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Gospodarii sa
telor au trecut 
cu toate forțele 
și mijloacele dis
ponibile la uda-

în lumina hotărîrilor Congresului 
educației politice și al culturii socialiste

PE FRONTUL RECOLTEI

Ample și hotărîte acțiuni la
SECERIȘ, SEMANAT Șl IRIGAT

Brigada
„Scinteii tineretului

transmite 
din județele 

Olt și Mehedinți
Complexitatea lucră

rilor de sezon impune o 
puternică mobilizare de 
forțe pe ogoare, folosi
rea fiecărei ore bune de 
lucru, a fiecărui utilaj la 
capacitatea maximă. Cu 
prioritate, secerișul griu 
lui concentrează cec 
mai mare parte a forțe 
lor umane și tehnice 
Concomitent, pentru ca 
fiecare palmă de pămînt 
să producă o a doua 
recoltă la toamnă, de 
furaje sau legume, tre
buie efectuat semănatul 
culturilor succesive. Se
ceta din sol reclamă 
desfășurarea intensă, cu 
toate mijloacele gospo
dărești, zi și noapte, a 
udărilor. Citiți in pag. 
a ll!-a relatările reporte
rilor noștri.

Bob cu.bob, recolta de griu ajunge in 
hambare, prin hărnicia mecanizatorilor 
Este o încordare titanică, fără preget, dar 
care ascunde satisfacția datoriei împlinite 
față de pîinea țării. Străbătînd cimpia cu 
arome de pîine proaspătă, sub faldurile 
lanurilor grele, am întîinit mii de oameni, 
tăcuți dar dîrzi. Vocabularul lor simplu are

drept emblemă GRIUL Aurel lorocche, se 
la cooperativa oaricolo din Cotorco, 
dețul Buzău, rte spunea că „acunr 
campanie, zilele sînt mai scurte, de cceec 
stau pe cimp dinainte de răsărit și mult 
după asfințit". Venit de pe meleagurile 
Bacăului, tinărul Ion Galon lucrează de 
două săptămîni încheiate în Bărăgan.

D-eco acosc, 
:Te cooperativei 
jwoetul Ialomița, 

■Km L»că iși ae- 
„Com-

tgrijesc co pe co- 
oie, drepte, curate.

Fotografa de GHEOKGHE CUCU

obiectivele angajării noastre spre noi trepte de progres și civilizație

LA NOILE PLATFORME INDUSTRIALE

DIN PRIMA ZI DE PRODUCȚIE,
UN CLIMAT DE EXIGENTĂ, ORDINE

SI DISCIPLINĂ MUNCITOREASCĂ
7

La 30 decembrie 1975. așa 
cum s-a prevăzut prin planul 
de stat, la Băilești s-a elaborat 
iutii a șarjă de fontă, intrînd in 
producție prima Rapacitate a 
celei mai. moderne turnătorii 
care va trebui să asigure, din 
acest cincinal, întregul necesar 
de piese turnate destinate in
dustriei electrotehnice. Efortu
rile au fost mari și din 
partea Trustului de construcții 
industriale Craiova care, pentru 
prima dată, s-a angajat să exe
cute cu forțe proprii și monta
jul. dar și din partea beneficia- 
r’.ui care, preocupîndu-se de 
asigurarea utilajelor, a creat 
permanent' un larg front d,e 

_ -u- constructorilor ce âu asi
milat in echipele - lor de mon-

• - și o bună parte dintre ac- 
Eaaiii topitori și laminoriști. 
Același efort îldepun și acum

r nd termenul de punere 
moțiune al celui • de-al

• ea cuptor. A doua capaci-
i '.Tată în exploatare la

z j*. acestei luni, aprecia
- tiz. Nicola Florentin, in- 

®r ~-l sef al întreprinderii, va 
«*4 ~ scurt timp parametrii

— u? înainte de termen, 
dumnealui. Așa cum am 
a primul . cuptor care 
«ta: 6 luni de la data
=-funcțiune “produce ' 

.«v'-.r.a de plan, la . fel

vcm reuși și cu al doilea, cu 
al treilea, cu toate cite mai sînt 
în construcție.

A vorbi de recorduri in pro
ducție la turnătoria din . Băilești 
este prea devreme. Succesul 
este. însă indiscutabil. Cu atit 
mai mult, cu cît el ,are loc în- 
tr-un oraș unde tradiție in
dustrială nu există. Turnătoria 
de piese pentru,elemente elec
trotehnice este, aici, al doilea 
obiectiv industrial. ■ Pnimul care 
a apărut in cimpia Băilpștiului 
este întreprinderea de. celule 
prefabricatei realizare a. cinci
nalului trecut. Muncitori deci 
cu experiență, fie și în alte me
serii -decit cele de - tuț-nători- 
topitori. nu' sînt prea multi in 
zonă. Totul este. aici • nou. dar 
nu și necunoscut. Pentru că 
deși tînăr. acest colectiv care 
are o medie de 22 de. ani a 
muncit,r s-a pregătit .șj continuă 
să muncească si să rse ■ pregă
tească cu o înaltă responsabili
tate comunistă. Nici lipsa spe
cialiștilor cu studii superioare 
care, este semnalată și în pre
zent nu a /.fost’ o greutate de 
netrecut. Cei 9 ingineri-și snb- 
ingineri dintre . care doar doi. 
directorul și inginerul - șef. au 
ieșit din perioada de' stagiatură,

N. COȘOVEANU

(Continuare, in pag., a II-a)

STRATEGIA FORMĂRII

educației comuniste, 
cum a fost formulată în 

expunerea secretarului general 
al partidului rostită de la -tribu
na Congresului educației politi
ce și al culturii socialiste, vizea
ză in fapt și in esență o adevă
rată . reconstrucție valorică a 
ființei umane. Ea trasează un 
proces in care aptitudinile și 
posibilitățile înnăscute ale fie
căruia reprezintă, desigur, pre
misa necesară dar nu și sufici
entă pentru realizarea acestei 
„îndatoriri revoluționare do 
onoare". în actualul moment al 
evoluției socialiste a națiunii, 
este necesar să sesizăm însem
nătatea unei viziuni pe termen 
lung asupra formării subiectului 
istoric colectiv conștient, purtă
tor și creator al transformării 
sociale — subiect colectiv înțe
les ca o unitate in diversitatea 
acceptată și stimulată a unor 
individualități și personalități 
organic integrate in comunitatea 
pe care o constituie. în mod 
responsabil.

Educația — ca activitate or
ganizată și condusă pe plan so
cial— presupune efortul de au- 
tofermare conștientă a individu
lui pe ambele poluri : educat- 
educator. Există o condiționare 
reciprocă intre acțiunea educa
țională socială, colectivă și cea 
individuală, personală, dar cele 
două aspecte convergente în
vederează deopotrivă că for
marea omului nou nu este spon
tană, ci o acțiune reflexivă, lu
cid orientată și strategic 
făptuită. *

. concepția 
punerii 
Ceaușeseu 
precisă in 
se impune a fi făcută pe de o 
parte intre socializarea spontană 
ce are loc oarecum „de la sine" 
contribuind, fără îndoială și la 
formarea omului, pe de alta, în
tre educație și autoeducație. ca 
procese conștiente, ce se desfă
șoară sub imboldul permanent 
al unui program în care scopu
rile, obiectivele sînt clar formu
late; mijloacele și resursele — 
mereu analizate, iar rezultatele 
verificate, evaluate critic.

Orice activitate socială are 
efecte formative, pozitive și/sau 
negative. Dar, în timp ce pro
cesele formative realizate prin 
socializare spontană nu necesi-

ta neapărat participare conștien
ta. lucidă, educația, in sensul 
propriu al cuvântului. . implică, 
cu necesitate, o intensă lucidita
te critic-revoluționară. o rapor
tare continuă la principiile uma
nismului revoluționar. ale eticii 
și echității socialiste. Se înțele
ge de la sine că lucrînd în ca
drul unui proces tehnologic vom 
fi supuși, de pildă, influenței 
socializatoare a ritmului carac
teristic ^cestuia, a cooperării cu 
ceilalți oameni angajați în a- 
ceeași activitate productivă. O 
asemenea socializare spontană 
poate avea și are o influență 
formativă. Valoarea și eficiența 
aceleiași activități educative se 
schimbă insă dacă în loc să pro
movăm doar o acțiune sponta
nă. prin socializarea comporta
mentelor, urmărim in mod con
știent influențarea formării per
sonalității celui angajat în pro
cesul tehnologic amintit, adică 
dacă ne străduim să conștienti
zăm scopurile, și obiectivele sale, 
dacă pe acestea le punem în le
gătură cu scopuri și obiective 
sociale și politice mai largi, na
ționale (legătura dintre activi
tatea respectivă și transformarea 
socialistă a patriei) și cu împli
nirea unor aspirații și exigențe 
ale individului.

Congresul educației politice și 
al culturii socialiste a subliniat 
tocmai necesitatea de a concepe 
și a realiza procesul de formare 
a omului, capabil și dornic să 
construiască o societate „mai 
dreaptă", ca o acțiune conștien
tă, depășind cu curaj și fermita
te ploconirea în fața spontanei
tății. E un apel la luciditate, or
ganizare și conducere științifică, 
planificată a întregii strategii de 
formare a omului nou, a societă
ții socialiste, comuniste. Această 
strategie se bazează pe princi
piile umanismului revoluționar, 
definit de tovarășul ’ Nicolae 
Ceaușeseu drept acea viziune 
nouă despre om care „concepe 
afirmarea și dezvoltarea plenară 
a personalității umane nu izolat, 
ci in cadrul ansamblului societă
ții. promovînd principiul rațio
nal și generos potrivit căruia 
fericirea personală nu se poate

realiza încâlcind dreptul la. fe
ricire al altora, ci. numai in ca
drul înfăptuirii fericirii generale 
a colectivității, a poporului, a 
umanității".

O formație în spiritul uma
nismului revoluționar, lucidă, fi
nind seama, deopotrivă, de ne
cesitatea stimulării însușirilor 
personale, exigențelor și aspira
țiilor fiecăruia, precum și de a- 
ceea a dezvoltării intelectuale, 
afective și volițibnale a indivi
dului integrate în colectivitate. 
O asemenea strategie nu poate 
fi considerată drept rezultat 
spontan, dar nici nu poate con
sta în manifestări cu caracter 
de improvizație. Ea presupune 
o activitate permanentă, intensă, 
consecventă și — cum a subli
niat tovarășul Nicolae Ceaușeseu 
— răbdătoare, cu atît mai mult 
cu cît formarea omului nou în
seamnă unitatea dialectică a 
dezrădăcinării unor mentalități, 
concepții, atitudini învechite și 
implantarea unor concepții și 
atitudini revoluționare, afirmate 
în acțiune zilnică.

Prin caracteristicile de stator
nicie, intensitate, consecvență și 
răbdare formarea omului nou 5și 
dezvăluie ddînca sa integrare în 
condiția socialistă a omului, — 
destin liber ales de permanentă 
autedepăsire, conștientă, lucidă, 
reprezentînd însăși modalitatea 
dc ă fi a omului, a comunistului 
în orinduirea pe care o făurim.

Frumoasele
vacante

JOCURILE OLIMPICE DE VARĂindustrială
în pagina a IlI-a

(Agerpres)

Ample relatări de la primele intreteri

O noua unitate

STUDENT IN STAGIU DE PRACTICA
tehnică din Cluj-Na
poca au fost conside- ‘ 
rabil avantajați-în cele 
4 săptămîni de practi
că efectuată, anul a- ;

eursie peste hotare a 
studentei Carmen La- 
riu. ’ începem cu pre
zența'de la ora 7 di
mineața. Băieții vin in

gorjeană
Ea Combinatul de prelucra, 

a lemnului dc la Tirgu Jiu a 
fost dată în funcțiune, . ina::; . 
de termen, o fabrică de plăci a- 
glomerate din - lemn. Potrivi: 
proiectelor, noua unitate indus
trială gorjeană ■ va produc. 
plăci de diferite tipuri și di
mensiuni. Procesele tehnoiogice 
sint mecanizate și automatiza; e 
in întregime.

în .prezent, în sectorul indus
triei prelucrării lemnului din 
țara noastră se află în diverse 
stadii de execuție alte 6 fabrici 
și secții principale similare'd- 
producție. Intrarea lor in circu
itul economic va duce, in con
tinuare, la valorificarea supe
rioară a masei' lemnoase, pre
cum și la reducerea cheltuieli
lor materiale de producție.
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cronica la zi

Fără îndoială privim vii
torul nostru și al țării prin 
copiii noștri, prin ceea ce 
devin ei, prin sănătatea lor, 
prin visele ce le au și ni le 
mărturisesc. Cind eram co
pil, elev fiind la Școala nor
mală de învățători din Arad, 
am avut doi profesori pe 
care i-am iubit pentru in
transigența lor dar mai ales 
pentru sufletul cu care m-au 
iubii. Petre Buzgău și Va- 
sile Popeangă. De la ei am 
înțeles că vacantele, așa cum 
erau ele pe atunci, deci cu 
vreo treizeci de ani în ur
mă, trebuie folosite tine
reții și bucuriei de a trăi, 
curajului de a te urca pe un 
munte, de a înota intr-un 
rîu, ori pur și simplu de a-ți 
ajuta familia la secerat 
ori la cules dulcii pepeni sau 
zemoasele lubenițe. De la 
Popeangă am învățat că 
munca este o necesitate, o 
fericire a gîndirii. șj simțuri
lor. De Ia Buzgău am învă
țat că arta este o muncă, și 
vacanțele trebuie folosite, 
dacă altă’ treabă nu avem,

Trecerea în revistă a 
rezultatelor obținute 

de sportivii noștri

• PODIUM 
decernarea primelor 
titluri olimpice
• ULTIMA ORĂ

„Fapt unic în istoria 
Jocurilor Olimpice : o 
gimnasta a fost acredi
tată cu nota maximă — 
10. Această notă a reve
nit micuței românce 
Nadia Comăneci, aceea 
care se anunță una din- 

marile staruri 
competiției olimpice

însemnări de

Rusalin Mureșanu

în anii-precedenți. 
întreprinderea ..Elec
tromotor" din Timișoa
ra în perioada de vară 
era asaltată de stu
denții veniți in prac
tică.’ Explicabil dacă 
ne gindim că. datorită 
producției sale și a 
înaltei dotări tehnice, 

i ea oferea pentru viito- 
rii specialiști în elec
trotehnică toate , con
dițiile necesare. Nu
mai că supraaglome
rarea nu îngăduie des
fășurarea unei practici 
de amănunt, singura 
in stare să ofei^e stu
denților detaliile teh
nice. științifice și de 
organizare care,., lao
laltă. o dată însușite, 
asigură procesul inte
grării in producție. 
Din acest punct de ve
dere cei 19 studeriți 
din- anul al III-lea al 
Facultății .de., electro-

Cind întreprinderea.
loc de practică și cercetare,

rămine o „necunoscută"
cesta Ia „Electromo
tor".

în penultima zi . a 
terminării ci. mi-âm

• propus-.să _• fiu al 20- • 
lea „practicant" în lo
cui rămas vacant prii! 
plecarea intr-o ex-

grupuri mici, cîțiva in- 
tîrzie 10—15. minute, 
invocîrrd lipsa de gra
bă a tramvaielor și a 
personalului de la can- 

... tină. :Șqful de lucrări.
tovarășul inginer Ka- 

. roly..Biro,.căre i-a-in-- •

drumat; în permanență 
in ultimele două săp- 
tâmini, ne informează 
că doar. Vlad Dumitru 
a făcut 4 absențe, ur
mare a unei--interven
ții chirurgicale, restul 
frecventând: cele 8 ore 
cu regularitate.- Ulte
rior mai ave am-să aflu , 
că-la activ una mai are 
și lacob Onișor, moti
vată— zice el -— iar 
LucianDăscălescu,. 
președintele. A.S:C. de 
an. dou.a ■— motivate 
după aceleași criterii. 
Fiind în preajma - co
locviului, ' interesul 
pentru producție a 
scăzut. ■ Totuși,, pe E- 
merjeh Hușzar, Lajos 
Ordog, facob Onișor, 
Sorin ■ Zalman, Te.ofil 
Sălăgeân,’ Călin Giur-

ION DANCEA

(Continuare
----- in-pag. - a - Il-a)

După tăblițele 
de la Tărtăria

Ion Horațiu Crișan
celeUna dintre problemele 

mai .importante, viu dezbătută 
de oameni de știință, ce polari
zează opiniile în grupări diverse 
o constituie cea a > legăturilor 
existente între teritoriile Euro
pei și civilizațiile străvechi ale 
Orientului. Discuția nu este nouă 
și. sintem încă departe de a se fi 
încheiat. Noi. și noi descoperiri 
făcute în anumite zone vin să-și 
aducă contribuția la elucidarea 
problemei. Printre acestea la loc 
de frunte se situează cele făcute 
în spațiul intra-carpatic al țării 
noastre.
. Sînt bine cunoscute și amplu 
comentate tăblițele de lut ars cu 
„scriere"" pictografică - descoperi-

te. la Tartar la, jud.- Alba, într-o 
așezare neolitică aparținind cul
turii ce poartă denumirea de 
Vinca — Turdaș, după numele a 
două localități, una in Iugoslavia 
și cea de a două in Transilvania, 
unde s-au descoperit primele și 
în același timp cele mai impor
tante așezări aparținind acestei 
culturi.

Tăblițele de la Tartăria, găsite 
în anul 1961, au ajuns 'faimoase, 
fiind amplu dezbătute' de toți in- 
vățații preocupați’ de perioadele 
vechi ale civilizației continentu
lui nostru. Ele fac' dovada unor 
legături ‘directe. ale' teritoriilor

(Continuare-înrpag-a II-a)

pentru a încerca să ne dă- 
ru|m artei în capul cind avem 
puțin talent. Profesorul e- 
merit Vasile Popeangă mă 
consideră și acum, după pes
te un sfert de veac, tot un 
copil de care el trebuie să 
aibă grijă. Bineînțeles, îi 
dau dreptate, in fata Iui mă 
simt copil și zău îmi vine 
pe buze să îi • zic „sărumî- 
na“. cum spuneam noi cu 
treizeci de ani în urmă pro
fesorilor ca unor adevărați 
părinți. Vacanțele mi le fac 
după sfaturile celor doi pro
fesori ai mei dale cu atîția 
ani în urmă, vacanțe utile 
pentru mine și foarte utile 
pentru . copii. Se cade să 
deosebim griul de orz, rața 
de gîscă și troscoțelul de tri
foi. Se cade fiindcă, trăind în 
mari orașe, copiii noștri n-au 
cum să le știe din carte ci 
de „pe teren". Din cauza a- 
ceasta, in frumoasele vacanțe, 
să ne învățăm copiii nu nu
mai să înoate, nu numai să 
se uite la televizor, ci să se 
uite și Ia spice, să le cu
leagă — să știe că pămîntul 
românesc este vestit pentru 
aceste recolte pe. care mulți 
dintre copiii noștri nu Ie știu 
deosebi una de alta. Multi 
copii cred că pîinea se fa
brică — lucru adevărat — 
dar nu știu esențialul : că 
pîinea crește, se naște în 
cîmpiile române din osul ce
lor trecuți în. veșnicie întru 
creșterea mîndriei noastre. 
In vacantă deci se poate în
văța patriotism și cultură 
foarte simplu, privind cum 
cresc și ajutind să se culea
gă recoltele !
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CULTURA

TIPARE" IN CARE NU MAI cea mai 
și mai 

dintre 
revistei

Schimbul I a încetat lucrul 
de aproape o oră. Pe o alee 
a întreprinderii mecanice de 
material rulant „Grivița roșie“ 
Stau de vorbă cu un grup de 
tineri. Sînt uteciști din organi
zația ,;Cențrul 3“. Aflu că îi in- 
tereseazâ istoria, că li pasionea- 
ză dezbaterile pe teme de filo
zofie, de morală, că le place să 
meargă la teatru, să viziteze 
muzee și expoziții, să asculte 
muzică bună, să schimbe im
presii despre cărțile pe care le 
citesc... Mă adresez lui Grigore 
Știrbu :

— Dacă biroul v-ar încredința 
elaborarea unui proiect al pla
nului de activitate pentru luna 
viitoare, care ar-fi primele trei 
acțiuni asupra cărora 
opri ?

Se arată surprins de întreba
re. Nu a mai fost in nici o îm
prejurare solicitat să-și spună : 
părerea în legătură cu ceea ce 
ar putea să cuprindă un astfel 
de plan. Răspunde după o 
pauză :

— Mă gîndesc că ar fi utilă 
pentru noi o dezbatere despre 
ce citim, cum citim, cit citim. 
Pornesc de la faptul că lecturile 
noastre sînt cu totul intimplă- 
toare. Apoi aș înscrie in plan 
dezbaterea unui film. Am putea 
alege un film cu tematică edu
cativă pe care să-1 vizionăm in 
colectiv, după care să organi
zăm pe marginea lui un proces. 
Ar fi un prim pas în inițierea 
la noi în organizație a unor ac
țiuni din care să învățăm cum 
să înțelegem, cum să apreciem 
o operă cinematografică ; tot
odată ar fi un bun prilej pen
tru o interesantă dezbatere de 
etică. Sint convins că ar trezi 
interes și o întilnire cu un to
varăș care a. luptat in ilegali
tate. Aici, în uzina noastră, lu
crează oameni despre care ci
tim în cărțile de istorie, dar 
pe care nu toți i-am putut as
culta „în direct**.

Organizația U.T.C. de la Cen
trul 3 are in evidență 60 de 
uteciști. Cu 27 dintre ei biroul 
a purtat deja discuții individua
le in pregătirea adunării gene
rale pentru semnarea Angaja
mentului solemn. Am deschis 
caietul în care sînt consemna
te aceste discuții pentri^ a afla 
detalii semnificative priinnd ac
tivitatea organizației, viața și 
munca tinerilor. Dar caietul la 
care mă refer este o og’indă 
infidelă. Aici este redat cu fi
delitate numai formalismul ac
țiunii membrilor biroului, dezin
teresul pe care îl manifestă 
atit pentru pregătirea cit și pen
tru desfășurarea discuțiilor in
dividuale cu uteciștii. Pentru 
că în loc să conducă aceste dis
cuții pornind de la datele reale, 
de la ceea ce definește îri mod 
esențial personalitatea colecti
vului și a fiecărui tinăr in

parte, ei au ales o cale mai co
modă și simplistă: universul 
bogat de idei, de gînduri. ele 
sentimente al tinerilor de ’a 
Centrul 3 a fost ..ajustat" in 
tiparul unor formule așa-zis 
„consacrate14. Procedind astfel, 
nu numai câ au creat o imagi
ne impersonală a colectivului, a 
membrilor săi. dar determină și 
accentuarea tendințelor unifor
mizatoare existente deja in ac
tivitatea politico-educativâ a 
organizației.

Dacă cineva ar consulta ca
ietul care consemnează discu
țiile purtate in cadrul biroului, 
fără ca apoi să-i cunoască pe 
cei 27 de tineri așa cum sint ei 
in realitate, ar rămine cu im
presia-unui portret tras la șa»; 
pirograf in 27 de exemplare. Ce 
putem . afla despre Grigore 
Știrbu ? Că participă cu regu
laritate la adunările generale șț;_ 
la invățămintul politic, că pe 
plan profesional se achită . cu 

' cinste de 'sarcini, .că'iși respec
tă Colegii, câ ar trebui să (ie 
rnai combativ..^ -jJ——
Mihai Dumitru Că ___ 
cu regularitate la adunările- ge
nerale și la invățămintul poli
tic. că pe plan profesional 
•achită cu -cinste de sarcini,- câ 
își respectă colegii, că ar tre
bui să fie mai .combativ...

Tinerii s-au lăsat și ei prinși 
•în mrejele formalismului. Do
vada acestei afirmații o oferă 
angajamentele lor. Vasile Boa- 
ță s-a angajat „să nu aibă nici 
un fel de lipsuri"; Gheorghe 
Crăciun ..să se achite cu cinste 
de sarcinile ce i se vor da“ ; 
Ilie Georoiceanu ..să sprijine 
mai mult organizația4'; Ion An
ton „să fie mai combativ4*; Du
mitru Mihai „să fie un bun e- 
xemplu personal4'; Mihai Nico- 
lae ..să execute lucrări de bună 
calitate44. Nici unul nu a for
mulat un angajament concret, 
nici unul nu a făcut propuneri 
pentru îmbunătățirea activității 
politico-educative sau pentru 
ridicarea calificării.

Secretarul U.T.C. de la Cen
trul 3 este convins acum că 
„dacă discuțiile erau mai bine 
pregătite, dacă se realiza un 
dialog deschis cu tinerii, por
nind de la problemele și preo
cupările fiecăruia, nu de la da
te generale, ar fi avut de ciști- 
gat întreaga organizație, atit in 
sensul perfecționării activității 
pe baza unor propuneri concre
te, cit și in ceea ce privește an
gajarea directă a uteciștilor la 
transpunerea in practică a pro
priilor idei*4. De ce nu au pre
gătit temeinic această acțiune ? 
Explicația o oferă tot secretarul 
biroului organizației: ..Lucrăm 
împreună de sase ani; am gin- 
dit câ ne cunoaștem bine, că nu 
avem noutăți de aflat**. Dar 
jumătate dintre membrii colec
tivului locuiesc in căminul pen
tru nefamiliști fără să se știe

Dar despre
participă

cum iși organizează ei viața a- 
coio. câ. de asemenea, foarte 
mulți tineri învață la liceul se
ral și biroul nu cunoaște care 
este situația lor școlară șl Încă 
muite altele rămase necuposcu 
te și care dovedesc - faptul că 
biroul ar fi avut ce să discute, 
ce să afle dacă și-ar fi propus 
cu adevărat să discute... Opinia, 
dacă ..opinie** este, câ ne cu
noaștem de mult și nu prea mai 
avem ce discuta este bizară, ne
potrivită cu însăși realitatea 
vieții și muncii tinerilor. „Caie
tul4* discuțiilor de pină acum 
este b oglindă, dar una a necu
noașterii preocupărilor, frămin- 
tăfrior și condițiilor reale ale 
activității tinerilor.

Desigur, in organizația U.T.C. 
de la Centrul 3. biroului ii re
vine principala răspundere în 
ceea ce privește Crearea unui 

. climat favorabil participării e- 
fective a tuturor uteciștilor la 

tO activitate corespunzătoare nă
zuințelor de care sint animați. 
Dar in același timp și tinerii 
șint in egală măsură răspunză
tori pentru activitatea organi
zației lor.

ADRIAN VASILESCU

în fond, 
binevenită 
captivantă 
anchetele 
„Zori senini" (Bistri
ța) este aceea pe o 
temă precisă, „la o- 
biect" : Ce loc ocu
pă ■ televizorul in 
viața ta (lată o 
întrebare pe care 
n-am pus-o nicioda
tă ca redactor la 
..Revista elevilor" 
din 48!) Poate că 
ar fi meritat chiar 
■mai mult spațiu — 
cel puțin o pagină, 
cit i se acordă, de 
pildă, unui articol al 
cărui pasionant semn 
de întrebare t ..Cu
noașteți și respec
tați rigorile muncii 
intelectuale ?" (o al
tă admirabilă pro
blemă pentru o an
chetă. repet : revista 
e plină de idei feri
cite...) se topește in 
generalități și enun
țări pretențioase. 
Dar ce „caută" tele
vizorul in viața e- 
levului — e o ches
tiune și oportună, șt 
de bună ziarizticâ. 
Sint cam înghesuife 
trei răspunsuri „cu
lese intr-o recrea
ție". care au insă •- 
vantajul de a fi ex
primate franc șt fără 
multă filozofie : e o 
fată care răspunde 
senini ci ea deschi
de televizorul de la

orele 19,30 și nici nu 
observă cit de repe
de „se scurge pro
gramul pe aripa via
tului"..., o a doua 
socotește sever că 
„mai intii trebuie 
să ne făurim un vii
tor in viață și apoi 
să urmărim toate e- 
misiunile TV" (fie 
vorba intre noi, 
nici atunci, cu un

tăte și semnificație 
intelectuală este a- 
ceea din 
noastră" a ______
„Unirea" din Focșani 
(aprilie—iunie 1976)
— „Cartea de capă 
tîi". model de sen- 

■ sibilitate, sinceritate 
și acuratețe, neoco* 
lind gusturile ne
formate. acceptind 
binecuvintata diver-

„ Revistă
Liceului

ANCHETA (II)
de Radu Cosașu

viitor făurit, nu tre
buia urmărite chiar 
toate...) Al treilea 
„subiect" susține tă 
anul trecut a invi
tat prost tocmai din 
cauză că televizorul 
fi răpea prea mult 
timp: acum, daca
s-a îndreptat, firește 
cd televizorul poate 
fi „demascat"... Fie
care caz — avind a- 
vantajul de a fi ti
pic — merită aten
ție. Dtn picate, an
cheta se reduce la 
relatarea celor trei 
atitudini și nu de
pășește farmecul u- 
nei țuete in reerec- 
țta

Personal. consi
der că ancheta :ra
- • - • - - 2 -f : : ■-

sitate a lecturilor, o- 
ferind surprize dem
ne de interesul so
ciologiei cărții- 
mic monoton.
la indigo, abulic. D* 
la elogiul literaturii 
mari, de la opțiun'- 
te inflexibile 
Eminescu.
Baco vi a. 
are sau __
lui Ghilgameș". tre
cem le Labiș, Eugen 
Barbu și Ionel Teo- 
doreanu (..Lorelei", 
„în casă bunicilor?}, 
ajungind la „Cârtea 
Miron ei" („un per
sonaj sublim îrtffU- 
totul"), „Cireșarii" și 
la „foelrte mult" Qu- 
mcs. Jules Verne, 
ba chiar
Christie. O

__ spre
Creangă, 

Shakespe- 
..Epopeea

v erne,
Agatha 

elevă

din anul I susține 
convingător și fără 
snobisme un roman 
mai puțin clasic, dar 
„cu un medic care 
luptă pentru adevăr 
și sănătate" — „Sin
ceritate" al englezu
lui Deeping. Ideea 
de bază, numitor co
mun in această di
versitate, este pre
ferința pentru car
tea in care te regă
sești. te recunoști, 
literatura de identi- 
ficare, cu valori es
tetice și morale,
prea puțin studiate 
chior de specialiștii 
noștri intr-ale virs- 
tei. Mă și întreb 
dacă n-âr fi cazul ca 
in fața unor aseme
nea anchete reușite 
(aceeași „Revistă a 
noastră" a publicat 
intr-un număr ante
rior o anchetă pe 
tema prieteniei), re
dacția — de atitea 
ori inspirată, cu ini
țiative substanțiale 
și „ochi" rafinat — 
să prelucreze datele 
lor. să nu Ie lase „să 
moară", să le acor
de dreptul unei ru
brici de „sinteze", 
la fet de valabil&)ca 
aceîeg_ cu câreZie _ 
mindfește pe „clampă 
elegantă, a copertei 
interioară ?■ „Culti
varea Ifîfibii roma
ne", „Remefhbe^M'u 1

Din prima zi
(Urmare din pag. I)

cauți si găsesc soluții nume
roaselor probleme pe care le 
ridică producția. Reușesc, fiind
că pentru ei, ca și pentru cei
lalți lucrători și maiștri, locul 
de muncă este permanent lingă 
cuptoare, pe liniile de prepa
rare ale amestecurilor, la ben
zile transportoare, in hala de 
producție pe care constructorul 
încă nu a părăsit-o.

Cu turnătorul formator Con
stantin Boia, care nu a împlinit 
încă 20 de ani. am stat de vorbă 
lingă pupitrul de comandă al 
cuptorului după elaborarea 
unei noi șarje. El poate fi însă 
întîlnit în întreprindere și după 
orele 
toate 
cursurile de ridicare a califică
rii profesionale, la muncă pa
triotică alături de echipele de 
constructori și montori, la ame
najarea spațiilor verzi. Și ca el, 
Petre Iva. Jan Totora. Sebas-

de program în aproape 
zilele săptăminii la

tian Plăvicheanu. toți cei 
aproape 300 de uteciști. Cifra 
exactă a tinerilor este greu de 
dat la această oră pentru că 
ea zilnic se modifica. Mereu pe 
porțile întreprinderii intră noi 
turnători. formatori, topitorl. 
strungari și lăcătuși venind de 
la cursurile la câre au fost 
trimiși pentru pregătire sauspe-- 
cializare. O singură rubrică este 
de peste 6 luni de zile neschim
bată: numărul specialiștilor cu 
studii superioare. Secretarul 
comitetului U.T.C., Marina Dră- 
ghia, speră ca în scurt timp să 
crească și numărul lor cu cel 
■puțin încă 18.

— Aceasta corespunde nevoi
lor întreprinderii. Și după cite 
am aflat de la Centrală el va 
fi asigurat cu ingineri și sub- 
ingineri din promoția acestui 
an. îi așteptăm cu nerăbdare. 
Așa cum beneficiarii produselor 
întreprinderii noastre au nevoie 
de tot mai multe piese turnate 
din fontă, la fel avem și noi 
nevoie de ei.

Timpul liber (IȚIVA KILOMETRI
ACELEIAȘI ACIUAI

Student in 
stagiu de practică

ATENȚIE,
J

La distanță de o săptămină 
■una de alta, in satul Schela din 
comuna Trivale-Moșteni și în 
comuna Cringu. județul Teleor
man. s-au desfășurat tradițio
nalele ..duminici cultural-spor
tive" ale tineretului. Scopul a 
fost, o știm cu toții, antrenarea 
la acțiunile cultural-artistice și 
sportive a unui număr cit mai 
mare de tineri din localitate și 
din comunele învecinate. La 
Schela, obiectivul a fost atins 
Au participat direct la acțiuni 
peste 300 de tineri, altî aproxi
mativ 800 de săteni, de toate 
virstele. venind sd atiste. st 
încurajeze favoriții. Astfel, 
din Schela au fost gazde pen 
tinerii veniți din conur 
Scurtu. Olteni. Gălăteni. 
răstii de Sus. TdUristi: de 
Talpa, precu 
sate ale con 
tens. De ce 
tis că a fort 
structirâ

comumcat 
fott insă c 
Participant 
puțin de 100. 
aproape 150.

La Sch 
lor la 
fost, ai 
De la p 
comitete 
pină la 
ia acîivul 
cooperatorii^ 
lor, toți au i 
tirea

t. Ea • 
aștepU*

■z -i ti de

riezuiza-

al U.T.C. 
chipe de

seturi

concert ae 
tal de poezie pa 
trenant concurs 
ciștigă". pe te 
României social 
veacuri a poporul 
tate națională și 
au participat echipaj 
din tinerii țărani 
muncitori domicilia satele
respective, intelectuali, mecani
zatori. Concomitent cu des'ăfu
rarea unui bogat program artis
tic susținut de gazde, pe stadio
nul din Schela au avut loc nu
meroase intreceri sportive. în 
final. „Cupa Independenței", o- 
ferită de Comitetul județean 

' bune e-
revenit 
locurile 

echipei a 
i ciclism.

elevul 
r ___ Schela.

Deosebit de disputate au fost .st 
întrecerile de atletism. N-a lip
sit, in final, tradiționala horă ar 
satului.

La Cringu, deșt la organiza- 
rea acțiunii se pornise, teore
tic, cu aceleași forțe cunoscîn- 
du-se cu mult înainte și dată 
cind urma să aibă, loc . „durhi. 
nica cultural-sportivă", n-au 
participat decît tinerii din două 
sate ale cojnunei gazdă și cei 
din comuna; vecină, Furculești 
„Manifestarea a avut loc",

celei mai 
fotbal, a 

tinerilor din Schela, pe 
următoare clasindu-se 
din Scurtu și Olteni. La 
pe primul loc a sosit 
Aurel Falangă, țot din

gazde-

totali, 
rttcrul 
U.T.C^ 

sau

(Urmare din pag; I)

ytpe W de ca- 
a Criaga. oa- 

'< iar ieceJ

sar. a 
unor ajen 
o idee aeener», prac
ticată de multa rrvne in alte 
sate și comune dm r»deț. inclu
siv in Schela din Trivale-Moș
ie hi. Dar. deci eiești rinerilor 
in comitetul U.T.C„ ,ca și alți 
factori educațional/, preferi eâ 
stea cu brațele incruci^a:e. cum 
s-a intimplat la Cringu. cine 
să-i mai reunească să-i spri- 

"jihe pe cel care, domic: de o 
activitate culturală-- și spori:vâ 
mai bogată, ar pune bucuroși 
umărul la organizarea ei ?

giu îi găsirh la bobinajul 
secției douăzeci. Aveau in față 
fiecare cite un stator. Teoretic. 
$tiu cum se bobinează, practic 
insă nu li s-a oferit prilejul și 
nici nu au curajul necesar unei 
astfel de operații. Fetele de aici 
care lucrează in acord nu le 
îngăduie sa facă asa ceva de 
teamă să nu rebuteze. Dialogul 
purtat ne-a edificat asupra mo
dului de organizare a practicii. 
Strict profesicmal. au avut mul
te de învățat. Ciștigul cel mai 
substanțial i-au obținut acolo 
unde au putut sâ lucreze efec
tiv. Ne este citată secția XX. 
Acolo se ocupă de ei inginerul 
Popa Ursu. in ăl doilea an de 
producție, dar . cu experiența 
electricianului dinaintea facul
tății. Stăm de vorbă cu el : 
Jn comparație cu practica fi
artă de mine ei au avut posi
bilitatea sa facă efectiv mese
rie. Aici au lucrat 9 ore in locul 
muncitorilor plecați in concediu. 
Rezultatele obținute nn au fost 
eu nimic mai prejos decit ale 
acestora". .în riteva ore i-am 
învățat cum să aplice practic 
formule de calculare a unghiu
lui de înclinare la mașina de 
echilibrat rotoare*4, ne spune 
muncitorul Victor Miclăus. Cer- 
t:fice.rjl pe care el l-a dat com
portării studenților in producție 
m-a convins că âdevărâtă in
tegrare se poate începe încă din 
perioada practicii. Cu condiția 
ca ea sâ le ofere o răspunderi 
directă, materială.

Lucrurile nu sint deloc satis
făcătoare din perspectiva inte
grării cu cercetarea științifică. 
Nu pentru că întreprinderea nu 
le-ar fi oferit posibilitatea, ci 
fiindcă această Problemă a ră
mas neglijată. în facultate. E- 
meric Huszar. Lajos Ordog au 
realizat, in cadrul catedrei de 
specialitate a Facultății de me
dicină din Cluj-Napoca. un am
plificator biologic pentru măsu- 

potențialului celular. în 
IV cu toții 

făcut proiectul 
asincron.

în- 
pu-

purilor de electromotoare, 
treaga această sarcină și-o . 
tea asuma colaborarea cu orga
nizația U.T.C. din întreprinde
re care, nu că nu ar fi fost, 
dar s-a rezumat la un schimb 
amical de impresii, la .o vizită 
facilitată de gazde la întreprin- - 
dorea vecină. Electrobanat, Șî 
intr-o participare la expunerea 
pe tema psihologiei muncii. Nu 
este mai puțin adevărat că nici 
cadrul didactic nu și-a piitUtT 
aduce o contribuție- substantia-? 
lă. Pe ștudenții din grupa -!res- 
pectivâ i-a cunoscut la ..iHectro- 
motor-4 și nu in cei trei ani de 
studii. Nu-i va întilni nici după 
ce-și vor da colocviul de prac
tică. Ceea ce ne determină să 
credem câ in repartizarea ca
drelor didactice îndrumătoare 
pentru practica in producție, la 
Institutul politehnic din Cluj- 
Napoca operează mai degrabă 
criteriul intimplârii.

Ies in balcon și mă uit. Pe 
trotuarul de peste drum, un bă- 
trtn duce cu mindrie o frumoa
să pătlăgică vînătă. '• Soția, în 
dreapta lui, poartă o sacoșă 
grea. Nu e prea ffiimos gestul 
bărbatului, dar soarele lui iu
lie in robustă pătlăgică vinătă 
iși găsește oglinda, iar ea stră
lucește ca o mică bombă plină 
de frăgezime, ascutizind pașnice 
explozii de savoare. Trei inși 
intre două virste (unul e coco
șat) duc mari serviete ce mi se 
par asemănătoare. Dar copilul 
ăsta ce face ? El poartă cu gri
jă un chibrit, un chibrit aprins. 
Cine i-o fi cerut un chibrit 
să-și aprindă țigara șl el îl a- 
duce așa, gata aprins ? La ora 
zece dimineața, un copil poartă 
prin oraș un chibrit aprins.

în emisiunile săptăminii, 
imaginile care 
mi-au atras a- 
tenția cel mai 
stăruitor și care 
uneori m-au 
tulburat au fost 
cele ale străzii. 
Absolvenți (nu

’ toți cu premiul 
intii) ai școlii 
neorealismului, 
operatorii se r ...
meze strada, aglomerațiile din 
stațiile de tramvai, încrucișarea 

"vehiculelor, trecătorii singura
tici. ■ E drept... că strada însăși e 
o 'măfe actriță de film, fără 
sțingăcii și fără exagerări ca
botine. Sirâdă e totdeauna „ih 

(fol", deloc, „distanțată", aprigă, 
(Vitală, copleșitoare, nebună de 
bucuria, de a trăi. Uneori pri
mejdioasă.
. Despre primejdii ne-a poves
tit operatorul George Știnea, în 
emisiunea Atenție, strada ! 
(realizator: ion Sava). Pietoni 
pașnici trecind drumul pe unde 
nu se cuvine, autovehicule ce 
se grăbesc in chip nechibzuit, 
trecători, o mulțime de trecă
tori. Ce poartă in miini oamenii 
orașului ? Un bătrin cu ochelari 
negri duce un buchet de flori. 
Cineva ține, ca pe-un pistol în
dreptat spre întuneric, o cheie 
mare de poartă. O fetiță leagă
nă două sifoane; văd cite un 
soare mic plutind ca un balon 
pe valuri in sticla albastră a 
fiecăruia. O femeie cu o mica 
poșetă neagră se uită la stradă 
și citează cuvintele lui Cehov 
despre oameni, la care totul tre
buie să.fie frumos,: și chipul, și 
gindurile, și îmbrăcămintea. „De. 
ce treceți stradă fugind și fără 
să vă uitați in jur 7 De ce nu 
așteptați lumina verde 7" Sini 
întrebați trei copii) iar răspun-r 
șurile se află, vizibile, în pal
mele lor. „Am vrut să ne luăm 
cite o inghețată". „E o greșeală, 
ce-ați făcut, nil ?". „Da. Vă rog 
să ne iertați. Altădată nu mai 
facem". Imaginea străzii, a stră
zii fericite că există, plină de

CRONICA T.V.

de Florin Mugur

pricep să fii-

cuibare, plină de viață. Nu nu
mai de viață. Glasul comenta
torului : „în ultifhii trei ani ău 
murit in accidente de circulație 
o mie șapte sute de copii".

Da, orașul este și primejdios, 
iar îndemnul la o măi atentă 
educație rutieră, pe care ni l-d 
adresat realizatorul filmului, nu 
s-a pierdut in vînt. Dar, înain
te de orice, orașul este bun, pri
etenos, bucuros de satisfacțiile 
noastre. Orașul, in perpetuă 
transformare, se naște tot tim
pul, in cea mai prelungită din
tre zămislirile posibile, 
vorbit despre aceasta ___
Anghel, intr-un agreabil film, 
cu oameni tineri, despre 
motfazele orașului Băilești. Du
mitru Dinulescu ptezehtindu-ne 
orașele Deltei (Club T), Ion Du- 
mitrașcu închinind o odă, de 

Ziua construc- 
torului, celor 
datorită cărora 

| există și orașele,I și străzile (La
cele mai înalte 
cote). „Existen
ța de construc
tor, spunea, un 

—— inginer in fil
mul lui Ion Du- 

mitrașcu, înseamnă o viață 
bogată in imagini și . în in
teriorizări". E sigur că prin
tre aceste imagini se află și cea 
a străzii și ni-i imaginăm năiv 
pe creatorii orașelor ca pe niȘte 
pietoni obtșnuiți care trec _ pe 
străzi puftind sub braț cite o 
fereastră. O fereastră pe care 
ne-o dăruie nouă, celorlalți, ur- 
cind-o pină la etajul zece și 
montind-o acolo, o fereastră- 
prin care să ne putem privi 
viața.

...Ce poartă oamenii în miihi, 
pe stradă ? Printre inși preo
cupați care se duc la slujbă, 
printre gospodine cu sacoșele 
pline, un om tinăr trece in pași 
rapizi, un pictori și el, respec
tuos față de regulile de circu
lație, dar un pieton care poartă 
o flacără. Nu flacăra unui chi
brit, ci una cu mult mai puter
nică, o flacără a păcii și a pri
eteniei intre oameni, a întrece
rilor intre cei tineri și loiali, 
înzestrați cu forță fizică și cu 
forță morală. Flacăra Jocurilor 
Olimpice, pe care am văzut-o 
trecind pe străzile orașului ca
nadian^ nu era purtată numai 
de,sportivul ce o înălța, ci de 
noif toți* dd miliardele de pietoni 
ai lumii, dornici să străbată în 
liniște străzile așezărilor lor, 
eliberați de amenințarea răz- 
boiulul, eliberați de spectrul 
violenței, eliberați de frica zi
lei de miine, intr-o lume în ca
re umanismul, născut cu două 
milenii in urmă, la poalele 
Olimputui, să fie biruitor. Pen
tru totdeauna bituitof. Și pre
tutindeni»

Ne-au 
Petre

meto

După tăblițele de la Tărtăria...
(Urmare din pag. I) Printre piesele lă care nâ refe

rim figurează impfesiunea in lut 
și matrițele a doi cilindri sigi
lări, categorie arheologică ce nu 
se cunoștea pină acum din Eu
ropă, în schimb, era frecvent in- 
tiltiită in Orientul antic inclu- 
zind, firește, și spațiul mesopo- 
tamian, unde iși găsesc apropia
te analogii tăblițele cu „scriere" 
de la Tărtăria. Avind ca bază 
descoperirile făcute la Turdaș, 
același cercetător a reușit să 
identifice încă 15 asemenea pie
se descoperite în cuprinsul Pe
ninsulei Balcanice. Un exemplar 
se găsise in Bulgaria, cinci in 
Atbănia. unul in Grecia, cinci în 
Thessalia (nordul Greciei) la 
care se adaugă cele trei piese de 
pe teritoriul României.

La cele spuse pină acum, în 
favoarea ipotezei după care intre 
spațiile europene, circumscrise 
la Peninsula Balcanică. Orient 
au existat numeroase legături și' 
influențe, vin să se adauge si 
alte fapte. Astfel, există unele 
vase de lut caret imită vasele de 
metal specifice pentru mileniut 
al treilea i.e.n. din Orientul an
tic. în plastica culturii Vihca — 
Turdaș se cunosc reprezentări 
antropomorfe cu corpuri suple 
ce insistă asupra detaliilor ana-

tomice. ale feței. Asemenea re
prezentări sint total deosebite de 
plastica frecvent intilnită in 
neoliticul de la noi sau din alte 
părți ale Europei, iii schimb iși 
găsesc paralele apropiate in 
Orient. Din același domeniu al 
plasticii se măi cuvin adăugați 
idolii de alabastru și de marmură 
ce intră in compunerea unor 
așezări aparținătoare culturii 
Vinca — Turdaș. Asemenea idoli 
sint ffecvenți in insulele Mării 
Egee și'in Mediterana Orientală 
găsindu-și antecedențe directe 
tot in Orient. »

In marile așezări de tip Vinia 
— Turdaș, descoperite in Iugo
slavia ori în Transilvania, s-au 
descoperit numeroase funduri de 
vase de lut cu semne pictogta- 
fice ce sint identice ort asemă
nătoare cu cele din Orient.

Iată deci că există suficiente 
temeiuri care converg spre în
cheierea câ intre Peninsula Bal
canică. inclusiv zona cârpato- 
dunăreană. încă din mileniul al 
treilea i.e.n. au existat strinse 
legături din punct de vedere 
cultural ori puternice influențe 
exercitate de teritoriile Orientu
lui mijlociu ce dezvoltau o înal
tă cultură, Fiind vorba de pe
rioade așa de îndepărtate în 
timP- Pjecizările sint grțeu de fă
cut. Famine insă să fie stabilite 
modalitățile concrete in care 
s-au realizat asemenea legături. 
Ce pare a se contura deocamda
tă este doar drumul de pătrun
dere ăl acestor influențe cultu
rale. care străbate teritoriul de 
azi al Greciei spre nordul Pe
ninsulei Balcanice. ajungind 
pină in zona carpato-dunăregnă 
și inctuzind in acest fel spațiul 
nostru.

Descoperirile făcute in Tran
silvania aduc o importantă con
tribuție la elucidarea probleme
lor legate de începuturile civili
zației europene. ce par a avea le- 
găiiiri Cu teritoriile de veche 
cultură ale Orientului mijlociu.

transilvănene, in etapa mijlocia 
a epocii neolitice, cu zona mi- 
croasiatică mesopotamiană cores- 
punzind orizontului arheologic 
de lâ UTUk și bjerndet Nasr, lo
calități situate pe teritoriul de 
azi ăl Iranului, ce se datează pe 
la anul + 3 000 I.e.n. Orizontul 
arheologic căruia îi corespund 
tăblițele de la Tărtăria este imeA 
diat premergător instalării acolo 
a sumerienilor.

Senzaționala descoperire de la 
Tărtăria. care a generat atitea 
discuții, n-a rămas singulară. în 
ultimul număr al revistei Mu
zeului de istorie al Transilvaniei 
(Acta Musei Napocenșis) N. Vlas- 
sa. cel care descoperise și tă
blițele de la Tărtăria. a publicat 
un număr de 24 sigilii-pintadere 
de lut ars care poartă ornamen
te șt semne stins înrudita cu 
cele descoperite în aceeași zonă 
mesopotamiană despre care am 
vorbit. Sigiliile-pintadere, recent 
publicate. au fost descope
rite in așezarea de la Turdaș (nu 
departe de Tărtăria) ocazia 
unor săpături mai^. V^ctii^^, se 
păstrau in depozitele: muzeului 
din Cluj-Napoca fără1 să fi-(fost 
valorificate. - !i.-.

rarea 
anul 
de 
tor electric 
gur, practica le-a oferit mul
te sugestii A. ___
Numai că ele n-au fost precis 
dirijate. Ne*am convins de acest 
lucru atunci cind am constatat 
că știau foarte . puține lucruri 
despre întreprindere și produc
ția ei. De pildă, faptul că numă
rul produselor noi și moderni
zate intrate sau care urmează a 
intra în producție de serie în 
acest an este tot ătit de mare 
cu numărul celor asimilate în 
întregul cincinal trecut, l-au aflat 
de la mine. Pe de altă parte, 
interesul, curiozitatea tehnică 
— atribute indispensabile orică
rui specialist — nu depășesc de
cit arareori limitele stricte ale 
programei. L-am solicitat pe 
Lucian Dăscălescu să ne expli
ce ce înțelege prin gabaritul 
unui electromotor. Nu i-a fost 
la indemînă să spună că nu știe. 
Or. termenul figurează ca un 
principal indicator tehnic de ra
portare a producției tuturor ti-

vor avea 
unui mo- 

Desi-

în acest sens.

DRAGOMIR HOROMXEA

CONFECȚIILE

NOI OBIECTIVE TURISTICE

PENTRU I.C.S. „CENTRAL"

I. LICEU ANUL I (treapta I)

PENTRU I.C.R.M. - BUCUREȘTI

FARMEC
ȘI ELEGANȚA

In acest aii, rețeaua turistică a 
cooperației ,de consum s-a îm- 
bogă'țit cu 46 noi obiective — 
complexe turistice. moteluri, 

. campinguri, cabane etc. în- a: 
. pier? . de Hjrlău,. țjle exem 
drumeții pot poposi , la, ..Hir . 
Răreșoaia" iar.’ lingă-.’Pașcarjî -^.,.' 
se pot odihni la’..Cabana Codri- 4'

tied ale țării. Astfel rețeaua 
■■ cooperației de consum și-a șpo- 
/ - rit capacitatea de servird eu 

10 500 metri pătrați. Amplasate 
in cele mai pitorești zone, noile 
.unități asigură turiștilor din țară 
și din străinătate condiții opti- 
me de odihnă și recreere, Ele 

__________ .... .... ........ ....’i 'fac parte integrantă din Progra- 
lor“, Unități asemănătoare âu - .mul de dezvoltare a alimentației 
fost date, în,acfesț ap,.ih/îăloșin.-.^ , publice, sector în care volumul 

sși.la.__________________________. desfacerilor va-Acrește în acest
p? / cinclnaU cu peste 54 ta-suU față
îeajenului și îiTâlteP zone' ‘ 'dă 1975.

Cele mai frumoase confecții pentru varo Ie 
găsiți - intr-un sortiment care satisface toate 
exigențele - in magazinele și raioanele specia
lizate ale COMERȚULUI DE STAT, unde vă 
puteți alege rochii din țesături de mătase, in 
și bumbac, în amestec cu poliester, realizate 
în imprimeuri și țesături ultramoderne, pentru 
femei și adolescente ; pentru bărbați, cămăși, 
sacouri, pantaloni și costume, din materiale 
ușor de întreținut, foarte plăcute la purtare, 
croiala lor fiind expresia modei actuale ; san" 
dale și pantofi de vară care se pot asorta per
fect cu modelul și coloritul confecțiilor, atît 
pentru femei- cit și pentru bărbați.

o soluție modernă fi comodă
pentru vestimentația de sezon

I.C.R.M. ~ BUCUREȘTI
-din Sos. Virlor rtr. • 14, telefon 23 52 00,

încadrează prin concurs, examinare profesională, probă 
F. prâctied r M ■** isou transfer, următoarele categorii de personal :

- Șefi de depozit
- Șefi de raion
- Recepționeri
- Vînzâtori
- Sortatori mărfuri
- MoniBulenți
- Șoferi

Lucrători gestionari
Receațianeri mdriuri
Pr a* lori -distribuitori

- Sortatori mărfuri
- -'cji- mobile (eleetrostivuitoriști)
- Lâcdtoș mecanic
- Șoferi coleg. B C și D
- ^*-~z z -eco :'zc: (mânipulânți mărfuri)
- Canto rogu
- Electr'ca >

w.’ s« foee cu respectarea legislației

MINISTERUL CONSTRUCȚIILOR INDUSTRIALE 
Lieeul de construcții nr. 4 București 

Popești-Leordeni
Str. Leardeni nr. 94, sectorul 5

Telefon : S3 79 -10 (mașina 54 din Piața Sudului)

Pfiri<e$te înscrieri pentru anul I liceu p?nă la completarea 
tocurilor pentru anul șchlar 1976/1977 absolvenți proveniți dîn 
Clasa a Vlll-a seria 1976 sau serii mai vechi pină la vîrsta 
de maxim 16 ani Împliniți in anul calendaristic 1976. din 
toate localitățile țării la :

*— Instalator electrician pentru construcții.
— instalator tehnico-sanitare.
— Lăcătuș montator întreținere.
— Construcții.
— Sudori.

II. LICEU ANUL III (treapta » Il-a)

Se primesc absolvenții primei trepte de 
din țară la specialitățile :

— Construcții civile și industriale.
— Electromecanic utilaj tehnologic.
— Instalații pentru construcții.
Concursul de admitere la treapta a II-â, în 

septembrie 1976.

III. ȘCOALA PROFESIONALA (ucenicie)

— Sudori.
— Lăcătuși construcții metalice.
— Lăcătuși mecanici.
— Mecanic utilaje.
— Construcții.
Se asigură bursă de întreprindere, bursă 

cazare și masă, în cadrul școlii.

la orice liceu

perioada 5—10

de seol^fitâte.
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Brigada „Scinteii tineretului" transmite:

Buna organizare 
își spune cuvîntul

Mecanizatorii de la S.M.A. Vi
șina — cea mai mare unitate de 
profil din județul Olt ce deser
vește opt cooperative agricole, 
a căror suprafață arabilă este 
de peste 18 000 ha — au avut de 
secerat în această campanie 
pește 2 700 ha păioase, din care 
2 200 ha cu grîu. în aceste zile 
ei efectuează recoltatul griului 
pe ultimele suprafețe. Tovarășul 
Ion Florea, directorul S.M.Â., a 
ținut să facă o precizare. „Com
parativ cu anul trecut actuala 
campanie o încheiem cu patru 
zile mai devreme.“ Cum ați reu
șit acest lucru, tovarășe direc
tor ? „Aș aminti, in primul rînd, 
că cele 23 combine C-12, 31 prese 
balotat, 210 traetoat^. precUm și 
celelalte utilaje necesare elibe
rării, pregătirii și însămînțării 
terenurilor cu a doua cultură au 
intrat in campanie după o rigu
roasă verificare. Fapt ce ne-a 
permis să le utilizăm la capa
citatea maximă. în al doilea 
rînd, organizarea exemplară a 
locurilor de muncă și aici m-aș 
referi atit la repartizarea celor 
din conducerea S.M.A. pe sec
toare și lucrări, dar și la orga
nizarea propriu-zisă a campa
niei. La noi nu s-a pierdut din 
timpul bun de lucru pentru mu
tarea combinelor de la o tarla 
la alta. S-au planificat lucrurile 
în așa fel incit aceste manevre 
să se facă noaptea. Alimentarea 
combinelor cu combustibil s-a 
făCut pe ogoare. Micile defec
țiuni s-au remediat cu rapiditate 
de către mecanicii de pe atelie
rul mobil aflat în permanență 
lîngă Combine. Descărcatul com-

___________________ _____ La 
scurtarea campaniei de seeeriș 
din âcest ăn. in egală măsură, ă 
contribuit pregătirea profesio
nală. dar mai ales ridicarea grâ- 
dtiiui de conștiință âl fiecărui 
mecanizator. Toți au răspuns Cu 
promptitudine solicitărilor noas
tre chiar dacă âceste solicitări 
erau după 10, 12 sau chiâr 14 
ore de munCă în bătaia dogori
toare a razelor de soare".

— V-am ruga Cîtevâ 
fieri.

„Aș face mai întîi 0 
țiere colectivă. Asta nu 
nă însă că nu avem oameni care

biileldr s-â făcut din rhSrs.

evid«n-

evideri- 
inseâm-

ă-ău remarcat în mod deosebit. 
Utdeistul Fetră Nețoi. cel pe 
Căre îl vedeți în fruntea coloa
nei de combine, a intrat primul 
în lanul do grîu în acest an și 
zilnic a recoltat de la 9 ha în 
su§. Fldrea Croitoru. Marin Pro
dan. Constantin Stănescu nu au 
âvut în întreaga campanie nici 
6 defecțiune la mașinile pe care 
le conduc/

Am purtat scurte dialoguri cu 
toți mecanizatorii pe care i-am 
intilnit pe ogoare, acolo unde 
se hotărăște soarta recoltei. De 
iâ fiecare dintre ei am înțeles 
că siht hotărîți să pună cît mai 
grabnic lâ adăpost întreaga re
edita. „Nu e vorbă numai de 
recolta de la C.A.P-urile deser- 

. Vite de S.M.A.-ui nostru, ne spu
ne Victor Danielescu. de la sec
ția rtr 2, ci de toate unitățile 
agricole. Pentru aceasta am sta
bilit să mergem cu combinele 
acolo unde mâi e de secerat. 
Deocamdată în județ, apoi în 
nordul țării unde griul se coace 
mai tlrfciu".

Nici un bob de grîu
„Vom rămine 

in continuare la fermă"

risipit !
Două Zile am fdșt Oaspeții co- 

Opărâtdrildr din Salcia, Gîrla 
Mare și Vrata.

PROPRIULUI
Salcia. Cînd ăm

DUMITRU DUCA

Acolo unde Solul duce lipsă de apă se impune folosirea tuturo'r 
mijloacelor inclusiv a celor mai simple, la btdeminâ populației, 

pentru executarea udărilor

DEPĂȘIREA 
RECORD. C.A.P.
ajuriS îil comună marea bătălie 
.pentru pline era- pe sfîrșite. în 
;numai șase zile griul a fost re
coltat de pe întreaga suprafață 
de 824 ha.

..Sincer vorbind — ne declara 
Constantin Bădiță, președintele 
unității, dacă rie ginaim de unde 
am plecat realizările pot părea 
incredibile. Nu cu mulți ani în 
urmă se spunea că Ia noi nu 
mai trebuie cultivat griu. Moti
vația? Pămîntul nostru — cer
noziom nisipos — nu este bun 
pentru această cultură. Cum ar 
fi putut atunci o comună să tră
iască fără pîine ? Am căutat so
luții. S-a ajuns la concluzia că 
acest sol valorifică foarte bine 
ingrășămintele. După numai cî- 
țiva ani producția a crescut de 
6 ori".

La Sălcia secerișul s-a încheiat. 
Rezultatele se cunosc. Emoții 
insă mai sint. Vecinii lor. girle- 
nii, nu au încheiat încă recolta
tul griului...

VECINII, LA COTA ÎNAL
TEI ÎNTRECERI SOCIALISTE. 
C.A.F. Girla Măre. Campania de 
secerat este aici in plină des
fășurare. Toate forțele satului, 
de la cei mai tineri mecanizatori. 
.Grigore Lungu. Gheorghe Popa 
sau Nieolae Călușelu și pînă la 
cel mai virstniC cooperator. Ște-

În legumicultura

PROGRAMUL DE LUCRU, 
PROGRAM ZI-LUMINĂ

Fermele legumicole ale celor 
două cooperative agricole de 
producție din comuna Pătule, 
județul Mehedinți,- au 'o supra
față de 230 hectare, cultivate cu 
întreaga gamă de produse : to
mate. varză, ardei, cartofi, 
ceapă, praz, căpșuni etc..

..Comuna nbaȘțră, îmi spunea 
Silviu ‘ C^rhăianu, 

Consiliului
tovarășul 
vicepreședintele 
popular, nu are o tradiție în 
grădinărit. Dar, pentru a spori 
veniturile unităților agricole și 
ale cooperatorilor âm „acționat 
cu toată fermitatea pentru mă
rirea suprafețelor destinate le- 
gumieulturii. pentru diversifi
carea structurii culturilor. Da 
pe acum, după rezultatele obți
nute. putem spune câ ne-am 
creat o tradiție in grădinărit, 
câ am acumulat experiența și 
cunoștințele necesare pentru a 
ne socoti printre legumicultorii 

județului*4.
. producțiile obți- 
im. starea deosebit 

de bună a diferitelor culturi și, 
mai ales, participarea țăranilor 
cooperatori la executarea la 
timp și de calitate a lucrărilor 
in gradină sint cel mai convin
gător argument al susținerilor 
interlocutorului nostru. împreu
nă cu tov. Constantin Șchiopii, 
președintele C.A.P. Pătule 1, 
facem o vizită în ferma nr. 4 
legumicolă, condusă de tînărâ 
ingineră Ana Simionescu. Pe 
cele 100 ha ale fermei — plan
tate cu căpșuni, tomate timpu
rii, tomate, ceapă, ardei etc. —

se lucrează de zor. Echipele 
conduse de Elisabeta Lipic și 
Niculița Gavrilă se află în 
frunte la prășitul tomatelor și 
ardeilor. Cooperatorii Ioana 
Moraru, Constantin Mitroi. Ma 
ria Tepeș și Constantin Țepeș 
s-au prezentat la lucru odată- 
Cu zorile. Mult înaintea tutu
rora și-au început activitatea 
cooperatorii de la udări, al că
ror program permanent este în
tre orele ’ — — • *
cifre ale 
ducției 1 
cultivate 
vrăte la ______ _ .. .
tone mai mult decit era plani
ficat. De asemenea, zilnic, se li
vrează circa 300 kg roșii — re
coltate de pe Solariul aflat in 
primul său an de existență.

Următorul popas îl facem în 
ferma legumicolă a C.A.P. Pă
tule 2. Aici, pe suprafața de 130 
de ha s-au plantat torriâte tim
purii, tomate de vâră-tOanină, 
ardei, conopidă, varză roșie și 
albă, ceapă, cartofi etc. încă de 
la prirriele ore ale dimineții, tî- 
nârul președinte Dumitru Moș- 
neanu se afla in mijlocul coâpe- 
ratoriîor pentru a supraveghea 
personal mersul lucrărilor# re
coltatul cartofilor timpurii, res
pectarea programului de udări. 
Tot la primă oră, odată cu 
membrii . coâperătdți, veniseră 
în grădină șefa fermei, ihg. 
Constanța Florescu. și econo
mista Victoria Răducan, secre
tara organizației U.T.C. din 
C.A.P. Pină la ora prînZului,

4—22. Notăm și cit*va 
primului bilanț âl pro^ 
de pe cele 10 hectare 
cu căpșuni au fost li- 
fondul de stat cu 3

cooperatorii Ulescu Iancu. 
Gioarsă V. Maria. Andrei Ghi- 
zela, Bazavan Ioana. Vulpe Du
mitru, Popescu Constantin. Ră- 
ducan Sever. Viașu Nieolae. 
Căpraru Sever. Niculesai Ma
ria, Oprea Angelica — nu i-am 
menționat decit pe cei mai buni 
— săpaseră 20 de ha cu toma
te Și recoltaseră 35 tone de car
tofi pe care i-au încărcat in 
mașini și i-au îndreptat către 
piață. Echipa de udători lucra 
diipă orarul ti-lumină stabilit 
pentru această perioadă de virf. 
Cooperatorii de la solar — aflat 
în primul an de existență și cu 
rezultate foarte bune — după ce 
au încheiat recoltatul de varză, 
unde au obținut o producție de 
4 tone, culegeau roșiile. Aceeași 
constatare : prezența tuturor 
cooperatorilor și Specialiștilor la 
muncă, toată gama lucrărilor 
executate la timp și de cali
tate ; plantele sînt dezvoltate 
foarte frumos, primul bilanț a- 
țestă producții sporite, livrate 
în grafic.

Deși fără îndelungă tradiție 
iri grădinărit, prin vrednicie și 
rniuncă riedstenită. prin respec
tarea și aplicarea fără greș a 
normelor tehnicii agricole, coo
peratorii din Pătule au consem
nat deja primele succese nota
bile, și-âu făcut un bun renu
me printre legumicultorii me- 
hedințeni.

AL. DOBRE

fan Boiangiu (84 de ani) se âflă 
pe cimp. Pe Ilie Bărăitaru, pre
ședintele C.A.P.-ului. acest 
meșteșugar al pămîntului. omul 
care chibzuiește îndelung fiecare 
acțiune, ă fost destul de greu 
să-1 găsim. După mai bine de 
două ceasuri îl aflăm sfărîmînd 
în palme un spic, scormonind cu 
ochii dincolo de coajă în albul 
piinii. „Anul acesta nu ne mai 
lăsăm depășiți. Cred că vom 
bâte toate recordurile4*.

EROISMUL COTIDIAN. C.A.F. 
Vrata. Campania de secerat s-a 
încheiat și aici. Rezultatele sînt 
bune, depășindu-se cu mult pla
nificările. Dar pentru coopera
torii din Vrata cel măi potrivit 
atribut este eroismul. Măsura a- 
firmației noastre este dată de 
următoarea întîmplare : Combina 
..Gloria" condusă de fînărul 
Petre Marcu își tăia cale în ma
rea de spice. La un moment dat, 
un rulment încălzit a căzut în 
lan. Limbile de foc începuseră 
să înghită griul. întreaga cultu
ră era în pericol. Fără să ezite 
o clipă Petre Marcu s-a aruncat 
in foc să-1 stirigă cu propriul 
trup. I-au sărit în ajutor Sabin 
Beșliu, Alexandru Ghimiș și A- 
lexandru Șoavă. în cîtevâ mi
nute tot satul, cu sape, lopeți și 
găleți cu apă se află la 
incendiului. Focul â fost 
fără a se înregistra cea măi 
pagubă. Acum recolta se
'în hambare.

locul 
stins 
mică 
află

1 000 de eîevi ăi liceelor de 
cultură generală din Drăgășani, 
VdȘiîe Roaită și Nieolae BălCescu 
— Rimnicu Vilcea —, Măciuca, 
Bălcești, ai Liceului pedagogic 
Rimnicu Vilcea,, din anii I—III, 
i-am găsit zilele acestea în pri
ma serie de 15 zile constituiți 
in tabăra de muncă patriotică 
la I.A.S. Drăgășani. La fermele 
Dealul Oltului, Prundeni, Spir- 
leni, Măgureni, Dobrușa, Mitro- 
fării, alături de muncitori per- 
manenți, elevii acestor licee 
participă la executarea prașildi 
a doua manuale, plivitul și co
pilitul Viței de vie. „Ca în fie
care an, ne spunea tovarășul 
inginer Ion Aslan, directorul în
treprinderii, ajutorul efectiv al 
elevilor este considerabil și bi
nevenit. Sintem foarte mulțumiți 
de calitatea lucrârilor.'‘

La fermeț nr. 4 Prundeni, fer
mă pilot a I.A.S., aflăm de la 
eleva comandant a taberei de

la Liceul „Nieolae Bălcescu" — 
Rimnicu Vilcea — că,, încadrîn- 

■du-se în programul prevăzut, 
imbinînd milnca productivă cu 
activitățile politico-iaeologice și 
cultural-educative, elevii și-au 
manifestat dorința de a rămine 
și în continuare in această ta
bără de muncă împreună cu se
ria care va trebui să îi înlocu
iască.

HORIA HORĂSCU

Pe șantierul școlii noi
La sfîrșitul actualului an de 

școală. Liceul de informatică 
din Cluj-Napoca s-a mutat in
tr-un local nou cu 17 săli de 
clasă. 4 laboratoare de cultură 
generală și 5 laboratoare de 
specialitate. Aici vor învăța în 
anul școlar 1976—1977 peste 625 
de elevi din toate zonele Tran
silvaniei. Dotat cu aparatură ce 
se va situa la cea mai înaltă 
tehnicitate existentă in țară (in
clusiv un calculator Felix 32), 
liceul va fi conectat pe bază de

Display cu Centrul teritorial de 
calcul Cluj-Napoca. Lingă școa
lă se Vor construi și cele două 
internâte, 'cantina 1 și terenurile 
de sport. Pentru ca totul să fie 
gata la începutul toamnei, con
tinuă intens munca de amena
jare a internatelor. Că atare, 
uteciștii au cerut ca acum, în 
vacanță, să transporte singuri 
mobilierul și materialul didac
tic în noua «clădire. După ce 
au prestat peste 3 000 ore de 
muncă patriotică de-a lungul 
anului școlar în sprijinul con
structorilor, ei s-au angajat ca 
două săptămini din timpul va
canței să le consacre amenajării 
spațiilor verzi, aranjării mobi
lierului, săpăturilor la fundația 
cantinei și a căminelor, ame
najării terenurilor de sport etc.

RADU VIDA

Zile de tabără
Vaideeni — comună aflată lă 

poalele munților Căpățind — are 
oaspeți. Au venit aici, pentru 
a-i cunoaște pe vestiții oieri și 
gospodăriile lor, elevi teleormă
neni din Cervenia. Lisa, Pie- 
troșani etc. Ei își petrec o parte 
din vacanță în tabăra de la Ho
rezu. Una din modalitățile cele 
niai plăcute și mai instructive 
pentru tineri de petrecere a 
timpului o constituie drumeția. 
Cula de la Măldărăști, comple
xul muzeal istoric Hurezu, mi- 
năstirile Arnota și Bistrița, peș
tera Polovragi și Peștera Muie
rii, orașelor Rimnicu Vilcea și 
Tirgu Jiu cu numeroasele lor 
obiective turistice, ori salba fru
moaselor stațiuni balneoclima
terice de pe Valea Oltului — 
simt numai cîteva din obiecti
vele cu care fac cunoștință ele
vii „pe viu“.

Text și foto : L. CARUNTU
ION CUCU

cronica la zi
57,50 puncte. Gimnastul 
Dan Grecu

TRICOLORII
Gimnastică : NADIA COMĂNECI 

UNA DINTRE MARILE STARURI ALE
COMPETIȚIEI OLIMPICE (France Presse)

cu 56.85 puncte, avînd cele mai 
bune evoluții la paralele (locul 
trei, cu 9.70) și la inele (același 
loc, cu 9.65).

Concursul olimpic de gimnas
tică a atras incă din prima zi 
în sala ..Forum" din Montreal 
un număr record de spectatori, 
peste 16 000. care au urmărit cu 
emoție evoluția artiștilor pales
trei. Fără îndoială — transmite 
corespondentul agenției ..France 
Presse" —Qtfle mai multe a- 
plauze au fost adresate român
cei Nadia Comăneci, uimitoare 
în evoluția sa la toate apara
tele și in special Ia paralele 
inegale. Sub titlul „un 10 pen
tru Nadia Comăneci", același co
mentator notează : ...Fapt unic 
in istoria Jocurilot Olimpice, o 
gimnastă a fost acreditată cu 
nota maximă ,— 10. Această notă 
a revenit micuței românce Nadia 
Comăneci. aceea care se anunță 
ca una dintre marile ..staruri" 
ale competiției olimpice".

..Dar, echipa României — tran
smite corespondentul agenției 
,.Reuter" — nu o are numai pe 
Nadia Comăneci. Ea este perfect 
susținută de talentata Teodora 
Ungureanu, precum și de Anca 
Grigoraș. Gabriela Trușcă și 
Georgeta Gabor, toate gimnaste 
cu frumoase perspective. Pe lo
cul șase, la Miinchen. in 1972, 
pe locul patru la campionatele 
mondiale de la Varna după 
exercițiile impuse. România, cu 
această formație de „copii mi
nune" a urca* ăcum pe locul 
doi. Ia mai puțin de două punc
te. față de redutabila selecțio
nată a U.R.S.S.. deținătoarea 
titlului". La rîndul său. comen
tatorul agenției U.P.I. evidenția
ză măiestria și siguranța cu care

Polo: ROMÂNIA-

și-a prezentat la toate cele 4 
aparate exercițiile Nadia Comă- 
neci. obținînd succesiv 9.90 la 
birnă. 9.75 Ia sol. 9,70 la sărituri 
și in sfirșit 10 la paralele ine
gale. aparatul său preferat

Iată clasamentul primelor șase, 
după exercițiile impuse : 1. Na
dia Comăneci (România) — 39.35 
puncte : 2—3 Teodora Ungurea- 
nu (România) și Ludmila Turiș- 
ceva (U.R.S.S.) — cite 38.85 
puncte : 4—6. Svetlana Groz- 
dova. Nelli Kim și Olga Korbut 
(toate U.RJS.S.) — ’
puncte.

Clasamentul pe 
U.R.S.S. — 194.20 
România — 192.70
R. D. Germană __
4 Ungaria — 188.65 puncte ;
S. U.A. — 187.65 puncte:
Cehoslovacia — 187,35 puncte.

în concursul masculin, pe pri
mul loc se află echipa U.R.S.S.
— 286.80 puncte, urmată de for
mațiile Japoniei (deținătoarea 
titlului) — 286.30 puncte. R. D. 
Germane — 281.25 puncte. Un
gariei — 280.65 puncte. României
— 276.50 puncte și R. F. Ger
mania — 275.60 puncte.

La individual, după impuse, 
conduce sportivul sovietic Ni
kolai Andrianov, cu 58.10 punc- 

Goechipierul săute, urmat de

HALTERE

MEXIC 8-3
de polo pe 
intilnit luni

echipe : 1. 
puncte ; 2.
puncte : 3 

191.60 puncte; 
“ “ ; 5.

6.

Vladimir Markelov — 57,85 punc
te și japonezul Sawao Kato —

-—‘-q român
se află pe locul opt.

Canotaj: lN AȘTEPTAREA 
CALIFICĂRILOR

probele preliminarii 
academic feminin e-

Luni în
la canotaj ------------  _.
chipajul de 4 plus I rame al 
României a ocupat locul doi în 
seria I cu timpul de 3’26’’42/100 
după echipajul R. D. Germane 
— 3’22”53/100. Pe locul trei s-a 
clasat S.U.A. cu 3’32”37/IOO. La 
schif 2 fără cîrmaci Marlena 
Predescu și Marinela Maxim au 
sosit pe locul secund în serie cu 
3’42”18/100. in urma echipajului 
Canadei (Craig-Smith) cronome
trat cu 3’37*’53/100. Echipajul 
român va participa la recalifi
cări.

în prima serie a probei de 4

plus 1 vîsle cel mai bun timp 
a fost înregistrat de echipajul 
U.R S.S. cu 3Tl”74/100 care s-a 
calificat pentru finală. Echipa
jele României — 314”86/100 și 
Cehoslovaciei — 3T5”51/100 care 
s-au clasat în ordine pe locurile, 
următoare vor participa la reca-, 
lificări.

în ultima întrecere a prelimi
nariilor feminine de canotaj, în 
cursa de 8 plus 1. echipajul 
României s-a clasat pe locul 2 
cu timpul de 3’01’80/100. după 
echipajul U.R.S.S. — 3’00 ’19T00. 
în felul acesta echipajul Româ
niei va participa la recalificări.

• BOX: Luni în prima gală a 
turneului a fost înregistrată o 
surpriză : în limitele categoriei 
semimuscă (48 kg) polonezul 
Henryk Srednicki l-a învins lă 
puncte cu o decizie de 5—0 pe 
americanul Louis Curtis, unul 
din favoriții categoriei. PuRilis- 
tul tail-andez Payao Pooltarat a 
ciștigat la puncte (decizie 4—1) 
meciul cu Remus Cozma (Româ
nia). O frumoasă victorie a re
purtat Serdamba Batsukh (R.P. 
IVțongolă) in fața spaniolului 
Enrique Rodriguez-cal. Cunos
cutul boxer maghiar Gyorgy 
Gedo l-a făcut K.O. in’ re
priza a doua pe iranianul 
Bashiri. Aleksandr Tkacen- 
co (U.R.S.S.) a ciștigat nu
mai in 1'55” meciul cu Eleon- 
cio Mercedes (Republica Domi
nicană) iar tot la categoria 
semimuscă Armando Guevara 
(Venezuela) a dispus la puncte 
de filipinezul Eduardo Baltar.

• POLO PE APA: Itali^-Cuba 
8—6 (1—1., 2—1. 2—Jț, 3—3); Un- 
gariâ-Canada 4—2 (2—0. 1—0, 
1-1. 0-1).
• VOLEI: Turneul masculin:

Cehoslovacia-Canada 3—0 (15—4, 
16—14, 15—11) ; Polonia-Coreeâ 
de Sud 3—2 (12—15, 6—15, 15—6. 
15—-6. 15—5) ; U.R.S.S.-Italia 3—0 
(15-6. 15-3. 15-6) : Brazilia-

Handbal: DEBUT PROMIȚĂTOR
în sala Centrului sportiv 

„Claude Robillard'* din Mont
real. in prezenta a peste 2 500 
de spectatori, s-au disputat pri
mele meciuri din grupele preli
minare ale turneului masculin de 
handbal. Echipa României a in
tilnit formația Ungariei. una 
dintre pretendentele la califica
re din grupa B. in fața căreia 
a ciștigat cu scorul de 23—18 
(13—8). După cum transmite tri
misul special al agenției ..Asso
ciated Press", echipa română, 
deținătoarea titlului mondial, a 
jucat bine, asigurindu-și victo-

PODIUM

ria încă din prima repriză. Din
tre handbaliștii români sint evi- 
dențiați portarul Cornel Pănu, 
ifcare â apărat două lovituri de 
la 7 m. apărătorul Mircea Gra- 
bovschi. care l-a marcat foarte 
bine pe principalul realizator al 
formației maghiare. Peter Ko
vacs. atacantul Ștefan Birtalan, 
remarcabil prin forța sa de șut, 
și Cristian Gațu.

în cadrul aceleiași grupe. Po
lonia a întrecut cu 26—12 (12—7) 
Tunisia, iar Cehoslovacia a ciș
tigat cu 28—20 (15—13) in fața 
formației S.U.A.

Partidele din grupa A s-au 
încheiat cu următoarele rezul
tate : Iugoslavia — Canada 22— 
18 (15—12) ; R. F. Germania — 
Danemarca 18—14 (7—5) ;
U.R.S.S. — Japonia 26—16 
(11-5).

Ieri, handbalul a avut zi 
beră.

li-

Clasament 
NIN (U.R.S.S.) 
zegi (Ungaria)

final la categoria muscă : 1. ALEKSANDR VORO- 
- 242.500 kg — campion olimpic : 2. Gyorgy Kos- 
235,500 kg; 3. Mohamed Nassiri (Iran) — 235 kg.

Republica Arabă Egipt 3-1
(15—5, 15—5, 13-

Polonia —•
-15, 15—9).

Canada 3—0
(4. 7. 6).

• NATAȚIE : Pentru fi
nala probei feminine de
200 m fluture s--au calificat UF-

Echipa olimpică 
apă a României a 
in grupa preliminară B. selec
ționată Mexicului. Din nou po- 
loiștii români au prestat un joc 
de calitate obținînd o clară vic
torie cu scortil de 8—3 (4—1, 
1—1. 2—1, 1—0). în urma aces
tui succes echipa României to
talizează acum 3 puncte (in pri
mul joc a terminat Ia egalitate 
5—5 cu echipa 
pioanâ olimpică) 
calificată pentru 
(locurile 1-4). 
echipa României

U.R.S.S., cam- 
și este practic 

turneul final 
în continuare 
va iPtilni se-

NATAȚIE
Clasamentul --- — ' .— —  T w 

(S.U.A.) — l‘59”2310l) — campion olimpic ; 2. Steven Gregg 
(S.U.A.) — l’59”54/100 ; 3. Bill Forrester (S.U.A.) — l’59”96/100.

Clasamentul probei de ștafetă feminină 4X100 mixt : 1. R. D. 
GERMANĂ (Ulrike Richter, Hannelore Anke. Andrea Pollack, 
Kornelîa Ender) — 4’07”95/100 — campioană olimpică : 2, S.U.A. 
(Linda Jezek, Laurie Siering Camille Wright, Shirley Babâshoff) 
— 4’14 ’53 100 ; 3. Canada (Wendy Hogg. Robin Corsiglia, Susan 
Sloan, Anne Jardin) — 4’15”22/100.

probei de 200 m fluture : 1. MIKE BRUNNER
........ ofimpic ; 2. -*■

TIR
Clasamentul probei de armă liberă calibru redus 60 focuri po

ziția culcat: 1. K. H. SMIESZEK (R.F. Germania) 599 p — 
medalie de aur; 2. Ulrich Lind (R F. Germania) 597 p — me
dalie de argint; 3. Gfienadie Luscikov (U.R.S.S.) 595 p — me
dalie de bronz.

FOTBAL : Turneul 
a început cu surprize.

de
Pefotbal

stadionul olimpic din Montreal, 
in prezența a peste 20 000 de 
spectatori, selecționata Poloniei, 
campioană olimpică, a fost ținu
tă în „șah“ de reprezentativa 
Cubei, cu care a terminat la 
egalitate: 0—0.

într-un alt meci, disputat la 
Toronto, echipa R. D. Germane 
a terminat, de asemenea, 
litâte : 0—0 cu formația 
liei.

la ega- 
Br azi

mătoârel6 8 sportive : Andrea 
Pollack (R.D. ~
56/100 (record 
marie Gabriel _____ _______
2’12”93/100: Ulrike Tauber (R.D. 
Germană) 2T3”50/100: Wendy 
Quirk (Canada) 2T4”30/100: Ta
mara Shelofastova (U.R.S.S.) 2’ 
14 ’39/100; Karen Thorton (S.U.A.) 
2 14'53/100; Natalia Popova 
(U.R.S.S.) 2’14’’65/100 și Cheryl
Gibson (Canada) cu același timp.

In senile probei de 100 m bras 
(masculin) americanul John 
Hencken a egalat recordul lu
mii eu un rezultat de r03"88/100. 
Pentru grupele semifinale s-au 
calificat 16 sportivi.

Pentru finala probei de 1500 
m s-au calificat următorii îno
tători : 1. Hartloff (S.U.A.)
15'20”74/100; 2. Hackett (S.U.A.) 
15'25’’49'100 ; 3. Holland (Au
stralia) 15'25”93/100 : 4. Goodell
(S.U.A.) 15'34”11/100 : 5. Metzker 
(Australia) 15’36-‘14/100; 6. Ma- 
druga (Brazilia) 15’36"95/100; 7. 
Wladâr (Ungaria) 15’37-61/100: 8. 
Salnikov (U.R.S.S.) 15'39 "04/100.

• BASCHET: in turneul fe
minin prima surpriză: echipa 
Japoniei a învins cu scorul de 
84—71 (49—42) selecționata
S.U.A.

în turneul masculin de bas
chet echipa Canadei a învins cu 
84—79 (44—37) selecționata Cu
bei.

• HOCHEI PE IARBA: Echi
pa Pakistanului a terminat la 
egalitate; 2—2 (1—1) eu repre
zentativa Spaniei.

Germană) 2’11” 
olimpic); Rose- 
(R.D. Germană)

Din programul
de astăzi

Cîștigătorii olimpiadei 
tinerilor constructori

Devenite tradiționale, concursurile profesionale, olirnpiădelâ pe 
meserii aliniază la start an de an tot mai mulți uteciști. La 
olimpiada tinerilor constructori, desfășurată zilele trecute la 
Rimnicu Vilcea, au fost relevate pe parcursul desfășurării pro
belor mai multe aspecte care privesc modul de organizare a 
inuncii la diferite operații, tehnologiile folosite, consumurile de 
materii prime și materiale. Cei 120 de concutenți, câ de altfel 
și specialiștii, secretarii unor organizații U.T.C. prezenți aici au 
fost puși in fața unor metode noi de lucru, sau au putut con
stata ca unele tehnologii folosite dt ei și considerate drept ulti
mele noutăți in domeniu pentru alte colective de muncd sint I 
lucruri deja cunoscute. Mai trebuie tubimidt faptul cd ofgani- I 
zațiile U.T.C. care s-au preocupat de organizarea 
concursurilor, in fazele pe secții, pe întreprindere, său pe ju- I 
deț au obținut rezultate foarte bune in toate întrecerile. Așa de I 
pildă organizația județeană Timiș a U.T.C. a cucent m tefs* I 
an pătfu locuri fruntașe la olimpiada Jdiiai Mdkilfd*. dead I 
locuri fruntașe la oirmpiada tinerilor strun^oți fi ffeiofi fi wn 
loc fruntaș la olimpiada tinerilor car.»:—

Atit organizatorii cit și gazdele au dovedit mult sptrit de inî- 
țiativă,, preocupare pentru asigurarea celor moi bune condiții de I 
desfășurare a finalelor, a celorlalte manifestări cuprtnee fn ca
drul concursurilor. Pe viitor insd. pentru creșterea prestigiul^: 
acestor interesante și utile întreceri ale tinerilor, sint necesare 
mâi multe eforturi, trebuie eliminate unele cdrehțe care s-ău 
ivit m diferite cazuri.

Iii fotografie prezentăm astăzi pe ciștigâtorti actualei edfțp. 
a finalei pe țară a olimpiadei tinerilor constructori : zidarul 
Ștefan Dimitriu, jud. Neamț, dulgherul Vasile Bădițeanu, jud. 
Constanța, fierarul betortist Marin VItdescti, Jud. DOlj.

Foto-text î N. MILITARU

lecționata Olandei.

TELEORMAN
în âceste zile se desfășoară 

cea de â patra, edi-.e a radi- 
tkmalei competiții sportive de 
masă ..Festivalul sportului să
tesc”. dotată cu „Cupa Teleor
manului-. manifestare de iartă 

I audientă in rindul tineretului 
I de la sate, ce reunește in intre- 
I cere la fotbal, atletism și ci

clism, in diferite etape, peste 
»W0 tinen (Ies Albei).

HARGHITA
în uinma vreme atenția tine

rilor din organizațiile U.T.C. 
comunale Sinsimion. Atid. Avră- 
mesti. Săcei. Cirța. Ditrău. 
Corund. Voșlobeni a fost con
centrata asupra asigurării bunu
lui mers al lucrărilor agricole. 
Astfel, la prășitul porumbului, 
cartofilor, sfeclei, pe o supra
față de 110 hectare și la cosi
tul finului pe 125 hectare au 
participat peste 2 700 de tineri 
dintre căre 1 800 elevi. Valoarea 
lucrărilor se ridică la peste 23 
mii Iei. Pentru acești tineri, la

sfîrșitul săptăminii se organi
zează seri cultural-dutractive. 
du mutici sportive, drumeții și 
excursii, -

• Prin organizarea unor zile- 
record in sprijinul producției, 
tinerii din unitățile economice 
..Străduința" — Cristurul-Se- 
cuiesc. Fabrica de mobilă Di
trău. Filatura U.F.E.T.. Turnă- 
toria Gheorghieni și I.U.P.S. 
Miercurea Ciuc au realizat pes
te plân produse în Vâloare de 
peste 165 mii lei. (îbân Mure- 
șah).

SIBIU
în municipiul Sibiu a fost 

organizată „Cupa vacanței14 
pentru elevi la volei, handbal 
și fotbal in cadrul cluburilor de 
vacanță și in taberele de muncă 
patriotică. (Mâriâ StaricOvici).

TULCEA
Lucrînd sub deviza ..Nici un 

tinăr sub normă", cei peste 500

de uteciști de la Combinatul 
metalurgic Tulcea ăti contribuit 
de la începutul anului pină în 
prezent la elaborarea unei pro
ducții suplimentare de peste 
3 400 tone alumină calcinată, ac
țiune în care . s-au evidențiat 
organizațiile U.T.C. de la sec
țiile lichefiere, evaporare și 
calcinâre..

• Recent, organizația con
fecții textile 2 din cadrul Coo
perativei meșteșugărești .Uni- 
rea“-Măcin; făcînd bilanțul re
zultatelor obținute-în cele două 
săptămini din cadrul inițiativei 
..Două ore peste program pen
tru realizarea sarcinilor la ex
port" au raportat o producția 
suplimentară în valoare de 25 
mii lei. (Mihai Piiitilie).

VILCEA
în comuna Vaideeni a âvut 

loc tradiționala sărbătoare pas
torală ..Învîrtita dorului" la 
Câr*e «u participat 12' formații 
de tineri din județ și din zonele 
limitrofe unde se păstrează

nealterată tradiția paStofalâ. 
(Niculaie Deaconu).

SUCEAVA
O atenție permanentă se a- 

cordâ participării tinerilor pe 
șantierele locale și județene de 
muncă patriotică de la Ostra. 
Cimpulung Moldovenesc. Su
ceava și in obiectivele econo
mice de investiții de la Vatra 
Dornei. Fălticeni. Șiret. Vicovu 
de Sus. unde au lucrat in ulti
ma perioadă peste 2 000 de ti
neri. (Dumitru Pașniciuc).

DÎMBOVIȚA
30 000 de tineri din județ au 

participat in ultima vreme în 
cadrul unei săptâmini-record 
in agricultură la executarea 
unor lucrări in valone de 
aproximativ 52 mii lei. S-a ac
ționat la irigații (32 hectare), 
combaterea ero-ziunii solului (8 
hectare). îndiguiri și regularizări 
de riuri (2 km). întreținerea 
culturilor și pășunilor (aoroape 
600 hectara). (Corneliu Voica).

Baschet : ora 9.00 (15.00) — 
Meciuri in turneul masculin și 
feminin.

Box : ora 13.00 (19.00) și ora 
19,00 (1.00) — Meciuri elimina
torii.

Scrimă : ora 8.00 (14.00) și ora 
18.00 (24.00) — Eliminatorii lă 
floretă bărbați.

Fotbal : Montreal ora 15.00 
(21,00) Brazilia — Spania (gr. 
A) ; Toronto ora 18,00 (24) Po
lonia — Nigeria (gr. C) ; Ottawa 
ora 18.00 (24) Cuba — Iran (gr. 
C) ; Montreal ora 19.00 (1.00) 
Zambia — R. D. Germană (gr. 
A).

Haltere : ora 14.30 (20.30) — 
Grupa B și ora 19.00 (1.00) Gru
pa A ale concursului la 60 kg.

Handbal : Montreal ora 19.00 
(1.00) Cehoslovacia — Tunisia 
(gr. B) și la ora 20,30 (2.30) 
R. F. Germania — Japonia (gr. 
A) : Quebec ora 19,00 (1.00) 
România — S.U.A. (gr. B) și la 
ora 20,30 (2.30) Iugoslavia — 
Danemarca (gr. A) ; Sherbrooke 
ora 19.00 (1.00) Polonia — Un
garia (gr. B) și la ora 20.30
(2.30) U.R.S.S. — Canada (gr. 
A) — meciuri masculine ; Mon
treal ora 17,30 (23,30) Ungaria — 
Japonia (f) ; Quebec ora 17.36
(23.30) U.R.S.S. — Canada (f) ;
Sherbrooke ora 17,30 (23.30)
R. D. Germană — România (f).

Gimnastică : ora 15.00—16,45 
(21,00—22.45) — Exerciții liber 
alese bărbați — grupa I (6 e- 
chipe) ; ora 19.00—22.30 (1,00— 
4,30) — Exerciții liber alese

bărbați — grupa a Il-a (5 e- 
chipe) și grupa a III-a (5 echi
pe).

Pentatlon modern : ora 9,00 
(15.00) — Proba de tir.

Ciclism : ora 10.00 (16.00) — 
Urmărire individuală (califi
cări) ; ora 15.00 (21,00) — pro
ba de 1 000 m contracronometru.

Lupte greco-românii : ora 
10.00 (16.00) și ora 19.00 (1.00) - 
Meciuri eliminatorii in primul 
tur.

Canotaj : ora 10.00 (16.00) *- 
Recalificări in probele mascu
line.

Tir : ora 9.00 (15.00) — Talere 
șanț (ultimele 50 focuri).

înot : ora 9.30 (15.30) — Serii 
la 400 m liber (f). 100 m delfin 
(b) și 100 m spate (f) ; ora 1^.00 
(1.00) semifinale la 100 m del
fin (b) și 100 m spate (f) : li- 
nale la 1 500 m liber. 400 m li
ber (f) și 100 m bras (b) ; oî*a 
21.00 (3.00) — finala de sărituri 
de la trambulină (f).

Polo : ora 9.30 (15,30) — cite 
un joc în grupele A, B și C ; 
La piscina olimpică ora 14.30 
(20,30) — cite un joc în grupele 
A. B și C.

Yachting : ora 13.00 (19.00) A 
II-a regată la Flyng Dutchman, 
clasa 470 și Tornado ; ora 13.10 
(19.10) — A II-a regată la Tem
pest și Finn ; oră 13.20 (19.20) 
— A II-a regată la Soling.

Volei : ora 13.00 (19.00) — Me
ciuri in turneul masculin și fe
minin.
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LI de peste hotare
Lucrările Consiliului Economic TINERETUL LUMII

Președintele Republicii Socialiste România. NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Columbia, ALFONSO 
LOPEZ MICHELSEN, următoarea telegramă :

Sărbătoarea'națională a țării dumneavoastră .îmi oferă plăcutul 
prilej de a vă transmite, in numele poporului român, al guvernului 
ș-i al meu personal, călduroase felicitări și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului 
columbian prieten.

îmi exprim convingerea că bunele relații de prietenie, cooperare, 
înțelegere și stimă reciprocă, statornicite intre. România și Columbia, 
se vor, adinei și diversifica pe multiple planuri in folosul popoare
lor noastre, al cauzei păcii și colaborării internaționale, al edificării 
unei moi ordini economice și politice in lume.

Comunicatul comisiei electorale centrale
privind alegerea unui deputat 
în Marea Adunare Națională

a a

în circumscripția electorală 
rir. .1 din* municipiul Suceava au 
avut loc în ziua de 18 iulie a.c.. 
alegeri parțiale.pentru un-loc de 
deputat în Marea Adunare Na
țională.

'Comisia electorală centrală a 
verificat lucrările comisiei de 
circumscripție și ale comisiilor 
secțiilor de votare și* a constatat 
că alegerile s-au desfășurat în 
conformitate cu prevederile Le
gii electorale a Republicii So
cialiste România.

Din totalul de 39 777 alegători 
înscriși in listele electorale s-au

DECRET
Prin decret prezidențial, tova

rășul Ion Mărgineanu a fost nu
mit . amb.asador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii So
cialiste România in- Italia in 
locul tovarășului Iacob Ionașcu, 
care a fost rechemat în centrala 
M.'A’.E.

SESIUNE
Luni au început, la București, 

lucrările primei sesiuni a Comi
siei mixte guvernamentale ro- 
mâno-mexicane de cooperare 
economica și tehnică.

Delegația română este condu
să de Nicolae Ștefan, prim-ad- 
junct al ministrului comerțului 
exterior și cooperării economice 
internaționale, iar cea mexicană 
de Jose Merino Manon, secretar 
general in Ministerul Patrimo
niului Național.

Pe agenda lucrărilor sint în
scrise probleme privind dezvol
tarea cooperării in diverse do
menii. precum și intensificarea 
schimburilor comerciale bilate
rale.

VIZITA
La invitația Comitetului Na

țional pentru Apărarea Păcii, a 
făcut o vizită de prietenie in 
rara noastră, în, perioada 12—19 
iulie, o delegație a Comitetului 
norvegian al păcii. Oaspeții au 
avut întrevederi la Comitetul 
Național pentru Apărarea Păcii, 
C.C. al U.T.C. și Consiliul Cen
tral al Uniunii Generale a Sin
dicatelor. au vizitat unele obiec
tive economice și social-cultu- 
rale din Capitală și din județul 
Constanța. 

prezentat la vot 39 701. reprezen
tând 99.80 la sută. Pentru can
didatul Frontului Unității Socia
liste au votat 39 533 alegători, a- 
dică 99.83 la sută.

A fost aleasă deputată in Ma
rea Adunare Națională Suzana 
Gâdea. membru al C.C. al 
P.C.R.. ministrul educației ai in- 
vătămintului.

Lucrările referitoare la alege
rile parțiale au fost înaintat? 
Biroului Marii Adunări Națio
nale pentru a fi transmise Co
misiei de validare a Mani “ J 
nări Naționale.

Cu prilejui Zilei națioctale a 
Belgie:. InâtitiHJi român ; 
tru relațiile culturale cu «Trini
tatea a organizat. Iur.i .r. Ca
pitala. o seară culturală.

♦
Luni seara a avut loc. 

mica a Palatului Republic 
cialiste România, co 
gală susținu: de con 
gal" al Universităl

ERA SOCIALISTA
■r. 14 1*7*

DIN SUMAR :
Janos Fazekas — Den 

tarea și diversificarea s 
viciilor către populație : Va- 
sile I. Nit». Vasile MbuU. 
Mihai NIMor — Er.ergeLca 
românească in epoca 
volntM s*:ințifieu-teta 
Gheorghe Pădureț — Tei 
ța omogenizării soca'e 
orinduirea noastră soc£i 
tâ ; Ioan Gall. Gavril 
Sztranyicki — Unitatea dlt- 
tre știință și politica in c3c- 
ducerea socială: la rubr.ca 
Opinii — Emanoil H»rreea 
-semnează articolul Amortis
mentele și uzura morali a 
fondurilor fixe: Dezbateri — 
Națiunea in lumea contem
porani (Masă rotunda orga
nizată de Institutul d? y.i.c- 
țe politice si de studiere - 
problemei naționale al Aca
demiei ..Ștefan Gheorghiu-).

și Social al O.N.U.
Cuvintul șefului delegației române

Geneva continuă lucrările 
de-a doua părți a sesiunii 

a Consiliului economic 
O.N.U. (ECOSOC).

La 
celei 
a 61-a 
si social al
Actuala sesiune este consacrată 
examinării stadiului aplicării, la 
nivelul Națiunilor Unite și al or
ganismelor din sistemul O.N.U..

• a măsurilor și acțiunilor vizîrid 
instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale. în acest 
context, cele 54 de delegații ale 
țârilor membre ECOSOC au dez
bătut rapoartele de activitate ale 
»n<>r instituții din sistemul Na- 
iiunilor Unite, intre care. Orga
nizația Mondială a Sănătății. 
Organizația Meteorologică Mon
dială. Organizația Maritimă Con
sultativă Internațională.

Luind cuvintul in cadrul dez
baterilor. ambasadorul Constan
tin Ene. șeful delegației române.

MANIFESTĂRI Prezențe
pesteCULTURALE

A apărut

NEW YORK L4 
uema’iona! cultural di 

loc o seară

Adu-

ăr Tari

kCK-S i iWTNLAM - Veoe't o Urinei de îngrășăminte azotoase din localitatea Ha Bac

artă

românești 
hotare

s-a referit la activitatea O.M S. 
pronunțindu-se in favoarea or.- 
entării clare a program?*or acu
tei organizații către acțiuni con
crete. Reprezentantul român a 
subliniat, intre altele, locul :rr- 
portant care.trebuie să ~ - 
programele O.M.S. rr-riri-t .'. _* 
specifice ale țărilor in curs de 
dezvoltare. Vorbitorul 2 -
mat sprijinul Rom-.r.i•: '-*i > 
programele vtztnd creșterea 
producției alimentare, protect:» 
mediului înconjurător. hdrck>- 
gia operațională, precum sz c* - 
lor din alte domenii de bstutâ 
să ajute țările in curs de dez
voltare să beneficieze <tr. pL?. 
de cunoștințele științifice s. t-.âa- 
nologiile moderne 
pentru aceste țâri.

Universități închise 
în Africa de Sud

Autoritățile de la Pretoria 
au hot arii să închidă Uni
versitatea africană de la 
Johannesburg, unde, în ulti
ma săptămină. au avut loc 
mari manifestații ale studen
ților in seirih de protest 
împotriva interzicerii unui 
miting de solidaritate cu ac- 
rîunile antiapartheid organi
zate la Soweto și în alte 
centre urbane din Republica 
Sud-Africana, reprimate bru- 
ial de poliție. Poliția — re
latează agențiile de presă — 
a intervenit făcând uz de 
bombe cu gaze lacrimogene 
pentru a-i împrăștia pe cei 
«proape 1 700 de studenți 
are au participat la demon

strații.

Incidente violente au avut 
loc. duminică, intre polițiști 
< studenții africani de la 
Universitatea Fort Hare, din 
apropierea localității sud- 
itricane Alice. Autoritățile 
din .Africa de Sud au dispus 
înrhiderea acestei ’universi
tăți pe timp nelimitat. Tul
burările au izbucnit simbătă, 

a scurt timp după convoca
ta de către consiliul format 
din reprezentanții studenților 
x unei adunări generale 
câssacrate discutării situa
tei create in țară după in- 
-:dentele de luna trecută și 
luării unei hotăriri în ceea 
re privește crearea unui fond 
4* ajutorare a -victimelor 
confruntărilor forțele
polițienești.

Italia nu acceptă amestec străin în treburile 
sale interne și îngrădirea exercitării depline 

a drepturilor suverane ale națiunii
Reacții in urma declarațiilor privind încercările de imixtiune in problema 

reprezentării comuniștilor italieni în guvern
După cum relatează agențiile de 

presă, cancelarul R. F. Germania, 
Helmut Schmidt, a. declarat, în 

. cursul unei convorbiri cu zia
riștii, în timpul vizitei sale la 
Washington, că Statele Unite, 
R.F.G.. Franța și Marea Brita- 
nie au. convenit, la intîlnirea la 
nivel inalt de la Porto Rico. să 
nu acorde ajutor economic Ita
liei în cazul in care în guvernul 
acestei țări ar fi incluși repre
zentanți ai Partidului Comunist. 
El a adăugat, relevă agențiile 
de presă, că ajutorul pentru Ita
lia — principala ■'problemă abor
dată la întâlnire — nu a fost 
pus în discuție în prezența pri
mului ministru italian. Aldo 
Mor o.

Afirmațiile cancelarului; H. 
Schmidt — anunță agenția UPI 
— au fost caracterizate de cabi
netul președintelui Consiliului 
de Miniștri al Italiei ca „regre
tabile" și ..inoportune". Totoda- 

■ tă. președinția Consiliului de 
Miniștri al Italiei a dat publici
tății. la Roma, o notă in care 
se precizează — după cum in
formează ANSA — că nici pre
mierul Aldo Moro. nici miniș
trii afacerilor externe și al fi
nanțelor ai Italiei, care au parti
cipat la reuniunea de la Porto 
Rico, nu au , avut cunoștință si 
nu au luat parte la reuniuni 
neoficiale in cursul cărora să se 
fi adoptat decizii privind condi
țiile în vederea acordării unui 
ajutor financiar Italici.

La rîndul său. Mariano Ru
mor. ministrul afacerilor exter
ne al Italiei, care s-a întîlnit 
la Bruxelles cu Hans-Dietrich 
Genscher. ministrul afacerilor 
externe al R.F.G.. a precizat 
după cum informează • A»F..P., 
că in . cursul. âcestei întrevederi 
i-a exprimat omologului-*vest- 
german „stupoarea și regretul 
guvernului italian, reafirmînd

primului 
Moro“.

astfel’ ’ declarația 
ministru italian Aldo

Declarațiile cancelarului vest-, 
german Helmut Schmidt consti
tuie „un tip de presiune inadmi- 

. sibilă față de țara noastră" —a 
subliniat, la 19 iulie, secretarul 
general al P.C.I. Enrico Berlin- 
guer, care s-a întîlnit cu noul 
secretar al P.S.I., Bettino Craxi, 
în vederea unui schimb de opinii 
asupra crizei politicii italiene a 
adăugat : „Am căzut de acord 
pentru a da o apreciere foarte 
critică și negativă asupra acestui 
tip de presiune".

La rîndul său. presa italiană a 
. formulat vii critici la adresa 
declarațiilor cancelarului vest- 
german.

Astfel, ziarul „L’Unita", orga
nul Partidului Comunist Italian, 
relevă că „s-a încheiat un pact 
odios pentru a exercita presiuni 
asupra italienilor, vinovați de a 
fi ales in mod liber pe repre
zentanții lor", subliniind că ita
lienii nu sq vor lăsa intimidați 
de aceste amenințări.

Organul Partidului Democrat- 
Creștin Italian. „II Popolo”. 
vorbește despre un „șantaj" din 
partea lui Helmut Schmidt, 
adăugind că atitudinea acestuia 
suscită perplexități, avind in 
vedere declarațiile lui anterioa
re că formarea guvernului ita
lian este o problemă internă, 
bazată pe rezultatele electorale.

Cotidianul ..Avânți"', organ al 
Partidului Socialist Italian, de
nunță ..ingerințele străine" in 
politica italiană.

în același timp „Corriere della 
Sera" apreciază că declarația 
cancelarului Schmidt va provoca 
grave dificultăți în, ce privește 
formarea unui nou guvern. De 
asemenea, „II Messaggero" din 
Roihâ deplînge faptul că Schmidt 
a ales momentul în care se în
cearcă formarea -unui nou. gu
vern pentru a* se amesteca ..atit 
de explicit în. • afacerile interne 
ale Italiei".

Autoritățile franceze dezapro
bă’ declarațiile externe privind 
situația politică internă a sta
telor membre ale C.E.E., așa. cum 
președintele republicii a sub^* 
liniat în repetate rînduri. și se 
disociază de ele — indică un 
comunicat dat publicității luni 
de palatul Elysee. Documentul 
— precizează agenția France 
Presse — a fost publicat ca ur
mare a recentelor declarații ale 
cancelarului R.F. Germania, 
Helmut Schmidt, privind posi
bilitatea suprimării ajutorului 
occidental acordat Italiei.

Agenția adaugă că în cursul 
recentei sale călătorii în Statele 
Unite, președintele Valery Gis- 
card d’Estaing a exprimat cere
rea ca statele C.E.E. să nu in
tervină in politica internă a 
uneia sau alteia din țările parte
nere.

în legătură cu declarațiile 
cancelarului vest-german. Ro
nald Leroy, membru in Biroul 
Politic al C.C. al Partidului Co
munist Francez, a afirmat că 

aceasta reprezintă o nouă inge
rință inadmisibilă în afacerile 
interne ale Italiei. Este de re
marcat, .a spus el, precizarea lui 
Helmut Schmidt că reprezentan
ții oficiali ai Italiei erau absenți 
în momentul in care au fost dis
cutate problemele care ii pri
veau. La rîndul său, Jean Ka- 
napa. membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.F. a exprimat 
protestul față de acest amestec 
in problemele interne ale Ita
liei. față de această ,.știrbire a 
libertății popoarelor". ..Vedem in 
această declarație, a subliniatei, 
o încercare de a intimida po
poarele care aspiră să realizeze 
in mod democratic transformă
rile sociale pe care le cer inte
resele și epoca noastră".

Pe de altă parte, primul se
cretar al Partidului Socialist 
Francez. Franțois Mitterrand, a 
declarat: „Cei ce cred că po
poarele Europei occidentale vor 
accepta multă vreme să fie ți
nute in lanț de o nouă Sfintă 
Alianță, dau dovadă de multă 
insolență. Cu atit mai rău pen
tru cei ce nu văd că lumea se 
schimba, pentru că ei 
ca ea, să se schimbe".

nu vor

a! «u- 
Grtine- 
luni. la

Purtătorul de cuvînt 
vernului R.F.G., Armin 
wald. a precizat presei. 
Bonn, referitor la declarațiile 
cancelarului H. Schmidt, că nu 
se pune problema unui amestec 
în treburile interne ale Italiei, 
intenționindu-se doar de a se 
..prezenta lucrurile cu maximă 
claritate" celor care ..formează 
un nou guvern în Italia".

In cercurile guvernamentale 
—-. relevă agenția D.P.A. — S-a 
atras atenția asupra fap; 
tului că 
H. Schmidt 
într-un mod 
s-au redat 
în, afară de

declarațiile lui 
' au fost făcute 
mai nuanțat decit 
în presă și că, 

______ _ aceasta cancelarul 
nu a autorizat publicarea lor. 
Este falsă informația că Schmidt 
ar fi vorbit, despre o hotărîre 
luată de șefii de stat și gu
vern din S.U.A., Franța, Marea 
Britanic și R.F.G., la conferința 
de la Porto Rico, cu privire la 
un eventual refuz de credit pen
tru Italia. La această conferință 
nu s-a luat nici o hotărîre in 
acest sens.

Ministrul de externe al Marii 
Britanii. Anthony Crossland, 
aflat la Bruxelles la reuniunea 
Consiliului ministerial al C.E.E., 
a afirmat că „este foarte sur
prins do declarațiile cancelaru
lui vest-german Helmut Schmidt, 
potrivit cărora Ia Porto Rico a 
intervenit un acord între S.U.A., 
Marea Britanie, Franța și R.F.G. 
privind suspendarea ajutorului 
către Italia in cazul participării 
comuniștilor la guvern".

..Guvernul britanic, a precizat 
Crossland, nu a luat parte la 
un astfel de acord, nici la Porto 
Rico și nici în vreun alt loc. 
Guvernul britanic are o politică 
clară, o politică do neamestec in 
treburile interne ale altor state".

Năsăud: COLOCVIUL DE
LITERATURA

La Nâsâud s-a desfășurat fa
za națională a celei de-a 5-a 
sesiuni de referate și comunicări 
ale elevilor și și-au dat întîl- 
r.ire laureâții ediției 1976 a con
cursului de creație literară „Ti
nere condeie" organizat de Co
mitetul Central al U.T.C. in 
c elaborare cu Ministerul Edu- 
< atici și învățămîntului. Paralel 
c u drumețiile închinate cunoaș- 

—1 ii profilului economic, isto- 
$i etnografic al acestui 

jchî ținut românesc, partici- 
uanții la tabără au desfășurat 
bogate și variate activități de 
profil.

Tn primitoarea sala a Casei 
cultură s-a desfășurat timp 

de trei zile lectura color 23 de 
:.rari selecționate de juriu, 

dovezi grăitoare ale maturității 
:ce. dar și ale sensibilității

- oderne cu care tînăra .genera-
receptează fenomenul literar.

150 de elevi au participat 
L» un concurs literar de poezie. 
T 'ză si teatru închinat tinerc- 

de azi și frumuseții ținutu-
- <-r năsăudene. Un festival l.i- 
r . ?i un caiet de versuri. în- 
crunat minunăteldr ' meleaguri 
-s.'âudenO. au încununat o ac- 
•-..rate care a contribuit din 
z..r. ia sudarea sufletească ' a 
: .-.orilor creatori.

Cu. unanimitate de voturi ju- 
• a acordat următoarele pre- 
.T.: ale colocviului :

Premiul1 B — Trîmbița? Paula. 
L-teul ..M, Eminescu". —. Cluj- 
Napoca: promiul II — Lăcătuș 
Castel. Liceul real-umanist ’ din 
B*c!ean. Bistrița Năsăud : pve- 
—.-.u! III — T.ăzăriqă Mariana, 
l iceul industrial de construcții 
din Reșița.

)

MARȚI, 20 IULIE 137S
DOI BAR BAȚI IES LA RA- 

e-osr : Scala /orele e.15: 11.15; 
.. W: 1«; 18.15: 20.80)

CAPRICIILE MĂRIEI-: CjtpHol
- e’.e '9.30; 11.43: 14: 16.15: 13.30; 

: .45). Grădina Capitol' (ora 20,15), 
(orele, 9: 11,30: 13.45,; .io: 

:« _‘j; 20.45). Stadionul Dinamo (ora 
S.35). Parc Hotel (6ra 20.30).

PATIMA ! Buzești (orele 9: 11,15: 
UJ».- 16:, 18.15: 20.15). • ■

. .-ARUL P1EDONE LA 
HDNG-KONG : Luceafărul (orele 
l • : 11: 13.30: 16; 18.30;'21). Bucu- 
ett? (Orele 8,45; 11.15; 13,45-: 16.45; 
a .... Grădina București (ora 20).

' AGNES : Central- (orele 
11,30; 13.45: 16;18.1S; 20;30).

. "XAS. DINCOLO DE RlU-: 
Si a Paiatulhi (orele 17.15: 20.15».

(orele 9,15;‘ 11,3(1: 13.45: 
1- * = : Î3.-30: 21). Grădina’ Festival’ 

a 20.30). Feroviar (orele 9: 1145: 
16: 18,15; 20,30), Patinoarul

23 August" (ora 20.15). -. ■
DOAMNA ȘI VAGABONDUL: 

D: r.a (orele 9.30: 11.15; 13; 14.45;
SINGURĂTATEA FLORILOR: 

Dojna (orele 18,15; 20).
PRIZONIERUL DJN ’ MANHAT

AL ELEVILOR
Premiul special al juriului — 

Serdeanu Corina — Lkeul 
„Ady-Șincai" din Cluj-Najx.o

Premiul special ..George C 
buc" al Filialei S.S.F. Bistrița 
Năsăud — Țiței George — Li
ceul „Gheorghe Lazar* din Si
biu.

Premiul -special „Liviu R-- 
breanu" al Casei corpului d - 
dactic Bistrița Năsăud — Mu — 
zăcu Dan — Liceul .A a.~ 
Iancu" din, Brad.

Premiul special ..Andrei Mu- 
resapu" al Comitetului județean 
U.T.C. Bistrița Năsăud - Petrr 
Crisiina,, Liceul ..Gheorghe La- 
zăr" din București?

Premiul special ..Veronica Mi
ele" al Comitetului oră??:*.-- 
U.T.C. Năsăud — lorga Juliet a 
Doina. Liceul ..Gheorghe Rc$- 
ca-Co,dreanu‘.‘ din Birlad.

Premiul special „Iuliu Moistl* 
al Inspectoratului școlar al ju
dețului Bistrifa Năsăud — Ton- 
eopread Mirela. Liceul .,C. D 
Gherea" din Ploiești.
■ De asemenea, s-au acorda: 
opt mențiuni unor lucrări ela- 
boratc de elevii Benchea lulia- 
na, Liceul ..Roman Vodă” di.: 
Botoșani. Băloni Petru, Licc-ui 
real-umanist din Caran?eb?s, 
Oarră Mirel, Liceul pedagog’: 
din Brăila. Stan Rodiră. Lie 
„Spiru Haret" din Tulcea, Bu(- 
naru Maria. Liceul pedagogic 
din Constanța. Constaptjne«ca 
Maria-Mina, Liceul pedag?z . 
din Botoșani. Mistrie Magda. 
Liceul ..B. .P. Hașdeu- din Bu
zău^ și Călinescu- .Mihai. L:ctu'. 
„Radu Greceanu" din S!a*.:na.

TUDOR OPRIS

TAN.: Efoc-e «15
14: .16.15; 1S4.: ÎS.43 . Cler.* ?.-• e 
8.45; 11; 13: 15: 17,15: lt». Gra
dina Titan (o:a

ASJA-SEARA PANSAM ÎN FA
MILIE ; Grâd.na Vitan (ore 2* 15 .

PAC ALA : Lumina (orele 5.X: 
11.30; 14,30; 17J0: 2030).

PAPILLON : Melodia orele 0.45: 
11,30: 14.15: 17: Modem (orele
Pr 1?: 15.30: 19).’ Grâdlf.a Modem 
(ora 20.15). Excelsior (orele •: 
11.45: 14.30: 17.30: 29.30»

INSTANȚA AMÎNA PRONUN
ȚAREA : Drumul Sării (orele 
15,30: tt: 20,15). Miorița (orele 0: 
11.15: 13.30: 15.4Ș; 18; 20).

CONTELE DE MONTE CRISTO : 
Flamura (orele S; 11.15; 13,38. 15,45: 
18: 20). TomiS (orele 8.45; 11; 
1345; 15.30: 17.45; 20). Grădina To
mis (ora 20,30). - Aurora (orele »: 
11.15 : 13,30: 15,45; 18; 20). Grădina 
Auroră (ora 3045).

CĂLĂREȚUL CU EȘARFA 
ALBA : Victoria (orele 9,15; 11.30; 
13.45: 16: 18.15: 20,30).

PORUMBELUL : Favorit (orele 
945: 11.30; 13,45: 16; 18,15: 20,30).

DARLțNG LILI : Cotroceni (ore
le 9: 12: 15.39: 19).

OPERAȚIUNEA „MONSTRUL" : 
Crir.gași (ora 17).

i leră sat pHBei âe «»-

Pmtrs >?•*< 1

de La*. w «a

3 154 M» dkr ■■■rai-

Băral dai a târw

Bcr-c -se» 30. "M-
FXA7T DC CB CB : C—TBM 

reue 2&J0: 3: 3LZ&
K7T TN .ALASKA : Dfc-.» «oceje 

•: U 5; 3: MkXfr.
CURL P.TE PT AȚTOSTM.KDA : 

Arta fenSe £55»; ar G-*e -
na Arta iiJT . G-' x-e«
r. 1IU5. DL»: 3L1».

COC TN CTBC : om*»
ii: 1». Ura «nete ici? - G.*a- 
ol-_i Ljr* . .-a

STEFAX CEL MA®E — VASJXT 
1475 : Ferentar: «re* 15 J» JT

FRATELE MEU ARE DS FRATE 
FORMIDABIL : Flacăra ele
15,38. 18: SOI.

CTNTECELE MAR1Î : F.oreasea 
(orele 16: 18: 2»l-

AVEN TU RILE CELOR TREI 
MUZICANT! : Moșilor (orele 15 3S; 
18:..20,15>.. Grâdria Moșilor «ora 
29.39).

SOARTA AUREI SI ARGENTI
NEI : Munca (orele 15J0: 10; 20.15».

FILIP CEL BUN : Pacea (orele 
16: 18*. ^0».

O ZI DE NEUITAT : Progresul 
(orele 15.30: 10: »)-

MERE ROȘII : Popular (orele 
16,1a; 18.30; 20.39).

((H.IMBLÂ: hwtfâri 
ptvin «Tâtidarra

ELZC22UL TTNERETn ■ Bahova 
>.*eăr'*M»C MJ».
DCBDOLO DC FOD : TfcRggirt

Nm «ereue t; U»: 15.45; 18;
FAMXLXXU FATTOUȚILOR CA- 

ZTi: - vuoo «ore» 15J0: 10).
ZILE i iiRSIXT. : Viitorul (ore

le 30: 9:
R_ÂSC> MP ARAREA : Volga (O-

tele ♦; li«- DJO: 15.45: 10: 20).
AX AVUT » DE NUM»: 

rnrrea tore.e IS; IL15). Gradma 
U&xrea -ora 30.15*.

CAVAUDUI TEUTONI : Grădina

5^-

Teatrul • de Operetă <’a Arenele 
Romane) : RITMURI DE IERI, 
RITMURI DE AZI LA OPERETA 
— ora »: Teatrul Mic (la Rotonda 
scriitorilor — Cișmigiu) : SlNT 
SUFLET DIN* SUFLETUL NEA
MULUI MEU — spectacol de su
ne- si lumină) — ora 20.30: Teatrul 
..C. Tânase- (Grădina Boema) : E 
NEMAIPOMENIT : — ora 19.30; 

râlar «trâiae. aprobată 
m drrfhrir 1975, 
care fixează un ter- 
aaea de trei ani pea-
tra uiuzta către 
icwntiuk de Ia Bo- 
<wca a M La «aU dâa

ăr janaaaOfi de

JI-—î*-

ui <epteaibrie 19TL ia 
Coâaaabăa «â a rimei

COMSULTAJfcU Pound om 
POCTUGAUA

țre*«e£atetui Alfw*« 
Laarr MicWHen- M

aia. relații ce canar 
• evoluție ascendentă, 
pe multiple planuri, 
tn interesul reciproc, 
al colaborării si înțele
gerii internaționale.

D. IOV AN EL

Ansamblu* .Jțapsodia Română" : 
FRUMOASA EȘTI. MINDRA TARA 
— ora mo: Teatrul ..Ion Crean
gă- (la Teatru’ de vară Herăs
trău) : NOTA ZERO LA PURTA
RE — ora .20.

PROGRAMUL I

9.00 Teieșcoală. 10,00 E țara mea. 
Cintece patriotice și prelucrări 
populare in interpretarea corului 
de cameră ..Preludiu" al Ansam
blului artistic al U.T.C. 10,20 Emi
siune in limba maghiară. 11.45 
Telex. 16.00 -Matineu de-” vacanță. 
Prietenii Ursulețului Yogi — de
sene animate., 16,30 Jocurile Olim
pice de vară — Montreal 1976. 19;oo 
Teleglob. Columbia. 19,20 1001- de 
seri. 19.30 Telejurnal. 20,05 Teatru 
TV *: „Drumul spre ■ Everest11' 'de 
George Genoiu. Premieră. TV. 21,40 
24 de ore. 22,00-Jocurile Olimpice 
de vară — Montreal 1976. •
PROGRAMUL II
20.00 Film serial : „.Olga Sergheev- 
na“'.'Episodul IU. 21,15 Telex. ll;20 
Univers științific. 21,50 ■ ■ Portativ 
'76 — revista muririi ■ ușoare ' TV.

PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT

• LA 19 iulie. Munir Mesiho- 
vici. membru al Comitetului Exe- 
retiv al Prezidiului C.C. al U.C.I.. 
a primit delegația P.C.R. eon- 
doxă de ștefan Kiss, secretar de 
Mxx adjunct la Consiliul Cen
tral de Control Muncitoresc al 
Aeti\nâiii Economie? și Sociale 
care s-a aflat in Iugoslavia, in1 
prrioada 12—19 iulie. pentru 
sciMBb de experiență in dome- 
nnri Knszaulm. romerțalui și 
prertirii de servicii.

Ca a«re< prilej a avut lac o 
»««ratai ore s-o desfășurai

9 rul

■jErix ad Ccssr^. Demx-a- 
« 5ccia_ Maru Mar>$ Sa*- 

va Lxari, ea o

12 revedere ea reurenetianț; ax 
oc za -**. :.zatiîk>r

ib legătură cu cercetările 
seismografice 

ale Turciei in Marea Egee
ANKARA — Consiliul de Mi

niștri al Turciei a aprobat, m 
cadrul unei reuniuni desfășu
rate la Ankara, hotărirea pri
vind efectuarea de cercetări in 
Marea Egee de - către nava 
„Sismik-l". a -anunțat agenție. 
Anadolu. Intr-o declarație fă
cută la. - încheierea reuniuni. 
Consiliului de Miniștri, primul 
ministru turc, Suleyman Dem:- 
rel, și-a anunțat hotărârea de a 
lua toate . măsurile necesare 
pentru* ca vasul de. cercetări 
seismografice să-și poată efec
tua ■ activitățile in Marea Egee.

ATENA — Guvernul Grecie: 
a apreciat, într-un comunicat 
dat publicității la Atena, drept 
„surprinzător" faptul că guver
nul‘Turciei ..amenință ăă efec
tueze cercetări - seismografice, în 
regiuni' uri.de' nu' are dreptul: să 
facă’acest lucru":

Reluirid’ propunerea greacă 
de acum .15 :lunirca litigiul asu
pra ’platoului. ’ continental-al 
Mării .Egee să fie ;supus arbi
trajului» Curții internaționale - de 
justiție, de- la- Haga,! comunica
tul conchide că ..guvernul ’turc 
are 'obligația să calculeze’ și' 
să prevină urmările actului ar
bitrar -pe - care 5 îl -plănuiește".

• ALEGERILE prelimi
nare ale Partidului republi
can, contind pentru desemna
rea candidatului acestui ' par
tid in alegerile prezidențiale 
din toamnă, s-au încheiat cu 
victoria președintelui Gerald 
Ford care, potrivit calculelor 
cotidianului ..New York Times", 
a dobândi*. 1 102 de electori. 
Pentru Ronald Reagan, fostul 
k_;*. <rr.a:or al Californiei, s-au 
pronunța: 1 063 de electori, in 
: T.n ce 136 au fost aleși pe 

ne angaja ților. Pentru a 
obține învestitura, sint nece- 
-i-e 1 130 de voturi ale electo-

• UN \UMAR DE 17 STĂ
TU KFKIC ANE ȘI ARABE și-au 
—MțM retragerea de la a 
JUU-a ed^ie a Jocurilor Olim
pie « terea de protret față de 
»»re>^>»rea N«fi Zeclande, țară 
care aaKrccsac relații sportive cu 

Ar W rasastă.
Sre-retaraJ general al O.N.U., 

Kmn WaMkeâaL a adresat Co- 
Uaenutional Olimpic 

« war pârtilor interesate 
*>eM de a-ș roctinua efortu- 

pentra a asigura participa

• BEETLE' din nou ÎMPREUNA ? De o vreme circulă iar 
~ formației de muzica pop care a dominat

ar f; pe cale de a reface faimosul lor grup. Paul 
. George Harrison s-au 

cespârțft, duțpdi cum se știe, in 19EB, rămînind in branșă, dar pe 
Recent, un impresar a:r.er:can le-a oferit o sumă 

axztgftaave pentru reconstituirea grupului. Cej patru au evitat 
insâ sâ căcpunAâ la intrebările privind reinvierea formației. 
Doar Paul MeCaxxney a declarat că ei s-ar reuni numai „dacă 
ar urmări ceva <hn punct de vedere muzical**. In orice caz, cînte- 
ceîe lor sint din nou in mare vogă pe malurile Tarpisei, cț.noi ’ 
dintre ele aflUMiu-se recent' în primele douăzeci de locuri ale 
mpiAnl ttrtianir. iar vechea lor societate de discuri EMI a reluât

as.-. «L-.area peeler de succes ale grupului • UN CLEI UNI
VERSAL, care .ipeste ir. mod trainic metalul și masele plastice 
armate cu fibre de sticlă, atit in aer cit și sub apă, a fost pus 
la punct de chiriușui sovietici. Salinitatea apei nu are nici un fel 
de infiuență asupra noului produs, ceea ce face ca el să poată 
fi utilizat cu succes Ia repararea navelor in larg. O placă lipită 
cu acest eiei epoxidic universal se poate desprinde numai sub 
aegunra unei forțe de 12» kg/cm.p. • CLASICA TABLĂ NEAGRA 
"I CRETK ȘCOLARA SlNT PE CALE DE A IEȘI DIN UZ. Cu 
toată dezvoltarea tehnicilor moderne, multă vreme nimeni nu 
s-a gindît eâ in ș»li și universități s-ar putea folosi și alte 
mijloace de a scrie. Firma ..Ellianswoll Corporation- a , demons
trat că se *poate și altfeL Cercetătorii ei au realizat o tablă de 
oțel, acoperită cu tm strat de faianță, pe care se poate, scrie cu 
creion de marcat. Urmele acestuia pot fi șterse cu cîrpă uscată. 
Tablele de oțel pot de diferite cuiori. se pot fixa ușor cu 
cițiva miri magneți, au o mare durabilitate (50 de ani) și pot fi 
folosite și ca ecran de cinema, avizier etc. • STATUETA ANTI* 
CA RECUPERATA. turcă a recuperat o statuetă antică de
o valoare, inestimabilă, infățișindu-1 pe legendarul rege Midas, 
care fusese furată cu doua luni în urmă dintr-un muzeu din 
Turcia centrală. împreună cu statueta au fost recuperate alte 25 
din cele 40 de obiecte cu valoare istorica și artistică furate. Au 
fost arestate două persoane • UNELTE DE ACUM 300 000 DE ANI. 
Arheologii tunisieni au descoperit la 30 kilometri sud de orașul 
Djendouba o așezare datind din paleolitic. Cu acest prilej, au 
fost scoase la iveală unelte din piati*ă cioplită utilizate în gos
podărie și la vinătoare. datind de peste 300 000 de ani. Conform 
opiniei- oamenilor de știință-tunisieni. aceasta este una din cele 
mai importante descoperiri făcute in ultima vreme în Tunisia.

îxec

rea sportivilor din Africa la a 
XXI-a Olimpiadă.

URMĂRILE INUNDAȚIILOR DIN 
VENEZUELA

Cel puțin 50 000 persoane au 
rămas fără locuință în Vene
zuela, în urma celor mai mari 
inundații care au avut, loc in 
această țară in ultimii 30 de 
ani — s-a anunțat oficial la 
Caracas.

Inundațiile, urmînd ploilor 
torențiale de luna trecută, au 
afectat întinse suprafețe din. 
sudul și sud-estul țării. Auto
ritățile venezuelene au dispus 
par.așutarea de alimente, medi
camente și alte produse nece
sare populației sinistrate. Apele 
au început să se retragă, dar 
mai există încă întinse zone 
inundate. N.u a fost încă posi
bilă evaluarea distrugerilor de
terminate de aceste inundații.

• FRINTR-O ordonanță pre
zidențială. in India a fost na
ționalizată compania „Indian 
Iron and steel", una dintre cele 
mai mari întreprinderi indus
triale din țară eu capital privat.

î
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