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LEONID ILICI BREJNEV
La 3 august, în Crimeea, a 

avut loc întîlnirea dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
care se află la odihnă în Uni
unea Sovietică, și tovarășul 
Leonid Ilici Brejnev, secretar 
general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice.

Conducătorii celor două 
partide s-au informat reciproc 
despre stadiul îndeplinirii ho- 
tărîrilor Congresului al XI- 
lea al Partidului Comunist 
Român și Congresului al 
XXV-lea al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice și 
au dezbătut un cerc larg de 
probleme ale evoluției cola
borării româno-sovietice. O 
deosebită atenție a fost acor
dată adîncirii relațiTlor dintre 
cele două partide, întăririi în 
continuare a relațiilor frățești 
între popoarele celor două 
țări.

Tovărășii Nicolae Ceaușescu 
și Leonid Ilici Brejnev au 
examinat, de asemenea, în 
cursul convorbirii o serie de 
probleme actuale ale vieții in
ternaționale și ale mișcării co
muniste mondiale. A fost re
afirmată hotărîrea ambelor 
țări de a continua eforturile 
active în scopul dezvoltării 
procesului de destindere pe 
continentul european pe baza 
Actului final al Conferinței de 
la Helsinki. A avut loc un 
schimb de păreri asupra căi-

Din cronica 
întrecerii 
uteciste

• Antrenat în întrecerea 
desfășurată în cinstea mă
rețului eveniment de la 23 
August, colectivul de muncă 
al Preparației cărbunelui de 
la Petrila a înregistrat suc
cese deosebite. La obținerea 
lor au contribuit tinerii din 
formațiile de lucru conduse 
de maiștrii Eugen Preda, Au
rel Onea, loan Teacă. Con
stantin Ioniță. Petru Vințan, 
precum și cei din echipele 
conduse de Matei Petru, Bu
san Iacob, Toma Vaier și 
alții. (Constantin Băduțâ).

• In bilanțul realizărilor cu 
care tinerii din unitățile eco
nomice ale județului Sibiu 
întîmpină sărbătoarea de la 
23 August se numără și cele 
18 inovații și studii cu apli
cabilitate practică in produc
ție. Trebuie remarcat faptul 
că față de aceeași perioadă 
a anului trecut numărul a- 
cestora a crescut cu 57 la 
sută. (Angela Chițu).

• La Ostra, pe șantierul 
de muncă patriotică al ti
nerilor din județul Suceava, 
au fost efectuate, în cadrul 
întrecerii uteciste declanșa
te în cinstea zilei de 23 Au
gust. 6 000 ore de muncă pa
triotică, fapt care a făcut ca 
la această oră lucrările șan
tierului să fie în avans cu o 
lună și jumătate. (Constanța 
Toderoiu).

• Colectivul de uteciști 
ai organizației 101 de la 
Combinatul de îngrășăminte 
chimice Năvodari s-a anga
jat ca in cinstea zilei de 23 
August, să contribuie prin 
desfășurarea unor acțiuni de 
muncă patriotică la reduce
rea cu 12 zile a perioadei 
reparațiilor ia liniile de acid 
sulfuric. O hotărire similară 
au adoptat tinerii din colec
tivul secției energetice care 
s-au angajat să procedeze în 
același fel la liniile de acid 
fosforic și linia a IlI-a de 
acid sulfuric. (Ileana Podo- 
leanu).

• In cadrul Depoului 
C.F.R. din Caransebeș. își 
desfășoară activitatea 5 bri
găzi de tineri care și-au pro
pus să muncească și să trăias
că în chip comunist. Res
pectarea angajamentului ce
lor 125 de tineri de-a da în 
cinstea zilei de 23 August, 
lucrări de înaltă calitate în 
condițiile permanentei de
vansări a termenelor planifi
cate, ca și găsirea de soluții 
menite să contribuie la re
ducerea consumului de com
bustibil și lubrifianți este 
confirmată și de rapoartele 
de exploatare în care nu fi
gurează nici o reclamație. 
(I. Dancea).

La fiecare loc de muncă- 
initiative valoroase,

realizări de prestigiu
e In cadrul zilelor și sâptâmînilor record in producție, a schim

burilor de onoare : produse în valoare de peste 45 milioane lei 
• Folosirea integrala a capacităților de producție și reducerea 
cheltuielilor materiale - obiective prioritare pe agenda organizații
lor U.T.C. • Peste 15 000 tineri antrenați în efectuarea unor ample 
acțiuni de munca patriotica • 1 250 de uteciști autori de inovații 
și raționalizări cu aplicabilitate imediata în producție.

Primul semestru al cincinalu
lui revoluției tehnico-științifice 
a consemnat și în activitatea ti
nerilor. a organizațiilor U.T.C. 
din județul Iași, un bilanț rod
nic. sugestiv ilustrat de impor
tantele sporuri de producție în
registrate, de numărul mare de 
no: produse și tehnologii asi- 
rr.ilate in fabricație, de crește
rea eficienței in toate domeniile 
vieții economice. Sint realizări, 
succese care atestă orientarea 
fermă de către organizațiile 
U.T.C. dm industrie a întregii 
activități politico-educative. spre 
întărirea spiritului de ordine s: 
disciplină muncitorească, stre 
antrenarea mai eficien-â a tu
turor tinerilor la^ folosirea 
tegr-ală a capacităților de cro- 
ducție și a fondului de • — r 
Direct răspunzătoare de — . - -1 
tinerilor, de înfăptuirea ir. 
mai a sarcinilor de plan - e 
și-au axat întreaga atent:e •_ 
capacitate organizatorică in d - 
recția fructificării mai bur.e a 
experienței pozitive, extinder.: 
în continuare a unor inițiative 
și acțiuni deosebit de valoroase 
Iată de ce, pășind în cel de-al 
doilea semestru al anului, co
lectivele de tineri din unitățile 
economice s-au angajat la ob
ținerea unor noi și importante 
realizări, Ia înfăptuirea exem
plară a obiectivelor asumate in 
marea întrecere socialistă. A- 
propierea sărbătoririi zilei de 23 
August constituie, de aceea, 
pentru fiecare organizație U.T.C., 
pentru fiecare tînăr, un prilej 
de asumare a noi și substan
țiale angajamente, de bogate 
împliniri.

ANGAJAMENTELE - ONORATE 
EXEMPLAR

Din valorile înscrise în drep
tul obiectivelor angajamentului 
asumat pe acest an de colecti
vul Combinatului de fibre sin
tetice Iași, mai mult de jumă
tate revin tinerilor, organizației 
U.T.C. La jumătatea primului 
an. bilanțul întocmit a consem
nat realizarea integrală a an
gajamentelor pe 1976 privind 
depășirea planului la producția 
de fibre poliesterice. metanol 
și fire poliesterice. în plus, ti
nerii operatori chimiști și-au 
adu 3 o reală contribuție la a- 
similarea în fabricație a 6 pro

duse noi. la obținerea unor e- 
conomii de materii prime in va
loare de 1,9 milioane lei. Un 
succes, datorat in primul rind 
atenției prioritare pe care or
ganizația U.T.C. de aici a acor- 
dat-o ridicării pregătirii profe
sionale a tuturor tinerilor, creș
terii răspunderii fiecărui ute- 
cist față de întreținerea și ex
ploatarea în bune condiții a 
instalațiilor, astfel incit acestea 
să producă neîntrerupt, la în
treaga capacitate. Un succes, in 
egală măsură, obținut pe baza 
unei frumoase și antrenante în
treceri între organizațiile U.T.C. 
desfășurate in cadrul inițiativei 
..Să lucrăm alături de mecanici 
și electricieni**.  al cărei scop 
bine definit îl constituie scur
tarea durate: reviziilor și re
parațiilor capitale. Finalul a- 
ceste: veritabile competiții cu 
t:moul a fost deosebit de pasto
ri-". numeroase organizații 
reus:nd să asigure reducerea cu 
muit a termenului de revizie și 
reparații. Adevărate recorduri 
au înregistrat astfel autorii ini- 
• --.vei. tinerii de la secția fire 

-7-erice i care au cîștigat 
sul producției 2 zile, pre-

< -. și organizația U.T.C. de la
* = rolicondensare condusă 

c _-ginerul Viorel Bujdei care, 
r- devansarea cu 4 zile a 
term-:-ului planificat de înche
iere a reparațiilor, a contribuit 
la obrxerea unei producții su- 
plimer.’are de peste 300 tone 
granule.

— Rea. zările oglindite îți bi
lanțul rulai I — ne spu
nea Ghc --- ? Baban, secretarul 
conitetu'.::: U.T.C. ne combinat 
— -exprimă modul concret in 
care organizările noastre au 
reușit să se u^nlice in proble
mele de fond, esențiale ale pro
ducției. eficienta, multora din 
acțiunile și iniîativele între
prinse. Ele ne dau in același 
timp garanția ur.trr succese cu 
mult superioare, a unei contri
buții sporite la înfăptuirea sar
cinilor superioare ce ne revin 
în continuare. Dealt f-< hotărîți 
să ne onorăm prin fa~e virsta. 
profesia, ne-am an ga a: recent 
să asigurăm realizarea supli
mentară, în perioada ce timp

C. DUMITRU
(Continuare în pag- a III-:

lor luptei pentru transpune
rea în viață a prevederilor 
Documentului elaborat de 
Conferința de la Berlin a co
muniștilor din Europa.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu

și Leonid Ilici Brejnev au 
scos în evidență hotărîrea Par
tidului Comunist Român și 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice de a contribui

pe toate căile la consolida
rea în continuare a coeziunii 
și conlucrării țărilor socia
liste, mișcării comuniste mon
diale pe baza marxism-leni-

nismului și a internaționalis
mului proletar.

S-a subliniat cu satisfacție 
unitatea tot mai strînsă de 
vederi în problemele discutate.

întilnirea dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Leonid 
Ilici Brejnev s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, pri
etenească.

E F N UL E El

După scurta vizită in R. S. S. Moldovenească, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună

înaltii oaspeți români
SECERIȘUL GRÎULUI,

salutați cu căldură
la sosirea

ÎN FAZA FINALĂ !

După scurta vizită făcută în 
R.S.S. Moldovenească, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, care, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, își petrece o parte a 
concediului de odihnă în Uniu
nea Sovietică, la invitația C.C. 
al P.C.U.S.. a plecat marți di
mineață din Chișinău spre Cri
meea.

La aeroport, înaltii oaspeți ro
mâni au fost conduși de LI. Bo- 

al

P.C.U.S., prim-secretar al C.C. 
al P.C. din R.S.S. Moldoveneas
că, cu soția. K. F. Iliașenko, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al R.S.S. 
Moldovenească. I. T. Guțu, prim- 
șecretar al C.C. al U.T.C.L. din 
R.S.S. Moldovenească, precum 
și de alte persoane oficiale.

Au
zenți Gheorghe Badrus. amba
sadorul României în 
Sovietică, cu soția, și 
amabsadei.

Mii de locuitori ai

fost, de asemenea, pre-

diul, membru al C.C.

Uniunea 
membri ai

Chișinău-

lui se adunaseră de-a lungul 
străzilor orașului pentru a sa
luta cordial la plecare pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu, flutu- 
rînd stegulețe roșii și tricolore, 
făcind semne prietenești cu 
mina.

Intr-o ambianță de caldă 
prietenie. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au despărțit de 
conducătorii R.S.S. Moldove
nească, au salutat cu cordialita
te mulțimea venită la aeroport.

în Crimeea
Marți la prînz, 

Nicolae Ceaușescu și 
Elena Ceaușescu au 
Ialta. unde își petrec

tovarășul 
tovarășa 

sosit la 
o parte

din concediul de odihnă.
La aeroportul din Simferopol, 

oaspeții români au fost salutați 
cu căldură de Nikolai Karpovici 
Kiricenko, membru supleant al 
C.C. al P.C.U.S., prim-secretar 
al Comitetului regional Crimeea 
al P.C. din Ucraina, Tro-

fin Nikolaevici Cemodurov, 
vicepreședinte al Prezidiului 
Sovietului Suprem al R.S.S. 
Ucrainene, președintele Comi
tetului Executiv al Sovie
tului regional Crimeea, de 
alți conducători ai organelor 
locale de partid și de stat.

Apoi coloana de mașini 
îndreptat spre reședința 
Ialta. rezervată oaspeților 
mâni.

s-a 
din 
ro-

Operativa lucrărilor 
agricole indică:

• URGENTAREA, CU 
TOATE FORȚELE, A RE
COLTĂRII PE ULTIMELE 
SUPRAFEȚE

• SE ACȚIONEAZĂ IN
TENS LA ELIBERAREA 
TERENULUI, EFECTUA
REA ARĂTURILOR Șl 
INSĂMINȚATUL CUL
TURILOR SUCCESIVE

ÎN NUMĂRUL

DE AZI

® MANIFESTĂRI 
IN CEA DE-A DOUA 
ZI A ÎNTÎLN1R1I 
PRIETENEȘTI DINTRE 
REPREZENTANȚII 
TINERETULUI ROMÂN 
Șl Al TINERETULUI 
SOVIETIC

® STUDENT ÎN STA
GIU DE PRACTICA

• SUBREDACTIILE 
JUDEȚENE TRANSMIT

CONȘTIINȚA istoriei

Pârvan, acum o 
veac : .,Cei. vii

VITEJI ȘI DREPȚI Secvență de la „marea fi
nală" a griului

• TIMPUL DE MUNCĂ 
ESTE, ACUM, ZIUA-LU- 
MINĂ

în pagina a Il-a

Scria Vasile 
jumătate de 
caută să împărtășească pe cei 
morți cu bucuria ori cu întris
tarea contemporană. E încerca
rea de preamărire a celor pe 
veci adormiți. pentru a face, 
prin asemănarea lor cu noi, 
lauda ori hula celor de azi". Și 
încep cu acest scris al unui 
mare istoric, cu pană de poet și 
cu gîndire de filozof, ca să-mi 
fie mai lesne și mai la înde- 
mînă a vorbi despre ce-au fost 
și cum au fost cei din care 
ne-am zămislit.

Noi n-am venit de aiurea, 
ci aici ne-am născut și aici 
am trăit, din întîia pilpîixe 
a vieții. Stră-străbunii strămo
șilor noștri au creat civilizația 
neolitică a ceramicii pictate sau 
incizate. Iar istoricul grec He
rodot, scriind în secolul 
intea erei noastre, arăta 
„cei mai viteji și mai 
dintre traci".

Cu această p-ecete de 
am apărut în. istorie ; viteji și

V îna- 
că sînt 
drepți

lumină

drepți. Din acest simț al drep
tății și al vitejiei au rezultat 
luptele de apărare ale dacilor, 
sub oblăduirea lui Decebal. 
Apoi, din îmbinarea cu romanii 
am rezultat noi, mladă nouă, 
odrăslită în spațiul carpato- 
dunărean, incinta furtunilor, 
prădăciunilor și a pîrjolurilor 
săvirșite, aproape un mileniu, 
de neamurile, puzderia de nea
muri migratoare. Veneau luind 
în copite fața pămîntului și ple
cau, lăsînd în urmă cenușă, 
moarte și jale. în munți, in 
codri. în văile și poienele lor, 
românii au rămas. Nu s-au 
clintit. Iar încă înainte de anul 
1 000, voievodul Gelu Românul 
se jertfea in lupta pentru liber
tate și dreptate, acolo pe So
meș, rîu cu nume dacic, ca și 
Mureșul. Crișul, Tisa. Se jert
fea pentru dreptatea și liberta
tea poporului său.

Viteji și drepți au fost și oș
tenii lui Bas arab I care. în 
1330, la Posada, au apărat in
dependența țării. Viteji și drepți

Dumitru Alrnaș

au fost voievozi ca Mircea Bâ- 
trinul, lancu de la Hunedoara, 
Vlad Țepeș sau Ștefan cel 
Mare, care au ridicat toata țara 
la luptă împotriva cotropirii o- 
tomane și-au adus-o la biruin
ță. Cronicarii contemporani 
îl socoteau pe Mircea cel 
Bătrin drept „princepele cel 
mai puternic și mai viteaz", 
lancu de Hunedoara a fost 
numit „atletul cel mai puternic 
al lui Hristos".

Despre Ștefan cel Mare, cro
nicarul otoman, pe numele lui 
Seaveodin, scria după bătălia 
de la Vaslui : „A fost un teribil 
măcel și puțin a lipsit ca să nu 
fie cu toții tăiați în bucăți, și 
numai cu mare greutate Soli- 
man pașa și-a scăpat viața prin 
fugă". Și chiar una din rudele 
sultanului Mahomed II suspina 
cu mare mîhnire : „Niciodată 
armatele turcești n-au suferit 
un.’ dezastru atit de mare".

La Călugăreni, Mihai Viteazul 
a înfrînt pe Sinan pașa, deși 
dușmanul avea o armie de zece 
ori mai mare decît a lui. „Bi
ruința smulsă la Călugăreni lui 
Sinan pașa — scrie N. Iorga — 
n-a fost fapta unui singur om, 
ci a unui neam întreg, a miilor 
de tineri care de bunăvoie s-au 
coborît sub brazdă, ca să putem 
trăi, noi ce de astăzi". Un „dia- 
rio“ tipărit la Roma cu știrea 
că Mihai a unit și Moldova și 
Transilvania la Țara Româ
nească, scria : „Dacă a fost 
vreodată un principe in lume 
demn de glorie pentru acțiuni 
eroice, acesta e signor Mihai, 
principele Valahiei".

Viteaz și drept a fost și Stroe 
Buzescu, cel care s-a jertfit în 
bătălia de la Teiușani, în 1602, 
într-o luptă singulară cu o rudă 
a hanului tătăresc, viteji și 
drepți au fost și cei care, la 
îndemnul lui Horea, au ridicat 
munții împotriva asupritorilor 
și a nedreptăților. Asemenea a

fost și Tudor Vladimirescu, cel 
jertfit prin mișelie la Tirgoviș- 
te ; asemenea au fost și Bălces- 
cu și Avram lancu, în 1848, cind 
au ridicat poporul la luptă pen
tru dreptate, unitate și libertate 
românească. Cu îndrăzneală, 
memorandiștii au cutezat a stri
ga pentru dreptatea nației româ
ne din Transilvania, așa după 
cum. vitejie, eroism, spirit de 
jertfă le-au trebuit și celor care 
au cucerit redutele de la Plevna 
și cei care, in 1917. la Mărășești. 
au arătat lui Mackensen că 
„Pe-aicea nu se trece !". Vitejie 
și dreptate au dovedit și cei 
care, conduși de comuniști, in 
23 August 1944, au scuturat ju
gul fascist și-au deschis poarta 
erei socialiste.

Așa am intrat în istorie : cu 
pecetea vitejiei și a dreptății, 
pecete de lumină. Și nu avem 
un ideal mai înalt, mai sublim 
decît să trăim in pace cu toți, 
în înțelegere cu toate popoarele 
iubitoare de progres. intr-o 
lume mai bună și mai dreaptă.

După ce griul și-a dat rodul, pămintul se pregătește pentru a doua 
recoltă

Fotografii : GH. CUCU
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PE FRONTUL RECOLTEI

SECERIȘUL GRIULUI, ZV FAZA FINALĂ
Secerișul griului a intrat in 

faza finală. Din ultimele date 
centralizare la ministerul de re
sort rezultă că recolta de griu 
a fost strinsă de pe aproape 85 
la sută din suprafețele cultiva
te. Pînă acum, mai mult de ju
mătate din județele țării, în 
specia! cele în care această 
cultură ocupă o pondere foarte 
mare, au raportat încheierea 
recoltării. Toate forțele sînt în 
prezent concentrate în zonele 
situate în Transilvania și Nor
dul Moldovei care, datorită con
dițiilor pedoclimatice, au început, 
secerișul ceva mai tîrziu. Ca 
urmare a măsurilor organizato
rice luate, a întrajutorării uni
tăților agricole cu combine din 
zonele ce au încheiat secerișul, 
vitezele zilnice de recoltat, cu 
mult superioare celor planifica
te. atestă că există toate con
dițiile pentru terminarea grab
nică a secerișului. Pentru aceas
ta însă, ținind seama de ploile 
destul de frecvente ce au căzut 
și continuă să cadă, este ne
voie să se urmărească cu aten
ție starea cimpului. munca să 
fie organizată în așa fel încît 
folosind fiecare „fereastră" 
bună de lucru, să se asigure u- 
tilizarea integrală a mijloacelor 
mecanice. După cum. o atenție 
cu totul deosebită va trebui a- 
cordată. în aceste condiții, 
transportului operativ al griu
lui. astfel ca întreaga recoltă să 
fie pusă cit mai grabnic la adă
post. în vederea evitării orică
rei pierderi.

Concomitent cu bătălia recol
tării griului, mecanizatorii, cei
lalți oameni ai muncii din agri
cultură. continuă lucrările de 
eliberare a terenului de paie în

vederea însămînțării culturii a 
doua și efectuării arăturilor de 
vară. Urgentarea acestei lucrări 
este cu atît mai necesară cu cît. 
la ora actuală, deși în 
județe secerișul griului a fost 
încheiat cu destul timp în ur
mă. totuși pe cîmp paiele con
tinuă să rămînă nebalatate. îm- 
piedicînd intrarea ’ tractoareloi 
la arat. Așa. de pildă, în județe 
ca Teleorman, Timiș. Olt, Il
fov. balotatul paielor și trans
portul lor s-a efectuat, 
puțin peste 50 la sută 
prefețele recoltate. O 
și mai nesatisfăcătoare 
registrează in județele 
vița. Argeș, Mehedinți, 
unde eliberatul terenului 
mult rămas în urmă, suprafețele 
de pe care s-au strîns paiele 
nedepășind 50 la sută, cu toate 
că griul a fost de mult recoltat. 
Pentru -ca tractoarele să aibă 
un larg front de lucru la ară
turi. ritmul lucrărilor de elibe
rare a terenului de paie trebuie 
să fie intensificat. Pe lingă mă
surile tehnice și organizatorice 
ce revin comandamentelor agri
cole locale și județene, în vede-

multe

doar cu 
din su- 
situație 
se în- 
Dimbo- 

Gorj 
este

rea folosirii neîntrerupte și la 
capacitatea maximă a preselor 
de balotat, asigurării mijloace
lor de transport, o sarcină im
portantă revine și organizațiilor 
U.T.C. de la sate. Alături de co
operatori și mecanizatori, tinerii 
— elevi, studenți. navetiști — 
își pot aduce o prețioasă con
tribuție la urgentarea lucrării 
amintite. Iată de ce. comitetele 
comunale ale U.T.C. au datoria 
de a-i antrena pe toți acești 
tineri. în special, la încărcarea, 
transportul- și stivuirea baioți- 
lor de paie. Aceasta cu atît mai 
mult cu cit se constată că acolo 
unde la muncile cimpului au 
participat toți locuitorii satelor, 
tineri și virstnici. balotatul și 
transportul paielor a ținut pas 
cu combinele, arăturile și semă
natul culturilor, succesive - s-au 
desfășurat ritmic și la timp. In 
unele județe chiar, cum sînt 
Brăila. Buzău, Caraș-Severin, 
Vrancea. Satu Mare, suprafețe
le însămânțate cu cea de-a doua 
cultură depășind cifrele plani
ficate.

D. CORNEL

Timpul de lucru
ziua-lumină

Mecanizatorii, și cooperatorii 
din județul Cluj raportează că 
au recoltat griul de pe mai bine 
de jumătate din suprafața cul
tivată. Comandamentul jude
țean a stabilit ca termen pen
tru încheierea secerișului urmă
toarele 4—5 zile. într-o bună 
parte dip unitățile agricole se
cerișul este la această oră în
cheiat. , în lanurile fremătînd de 
iureșul muncii, oamenii satelor

nu cunosc odihna. Pe întregul 
cuprins al Cimpiei Transilva
niei se stringe pîinea cea nouă 
a țării. Primii care au încheiat 
recoltarea păioaselor au fost har
nicii mecanizatori de la C-A.P. 
Cîmpia Turzii. Pe majoritatea 
suprafețelor recoltate paiele au 
fost balotate și transportate exe- 
cutîndu-se, în același timp, în 
ritm intens, arăturile și semă- 
narea culturilor duble furajere.

La C.A.P. din cadrul consiliu
lui intercooperatist Țaga, meca
nizatorii și cooperatorii mun
cesc cu rîvnă, bine organizat. 
Muncind cu hărnicie, mecaniza
torii Laurențiu Mureșan, loan 
Colceliu, Radu Oșloban și Au
rel Mureșan din cadrul coope
rativei din Sîntioara și-au de
pășit normele, recoltînd zilnic 
peste 50 ha. „Sînt flăcăi de is
pravă" — îi recomanda tovară
șul Ioan Minecan — președin
tele cooperativei. Fără ei nu 
puteam reduce timpul planificat 
de noi de la 15 la nici 10 zile". 
Aria secerișului se extinde de 
la o zi la alta și în cooperativele 
agricole din Sînmartin, Diviciori. 
Buza și Țaga. în aceste unități 
se lucrează cu forțe grupate in 
flux continuu. Concomitent se 
încadrează activității - autoca
mioanele cu remorci care trans
portă recolta • la bazele de re
cepție.

Faptul că în unele unități din 
cadrul consiliilor intercoopera- 
tiste (Apahida, Bobîlna, Chin- 
teni, Mociu) combinele lucrează 
doar cu 60—70 la sută din capa
citate face însă dovada unor 
deficiențe organizatorice, a unor 
neajunsuri în activitatea coman
damentelor comunelor respec
tive. Desigur, factorii răspunză
tori de această stare de fapt nu 
duc lipsă de justificări. Ceea.ce 
pierd din vedere este însăși com
parația cu vecinii lor care, in 
aceleași condiții de producție, au 
acum un avans de 3—4 zile. In 
alte unități, față de ritmul la 
recoltat se constată o rămînere 
în urmă la eliberarea terenuri
lor de baloții de paie și execu
tarea arăturilor pentru semăna
tul culturilor duble- Iată de ce 
sînt necesare măsuri energice 
pentru înlăturarea neajunsurilor 
și în acest domeniu.

BENONE NEAGOE

CVETEJtRĂ

CREAȚIA TINERILOR
INSPIRATĂ DIN REALITATEA

TARII SI DĂRUITĂ ȚARII» »

• Economii in valoare de 900 000 lei • Studenții gălățeni își desăvîrșesc 
pregătirea profesională ® Pe șantierele de muncă patriotică ale tineretului 

® Lucrări suplimentare în sprijinul producției

TIMIȘ
La întreprinderea „Tehnometal" 

ra. prin inițiativa „Contul colector 
in primul semestru al acestui an___ _______
economii în valoare de 909 000 lei. S-a introdus 
cartonașul galben „Stop nefoiosirii integrale a 
timpului de lucru". începind din această lună, a 
fost lansată, in cinstea de 23 August, ini
țiativa „Prieteni ai calității ”. (Stela Albuț).

MARAMUREȘ

din Timișoa- 
de economii*,  
s-au realizat

participat la importante lucrări agricole. Prezenți 
in viile si livezile din cadrul I.A.S.-urilor Cotnari. 
Bucium. Strunga. Copou si Popricani. ei au rea
lizat beneficii in valoare de peste 900 000 lei 
..Pentru eforturile depuse — ne spune tovarășul 
Pintibe Pensuc. - secretarul Comitetului județean 
Iași al U.T.C. — pot fi evidential elevii liceelor 
nr. 3. 5. 8. „Nicoiina". economic din Iași și real- 
umanist Pașcani". (Vasile Lucian Arhire).

PRAHOVA

în suita de nîanifestări tradiționale maramu
reșene. Festivalul folcloric din stațiunea Izvoa- 

a adus la start 30 de formații ale organiza
telor U.T.C. care au prezentat un program ae 
muzică populară, ușoară, fanfară și un montaj 
’ terar-coregrafic pe tema ..Slăvim patria și 
tsar-îdul". la care au fost prezenti aproximativ 
■5 WM) de tineri. (Costicâ Corniță).

GALAȚI

Prin recuperarea picăturilor de metal rezultate 
de la operația de turnare, circa 800 de tineri de 
la întreprinderea de reparații, întreprinderea 
„Flacăra". „Feroemail" din Ploiești și I.P.T. Cim- 
pina au obținut economii în această lună de 
peste. 60 000 lei. (Vasile Matei).

CONSTANȚA

IN TABARA 
STUDEN

ȚEASCĂ DE 
SCULPTURĂ 

DE LA 
SLOBOIIA

UN EROU PE CARE UN ÎNTREG
POPOR îl POARTA IN SUFLET

u

Recent, o nouă serie de studenți ai Universi- 
îitii gălătene au Dășit pragul muncii productive. 
Duoă ce colegii lor din pnma serie au efectuat 
lucrări de strungărie și forjă la bancurile optice, 
treceri etanșe, saturări mecanice în cadrul ate
lierului scoală, ei vor duce mai departe ștafeta 
muncii. Ca rod al muncii colective, se reali
zează deprinderi profesionale, testarea unor noi 
performante ale utilajelor. îmbunătățirea tehno
logiei și. implicit, a produselor. Concomitent smt 
satisfăcute si comenzile primite din partea Com
binatului siderurgic. Șantierului naval, 
rasterului Educației și învățămîntului. 
care, cifric, sînt evaluate la o sumă de 
lei. Beneficiarii nu au refuzat nici un 
realizat de studenții gălățeni. Succesul înregistrat 
la colocviul final, de prima serie de practică în 
fruntea căreia s-au situat studenții: Ionașcu 
Nelu. Octav Căluianu. Pândele Florin (secția 
strungărie). Marian Secu (secția freză). Costache 
Chirică și Paul Florea (secția sudură) probează 
seriozitatea cu care studenții înțeleg să-și desă
vârșească pregătirea profesională. (Vasile Cabur- 
?an).

a JVli- 
lucrări 
400 000 
produs

TULCEA
Cei peste 550 de tineri de la Combinatul me

talurgic din Măcin si-au onorat sarcinile de pian 
în ultimele două decade ale lunii iulie realizând, 
în cinstea zilei de 23 August, numai șarje de cea 
mai bună calitate la alumină calcinată. 
Pintilie).

(Mihai

IAȘI
Reuniți în tabere de muncă patriotică, 

mativ 6 000 de elevi din liceele județului
aproxi- 
Iași au

La C.A.P. Siminoc, județul Constanta, depozi
tarea pentru iarnă a unor cantități cît mai mari 
de fin, semisiloz și nutrețuri grosiere constituie 
preocuparea primordială a cooperatorilor, 
țiune participă cu însuflețire și tinerii 
(Lucian Cristea).

La ac- 
satului.

HUNEDOARA
orășe-Sub directa coordonare a Comitetului 

nesc Călan al U.T.C.. peste 600 de tineri au fost 
cuprinși în activitatea de pe șantiere ale tinere
tului în agricultură la I.A.S. Strei și Chitîd. Alți 
300 tineri au fost antrenați la amenajarea plajei 
de pe malul Streiului. La complexul sportiv de 
aici tinerii au efectuat
45 000 lei. De asemenea, ei au colectat 150 tone 
fier vechi și- au 
de cultură ce
(Ioan Vlad).

lucrări în valoare de

lucrat zi de zi pe șantierul. Casei 
se află in construcție la Călan.

COVASNA
La I.J.C.M. Sf. Gheorghe, cei 450 de tineri care 

au lucrat în schimburi prelungite au realizat in 
cinstea zilei de 23 August lucrări suplimentare 
în sprijinul producției în valoare de peste 11 000 
lei. în această 
din organizația

acțiune s-au evidențiat utecistii 
Șantier 1 și 2. (Ana Sandi).

SĂLAJ
500 de tineri

45 tone de fier vechi, 1 000 kg 
peste 3 000 bucăți ambalaje din sticlă. 
Vlaica).

din municipiul Zalău au colectat 
maculatura șl 

(Vasile

— Costel Constantin, încer- 
cind să rememorați și să arun
cați o privire de ansamblu a- 
supra rolurilor interpretate de 
dumneavoastră . în piese istorice 
— pe scenă sau la televiziune — 
și punîhdu-le față în față cu a- 
cesta, al lui Mihai Viteazul, 
din piesa Capul de Mihnea 
Gheorghiu (jucată în sala Ate
lier a Naționalului) v-am ruga 
să ne spuneți ce anume v-a 
atras lâ-el și mai ales. > ce anu- 
me-1 deosebește de celelalte ?

— Cînd am citit textul ltii 
Mihnea Gheorghiu, la prima ve
dere m-a încîntat frumoasa 
limbă românească în care era 
scris. Apoi, la lecturile care au 
urmat, au început să mă atragă 
din ce în ce mai mult „riscu
rile" profesionale ale abordării 
scenice a unei asemenea piese 
dificile, de o concepție drama
tică foarte specială, cu foarte 
multe personaje (sînt 60 !). Apoi, 
ca aproape de fiecare dată cînd 
este vorba de o piesă istorică, a 
început să mă pasioneze căuta
rea acelei modalități prin care 
noi. actorii, interpreții, . “ 
aduce în fața publicului figuri 
și fapte cunoscute, dar

film — este mai puțin necesară 
istorisirea, povestirea unor fapte 
de demult al -.căror erou era 
Mihai Viteazul^ cit antrenarea 
lui directă în cunoașterea și ju
decarea unei epoci. De aceea 
nu spectaculosul ne-a interesat, 
nu recreerea prin elemente ex
terioare — decor elegant, cos
tume fastuoase, machiaj — a 
timpului în cafe se petrecea 
acțiunea, ci însăși acțiunea, fap
tul istoric. Spectacolul este con
ceput la vedere, adică noi, o 
echipă de actori, propunem celor 
120 de contemporani ai noștri

Biografia unui toi

putem

Mihai Viteazul
(din piesa „Capul" 

de Mihnea Gheorghiu)
în interpretarea lui 
Coste! Constantin

și fapte cunoscute, dar cărora 
tocmai de aceea trebuie să le 
conferim acea substanță ome
nească ce le face interesante 
și credibile. Dar ceea ce mi-a 
solicitat cel mai mult interesul, 
pasiunea, a fost riscul de a inter
preta un erou al istoriei noas
tre naționale, un erou despre 
care cred că nu există român 
să nu știe ceva și pe care Să 
nu-1 aibă într-un anume fel 
imaginat, construit în suflet.

—• Aveați de înfruntat, deci, 
nu numai personajul, așa cum 
era el gîndit de autor, dar mai 
ales imaginea pe care spectato
rul o avea. dinainte formată, a- 
supra eroului.

— Și a fost lucrul cel mai di
ficil. Soluția am găsit-o cu toții 
pe parcursul repetițiilor. Ne-am 
dat seama că pentru publicul ,de 
azi — gîndiți-vă că ne adresam 
unor spectatori care aveau nu 
doar imaginea aceea intimă de 
care vorbeam mai înainte (re
zultat al primelor contacte cu 
istoria, încă din timpul școlii), 
dar și una aproape reală crea
tă de opere literare, mai ales de 
spectacolele de televiziune și de

care ne privesc — după cum 
știți noi nu jucăm pe scenă, ci 
în mijlocul spectatorilor — să 
rememorăm lucruri cunoscute 
pe care să le judecăm prin pris
ma concepțiilor noastre de as
tăzi, a înseși devenirii istorice.

— Revenind’ la rolul dumnea
voastră, cum l-ați conceput pen
tru a reuși un asemenea im
pact cu publicul ?

— Am considerat că nu mai 
era necesar să refac „masca" 
personajului prin machiaj. Deși 
m-am documentat foarte 
asupra eroului real — pot spu
ne că știu cu exactitate 
arăta și cum se comporta Mihai 
Viteazul — am considerat că e 
mai puțin important să aspir la 
o asemănare fizică, exterioară și 
că esențialul era figurarea lui 
„pe dinlăuntru", a personalității 
lui interioare. Faptul era cu atît 
mai greu de realizat cu cît spec
tatorii nu mă priveau de depar
te, cu cît eu nu mă mișcăm 
undeva, în fața și deasupra lor, 
ci printre ei, la nivelul ochilor

mult

cum

lor. Efortul de a te impune, de 
a te face crezut, de a transmite 
idei este mult mai mare. Spec
tacolul ține aproape două ore 
..șnur" și presupune un adevărat 
tur de forță fizică și de con
centrare psihică. Cred că cel 
mai important punct cîștigat de 
noi cu acest spectacol regizat de 
Letitia Popa este că reușim în 
final să electrizăm publicul, 
să-i strecurăm în suflet acel 
sentiment înălțător de mîndrje 
națională, de dragoste pentru 
trecutul său glorios. Si asta se 
face nu doar istorisindu-i o po
veste veche, ci făcîndu-1 să gîn- 
dească. să judece, să analizeze 
trecutul. Nu este un sentiment 
impus prin mijloace pur artis
tice. ci unul cîștigat Ia capătul 
unui drum, al unei cunoașteri. 
Este, cred, lucrul cel mai fru
mos din spectacol.

— Această participare aproape 
nemijlocită a publicului la pro
blematica piesei a adus în timp,1 
după premieră, modificări con
cepției regizorale ?

— Nu știu dacă se poate vorbi 
propriu-zis despre modificări. 
Este vorba mai degrabă de o vie 
trăire a fiecărei reprezentanții 
în parte. Căci în îuncție de spec
tatori, de reacțiile lor. de fiecare 
dătă spectacolul își schimbă rit
mul de desfășurare, chiar ac
centul pe o scenă sau alta. Aș 
putea să vă povestesc o mul
țime de întîmplări datorate par
ticipării directe a publicului la 
problematica piesei, chiar la 
dialog. Dar luate separat ele re
prezintă simple accidente aproa
pe inerente vieții unui specta
col. Ceea ce interesează este în
să atmosfera în care el se des
fășoară și care este una fier
binte, tensionată, demonstrînd 
marele interes pe care-1 au con
temporanii noștri pentru trecu
tul patriei, dragostea pentru ma
rile figuri ale istoriei noastre. 
Dacă sînt sigur de ceva în ceea 
ce privește spectacolul cu Capul 
este faptul că nimeni nu pleacă 
de la el indiferent sau plictisit. 
Mai mult nici nu ne-am putea 
dori.

ORAȘUL ARE 
NEVOIE DE STATUI

Orașul are nevoie de statui. 
Era de așteptat. Slobozia de 
astăzi, cu artere moderne și 
spații verzi intinse. cu o siste
matizare ambițioasă, pe măsura 
tinerei industrii care se dezvoltă 
aici își pune tot mai acut pro
bleme de estetică.

Orașul are nevoie de statui si 
edilii săi întreprinzători au luat 
o hotărire îndrăzneață : vor 
finanța o tabără de sculptură. 
Studenții anului IV al Institutu
lui de Arte Plastice din Bucu
rești vor dărui orașului Slobo
zia lucrările lor de diplomă, iar 
orașul le va pune la dispoziție 
piatră, unelte, locuință pe toată 
durata taberei.

Operațiunea a început cu do
cumentarea. Un contact direct, 
serios, temeinic al celor nouă 
viitori sculptori cu arta populară 
a Bărăganului. Cuptoare țără
nești. ghizduri de fintini. cruci 
de hotar au fost pipăite cu ochi 
și miini de expert. S-au studiat 
îndelung mărturiile de piatră ale 
acestor cimpii cu orizonturi largi 
în dimensiunile cărora trebuiau 
să se integreze operele lor- Au 
urmat săptămini de schite, la 
institut. Sugestiile plastice ini
țiale se transformau treptat ir. 
proiectele viitoarelor stgtui. pro
iecte canalizate cu tact de pro
fesoara Georgeta Caragiu pe fă
gașul personalității fiecăruia.

îi găsesc pe sculptori într-o zi 
de lucru, la marginea orașului, 
pe terenul deschis ce le fusese 
hărăzit și unde se ridică în se
micerc statuile.

Constantin Marinete e cel mai 
vîrstnic și cel mai experimentat 
dintre ei. A lucrat mulți ani ca 
cioplitor în atelierele unor 
sculptori consacrați. îl găsesc pe 
schelă, lucrînd cu ardoare la fi
gura „Sudoriței" sale. înaltă de 
patru metri, o imagine de încor
dare și forță, despicînd parcă 
aerul cu carena trupului ascu
țit.

Pe Gheorghe Zărnescu, fiu de 
țăran din Cașin, îl obsedează 
formele pure, „reducerea carna
lului". Compoziția sa, o femeie 
așezată înțr-o postură de aștep
tare și reculegere, are un geo- 
metrism lipsit de grandilocventă, 
curat. Este in statuia lui ceva 
dintr-o „cumințenie a pământu
lui" ce își trage seva — incon
știent poate — din sugestiile 
plastice ale Bărăganului.

Din mina lui Ioniță curge 
singe. Barosul greu, în loviturile 
lui nestapinite, îi nimerise pum
nul. Un accident aproape zilnic 
în tabăra sculptorilor furați de 
înfrigurarea luptei cu piatra. 
Lucrarea lui, inspirată din fol
clorul local, se numește „Calo- 
ianul". Este frămintat să gă
sească cea mai potrivita expre
sie personajului său. care va 
trebui să fie „un demiurg".

Lucrarea lui Mănăilă repre
zintă o fereastră ce va încadra 
femeia așezată cu o carte pe ge
nunchi. O siluetă înaltă, medi
tativă ce-și va căpăta adevărata 
valoare, imi spune autorul ei, 
atunci cînd se va profila pe 
rama ferestrei, întregind ideea 
care a inspirat-o : concentrare, 
reculegere.

Silueta lui Florentin Tănă- 
sescu se desprinde firavă, pe 
fondul unei lucrări de un echili
bru și o armonie care izbesc. E 
o seriozitate și simț matur al 
proporțiilor în „Izvorul" său. îmi 
vorbește de rolul pe care l-a ju
cat, în compoziția lui, nevoia de 
apă resimțită pe aceste melea
guri. Rotunjimile gurilor de 
puț, oblicele europenelor de fîn- 
tini. această chemare acută a 
apei se face simțită în izvorul 
său, ale cărui linii de forță sînt 
dirijate către șuvoiul de apă în
dreptat spre pămînt. Lucrarea a 
fost compusă în respectul fami
liei de forme a Bărăganului, iar 
travertinul începe să capete 
mlădieri de lichid, răspunzînd 
însetării cimpiei.

Ochelarii fumurii cu care 
Ioanide își ferește ochii de țăn-

dările de piatră ascund o privire 
ageră. El este dispus să f^că 
expuneri de estet pe marginea 
compoziției sale intitulate Fa
milie". O compoziție decorativă, 
aspirînd către sinteze, cu pla
nuri. precis conturate. Pe struc
tura înaltă, geometrică, se schi
țează o îmbrățișare. Familia, 
este, ne spune statuia lui, înche
gare. permanentă.

Alecu Bobu este destul de 
înalt pentru ca, suit pe o sim
plă ladă, să ajungă la aripile 
„Victoriei" sale, la care lucrează 
cu mișcări pline de forță. ’O 
compoziție concepută în ansam
bluri geometrice sugerînd tine
rește, dinamic, biruința. Și el, ca 
mulți dintre colegii lui, deși as
piră la forme pure, poartă în 
lucrarea sa marea lecție a pă
mîntului românesc.

ATELIERUL 
DE SCULPTURA 

DE LA CAZANGERIE
Tabăra sculptorilor are o a- 

nexă. Sînt băieții „de la,metal". 
Ei își lucrează statuile . în inox 
și au nevoie de ajutorul prețios 
al lucrătorilor de la cazangerie. 
Deci Usineviciu și Terescenco 
au îmbrăcat timp de două luni 
salopete și lucrează la combina
tul chimic din apropierea Slo
boziei. Statuile lor se nasc din 
conlucrarea strinsă cu sudorii 

. care țes, sub flacăra fierbinte, 
gîndurile schițate pe foile de de
sen.

Alexandru Usineviciu e arde
lean. El a adus de ne meleagu
rile copilăriei o rigoare și o 
cinste a formei, o îndărătnicie 
în căutarea ritmurilor proprii. 
„Dinamica" sa., așezata pe un. 
soclu de metal este . mereu alta 
din orice unghi ai privi-o. In 
susținerea teoretică din dosarul 
său de diplomă citesc definirea 
pc care și-o dă lucrării oale : 
„Compoziția mea exprimă per
manenta succesiune a Evenimen
telor care in epoca noastră , ex
plodează ca niște rafale spre a 
se extinde în spațiul uâiân și 
chiar mai departe..."...

Colegul său, Gheorghe Teres
cenco, s-a născut la Galați. A- 
colo a început să modeleze în 
lut primele torsuri de oameni 
ai „marelui fluviu". .Lucrarea 
lui. o. pasăre stilizată pe care a 
intitula.t-o „Zboi;-solar", -inspi- 
rîndu-Se din mitul ialbmițean al 
„păsării solare" se dorește o ex
plozie optimistă, o aspirație că
tre înălțimi. Ea va fi așezată pe 
un promontoriu din api’dpierea 
combinatului.

VIITORUL STATUILOR
Orice acțiune trebuie, să aibă 

o proiecție in timp, orice intâp- 
tuire, un viitor.

Tinerii cu obrajii albiți de 
prax de travertin, cu palmele 
bătătorite în încleștarea lor cu 
piatra, nu vorbesc decit despre 
viitorul lor public. Cind si cmd. 
ii vizitează oameni ai orașului. 
1Ș1 spun părerea, le dau suges
tii. lacindu-l să simtă de pe 
acum pulsul acestui public că
ruia s-au pregătit să-i vorbească 
cu statuile lor.

Unde le vor amplasa? se în
treabă ei, înfrigurați. Poate n-ar 
ti râu să le lase tot împreună, 
ca la Măgura. Sintem doar o ta
bără. un grup, o școală. Dar fie
care, in sinea lui, fură din ochi 
locul din oraș unde i-ar sta mai 

, he statuii sale. Fiecare știe 
rit de inalt va trebui să fie so
clul șr cum ar trebui să arate 
ambianța verde sau betonată în 
care n va rămine opera. Toți ar 
vrea să fie alături de statui în 
ziua aceea in care macaragiii le 
vor transporta la locurile lor. 
pentru a le feri de orice acci
dent. Toți ar vrea să asiste Ia 
clipa-răsplată, cînd pripiii tre
cători, se vor opri să le pri
vească. Clipa cînd. statuile lor, 

hdînc marca perso
nalității și*  a talentului, vor de
veni, în sfârșit, statuile orașului.

MARIANA CEAUȘU

MIRUNA IONESCO Noutăți
STUDENT ÎN STAGIU DE PRACTICĂ

Practica productivă a studen
ților începe din anul I. chiar 
dacă ei nu au o pregătire de 
specialitate. La Facultatea de 
electrotehnică din Craiova 
ne-am interesat in ce mod se 
desfășoară această 
latură a procesului

importantă 
instructiv- 

educativ, în Fabrica aparataj 
la Uzina Electroputere și in 
telierul facultății.

Referindu-se la practică, 
general, studenții anului I o 
preciază ca fiind foarte utilă 
pentru că le oferă posibilitatea 
cunoașterii procesului de mun
că, posibilitatea cunoașterii oa
menilor. Dar. în particular, cu 
privire la practica fără scop și 
insuficient organizată (ca aceea 
pe care o desfășurau ei în timp 
ce ne spuneau cum este de 
fapt) o socotesc drept o pier
dere de timp. Considerăm că 
au dreptate... Fără să facem 
apel la faptul că unii studenți, 
în a doua zi de practică, stăteau 
ca spectatori ai procesului de 
muncă, alții erau prin curte, 
dar avînd în vedere câ nu știau 
care este programa de practi
că, că nu știau cum se va fina
liza practica, pentru că un sin
gur cadru didactic nu vedem 
cum își poate acoperi calitatea 
de îndrumător de practică la un 
număr de 90 de studenti aflați 
în patru locuri de muncă. E 
adevărat. în aceste zile cel 
de-al doilea cadru didactic era 
„prins" în desfășurarea exame
nului de admitere. Chiar și doi 
îndrumători nl se par însă pu-

de
a-

în 
a-

tini în condițiile in care prac
tica se desfășoară în patru 
puncte distincte.

— Ce veți face în această 
practică ?

— Ge ne vor cere muncitorii 
sau maiștrii din echipele unde 
am fost repartizați. Nu avem 
programe de practică cu toate 
că ne-ar fi utile. (Constantin 
Hoancă. grupa 5 102).

Părerea catedrei, prin lectorul 
J. Marcovici, indrumătorul prac- 

'ticii : „Nu le-am dat progra
mele de practică, deși ele există,

Studenții prestează munca 
unui muncitor necalificat, acti
vitate mecanică.

„Pentru că sîntem rotiti în 
patru secții nu reușim, nu avem 
timp să realizăm un lucru de 
Ia un cap la altul" (Valentin 
Gheorghe, grupa 5 105 bis).

Despre această rotire am a- 
flat și la catedră. Numai că 
datele diferă puțin. „Vor face 
practică numai două săptămini 
în fabrică. Restul în atelierul 
facultății, astfel ca fiecare stu
dent să treacă pe la toate o-

toți prezenti cind li s-a comu
nicat..." (?!).

Deși studenților le par utile, 
despre caietele de practică am 
aflat : „La anul I nu-i cazul să 
existe caiete de practică. Și-așa 
se formalizează cei din anii mai 
mari..."

„Interesantă" viziune. Insă 
una prin care ne explicăm și 
afirmația maistrului Puiu Mari
nescu : „Studenții din anul I 
sînt mai disciplinați. N-au în
vățat încă toate șmecheriile". 
(?!).

doar atunci cînd reușește „turul" 
celor trei fabrici : aparetaj, ,.7 
Noiembrie", locomotive, și ca
tedră.

...în atelierul facultății lucru
rile stau cu totul altfel. Stu
denții, sub îndrumarea atentă a 
cadrelor de specialitate de la ca
tedră, tehnicieni îndeplinesc o 
muncă ce poate să le ofere sa
tisfacții. Lucrează în condițiile 
existenței unor contracte cu Di
recția tracțiuni și vagoane de 
la Ministerul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor cu Uzina 
Electroputere. De asemenea, 
pentru un contract' cu Ministe
rul Educației și învățămîntului, 
o sută de „Dispozitive pentru

avem nevoie de cadrul didactic
îndrumător, îl sunăm la telefon, acasă /✓

pentru că mai tare i-ar încurca. 
Programa este cu mult mai 
vastă decît posibilitățile pe care 
le oferă locul de practică de la 
Fabrica aparataj. Chiar dacă la 
nivelul conducerii celor doi 
parteneri, facultatea și uzina, 
există înțelegeri în ceea ce pri
vește practica, antrenarea stu
denților în muncă se face tot la 
„mica tocmeală". cu fiecare 
muncitor în parte..." (?!).

„Pe planul asimilării de noi 
-cunoștințe, practica nu ne oferă 
nimic. Avantajul este doar câ 
sîntem obișnuiți cu munca" 
(Goșa Ion. grupa 5 102).

biectivele 
nu știau... 
despre 
„Se va 
funcție 
părerea 
Hoancă). .. 
știm cum se va sfîrși 
practică" (Ion Goșa). La cate
dră am aflat că se va sfîrși 
printr-un colocviu de practică 
în care se vor aprecia cunoștin
țele dobîndite de studenți. Exa
minatori. membri ai catedrei și 
un reprezentant al uzinei. De 
ce nu știau acest lucru și stu
denții ? „Poate că nu au fost

practicii". 
Dar nu 

finalizarea 
face o apreciere 
de prezență 

maistrului" 
„De fapt nu

Studenții 
știau nici 

practicii. 
:cra in 

și de 
(Const, 

prea 
această

— Cum se realizează îndru
marea și controlul practicii ?

„Pentru unele probleme acor
dăm consultații colective, 
unele cazuri intervenim pe 
gă muncitori ca să le dea 
denților de lucru".

— Dacă aveți nevoie de 
drul didactiG îndrumător. .... 
apelați la serviciile dînsului ?

— ...Avem, și telefonul de a-

în 
lin- 
stu-

ca- 
cum

casă...
Nu. nu este o glumă. Acesta 

a fost răspunsul șefului unei 
grupe de studenți. Altfel, mai 
pe îndelete discutind. am aflat 
că profesorul trece prin fabrică

măsurat forțe electrodinamice". 
Alți studenți realizează volt- 
metre electrotehnice. Am aflat 
lucruri interesante despre înfiin
țarea unui laborator de încercări 
de mașini, laborator în cadrul 
căruia vor fi probate mașinile 
de la Electroputere,*

Activitatea care se desfășoară 
în atelier demonstrează că în 
facultate ar exista preocupări 
pentru organizarea practicii pro
ductive a studenților. N-am 
putut înțelege. însă, de ce stu
denții nu erau informați, de ce

nu li s-au dat indicațiile abso
lut necesare desfășurării prac
ticii. Sperăm ca în cadrul aces
tei practici chiar să se rezolve 
problema caietelor și a progra
melor de practică și să se re
orient eze îndrumarea practicii 
de către cadrele didactice de 
specialitate. Consultarea studen
ților în ceea ce privește desfă
șurarea practicii poate genera 
soluții care să ducă la elimi
narea minusurilor din organi
zarea practicii productive a stu
denților din anul I, Facultatea 
de electrotehnică, Craiova.

Nu este lipsit de interes ca 
la repartizarea în practică să 
se țină cont și de profilul liceu
lui pe care studenții l-au ab
solvit. Este inutil pentru cei ce 
vin dintr-un liceu de speciali
tate să facă o practică ce se si
tuează sub plafonul celei din 
ultimii ani de liceu. Ei trebuie 
să fie îndrumați spre o practică 
mai specializată, utilă și efi
cientă, care nu ar duce la o 
inegalitate în cadrul grupei de 
studenți. Ar fi însă o mai justă 
cointeresare în însușirea cu
noștințelor. Altfel, pentru a-

■ ceasta categorie de studenți,
' practica capătă aspectul unui
i relativ automatism. în cazul în
l care nu se poate asigura, așa
■ cum este normal, cite un în

drumător • pentru fiecare 
tiv, în condițiile unor

1 mecanice elementare ei
■ consultați. de colegii, lor 

nu au efectuat o practică
i acest profil

colec- 
munci 
pot fi 

care 
de

MIOARA VERGU

de la Studioul

Pentru începutul a- 
cestei toamne, Stu
dioul „Animafilm“ 
promite o numărătoa
re a bobocilor bogată 
în surprize.

A Regizorul Olimp 
Vărășteanu, , autorul 
binecunoscuților „Pic 
și Poc“, pregătește în 
colaborare cu Florin 
Georgescu, un nou se
rial, alcătuit din 13 
filme, al cărui erou 
este năzdrăvanul Pă
trățel. Noutatea fil
mului constă în apa
riția unul personaj 
diferit de cele ale lu
mii desenate pe hîrtie. 
E vorba de Margareta 
Pislaru, care intervine 
ca un magician in 
momentele dificile 
create de vajnicul Pă
trățel. Se creează ast
fel un contact perma
nent cu sala, se pun 
întrebări, se dau răs
punsuri. Pătrățel va a- 
vea o melodie a lui, o 
personalitate proprie, 
atuuri care vor face 
să fie îndrăgit de ti
nerii, și nu numai de 
tinerii săi spectatori, 
deveniți judecători și 
sfătuitori în clipele de 
impas. în luna octom
brie vom vedea pri
mele două pelicule ale 
serialului : „Pătrățel 
și păsările" și „Pătră
țel aviator".
• Mihaela, îndrăgi-

tul personaj al
Nell Cobar, va conti
nua să-și desfășoare 
micile întîmplări pli
ne de învățăminte, 
de-a lungul a încă 13 
filme. De data aceas
ta, alături de Nell 
Cobar, vor lucra la 
realizarea serialului și 
regizorii Iulian Her- 
meneanu și Victor An
tonescu. O vom vedea 
pe Mihaela la dentist, 
la școală, în grădină, 
încurcată în jocul ore
lor și, în primul rind, 
o vom vedea fnvățînd. 
din propriile ei greșeli 
cum e bine să te 
porți.
• Regizorul Lauren- 

țiu Sîrbu lucrează la 
două filme : „Pata de 
culoare” și „Dumbra
va. minunată” . după 
cartea, lui Mihail Sa- 
doveanu.

Primul, este o ale
gorie despre aspirații 
și realitate, totul con
centrat. în imaginea și 
tribulațiile unei mici 
și insignifiante pete 
de culoare galbenă. 
„Dumbrava minuna
tă" este o feerie în 
care realitatea ,se aso
ciază cu lumea de po
veste. Sub ninsoarea 
visului, Zîna închipui
rii și Spiridușul oferă 
necăjitei Lizuca vi
ziunea unui tărîm al

^Animafilm
minunilor. Țîncil pă- 
mîntului pietruiesc un 
drum de stele și, con
dusă de cartea cu po
vești, venită în zbor, 
de pasăre, fetița regă
sește casa bunicilor.

O Regizorul Ion 
Troică lucrează la o 
peliculă care șe anun-. 
ță a fi un eveniment. 
Modul în care omul 
pămîntului se dezlea
gă din condiția legilor 
■gravitației ■ constituie 
motivul filmului inti
tulat „Văzduh". Aurel’ 
Viaicu apare ca în
vingătorul spațiului ca 
idee și nu a spațiului 
ca senzație. Zborul 
devine contopirea cu 
o lume străină, con
cepută gradat, de la 
mister, magie, necu
noscut, pînă la aspi
rația învinsă prin 
atingere imediată. 
Frunze, păsări, devin 
entități uriașe, hiero
glife ale unor sensuri 
noi, în contradicție cu 
săritura opacă a 
broaștei și alunecarea 
neputincioasă a tîrî- 
toarei. „Văzduh" este 
un film care promite 
foarte mult și, pe 
bună dreptate, stârneș
te nerăbdarea.

GABRIELA 
HUREZEAN
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AGEXOA
TELEGRAME

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, a trimis tovarășului ERMENEGILDO GAS
PERONI, președintele Partidului Comunist Sanmarinez, următoa
rea telegramă :

Dragă tovarășe Gasperoni,
Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere, vă adresez, în numele Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român și âl meu personal, calde felicitări și cele mai 
bune urări.

Folosesc această ocazie pentru a evidenția contribuția adusă de 
dumneavoastră la dezvoltarea raporturilor de prietenie, colaborare 
și solidaritate dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comu
nist Sanmarinez.

Cu convingerea că legăturile frățești dintre partidele noastre 
se vor adinei. în continuare, vă doresc, dragă tovarășe Gasperoni, 
multă sănătate, viață îndelungată și noi succese în activitatea dum
neavoastră consacrată intereselor clasei muncitoare, cauzei demo
crației si socialismului.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Republicii Arabe 
Egipt, MOHAMED ANWAR EL SADAT, următoarea telegramă :

Am primit cu profundă mulțumire și apreciere amabilul mesaj 
de felicitări călduroase pe care mi l-ați transmis în numele, dum
neavoastră. al guvernului și poporului României cu prilejul sărbă
toririi, la 23 iulie, a Zilei, revoluției.

Apreciind foarte mult sprijinul dumneavoastră pentru efortu
rile pe care le facem în scopul stabilirii păcii și ordinii în lume, 
îmi exprim speranța că relațiile prietenești de colaborare dintre 
țările noastre se vor dezvolta spre mai bine. Totodată, vă adresez 
cele mai bune urări de sănătate și fericire, iar poporului dum
neavoastră prieten, progres și dezvoltare continuă.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Democratice Ma
dagascar, DIDIER RATSIRAKA, următoarea telegramă :

Profund impresionați de vestea tristă privind moartea prema
tură a primului ministru al Republicii Democratice Madagascar, 

>^oel Rakotomalala, în numele poporului și guvernului român, pre-- 
cum și al meu personal, vă exprim dumneavoastră, poporului și 
guvernului malgaș profunde sentimente de compasiune, iar familiei 
îndoliate condoleanțele noastre cele mai sincere.

CRONICA U.T.C.
Ieri a părăsit Capitala Ri

cardo Araya Montero, secre
tar al Comitetului Central al 
Tineretului Avangardist din 
Costa Rica, care, la invitația 
C.C. al U.T.C., a efectuat o 
vizită în țara noastră.

La clubul tinerilor 
constructori 

de autoturisme
La întreprinderea de autotu- 

risme-Pitești, •tinee.l, ce repre
zintă peste.. 80 la -sută din per
sonalul unității, sint nu numai 
producătorii bunurilor materia
le, ci și coautorii actului cul
tural. La clubul uzinei s-a in
staurat acel climat de eferves
cență proprie -perfecționării, a- 
cea atmosferii ce contribuie la 
promovarea și asimilarea nor
melor eticii socialiste. ... - : .

De mare utilitate în acest sens, 
ne spune Gftecfrghe Damiăn, se
cretarul comitetului U.T.C. al 
uzinei, este- i,eg ar e a unor 
largi tenie ' etice de profi
lul industrial specific locului. 
Ele dobtridesc- formula fi
rească a inițiativelor ce im- 
bină producția. cu educația, 
cum ar fi': ' „Calitatea, oglinda 
măiestriei noastre", „Zilele re
cord", „întărirea ordinii și dis
ciplinei", „Cu ce fapte vă do
vediți calitatea de utecist ?“, ceea 
ce angajează tinerii la realizarea 
și depășirea planului de pro
ducție, antrenindu-ri, totodată, la 
o bogată activitate cultural-edu- 
cAa.
w NICOLINA GARICI

INITIATIVE 
VALOROASE

(Urmare din pag. I)

ce a mai rămas pînă la aniver
sarea zilei de 23 August, a cîte 
10 tone fibre și fire poliesteri- 
ce, economisirea â 200 tone 
combustibil convențional și e- 
fectuarea unor lucrări de mun
că patriotică în valoare de 
50 000 lei.

METALUL - CIT MAI BINE 
GOSPODĂRIT

La capătul fiecărei secții din 
cadrul întreprinderii mecanice 
de material rulant din Pașcani 
am văzut stivuite grămezi de 
piese vechi, uzate și bucăți de 
metal. „Sint materiale — îmi 
explică Neculai Ungureanu, se
cretarul comitetului U.T.C. — 
colectate și aranjate pe cate
gorii. de • uteciștii noștri. Ac
țiunea care se desfășoară săp- 
tămînal este de fapt un răs
puns concret la inițiativa con
ducerii întreprinderii privind 
valorificarea de către fiecare 
secție a tuturor surselor de e- 
conomisire a metalului".

într-adevăr, o asemenea ac^ 
tiune se impunea cu atât mai 
mult cu cît anul acesta înfăp
tuirea sarcinilor economice, net 
superioare, urmează a se rea
liza în condițiile în care nor
mele de consum la metal sint 
cu mult diminuate față de 1975. 
Era, deci, evident că înscrierea 
în consumurile prevăzute nu se 
putea obține fără aportul con
cret al fiecărei secții, fără gă
sirea unor soluții care să per
mită o cît mai judicioasă utili
zare a metalului. Faptul că în 
prezent colectivul de aici a 
reușit să înregistreze o econo
mie de aproape 30 tone metal 

4 fată de normele prevăzute în 
acest an. iar la o serie. de pro
duse cum ar fi boghiurile și 
vagoanele metalice .cu pereți 
mici indicii de utilizare ai me
talului să ajungă la 0,8—0,9, a- 
testă efortul de creativitate teh
nică Ia care întregul colectiv 
s-a angajat încă din primele . 
zile ale anului. Extinderea unor 
noi tehnologii de fabricație cum 
ar fi foriarea în matrițe închi
se $i debitarea prin copiere, dar 
mai ales ampla acțiune de uti
lizare a deșeurilbr și de re con
dition are a pieselor uzate, la 
care contribuția, ținerilor a fost 
hotăritoare. au permis între
prinderii ca la sfirșitul trimes
trului II. timp de 2 zile, să lu
creze și să producă folosindy-șe... 
în exclusivitate materialele e- 
conomisite.

Pe itinerariile verii
BILANȚ AL ELEVILOR TULCENI

în taberele de muncă patrio
tică organizate în județul Tul- 
cea, activitatea elevilor se des
fășoară la cote maxime. Bilan
țul ultimelor două săptămâni 
de munca intensă înregistrează 
cifre semnificative. La I.A.S. 
Tulcea cei 111 elevi de la’ Li
ceul agroindustrial prezenți în 
prima serie a taberei locale de 
muncă patriotică au participat 
la culesul fructelor și legume
lor. la întreținerea culturilor 
specifice acestei perioade, efec- 
tuînd peste 9 000 ore. de muncă 
patriotică in valoare de apro
ximativ 50 mii lei. Acestor re
zultate li se adaugă cele obți
nute de elevii liceelor real-u- 
maniste din Babadag și Isac- 
cea. Liceul agroindustrial din 
Tulcea care au executat lucrări 
in viticultură - la I.A.S, Niculi-. 
țel, precum și de elevi}'liceului 
real umanist din. Măcin care au 
participat în cadrul taberei lo
cale de muncă patriotică de la 
I.A.S. Măcin la recoltat legu
me și fructe și la întreținerea 
culturilor de porumb și floarea- 
soarelui. (Ileana Podoleanu)

ORAȘUL CELOR 30 000 
DE TINERI

Complexul turistic pentru ti
neret de la Costinești dă. cu 
fiecare serie pe care o adăpos
tește, (aproximativ 4 000 de ti
neri) un adevărat examen de 
ospitalitate. Va fi vorba, pmă 
la încheierea vacantei, de peste 
30 000 de tineri muncitori. ță
rani. studenți, elevi din țară și 
de peste hotare. Se poate afir
ma. pe bună dreptate, că aces
tora Cosțineștiul le oferă un 
repertoriu de. vacanță foarte 
bogat. Terenurile de sport, tea
trul de vară, clubul, biblioteca, 
punctele de informare, sălile 
de vizionare TV răspund tutu
ror gusturilor, solicitărilor, pre
ferințelor. Punctul de atracție 
nr. 1 îl constituie, desigur, clu
bul tineretului, unde pe toată 
perioada verii sînt deschise ex
poziții și se organizează seri 
culturale, concursuri de muzică 
ușoară, populară, audiții de

L

ÎN CUBÎND

BUCURESTI’76
Complexul expozitional din Piața Scinteii găzduiește 

cel de al 7-lea TÎRG DE MOSTRE de bunuri de con
sum. Exponatele noi și modernizate, purtind amprenta 
revoluției tehnico-științifice, îmbină armonios utilul cu 
linia modernă, estetică, răspunzind exigențelor dv.

REȚINEȚI! Intre 15 august și 20 septembrie — 
TlRGUL DE MOSTRE !

înscrieți pe agenda preocupărilor dv. vizitarea
acestuiă !

Reprezentanții întreprinderilor producătoare și ai 
unităților comerciale vor sta la dispoziția dv. cu infor
mații complete.

Aprecierile și, mai ales, sugestiile dv. sint așteptate 
cu un deosebit interes. RECOM

SOSIRE
Marti a sosit în Capitală o 

delegație de juriști din Repu
blica Araba Egipt, condusă de 
Ahmed . Talaad» ministrul jus
tiției.

PLECARE
Delegația Partidului Comunist 

Irakian condusă de tovarășul 
Thabit Habib Al-Ani. membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.I., a părăsit marți Capitala, 
în ultima parte a șederii sale în 
tara noastră delegația P.C.I. a 
avut convorbiri Ia Consiliul 
Central al U.G.S.R.. la Comite
tele județene Argeș și Vilcea 
ale P.C.R. și a vizitat obiective 
social-economice din cele două 
județe. La plecare delegația a 
fost salutată de tovarășul Ion 
Dincă. membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. prim-secretar al 
Comitetului Municipal Bucu
rești al P.C.R.

VIZITĂ
La invitația Comitetului Na

țional pentru Apărarea Păcii 
ne-a vizitat țara, in perioada 27 
iulie — 3 august, o delegație a 
Comitetului grec pentru destin
dere internațională și pace, for
mată din general' in retragere 
Georges Iordanidis. deputat, 
președintele Comitetului grec 
pentru destindere internaționa
lă și pacte, și Stratis Korakas. 
economist, secretar al Comitetu
lui grec pentru destindere in
ternațională și pace.

Oaspeții au fost primiți la 
Consiliul Național al Frontului 
Unității ’ Socialiste, la Marea 
Adunare Națională, la Comitetul 
Național pentru Apărarea Păcii, 
au vizitat unele obiective eco
nomice ' și social-culturale din 
Capitală, din județele Argeș și 
Constanța.

versuri, dans etc. In reperto
riul ales, cu grijă de comanda
ment. activitățile se întrepă
trund. toate purtind o puternică 
amprentă educativă, politică. In 
calendarul de vacanță sint 
prezente, de asemenea, activi
tăți cu caracter de educație 
prin muncă și pentru muncă 
(se lucrează la amenajarea la
cului si în. unitățile agricole din 
împrejurimi). (P. Ileana)

ALĂTURI DE PĂRINȚI, 
LA LUCRĂRILE CIMPULUI

în aceste zile. în județul 
Neamț s-au deschis șantierele 
locale de la Icușești și Boziem 
la care participă zilnic peste 50 
de elevi. Alături de ei sint pre
zenți pe fronturile recoltei e- 
levi din comunele județului 
printre care in primele rînduri 
sint cei din comunele Girov și 
Săcoani. O mențiune se cuvine 
pentru harnicii elevi din comu
na Roznov. Zilnic. 300 din aceș
tia sint alături de familiile lor 
la efectuarea lucrărilor agrico
le. Amintim aici și numele cî- 
torva ca Brăduț Mîndru. Maria 
Mutu și Elena Scutaru. trei 
dintre fruntașii comunei. (Con
stanța Toderoiu)

TABERE DE INSTRUIRE 
Șl ODIHNA

Comitetul județean Sibiu al 
U.T.C. a organizat in această 
săptămină două tabere de in
struire. Astfel, la Liceul de 
construcții nr. 2 din Sibiu s-a 
desfășurat tabăra de instruire a 
secretarilor comitetelor U.T.C. 
din liceele județului. Programul 
taberei a cuprins expuneri, 
dezbateri, acțiuni practice din 
munca organelor U.T.C.. cît și 
acțiuni cultural-distractive și 
sportive. vizite și drumeții. 
Cealaltă tabără a funcționat m 
orașul Cisnădie. Este vorba de 
tabăra de instruire a viitorilor 
comandanți de grupe pentru 
ciclul II al activității de pre
gătire pentru apărarea patriei. 
Aici s-au desfășurat și întrece
rile din. cadrul Cupei „Scinteii 
tineretului" la tenis de cimp. 
(Angela Chițu)

întilnirea prietenească
a reprezentanților tineretului român

și ai
Manifestări in cadrul 
celei de-a doua zile

în continuarea întîlnirii prie
tenești a reprezentanților tine
retului român și ai tineretului 
sovietic, marț» au avut loc nu‘ 
meroase manifestări. în cadrul 
schimbului de experiență dintre 
organizațiile de tineret din cele 
două țări cu privire la activi
tatea de educare revoluționară 
a tinerei generații, a început se
minarul bilateral „Activitatea 
Uniunii Tineretului Comunist 
pentru mobilizarea tineretului 
român la îndeplinirea hotâriri- 
lor celui de-al XI-lea Congres
al Partidului Comunist Român 
și activitatea Uniunii Tineretului 
Comunist Leninist pentru mobi
lizarea tineretului sori etic la în
deplinirea hotăririlor celui de-al 
XXV-Iea Congres al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovie
tice". Cu prilejul seminarului, 
are loc, totodată, o masă rotun
dă cu tema ..Rolul tineretului in 
sfera creației artistice ; edu
carea estetică și morală a tine
rei generații".

Tovarășul Evgheni Teajelni- 
kov, prim-secretar al Comitetu
lui Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist Leninist, după ee 
a făcut o vizită în cartiere noi 
are Bucureștiului, precum și Ia 
unele obiective social-culturale, 
s-a întilnit, în aceeași zi, îm
preună cu tovarășul Ion Traian 
Ștefan eseu. prim-secretar al Co
mitetului Central al Uniunii Ti
neretului Comunist, cu tineri de 
la Șantierul naval Constanța. 
S-a vizitat, totodată. Complexul 
turistic pentru tineret — Costi
nești și alte stațiuni de pe lito
ralul românesc.

Grupuri ale delegației sovie
tice au vizitat întreprinderi, in
stituții și muzee din București, 
s-au întilnit cu tineri uteciști. 
studenți și elevi, realizindu-se cu 
această ocazie un rodnic dialog. 
Membrii formațiilor artistice so
vietice au susținut o serie de 
spectacole in cluburi ale tinere
tului.

La Clubul delegației sovietice, 
organizat în Casa de cultură a 
studenților „Grigore Preoteasa", 
a avut loc, de asemenea, deschi
derea săptăminii filmului sovie
tic pentru tineret.

SPORT» SPORT
Două mari acțiuni ale ziarului nostru mențin un viu 
interes și mobilizează eforturile tinerilor iubitori ai 

„sportului alb"

• întrecerile Cupei „Scinteii tineretului" Ia tenis
• Concursul cu premii ..Pentru cea ntai frumoasă 
bază sportivă de tenis, cu activitatea cea mai bogată"

Două sint acțiunile care, la ora actuală stirnesc interesul tineri
lor iubitori ai „sportului alb" : participarea la întrecerile etapei a 
doua a Cupei „Scinteii tineretului" la tenis — cea pe localitate — 
și desfășurarea activităților din cadrul concursului dotat cu premii 
..Pentru cea mai frumoasă bază sportivă de tenis, cu activitatea cea 
mai bogată", ambele inițiate de ziarul nostru și organizate cu spri
jinul C.C. al U.T.C. și al Federației române de tenis.

Astăzi, relatări din două județe : Galați și Neamț.

GALAfl: O participare record - 6 000 de concu- 
renți la etapa de masă

întrecerile Cupei ..Scinteii ti
neretului" la tenis de cimp s-au 
bucurat, în județul Galați, de 
participarea a circa 6 000 de ti
neri. Acum. în a Il-a fază — 
etapa pe localități — drumul 
spre afirmare e continuat de 
2 500 de tineri, din care 826 
sînt de pe platforma Combina
tului siderurgic și 300 de la 
Șantierul naval. „întrecerile au 
fost deosebit de disputate — 
ne declara, zilele trecute, tova
rășul Nicolae Vlaicu. secretar 
al Comitetului județean Galați 
al U.T.C. Terenurile de tenis 
sint pur și simplu asalta
te de tineri, fie pentru an
trenamente, fie pentru întrece
rile propriu-zise".

Organizarea și desfășurarea 
Cupei ..Scinteii tineretului" la 
tenis au determinat. în mod fi
resc. înscrierea unui nou obiec
tiv în activitatea curentă a or
ganizațiilor U.T.C. : amenajarea 
de terenuri. în municipiul Ga

NEAMȚ : Tinerii joacă tenis pe terenurile amenajate 
de ei

Pînă nu de mult, tinerii 
din comuna Borca, județul 
Neamț, nu dispuneau de nici un 
teren de tenis. Și pentru ca 
multi dintre ei erau . interesați 
să participe la întrecerile din 
cadrul Cupei „Scinteii tineretu
lui" Ia tenis, s-au hotărît să a- 
menajeze singuri nu unul, ci 
patru terenuri. Tinerii comunei 
s-au împărțit în echipe de mun-. 
că patriotică și s-au apucat cu 
nădejde de lucru. „Dar cînd am 
zis că totul e gata, ne-a spus 
loan Picu, secretarul comitetu
lui comunal U.T.C.. ne-am dat 
seama că nu ridicasem și «un 
perete* * foarte necesar primelor 
lecții și întreceri de tenis. Și 
cei mai multi dintre noi sîntem 
începători. Băieții din comună, 
avem vreo doi zidari, le-au fă
cut în cîteva ceasuri. în acel 
moment am putut spune că 
avem 4 noi și moderne terenuri 
de tenis. Cu această bază spor
tivă ne înscriem și noi la con
cursul „Pentru cea mai fru
moasă bază de tenis, cu activi
tatea cea mai bogată" inițiat 
de ziarul „Scînteia tineretului", 
cu sprijinul C.C. al U.T.C. și al 
Federației de tenis".

• La Fuessen (R.F. Germania) 
au continuat meciurile turneu
lui internațional de hochei pe 
gheață. Echipa Spartak Mosco
va a întrecut cu scorul de 
10—4 (2—2, 3—2, 5—0) selecțio
nata divizionară a României.

• Astăzi, va începe tradițio
nala competiție ciclistă pe etape 
pentru „Cupa CIBO". Cele 8 
etape ale cursei vor avea loc în 
împrejurimile orașului Brașov. 
La întreceri participă unii din
tre cei mai valoroși alergători 
din țară.

• Tradiționala competiție In
ternațională de box „Mănușa li
toralului" va începe joi, în sala 
sporturilor din Constanța. La 
startul competiției vor fi pre
zenți aproape 90 de pugiliști 
din R. D. Germană. R. F. Ger
mania. Bulgaria. Cehoslovacia, 
Turcia, precum și o serie de 
boxeri de la cluburile Dinamo. 
Metalul. F.C. Galați etc.

• Stadionul Republicii din

tineretului sovietic

Aspect de la lucrările seminarului bilateral, prilej pentru o mai 
bună cunoaștere reciprocă, pentru un larg și prietenesc schimb de 

experiență privind activitatea eelor două organizații
Tineri sovietici in timpul vizitei la Muzeul de istorie a partidului 
comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România

Cele două zile care s-au scurs de la începerea Întîlnirii 
prietenești a reprezentanților tineretului român și ai tinere
tului sovietic au fost marcate de numeroase manifestări des
fășurate in spiritul unei mai bune cunoașteri, al unui bogat 
și rodnic schimb de experiență. Discuții în cadrul seminaru
lui, al mesei rotunde, vizite la întreprinderi și instituții bucu- 
reștene, intilniri cu tineri români, spectacole și seri distrac
tive au fost doar citeva din acțiunile cuprinse in programul 
intilnirii. Prezenți la aceste momente, reporterii noștri au 
consemnat citeva din opiniile și impresiile tinerilor sovietici 
și români :
• VOLODIA STIPANIȘEV 

este brigadier (mecanizator) 
pe șantierul magistralei fero
viare Baikal — Amur. Origi
nar din Murmansk, in vir- 
stă de 29 de ani, Volodia ne 
povestește, că a plecat pe 
șantierul marii magistrale 
din proprie inițiativă in oc
tombrie 1974, răspunzind che
mării lansate de organizația 
revoluționară a tineretului 
sovietic.

„Mă bucur că am ocazia 
de a participa la această in- 
tilnire și de a cunoaște 
România. Deși a trecut pu
țin timp de la sosirea noas
tră, am impresii plăcute 
despre felul cum a început 
și se desfășoară intUntrea. 
Organizarea este bună, at
mosfera amicală și cordială. 
Foarte interesantă mi s-a 
părut festivitatea de deschi
dere de la Sala Floreasca, 
urmată de un frumos pro
gram artistic al ansambluri
lor celor două delegații. A- 
colo am avut și prima ocazie 
de a face cunoștință și a 
schimba impresii cu priete
nii români.

Mesajele de salut adresate 
intilnirii de tovarășii. Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Brejnev 
arată atenția deosebită pe

lați, pe malul Dunării, și 
lingă grădina publică s-au des
chis. în acest scop, două șan
tiere de muncă patriotică pen
tru amenajarea a 9 noi terenuri 
de tenis. Aici, după orele de 
program, vin zilnic în jur de 
400 de tineri de la Șantierul na
val. întreprinderea mecanică 
navală, precum și din alte uni
tăți. Multe întreceri din cadrul 
fazelor pe municipiu și județ 
la Cupa „Scinteii tineretului" 
se vor desfășura pe aceste te
renuri noi de tenis de cîmp cu 
care tinerii gălățeni sporesc 
baza materială a sportului din 
oraș, argumente concrete ale 
prezenței lor la concursul do
tat cu premii, inițiat de zia
rul „Scînteia tineretului": „Pen
tru cea mai frumoasă bază spor
tivă de tenis, cu activitatea cea 
mai bogată".

ION CHIRIC

Baza sportivă de la Borca dis
pune, printre altele, de 30 de 
rachete de tenis care sînt puse 
la dispoziția tinerilor, conform 
unui orar stabilit de comitetul 
U.T.C. și consiliul asociației 
sportive, împreună cu conduce
rea Liceului „Mihail Sadovea- 
nu“ din comună. Acum, pe pe
rioada vacantei, liceul găzduieș
te o tabără de pionieri. Și aici, 
pe terenurile proaspăt amena
jate, comandamentul taberei a 
organizat o întrecere sportivă 
deosebit de atractivă și instruc
tivă pentru cei mici. Și tot a- 
ceste terenuri amenajate de iu
bitorii „sportului alb". după 
toate regulile cerute de regula
mentul tenisului, au găzduit, de 
curînd, întrecerile din cadrul fa
zei intercomunale a Cupei 
„Scinteii tineretului" la tenis. 
La această competiție au par
ticipat, la toate categoriile de 
virstă, 150 de fete și băieți din 
comunele Grințieși, Ceahlău, 
Poiana, Fărcașa și Borca. Cîști- 
gătorii vor lua parte la faza ju
dețeană a popularei competiții 
care va avea loc în a doua par
te a lunii august.

CONSTANȚA TODEROIU 

care conducerea partidelor 
noastre o acordă acestei ma
nifestări.

Dealtfel, sosirea noastră la 
București coincide cu vizita 
de prietenie a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in Uniu
nea Sovietică — nou mo
ment important in relațiile 
de prietenie dintre țările și 
popoarele noastre".

• ALEXANDR ZAHAROV. 
aspirant la catedra de econo
mie din cadrul Institutului 
de chimie din Moscova : 
„încă de la sosirea pe pă- 
mintul României socialiste 
am simțit, in primirea ce ni 
s-a făcut, prietenia sinceră 
manifestată de tineretul ro
mân față de noi. Zimbetele 
de pe fețele prietenilor ro
mâni. amabilitatea și ospita
litatea deosebite, discuțiile 
prietenești care s-au legat 
repede intre noi sint citeva 
elemente^ ce indică bunele 
relații ce există intre tine
retul român și tineretul so
vietic. Sint fericit că am a- 
vut ocazia să particip îm
preună cu tineri români la 
deschiderea Clubului dele
gației sovietice de la Casa 
de cultură a studenților 
„Grigore Preoteasa", care 
s-a făcut intr-o atmosferă

âu fost duse mi departe, cu și mi 
multă strălucire, de generațiile noi“

Microinterviu cu o mare

Am câutat-o, ieri, pe una 
dintre sportivele noastre de 
numele căreia se leagă nu 
numai frumoase amintiri, ci 
și glorioase tradiții olimpice. 
Este vorba de atleta Viorica 
Viscopoleanu, campioană o- 
limpică, în 1968, la Ciudad 
de Mexico, al cărei record, 
6,82 m la lungime femei, n-a 
fost doborît. Am schimbat 
citeva impresii despre J.O. 
de la Montreal și despre 
comportarea sportivilor tri
colori la cea mai mare com
petiție a lumii. Am gâsit-o 
acasă, bucuroasa sâ împăr
tășească cititorilor noștri, ti
nerilor cîteva opinii.

— Care-s cele mai puter
nice impresii care v-au ră
mas după stingerea flăcării 
olimpice ?
- Sînt fericită și uimită, 

ca toată lumea, de isprăvile 
micilor noastre gimnaste, dar 
și marile noastre sportive 
care sînt Nadia Comaneci, 
Teodora Ungureanu și cole
gele lor, E o bucurie, o mare 
bucurie pentru o fostă cam
pioană olimpică, să vadă că 
tradiția succeselor românești 
la J.O., a performanțelor 
care fac faimă țării întregi, 
sînt duse mai departe, de 
generațiile noi, cu și mai 
mare strălucire. Cele 27 de 
medalii sînt un succes care 
onorează sportul românesc. 
Apoi am trăit clipa de mare 

prietenească. Aceeași atmos
feră a dominat și astăzi lu
crările seminarului bilateral. 
Sint convins că această acți
une va contribui la mai buna 
cunoaștere reciprocă dintre 
tineretul sovietic și român, 
dintre cele două organizații 
de tineret ale noastre, la in
tensificarea legăturilor fră
țești de colaborare".

• STAN POPA, lăcătuș la 
întreprinderea de mașini 
unelte și agregate București, 
membru al delegației tinere
tului nostru, pe care l-am 
întilnit la festivitatea des
chiderii reuniunii, ne-a spus: 
„întocmai celorlalți colegi ai 
mei, mă găsesc incă sub pu
ternica impresie a cuvintelor 
cuprinse in Mesajul adresat 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu participanților 
la întilnirea noastră. Am 
regăsit in acest me
saj un nou imbold in activi
tatea noastră, cuvintele pă
rintești exprimihd încă o 
dată grija permanentă pe 
care partidul și statul nos
tru o poartă educării tinere
tului in spiritul tradițiilor re
voluționare ale comuniștilor 
români, al prieteniei cu ti
neretul de pretutindeni.

Mesajele adresate de to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Leonid Brejnev 
constituie o expresie a încre
derii pe care partidele și po
poarele noastre ne-o acordă 
nouă, tinerilor,. încredere că
reia trebuie . să-i răspun
dem dedieîndu-ne muncii, în
floririi țărilor noastre".

• ANGELA CIOBANU. se
cretara Comitetului comunal

campioană olimpică:

satisfacție să văd pe podiu
mul olimpic pe primul atlet 
român. Gheorghe Megelea a 
făcut primul pas în afirmarea 
atletismului nostru masculin.

- Cine socotiți că este 
eroul J.O. ?

- Nu este unul singur, 
cum s-a întîmplat, poate, la 
alte ediții ale Olimpiadei. 
Nadia Comăneci este, neîn
doielnic, o eroină, o mare 
vedetă cum poate altele 
n-au mai fost. Prin ceea ce a 
făcut - 5 medalii, din care 
3 de aur și 7 note de 10 în- 
tr-un sport unde această 
nota maximă, la J.O., nu s-a 
acordat niciodată - ea ocu
pă primul loc în galeria eroi
lor actualei olimpiade. Și, 
fiindcă sînt atletă șî știu cît 
de greu este să devii „erou" 
în acest sport, socotesc că 
merită acest titlu finlande
zul Lasse Viren, care a cîști- 
gat atît de fantastic cele 
două probe grele, 5 000 și 
10 000 de m clasîndu-se pe 
un loc fruntaș și la maraton. 
Trebuie să reținem că Viren 
este primul atlet care a reu
șit de două ori consecutiv a-? 
ceasta performanță la Miîn- 
chen și, acum, la Montreal. 
Galeria marilor vedete o 
completează tînăra elevă 
din R. D. Germană, Eveline 
Schlaak, care a învins, atît 
de detașat și neprevăzut, 
discobolele, în frunte cu re-

Capitală, va găzdui astăzi, de la 
ora 17. meciul de baraj dintre 
echipele de fotbal Chimica Tîr- 
năveni și Metalul Aiud. Echipa 
învingătoare va juca în viitorul 
sezon în divizia B.

• După desfășurarea a 16 
runde, în turneul interzonal de 
șah de la Bienne (Elveția) pe

UNIVERSITATEA POPULARA A MUNICIPIULUI 
BUCUREȘTI 

CASA DE CULTURA A SECTORULUI I 

anunță deschiderea în continuare a următoarelor cursuri î

• Dactilografie și secretariat tehnic — 15 zile, o lună și 
2 luni (încep la data înscrierii).

• Cosmetică.
• Baterie (percuție).
• Foto.

Informații, zilnic la telefon : 11 98 68, și la Casa de cul
tură, str. Slătineanu nr. 16, Sector I.

Basarabi al U.T.C., jude
țul Constanța, studentă in a- 
nul II, cursurile fără frecven
ță ale Facultății de drept, a 
fost prezentă la deschiderea 
seminarului bilateral. Ea 
participase și la alte mani
festări din cadrul întîlnirii. 
Iată ce ne-a declarat: „Mă 
bucur sincer de cinstea de a 
mă număra printre tinerii 
participanți la această reu
niune. întilnirea se desfășoa
ră intr-o atmosferă caldă, 
prietenească. Mi-am făcut 
aici noi prieteni, am discu
tat cu tineri sovietici care 
lucrează în agricultură des
pre munca și preocupările 
mele — sint tehnician la o 
stațiune experimentală agri
colă din județul Constanța. 
Iată, așadar, că alături de 
toate celelalte momente ale 
intilnirii la care am partici
pat și voi participa, vizitarea 
cu tinerii sovietici a unor 
obiective economice, sociale 
și culturale, vizionarea unor 
spectacole și, desigur, seri 
distractive, ne vor oferi pri
lejul realizării — și în con
tinuare — a unui bogat
schimb de experiență in 
domeniul activității orga
nizațiilor noastre, pre
cum și al profesiei mele".

Sînt acestea doar citeva din 
opiniile participanților la în- 
tîlnire despre atmosfera ma
nifestărilor ce se desfășoară 
in aceste zile sub semnul 
prieteniei, al dialogului, sub 
semnul tinereții.

B. ȘTEFAN 
GH. SPRINȚEROIU 

Fotografii de GH. CUCU 
și V. RANGA

VIORICA VISCOPOLEANU

cordmana mondială Faina 
Melnik, apoi Kornelia Ender, 
cubanezul Juantorena, ame
ricanii Jim Montgomery și 
John Naber și, fără îndoială, 
românul Vasile Diba, erou 
într-un sport unde se cere 
atîta efort și dîrzenie.
- Care-s decepțiile ?

/ - Regret că atletismul 
nostru nu s-a mai impus, ca 
altădată. Speram în rezultate 
bune și în locuri fruntașe în 
clasamentele pe probe. Din 
păcate, nu știu ce s-a în
tîmplat, atleții n-au realizat 
ceea ce și-au propus. M-a 
decepționat înălțimea băieți, 
unde recordmanul probei, a- 
mericanul Dwingt Stones nu 
și-a apărat performanța. 
Dar, desigur, fără asemenea 
surprize, întrecerile n-ar a- 
vea atîta farmec.
- Astăzi se întorc, de la 

Montreal, sportivii noștri o- 
limpici. Cu ce ginduri ii in- 
tîmpinați ?

— Cu o mare bucurie în 
suflet. Le mulțumesc, din ini
mă, alături de toți iubitorii 
sportului din țara noastră 
pentru cel mai mare și mai 
strălucitor buchet de meda
lii adus, vreodată, sportului 
românesc de la olimpiadă și 
le adresez calde urări pen
tru succese și mai mari în 
viitor.

C. VASILE

primul loc în clasament se află 
vest-germanul Hiibner cu 10,5 
puncte, urmat de Larsen (Da
nemarca) — 10 (1) puncte, Tal 
(U.R.S.S.) — 10 puncte, Smîslov 
(U.R.S.S.) 9.5 (1) puncte, Petro
sian (U.R.S.S.) — 9,5 (2) puncte 
etc. în runda a 16-a, Hiibner a 
remizat cu Gheller, Portisch a 
cîștigat la Lombard, iar Tal a 
remizat cu Andersson. Cu un 
rezultat de remiză s-a încheiat 
și partida Petrosian-Matanovici.



Primul ministru al Portugaliei
a prezentat programul politic 

al noului guvern de peste hotare „Scînteia tineretului"

pag. 4

Primul ministru, Mario Soares, a prezentat in fața Adunării 
Republicii programul noului guvern portughez, constituit in 
baza rezultatelor alegerilor legislative desfășurate la 25 aprilie.

Formarea de cadre 
naționale proprii 
in atenția guvernului

După cum relatează agenția 
națională portugheză AN OP, in 
ansamblul său, programul gu
vernamental pornește de la două 
premise fundamentale: respec
tarea cadrului constituțional de
mocratic, stabilit de noua lege 
fundamentală a țării, ?: intro
ducerea planificări: econom, ce 
— „planul fiind instrumentul de
mocratic al proiectului socia
list". Pe această bază sin: enun
țate obiectivele principale ale 
politicii guvernului: . efi.:.zarea 
statului democratic; planificarea 
și reorganizarea economiei: asi
gurarea stabiliri; u. financiare 
necesare redresării economiei; 
consolidarea structurilor produc
tive, combaterea șomajului și 
dezvoltarea producției: promo
varea echității in distnouirea 
veniturilor; satisfacerea ne' o.- 
lor fundamentale ale populației 
și imbunăuțirea cautățu v.eu; 
afirmarea unei politici de inde
pendență națională ?: de corps- 
rare internațională in favoarea 
păcii".

Programul guvernamental În
fățișează, in detaliu, obieriive'.e 
concrete ale guvernului in prm- 
cipalele domenii ale v.eiu poii- 
-1 c . ■ . -
cum urmează: restrucvurarea și 
organizarea pe baze demoera’..- 
ce a aparatului de stai. a siste
mului de educație, ivî'iT— 
ocrotire a sănătății s. asistența 
socială, a admiairtraiiet locate, 
eliminarea bazelor care ar per
mite revenirea capitafismului. 
apreciindu-5e că .^CÎHllă SOGă- 
lizare a sectoarelor ce bază ale 
economiei a opera: deja o rup
tură ireversibilă cu verziul s-s- 
tem“; * încurajarea partîripfcti
oamenilor munci la gest-uzea 
și controlul uairițirir 
ducție; punerea in aplicare a 
unei politici financiare care să 
contribuie la echfiibrarea ualan- 
ței de plăți, reducerea fenome
nelor inflaționiste, vaier-.ficarea 
resurselor xnterre — •. e-derea 
dezvoltăm, austeritate in .oati- 
sirea fondurilor purixre: elabo
rarea Si transpunerea m v.a-.a 
a unor proiecte de dea*  uitare > 
industriei, pnn ..-.curbarea ri 
rentabili tarea sectorului pubnr, 
și „dinamizarea s. încadrarea :n 
efortul național" a sercr-lx 
privat; dezvoiiarea almr ramun 
ale econom:en Programul înfă
țișează. :n context. po.sfiCS țU- 
verr.ului in tnatene de distri
buire a veniturilor, sublmundeâ 
aceasta va fi orientată in direc
ția apărăm intereselor oameni
lor muncii-

în document se afirma ca

obiectivul final al acestor mă
suri ii constituie construirea 
unui socialism adaptat condiții
lor naționale specifice.

Ca obiective principale ale po
liticii externe sin: menționate 
-apărarea independenței națio
nale. diversificarea la maximum 
a relațiilor cu toate statele, in 
numele rării mondiale și priete
niei intre popoare”. In context, 
programul precizează că Portu
galia iși va dezvolta relațiile cu 
toate :ănle europene. atît 
din Vestal, cit și din Estul con- 
tjnentalui, firi discriminări. în-

. ---------
rirea guvernului de a cere ad
miterea Portugaliei ca membru 
cu drepturi depline in Piața co
mună. negocierile in acest sens 
urnind a fi definitivate in răs
timp de trei ani. Se arată, de 
asemenea, că Portugalia va ră- 
mine membră a NATO, pină 
la desființarea concomitentă a 
celor două alianțe militare, pre- 
crindo-se că apartenența la 
Pactul Xort-Arirri nu va 
afecta dezvoltarea reia trier sta- 
triui portughez ca țârii*  »- 
marine. -Guvernul partughez 
ÎE exprimă bxârtrea de a con
tribui la tețelagerea Latre sta
tele europoe. mdri »r*t:  de re- 
g.r-rf. țar pri tir. ti de a-s: «Su
re raeri.hcțîa ea succes la or
ga--za-ea vntoareî remm: de 
la Belgrad ti la trmmfiri spsr.- 
rrim de la eoeti-
miare. este expr.mată decna
guvernului portughez de a ao- 
tioea pentru exmâerea redări
lor cu statele socialiste, cu ță
rile in curs de dezvoltare. pre
cum și a rapomunlcr tradițio
nale cu țânle de expresie 
daună.

Programul guvernamental va 
fi studiat in următoarele zile de 
către membr.: Adunării Repu
blicii. urtnind ca dezbaterile 
parlamentare asupra documen
tului să fie reluate, in prinopiu, 
vineri, și sâ dureze cinei zile.

întrevederi 

româno-angoleze
Primul ministru al guvernului 

Republicii Populare Angola, 
Lopo do Nascimento, l-a primit 
pe ambasadorul Republicii So
cialiste România la Luanda, Ion 
Moraru.

Cu acest prilej au fost aborda
te probleme privind dezvoltarea 
relațiilor economice dintre cele 
două țări.

Iko Carreira, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Mișcării 
Populare pentru Eliberarea An- 
golei (M.P.LA.), ministrul apă
rării al Republicii Populare An
gola. l-a primit pe general-colo
nel Marin Nieolescu. adjunct al 
ministrului apărării naționale al 
Republicii Socialiste România, 
care a participat la festivitățile 
prilejuite de cea de-a doua ani
versare a creării Forțelor Arma
te Populare pentru Eliberarea 
Aagoiei (FJLP.L-AJ.

Comunicat 
comun laoțiano- 

tailandez
T>-‘a-A» 5e sr-

rivml oe er-en-r al acesiei 
țâr- P.Aa; RaTakfi. a efecfiiai 
o viziri de weren:» in Reoo- 
buca Defisocraiă PWalară Laos, 
ufide a fosi de prhfiul
—al ^rii-zazdâ- Kaya- 
‘ci*  Pbcxzrrihase. si a avut 
crr.vori:- cu o delegase gu- 
vemafiien^lâ lacfiaiâ. cor dusă 
de Pbour. Spase^^i. virepre- 
mier si minisuix al afacerilor 
externe.

Comuxizafiil comun semnat 
de coadaeătorii celor două de
legat:: relevă leflfttarlle exis
tente de mită vreme intre 
La?< șt Trilanda $: dorința ce
lor două pârii de a promova 
relațiile de prietenie laoț^so- 
ta£andeze.

: Situația 
din Liban

în urma unu: ;-:ssve-
nit intre părțile U»exe.
Beirut s-a anunțat, țnar-.t. ea a 
început evacuarea rinîțîHf ’■J 
tabăra palestuteană de la ia. 
El Zaaîar. care, in ultimele pa
tru săptămuii. a cocstitu;-. tea- 
trul unor lupte înverșunate, fi" 
ind supusă la ptitt—jte box- 
bardamente de armene.

După cum trin—ft .W??*  
de Dresă. mașini apammmc 
Crucii Roșu In’enu-Ari» au 
transportat primul crup de 91 
de răniți. între care copm ’.a 
spitalele situate in zona vestică 
a capitalei iioanez:

Un purtător de cuvin t al Cra- 
cii Roșii Interna:: ocale a deria- 
rat că operațiunea ce salvare 
va fi continuată pină la trans
portarea tuturor celor peste 
1 000 de răniți din tabăra de la 
Tall El Zaatar.

REUNIUNE A 
COMISIEI ACORDULUI 

DE LA CARTAGENA
La Lima a

de-a XX-a reuniune a Comisiei 
acordului de la Cartagena, or
ganism superior al grupului 
Andin. Organizată la nivel de 
miniștri plenipotențiari, confe
rință va dezbate probleme de 
importantă crucială pentru vi
itorul grupului Ar.din. consti
tuit' in 1969. pe baza acordului 
de la Cartagena semna: de cinci 
țari1 latino-americane. și anume 
Bolivia, Columbia, Chile. Ecua
dor, Peru și, ulterior. Venezuela.

Printre aceste probleme figu
rează aprobarea protocol’d.ui 
adițional al acordului de la Car
tagena, al.cărui proiect prevede 
amînarea cu doi ani a termene
lor fixate inițial pentru coordo
narea planurilor de dezvoltare 
industrială a țărilor din grupul 
Andin și pentru stabilirea de
finitivă a mecanismului regimu
rilor vamale.

MIERCURI, 4 AUGUST 1976
LUPTĂTORUL DIN NEW OR

LEANS : Sala Palatului (orele 
17.15; 20,15).

ROMANȚĂ PENTRU O COROA
NĂ : Scala (orele 9.15; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30), Grădina București 
(ora 20).PISICILE ARISTOCRATE : Pa
tria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) . Capitol (orele 9.45: 11,45; 14;
16,15; 18,30; 20,30), Grădina Ca
pitol (ora 20).

CĂLĂTORIE ÎN ANGLIA : Fes
tival (orele 9,30; 11,30; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).
-RĂSCUMPĂRAREA : Buzeștl
(orele 9; 11,15; 13,30; 16: 18.15),
Grădina Buzeștl (ora 20,15), Mio
rița (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20).

JAK ȘI VREJUL DE FASOLE t 
Doina (orele 9.30; 11,15; 13; 14,43;
16.30) .

B.D. INTRA ÎN ACȚIUNE : Doi
na (orele 18,15; 20,30).

CAPRICIILE MĂRIEI : Modern 
(orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20.30) , Eforie (orele 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45), Feroviar (orele 
9; 11,15; 13.30: 16; 18,15: 20.15) Gră
dina Luceafărul (ora 20).

.NOI AVENTURI CU TOM ȘI

Reunificarea independentă și pașnică
a Coreei reprezintă aspirația

de libertate a poporului sud-coreean
Articol publicat de ziarul „Nodon Sinmun"

Intr-un articol publicat de zia
rul „Nodon Sinmun" se subli
niază că reunificarea Coreei este 
o problemă înscrisă în cadrul 
luptei de eliberare pe care o 
desfășoară popoarele pe plan 
mondial, al luptei pentru apă
rarea independenței și suvera
nității naționale. Retragerea tru
pelor străine din Coreea de Sud, 
realizarea reunificării indepen
dente și pașnice a Coreei, con
solidarea păcii in Coreea și in 
Asia reprezintă aspirațiile na
ționale de libertate ale poporu
lui sud-coreean, arată ziarul. 
Evoluția situației din Coreea de 
Sud vine să confirme faptul că 
prelungirea prezenței americane 
are consecințe tot mai grave, iar 
soluționarea problemei coreene 
devine o sarcină crucială — re
levă „Nodon Sinmun".

Retragerea trupelor, desfiin
țarea bazelor militare ale S.U.A. 
din Coreea de Sud. înlăturarea

ingerințelor în treburile interne 
constituie cerințe inevitabile 
pentru recucerirea suveranității 
naționale în Cor-eea de Sud. „Nu
mai în aceste condiții, scrie 
„Nodon Sinmun“, reunificarea 
independentă și pașnică a țării 
poate fi realizată".

din Coasta de Fildeș

• Dezvoltarea industriei pescuitului • Peru : Valorificarea
in Panama minereurilor de cupru

cu:

• POTRIVIT unei declarații 
a conducătorului companiei de 
stat „Pertamina". generalul 
Piet Jărjono. Indonezia este 
pregătită să preia controlul o- 
perațiunilor oricărei 
petroliere străine care 
să accepte noile condiții 
desfășurare a activității 
propuse de guvernul indone
zian.

După cum s-a mai anunțat, 
guvernul indonezian a fixat 
data de 31 iulie drept termen- 
limită pentru acceptarea de 
către companiile străine a ce
rerilor sale privind încheierea 
unor acorduri care să dea sta
tului o mai mare participare la 
veniturile realizate din exploa
tările de țiței de pe teritoriul 
Indoneziei.

societăți 
refuză 

de 
lor

Un important „centru de 
formare profesională" a fost 
inaugurat în orașul Touba, 
nu departe de capitala Coas
tei de Fildeș. Construit în- 
tr-un timp record de opt 
luni, în cadrul „Programu
lui de urgență", inițiat dș 
guvern pentru formarea mai 
rapidă de cadre naționale 
proprii, centrul de la Touba 
va pregăti anual un mare 
număr de muncitori califi
cați — mecanici, electrici
eni și sudori — de care țara 
are mare nevoie în actuala 
etapă a dezvoltării sale in
dustriale. Asemenea centre 
de formare profesională sînt 
în curs de construcție și în 
alte localități ale țării. Tot 
pentru formarea de munci
tori calificați au fost orga
nizate școli profesionale pen
tru diferite meserii pe lingă 
cea mai mare parte a uni
tăților industriale construite 
în țară în anii de după pro
clamarea independenței na
ționale.

In ee privește pregătirea 
cadrelor superioare, Uni
versitatea națională din A- 
bidjan și-a extins activită
țile prin crearea de noi fa
cultăți tehnice in funcție de 
ramurile industriale promo
vate în prezent cu prioritate 
în țară. îndeosebi construcția 
de mașini și industria tex
tilă.

Pentru formarea de cadre 
naționale proprii, guvernul 
ivorian acordă anual 
18 la sută din bugetul 
stat.

,viking-i» Continuă experiențele99

de laborator asupra mostrelor

Jamaica
In diverse însemnări de 

călătorie, inrepind ca vesti
tul navigator Cristtftr O- 
lumb. descoperitorul insulei 
Tuna rea. se menționează că 
acest stax insalar. așezai ia 
m Jloori Mirii Cmibdar. i> 
apropiere de inap.ral de 
Mri. este u>! dixxre ceic 
mai rnir -naie toecri de pe 
pâ-riet. prin veczLiția sa ?3- 
xuriantâ. Reliefa! prezintă 
forma fiuni cal rar case din ca
re se desprinde șirul Cordi- 
lierei Blue Mountains ; spre 
țărmuri se întinde a^elmpîe 
ingurii străbătută de riwile 
White $i Black, ultimul ua- 
vigabfi.

Atest pimint. incepind ea 
104. a devenit posesiune 
span-slâ si apoi britanică 
(1E551. la 1353 obține autena- 
mis internă : intre 195S-1961 
face pan? din Federația In- 
diîlor Occidentale, iar in aa- 
gust 1952 isi proclama inde
pendența de stat.

Cunoscută pe vremuri prin 
Port Royal de Jamaica — 
cel mai de temut port de 
pirați din lume — prin zahă
rul. precum și prin planta
țiile de banane, Jamaica, a 
cărei suprafață este de 10 962 
kmp și o populație de apro
ximativ 2 200 MM locuitori, 
cunoaște, in anii din urmă, 
transformări înnoitoare. Pro
gramul economic pe cinci 
ani. aprobat recent de gu
vernul jamaican, prevede o 
dezvoltare susținută a indus
triei și agriculturii. Pentru 
aceasta se vor investi 250 
milioane dolari. O atenție 
sporită se va acorda indus
triei manufacturiere, mine
ritului și agriculturii. sec
toare care vor absorbi circa 
50 la suta din totalul inves
tițiilor. Potrivit programului, 
statul va avea o participare 
masivă in industriile textilă, 
a producției de ciment, oțe
lului. aluminiului, alimenta
ră. materialelor de construc
ție și petrochimiei. Ca ur
mare vor fi create 40 000 noi 
locuri de muncă.

în ee privește agricultura, 
sector in care lucrează 37 
la sută din populația activă a 
tării, accentul va fi pus pe 
extinderea producției indus
triei prelucrătoare. De ase-

centrale electrice locale pes- 
tm asigurarea gospedăriiror 
cu energia aeeesazâ. ver fi 
construite locuune. Din anal
im. guveresl jamaăcan a 
rivmpăni de la marii U-

Kiagsme dace o poiitiră de 
recuperare a begăiiîlor țâ
rii. aflate încă, in mare 
parte, sub controlul si admi
nistrația companiilor străine. 
Aa fost achiziîionaie deja 
de către guvernai jamaiexa 
acțiunile $i pâminturile cooi- 
paaiiJor străine Jtevaolds-. 
.American Kaiser Bauxi:e 
Co“. Jtevere Jamaica Ali
mina Limited”, tncepind d.n 
1974, guvernul a reclamat o 
majorare a impozitelor asu
pra exporturilor de bauxită 
controlate de companii străi
ne. Potrivit programului gu
vernamental. bsuxita urmea
ză să constituie principala 
sursă de devize a Jamaicăi. 
Actualmente, sectorul minier 
deține primul loc in econo
mia națională. Rezervele de 
bauxită, potrivit datelor fur
nizate de Institutul jamaican 
al bauxitei, recent creat, sint 
evaluate la peste 2 miliarde 
tone.

Se prevăd, de asemenea, 
măsuri importante in dome
niul educației, dezvoltarea 
invățămintului, formarea 
profesională și tehnică a ca
drelor.

Intre România și Jamaica 
se dezvoltă relații de cola
borare pe plan politic, eco
nomic. tehnico-științific și 
cultural. Așa cum s-a subli
niat recent în Comunicatul 
cu privire la vizita oficială 
in Republica Socialistă Ro
mânia a ministrului afaceri
lor externe din Jamaica, e- 
xistă condiții favorabile ini
țierii unor acțiuni concrete 
de cooperare in producție în 
domeniile industriei alumi
niului. al dezvoltării agro
industriale. al industriei ma
terialelor de construcții, ex
plorării, exploatării și prelu
crării petrolului, al pregăti
rii de cadre etc.

GH. SPRINȚEROIU
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Date 
producția mondială 

de petrol
După ce în

gistra: pentru
anul 1975 a înre- 
pr.ma Bufi in ul- 

tunele decenu o scădere, pro- 
duepa mocufială de petrei se va 
ridica, probabil, anul «cessa la 
un nivel record — avrecazâ re
vistele de speoahute -Petro
leum Ecoccufist*.  Resxesarez- 
inespută spre sfințitul anulu 
trecut, s-a accelerat în primul 
semestru al anului 1976. ara’-â 
revista, iar totalul procurie: a 
atins in această perioadă 
10 075 000 000 barili. cu 6A U 
sută mai mult decit în prunul 
semestru al anului 1975. Con
form primelor statistici dispon:- 
bile, tendința s-a aceenvuat in 
trimestrul al treilea.

In țările membre ale OJ’X-C. 
producția de țiței a crescut cu 
8.3 la sută. în special datoria 
Arabi ei Saudite. unde extracția 
a sporit cu 20.3 la sută, fiind de 
1487 000 000 banii.

• PREȘEDINTELE FINLAN
DEI. Urho Kekkonen. & sosit 
marți la Washington intr-o vi
zită oficială de trei zile.

După ceremonia sosirii, pre
ședintele S.U.A. și șeful sta
tului finlandez au avut o în
trevedere consacrată trecerii iu 
revistă a problemelor interna
ționale de interes comun. Au 
asistat secretarul de stat ame
rican, Henry Kissinger, și mi
nistrul de externe finlandez. 
Kalevi Sorsa.

întreprinderea de industriali
zare a minereurilor de cupru 
din zona Cerro Verde (la 900 km 
sud de Lima), aflată în curs de 
construcție, va produce anual, 
după darea ei completă în fo
losință, 33 000 tone de cuprun 
catodic cu o puritate de 99,97 la 
sută. Uzina se realizează pe baza 
unui proiect elaborat de între
prinderea de stat „Minero 
Peru-.

In 1977, uzina va realiza o 
producție anuală de 25 000 tone, 
urmind ca in 1978 să atingă ni
velul maxim de 33 000 toue 
cupru.

de sol marțian

Arabia Saudită: Ameliorarea rețelei de
distribuire a apei potabile

Experiențele asupra mostrelor 
de „sol" marțian care au loc 
în laboratoarele modulului de
pus de sonda spațială „Viking- 
1" pe suprafața acestei planete 
indică producerea mai curînd 
a unei reacții chimice. decit 
biologice — a declarat biologul 
american Gilbert Levin. Expe
rimentul dovedește prezența 
unor gaze radioactive care dau 
impresia că ar fi eliberate 
microorganisme, ca urmare 
absorbir.: carbonului din 
ch;dul nutritiv injeexa: in
boraîor: dar curba radioacti- 
vxtățî: se asxropîe mai mult de 
cea a unei. reacții chimice. 
Reacția din laboraux- s-a pro
dus, îr.ițial, deosebit de rapid, 
pentru ca apoi, in mod sur
prinzător. să-și reducă inten
sitatea. In carul reacției biolo
gice care începe, in general ra
pid. se continuă eliminarea

de 
a 

li- 
la-

a
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ca: • ÎN mai multe state ameri
cane continuă greva minerilor, 
declanșată in urmă cu două săp- 
tămixu. Greviștii cer asigurări 
din partea companiilor carboni
fere că nu vor apela in viitor ia 
tribunale pentru reglementarea 
conflictelor de muncă. Acțiunea 
a început după amendarea unei 
uniuni sindicale de către o in
stanță juridică din statul Vir
ginia de Vest, extinzîndu-se 
apoi și în alte state americane-

• LA CIUDAD DE MEXICO 
a fost semnat acordul privind 
stabilirea de legături aeriene în
tre Mexic și Uniunea Sovietică, 
anunță agenția TASS.

IN LEGĂTURA 
CU NEGOCIERILE 

DCTRCOMUNUARE CIPRIOTE
Condițiile actuale nu sînt 

prrr.r*  reluări: negocierilor in- 
:erfi~mur_nare cipriote — a de
clara: prese: reprezentantul spe- 
cxal :3 Cipru al secretarului ge
neral al O.N.U., Perez de 
Cuellar, in urma unei întreve
de- cu reprezentantul ciprioți- 
lor turci. Rauf Denktaș, in sec
tarul turc al Nicosiei.

Perez de Cuellar a făcut, re
cent. vizite la Ankara și Atena 
ta vederea sondării posibilități
lor de reluare a negocierilor 
«fisstre cele două comunități ci
priote, car aceste vizite nu s-au 
solda:, așa ana s-a ntai anunțat, 
cu rezultate concrete-

• La BILBAO s-au desfășu
rat, Ia sfirșitul săptăminii trecu
te, lucrările congresului extraor
dinar al sindicatului „Solidari
tatea oamenilor muncii basci“ — 
relatează agenția France Presse. 
La congres au participat 600 de 
delegați, precum și observatori 
din partea unor sindicate din 
Belgia, Franța și din alte țări.

In declarația adoptată în în
cheierea lucrărilor, organizația 
sindicală bască se pronunță in 
favoarea „participării, controlu
lui și intervenției muncitorilor 
la toate nivelurile în întreprin
deri, condiție esențiala a efica
cității și stabilității, pe calea 
unei societăți industriale avan
sate

PBOGBAMUL H

JERRY: Cosmos (orele 14,30;
16.30) .

MERE ROȘII : Cosmos (orele
18.30: 20.30).

COMISARUL PIEDONE LA 
HONG-KONG : București (orele 9; 
11.30; 14: 16.45: 19,30), Favorit (o- 
rele 9; 11.13; 13,30; 15.45; 18; 20.30), 
Luceafărul (orele 8.30; 11; 13.30; 
16; 18,30; 21), Parc Hotel (ora
20.30) .

ORĂȘENII : Arta (orele 13,30; 
17,45; 20), Patinoarul „23 August- 
(ora 20.15).

PORUMBELUL : Central (orele 
9.13: 11,30; 13.45; 16; 18,15: 20,30), 
Flamura (orele 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20,13), PROGRAM DE DESENE 
ANIMATE (ora 9).

CĂLĂREȚUL CU EȘARFA 
ALBĂ : Dacia (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15), Flacăra (orele
15,30; 18; 20).

TEXAS. DINCOLO DE RÎU 1 
Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30), Gloria (orele 8,45: 
10,43; 12.45; 15: 17,15; 19,30), Melo
dia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Grădina Titan (ora 20.30).

INSTANȚA AMÎNĂ PRONUN
ȚAREA : Timpuri Noi (orele 9;

11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15), Rahova 
(orele 16; 18; 20).

CONTELE DE MONTE CRISTO : 
Victoria (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18.15; 20.30).

CÎNTECUL COLONADELOR t 
Cotroceni (orele 10; 12; 14; 16; 18; 
20).

CU MÎINILE CURATE : Crîngași 
(ora 17).

FRATELE MEU ARE UN FRATE 
FORMIDABIL : Bucegi (orele 16; 
18), Grădina Bucegi (ora 20).

PAPILLON : Aurora (orele 9; 12; 
16; 19), Grădina Aurora (ora 20), 
Volga (orele 9; 12,30; 16; 19,15).

HAIDUCII : Vitan (orele 15,30; 
18), Grădina Vitan (ora 20,15).

PRIZONIERUL DIN MANHAT
TAN : Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15), Stadionul Dinamo 
(ora 20,15).

PRIETENII MEI, ELEFANȚII î 
Moșilor (orele 9; 12; 14,45; 17,30; 
20), Grădina Moșilor (ora 20).

.COMEDIE FANTASTICA : Mun
ca (orele 16; 18; 20).

MISIUNE PRIMEJDIOASA : 
Popular (orele 16; 18; 20).

NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR : 
Progresul (orele 16: 19).

AVENTURILE CELOR TREI 
MUZICANȚI : Tomis (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18.15; 20.30). Gră
dina Tomis (ora 20).

CASA DE LA MIEZUL NOPȚII : 
Drumul Sării (orele 16; 18; 20).

CAVALERII TEUTONI : Feren
tari (orele 16; 19).

DOI BĂRBAȚI IES LA RA
PORT t Floreasca (orele 15.30: 18; 
20), Lumină (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20).

MUNTELE ASCUNS : Giulești 
(orele 15,30; 18; 20).

FRAȚI DE CRUCE : Lira (orele 
16; 18,15; 20,30), Grădina Lira (ora 
20,30).

ÎNTOARCEREA LUI MAGELAN: 
Pacea (orele 16; 18; 20).

CERCUL MAGIC : Viitorul (ore
le 16; 18; 20).

CURSA : Unirea (orele 16; 18), 
Grădina Unirea (ora 20).

ARBORELE CU FRUNZE ROZ t 
Grădina Arta (ora 20).

CORUPȚIE PE AUTOSTRADA : 
Grădina Festival (ora 20).

PBOGRAMLX I

?-W TeieșcoaLă- StxMteo “X
11.3» Fesfival-X filmului muc_c*l  la 
TV : ^Fete in soare”. Prcducpe a 
srrdfixjnlcr <fin Greca. Premier! 
TV. Premiul pen-.ru cel mar bun 
film, pentru muzică și pentru cea 
mai bună interpretare amorului 
Kostas Bakas la Festivalul filmu
lui grecesc la Salome (1MT. xi_35 
Telex. IMS Teleș-mală. IMS Curs 
de tmba rusâ. 17.es Telex. I7,« 
Enciclopedie pentru tineret. 17.38 
Bijuterii muzicale, it.lt Ane vi
zuale. IUI Săptămina muzicală. 
Debutul unui nou dclu de e_fi- 
siuni de actualitate muzicală. 18JC 
Trtbuna TV. îsei de ser.. 11.35 
Telejurnal. 2S.M Revista economi
că TV. 29.25 Festivalul filmului 
muzica! la TV : ..Hello. Doily” — 
producție a svadiourilor america
ne. Premieră TV. Filmul a fost 
distins de patru ori cu premiul

*».w O riață pentru o idee : 
Constants Leva fit: (1874—1945), 
tnfiramicrobiclcz de renume mon
dial. 2MI Treptele afirmării. Vio
lonistul Victor Ardeleanu inter
pretează Concertul in Re major 
pentru vioară ș: orchestră de P. I. 
Cea-kovsk;. H.1I Carte româneas
că de lnrâtitini. ..învățăturile, 
hă Neagoe Basarab către fiul său 
Theodosie” (I). 71.35 Roman-foile- 
toe : „Țăranii*.  Episodul 3.

Teatrul Mic Ga Rotonda scriito
rilor — C'4nx-1 : SÎNT SUFLET 
ÎN SUFLET-JL NEAMULUI MEU 
— spectacol de sunet ti lumină — 
ora 31.34; Teatrul Giulești Ga 
Muzeul de Istorie a R.S.R. — Sala 
Columnei) : DE LA STRĂBUNI 
PIN A LA TINE — spectacol au- 
dio-vîzual — orele 11 și 12 ; 
Teatrul Evreiesc de Stat : NAT
HAN ÎNȚELEPTUL - ora 19 M; 
Ansamblul „Rapsodia Română” : 
FRUMOASA EȘTI. MÎNDRĂ 
ȚARA — ora 18.30; Teatrul „C. 
Tănase- ’ (Grădina Boema): E 
NEMAIPOMENIT — ora 19,30.

gazului pe o perioadă mai în
delungată de timp — a preci
zat Levin. Dacă reacția ar fi 
fost de natură organică, curba 
înregistrată ar fi trebuit să con
tinue să se ridice. Pe de altă 
parte, reacția produsă nu se 
potrivește cu reacțiile de altă 
natură decit biologică pe care 
oamenii de știință le-âu obser
vat pe pămint. Biologul ame
rican a subliniat, totodată, că 
în cazul manifestării unei for
me de metabolism. în sensul 
pe care-1 cunoaștem. In labo
rator s-ar fi măsurat numai 
metabolismul.

Gilbert Levin a precizat că 
a fost alcătuit un grup special 
de lucru pentru a studia reac
țiile ciudate declanșate în 
cursul testului si a încerca să 
găsească o explicație faptului 
că în laborator s-a produs oxi
gen în cantitate de 15 ori mai 
mare decit era de așteptat, 
care apoi, a început să dispară.

Harold Klein, șeful echipei 
de biologi nou create, a decla
rat la rindul său. că reacția 
produsă în laborator ar putea 
fi atît de natură chimică. kcît 
și biologică. Pină acum nimic 
nu indică existența pe Marte a 
unor forme biologice care 
emită oxigen. Unii oameni 
știință au avansat ipoteza
pe Marte s-ar desfășura forme 
de foto sinteză rare in cazul 
Pămintului.

Oamenii de știință de la cen
trul din Pasadena de urmărire 
a activităților sondei spațiale 
„Viking-l*  și a modulului a- 
cestuia plasat pe Marte au 
transmis ordinul de punere în 
mișcare a brațului telescopic al 
lui ..Lander" în vederea re
coltării unei noi mostre de sol 
marțian, | 
dezlegarea 
Activitatea 
boratorului 
precum și 
desfășura în interiorul labora
torului urmează să fie fotogra
fiate. Cercetările se vor con
centra. în primul rind. 
determinării existentei 
molecule organice, care 
tea explica existența. în 
pe ..planeta roșie" a unor for
me de viață.

să 
de 
că

pentru a se încerca 
enigmei amintite, 
de umplere a ia- 

. cu mostre de sol, 
procesul ce se va

asupra 
unor 

ar pu- 
trecut.

Oscar pentru regia, muzica, sce
nografia ri decorurile sale. 22,40 
M de ore.

I J 
I 
I 
I 
I 
ț 
I 
I
I 
) 
I 
I

• DOUA PINZE CELEBRE DE TINTORETTO FURATE ÎN 1974 (
Din ITALIA și transportate clandestin in Japonia au fost resti- ' 
mite de un muzeu japonez care le-a achiziționat. Potrivit înfor- i 
mațiilor obținute de delegația italiană, prizele au iost transpor- ’ 
tate ritr-o valiză cu fund dublu și vindute unei galerii de pictură i 
dm Osaka care ignora adevărata lor proveniență. Hoții, neidenti- 
ficați, au prejudiciat serios picturile, ..scurtir.du-le - pe fiecare cu l
50 cm pentru a le putea transporta mai ușor • „BOMBA COS- ’
MICA*. Geologii lenmgrădem au descoperit filoane de nichel 1
nativ în bucățile de cuarț dri craterul meteoretic de la Popigai [
de pe țărmul arctic al Siberiei. Această descoperire oferă noi 1
mărturii despre o catastrofă petrecută ri epoca preistorică — x
ciocnirea Pâmritului cu un corp ceresc. Geologii apreciază că ‘
„bomba cosmică- nu a fist o cometă, ci un supermeteorit sau <
o bucată dintr-un asteroid. Craterul este plin de blocuri mari de t
piatră, formate in momentul exploziei gigantice a cărei putere 1
este comparabilă cu cea a ckorva zeci de bombe nucleare. 1
• VESTIGIILE UNUI STADIO5 DATlND DIN SECOLUL AL j
rv-LEA au fost scoase la suprafață la sud de Corint. Au fost ’
excavate, de asemenea, fundațiile unor clădiri complexe cuprin- I
zlnd băi pentru atleți și rezervoare de apă, precum și numeroase 
monede de argint și cupru, statuete. La sud de Corint se desfa- I 
șurau jocurile sportive de Ia Nemeea, unul dintre cele patru mari 
festivaluri panelenice, celebrate din doi în doi ani « PLOILE | 
TORENȚIALE care s-au abătut în ultimele zile asupra unor în- 
tinse suprafețe din statul Punjab șl in provinciile din nord-vestul I 
Pakistanului au provocat moartea a 17 persoane. Căile ferate din
tre Rawalpindi și zonele afectate au fost avariate, iar numeroase 1 
clădiri s-au prăbușit • AGENȚII SCOTLAND YARD-ULUI au . 
confiscat o cantitate de heroină în valoare de. 400 000 lire sterline 
pe piața ilegală a drogurilor. 16 persoane Implicate în această < 
afacere au fost arestate în cartierele londoneze Harow și Chelsea. 1
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