7/1976

In comuna Recea aproape o sută de oameni așteaptă de mai bine 
de o oră sosirea 'buteliilor de aragaz

Manifestări politico-educative ți cui tural-artistice * Inițiative tinerești
_ . . ‘ - - - * -„Săptămini record" in întreprinderi industriale ți pe ogoare

BOTOȘANI
„Zilele culturii" organizate de 

Comitetul orășenesc Săveni al 
U.T.C. le-au dat celor aproxi
mativ 2 500 de tineri partici
pant prilejul să urmărrtiseă in
teresante și atractive acțiuni po
litico-educative și culturai-ar- 
tistice. intre care pot fi amin
tite serile de poezie patriotică, 
simpozionul „Pe urmele răscoa
lei din 1907". programul de mu

jică corală „Patrie, popor, partid" 
și concursul ..Prezent și conti
nuitate milenară in istoria po- 
porului român". (ION 
DOROAIEI).

economisit**. Ei urmăresc, prin
tre altele, sâ elimine mersul in 
gol al utilajelor, evitarea risipei 
prin prevenirea unor eventuale 
pierderi de combustibil in timpul 
funcționării mașinilor etc. Eco
nomiile realizate numai in ulti
mele trei luni, circa IM tone 
motorină M tone benzină, vin 
să «ubtinieze eficiența acestei 
inițiative tinerești. (LUCIAN 
CRISTEA).

treprinderea de sticlărie și me
saj din Bistriu. secția rafii Un 
și secția ambalaje, au realizai 
bonuri de larg caasum in valoa
re de peste 24 Mt lei. (IOANA 
FRANT1UQ.

ILFOV

-*■

ATV-

TELEORMAN

CONSTANTA
tineriiDe aproape trei ani. 

comuniști din cele 7 comparti
mente ale secției I mecanizate 
de ia C.F.M. „Navrom" Constan
ta aplică inițiatîva ,.Să lucrăm 
o zi pe lună cu combustibil

în sipUmina trecută. peste 
15 de tineri mecanizatori, 
cooperatori și elevi metalizați 
de organizațiile U.T.C. in eadrul 
„Săpiăminii record" în agricul- 

-s tură au fast nreaenți pe •<<>**• 
la recoltarea griului, insă min - 
țarea culturilor duble, la lucră
rile de întreținere a culturilor 
in cimp și in grădinile de legu
me. (G. BOȘTLNA).

In ultimele săptămini, tinerii 
din organizațiile U.T.C. ..Foraj" 
București, IJLEJJ, LT.A Ilfov. 
LA-P-S.LA--Buflea, Întreprinde
rea textilă „Dunăreană" și în
treprinderea ..Steagul Roșu" din 
Giurgiu, precum și de la între
prinderea de ferite Urzieeni au 
efectuat peste 2 OH ore de mun
că patriotică in sprijinul pro
ducției (ION DRAGOMIR).

HUNEDOARA

LA TIRGOVIȘTE Intîlnire cu istoria
Joi, 8 iulie a.c. s-a 

desfășurat in sala 
Casei de cultură a 
sindicatelor din Tir
goviște, in organi
zarea revistei „Ști
ință și tehnică", a 
Comitetului jude
țean Dîmbovița al 
U.T.C. și al Comi
tetului județean al 
culturii și educației 
socialiste seara de 
istorie „Tirgoviște 
— vatră de istorie 
românească". Aceas
tă acțiune, inspirată 
de sarcinile de ma**- 
răspundere rezul
tate din documente
le Congresului edu
cației politice și «l 
culturii socialiste pe 
linia educării pa
triotice a tineretu
lui prin intermediul 
cunoașterii apro
fundate a istoriei 
poporului nostru, a 
prilejuit 
tinerilor 
de pe

intilnirea 
brigadieri 

șantierul de

PRAHOVA

Curții 
altor 

tineri 
fi jw

restaurare a 
Domnești, a 
categorii de 
din municipiu . .
deț cu personali
tăți marcante ale
istoriografiei româ
nești: prof. dr. doc. 
VASILE NETEA de 
la Institutul de is 
torie Iorga" ?
prof. dr. LIVITI 
ȘTEFANESCU de la 
Muzeul de istorie • 
R.S.R. ; conf. di 
AUGUSTIN DEAC 
de la Institutul d» 
istorie a P.C-R- ; 
prof. dr. NICOLAE 
CONST ANTINESCV 
de la Institutul de 
arheologie din Bucu
rești. șeful șantieru
lui arheologic de Iu 
Curtea Domnească 
prof. dr. RADU 
GIOGLOVAN. di
rectorul Muzeului 
județean de istorie 
din Tirgoviște.

P. JUNIE

Relațiile maistrului cu tinerii
(Urmare din pag. I)

intrării în producție, îngrijorați 
și nu fără motiv de modul in 
care vor fi tratați ca munci
tori de viitorul lor conducător 
pe locul de muncă. Problema 
este valabilă mai cu seamă' 
pentru cele 2 fete care âu avut 
ocazia să refuze nu numai „a- 
vansurile" sentimentale ale 
maistrului, ci și urmările refu
zului lor.

Maria Negrea, prima vizată a 
scăpat, ce-i drept, mai ușor, 
invocind în apărarea ei protec-. 
ția unui unchi din Brașov. Li
dia Hodorogea, însă, n-a putut 
folosi argumente convingătoare 
pentru a scăpa de insistențele 
maistrului, ceea. ce a făcut ca 
ea să fie pur și simplu alun
gată din atelier și lăsată zile în 
șir să-și piardă Vremea in ves
tiar, doar-doar ii va accepta 
propunerile. Din fericire, fostul 
instructor al acestei eleve har
nice, care știa că tinăra încă' 
din anul I ciștigase un premiu 
pe minister în meseria de rec
tificator, a dus-o in atelier și 
i-a dat o mașină pentru ca Li
dia să se poată prezenta la 
examen.

La sesizarea redacției noas
tre, comitetul de partid al în
treprinderii s-a ocupat de acest 
caz. cu atit mai mult Cu cit se 
cunoștea brutalitatea in familie 
și la locul de muncă a mais
trului Debu, precum și faptul 
că, recent, mina sa dreaptă, șe
ful de echipă Szabo Bella, în 
urma abaterilor de același fel 
mergind pină la lovirea uceni
cilor, a fost sancționat pe linie

de partid și mutat disciplinar 
din secție. După cite ni se re
latează, Szabo Bella fusese în
curajat și susținut de maistrul 
Debu care, atunci, a rămas ne
sancționat. De data asta nu mai 
există nici un „paravan" șt 
faptele maistrului apar cu cla
ritate din felul in care el 
vorbește despre elevii aflați in 
subordinea sa. Invectivele ca 
„bou" și „vacă", subaprecierea 
și chiar disprețul fățiș față de 
acești tineri, iată ce caracteri
zează declarațiile maistrului 
Chiar și atunci cind el se adre
sează tovarășilor din comitetul- 
de partid. El nu se sfiește să 
apeleze la aceleași cuvinte pe 
care, în convorbirile directe, 
mai ales cu fetele care au avut 
îndrăzneala să-l înfrunte, le 
folosește jignind fără menaja
mente însăși demnitatea aces
tor viitori muncitori calificați.

Comitetul de partid al între
prinderii, impreună cu Gh. Ti- 
bescu, secretarul comitetului 
U.T.C. de la LU.S., au analizat 
eu seriozitate situația celor 
două muncitoare pentru a pre- 
întimpina agravarea unei stă"i 
de lucruri în totală contradic
ție cu normele eticii și echității, 
cu înaltele principii de educa
ție prin muncă a generației ti
nere, chemindu-l pe maistrul 
Debu la ordine. Atmosfera din 
Școala profesională de la Riș- 

■ nov, ca de altfel și acea din în
treprindere, concură la educa
rea multilaterală a tinerilor, la 
pregătirea lor pentru o viață 
demnă, plină de satisfacții ma
jore. Pe lingă învățătură, in 
școală, sub conducerea indru-

mătorului U.T.C.. profezoare 
Angela Minoiu. fetele au pc^- 
licipat la cercuri de gospoaâne, 
cofetărie, cursuri de compor
tare in societate etc. Cu atit mai 
revoltătoare le-a apărut acestor 
tineri atitudinea singulari a 
maistrului care nu știa să vaci 
in noile venite viitoare tovarășe 
de muncă, viitoare soții ale 
unor colegi, care n-a ințe'.es 
frumusețea și gingășia rirstei 
lor, ci a încercat să calce in pi
cioare tot ceea ce societatea 
noastră a investit cu grijă pen
tru educația și pregătirea lor.

La I.U.S. din Brașov, elevii 
școlilor profesionale~ au termi
nat examenele căpătindu-și a- 
testatul de meseriași. Și totuși, 
una dintre colege lipsește din 
grupul de rectificatori, deoare
ce Lidia Hodorogea, deși ta
lentată în această meserie, încă 
nu a fost reprimită în secția, 
sculerie unde ii est.e locul. Pină 
la urmă aceasta este concesia 
de neînțeles și de neacceptat 
făcută ambițiilor brutale și ci
nice ale maistrului Debu. Ne 
întrebăm cum este posibil ca 
opinia colectivă să nu se poată 
impune în remedierea unei a- 
semenea situații, să nu dispu
nă de forța necesară pentru a-l 
convinge pe maistrul Debu să-șt 
schimbe radical atitudinea, in
tr-o problemă care nu este, așa 
cum socotește el „strict perso
nală" și care viciază climatul 
moral lâ locul de muncă, ih 
familie, subminind încrederea 
in ei înșiși, in relațiile tovără
șești âtit de necesare tinerilor 
la primii lor pași in viață ?

• LA PAUȘA-CALIMANEȘTI 
a funcționat și în vacanța a- 
ceasta, timp de o săptămînă, 
tabăra județeană de odihnă și 
instruire cu profil apicol în 
care au fost cuprinși peste 120 
pionieri responsabili ai cercuri
lor apicole școlare din județ. 
Aflată la cea de a IlI-a ediție, 
tabăra micilor apicultori a îm
binat armonios partea instruc
tivă cu cea recreativă. Aici s-au 
desfășurat instructaje tehnice, 
vizionări de filme documentare

apicole, programe artistice și 
concursuri pe teme de apicul- 
tură, precum și lucrări practice 
în microstupina demonstrativă 
special amenajată. Școlile din 
județ dețin peste 400 de stupi 
sistematici, iar producția de 
miere marfă realizată _anUl tre
cut a fost de peste 15 kg. Fi
liala județeană A.C.A. Vîlcea a 
dotat cercurile școlare cu uti
laje și materiale apicole in va
loare de peste 400 mii lei. (T. 
Volcinschi).

împreună in muncă și pe scenă
• COMITETUL MUNICIPAL 

U.T.C., împreună cu consiliul 
U.A.S.C. din Centrul universi
tar Timișoara au inițiat decada 
acțiunilor comune de educație 
politică și cultural artistică. 
Perioada aleasă a coincis cu 
practica desfășurată de elevi și 
studenți in producție astfel 
incit manifestările diverse or
ganizate la Casa de cultură a 
studenților, la Casa tineretului. 
Ia cluburile întreprinderilor au

adăugat laturi noi cunoașterii 
tinerilor prin intermediul mun
cii. Au avut loc schimburi re
ciproce de spectacole susținute 
de brigăzile artistice de agita
ție, de formațiile de muzică 
ușoară și populară, 
de poezie patriotică, 
de artă plastică, seri 
de dans, un concurs 
„P.C.R. și lupta de

recitaluri 
expoziții 
comune 

pe tema 
„_____ eliberare
națională și socială a poporului 
român". (Ion Dâncea).

„Ne facem
mereu datoria"

In eele trei rile declarate re
cord in producție de colectivele 
de tineri de la I.M.F. Sinaia. 
T.C.I., T.CJL, T.C.I.P, între- 
prinderea.J Mai", LU.C. și în
treprinderea ..Dacia" din Ploiești 
a fost realizată o producție su
plimentară de peste 7M mii lei. 
Au fost executate repere ne
cesare instalațiilor de foraj, re
zervoare pentru instalațiile chi
mice. schele și armături metali
ce și montaj in construcții civile 
și industriale etc. (VASILE MA
TEI).

în județul Hunedoara s-au 
deschis 3 șantiere județene de 
muncă patriotică (Sistematiza
rea fabricii de lianți Chtșeâda- 
ga. amenajarea sistemului de 
desecări Chimindia-Banpotuc. 
construcția drumului de acces 
la barajul hidrocentralei ..Riul 
mare" Retezat), pe care sint an
trenați circa 1 2M de tineri. Pe 
lingă aceștia, peste 11 MP de ti
neri lucrează pe celelalte 39 de 
șantiere locale deschise in obiec
tive industriale, agricole, social- 
culturale și 
rești. (ION

Un telefon, un răspuns și sint 
in biroul președintelui coâegiu- 
iui județean de partid Vikea. 
ioană M haL

— Tovarășe Toarta, vin din 
pariea ..Scinieii tineretului", ziar 
pe care l-ați citit cu siguranță 
pe vremea cind erați utecist. Vă 
amintiți un articol, un titlu, o 
lozmcâ publicate de z.ar pe a- 
tunci ?

— L-am citit, citesc și astăzi 
ziarul de tineret. Vezi, dumnea
ta. eu m-am format ca om. ca 
activist in perioada aceea plina 
de încordare, de neprevăzut 
dar de încredere totală in ideea 
noastră. Sint utecist din 1945. 
și nu numai că imi amintesc 
vreun articol, un titlu, o lozin
că, pentru câ citeam fiecare 
număr, chiar l-am și difuzat. In 
1946 am fost trimis la o școală 
de activiști la Craiova. După 
terminarea cursurilor ieșeam pe 
stradă să-1 difuzez, că ajungea 
la noi spre seară. Ziarul 
atunci iși schimbase titlul 
„Tinerețea".

într-o seară intru la „Pallace". 
grădină unde venea protipen
dada Craiovei. Strig eu : ..Ia 
„Tinerețea", „Ia „Tinerețea" — 
ziarul adevărului, cind maraud 
chemat de un domn cu joben 
și ghetre gălbui. „Cit costă, 
zice, ziarele alea ?“ — și fu
mează fără să se uite la mine. 
..Ziarele" zic eu. ..Da frate — 
auzi dumneata cum mi-a zis '.
— cit costă tot ce ai acolo ?" — 
Număr : știam cite sint. dar tre
buia să-mi dau și eu importanță
— și-i spun. ..Ia", zice, și-mi dă de 
trei ori prețul. Ies. mă intîlnesc 
cu un coleg de școală și-i spun: 
...uite așa și pe dincolo". El : 
..încă n-ai învățat lupta de cla
să. Ala a cumpărat ziarele ca 
sâ n-aibă ce citi lumea".

Astăzi poate părea forțată 
expresia dar. pe atunci lupta 
îmbrăca o mie de fețe și pe 
toate trebuia să le știi.

— Vorbeați de o școală 
activiști ; cum ați ajuns acolo ?

— Lucram de patru ani ca 
muncitor gaterist Ia ..Cloșani", 
fabrică de cherestea din Turnu 
Severin. Mincam mălai stricat 
și. din cind in cind, cite o bu
cată de slănină rincedă. Mun
citorii din fabrică s-au consfă- 
tuit și ne-am dus la director. 
..Asta și asta ne dați" și nu 
ne-am tocmit. ..Da”, au zis di
rectorul și ai lui. de parca abia 
așteptau să dea drumul acestui 
cuvint. Nici măcar o virgulă 
n-au adăugat. Prima condiție :

TRADIȚII 
UTECISTE

TULCEA

BISTRIȚA-NÂSÂUD

Tukea a 
festivalului 
cintecului «

ed i li t ar-gos p odâ- 
GROZA).

i fost, recent, gazda 
interjudețean ai 

și dansului popular 
organizat de comitetul județean 
al U.T.C. in colaborare cu atți 
factori. La această manifestare 
au fost prezente ansambluri fol
clorice din 16 județe ale țării. 
(LUCHIAN SORINA).

Grija față de om
(Urmare din pag. I)

ia efortul general al paporului 
pentru realizarea in acest cin
cinal a nnui produs social care 
in să depășească cu 59—57
la sulă nivelul anului 1975.

O analiză atentă a Programu- 
lui privind producția și desfa
cerea către populație a bunuri
lor de con«um in perioada 
1976-19M arată că tendințele 
consumului in țara noastră pre
zintă trăsături pozitive : ridi
carea ponderii cheltuielilor 
pentru produse nealimentare, 
îndeosebi pentru bunuri de fo
losință îndelungată. îmbunătă
țirea calitativă a alimentației 
populației (In Program se arată 
că o atenție deosebită se va a- 
eorda creșterii produetiei de a- 
limente eu valoare nutritivă ri
dicată) și creșterea volumului

serviciilor, 
calitativ se 
direct cu structura producției. 
Iată numai citeva dintre sporu
rile de producție prevăzute la 
bunuri de folosință îndelunga
ta : aparate de radio — 37,1 la, 
sută ; televizoare — 39,4 la 
sută : frigidere — 54,6 la sută ; 
mobilă — 57,1 la sută ; autotu
risme — 86 la sută. Sint, de a- 
semenea, semnificative preve
derile cuprinse in actualul plan 
cincinal referitoare la creșterea 
ponderii produselor de calitate 
superioară în volumul total al 
producției.

Documentul al cărui conținut 
l-am prezentat este o nouă do
vadă a grijii permanente pe 
care partidul o poartă omului, 
bunăstării lui materiale și spi
rituale.

Desigur, acest salt 
găsește în raport

Eficiență sporită
(Urmare din pag. I)

pacitatea maximă, materia pri
mă necesară pentru cele 8 ore 
de lucru este depozitată in re
mizele fiecărui atelier. Sint 
de asemenea prezenți ir. unitate 
mecanicii din echipele de inter
venție, cadrele care acordă asis
tență tehnică. în secția ..rin
guri noi" consemnăm insă un 
fapt nedorit atit de colectivul 
de muncă de aici, cit și de ti
nerii din conducerea organizați
ei U.T.C., împreună cu care am 
asistat la predarea și preluarea 
schimbului. Două mașini din 
secția amintită nu funcționează 
de două zile, datorită faptului 
că li s-au rupt curelele de 
transmisie. Maistrul Gheorghe 
Butnaru ne arată că a făcut 
un proces verbal în acest sens, 
către serviciul aprovizionare, 
încă din seară în care s-a pro
dus defecțiunea. De ce nu au 
ajuns însă curelele de trans
misie în secția ringuri nu ne 
poate spune nimeni. Probabil 
că nu sint în magazie, ne spun#

maistrul. Dar a mers cineva să 
vadă, ce măsuri s-au luat dacă 
este așa ?

Fără acest incident am putea 
spune că. la întreprinderea de 
postav din Huși, munca este 
bine organizată, tinerii se a- 
chită cu conștiinciozitate de 
toate sarcinile ce le revin. Do
vadă in acest sens sint și cele 
aproape 8 milioane lei. cit re
prezintă valoarea producției su
plimentare realizate pe cinci 
luni, importantele economii de 
materii prime și materiale. A- 
ceste succese, climatul de ordi
ne și disciplină existent 
treprindere sint. desigur, 
de mîndrie și satisfacție 
membrii colectivului de 
de la întreprinderea de 
din Huși. în același timp insâ. 
rezultatele bune de pînă acum 
constituie noi îndemnuri pentru 
organizarea mai bună a întregii 
activități, perfecționarea mun
cii tuturor cadrelor la nivelul 
exigențelor cincinalului revolu
ției tehnico-științifice.

în în- 
motive 
pentru 
muncă 
postav

pe 
in

de

mălai și slănină bune de min- 
cat. Specula era în toi și am fi 
murit de foame. De aici am fost 
scos din producție in martie ’46 
și numit secretar la județeană 
de tineret Mehedinți. Eram doi 
secretari : unul tîmplar — eu. 
celălalt ceferist. Noi, tineretul 
muncitor, la care s-au adăugat 
și tineri intelectuali, eram for
ța de șoc a partidului in oraș. 
Partidele istorice ne provocau 
în fel și chip : nu o dată to
varăși de-ai noștri erau atacați 
pe stradă sau într-o sală de 
cinema. Și atunci cei de la ju
dețeană de tineret soseau în cinci 
minute pentru a ne apăra to
varășii. Citiți presa din acea 
vreme și veți vedea cit de des 
se produceau asemenea ciocniri 
La județeană am stat aproape 
șase luni, după care am fost 
trimis la Craiova. cum spu
neam. la o școală politică elec
torală. o scoală a tineretului. 
Acolo, chiar după primele ore 
de curs mă cheamă la director: 
se uită el la mine, fără să mă 
măsoare, și mi se adresează : 
..Tovarășe, o cămașă ceva mai 
bună n-ai ?“. N-aveam. Aia de

pe mine. curată-cutată, dar 
ferfeniță. Și atunci, secretarul 
regionalei U.T.C. Oltenia — care 
asista la discuție îmi dă cămașa 
lui de schimb, iar din partea 
conducerii școlii primesc Stofa 
pentru o pereche de pantaloni 
și bocanci cu talpă de lemn.

— Pină a pleca la Craiova, in 
perioada cit ați fost secretar la 
județeană de tineret Mehedinți, 
nu aveați salariu...

— Noi atunci am trăit mo
mente unice, încordarea era 
prea mare, incit n-aveai 
timp să gindești la astfel de „a- 
mănunte". Mincam doar o dată 
pe zi. E drept, la început sim- 

zțeam slăbiciune. dar în vir- 
tejul evenimentelor fiind, de la 
o vreme m-am obișnuit. Impor
tant era să rezolv sarcinile, 
multe șj nu numai grele — 
ținînd cont de timpuri, dar și 
extrem de dificile. Noi însă 
ne-am făcut datoria pină la ca
păt. Cind in martie 1949 am de
venit 
partid 
există 
nu-mi 
la ora 
ca toți 
dă, mă consideram fericit dacă 
eram chemat la treabă, indife
rent de oră. însemna că oame
nii au încredere in mine, re
prezint ceva, sint necesar in
tr-un loc, intr-o situație și nu 
se uita nimeni la ceas să vadă 
cit arată. Așa trăiam.

— V-aș ruga, tovarășe Toartă, 
să ne spuneți îritr-o frază ce a 
însemnat organizația de tine
ret pentru dumneavoastră, ca 
om ?

— Tinerețea mea a însemnat 
începutul cte drum spre o altă 
lume în care. iată, trăim și pe 
care mă strădui s-o slujesc cu 
forțele mele de activist t.inăr. 
chiar dacă de cind am activat 
in. rindurile organizației revolu
ționare de tineret au trecut 
peste 30 de ani.

NICOLAE ADAM

activist al județenei de 
Mehedinți și am auzit că 
un program de lucru 

venea să cred : cum de 
cutare, la ora cutare ? Eu, 
activiștii din acea perioa-

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Cu trei zile înainte 

de deschiderea Jocu
rilor Olimpice de 
vară la Montreal au 
început marți lucrările 
celei de-a 78-a sesiuni 
a Comitetului Interna
țional Olimpic. Pe a- 
genda de lucru a se
siunii sint înscrise 
diverse probleme, în
tre care alegerea de 
noi membri in Comi
tetul Executiv, 
zentarea 
privind _____
olimpiadelor din anul 
1980 (Moscova — J.O. 
de vâră și Lake Placid 
— J.O. de iarnă), noi 
aspecte ale regulilor 
olimpice etc. De ase
menea, diferitele co
misii ale C.I.O. vor 
dezbate activitatea A- 
cademiei olimpice, le
găturile C.I.O. cu pre
sa scrisă și televiziu
nea și altele. în timpul 
lucrărilor sesiunii, la 
14 iulie, membrii 
C.I.O. vor avea o în- 
tilnire în satul olimpic 
cu șefii delegațiilor

participante la 
piadă.

Olim-

într-un rriesâj 
sat Comitetelor 
pice naționale și parti- 
cipanților la Jocurile 
Olimpice de la Mont
real. Comitetul in
ternațional olimpic' 
subliniază in mod deo-

adre- 
olim-

de ziarist. De aseme
nea. . este interzisă în 
arena olimpică publi
citatea făcută prin in
termediul echipamen
tului sportivilor, pre
cum și orice fel de 
reclamă a firmelor 
comerciale.

în străvechiul sanc-

pre- 
rapoartelor 
pregătirile

MONTREAL 1976
sebit spiritul de fra
ternitate, de prietenie 
și sportivitate ce tre
buie să domnească in 
timpul Jocurilor Olim
pice atit la locurile de 
concurs, cit și în satul 
olimpic. Totodată, se 
atrage atenția că în 
timpul Jocurilor Olim
pice un participant, 
fie atlet, antrenor sau 
oficial, nu poate, în 
nici o împrejurare, sâ 
îndeplinească funcția

tuar de la Olimpia, 
leagănul Jocurilor a- 
tletice ale Eladei, s-a 
desfășurat marți ce
remonia aprinderii flă
cării olimpice, care va 
arde în timpul între
cerilor celei de-a 
XXI-a ediții a Olim
piadei de vară de la 
Montreal. Flacăra, 
simbol al continuității 
spiritului olimpic și al 
jocurilor sportive, a 
fost întrupată de o ra-

mură de măslin pe 
care cunoscuta actriță 
greacă Maria Moscho- 
liou, in rolul marii 
preotese, a aprins-o 
de la razele Soarelui 
cu ajutorul unei o- 
glinzi. Reprezentanți 
ai comitetelor olimpi
ce din Grecia și Ca
nada, oficialități elene 
și membri ai Acade
miei olimpice au asis
tat la ceremonie.

Timp de trei zile 0 
ștafetă, formată diri 
520 de atleți, va purtă 
flacăra în jurul Pelo- 
ponezului, apoi, tre* 
cind prin Corint, 
ajunge la Atena, 
seara și va fi primită 
pe stadionul Panathi- 
naikos. Aici. în cadrul 
unei festivități, flacăra 
vă fi predată unui re
prezentant al sportivi
lor canadieni, după 
care va fi. transmisă 
prin satelit la Ottawa, 
de unde ștafetele vor 
duce focul 
Montreal.

vă
joi

olimpic lă

• Tradiționala competiție in
ternațională sportivă „Tetratlo- 
nul prieteniei^ s-a desfășurat in 
acest an în orașul polonez 
Poznan și a reunit pionieri și 
pioniere din 12 țări, printre care 
și România. Un frumos succes 
a repurtat pionierul român Emil 
Topan, care s-a clasat pe locul 
întîi, fiind urmat de Zadanbaa 
Enkbaator (R. P. Mongolă) — 
313 puncte $i Andrzej Pribodâ 
(Polonia) — 311 puncte.

în clasamentele generale pe 
echipe. România s-a clâsat pe 
locul trei la masculin și pe locul 
șase la feminin.

• în runda a doua a turneu
lui interzonal de șah de la 
Bienne (Elveția), Larsen l-a în-

vins pe Sanguineti, Matanovici 
pe Diaz, iar Lajos Portisch a 
cîștigat la Csom. Partida dintre 
marii maeștri sovietici Efim 
Gheller și Mihail Tal s-a înche
iat remiză, rezultat consemnat 
și în partidele Smejkal-Hiibner, 
Petrosian-Rogoff, Byrne-Soson- 
ko și Smislov-Gulko. Celelalte 
partide s-au întrerupt.

în clasament conduc Petrosian 
(U.R.S.S.) și L. Portisch (Un
garia) cu cite 1,5 puncte.

• Campionatul european de 
automobilism (formula II) a 
programat pe circuitul de la 
Mugello o nouă probă, în care 
victoria a revenit 
francez Jean Pierre 
(„Elf") cu o medie 
170,237 km. Pe locul secund s-a

pilotului 
Jabouille 
orară de

clasat compatriotul 
Arnoux (..Renault").

După disputarea a 
în clasamentul

său, Reni

opt probe, 
campionatului 

european conduce Jean Pierre 
Jabouille — 35 puncte, urmat 
de Patrick Tambay (Franța) — 
30 puncte și Maurizio Flammini 
(Italia) — 26 puncte.

• Rezultate înregistrate in 
preliminariile competiției inter
naționale feminine de tenis p6 
echipe dotată cu „Cupa Annie 
Soisbault" (jucătoare sub 21 de 
ani) : Sopot : Cehoslovacia — 
Polonia 3—0 ; Plovdiv : Franța 
— Bulgaria 3—0 ; Maribor : 
Italia — Danemarca 2—1 ; 
Siofok (Ungaria) : Suedia — 
Ungaria 3—0 ; Noua Zeelandă 
Belgia 2—1.



Situația politică
din Italia

B Giulio Andreotti a fost însărcinat cu

.Scînteia tineretului"
Sărbătoarea

pag. 4
Irakului

formarea noului guvern 0 Demisia direc-
fiunii Partidului Socialist Succese ale unor

Președintele Republicii Italie
ne, Giovanni Leone a însărcinat 
marți șeara pe Giulio Andreotti 
(demoerat-creștin) cu formarea 
noului guvern italian. Desem
narea lui Andreotti a intervenit 
la încheierea consultărilor pe 
care șeful statului le-a avut, luni 
și marți, cu principalele perso
nalități politice din țâră.

Marți au continuat la Roma 
lucrările Plenarei Comitetului 
Central .al Partidului Socialist 
Italian. La solicitarea grupării

,.Stingă socialistă" din cadrul 
partidului, secretarul general al 
P.S.I.. Francesco de Martino, și. 
ulterior. întreaga Direcțiune a 
partidului și-au prezentat demi
sia in fața Comitetului Centrai, 
cu scopul de a se facilita depă
șirea actualei împărțiri in curen
te a P.S.I. și alegerea unei noi 
conduceri politice.

în acest scop. C.C. al P.S.I. a 
aprobat, in unanimitate, un do
cument care se pronunță pentru 
încetarea împărțirii partidului 
in curente.

ansambluri artistice
românești peste hotare

Conferința interamericană
s mijloacelor de comunicare in masă
în capitala Republicii Costa 

Rica s-au deschis, sub egida 
UNESCO, lucrările Conferinței 
interamericane a mijloacelor de 
comunicare in masă. Participă 
reprezentanți din 27 de state 
latino-americane și caraibiene.

S.U.A deschiderea

Convenției naționale

a Partidului Democrat
Luni, la ora 20.00 (ora locală), 

la New York, in sala ..Madison 
Square Garden", au început lu
crările Convenției naționale a 
Partidului Democrat, la care 
participă 3048 delegați și rr.~î 
multe mii de invitați, intre care 
oficialități, observatori diploma
tici- și corespondenți de presă.

Principalul punct al agendei 
convenției este desemnarea can- 
didaților la alegerile preziden
țiale din toamna acestui an. Pro
tagonistul alegerilor preliminare 
democrate, Jimmy Carter, are 
deja asigurat sprijinul a circa 
1 800 de delegați, cu aproape 300 
mai mulți decit cifra necesară 
obținerii învestiturii. Pe lista de 
candidați. Carter este urmat de 
congresmanul Morris Udall și de 
guvernatorul Californiei. Ed
mund Brown, care nu au aban
donat cursa pentru mandat.

Convenția va adopta, de ase
menea. platforma-progra— cu 
care Partidul Democrat se va 
prezenta in campania electorală 
prezidențială.

precum și invitați și observatori 
din întreaga lume.

In cuvintul inaugural, directo
rul general al UNESCO, Ama
dou Mahtar M'Bow. a eviden
țiat. intre altele, rolul conducă
tor al statului in dirijarea și 
utilizarea adecvată a mijloacelor 
de comunicare in masă, in ideea 
afirmării și satisfacerii plenare 
a intereselor majore ale națiu
nilor și popoarelor din zonă. 
..Pentru a realiza o ordine in
ternațională mai justă — a ară
tat el — este nevoie de dezvol
tarea și mai buna repartizare a 
surselor internaționale de infor
mații”.

In acest context. M'Bow a re
comandat adoptarea de măsuri 
concrete de cooperare, in ve
derea stimulării cunoașterii re
ciproce și elaborării unor ac
țiuni comune care să exprime 
solidaritatea țărilor in curs de 
dezvoltare.

Președintele țâni-gazdă. Da
niel Oduber Quiros. s-a pronun
țat pentru intensificarea coope
rării in zonă in domeniul schim
bului de informații, in servidnl 
intereselor statelor Launo-ame- 

earaibeerse.

Ansamblul de cintece și 
dansuri populare ,.Alunelul'‘ 
al Casei de cultură a sindi
catelor din Alexandria, diri
jat de Ilie Constantin, și-a 
încheiat turneul in Grecia, in 
cursul căruia a participat la 
patru festivaluri internațio
nale de folclor.

Succesul de public deose
bit pe care l-a cucerit la fes
tivalul „Papastratia" din A- 
grinion — unde și-a susținut 
programul intre 25 și 29 iu
nie. alături de formații de 
prestigiu din Bulgaria. Da
nemarca. Franța, Grecia. Iu
goslavia și Polonia — a de
terminat autoritățile de re
sort grecești să insiste pen
tru participarea ansamblului 
..Alunelul" și la festivalurile 
similare organizate in această 
perioadă la Egion, Naussa și 
Kalamata.

Ansamblul ..Hațegana1 
Combinatului siderurgic din 
Hunedoara a participai la 
Festivalul internațional de la 
Charleroi (Belgia) in compa
nia unor formații artistice 
bine cunoscute din Spania. 
Scoția. Polonia și alte wrt. 
bucurindu-se de un deosebit 
succes.

icar.e și

DEMISIA PREMIERUIUI 
DRDANIAN

• FONDUL MONETAR IN
TERNATIONAL informează, in 
publicația sa lunară ..Interna
tional Financiar Statistics”, ca 
la sfirșitul lunii mai R. F. Ger
mania se situa pe primul loc in 
rindul țârilor dezvoltate occi
dentale in ceea ce privește re
zervele externe. în acestea 
sint cuprinse devize converti
bile. aur. drepturi speciale de 
traaere si poziția de rezervă la 
F-M.I. Pe țân. situația era. la 
sfirjitul primelor cinci luni ale 
anului, următoarea : R. F. Ger
mania — 33.6 miliarde dolari 

de 31 miliarde dolari in 
riel. S.UJL — K-3 t " 
(1X9). Japonia — 15— 
(IM. Franța — M 
(12.6). Eveția — 9-6 
(lt.®. Olanda — 6.8 
(TA) 5» IUlia — 5.4 mili

arde (•)-

(fa’ă i 
iar.uar
arde l 
barde

barde

Muncitori din industria metalurgică demonstrind pentru 
reînnoirea contractelor de munca

Lucrările sesiunii speciale
a comisiei interguvernamentale

româno-sovietice
de colaborare economică

mi- 
mi- 
mi 
mi-
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• Vasile Voloșeniuc, președinte
le Băncii române de comerț 
exterior, aflat la Cairo, s-a in- 
tîlnit cu Ahmed Abou Ismail 
ministrul egiptean al finanțelor, 
Mohamed Abdel Fattah, guver
natorul Băncii centrale egipte
ne, Și CU Ahmed Fouad, pre
ședintele Băncii Misr.

Cu acest prilej au fost abor
date unele aspecte ale colaboră
rii economice dintre România si 
Egipt, ale legăturilor dintre 
instituțiile bancare din cele 
două țări.

ÎMPROPRIETĂRIRI 
IN HONDURAS

Directorul Institutului nau.»- 
nal agrar din Honduras. Rigo- 
b.T'to Sandoval, a anunțat 
cent la Tegucigalpa h 
guvernului de a împroprietăr’. 
intr-o primă etapă, pe^-.e "Ou 
de familii de țărani cultiva:-»-, 
de trestie de zahăr. în ac.«: 
scop, au fost puse la dispoziția 
institutului aproximativ 4 000 
de hectare de teren arabil, care 
vor intra sub incidența hotar; - 
rii guvernamentale respective.

•JfUNICAT OFICIAL 
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UN NOU PROCES LA PRETORIA

La Pretoria are loc un nou 
proces intentat împotriva unui 
grup de patrîoți africani, mem
bri ai Congresului Național A- 
frican. interzis de autoritățile 
rasiste din Republica Sud-Afri
cană — informează agențiile 
de presă. Persoanele care au 
compărut în fața instanțelor ra
siste se fac vinovate. potrivit 
acuzațiilor care ’.e-au tO'i >- 
duse, de participare la lupta 
împotriva politicii de apartheid

Prv

încheierea reuniunii
la nivel înalt a C.E.E.
Marți s-au încheiat la 

Bruxelles lucrările de 
două zile ale reuniunii la 
nivel inalt a Comunității 
Economice vest-Europene 
(C.E.E.).

res mai larg, cum a fost cazul 
reuniunii la nivel înalt a celor 
șapte state occidentale indus
trializate de la San Juan.

La Moscova au început, la 13 
iulie, lucrările sesiunii speciale 
a comisiei interguvernamentale 
româno-sovietice de colaborare 
economcă.

Din partea română, participă 
tovarășii Gheorghe Radulescu, 
viceprim-ministru al guvernului, 
președintele părții române în 
comisie. Neculai Agachi, minis
trul industriei metalurgice, loan 
Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini. Mihail Flo- 
rescu, ministrul industriei chi
mice, Nicolae Mănescu. minis
trul energiei electrice, Vasile 
Răuță. vicepreședinte al Comi
tetului de Stat al Planificării, 
vicepreședinte al părții române 
în comisie, Ion Stoian. adjunct 
al ministrului comerțului exte
rior și cooperării economice in
ternaționale. consilieri, experți. 
Participă, de asemenea, amba
sadorul României în Uniunea 
Sovietică, Gheorghe Badrjis* 
membri ai ambasadei.

Din partea sovietică participă 
tovarășii M. A. Leseciko, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. președintele 
părții sovietice in comisie, A. K. 
Antonov, ministrul industriei e- 
lectrotehnice. B. F. Bratcenko, 
ministrul industriei cărbunelui, 
V. N. Doenin. ministrul construc
țiilor de mașini pentru industria 
ușoară și alimentară și a apara
telor de uz casnic, V. S. Fiodo- 
rov. ministrul industriei pentru 
prelucrare a țițeiului și petro
chimice. V. F. Jigalin. ministrul 
construcțiilor de mașini grele și 
de transport. L. A. Kostandov, 
ministrul industriei chimice. A. I. 
Kostousov. ministrul construcți
ilor de mașini-unelte și instru
mente. V. V. Krotov, ministrul

construcțiilor de mașini energe
tice. P. S. Neporojnii._ ministrul 
energeticii și electrificării, A. N. 
Zademidko, vicepreședinte al 
părții sovietice în comisie, I. E. 
Hoțialov, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planificării 
al U.R.S.S.. N. N. Smeliakov, 
adjunct al ministrului comerțu
lui exterior, alți miniștri ad- 
juncți, consilieri, experți.

Fiecare din cei doi președinți 
ai părților in comisie au rele
vat că sesiunea are loc după 
recenta întilnire de la Berlin din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, și Leonid Ilici 
Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S.. la care au fost dis
cutate probleme actuale privind 
adîncirea și dezvoltarea în con
tinuare a relațiilor dintre Româ
nia și Uniunea Sovietică. S-a 
arătat, de 'asemenea, că actuala 
reuniune are loc la scurt timp 
după întîlnirea dintre prim-mi- 
nișțrii celor două țări, la care 
au fost abordate probleme de 
interes reciproc privind dezvol
tarea în continuare a colaboră
rii și cooperării economice și 
tebnico-științifice dintre Repu
blica Socialistă România și Uni
unea Sovietică.

într-o atmosferă de lucru au 
fost trecute in revistă acțiunile 
întreprinse după sesiunea pre
cedentă a comisiei mixte care 
au contribuit la promovarea con
tinuă a colaborării economice 
româno-sovietice, au fost abor
date noi propuneri pentru dez
voltarea cooperării și speciali
zării in producție a schimburi
lor reciproce de mărfuri. •

P
oporul Irakian 
sărbătorește as
tăzi împlinirea 
a 18 ani de la 
înlăturarea mo
narhiei și pro

clamarea Republicii. Aniver
sarea acestui eveniment ma
jor al istoriei cointemporane 
a Irakului, petrecut la 14
iulie 1958. care a deschis țâ
rii noi perspective de dez
voltare și progres, este în
soțită în ultimii ani de fes
tivitățile dedicate unui alt
moment memorabil in viața 
poporului irakian : revoluția 
din 17 iulie 1968, cind pu
terea a fost preluată la Bag
dad de Partidul Socialist A- 
rab Baas. Coincidența in 
timp a sărbătorii naționale 
cu Zilele Revoluției Națio
nale constituie de fiecare 
dată un prilej de trecere in 
revistă a realizărilor* obținu
te pe calea dezvoltării eco
nomice și sociale 
dente, precum și a 
lor de viitor.

Cei zece milioane 
tori ai țării de pe

indepen- 
proiecte-

Pe ordinea de zi s-au aflat o 
serie de probleme importante 
pentru evoluția viitoare a co
operării .dintre „cei nouă". in
tre care stabilirea numărului de 
locuri ale viitorului Parlament 
(vest) european, organ consulta
tiv al C.E.E. și distribuirea 
mandatelor parlamentare intre 
sta:ele-membre, examinarea si
tua’iei economice, sociale și mo- 
r. atare a Pieței comune, alege
rea viitorului președinte al Co
misiei CJLE- și altele.

Principalul acord realiza: in
tre șefii ce sta: și de guvern 
prezer.U la reuniune se referă 
la consutuirea Parlamentului 
(vest) ruropra1" problema care 
2 prtr.-ocsî să îndelungate
(fisraul intre țânLe membre.

La is&knres la nivel malt de 
la Bruxelles s-a convenit- tot
odată. ca. p-câ ia sfirșxtul kmii 

curs fie cocvoa'â o cor.- 
fenclâ a mimștnJor de finanțe 
cia tarile membre ale C-EuE_ 
ear.sacwâ. intre altele, arraoni-

Si

eoMBi fațâ de in-*

Capriciile vremii

feau

Realizări economice in sudiri
Vietnamului în perioada reconstrucției

postbelice

MIERCURI. 14 IULIE 1976
CU EȘARFA 
(orele 9: 11.15; 
20.30); Grădina 

20.30).
DIN MANHAT-

• COMOARA DIN SUBSOLUL BIBI IOTE».. 
Bioliotecii naționale din Atena se află 4âN de paptriTWn. 
scrise și corespondență de mare valoare, in curs de res 
Cel mai vechi exemplar din cărțile de aia datează din 
al Pott rit calculelor *pe
restaura toate cărțile a.n subsolul acceaet tMbUoeaa. unui rtaii- 
rator i-ar trebui... 300 de ani : • EXTR.urt’L de c astan 1n 
SINUZITE. La o conferință de fannncok<ae. apeoaU«tu Mean 
au comunicat efectele miraculoase ale ext:acv-r-: de castan in 
vindecarea sinuzitei acute s. cronice. Ex-..ao-.-. de casiaa este 
folosit sub formă de unguent, care, aplicat pe amnsurile uobwae, 
duce la vindecare in decurs de o lună d* ia începerea xratarr.e 
tului. Preparatul a început să fie folosit cu succes in <*■> 
și spitalele din țară • CL LORILL PERLELOR. 3-ți 
cercetări, specialiștii japonezi au ajuns la coneluna că cotor 
natural al perlelor depinde in m*re măsură de cantitatea 
săruri din apa in care trâ.esc scoicile. A»:fel culoarea 
perlele care se formează intr-un mediu cu un inalt conț 
compuși de mangan. Ca urmare, întreprinderile care se 
eu creșterea perlelor de cultură adaugă săruri ale di’ 
metale pentru a obține perle cu nuanța gălbuie, verde. 1 
e < \fi k îx loc oi \n\( ARi. Cerem internă de cafea a 
Columbiei este de 1.3 milioane saci de boabe, fiecare sac dntâ- 
rind cite 66 kg. plus cele 3-4 kg pe cap ce locu.ior dm zonele 
de producție. Consumul e*ne mult mai m:c. față de 6 kg pe cap 
de locuitor in Statele Unite, sau 8—13 kg :n țările occidentale 
europene. Federația națională a producătorilor de cafea din 
aceasta țară a făcut un studiu asupra cererii de cafea pe diverse 
grupuri sociale aie populației. Astfel, s-a constatat că tinerii :r 
vîrstă de 12—19 ani beau mai puțină cafea deci: adulțk. iar cel 
mai mare ’consum de cafea este observat ia adult:: intre 36—59 
de ani ; femeile beau mai multă cafea decit bărbaț.i. în Colum
bia. consumul zilnic de cafea crește in rindul populației cu ve
nituri mici. în timpul celor trei mese ale zile:, oamenii săraci 
beau, de pildă, cu 1.5—3 cești de cafea mai mult decit cei bogați. 
A RINOCERUL ALB. Potrivit ziarului ..New Nation- din Singa
pore. ' rinocerul’ alb este unul dintre animalele cele mai tare cin 
Asia de sud-est. în junglele Malayezîei. el a reușit să supra
viețuiască. deoarece autoritățile locale l-au protejat de pericolul 
vînării lui excesive. Dealtfel, rinocerul alb este foarte apreciat 
pentru cornul său. foarte căutat in industria farmaceutică. In 
anii ’59. din pricina exterminării lor. au dispărut ultimele exem
plare ale rinocerului de Jawa • POLUARE. Populația — de 
aproximativ 9 000 de persoane — din două localități italiene din 
regiunea Friuli este lipsită de apă potabilă, tncepind de dumini
că. ca urmare a poluării puțurilor și riurilor care constituiau 
sursa de aprovizionare de aici. Poluarea a fost descoperită in 
urma dispariției a patru tone de păstrăvi de crescătorie și a 
circa 400 000 de alevini (plevușcă). Ia originea morții acestor 
pești se află absența oxigenului din apă. provocată de o substan
ță chimică a cărei natură nu a fost încă stabilită. începînd de 
luni, populația este aprovizionată cu apă potabilă transportată 
aici cu ajutorul .unor camioane militare.
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• BRL XELLES - 
xpe mai de
cs i«ai de secete. 

ut Brigia au căzut 
m. Locu
st ei Jări
preaphe- 

sa se producă 
zilele urmitna- 

e. pentru c se pu- 
comptnsa. ce! 
parfiaf. efec- 

alcmității.
Belgia a fost ur.e 

din cele mai afec
tate țări din vestul 
Europei de seceta 
prelungită din acest 
an. in unele regiu-

alic părți, deoarece 
rezervoarele, ca ți 
lacurile de acumu- 
lare,' secaeețrț. Nu- 
rteroate vile au fost 
sacrificate din cau
za absenței apei și 
a furajelor necesare.lor

• WASHINGTON 
— Birou! agricol a! 
statului California a 
apreciat că. dacă nu 
ta ploua pină la în
ceputul toamnei, pa
gubele provocate de 
secete — cea mai 
severă din ultimii 
42 de ani — se vor 
cifra la un miliard 
de dolari. Seceta a 
început in noiembrie 
anul trecut si s-a 
înrăutățit treptat.

Tnțr-un interviu acorda: unui 
reprezentant al agenției VNA 
Hoang Tien, ministru adjunct 
pentru problemele lucrărilor hi
drotehnice cu destinație agricom 
al Republicii Socialiste Vieinam. 
a relevat că lucrările de acest 
fel efectuate- in ultimul an in 
sudul Vietnamului s-au soldat cu 
rezultate pozitive in dezvoltarea 
economică’ și normalizarea vieții 
populației in perioada recon
strucției postbelice. în context, el 
a arătat că in timpul care a 
trecut de la eliberarea Vietna
mului de sud autoritățile revo
luționare au inițiat o amplă 
mișcare de masă in vederea 
realizării unui număr conside
rabil de obiective urger.te. intre 
care au figurat digurile mari
time. bazinele artificiale de a- 
cumulare a rezervelor de apă. 
dragarea canalelor si săparea 
altora noi. defrișările, precum 
și crearea unor zone economice 
noi. Ministerul de resort, a sub
liniat el, a însărcinat cinci mi-

si uni speciale cu efectuarea de 
studii cu caracter hidraulic in 
delta Mekonguiui. in bazinul flu
viului Dong Nat in unele zone 
de litoral, in regiunile Podișu
rilor înalte și in alte citeva 
regiuni, rezultatele respectivelor 
cercetări urmind să fie utilizate 
in dezvoltarea economică a țării.

Referindu-se la perspectivele 
pe care le oferă agriculturii 
partea sudică a Vietnamului 
ministrul adjunct Hoang Tien, a 
evidențiat, că oe plan agricol, 
sudul Vietnamului poate fi îm
părțit in trei zone distincte : del
ta fluviului Mekong, regiunea 
Nam Bo orientală (respectiv pro
vinciile situate la nord de Ora
șul Ho Și Min și la sud de lanțul 
montan Truong Son) și zona 
centrală a litoralului. între aces
tea, delta Mekonguiui este gri- 
narul Vietnamului și. totodată, 
una din principalele regiuni ce
realiere ale Asiei de sud-est.

R. P. CHINEZA - Imagine de 
muncă de la întreprinderea 

textilă din Chiukiang

de locui- 
... ____ ___ Tigru și

Eufrat, unde au apărut odi
nioară înfloritoarele culturi 
ale Mesopotamiei, au îndrep
tățite motive de a sărbători 
aniversarea acestor eveni
mente. Ele marchează în
ceputul unei etape noi în is
toria Irakului. După invazia 
mongolă, stăpînirea otomană 
și regimul colonial britanic, 
irakul a fost atras apoi în 
sfera de interese a marilor 
trusturi petroliere. Chiar 
după dobîndirea indepen
denței politice, regimul mo
narhic și dominația străină 
în economie împiedicau o e- 
voluție mai rapidă pe calea 
dezvoltării și modernizării 
vieții economico-sociale. 
Semnificația evenimentelor 
de la 14 iulie 1958 și 17 iulie 
1968 constă tocmai în crea
rea condițiilor necesare pen
tru transformări sociale în
noitoare și exercitarea de
plină a suveranității asupra 
bogățiilor naționale.

De o importantă excepțio
nală pentru viitorul țării a 
fost naționalizarea, in iunie 
1972, a companiei „Irak Pe
troleum". Căci, deși subsolul 
irakian conține importante 
zăcăminte de sulf, fosfați, 
cupru etc, iar curmalele 
irakiene sînt cunoscute în 
toată lumea, petrolul repre
zintă cea mai importantă bo
găție națională. Producția 
irakiană de petrol a atins în 
anul trecut 110 milioane 
tone, urmînd să crească la 
200 milioane tone în 1980. 
Din punct de vedere al re
zervelor cunoscute și evalua
te. Irakul se situează în pre
zent pe locul doi în lume, 
după Arabia Saudită. Din 
veniturile rezultate din ex
ploatarea și valorificarea 
petrolului, care acoperă 90 la 
sută din cheltuielile bugetare 
ale statului, s-au construit 
sau se află în curs de rea
lizare numeroase obiective 
industriale și agricole de an
vergură : întreprinderi chi
mice și textile, căi ferate și 
centrale electrice, fabrici de 
ciment și zahăr, o uzină de 
aluminiu, rafinării și conduc
te petroliere, sisteme de iri
gații și complexe de creș
tere a vitelor etc.

Succesele poporului irakian 
sînt urmărite cu interes și 
simpatie in România. Intre 
cele două țări s-au dezvol
tat in ultimii ani relații 
prietenie și cooperare, 
moment de importanță ma
joră in cronica acestor 
porturi l-a constituit 
efectuată în Irak, în februa
rie 1974, de președintele 
Nicolae Ceaușescu, la invita
ția președintelui Republicii 
Irak, Ahmed Hassan Al- 
Bakr. Convorbirile purtate și 
acordurile încheiate cu acest 
prilej, cit și în timpul vizi
tei în România a vicepre
ședintelui Consiliului Co
mandamentului Revoluției 
din Irak. Saddam Hussein, 
au deschis noi și ample 
perspective colaborării ro- 
mâno-irakiene pe multiple 
planuri, în interesul reciproc 
al celor două popoare, al 
păcii și progresului în lume.

BAZIL ȘTEFAN

de 
In

ra- 
vizita

Experimente la bordul stației

„Saliut-5"
Marți in cea de-a șasea zi 
activității lor in Cosmos.a______________ _ ______ ,

Boris Volinov și Vitali Joiobov. 
aflați la bordul stației'științifice 
orbitale ..Saiiut-5". au trecut la 
îndeplinirea programului de ex
perimente tehnologice — infor
mează agenția TASS.

Scopul unuia dintre acestea, 
intitulat ..Experimentul sfera" 
constă, potrivit agenției TASS. 
în cercetarea proceselor de to
pire și solidificare a metalului

[cfjienm
CĂLĂREȚUL 

ALBA: Patria
13J6; 16; 16.15: 
Luceafărul (ora

PRIZONIERUL _
TAN: Eforie (orele 9.15: 11.36; 14; 
16.15; 18.38 : 26.45): Favorit (orele 
9.15; 11J6: 13.45: 16: 18.15: 26.36); 
Patinoarul ..23 August" (ora 20.30).

CIRC ÎN CIRC: Grivjța (orele 9: 
12.38: 16: 19.15); Victoria (orele
9.30 : 12.3C: 16: 19.15).

ORDINUL ANA: Timpuri Noi 
(orele 9; 11.15; 13.30; 15.45; 18; 
26.15).

TEXAS DINCOLO DE RÎU: 
Festival (orele 8.45; 10.45; 12,45: 
14.45: 16.45: 19: 21.15): Scala (orele 
9.15: 11,30: 13.45: 16.15; 18,30: 20.45); 
Grădina Dinamo (ora 20,30); Gră
dina Festival (ora 20,30).

PAPILLON (ambele serii): Fe
roviar (orele 8,30; 11,30: 14,30;

.30: 20.30): București (orele 9: 
: 16.15: 19,30).
INSTANȚA AMÎNA PRONUN

ȚAREA: Arta (orele 15.30; 17.45; 
20): Bucegi (orele 16: 18,15); Gră
dina Arta (ora 20.30); Grădina 
Bucegi (ora 20.15).

PORUMBELUL: Capitol (orele 
9.30: 11.45: 14: 16.15: 13.30: 20.45); 
Grădina Capitol (ora 20,15) ; Mo

dem (orele 8.30; 11.30: 14.30:
26.45) : Grădina Modern (ora 20,15).

MERE ROȘII: Dacia (orele 9; 
11.15: 13J6; 15.45: 18; 20,15).

CONTELE DE MONTE CRISTO: 
Sala Palatului (orele 17,15 : 20,15); 
Excelsior (orele 9; 11,15: 13,30; 16; 
18.15 : 20.30); Gloria (orele 8.45: 11; 
13; 15.15: 17.30; 19.45): Luceafărul 
(orele 9; 11,15; ....... ...............
20.30) ; Melodia 
13.30: 16; 18,15: 
Titan (ora 20.30).

CURSA: Lumina (orele 9; 11,15; 
13.30: 15.45; 18; 20).

AVENTURILE CELOR TREI 
MUZICIENI: Lira (orele 15,30;
18); Grădina Lira (ora 20,15).

PRIETENII MEI. ELEFANȚII: 
Flacăra (orele 9,45; 13; 16.15;
19.30) .

CONVERSAȚIA: Central (orele 
8.45; 11,15: 13,45; 16.15: 18,45; 21).

RĂSCUMPĂRAREA: Casa Fil
mului (orele 10; 12: 14; 16; 18; 20), 
Flamura (orele 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20). Grădina Tomis (ora 20.30), 
Tomis (orele 8.45; 11; 13,15; 15,30; 
17.45; 20).

PISICA JUNGLEI: 
(ora 9).

PE DONUL LINIȘTIT (seria I): 
Viitorul (orele 15.30; 18; 20,15).

CORUPȚIE PE AUTOSTRADA: 
Volga (orele 9; 11,15; 13,30; 15.45;

13,30; 16; 18.15; 
(orele 9; 11.15; 
20,30): Grădina

Flamura

18; 20); Aurora (oreie 9; 11.15; 
13.30: 15.45: 18: 20).

CAVALERII TEUTONI: Cotro- 
ceni (orele 9; 12; 15,30: 19).

B. D. INTRA ÎN ACȚIUNE: 
Cosmos (orele 15.33; 18; 20.15).

CEL ALB. CEL GALBEN. CEL 
NEGRU: Buzesti (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18.15: 20.15).

FRATJ DE CRUCE: Cringașl 
(ora 17).

URSUL YOGI: Doina (orele 9.38; 
11.15; 13; 14,45; 16.30).

EVADAREA: Doina (orele 18,15; 
20).

FAMILIILE PATRIOȚILOR CA- 
ZUȚr: Pacea (orele 16; 18: 20).

KIT ÎN ALASKA: Popular (ore
le 15,30: 18; 20.15).

PRIMA PAGINA: Miorița (orele 
9; 11,15; 13,30: 15.45; 18; 20).

PĂCALĂ: Munca (orele 15,30; 
19).

EXPLOZIA: Moșilor (orele 15.30: 
18); Grădina MoșHor (ora 20.30).

MISIUNE PRIMEJDIOASA: Dru
mul Sării (orele 15,30: 18: 20).

ZIDUL: Ferentari (orele

OPERAȚIUNEA „MONSTRUL": 
itan (orele 15,30; 18).
ÎNTOARCEREA LUI MAGEL

LAN: Rahova (orele 16; 18: 20).
FILIP CEL BUN: “

(orele 15.30;

jurnal. 20,00 Revista economică 
TV. 20.35 Telecinemateca. Ciclul 
..Mari actori" : Gerard Philippe în 
filmul „Roșu și Negru" (I). Pro
ducție a studiourilor franceze. 
22,10 24 de ore. 22,30 Închiderea
programului.

PROGRAMUL II

15.39:
18; . 20,15).

O ZI DE
(orele 15,30;

FRATELE MEU ARE UN FRA
TE FORMIDABIL: Floreasca (ore
le 15,30; 18; 20,15).

NEUITAT: Giulești 
17,45; 20).

Progresul 20,00 Studio ’76. 20.20 Din nou 
despre preferințele dv. muzicale. 
21.05 Telex. 21,10 Telerama. 21.40 
Roman-foileton : „Țăranii". Pro
ducție a televiziunii poloneze. 
Episodul I — „Boryna". 22,30 în
chiderea programului.

PROGRAMUL I

10.00 Film artis-9.00 Teleșcoalâ. ___ ____ ___
tic : ..Bellissima". Cu : Ana Mag- 
nani. Walter Chiari. Concerta’ 
Apicella. Alessandro Blasetti. Re- 
g:a : Luchino Visconti. 11,50 Telex. 
16.00 Teieșcoală. Geografie con
temporană : Popasuri maramure
șene. 16.30 Curs de limba rusă. 
17.Telex. 17.05 Pentru timpul 
dv. liber vă recomandăm... 17,15 
La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto. 17,25 Arte vizuale. 
18.60 Prin școlile Vrancei. Repor
taj TV. 18.20 Reportaj de scriitor. 
Permanențe ale prestigiului mun
citoresc. 18.50 Tribuna TV... la 
Clui-Napoca. Aspecte ale vieții 
ideologice după Congresul educa
ției politice și al culturii socia
liste. 19.20 1001 de seri. 19,30 Tele-

Teatrul Național (Sala Studio) 
COMEDIE DE MODA VECHE — 
ora 19,30; Teatrul Mic (la Rotonda 
scriitorilor): Spectacol de sunet 
și lumină: SÎNT SUFLET 1N SU
FLETUL NEAMULUI MEU — 
ora 19,30; Teatrul Giulești (la 
Parcul Herăstrău): ZODIA GE
MENILOR — premieră — ora 20; 
Teatrul Evreiesc de Stat: EVREI
CA DIN TOLEDO — ora 19.30; 
Ansamblul „Rapsodia Română": 
FRUMOASA EȘTI, MÎNDRA TARA 
— ora 19,30: Circul „București": 
CIRCUL PE GHEAȚA — ora 19.30; 
Teatrul „C. Tănase" (Grădina 
Boema) : E NEMAIPOMENIT — 
ora 19,30.

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

lichid in condiții de impondera
bilitate. După punerea 
țiune a unei instalații 
o combinație de metale 
mut. plumb, staniu și 
este dirijată spre o 
care are loc procesul de topire, 
iar după aceea metalul topit 
este dirijat spre o cavitate în
chisă. Aflindu-se in stare liberă, 
eșanrioanele lichide capătă, sub 
influența forțelor tensiunii ar
tificiale. forma unor sfere idea
le și se solidifică. Aceste eșan
tioane urmează să fie aduse pe 
Pămint și supuse unor cercetări 
minuțioase de laborator.

La bordul lui .,Saliut-5“ au 
început, de asemenea, cercetă
rile medicale — examenul e- 
lectrocardiografic al cosmonau- 
ților in stare " * ' 1.
timpul alergărilor pe pista 
antrenament 
spațial.

Potrivit datelor telemetrice 
primite la centrul de urmărire 
a zborurilor cosmice și rapoar
telor membrilor echipajului, sta
rea sănătății cosmonauților este 
bună. Sistemele '
stației științifice orbitale 
Iiut-5" funcționează 
zborul continuă.

în func- 
speciale 
din bis- 
cadmiu 

zonă în

de odihnă și in
. de

al complexului.

de bord ale
..Sa- 

normal,

• APROXIMATIV 
TEHNICIENI de la 
canadiană de radio 
ziune „Teleglobe", însărcinați 
cu retransmiterea in străinătate 
(cu excepția teritoriului S.U.A.) 
a Jocurilor Olimpice de la Mont
real, au declarat o grevă nelimi
tată. Ei au recurs Ia 
măsură ca urmare a 
direcțiunii companiei 
satisface revendicările 
îmbunătățirea condițiilor 
muncă și de trai.

350 DE 
compania 
și televi-

această 
refuzului 
de a le 
privind 

de

40 362


