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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

In întîmpinarea marii noastre sărbători naționale
SPIRITUL CREATOR, INIȚIATIVELE 
Șl REALIZĂRILE ÎN MUNCĂ — 

LA COTE Șl MAI ÎNALTE
Devansarea termenelor de execuție Din cronica întrecerii uteciste

Gheorghe Verman, secretarul 
Comitetului U.T.C. de la Gru
pul de șantiere pentru con
strucții industriale și agrozoo
tehnice din Galați, ține să men
ționeze de la început : „Rezul
tatele bune obținute în devan
sarea termenelor de punere in 
funcțiune a obiectivelor de in
vestiții se datoresc oamenilor, 
îndeosebi tinerilor, care nu au 
precupețit nici un efort pentru 
realizarea exemplară a sarcini
lor de plan. Iată, de pildă, bri
gada formată din 28 de tineri, 
condusă de Ilie Costoi. secretar 
de organizație. Și în timpul ier
nii, și acum vara, realizările ei 
se ridică lunar la 140 la sută. 
Intrarea în funcțiune a unei 
țioi capacități de producție. 
.Reprezintă un rezultat direct al 
dăruirii lor în muncă, al bunei 
organizări a întregii activități 
de pe șantier*.

Interlocutorul nostru releva 
doar unul din succesele obținu
te recent de harnicul colectiv de 
constructori din care face parte. 
Pentru o imagine cuprinzătoare 
a eforturilor din cadrul Grupu
lui de șantiere pentru construc
ții industriale și agrozootehnice 
Galați trebuie să mai reținem 
însă și alte rezultate : planul de 
producție pe primul semestru a 
fost depășit cu 5.5 milioane lei : 
pe luna iulie plănui- a fost în
deplinit cu 5 zile mai devreme, 
timp în care s-a realizat peste 
prevederi o producție de 4 mi
lioane lei : productivitatea mun
cii pe primul semestru — 105.8 
Ia sută ; cheltuielile de produc
ție s-au redus cu 1,3 milioane

Cartierul Titan. Armonie în 
formă și culoare, confort și 
funcționalitate. Aceste citeva 
cuvinte, ce conferă practic 
existenței o altă dimensiu
ne, rezumă calificativul ma
xim pe care beneficiarii îl 
pot acorda cu generozitate 
proiectanților și constructori

lor bucureșteni. 

lei ; s-a pus în funcțiune în a- 
vans cu 165 de zile o nouă ca
pacitate. cu 4 luni și jumătate 
— ferma de vaci de la 
I.A.S. Tulucești. cu o lu
nă — ferma de vaci I.A.S. 
Ivești și ingrășătoria de 
taurine Smîrdan, și cu 7 zile

Grupul de șantiere 
pentru construcții 

industriale și 
agrotehnice din Galați

Fabrica de brânzeturi din Galați.
— Am dobindit aceste reali

zări. ne spune inginerul Paul 
Popa, director al Grupului de 
șantiere pentru construcții in
dustriale și agrozootehnice Ga
lați. printr-o mai bună organi
zare a activității, prin materia
lizarea unor măsuri care țintesc 
spre creșterea productivității 
muncii. în primul rind. am reu
șit să centralizăm pregătirea be

tonului. înainte pregăteam beto
nul in Galați în 6 stații, acum 
în una singură, dar de mare ca
pacitate. Am centralizat, de a- 
semenea. fasonarea oțelului-be
ton, am extins folosirea cofraje- 
lor metalice, am introdus noi 
tehnologii de execuție. Pe de 
altă parte, pe fiecare șantier s-a 
lucrat cu mai mult elan, iar ti
nerii ne-au susținut cu mult en
tuziasm in extinderea schimbu
lui II. in aplicarea unor meto
de- avansate.

In aceste zile întrecerea din
tre echipele de constructori. - se 
desfășoară pentru a crea con
diții de devansare a termenelor 
de intrare in funcțiune a noi 
obiective de investiții. Neobosiți 
sir.t tineri ca Die CostoL fiera
rul betonist Nicu Duru, dulghe
rul Nicolae Palis și multi alții. 
Prin munca unor asemenea oa
meni s-au creat deja condițiile 
ca o serie de capacități să intre 
in funcțiune cu 6 luni mai de
vreme.

ION CHIRIC

• ÎN JUDEȚUL SIBIU S-A 
DESCHIS, in ultima jumătate a 
lunii iulie, Șantierul de îmbu
nătățiri funciare de la Visa. Ti
nerii care efectuează munca pa- 
trioticâ pe acest șantier sint 
programați in două serii. La 
aproape trei săptămini de la în
ceperea acțiunii cu prima serie 
de tineri, putem consemna și 
primele rezultate : lucrindu-se 
zilnic cu aproape 130 de tineri, 
elevi, s-au efectuat lucrări de 
taluzare. încărcarea și descărca-

| rea pămintului. regularizarea riu- 
I lui Visa. Valoarea acestora seri- 
' dică. pină in prezent, la 113 mii 
j lei. realizări pe care tinerii de 

aici le dedică zilei de 23 August. 
(Aașela Chițu).

• PENTRU TINERn DE LA 
LAMINORUL DE 8M MM al

! Combinatului siderurgic Hune
doara apropierea zilei de 23 
August înseamnă in bilanțul 
realizărilor peste prevederi 
6 000 tone laminate din oțeluri 
aliate și cu caracteristici su
perioare. ca urmare a utilizării 
la maximum a capacităților de 
producție și a fondului de timp. 

ANUL XXXII, 

SERIA II, 

Nr. 8462

4 PAGINI

30 BANI

JOI

5 AUGUST

1976

Demn de remarcat este și faptul 
că. acum, tinerii de aici lucrează 
sub o nouă deviză : „în fiecare 
zi. fiecare schimb să lamineze 
cu cel puțin un lingou peste 
sarcinile de plan“. ceea ce în
seamnă o producție marfă su
plimentară, pină la 23 August, 
de peste 1 milion lei. (Ion Vlad).

• LA ACȚIUNILE ÎN SPRI
JINUL PRODUCȚIEI organiza
te in cinstea zilei de 23 August, 
în întreprinderile și pe ogoarele 
județului Covasna au participat 
peste 650 de uteciști. Tinerii din 
mediul rural au lucrat la prăși- 
tul sfeclei de zahăr, cositul și 
transportatul finului, remareîn- 
du -se îndeosebi cei din comune
le Zagon și Turia. Uteciștii de 
la întreprinderea județeană de 
construcții montai. întreprin
derea de aparataj electric auto și 
Fabrica de confecții ..Oltul" SL 
Gheorghe au luat pane la ac
țiuni de amenajare a locului de 
muncă, montări de utilaje etc. 
Valoarea lucrărilor din ultimele 
săptămini depășește suma de 63 
mii lei. (Mihail Groza).

Întregul colectiv de tineri ingineri și tehnicieni ai Întreprinderii mecano-navale din Constanța 
participă cu pasiune, intensă concentrare și competență la rezolvarea oricărei probleme tehnice mai 
dificile. Foto : VASILE RANGA

ÎN JUDEȚELE CARE AII OfCUMSAT MM TÎR7IU SICIUIȘOI

Zile decisive
în campania
• MUREȘ : Tinerii — un 

prețios ajutor la 
urgentarea secerișului

Din datele existente la direc
ția generală pentru agricultură 
rezultă că in județul Mureș se
cerișul griului e in plină desfă
șurare. Suprafața recoltată se 
apropie de jumătate. Evident 
situația se schimbă de la zi la 
zi datorită eforturilor celor 

: peste o mie de mecanizatori și 
j a altor citeva mii de coopera- 
; tori tineri și virstnici. concen

trați in aceste zile in bătălia 
* griului. Zeci de camioane în

cărcate cu gnu. prese de balo
tat. combine, tractoare intor- 
cind brazde este imaginea pe 
care o intilnești in hotarele 
fiecărui sat.

La C.A.P. Finace. Grebeniș. 
Oroi. Mădârași și in celelalte 
imitați ale consiliului intercoo- 
peratist Band. 20 de combine 
C-12. 29 combine C-l și C-3
asigură zilnic un ritm de recol
tare de peste 200 hectare. O 
scrisoare primită din partea 
C.A.P. Rusănești. județul Olt. 
aduce mulțumiri conducerii 
S.M.A. pentru felul în care ti
nerii mecanizatori Alexandru 
Balas. Ioniță Pop. Iosif Nagy, 
Ion Magyan, Petru Chiș. Traian 
Chiriban și-au făcut datoria în 
timpul cit au participat la cam
pania secerișului în unitatea 
respectivă. Certificatul lor de 
responsabilitate și competență 
profesională îl constituie și 
acum realizările obținute în 
lanurile cooperativelor din ca
drul consiliului intercooperatist. 
La fel ca ei Emil Trifu, Ion 

Intîlnirea prietenească 
tineretului român si ai

a reprezentanților 
tineretului sovietic

Barta, Nicolae Socol adună în 
buncărul combinelor cantități ce 
variază intre 30—40 tone de griu 
zilnic. Pină ieri, aici s-a recol
tat. întreaga suprafață cultivată 
cu orz. 1 070 ha din cele 2 410 
semănate cu griu, au fost de 
asemenea balotate și transpor
tate paiele de pe 1120 ha. s-au 
semănat culturi succesive pe 320 
hectare.

— Lucrăm zi-lumină — ne 
declară Ștefan Gydrgy. secreta
rul comitetului U.T.C. de la 
S.M.A. întreținerea utilajelor se 
face noaptea de către echipe 

CAMPANIA 
AGRICOLĂ

speciale formate din tineri. Or
ganizația comunală U.T.C. a 
constituit, de asemenea, echipe 
din uteciști — cooperatori și 
elevi aflați in vacanță — care 

.‘asigură buna activitate a combi
nelor, transportul griului, elibe
rarea terenului în vederea exe
cutării arăturilor.

Pe un teren proaspăt eliberat 
de recoltă, la Șăulia de Cîmpie 
arau 7 tractoare. Alte șapte 
combine urmate îndeaproape de 
patru prese. de balotat lucrează 
de zor pentru a încheia cit mai 
grabnic secerișul pe cele 200 ha 
cite au mai rămas. La cote 
fierbinți se desfășoară campania 
secerișului și în comuna Zau. 
In cursul acestei săptămini se 
preconizează să intre in ma
gazii întreaga recoltă de pe cele 
aproape 800 hectare cultivate 
cu griu. 17 mecanizatori dau 

grîului 
acum bătălia pe ultimele supra
fețe. Alături de cooperatorii 
mai virstnici toți uteciștii co
munei, elevi, personalul diferi
telor unități participă cu entu
ziasm la seceriș, la eliberarea 
terenului, la transportul opera
tiv al întregii recolte.

MIRCEA BORDA

• ALBA: Sporește viteza 
de lucru a combinelor
în județul Alba, forțele u- 

mane și mecanice sint concen
trate la secerișul griului. Me
canizatorii. sprijiniți îndea
proape de cooperatori, sînt ho- 
tăriți să muncească fără Între
rupere astfel ca la sfirșitul a- 
cestei săptămini să pună la a- 
dăpost întreaga recoltă de griu. 
Pină în prezent, in unitățile a- 
gricole de stat, cit și in cele 
cooperatiste secerișul s-a e- 
fectuat pe 60 la sută din su
prafețe. Datorită măsurilor 
luate de comandamentul agri
col județean, măsuri ce vizează 
mai buna organizare a muncii, 
folosirea ip-tegrală a- mijloace
lor mecanice, normele zilnice 
stabilite la recoltat, cit și la e- 
liberatul terenului de paie sint 
respectate întocmai. Așa, de e- 
xemplu, în întreprinderile a- 
gricole de stat, unde griul s-a 
recoltat de pe aproape 4 000 de 
hectare, mecanizatorii, ceilalți 
lucrători ai ogoarelor au reu
șit să baloteze și să transporte

O. MARIAN

(Continuare în pag. a IU-a)

IN întîmpinarea
„ZILEI MINERULUI ll

Apropierea „Zilei minerului" reprezintă și în acest an un ade
vărat catalizator al întrecerii desfășurate in toate unitățile extrac
tive și uzinele de preparare din țară, pe linia valorificării superioa
re a resurselor de minerale utile.

• Lucrătorii din unitățile Cen
tralei minereurilor din Deva, de 
pildă, au înscris în cronica în
trecerii socialiste pe 7 Inni o 
producție globală suplimentară in 
valoare de 54.6 milioane lei. Aproa
pe întregul spor de producție s-a 
obținut pe seama creșterii pro- 

■ ductivitâții muncii, ca urmare a 
extinderii metodelor de extrac
ție de mare randament, a per
fecționării organizării muncii in 
subteran și a folosirii mai efi
ciente a potențialului tehnic și 
uman.

nificate. ele înregistrează la zi 
peste 6 milioane lei, iar benefi
ciile suplimentare — 7,5 milioa
ne lei. sume care întrec substan
țial angajamentul anual.

Primul vas românesc la țărmurile Australiei

Constanța Kembla: o originală
străbatere a Eeuatorului

• Primul ministru al 
guvernului, alți tova
răși din conducerea 
partidului și statului 
au primit delegația 

tineretului sovietic

• Cu realizări de prestigiu !n- 
tîmpinâ apropiata zi a mineru
lui și lucrătorii întreprinderi: de 
exploatare a sării de la Slănic- 
Prahova. care, prin folosirea cu 
randament sporit a utilajelor și 
instalațiilor din dotare, au fur
nizat beneficiarilor interni și de 
peste hotare, in plus, de Ia în
ceputul anului. IS (WO tone sare 
pură, cantitate superioară anga
jamentului asumat de ei pentru 
întreg anul în curs. în ceea ce 
privește economiile obținute pe 
seama reducerii Cheltuielilor pla-

• Succese la fel de însemnate 
raportează in acesțg zile premer
gătoare sărbătorii lor și minerii 
din unitățile Combinatului minier 
Ploiești, care și-au depășit sar
cinile de plan pe perioada care 
a trecut de ia începutul anului 
cu aproape 10 000 tone lignit. Se 
remarcă faptul că și la aceste 
întreprinderi sporul de produc
ție a fost obținut pe seama unei 
organizări a activității producti
ve in subteran, a extinderii teh
nologiilor moderne de exploata
re și a sporirii indicelui de uti
lizare a mașinilor și instalații
lor miniere. Și încă un fapt 
semnificativ: prin finalizarea 
unor lucrări la minele Filipeștii 
de Pădure și Stingă — unități 
fruntașe pe combinat — au fost 
deschise noi orizonturi, punîn- 
du-se in valoare o importantă 
rezervă exploatabilă de lignit.

ra în 27 mai, orele

E
șase după amiază.
La țărmul mării — 
zi obișnuită, sfirșit 
de primăvară ca
pricioasă. Viața o- 

rașului pulsa ritmic, modem, 
trepidant. In port — forfota 
specifică imenselor „laboratoa
re* marine. O zi ca oricare alta 
la capătul căreia soarele se pre
gătește pentru o nouă călătorie. 
Și, totuși, ziua de 27 mai 1976 
avea să rămină înscrisă cu li
tere de neșters în analele na
vigației românești. In această 
zi — și la această oră — pără
sea portul Constanța prima navă 
românească ce avea să atingă 
continentul australian. O mare 
victorie pentru navigatori, o du
blă victorie pentru țară : călă
toria se efectua cu un vas de 
construcție românească

Bocșa. Este al doilea vas — 
după Tomis — din seria navelor 
de 55 000 de tone construite la 
Șantierul naval din Constanța.

ca o primă încercare, în sea
ra in care nava pornea in cursă 
(prima ei cursa, dacă numim — 
așa cum însuși echipajul o face 
— precedentul voiaj drept o că
lătorie de probă) pe Marea Nea
gră batea un tint de forța 8, 
ceea ce înseamnă 60 km pe oră.

• Numeroase și bogate 
manifestări în cea de 
a treia zi a întilnirii

• Impresii 
tinerilor 
sovietici 
mosfera 
tenească

și opinii ale 
români 

despre 
caldă, prie- 
a reuniunii

ION ANDREIȚÂ In pagina a 3-a

SĂ DISCUTĂM DESPRE

TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

DIN LIPSA DE OCUPAȚIE
Viorela Breazu are 26 de ani, 

un domiciliu pe Calea Floreasca 
și nici o ocupație. A terminat li
ceul de cultură generală acum 
opt ani. De atunci, două tenta
tive de a deveni studentă, eșua
te. în rost un statut de ..fiică a 
părinților săi“ in cel mai exact 
sens al acestei expresii : tatăl și 
mama o găzduiesc, o înțeleg, o 
acceptă. o subvenționează. o 
îmbracă, o hrănesc. Ea, ce face ? 
..Citesc, mă plimb, merg la 
spectacole, privesc la televizor". 
La prima vedere, •,un program 
de viață ocolit de stridențe, de 
acte eronate sau extravagante.

.s
Un om care nu face rău nimă
nui — se poate- zice. Dar bine ? 
— se poate și sc impune chiar 
să ne intrebâm. îi punem și ei 
întrebarea și iată ce auzim : 
..Binele este ffumosul sufle
tului. o imaculare la care „e 
greu să ajungi, dar fiecare om 
trebuie sâ iși dea silința să 
ajungă binele căci acesta 
calea cea mai scurtă spre dum
nezeu". Unde a auzit frazele pe 
care ni le înșiră ? ..La niște oa
meni care vor și ei să atingă 
binele". Nu insistăm, unde le-a 
auzit e mai puțin important, 
cui le-a mai spus însă contea-

să' 
este

(Continuare în pag. a U-a)

Viorelei 
constau 
lăcaș nr

zâ. -Mâ străduiesc și eu să aju 
pe alții — ne declară cu o mdu 
iosătoare mod 
citeva fete 
înțeleagă...".

Sint cinci 
timpul atit 
folosință al 1 
preocupare 
£irea unui 1 
xna de a se ridica la cotele de 

' credință care se cer acolo (una 
și cdș mai importantă fiind a-

SOFIA SCORȚARU-PAUN

(Continuare în pag. a ll-a)

Bun sosit olimpicilor noștri! i

raportul 
măsurile 
transpu- 
prevede-

• R.S.A. - O nouă explozie 
a nemulțumirii populației 
africane față de politica 
rasistă a regimului do la 
Pretoria.

• Delegația sportivă a țării noastre 
s-a intors cu cel mai rodnic bilanț 
din istoria participării sportivilor 
români la J.O.

• Aurul Nadiei Comăneci și al 
lui Vasile Diba — un îndemn pentru 
performanțele viitoare.

• România pe locul 5 în clasa
mentul întocmit după numărul total 
de medalii și pe locul 6, în clasamen
tul pe puncte.

• Două treimi dintre sportivii tri- 
olori — în primele 6 locuri.
• Un autograf și un interviu, în 

xclusivitate, pentru cititorii „Scînteii 
ineretului" cu campionul olimpic 
Vasile Dîba.

• Declarații pe aeroport, de la 
medaliați olimpici.

In pagina a 2-a

• în dezbaterea Comitetu
lui asupra discriminării ra
siale a O.N.U., 
României vizind 
adoptate pentru 
nerea în viață a
rilor „Convenției interna
ționale cu privire la elimi
narea tuturor formelor de 
discriminare rasială”.

• „Forțele libaneze" au sem
nat proiectul de acord pri
vind încetarea focului, e- 
laborat de reprezentantul 
Ligii Arabe în Liban, 

în pagina a 4-a
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SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Ieri după-amiază, a sosit 

aeroportul internațional 
peni, cu o cursă charter — un 
Boeing 707 aparținînd companiei 
Tarom — delegația sportivă 
a țării noastre, care a participat 
la cea de-a XXI-a ediție a J.O. 
de vară de la Montreal. După 
cum se știe, in cadrul marii săr
bători a tinereții și sportului 
mondial, reprezentanții Româ
niei socialiste, participind la 11 
din cele 21 de discipline înscrise 
in program, au reușit să se im
pună in majoritatea acestora și, 
in final, să cucerească 27 de 
medalii (4 de aur, 9 de argint și 
14 de bronz).

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni solii sportului românesc au 
fost intimpinați de reprezen
tanți ai conducerii C.N.E.F.S., 
ai Comitetului municipal de 
partid București, ai U.G.S.R., 
C.C. al U.T.C., Ministerului Edu
cației și Învățământului, Orga
nizației naționale a pionierilor, 
ai unor instituții centrale, de 
rude, prieteni, de numeroși ce
tățeni ai Capitalei care le-au 
făcut o frumoasă manifestare de 
simpatie, aplaudîndu-i pentru 
rezultatele lor de prestigiu. ..Fe
licitări pentru succesele de la 
Montreal". „Bravo Diba“, „La 
Moscova — 1980, mai multe me
dalii de aur", iată sentimentele 
și dorințele exprimate sintetic, 
pe mari pancarte purtate de ti
neri. Buchete de flori, cuvinte 
de caldă mulțumire și satisfac
ție, emoții, urări de succese 
pentru viitor, pentru fiecare din 
sportivii tricolori, care, prin re
zultatele dobindite, prin frumoa
sa lor comportare au cucerit 
stima și dragostea spectatorilor, 
au dat expresie înaltelor ide
aluri olimpice, fiind adevărați 
mesageri ai politicii noastre de 
pace, prietenie și colaborare, 
intre tinerii de pretutindeni, in
tre popoarele întregii lumi. 
Ne-am apropiat de cei care 
purtau pe piept medalii olimpi
ce și care au contribuit intr-o 
măsură substanțială la succesul 
românesc, în marea și frumoasa 
întrecere a celor cutezători și 
puternici, întrecerea măiestriei 
sportive și ambiției, a combati
vității și spiritului de luptă, de 
dăruire și sacrificiu pentru cu
lorile patriei. „Cel mai frumos 
lucru din viața unui sportiv 
este să urce pe podiumul olim
pic. Deși sînt primul atlet ro
mân care a trăit asemenea cli
pe fericite,, nu sînt mulțu
mit că atletismul nostru, și eu 
personal n-am făcut mai mult 
la actuala ediție a Olimpiadei 
pentru sportul românesc — ne-a 
declarat Gheorghe Megelea. Dar, 
sînt tînăr, și marea mea perfor
manță de-abia urmează..." Un 
medaliat cu argint, boxerul 
Mircea Simon, ne dezvăluie 
amănunte dintr-o dispută fi
nală. așteptată cu mare interes 
pe ringul din celebra sală „Fo
rum" : „în repriza a treia, 
aveam pe foile arbitrilor avan
taj. Mi-am supraestimat adver
sarul. De-acum știu cum să mă 
pregătesc. Stevenson nu este in
vincibil. Viitorul imi rezervă 
mie prima șansă." Antrenorul 
său. Constantin Nour, alături, ne 
spune câ elevul său gndește 
matur și că are dreptate. Steiis- 
tul Gh. Berceanu ne asiguri 
de o mare revanșă: la fel hand- 
baliștii, campioni ai lumii, care 
nu se împacă cu ideea de a nu 
fi campioni olimpici. Poloișiii. 
tn frunte cu reputatul antrenor 
Grințescu, sînt bucuroși de suc
cesul lor și promit că polo-ul 
românesc va fi un aspirant si
gur la medalii, in viitor. „Com
petiția de la Montreal a fost mai 
grea decît oricare dintre ediți-

ile Olimpiadei — ne declară 
maestra emerită a sportului, 
Lia Manoliu, vicepreședinte al 
C.N.E.F.S. S-a confirmat că 
progresele în sport n-au limite. 
Ce poți să spui cind s-au bătut 
24 de recorduri la natație, 9 la 
atletism, iar la gimnastică 
Nadia Comăneci a produs ma
rea senzație, marele reviriment, 
ajungînd la culmi nebănuite. 
Cu atit mai de lăudat e succesul 
nostru, prezența printre prota
goniști la numeroase discipline. 
Sînt sporturi și oameni de la

cu 181 de puncte. Agențiile Fran
ce Presse și United Press Inter
national au alcătuit un clasa
ment defalcat pe medalii, unde 
poziția este determinată de nu
mărul medaliilor de aur. In 
acest clasament, sportivii ro
mâni ocupă locul 9, de aseme
nea, cea mai bună poziție ocu
pată vreodată. Clasarea unui 
număr mare de sportivi români 
in fruntea ierarhiilor olimpice 
— două treimi din tricolori in 
primele 6 locuri — demonstrează 
eu elocvență progresele inre-

CULTURĂ

0 comună mare, o bibliotecă 
si un „lanț de slăbiciuni"...

BUN SOSIT OLIMPICILOR NOȘTRI I
9

„Tovarășii care ne aprovizionează spun ca 
”nu au de unde să scoată atîția clasici"

vrea să citească în Satul 
să poftească deci a face 

zece kilometri (dus și in
ia pas sau pe bicicletă, 
dorește) pină la centru,

Cine 
Nou, 
vreo 
tors, 
cum r_
adică în comuna Mircea Vodă !

Prezentările de cărți, dezbate
rile in jurul unor creații lite
rare. concursurile pe aceleași 
teme, serile de poezie au deve
nit. demult, o amintire. „Se fă
ceau în urmă cu aproape doi 
ani. pe vremea cînd funcționa 
cu normă întreagă o bibliote
cară' cu experiență, cu studii de 
specialitate" — ne informează 
succesoarea, tovarășa Cecilia 
Petcu. „Nu avem timp", con
chide tot ea, ca generală justi
ficare. Se-nțelege, multe dintre 
lipsurile enumerate i se dato
rează. Ar fi însă neexact a nu 
observa insă că la întreținerea 
si adîncirea lor conlucrează cu 
mare eficiență (prea mare din 
păcate) mai multi factori. Fo
rurile culturale județene și lo
cale.în privința aprovizionării, 
îndrumării și a controlului 
(care nu este de dorit a fi con
fundat cu inventarul!), în gene
ral. in privința sprijinului con
cret cu vizibile ecouri, acordat 
activităților culturale la sate. 
Practica „jumătăților de nor
mă" la bibliotecă (în cazul nos
tru, atragem atenția că. de fapt, 
Cecilia Petcu este retribuită ca 
educatoare la grădinița de co
pii a comunei). 6a și în condu
cerea căminului cultural, duce 
și ea inevitabil către o dimi
nuare >a forțelor atrase în ase
menea activități. Biblioteca este 
considerată un fel de belea. 
Postul este preluat după multe 
insistențe și tergiversări, de 
cine se dovedește a fi mai tînăr 
ori mai lesne de convins. A- 
celași lucru despre „postul" de 
director al căminului cultural. 
Nu ne propunem, acum, ta e- 
puiza toate laturile și conse
cințele acestei realități. Oricum, 
sancționarea sau chiar înlocui
rea unui om (a bibliotecarului) 
nu rezolvă, dacă sîntem' lucizi, 
prea mare lucru. Biblioteca 
pretinde un mare ,vț>lum de 
muncă, o activitate " calitativ 
superioară făcută ciț' multă dă
ruire dar și cu competență.

că acei care se adapă la lite- 
ratura de acest tip nu mai cunosc 
s: altceva. Ș; acum, o altă con- 
statare : in timpul verii numă- 

de cititori scade simțitor, 
datorită unor „condiții obiecti
ve-. cum sintern asigurați (va- 

-’.e vi lor. campania agri
colă etc. etc). Dar si așa — 
deși explicațiile nu „explică" 
de fapt nimic, și nici nu scuză. 
— nu număr total de cititori (in 
toate cele patru anotimpuri !), 
de 165 intr-o comună cu 7 453 
de locuitori este, intr-un fel, 
simbolic. O altă serie de ca
rențe le semnala însăși biblio
tecara Cecilia Petcu: „Nu 
primim, ne spunea ea. multe 
dir.tre noutățile editoriale. cu 
toate că le cerem insistent". 
_Ne lipsesc, bineînțeles rapor- 
t.r.du-ne la solicitări, clasicii 
lu^-.aturii române. Avem, de e- 
xem-’.u. numai două volume din. 
versurile lui Mihai Eminescu, 
cite un volum cu versurile lui 
Coș buc. Vlahuță. Arghezi ș.a. 
Dată oamenii ar ști că ni s-au 
adus 10—15 cărți cu versurile 
Iui Eminescu s-ar face, pur și 
simplu, coadă. Pare ciudat, dar 
acesta este adevărul, opera lui 
Eminescu. care nu zăbovește 
mai mult de o zi in rafturile 
bibliotecii, intră la noi in ca
tegoria cărților rare, greu ac
ct ș:bîle. Tovarășii de la Con
stanta care ne aprovizionează, 
mun că nu au de unde să 
scoată atîția clasici". „Lite
ratura pentru copii nu este su- 
Lcientă. nici la zi. cum se spu
ne. Vedeți, din multe cărți, au 
început să cadă filele". „Con
troalele noastre sînt mai promp
te in a ne prezenta liste cu 
cărți ce trebuie scoase din cir
cuit. decit in a ne recomanda 
noutăți și a ni le pune la dis
poziție". Dar „lanțul slăbiciuni
le-" este departe de a se opri 
aici. Biblioteca funcționează 
după un program extrem de 
reduș (in total este deschisă 
numai 12 ore pe săptămînă. și 
acoasta din două în două zile). 
Areeași bibliotecară servește și 
biblioteca din comună și pe a- 
ceea dintr-un sat învecinat 
(Satul Nou), dar pentru că na
veta este obositoare iar orele de 
program coincid, ultima este în 
permanență cu zăvorul

m? o yd'â o.-
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Barbu din comuna 
de Jos (Dolj), tară 

tocmai fusese elibe-

U fi 
îmbunătățit zestrea de
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• Argumente pentru cel mai mare succes al sportului românesc • Nadîo Coaoned și Vasile Dfba prin
tre „eroii" Olimpiadei de la Montreal • Cu 11 medalii mai multe co 'a J O de Io Mjnchen • Meaa- 
liații se gindesc încă de acum la viitoarea Olimpiadă • Gheorghe Berceanu -e csgurâ ce o more 
revanșă • Mircea Simon : „In viitor am prima șansă". • Gh. Mege'ec Ce —o: ‘-umos _cru d in 
viața unui sportiv — să urce pe podiumul olimpic" • „Experiența Montree -:ee—: ar s lauri in 

viitoarele confruntări ale elitei sportului mondial declară Lc Mana _

care am așteptat mai mult. Ex
periența Montreal poate să în
semne titluri și lauri in viitoa
rele confruntări ale elite: spor
tului din lume. Prestigiul, pozi
țiile cucerite se apără cu no: 
eforturi și izbinzi în bătălii ș: 
mai temerare. La acest lucra ne 
gindim in momentul de

Comportindu-se 
așa cum am mai sp 
marilor confruntări 
bravii noștri tricolori se 
cu o zestre bogată de med 
puncte, ei obțin 
mos succes din 
rii țării noc 
Ie mo 

lanțul 
după 
— 27, mes matte o U rs ia 
de la ifunchen — 
pâ locul 5 îb ctcse^.m. da. 
L R.S.S.. S.L R-D- Ge*r .z * r 
R.F. German a- Id amu aoearr) 
se situează țări cu putemi 
diț:i olimpice: Japonia, P 
Italia. Marea Britanie. 1 
Bulgaria. Ungaria. Iugcs'cr.a 
Cehoslovacia... După numărul 
total de puncte ocupăm. Ia 
o prestigioasă poziție — locul 6.

gistraze fa 
rea noc^rt 
de sportul 
speezai. Di» 
că crem aa 
înzestrai u» 
pl:n de 
linzem. 
ater.’ia

Interviu in exclusivitate, pentru cititorii 
„Scînteii tineretului" cu campionul olimpic 

VASILE D1BA

— Cum se simte un campion 
olimpic?

— Mă simt foarte bucuros și 
fericit că am reușit să mă în
torc acasă cu două medalii.

— Ai participat la prima Olim
piadă. după ce in 1974, ai cuce
rit titlul de campion mondial, la 
20 de ani, iar în 1975, ai devenit 
vice-campion al lumii. A fost 
mai greu la Montreal?

— Mult mai greu-.. J.O.. cum se 
știe, reprezintă cea mai puterni
că întrecere sportivă, unde parti
cipă, de fiecare dată, un număr 
record de concurenți. Toate ță
rile sînt interesate și doresc să 
aibă cit mai mulți campioni 
olimpici; de aceea se și pregă
tesc altfel decît pentru oricare 
competiție.

— Cum a venit marele succes?
— Ce să vă spun, concursul a 

fost. greu, am avut adversari 
foarte puternici și la 500 m și 
la 1 000 m. în prima finală, la 
caiac 1 — 500 m. Rudiger Helm 
din R.D. Germană, cîștigase din 
start cițiva centimetri buni. Am 
tras tare, cu ambiție, și după 
200 m l-am ajuns. Am prins 
puteri. La jumătatea cursei am

trecut in fața- Se apropia da 
mine și mă amenința caiacistul 
maghiar Sztanity. dar mi-am zis 
că nu mă las dac-oi ști că rup 
padela. Mi-am încleștat miinile 
pe padelâ. mi-am încordat muș
chii și am trecut cel dinții linia 
balizelor de la sosire. Mă bucu
ră că am fost primul campion 
olimpic la caiac, la Montreal 
că am ' ' 
medalii pentru țara noastră cu 
cea de-a 4-a medalie de aur...

— Ce crezi că te-a ajutat si 
fii cel mai bun si să ajungi 
printre „eroii" Olimpiadei?

— Cred că pregătirea și am
biția de a nu face drumul la 
Montreal degeaba. Am avut con
diții și răgazul să ne pregătim 
foarte bine. Cu cheltuieli, cu sa
crificii. cu oboseală, dar merită. 
Nimeni, nici eu. înainte de a 
Urca pe prima treaptă a podiu
mului. nu-mi dădeam seama ce 
înseamnă un titlu. o medalie 
olimpică de aur. Cind vedeam 
cum urcă drapelul tricolor și as
cultam imnul și lumea mă pri
vea și mă aplauda cu admirație, 
mi-a venit de fericire să pling.

r •- .'!c*e.e 
poziția I 
m isrtrl 
H primt 
txr sen

Din lipsă de ocupație
(Urmare din pag. I)

tragerea de noi membri, face
rea a minimum doi-trei proze
liți !). Știu părinții în ce „amu
zantă" companie a nimerit fiica 
lor ? Maria Breazu, muncitoa
re la întreprinderea de sere și 
solarii București. îmi comunică 
faptul că atît ea cît și soțul ei 
cunosc acest hobby" religios al 
Viorelei, dar nu-i acordă prea 
mare importanță. „Ce face, în 
fond ? Se duce acolo, cîntă, ci
tește. Decît să umble brambu
ra ca alte fete...“. Dar decît să 
aibă o ocupație ca cele mai 
multe ? Ridică din umeri și nu 

miră acest răspuns, pentru că 
niște părinți care s-au împăcat 

:deea să accepte, ba chiar 
să întrețină o fiică „pensionară" 
> 26 de ani, pot trece senini și 
■Ml alte ciudățenii din viața 
2 „Prietenele tale. cele
T- “are încerci să le „ajuți să 
— =-.că și să creadă" au vreo 

z-i?“ o întrebăm pe Vio- 
r» ?. _Au terminat liceul, de 
*. • - - 2 am decît foarte puține

—". „Dar cu fostele tale

mai intilnesti T“ 
citeodată pe s:ra-

colege te 
„Foarte rar.
dă...“. Una dintre fostele colege 
ale Viorelei locuiește la citeva 
case de domiciliul acesteia. Este 
ingineră, a terminat Facultatea 
de construcții și lucrează la Cen
trala de construcții industriale : 
Mariana Dumitrache. Rămir.e 
nedumerită cind află că mă in
teresez de V. B. : „E drept că 
am fost cu ani in urmă amice, 
dar dună ce am terminat li
ceul. nu ne-am mai intilnit 
decît ocazional. Am auzit și eu 
că a intrat intr-o sectă, dar ce 
să vă spun ? Cred că numai 
din lipsă de altă ocupație a fă
cut-o...".

Din lipsă de ocupație. Este 
așadar, inactivitatea atit de ino
fensivă precum pare ? Dincolo 
de urmările pe care nemunca 
le generează apare, concomitent, 
pericolul contaminării. Fetele 
cărora. în locul preocupării uti
le. li se oferă perspectiva 
bîjbîie prin hățișurile unor 
berații, să își umple ziua cu 
tunericul unor „învățături" 
turalnice. Nu e nevoie să ape-

1 ăm La calcule crmpLeale._ _____ _ e 
suficient să judecăm cu instru
mentele bunului simț prejudi
ciul pe care absența din cimpul 
efortului îl generează in 
din urmă. Să presupunem 
inrâ doi-tre: ani. sau atit 
vor putea c=i d:i ..bmcilcători* 
să o finanțeze. Viorela poate o-

se 
cit 
cu 

tre-

cele 
că 
cit

să
a- 

în- 
lă-

coli munca, obligația de a 
face utilă. Dar apoi ? Cu 
mai tirzie va fi „trezirea" 
atit mai dificilă adaptarea, 
cerea la o condiție firească de 
existență ! în finalul discuției pe 
care am purtat-o. atit 
cit si mama e; mi-au 
despre niște proiecte de anga
jare. Viorela a rostit o promi
siune fermă de a-și găsi o ocu
pație. stabilindu-și chiar un 
termen pentru sfîrșitul carie
rei de pensionară : într-o lună 
urmează s-o găsim alături și în 
rînd cu cei de vîrsta ei — ne-a 
asigurat. Promitem să urmărim 
respectarea acestui angajament. 
Pentru că nu ne poate 
indiferenți nici un tînăr 
în loc de lumina datoriei făcute 
cum trebui» să-si umnle zilele 
cu noaptea stării degeaba.

tinâra 
votbic

lăsa 
care

u
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NADIA COMĂNECI.
cea mai buna sportiva a Jocurilor Olimpice

In urma anchetei efectuate de 
corespondentul ziarului Jiras- 
naia Zvezda- din Moscova, 
in riadul a 272 de zian$b 
d in 31 de țăn, cei mai buni 
10 sportivi ai Olimpiadei de 
la Montreal sînt următoru 
NADIA COMANECI (Romăma)

C. R. CONSTANTINESCU

JXSCL.TV M FAMUE

MAGAZINERUL- STRINGATOR

bc pectra zile negre** 
wgirînenil Ion Nen- 
tetobaza nr. 4 Filiași, 

ae

:5.2 
«nuca*. să-, rrringâ. Nu cum 
«-ar cuveni. einstit. prin mun
ci. ci nr.r. furt in dauna avu
tului obștesc. Cu prilejul an
chetei efectuate de către orga
nele de miliție, la domiciliul 
acestuia s-au găsit mai multe 
piese auto și diverse alte ma- 
terisle sustrase din gestiune, 
in valoare de circa 20 000 lei 
..Bar.:, gheață", suma de 35 775 
lei, erau ascunși sub saltea. Iar 
pe librete C EC., de asemenea, o 
nmft miridcă I Cercetările con
tinui pentru stabilirea exactă a 
„notei* pentru toate furturile 
comise.

Nicolae 
Amărăstii 
ocupație, 
rat din penitenciar unde exe
cutase o pedeapsă de un an Si 
trei luni închisoare pentru furt. 
Mergînd la Șantierul de con- 
strucții nr. 1 Arad, chipurile 
să se încadreze în muncă, a rost 
găzduit la dormitoarele comune 
ale muncitorilor de aici. Profi- 
tind de aglomerație și de încre
derea gazdelor, n-a ezitat să le 
fure banii pe care îi aveau 
asupra lor pentru întreținere. 
Nici organele de justiție n-au... 
ezitat să-i aplice pedeapsa le
gală.

HOȚII OE biciclete

în decurs de o jumătate de 
an. Ștefan Sandachi din Bucu
rești. str. Eugeniu Carada. sec
tor 4 (19 ani), și Valentin Dinu 
din Str. Podarului, sector 5 (24 

ambii fără ocupație, au 
furturi ae

ani), 
comis mai multe 
biciclete. Sperînd să se îmbo
gățească pe seama altora, prin 
acest nedemn procedeu, și-au 
extins „activitatea" asupra 
autoturismelor, furîndu-le sau 
sustrăgînd din ele diverse obiec
te. Asta pînă cînd organele 
Circumscripției 12 miliție *M-au 
depistat și le-a întrerupt acest 
traseu periculos pe care apu
caseră.

CURIOZITATE NEFASTA

Am atras atenția și cu alta 
ocazie asupra consecințelor 
grave determinate de lipsa ae 
supraveghere a copiilor. Un caz 
asemănător îl reprezintă mino
rul. în vîrstă de 3 ani, Ioan 
Filip, din comuna Hărman 
(Brașov). Scăpat de sub atenție, 
s-a jucat cu o sîrmă, introdu- 
cînd-o într-o priză electrică. 
Copilul a fost electrocutat.

V. RAVESCU

onstanța 
ilia — 
i drum ? 
tegoric nu. 
numai din punct 

de vedere al navi- 
Constanța — Aus- 

i exact : Constanța — 
portul de destinație), 

prtn ineditul său echivalează cu 
o descoperire.

In salonul comandantului, 
cițive membri ai echipajului re
fac traseul acestei descoperiri. 
LPină la Singapore mai fuse
sem. In general, acesta este cel 
mai sudic punct asiatic atins 
pină acum de navele noastre. 
De aici, insă"... Da, pină la Sin
gapore — adică tradiționalul 
traseu : Constanța — Meditera- 
na — Suez — Marea Roșie — 
Oceanul Indian cu Marea Ara
biei — Sri Lanka — Strimtoa- 
rea Malacca — marinarii noștri 
făcuseră numeroase voiajuri, in 
misiunile lor de „purtători de 
cuvint" ai intereselor țării, ai 
sentimentelor românești de pri
etenie și pace pentru prietenii 
de pretutindeni. De la Singa
pore. insă, începe aventura cu
noașterii. brodată cu intim- 
plări mai mult sau mai puțin 
prevăzute, cu situații și eveni
mente deosebite — așa cum 
sint ele consemnate in jurnalele 
de bord și-n inimile oamenilor 
— din care reținem două, pen
tru a exemplifica temeritatea și 
înalta pregătire a echipajului. 
Din Singapore urmează trece
rea prin Marea lawei, Flores, 
Insula Timor, prin Marea Ara- 
furei apoi, Golful Carpentaria, 
Strimtoarea Tores, de-a lungul 
Marii Beriere de Corali (impli
cit coasta Australiei), Brisbane 
și, in sfirșit, portul Kembla, si
tuat la 40 de mile de orașul 
Sydney.

o*sșer. la radiatelegra- 
HA, tâmârr. atotoriri — toți Ia 
m loc. cu ieșita răspundere eu 
crre r zr ;xrem:i de către pa- 
tne. Frertag $te*ca. comandaw- 
tal. s-e 41 de eei fi 21 de cind 
M află pe aure. De 13 cai con
duce acre. A scnpd pe Ardeal. 
Brasov. Pra ho*.a. Vrancea, Cu- 
gt". Trar.snvama. „Dormeam, la 
ișcepuxul meseriei, in hamacuri, 
r.:e 5—4 inși intr-o cabina*1 — 
•j-u fjn. ne. cnăriada-mi confor
tul cu cere este dotată acum 
aere : rieccre Tunifir, eabina 
hu : fiecare cabină, o mică $i 
cochetă ganonieră- Jinga Sorin 
este utecist, are numai 28 de

tînăr. la primul voiaj, biografia 
lui este mai spectaculoasă. De 
fel din Ialomița (comuna Movi
la). a făcut mai intii o școală 
profesională de construcții, a 
lucrat la Combinatul siderurgic 
din Galați ca termoenergetician, 
liceul seral apoi, o școală teh
nică. armata — la marină. Aici, 
:n timpul stagiului militar și-a 
descoperit vocația. In aceeași 
toamnă a devenit student al 
Institutului de marină „Mircea 
cel Bătrin". Acum imi vorbește 
despre momentul emoționant al 
constituirii organizației U.T.C. 
de vas înainte de plecarea in 
cursă, despre sarcinile concrete

oamenilor în arta navigației, în
torsul a constituit adevărata 
probă de rezistentă a navei. In 
Marea Arabiei am navigat pe o 
furtună cu vînt de forța 10 (ri
dică 80 km. pe oră ; peste vin- 
tul de forța 12 este decretat 
uraganul — n.n.). Șase zile 
ne-am luptat cu valuri de 10— 
14 metri înălțime. în Marea Ro
șie. apoi, am trecut printr-o 
furtună de nisip. Sînt foarte 
periculoase furtunile de nisip, 
ele iau forma țărmului și dacă 
nu ești stăpîn pe navigație riști 
să schimbi direcția și să te îm
potmolești în adevăratul țărm“.

CONSTANȚA KEMBLA
marinarilor ți perfecțiunea na
vei asigura înaintarea printre 
aceste viclene, nenumărate, 
scylle ți charybde. Nava Bocșa 
a trecut cu succes. apoi, timp 
de patru zile ți patru nopți, 
de-a lungul Marii Bariere de 
Corali ce măsoară 1317 mile ! 
Pentru că tot timpul, ceas de 
ceas, minut de minut, la cirma 
ei a vegheat brațul viteaz al 
marinarului.

C
ine sini, la urma 
urmei, acești oa
meni ? Ei se nu
mesc simplu : Jin
go Sorin. Onicescu 
Constantin. Frei- 

Carpov Alexan- 
Ion, Manole Au- 

și mai simplu :

Ștefan,
Jercan 

ori,
Nicolae. Vlad. Mihai, Du-

tap 
dru, 
rel;
Ion. .. ____ , ____  ___ _
mitru. Petre. Mircea. O familie 
de marinari alcătuită din 36 de 
membri, fiecare cu răspunderea 
sa pe vai — de la comandant,

ani. din care 8 de marinărie. 
Virata nu-l împiedică, insă, să 
fie secundul vasului, a doua 
mare responsabilitate pe navă. 
11 întreb cit a văzut din lume. 
..Cit n-am văzut, mai bine — 
imi răspunde — că in afară de 
Japonia. Norvegia și Suedia am 
văzut toată lumea1*. Cu el se 
împlinește o veche tradiție mari
nărească in familie, începută de 
bunic. Onicescu Constantin, 
constănțean, ca majoritatea na
vigatorilor, este șef R.T.G. (ra
diotelegrafiei și secretarul orga
nizației de partid de pe vas. El 
asigură legătura cu țara, cu tot 
ce se intimplă in patrie. „Sin- 
tem la curent cu întreaga viață 
social-politică, ne bucurăm de 
fiecare succes obținut în muncă 
de către concetățenii noștri, în 
rînd cu care ne aducem contri
buția noastră specifică". în 
sfirșit, un alt interlocutor : Jer- 
can Ion, ofițer III maritim, se
cretarul organizației U.T.C. Deși

ale celor 16 uteciști. Devenit 
constănțean prin profesie și că
sătorie — și el a fost adoptat de 
tradiția marinărească : trei 
cumnați împreună cu socrul lor 
își petrec viața pe mare.

„Gind am ajuns în portul 
Kembla — povestește coman
dantul — ni s-a făcut o primire 
de-a dreptul'impresionantă. Am 
fost vizitați de primarul orașu
lui Wollongong, presa, radioul, 
televiziunea au relatat pe larg 
despre noi. Atunci am înțeles o 
dată în plus cît de mare este 
prestigiul internațional de care 
se bucură țara noastră. Și ne-am 
mîndrit încă o dată că sîntem 
români".

încolo, aveam să consemnez, 
în carnetul de reporter, firescul 
drum de întoarcere acasă. Cu 
două „mici amendamente" — 
ține să sublinieze secundul Jin- 
ga Sorin. „Dacă dusul,— zice— 
a însemnat examenul măiestriei

înd Bocșa revenea 
la țărmul patriei, 
sub soarele de iu-, 
lie, era, de aseme
nea, o zi obișnuită, 
de data aceasta de

vară toridă. Viața orașului pulsa 
ritmic, modern, trepidant. în 
port — aceeași forfotă specifică. 
Și totuși, dată însemnată : in 
această zi de iulie, nava româ
nească Bocșa se întorcea victo
rioasă din prima cursă spre 
continentul australian. Se îm
plineau astfel două luni și ju
mătate de călătorie, măsurind 
exact distanța Ecuatorului. (Cu 
prilejul acestui voiaj, Bocșa re
purta încă un succes : este pri
ma navă care a trecut prin ca
nalul Suez, după redeschidere, 
cu cel mai mare pescaj : 38 de 
picioare, adică 12 metri adin- 
cime).

...Imi iau rămas bun de la te
merarii interlocutori, păstrind 
alături de inimă două repere in- 
tilnite la țărmul mării : nava 
Bocșa și vasul Independența, 
de 150 000 tone, aflat in cons
trucție. Două repere, două sem
ne ale prezentului românesc, 
două puncte cardinale determi
nate de muncă eroică a omului.
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ÎNTILNIREA PRIETENEASCA A REPREZENTANȚILOR 
TINERETULUI ROMÂN Șl Al TINERETULUI SOVIETIC 
Primul ministru al guvernului, alți tovarăși din conducerea 
partidului și statului au primit delegația tineretului sovietic

Tovarășii Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
ministru al guvernului, Emil 
Bobu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Cornel Burtică, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., au 
primit, miercuri după-amiază, pe 
tovarășii Evgheni Teajelnikov, 
prim-secretar al C.C. al Uniunii 
Tineretului Comunist Leninist 
din U.R.S.S., conducătorul dele
gației sovietice care participă la 
întilnirea prietenească a repre
zentanților tineretului român și 
ai tineretului sovietic, Vladimir 
V .Grigoriev, secretar al C.C. al 
U.T.C.L., Iuri P. Artiuhin, avia
tor cosmonaut, Erou al Uniunii 
Sovietice, Tatiana V. Fedorova, 
director adjunct al întreprinde
rii de construcții de metrou din 
Moscova, Erou al muncii socia
liste, Baltronas V. Staseevici, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C.L. 
din R.S.S. Lituaniană, pe alți 
membri ai delegației.

La primire au luat parte to
varășul Ion Traian Ștefănescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
membri ai Biroului C.C. al 

. U.T.C. și ai Consiliului 
..^4 U.A.S.C.R., alți membri ai de

legației tineretului român.
A fost de față V. I. Drozden

ko, ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București.

Adresîndu-se celor prezenți, 
tovarășul Manea Mănescu a 
spus : Este deosebit de plăcut 
pentru noi să folosim fericitul 
prilej al acestei reuniuni tovără
șești cu reprezentanții tinere
tului român, și ai tineretului 
sovietic spre a vă ura, din 
partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a 
secretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, suc
ces deplin în rodnica întîlnire 
prietenească găzduită pe pă- 
mintul patriei noastre, Româ
nia socialistă.

Manifestarea dumneavoastră 
are loc pe fundalul bunelor re
lații tradiționale statornicite

Manifestări 
din cadrul zilei a treia

a re- 
român 
a con-

mesei 
tinere- 
artisti- 
și mo- 

. . La a- 
participat

Culturii și 
la Comi- 
al vete- 
antifascist 

luptători 
vizitate 

de 
In-

întilnirea prietenească 
prezentanților tineretului 
și ai tineretului sovietic 
tinuat miercuri printr-o suită de 
manifestări politice și cultural- 
artistice, organizate atît la 
București, cît și în alte localități 
din țară.

In cursul dimineții, la Aca
demia „Ștefan Gheorghiu", s-au 
încheiat lucrările seminarului 
bilateral intitulat „Activitatea 
Uniunii Tineretului Comunist 
pentru mobilizarea tineretului 
român la îndeplinirea hotărî
rilor celui de-al XI-lea Congres 
al Partidului Comunist Român 
și activitatea Uniunii Tineretu
lui Comunist Leninist pentru 
mobilizarea tineretului sovietic 
la îndeplinirea hotărîrilor celui 
de-al XXV-lea Congres al Par
tidului Comunist al Uniunii So
vietice". Seminarul a prilejuit 
un larg schimb de experiență a- 
supra conținutului muncii și 
metodelor folosite de organiza
țiile de tineret din cele două 
țări, cu privire la activitatea de 
«ducare revoluționară a tinerei 

K J^nerații. în plen și pe secțiuni, 
au fost abordate aspecte spe
cifice ale activității în rîndurile 
tineretului muncitoresc și sătesc.

Au luat sfîrșit, de asemenea, 
dezbaterile din cadrul 
rotunde cu tema „Rolul 
tului din sfera creației 
ce, în educarea estetică 
rală a tinerei generații", 
ceastă reuniune au —
tineri creatori din domeniile li
teraturii, muzicii. teatrului, 
plasticii din România și Uniu
nea Sovietică.

Grupuri ale delegației sovie
tice au efectuat, după-amiază, 
vizite la Asociația Română pen
tru Legăturile de Prietenie cu 
U.R.S.S., la Ministerul Industri
ei Construcțiilor de Mașini, la 
Ministerul Educației și Invăță- 
mîntului. la Consiliul 
Educației Socialiste, 
tetul organizatoric 
rănilor din războiul 
și Comitetul foștilor 
antifasciști. Au fost 
totodată, întreprinderea 
mașini grele — București, 
stitutul Politehnic din Capitală, 
întreprinderea agricolă de stat 
,.30 Decembrie" din județul Il
fov și studiourile cinematogra
fice Buftea. Oaspeții s 
au fost întâmpinați de 
zentanți ai organelor de 
membri ai conducerilor 
prinderilor și instituțiilor, 
cători ai organizațiilor de 
și A.S.C., care le-au prezentat 
aspecte semnificative ale acti
vității lor, rezultatele obținute 
la locurile de muncă, în îndepli
nirea sarcinilor de producție, în 
desăvîrșirea perfecționării po
litice $i de specialitate.

Oaspeții de onoare și alți 
membri ai delegației sovietice 
au avut, de asemenea, întilniri 
cu tineri muncitori, studenți și 
elevi din județele Argeș, Pra
hova, Dîmbovița, Brașov și Con
stanța.

La Complexul cultural-spor- 
tiv universitar „Lacul Tei", în 
fața a sute de tineri, formații 
artistice românești și sovietice 
au susținut un frumos specta- 

* col de cîntece și dansuri.
Seara, la Casa de cultură a 

studenților „Grigore Preoteasa" 
unde își desfășoară activitatea 
Clubul delegației sovietice pe 
toată durata întilnirii priete
nești a reprezentanților tine
retului român și ai tineretului 
sovietic, precum și la alte clu
buri și case de cultură ale ti
neretului. s-au desfășurat pro
grame culturale, seri distracti
ve. care au cuprins și spectaco
le ale formațiilor artistice și 
filme documentare.

sovietici 
repre- 
partid, 
între- 

condu- 
U.T.C.

socialistă

asemenea
întilnirea

în-

între România și Uniunea So
vietică, între Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, al dezvoltă
rii continue, pe o bază solidă, a 
legăturilor prietenești, de cola
borare tovărășească, dintre ță
rile. partidele și popoarele 
noastre. Aș dori să subliniez că 
o contribuție hotărîtoare la 
dezvoltarea acestor relații au 
adus și aduc intilnirile fructu
oase dintre secretarii generali 
ai partidelor noastre, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Leonid 
Ilici Brejnev : după cum cu
noașteți. în cadrul întrevederii 
desfășurate, ieri, în Crimeea, 
conducătorii celor două partide 
au reafirmat, încă o dată, ho- 
tărîrea de a adînci relațiile 
dintre cele două partide, de a 
întări în continuare legăturile 
frățești dintre popoarele noas
tre, dintre România 
și Uniunea Sovietică.

Desfășurată sub 
luminoase auspicii, 
prietenească a reprezentanților 
tineretului român și ai tineretu
lui sovietic a fost temeinic 
drumată de caildele cuvinte 
dresate participanților de 
varășii Nicolae Ceaușescu 
Leonid Ilici Brejnev, care 
subliniat însemnătatea ei, pen
tru mai buna cunoaștere reci
procă, pentru intensificarea 
schimbului de experiență și a 
conlucrării dintre organizațiile 
revoluționare de tineret din cele 
două țări, pentru întărirea prie
teniei și dezvoltarea colaborării 
pe multiple planuri. între parti
dele și popoarele noastre.

Antrenată in activitatea con
structivă a întregului popor 
român, tînăra generație a Româ
niei socialiste, sub conducerea 
partidului nostru, muncește cu 
entuziasm pentru realizarea 
obiectivelor Congresului al 
XI-lea al Partidului Comunist 
Român. In cele cite va zile de 
cînd vă aflați în țara noastră, 
ați putut, dragi prieteni, desigur, 
vedea unele aspecte ale înfăp
tuirilor poporului nostru în con
strucția economică și social-cul- 
turală, în opera de edificare a 
socialismului- In toate aceste 
realizări se află concretizate și

to- 
si 

au

Recepția oferită de C.C. al U.T.C.L. 
și Ambasada Uniunii Sovietice

Cu ocazia întilnirii prietenești 
a reprezentanților tineretului so
vietic și român, Comitetul Cen
tral al Uniunii Tineretului Co
munist Leninist și Ambasada 
Uniunii Sovietice au * oferit, 
miercuri seara, o recepție.

Au luat parte tovarășii Emil 
Bobu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat. Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R.. Ion 
Traian Ștefănescu. prim-secre- 
tar al C.C. al U.T.C.. Constan
tin Oancea, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, membri ai

Tmeri sovietici și români in vizii* la Ic: re prinderea de mașini jrele 
din București

La Institutul Politehnic oaspeții sin’ informați pe larg cu aspecte 
din formarea tinerilor specialiști

Despre munca și viața noastră,
despre prietenie

O nouă zi — a treia — în cadrul numeroaselor manifes
tări prilejuite de întilnirea prietenească dintre reprezentanții 
tineretului român și ai tineretului sovietic. Fie că este vorba 
de seminarul bilateral care a oferit ocazia unui bogat schimb 
de experiență pe tema participării tineretului la înfăptuirea 
sarcinilor deosebite pe care partidele din țările noastre le-au 
stabilit Ia ultimele congrese, de masa rotundă a tinerilor crea
tori, de vizitele și convorbirile fructuoase efectuate in între
prinderi și instituții bucureștene sau in alte județe ale țării, 
de suita spectacolelor sau de intilnirile calde, prietenești — 
toate aceste momente au contribuit la aprofundarea cunoaș
terii preocupărilor și activității multilaterale a tinerilor din 
România socialistă și Uniunea Sovietică, la întărirea priete
niei româno-sovietice. Prezenti la asemenea momente, repor
terii și fotoreporterii ziarului „Scinteia tineretului’4 au con
semnat în carnete și au înregistrat pe peliculă imagini, opinii 
și impresii semnificative ale participanților la această mani
festare.

Miercuri la prinz s-a încheiat 
una din principalele manifestări 
desfășurate în cadrul întilnirii 
prietenești — seminarul bilate
ral. După două zile de dezbateri 
rodnice, dominate de spiritul 
prieteniei, al colaborării — par
ticipanta la seminar și la masa 
rotundă s-au raliat altor acți
uni, cu sentimentul că au adus 
o contribuție prețioasă la succe
sul întilnirii.

Timp de două zile, Valerii 
Kuzmin, prim-secretar al 
U.T.C.L. din R.S.S.A. Tătară, 
s-a aflat la Comisia pentru pro
blemele tineretului muncitoresc. 
Sîntem foarte bucuroși că ne-am 
întîlnit la această reuniune 
grietenească — ne-a spus el.

>orim ca această atmosferă cal
dă, sinceră să domine relațiile 
dintre organizațiile noastre de 
tineret. Ne-au fost create 
aici condiții bune de cu
noaștere, tovarășii români ne 
înconjoară cu grijă și dragoste, 
ii simțim ca adevărați prieteni 
La această atmosferă au contri
buit și cuvintele emoționante a- 
dresate de secretarul general al 
P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, întilnirii noastre 

I prietenești, fapt care dovedește 

eforturile creatoare ale harnicu
lui nostru tineret, care își adu
ce o însemnată contribuție la 
realizarea Programului de fău
rire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Ne bucură din toată inima mă
rețele realizări, pe planul con
strucției materiale și spirituale, 
obținute de popoarele țării ve
cine și prietene, pentru transpu
nerea în viață a Programului 
stabilit de Congresul al XXV-lea 
al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice; ne este plăcut să 
subliniem contribuția activă a 
tineretului sovietic la înfăptui
rea obiectivelor de dezvoltare 
economico-socială a patriei dum
neavoastră, in vederea asigură
rii progresului neîntrerupt al 
Uniunii Sovietice pe calea co
munismului.

Sîntem profund convinși că 
întilnirea prietenească ce se 
desfășoară intre reprezentanții 
tineretului român și ai tinere
tului sovietic va constitui o im
portantă contribuție la dezvolta
rea unei tot mai strînse colabo- 
borări între popoarele și țările 
noastre. în ridicarea bunăstării 
oamenilor muncii din România 
și Uniunea Sovietică, în întări
rea i 
pentru 
■pace și 
lume.

solidarității lor in lupta 
socialism, securitate, 

progres în întreaga

Dragi tovarăși și prieteni,

Vă rog să-mi îngăduiți ca, în 
numele conducerii partidului și 
statului nostru, a secretarului 
general al partidului și pre
ședintelui României socialiste, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, să 
urez succes deplin, în conti
nuare, frumoasei dumneavoastră 
întilniri tinerești, expresie eloc
ventă a prieteniei frățești dintre 
România socialistă și Uniunea 
Sovietică.

Vă felicit pentru întilnirea 
dumneavoastră fructuoasă.

Răspunzind, tovarășul Evgheni 
Teajelnikov a spus : Permi- 
teți-mi, în primul rind. să vă 
mulțumesc sincer, din toată ini
ma. pentru cuvintele bune trans
mise și urările exprimate de

Biroului Comitetului Central al 
U.T.C și Consiliului U.A.S.C.R., 
numeroși reprezentanți ai tine
retului român.

Au participat tovarășii Ev
gheni Teajelnikov, prim-secretar 
al Comitetului Central al Uniu
nii Tineretului Comunist Leni
nist. conducătorul delegației ti
neretului sovietic, V.I. Drozden
ko. ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București. Vladimir V. 
Grigoriev, secretar al C.C. al 
U.T.C.L., membri ai delegației 
sovietice.

Recepția s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă prietenie.

participanților la această mani- 

grija deosebită pe care Parti
dul Comunist Român o acordă 
tinerei generații. Mi-arn putut 
da seama, din discuțiile avute 
cu diferiți prieteni români, dc 
seriozitatea cu care tineretul din 
România este angajat in cons
trucția socialismului. Doresc să-i 
urez tot mai mari succese in în
deplinirea hotărîrilor Congresu
lui al XI-lea al P.C.R., fiind în
credințat că prietenia noastră se 
va dezvolta continuu in intere
sul socialismului, al comunismu
lui, al afirmării tinerilor din 
cele două țări.

L-am întîlnit ’ în sala în care 
își desfășura lucrările comisia 
pentru problemele tineretului 
muncitoresc. Se numește Ion 
Tarta și este secretar al comi
tetului U.T.C. de la întreprin
derea „Unio" din Satu Mare. Ru
gat să ne împărtășească impre
siile de la manifestarea la care 
ia parte ne-a spus : „Consider 
că întilnirea la care particip 
este un nou prilej de adincire a 
cunoașterii reciproce a activită- 

. ții și realizărilor tineretului ro
mân și sovietic. Ea ne oferă 
posibilitatea, de a face un util 
schimb de păreri și de experien-

în 
pămint 

socialiste. în 
putem afirma cu 
convingere că aceas-

dumneavoastră, tovarășe Manea 
Mănescu, la adresa partidului 
nostru, poporului, Comsomolului 
leninist și a tineretului sovietic.

Comsomoliștii, întregul tineret 
sovietic au întimpinat cu 
profundă satisfacție întilnirea 
din Crimeea dintre tovarășul 
Leonid Ilici Brejnev, secretar 
general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, și tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, care 
va servi cauzei consolidării con
tinue a frăției revoluționare și 
a solidarității popoarelor țărilor 
noastre.

In spiritul relațiilor frățești, al 
prieteniei și înțelegerii recipro
ce care s-au instaurat intre 
partidele și statele noastre, se 
întăresc și se dezvoltă relațiile 
de prietenie intre Comso- 
molul leninist și Uniunea Tine
retului Comunist din România. 
O dovadă convingătoare a aces
tui fapt o reprezintă întilnirea 
noastră care se desfășoară 
prezent pe ospitalierul 
al României 
prezent 
deplină 
tă sărbătoare a tinereții con
stituie o demonstrație vie a 
prieteniei și colaborării dintre 
uniunile noastre frățești de ti
neret. a fidelității tinerei gene
rații față de steagul atotbiruitor 
al marxism-lenini5mului și in
ternaționalismului socialist.

Am întimpinat. fiecare dintre 
noi, cu un sentiment de mare 
recunoștință și mulțumire cu
vintele salutului cordial al to
varășului Leonid Ilici Brejnev. 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, și ale me
sajului tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al 
Partidului Comunist Român, a- 
dresate participanților la această 
întîlnire de prietenie. Bucu- 
rindu-se în mod sincer și pro
fund de realizările oamenilor 
muncii, comuniștilor și ale ti
neretului Republicii Socialiste 
România in făurirea societății 
socialiste multilateral 
tate. comsomoliștii. 
Patriei lui Lenin urează din toa
tă inima tinerelor și tinerilor 
din România noi victorii in 
muncă, succese remarcabile la 
învățătură pentru triumful 
idealurilor comunismului.

Vă rugăm să transmiteți Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român. recunoștința noastră 
sinceră și urările cele mai bune. 
Ca semn de recunoștință și 
profundă stimă, permiteți-ne să 
înminăm Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român por
tretul lui Vladimir Bici Lenin.

Tovarășii din conducerea par
tidului și statului nostru s-au 
întreținut, apoi. într-o ambianță 
cordială și de caldă prietenie, cu 
reprezentanții tineretului ro
mân și ai tineretului sovietic.

dezvoi- 
tineretul

desfășurat în cadrul 
în comisia din care

o-

de

ță în cele mai diverse domenii 
de activitate in care sint anga
jați tinerii din România și 
U.R.S.S. Un exemplu grăitor in 
acest sens a fost și seminarul 
bilateral 
întilnirii. __
am făcut parte s-a discutat a- 
mănunțit, deschis și prietenește, 
despre o serie întreagă de pro
bleme care privesc viața și 
munca tineretului muncitoresc 
din țările noastre, s-au pus în
trebări și s-au făcut expuneri 
interesante, care cred că au 
ferit multe date, elemente și 
aspecte noi.

Ne-am bucurat cu toții 
mesajele transmise acestei ma
nifestări de secretarul general 
al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și de secreta
rul general al C.C. al P.C.U.S., 
tovarășul Leonid Brejnev, 
mesaje care reflectă grija și a- 
tenția deosebită acordată de 
conducerea celor două partide 
tinerei generații și dezvoltării 
relațiilor dintre U.T.C. și 
U.T.C.L.. dintre țările și po
poarele noastre. Mă bucur că 
iau parte la această intilnire 
care atît prin conținutul bogat, 
cît și prin atmosfera călduroa
să în care se desfășoară, este, 
realmente, o manifestare a pri
eteniei. Aș vrea să vă mai spun 
că această atmosferă ne este fa
miliară, deoarece la nivelul ju
dețului Satu Mare întreținem 
relații prietenești cu organiza
ția U.T.C.L. din regiunea Za- 
karpatî din R.S.S. Ucraineană, 
cu care avem întilniri, schimburi 
de delegații și vizite devenite 
deja tradiționale".

Acest schimb de experiență, 
ne relata tinăra Florica Dîrian. 
de la I.A.S. Insula Mare a Bră
ilei. este deosebit de util și in
teresant pentru activitatea or
ganizațiilor de tineret din cele

Intelectualii satului,
oamenii satului

Așezare atestată documentar 
de peste 500 de ani, comuna 
Buciumi cunoaște o deosebită 
dezvoltare. Nu peste mult timp, 
în etapa a doua de sistemati
zare a județului Sălaj, comuna 
va fi urbanizată. In ce măsură 
intelectualii satului sint și oa
menii lui este întrebarea pe 
care am adresat-o lui Ion Opriș. 
vicepreședintele Consiliului 
popular : „Cred că o primă 
constatare s-ar putea referi la 
stabilitatea specialiștilor, a ce
lor care, după anii facultății, au 
optat pentru viața in comună, 
legindu-și întreaga activitate de 
obiectivele noastre. Navetiștii 
sint puțini, dar și aceștia parti
cipă cu tragere de inimă, fie la 
lucrările agricole, fie la cons
trucțiile comunei noastre. Parti
ciparea lor este oglindită și in 
numeroasele diplome obținute 
de formațiile de fluierași și de 
coriști".

Munca depusă cu pasiune de 
cadrele didactice se poate ob
serva trecind doar prin școală, 
în care atmosfera vacanței nu 
și-a lăsat definitiv amprenta, 
în fiecare clasă, pregătită ast
fel, incit și mîine s-ar putea 
relua cursurile, dincolo de cu
rățenie și ordine impresionează 
nivelul dotării cu material di
dactic : televizoare, truse mo
derne de fizică, chimie, hărți 
literare, osciloscoape.

Nicolae Știrb, directorul Școlii 
generale din Bogdana, a rămas 
in comună atras de dragostea 
pentru copii, de pasiunea de
pusă pentru educația lor. De
votamentul față de viitoarele 
promoții de intelectuali ai sa
tului se oglindește și in procen
tul. deloc neglijabil, de 95 la 
sută absolvenți care își conti
nuă studiile Ia alte unități șco
lare din județ, pentru a reveni 
să lucreze în locurile natale, 
unde alfabetul muncii se învață 
într-un complex de ateliere în 
care războaiele de țesut se ală
tură secției de lăcătușerie. iar 
cercurile de agricultură, car
ting. foto au încăperi bine do
tate pentru activitatea elevilor.

Dezbaterile desfășurate 
Dină in prezent la cel de ai 
5-lea Forum național al Pio
nierilor care și-au stabilit 
tabăra de vară la Grupul 
școlar al Combinatului si
derurgie din Galați au rele
vat. înainte de toate, exis
tența unor game largi de 
forme și modalități folosite 
de organizații, de consiliile 
și comandamentele pionie
rești. în activitatea de edu
care comunistă a purtători
lor de cravate roșii cu tri
color. Printre cei multi care 
și-au ..împărtășit experien
ța* reținem numele Mari le
ne: Ispas din Mirăalău. ju
dețul Aibă. Cătălinei Stan 
din Tulcea si al lui Petncâ 
Bancioc din Balintești, ju-

două țâri, fttnded el a prilejuit 
o reliefare a unei game diverse 
de modalități de lucru cu tine
rii. Atmosfera prietenească, des
chisă, sinceră in care s-au des
fășurat lucrările seminarului, 
toată activitatea de pină acum 
au contribuit la apropierea, la 
mai buna cunoaștere, la întări
rea prieteniei dintre noi.

al 
din 
in-

Oleg Ivanov, secretar 
Uniunii compozitorilor 
R.S.FS.R., care participă la 
tUnirea prietenească impreună 
cu soția sa, Ludmila Popilina, 
solistă a Ansamblului de balet 
al U.T.C.L., ne-a declarat : 
„Este foarte semnificativ faptul 
că întilnirea noastră se bucură 
de o atenție deosebită din par
tea secretarului general al 
P.C.R.. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. și a secretarului ge
nera! al C.C. al P.C.U.S., tova
rășul Leonid Brejnev, care 
au adresat cuvinte frumoase ti
neretului țărilor noastre, ce 
au idealuri și obiective comune 
de muncă și luptă — construi
rea socialismului și comunismu
lui in țările noastre.

La această manifestare se sim
te puternic exprimată prietenia, 
îmi place tineretul român, este 
sincer și prietenos. Pină in pre
zent, întilnirea se desfășoară 
sub semnul unei prietenii ade
vărate intre tinerii români și so
vietici. schimbul de opinii este 
rodnic, iar acest început bun ne 
permite să apreciem că prezen
ta manifestare va contribui la 
dezvoltarea pe mai departe a 
legăturilor tradiționale dintre 
cele două țări și popoare, a ti
nerilor români și sovietici.
Anchetă realizată de :

GH. SPRINȚEROIU 
BAZIL ȘTEFAN

Fotografii de : Gh. Cucu, 
V. Ranga, O Plecau

De numai doi ani de zile lu
crează la C.A.P.-Bucium și in
ginerul Vasile Cuceuan, absol
vent al Facultății de horticul- 
tură din Iași. Fiindcă în a- 
ceastă perioadă și-a satisfăcut 
stagiul militar nu a putut fi 
prezent la un întreg ciclu agri
col. Din acest an și-a început 
cercetările în vederea optimi
zării unor soiuri din perimetrul 
pomicol al comunei. „Am fost 
primiți foarte bine, nu numai 
de oamenii acestui sat de sub 
munte, dar și de colegii sta
biliți mai de mult aici. Alături 
de mine lucrează și soția mea, 
care a absolvit aceeași facul
tate. anul trecut. Nu regretăm 
opțiunea fiindcă aici ne putem 
împlini profesional, putem con
tribui prin pregătirea noastră 
la dezvoltarea comunei". Re
zultatele muncii celor doi ti
neri specialiști, alături de ti
nerii din colectivul de muncă 
al C.A.P.-ului. încep să se re
flecte in... locul trei pe județ, 
în integrarea in viitoarea fază 
de dezvoltare, cind vor începe 
să fie mecanizate și lucrările 
aflate în terenurile în pantă, 
cînd investițiile — circa două 
milioane lei — vor contribui 
decisiv la sporirea belșugului 
pentru oamenii comunei. Un 
bloc cu patru apartamente
găzduiește o parte dintre inte
lectualii satului. „In curînd,
îmi snunea tovarășul vicepre
ședinte 
struct ia 
școală 
sală de 
construi---------- ----------
care vin să muncească aici și 
trebuie să se simtă „ca acasă".

Cei trei tineri pe care 
i-am întîlnit în Buciumi și-au 
legat viața de realitățile satului 
socialist oferind semenilor ro
dul studiilor din anii facultății, 
primind respectul firesc, dato
rat muncii, pasiunii, evidentu
lui aport adus vieții social- 
economice și comunei.

Opriș. alături de con- 
.. complexului" — noua 
generală cu ateliere și 
gimnastică, vom mai 
un bloc pentru toti cei

C. STANCULESCU

sar-

Activitate bogată în tabăra de vară a celui 
de-al 5-lea Forum național al pionierilor 

dețul Galați, care au insis
tat îndeosebi asupra unor 
modalități eficiente de edu
care prin muncă și pentru 
muncă a pionierilor și șco
larilor.

Momente de mare emoție 
au trăit cei din tabără și cu 
prilejul depunerii mandate
lor de către 20 de locțiitori 
ai președintelui Consiliului 
național al organizației pio
nierilor. în raportul prezen
tat de fiecare pionier loc
țiitor s-a analizat propria 
activitate, dar și a coman
damentului din care face 
parte, s-au evidențiat efor
turile depuse pentru cunoaș
terea si însușirea documen
telor de partid, pentru for
mularea unor măsuri efi
ciente în îndeplinirea
cmilor stabilite de cea de-a 
III-a Conferință națională 
a organizației pionierilor. 
Multe referiri au avut In 
vedere colaborarea dintre 
organizațiile U.T.C. și orga
nizațiile pionierilor, acțiuni 
inițiate în comun. precum 
„Pionierii întreabă, utecistii 
răspund" sau expedițiile 
..Cutezătorii" desfășurate și 
eu participarea unor ute- 
cisti.

Activitatea din tabără 
oglindește cu varietate pe 
cea curentă, din organizații, 
din scoli.

Cînd transmitem aceste 
rînduri. pionierii participant 
la Forum se află în Deltă la 
Sulina. Se vor întoarce de 
acolo nu numai impresionați 
de frumusețile Deltei, ci si 
în posesia a noi cunoștințe 
Si deprinderi în organizarea 
de acțiuni atractive cu pio
nierii. hotăriți să facă și mal 
mult pentru a răsplăti grija 
cu care sînt înconjurați. 
Prin toate acțiunile sale, 
prin tot ce a prilejuit pină 
în prezent sutelor de pârti
ei pan ți. Forumul de la Ga
lați se dovedește o bună 
scoală de pregătire a celor 
mai tineri activiști, a celor 
care în perioada următoare 
au un rol important în în
deplinirea exemplară a sar
cinilor stabilite de cea de-a 
IlI-a Conferință națională 
a organizației pionierilor.

ION CHIRIC I

Zile decisive in campania griului
• ALBA: Sporește viteza 
de lucru a combinelor

(Urmări din pag. I) 

paiele de pe întreaga suprafață 
recoltată. Păstrind constant 
acest ritm de muncă, ei au 
reușit să însămînțeze și cea de 
a doua cultură in proporție de 
sută la sută.

Ritmul recoltatului se inten
sifică și în cooperativele agri
cole de producție. Cu mijloace
le mecanice care zilnic ies in 
lanuri se asigură o viteză de 
înaintare a combinelor de 2 500 
de hectare. Aceasta înseamnă 
că în maximum 4 zile bune de 
lucru secerișul griului se va 
încheia in toate unitățile agri
cole cooperatiste. Pentru balo- 
tatul și transportul paielor au 
fost antrenați toți locuitorii sa
telor, tineri și vîrstnici, pentru 
a se reduce decalajul intre 
recoltat și eliberat terenul de 
paie.

La cooperativa agricolă de 
producție din Vințul de Jos mai 
sînt de recoltat doar 50 de hec
tare de grîu. Ieri, patru com
bine — două „Gloria" și două 
C-l — reduceau simțitor din ul
timele suprafețe rămase. Cor
nel Dat fi Afilică Strugaru

JLVMEÂ IPEljLOR

DEMOCRAȚIA 
SOCIALISTĂ - 
cadrul obiectiv 

de afirmare 
a personalității

Democrația, ca una din valo
rile cardinale ale societății so
cialiste românești, aflată per
manent in atenția partidului 
nostru, este, în egală măsură, 
un generos subiect atît de dez
batere teoretică, cît și de largă 
discuție publică.

Se intimplâ, uneori, să auzim 
făcîndu-se diverse comparații 
Intre democrația de tip socialist 
și cea de tip burghez. Faptul în 
sine nu este negativ, dimpo
trivă, asemenea comparații, 
dacă sînt judicios fundamenta
te științific, dacă cei în cauză 
sint bine informați asupra rea
lităților noastre și a celor capi
taliste (informare, deseori, ho- 
tărîtoare), nu pot decît să evi
dențieze superioritatea incon
testabilă a democrației noastre 
socialiste.

O confuzie mai frecventă 
identifică adevărata democrație 
cu democrația de nuanță, să-i 
spunem, anarhistă •— specifică, 
in mare măsură, democrației 
burgheze. „Acolo unde pot face 
absolut orice îmi trece prin 
cap, acolo e democrație" — cam 
aceasta e esența acestei con
cepții, foarte apropiată și de 
ideea „libertății absolute", neîn
grădite in nici un fel, a indi
vidului. Or, asemenea „demo
crație", „libertate" implică și 
libertatea suprimării altui in
divid sau tocmai a promotori
lor unei atari concepții. Sigur, 
este uh exemplu extrem, din
colo de el, insă, trebuie subli
niat că democrația socialistă 
este total opusă unei asemenea 
„democrații", în primul rind 
prin faptul că — așa cum 

tovarășul Nicolae 
în expunerea la 

educației politice și 
socialiste — este o de-

nu o 
egois- 
intr-o

prin 
remarca 
Ceaușescu 
Congresul 
al culturii ________ ________
mocrație a maselor muncitoare 
eliberate de exploatare, a ma
jorității, și nu a unei minori
tăți exploatatoare ; ea este 
concepută și realizată la nivel 
de colectivitate și, prin această, 
se ajunge la individ, și 
democrație individualistă, 
tă, a individului izolat 
societate ostilă ; în fine, parti
ciparea democratică a întregu
lui popor la constituirea și 
exercitarea puterii in toate do
meniile de activitate este or
ganizată, conștientă și urmă
rește realizarea intereselor ge
nerale, colective și, prin ele, a 
celor particulare.

Alteori, întîlnim concepții 
care confundă democrația reală 
cu concurența politicianistă 
pentru putere, cu spectaculo
sul, nu o dată ieftin, al unor 
campanii electorale. Nu avem, 
cel mai adesea, de-a face, în 
cadrul democrației burgheze cu 
competiția corectă, onestă, 
principială, în care să fie de
semnat cel într-adevăr mai bun 
dintre cei buni, ci cu o concu
rență aidoma, în ultimă anali
ză, celei monopoliste. Mai mult, 
declanșarea unor mecanisme 
electorale, care de care mai so
fisticate, are menirea de a crea 
o „aparență democratică" în 
ochii maselor (desigur, cît mai 
„convingătoare") ; dar cîte gu
verne burgheze, „alese demo
cratic", au uitat democrația după 
alegeri, promovînd, evident, 
numai interesele forțelor care 
le-au susținut 1 Or, de demo
crație este nevoie nu doar din 
4 în 4 sau din 5 în 5 ani, ci 
permanent. Iar această perma
nență aparține numai democra
ției socialiste, unde accentul 
cade pe exercitarea democra
tică a puterii (participarea tu
turor la elaborarea, adoptarea 
și realizarea hotărîrilor), pe 
finalitatea democratică a tutu
ror acțiunilor politice sau, alt- 

sînt cunoscuți ca cei mai har
nici și pricepuți combineri. ln 
urma lor șapte atelaje. cinci 
autocamioane și două remorci 
transportă griul spre magazii. 
Două echipe de cooperatori în
carcă baloții de paie. întreaga 
suprafață recoltată este asttel 
operativ eliberată dind posibi
litatea tractoarelor să are. să 
însămînțeze a doua cultură. 
Așa se și explica faptul câ 
aici, la Vințul de Jos. miriștea 
intră sub brazdă în aceeași zi 
cu recoltatul, iar culturile du
ble au și răsărit.

• BRAȘOV: Ritmul 
recoltării se cere 

amplificat
Prioritare pe agenda de lucru 

din județul Brașov sint acum 
lucrările de recoltare a griului 
și orzoaicei, a fînețelor. Din 
suprafața totală de 26 500 hec
tare însămînțate cu grîu, pînă 
în prezent, au fost recoltate 
doar 780 hectare. Rămîneri în 
urmă la fel de mari se înregis
trează și la recoltatul orzoaicei 
(plan 8 000 hectare — realizat 
1 740 ha). Acest ritm deosebit 
de redus denotă faptul că nu 
în toate C.A.P.-urile s-au luat 
măsurile corespunzătoare în ve
derea folosirii forței de muncă 

fel spus, necesitatea ca fiecare 
hotărire luată, fiecare acțiune 
să fie în folosul întregii socie
tăți și nu să favorizeze., nedrept, 
vreo parte a acesteia.

Alteori se discută despre ra
portul dintre tineret și demo
crație, despre democratizarea 
vieții sociale a tineretului, con
text în care se utilizează, tot 
mai des, noțiunea de „egalitate 
a șanselor" care, pentru condi
țiile capitalismului, poate fi în
țeleasă și astfel : egalitatea șan
selor a doi tineri din categorii 
sociale diferite (chiar extreme) 
de a ajunge să aibă aceeași 
școlarizare (înaltă), aceeași ca
lificare, aceeași ocupație, ace
lași venit (mare). Nu contestă 
nimeni faptul că, în unele țări 
capitaliste, fii de țărani sau 
muncitori au ajuns savanți ; 
problema este alta, și anume 
că aceste fenomene sînt mult 
mai curînd excepții și aproape 
deloc regulă. Numai în cadrul 
democrației socialiste, care a 
eradicat exploatarea omului de 
către om, diferiții factori de 
discriminare (de pildă, taxele 
școlare care, prin mărimea 
lor, exclud automat o bună 
parte a tineretului de la siste
mele de instruire mai înaltă, 
mai calificată, in capitalism, 
iar sistemele de burse repară 
„situația" ici-colo, fără a putea 
repara nedreptatea în ansam
blu), putem vorbi, așadar, de 
o autentică, material înteme
iată, egalizare a șanselor tine
rilor de a se realiza ca oameni 
multilaterali, utili societății.

Societatea noastră socialistă 
a instituționalizat democrația, 
care se regăsește în toate re
sorturile, în toate comparti
mentele sale de la viața eco
nomică și pînă la educație, la 
formarea omului nou. Ar fi 
extrem de lungă o listă a for
melor instituționale ale demo
crației în societatea socialistă 
românească, referitoare chiar și 
numai la tineret, începînd cu 
reprezentarea tineretului în 
guvern și încheind cu faptul 
că absolut oricare tinăr de la 
noi poate studia oricît de mult, 
poate învăța absolut orice me
serie pe care să o practice. Mai 
mult, el 
aceasta, 
socialistă 
care te 
devii un om in sensul deplin al 
cuvîntului, să faci permanent 
efortul de autodepășire, pentru 
a fi cît mai apt pentru partici
parea reală la viața societății, 
la soluționarea problemelor ei, 
alături de ceilalți. Astfel de
mocrația noastră socialistă de
vine sistem educațional, de for
mare a unui tip nou de perso
nalitate umană reflectînd valo
rile fundamentale politice, mo
rale, ideologice ale orînduirii.

Odată însușit acest atît de 
necesar adevăr politic — in- 
cluzînd cunoașterea democra
ției socialiste românești — 
apare, imperios necesar, mo
mentul inițiativei, al acțiunii 
umane, fără de care democra
ția nu funcționează. Democra
ția socialistă nu creează, ea în
săși, personalități multilaterale, 
oameni înaintați, de tip nou ; 
ea creează toate condițiile obiec
tive pentru oricare membru al 
societății de a deveni astfel. 
Condițiile subiective țin de fie
care individ în parte ; e vorba, 
deci, de inițiativa fiecăruia de 
a fructifica aceste condiții 
obiective, oferite de societatea 
socialistă fiecăruia dintre noi, 
de a deveni oameni demni de 
societatea comunistă de mîine.

este stimulat să facă 
fiindcă, democrația 
este o democrație 
obligă să înveți, să

MIHAIL PÎRLOG

și a timpului favorabil. Este 
adevărat că din cauza ploilor, 
combinele nu pot intra in lan, 
înregistrindu-se o viteză zilnică 
sub cea prevăzută, dar nici mă
suri de recoltare manuală, acolo 
unde timpul a fost prielnic, nu 
au fost luate. Notăm totuși pre
ocupările conducerii C.A.P. din 
Crihalma care în ciuda umidi
tății ridicate a solului a folosit 
din plin ziua de duminică — zi 
însorită în județ — pentru re
coltarea orzoaicei de pe 6 ha, 
balotarea paielor de pe o supra
față de 10 ha ca și pentru efec
tuarea arăturilor de vară pe o 
suprafață de 6 ha. De asemenea, 
Ia C.A.P. Părău. 8 combine 
..Gloria" au recoltat grîu de pe 
30 ha. Cu spor, s-a muncit și la 
Ticușul Nou și Jibert. însă în 
cele mai multe unități s-a ac
ționat sporadic. La Comăna de 
Jos. de exemplu, atît la Consi
liul popular, cît și la sediul 
C.A.P.-urilor ușile erau închise, 
duminica...........................“
repaus.

în ceea 
furajelor, 
de 40100 
zent s-au recoltat '30 000 ___
tare. Și această acțiune trebuie 
însă intensificată în special în 
zonele de munte și deal.

fiind declarată zi de

ce privește strîngerea 
din suprafața totală 
hectare, pînă în pre- 

■■■ *■* hsc-

ADINA VELEA



TELEGRAME
Tovarășii EDWARD GIEREK, prim-secretar al Comitetului Cen

tral al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, HENRYK JABLON
SKI, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Po
lone, și PIOTR JAROSZEWICZ, președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Populare Polone, au trimis tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, și tovarășului MANEA 
MĂNESCU, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste 
România, următoarea telegramă:

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit 

Polonez, al Consiliului de Stat și guvernului Republicii Populare 
Polone, poporului polonez și al nostru personal vă mulțumim cor
dial pentru salutările și urările transmise cu prilejul celei de-a 32-a 
aniversări a Renașterii Poloniei.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și colaborare 
multilaterală intre Partidul Muncitoresc Unit Polonez și Partidul 
Comunist Român, între Republica Populară Polonă și Republica 
Socialistă România se vor dezvolta și adinei in interesul popoare
lor noastre și comunității socialiste, precum și al păcii în lumea 
întreagă.

Folosim acest prilej, dragi tovarăși, pentru a vă transmite dum
neavoastră și poporului român prieten calde salutări prietenești și 
cele mai bune urări în realizarea sarcinilor construcției socialiste.

Convorbiri româno-sovietice
Tovarășul Ion Pățan, vice- 

prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale, aflat în vizită în U.R.S.S., 
a avut o convorbire cu tovarășul 
N. K. Baibakov, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al

U.R.S.S., președintele Comite
tului de Stat al Planificării.

în cadrul întîlnirii, care^ s-a 
desfășurat într-o atmosferă pri
etenească, de lucru, au fost exa
minate unele probleme actuale 
și de perspectivă ale dezvoltării 
schimburilor comerciale și coo
perării economice dintre Româ
nia și Uniunea Sovietică.

Necesitatea 
îndeplinirii 

recomandărilor
Conferinței 

de la Helsinki

Tovarășul GUSTAV HUSAK, secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, președintele Re
publicii Socialiste Cehoslovace, a trimis tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, următoarea telegramă :

Permiteți-mi să vă mulțumesc sincer pentru condoleanțele ex
primate în legătură cu catastrofa aeriană din apropierea orașului 
Bratislava.

O delegație de specialiști ro
mâni, condusă de tovarășul loan 
Ursu. președintele Consiliului 
Național pentru Știință și Teh
nologie. a făcut o vizită in 
Uniunea Sovietică, la invitația 
tovarășului V. A. Kirillin, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.. președintele 
Comitetului de Stat pentru Ști
ință și Tehnică.

loc 
și, 

fo- 
cu

PRIMIRE LA
PRIMUL MINISTRU

AL GUVERNULUI
Primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, 
tovarășul Manea Mănescu. a pri
mit, miercuri, pe, Ahmed Talaad, 
ministrul justiției din Republica 
Arabă Egipt, care face o vizită 
de prietenie în țara noastră-

în cursul convorbirii, care a 
avut loc cu acest prilej, a fost 
evidențiată evoluția ascendentă 
pe care o cunosc relațiile româ- 
no-egiptene și dorința comună 
de a le extinde și diversifica în 
continuare în folosul celor două 
popoare. în acest context, a fost 
relevată importanța deosebită a 
întilnirilor și convorbirilor din
tre președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele 
Mohamed Anwar El Sadat pen
tru dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre 
țările și popoarele noastre.

La primire, desfășurată într-o 
atmosferă de cordialitate, a luat 
parte Emil Nicolcioiu, ministrul 
justiției.

A participat Hassan Daoud, 
ambasadorul R. A. Egipt la 
București.

jNTÎLNIRE LA
C.C. AL P.C.R.

Miercuri dimineața, Robert 
Fabre. președintele Mișcării 
Radicalilor de Stingă din Fran
ța, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., își petrece în țara noas
tră o parte a concediului de o- 
dihnă, s-a întîlnit cu tovarășul

Cornel Burtică, membru al Co
mitetului Poliție Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R. La în- 
tîlnire a participat tovarășa 
Ghizela Vass, membru al C.C. 
al P.C.R.

Cu acest prilej, oaspetele a 
transmis secretarului general al 
P.C.R.. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, un salut cordial și 
cele mai bune urări. S-a reafir
mat dorința de a dezvolta în 
continuare raporturile de cola
borare între P.C.R. și Mișcarea 
Radicalilor^ de Stingă din Fran
ța. în interesul popoarelor ro
mân și francez, al păcii, înțele
gerii și colaborării în lume.

întîlnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă priete
nie și cordialitate.

PLECĂRI
Miercuri a părăsit Capitala 

delegația Partidului Comunist 
din Australia care, la invitația 
C.C. al P.C.R.. a făcut o vizită 
în țara noastră.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Mavis Robertson, mem
bru al Comitetului Executiv, se
cretar al Comitetului Național, 
Merv Nixon și Pierre Slicer, 
membri ai Comitetului Național 
al partidului.

La plecare, delegația a fost 
salutată de tovarășii Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Ghizela Vass și Mihnea 
Gheorghiu, membri ai C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

Miercuri după-amiază, a pă
răsit definitiv țara noastră, 
Erwin Wickert, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Federale Germa
nia în. Republica Socialistă 
România.

Declarație făcută»

ambasadorilor

la M.A.E. al U.R.S.S.

★

Cu acest prilej au avut 
convorbiri cu V. A. Kirillin 
la Comitetul de Stat pentru 
losirea energici atomice.
A. AL Petrosianț. președintele 
comitetului, cu privire la posi
bilitățile de dezvoltare și adin- 
cire a colaborării și cooperării 
dintre România și U.R.S.S. in 
domeniul științei și tehnologiei.

în perioada in care s-au aflat 
în Uniunea Sovietică, specialiș
tii români au vizitat unități de 
cercetare științifică și dezvoltare 
tehnologică, obiective ale indus
triei sovietice din domeniile chi
miei, petrochimiei, biologiei, e- 
nergeticii nucleare și construc
țiilor de mașini din orașele 
Moscova, Leningrad și Novosi
birsk, unde, în cadrul convor
birilor cu oamenii de știință so
vietici, au fost relevate noi do
menii și probleme de interes 
reciproc pentru cooperare.

Luind cuvintul la Clubul 
național al 
Washington, 
Finlandei, Urho Kekkonen, a 
subliniat necesitatea desfășu
rării de noi eforturi in di
recția destinderii. Politica de 
destindere, a spus el. „nu în
seamnă numai micșorarea 
probabilității războiului, ci 
implică crearea unui climat 
de încredere reciprocă". Tre- 
cînd în revistă perioada care 
a trecut de la încheierea 
Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa, pre
ședintele a apreciat că este 
necesar să se acționeze con
tinuu pentru eliminarea con
flictelor internaționale și 
pentru reglementarea pașni
că a diferendelor. Președin
tele Kekkonen a relevat, tot
odată, că statele trebuie să 
acorde atenția cuvenită con
tinuării procesului îndeplini
rii recomandărilor Conferin
ței de la Helsinki.

presei din 
președintele

asigurarea locurilor de muncaITALIA - Demonstrație a muncitoarelor din Reggio Calabria pentru

♦

Contribuția României la programul
de acțiune pentru combaterea
rasismului si discriminării rasiale
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JOI, 5 AUGUST 1976
LUPTĂTORUL. DJN NEW OR

LEANS: Sala Palatului (orele
17,15: 20.15).

ROMANȚA PENTRU O COROA
NA : 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).

RASCUMPARAREA : Buzsști
(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 : 
Doina (orele 9,30; 11,15; 13; 14,45;
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; 1G; 18,15; 20,15) Gră
dina Luceafărul (ora 20).

NOI AVENTURI CU TOM SI 
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; 11,15; 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 15,30; 
17,45; 20). Patinoarul „23 August" 
(ora 20.15).

PORUMBELUL : Central (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30), 
Flamura (orele 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20,15), PROGRAM DE DESENE 
ANIMATE (ora 9).

CĂLĂREȚUL CU EȘARFA 
ALBA : Dacia (orele 9; 11,15; 13.30; 
15,45; 18; 20,15), Flacăra (orele
15.30: 18; 20).

TEXAS, DINCOLO DE RÎU '. 
Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15.; 20.30), Gloria (orele 8.45; 
10,45; 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 AMINA PRONUN
ȚAREA : Timpuri Noi (orele 9: 
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15), Rahova 
(orele 16: 18: 20).

CONTELE DE MONTE CRISTO 1 
Victoria (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18.15; 20,30).

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

CU MÎINILE CURATE : Crîngași

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

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

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

NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR S
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 : Floreasca (orele 15.30: 18; 
20), Lumina (orele 9; 11,15; 13.30; 
15.45: 13: 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 MAGELAX: 
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 : 
Grădina Arta (ora 20).

CORUPȚIE PE AUTOSTRADA : 
Grădina Festival (ora 20).

PROGRAMUL I

16,00 Matineu de vacanță : Pă
pușa Noddy (IV). 16,39 Curs de 
limba germană. 17,00 Telex. 17,05 
Pentru timpul dv. liber, vă reco
mandăm... 17.20 La volan — emi
siune pentru conducătorii auto. 
17,30 Din țările socialiste. 17.40 
Festivalul interjudețean al cînte- 
cului, dansului și portului popu
lar românesc — Tulcea 1976. 18.10 
Cabinet juridic. 18.30 întîlnire cu 
opera la Teatrul muzical ..N. Leo- 
nard“ din Galați. 19.15 Publicitate. 
19,20 1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 
20.00 Izvoarele și rîul. Reportaj de 
Horia Vasiloni. 20.20 Ecran TV ’76. 
21.15 Cadran mondial. 21.40 Revista 
literar-artistică TV. 22,20 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Teatru scurt : „Ziarul de 
dimineață" de Valentin Munteanu. 
20,55 Concertul orchestrei simfoni
ce a Radioteleviziunii. Dirijori : 
Iosif Conta și Emanuel Elenescu. 
Solist Henryk Szering.

Situația
din Liban

țora ii).
FRATELE MEU ARE UN FRATE 

FORMIDABIL : Bucegi (orele 16; 
18), Grădina Bucegi (ora 20).

PAPILLON : Aurora (orele 0; 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 S

Teatrul Mic (la Rotonda scriito
rilor — Cișmigiu) : SlNT SUFLET 
IN SUFLETUL NEAMULUI MEU 
— spectacol de sunet și lumină — 
ora 20,30; Teatrul Giulești (ia 
Muzeul de Istorie a R.S.R. — Sala 
Columnei) : DE LA STRĂBUNI 
PÎNĂ LA TINE — spectacol au
diovizual — orele 11 și 12 ; 
Teatrul Evreiesc de Stat : ARBO
RELE GENEALOGIC — ora 19,30; 
Ansamblul „Rapsodia Română" : 
FRUMOASĂ, EȘTI, MÎNDRĂ 
ȚARĂ — ora 18,30; Teatrul „C. 
Tănase" (Grădina Boema): E 
NEMAIPOMENIT — ora 19,30.

Agenția T.A.S.S. anunță că 
ambasadorii Franței, Marii Bri
tanii și S.U.A. in capitala 
U.R.S.S. au fost invitați la 
M.A.E. al U.R.S.S., unde li s-a 
făcut o declarație în legătură cu 
hotărirea adoptată la recenta re
uniune de Ia Bruxelles a șefilor 
de stat și guvern din țările 
membre ale C.E.E.. privind or
ganizarea de alegeri directe 
pentru așa-zisul Parlament eu
ropean. Declarația amintește câ 
delegația R.F.G. la reuniune a 
declarat câ decizia respectivă se 
extinde și asupra sectoarelor 
occidentale ale Berlinului, re
prezentanții vest-berlinezi ur- 
mînd a fi incluși printre depu
tății în „Parlamentul european" 
din partea R.F.G., cu drepturi 
egale cu ale acestora.

Acestea — arată declarația 
sovietică — nu pot fi apreciate 
decit ca o încercare, in flagran
tă contradicție cu Acordul cva- 
dripartit din 3 septembrie 1971, 
de a antrena sectoarele occiden
tale ale Berlinului — care nu 
sînt parte componentă a R.F.G. 
și nu sint administrate de a- 
ceasta — în procesul integrării 
statal-politice vest-europene. 
Partea sovietică așteaptă ca cele 
trei puteri occidentale să ia mă
surile necesare pentru a nu per
mite o asemenea evoluție a e- 
venimentelor.

Amnistierea 
unor deținuți politici 

in Spania
In Spania a intrat, miercuri, 

in vigoare decretul de amnisti
ere a unor deținuți politici. Un 
purtător de cuvint oficial a pre
cizat că aproximativ 75 la sută 
din deținuții politici vor bene
ficia de prevederile acestui de
cret.

Agenția France Presse infor
mează că. in cursul zilei de 
miercuri, un judecător de la 
Tribunalul ordinii publice din 
Madrid a semnat ordinele de pu
nere in liberate a primilor opt 
deținuți politici, intre care se 
numără Simon Sanchez Monte
ro. membru al Comitetului E- 
xecirtiv al P.C. din Spania, și 
Santiago Alvarez. secretar al 
C.C. al P.C.S.

Referindu-se la hotărirea pri
vind amnistierea deținuților po
litici. secretarul general al Par
tidului Comunist din Spania, 
Santiago Carrillo, a declarat că 
..ea reprezintă o măsură pozi
tivă, dar câ nu este completași 
nici suficientă, deoarece trebuie 
extinsă și asupra luptătorilor 
basci afiați in închisoare-.

• CIRCA UN MILION $1 JU
MĂTATE de muncitori agricoli 
italieni au declarat, 
grevă națională de 
cerind reînnoirea 
lor de mancă.

Pentru perioada 
zile de grevă, muncitorii agri
coli au anunțat organizarea in 
intreaga Italie a numeroase 
manifestații.

miercuri, o 
48 de ore 

contractelor

celor două

Puternice
în Republica Sud-Africană

Comitetul asupra discriminării rasiale și-a început dezbaterile 
de fond prin abordarea raportului României, vizînd măsurile a- 
doplate pentru transpunerea în viață a prevederilor ~ 
ției internaționale cu privire Ia eliminarea 
discriminare rasială". Alte 16 state urmează 
pe această temă pînă Ia încheierea, Ia 20 
prezentei sesiuni.

________  „Conven- 
tuturor formelor de 
să prezinte rapoarte 
august, a lucrărilor

împotriva politicii de apartheid
tensiune care aStarea de --------

în ultimele săptămînimarcat _ ___ _
climatul în zonele urbane lo
cuite de populația africană din 
Republica Sud-Africană, a cul
minat miercuri cu o nouă ex
plozie a nemulțumirii față de 
politica rasistă a regimului de 
la Pretoria. în mai multe loca
lități din preajma Johannesbur- 
gului, care cu o lună în urmă 
au fost scena celor mai violente 
incidente, din istoria Africii de 
Sud. manifestațiile împotriva 
politicii de apartheid, pentru li
bertate și demnitate, au fost din 
nou înăbușite de forțele de re
presiune.

După cum informează agen
țiile internaționale de presă, in 
primele ore ale zilei. peste 
10 000 de manifestanți s-au 
strins la Soweto pentru a porni 
un marș spre Johannesburg in 
semn de protest față de menți-

nerea în stare de detenție a li
derilor demonstrațiilor din luna 
iunie. Manifestanții au fost o- 
priți de forțele de poliție care 
au deschis focul cu arme auto
mate in repetate rînduri și au 
folosit grenade cu gaze lacrimo
gene. Ziarul „The Star" din 
Johannesburg, citind martori 
oculari, afirmă că cel puțin trei 
africani au fost uciși în apro
piere de Noordgesid, iar alți 
au fost răniți.

Alte incidente s-au produs 
localitatea Alexandra, care 
învecinează cu cartierele rezi
dențiale ale populației albe din 
Johannesburg, și la gara din lo
calitatea New Canada, -aproape 
de Soweto.

Agenția France Presse rela
tează că importante forțe poli
țienești au fost masate la So
weto și Alexandra do teama ex
tinderii demonstrațiilor.

RĂSFOIND PRESA- STRĂINĂ
Tot mai mulți șo

meri trebuie să se 
aștepte ca durata 
șomajului lor să 
crească. Tinerii intre 
20 și 25 de ani sint 
cel mai puternie 
afectați de șomaj. 
Penuria de locuri de 
muncă pentru func
ționari a luat

___ , o 
deosebit de dificilă 

în

ploare,
am-

situație

rîndulcxistînd 
funcționarilor, cărora 
le este tot mai greu 
să-și găsească un loc 
de muncă. A crescut 
considerabil și numă
rul șomerilor cu di
plomă universitară. 
Acestea sînt prin
cipalele rezultate ale 
unei analize structu
rale a șomajului, 
efectuată la sfîrșitul 
lunii mai 1976, și ale 
cărei concluzii au 
fost date publicității 
acum la Koln.

După cum arată 
analiza, aproape 45 
la sută din șomeri au 
stat fără lucru mai 
mult dc jumătate de 
an, in vreme ce cu 
un an în urmă pro
porția acestora fuse
se de 1 la 3. La sfîr
șitul lui mai aproape 
17 ia sută din șome
rii din R.F.G. căutau 
de lucru de mai bine 
de un an; în mai 
1975 ponderea aces
tora fusese de numai 
7 la sută. Alți 34,5 la

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •

• O DELEGAȚIE TRIMISA 
DE C.C. AL P. C. CHINEZ și 
Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze, condusă de Hua Kuo-fen, 
premierul Consiliului de Stat, 
vizitează localitățile lovite de 
violentul cutremur de la 28 iu
lie, informează agenția China 
Nouă.

Delegația a vizitat fabrici, 
mine. saic. unități militare, ins
tituții, școli și spitale din zonele 
afectate de cutremur din Tang- 
șan, Tientsin și Pekin, transmi- 
țind populației mesaje de com
pasiune din partea președinte
lui Mao Tzedun și a C.C. al 
P. C. Chinez și de incurajare in 
lupta vizind dezvoltarea pro
ducției și reconstrucția.

ACORD IUGOSLAVO-ITALIAN
• R.S.F. IUGOSLAVIA ȘI 

ITALIA au încheiat un acord 
privind administrarea zonei li
bere instituite intre cele două 
țări prin Tratatul iugoslavo-ita- 
îian semnat anul trecut. S-a 
convenit asupra creării unei co
misii care urmează să prezinte 
organelor competente proiecte 
de măsuri privind organizarea 
și stimularea activității econo
mice în zonă.

• PRIMUL MINISTRU al 
Italiei, Giulio Andreotti, a pre
zentat, miercuri, succesiv în fața 
celor două Camere ale Parla
mentului, programul guverna
mental.
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în raportul României, prezen
tat de reprezentantul țării 
noastre în acest comitet, Dumi
tru Ceaușu, se subliniază în
semnătatea deosebită pe care o 
acordă guvernul român aplicării 
integrale a normelor convenției 
menționate. Prezentînd preve
derile legilor adoptate de 
România în perioada 1974—1975, 
în special legea electorală, le
gea presei, legea asupra retri
buției potrivit calității și canti
tății muncii, reprezentantul ță
rii noastre a subliniat că toate 
aceste legi dau expresie princi
piilor fundamentale ale consti
tuției țării noastre în ceea ce 
privește egalitatea în drepturi 
a tuturor cetățenilor, fără deo
sebire de naționalitate, rasă, sex 
sau religie.

Reprezentantul țării noastre 
s-a referit pe larg la politica 
națională a partidului și statu
lui nostru, relevînd preocuparea 
care există în România, la cel 
mai înalt nivel, pentru asigura-

a deplinei egalități 
pentru toți cetățe-

rea în fapt 
în drepturi 
nii, fără nici o discriminare.

La dezbaterile raportului 
României au luat cuvîntul 12 
experți, care au apreciat politi
ca promovată . de țara noastră 
în rezolvarea problemei națio
nale, precum și măsurile con
crete luate pentru asigurarea 
deplinei egalități in drepturi a 
tuturor cetățenilor țării, au re
levat contribuția României la 
programul Deceniului de acți
une pentru combaterea rasismu
lui și discriminării rasiale.

„Forțele libaneze", grupare ce 
cuprinde Partidul Falangist, 
Partidul Național Liberal, Liga 
maronită și Armata Libanului, 
au semnat, miercuri, proiectul 
de acord privind încetarea fOCU- 
lui. elaborat de reprezentantul 
Ligii Arabe în Liban, Hassan 
Sabri Al Kholi, informează a- 

. genția France Presse, citind o 
declarație a lui .Bechir Gema- 
yel, responsabil militar al falan
gelor libaneze. Documentul res
pectiv a fost semnat cu o zi 
înainte de reprezentanții forțe-ț^ 
lor progresiste-musulmane.

Potrivit agenției France 
Presse acordul prevede, în li
nii mari, încetarea focului, înce- 
pind de joi ora 5,00 G.M.T., cre
area unor puncte de control ale 
încetării focului la Beirut și în 
zonele unde se semnalează cele 
mai intense lupte, revenirea vie
ții la normal, punerea în apli
care a acordului palostiniano-li- 
banez din noiembrie 1969.

Un al doilea convoi de mașini 
aparținind. Crucii Roșii Interna
ționale a transportat miercuri 
alți 243 de răniți de la tabăra 
palestiniană Tall El Zaat^r, din 
apropiere de Beirut-

Efectuarea unui complex de cercetări 
științifice la bordul stației „Saliut-5“

sută sint șomeri de 
peste trei luni.

Pe categoriile de 
virstă. o cotă deose
bit de ridicată revi
ne tinerilor intre 20 
și 25 de ani — 6,1 Ia 
sută din totalul șo
merilor. — 
grupele 
25—30 de ani (5,6 la 
sută) și apoi 60—65

Urmează 
de virsiă

Tinerii

săptă-cial practica 
mînii de lucru re
duse.

De pe urma ame
liorării treptate a si
tuației conjuncturale 
au beneficiat insă 
pină acum numai cei 
cu meserii din do
meniul producției de 
mărfuri, se arată în 
studiu. în acest sec-

cel mai
puternic afectați

Un articol din „Frankfurter
Algemeine Zeitung"

de ani (tot 5,6 la 
sută).

Față de momentul 
analizei structurale 
precedente care a 
fost efectuată la sfîr- 
șitul lunii septem
brie 1975, situația pe 
piața forței de mun
că s-a îmbunătățit — 
apreciază Oficiul fe
deral al muncii. Da
torită influențelor 
conjuncturale, a pu
tut fi limitată în spe-

tor există în prezent 
cu 20,8 la sută mai 
puțini șomeri decît 
in mai 1975. Dimpo
trivă, în sectorul ser
viciilor, șomajul a 
crescut chiar cu 9,5 
la sută. Această 
tendință este confir
mată și de o parale
lă între șomajul în 
rîndul muncitorilor 
și cel al funcționari
lor : în vreme ce 
numărul muncitori-

lor șomeri a scăzut, 
in mai anul acesta, 
cu 18,5 la sută față 
dc mai 1975, in rin- 
dul funcționarilor 
numărul șomerilor a 
crescut cu 25,1. Peste 
medie — cu o rată 
de 29,7 la sută — 
s-a mărit numărul 
funcționarelor răma
se fără lucru. în vre
me ce anul 
funcționarii, 
au căutat un post în 
medie timp de trei 
luni, anul acesta ma
joritatea lor sînt 
șomeri de 6 pînă la 
12 luni.

în rîndul șomerilor 
înregistrați la sfîrși
tul lunii mai 1976 se 
află 18 400 de persoa
ne cu studii superioa
re (ceea ce reprezintă 
1,9 la sută din totalul 
șomerilor) și 14 400 
(1,5 la sută) cu stu
dii de specialitate. 
Față de luna mai 
1975, există în pre
zent cu 40,2 la sută 
mai mulți diplomați 
universitari șomeri. 
Cele mai importante 
categorii în rîndul 
diplomaților univer
sitari fără de lucru 
le reprezintă econo
miștii și specialiștii 
in științe sociale, 
precum și unele ca
tegorii de ingineri, în 
special cei din dome
niul construcțiilor, și 
arhitecții.

trecut 
șomeri

în preajma împlinirii a pa
tru săptămîni de zbor cosmic 
la bordul stației orbitale so
vietice „Saliut-5", cosmonauții 
Boris. Volînov și Vitali Jolo- 
bov au trecut la efectuarea 
unui complex de cercetări ști
ințifice cu ajutorul telescopu- 
lui-spectrometru cu raze in- 
fraroșii. Echipajul stației a c- 
fectuat experimente avind 
drept scop determinarea trans
parenței atmosferei terestre, in 
vederea măsurării cantităților 
de ozon, oxid de azot și vapori 
de apă pe care le conține ca la 
diferite altitudini. Măsurătorile 
au avut loc deasupra unor zone 
alo oceanului planetar.

Conform 
perimente 
continuate 
activitatea 
vascular al cosmonauților. 
asemenea, au fost

studii electrocardiografice com
plete. , ;

După cum a comunicat echi
pajul și potrivit datelor tele- 
metrice. sistemele de bord ale 
stației funcționează normal, iar 
starea sănătății cosmonauților 
este bună. Cercetările științifi
ce pe care <ei le efectuează pe 
orbită continuă — 
genția TASS.

relatează a-

SOVIETICĂ 
miercuri, sa-

• ÎN UNIUNEA 
FOST LANSAT, ________

telitul artificial al Fămintului 
„Cosmos-847“, avind instalată la 
bord aparatură științifică desti
nată continuării cercetărilor spa
țiului cosmic.

întreaga aparatură de Ia bor
dul satelitului funcționează nor
mal, iar centrul de urmărire a 
zborurilor cosmice a trecut la 
prelucrarea datelpr și informa
țiilor obținute — informează 
agenția TASS.

’r 
Activitatea laboratoarelor 

sondei spațiale

programului de ex- 
medicale, au 

cercetările 
sistemului

fost 
privind 
cardio- 

De 
efectuate

Brațul sondei spațiale „Vi- 
king-i" nu a putut plasa marți 
mostre de sol marțian într-unul 
din niinilaboratoarele cu care 
este dotat robotul plasat în ur
mă cu două săptămîni pe su
prafața „planetei roșii", 
perții misiunii cercetează 
prezent cauzele defecțiunii, 
pentru a vedea dacă este po
sibilă repetarea operațiunii în 
următoarele zile. Celelalte două 
laboratoare au fost alimentate 
normal cu eșanticanele mar- 
tiene. în legătură cu experi
mentele efectuate săptămina 
trecută în acestea, care prin

Ex- 
în

„Viking-1“ l 
degajarea internă de oxigen și 
bioxid de carbon radioactiv su
gerau o activitate biologică, 
specialiștii înclină tot mai mult 
spre o explicare chimică a fe
nomenului. Joi și vineri vor fi 
efectuate noi teste, pentru' a se 
vedea dacă reacțiile observate 
sîmbăta trecută se repetă.

La Pasadena continuă, pe de 
altă parte, preparativele în. ve
derea plasării pe orbită, în 
cursul zilei de sîmbătă, a son
dei „Viking-2“. In. ultimele zi
le. aceasta a continuat să trans
mită imagini ale planetei.

Dezbaterile în Senatul italian 
pe marginea programului vor 
începe joi, urmind ca votul de 
învestitură să aibă loc vineri 
sau simbătă. Votul de încredere 
al Camerei Deputaților va avea 
loc după dezbaterile din acest 
for, prevăzute să înceapă luni 9 
august.

apă, în trei comitate din această 
provincie a Marii Britanii con
sumul în sectorul industrial va 
li redus la jumătate. Aceste res
tricții vor afecta în special în
treprinderile textile și chimice, 
mari consumatoare de apă.

PROCESUL UNOR FOȘTI 
MEMBRI Al GESTAPOULUI
• LA HANOVRA A ÎN

CEPUT procesul intentat unui 
număr de membri ai Gestapou
lui. acuzați de complicitate la 
uciderea a 2 421 de cetățeni po
lonezi in timpul celui de-al doi
lea război mondial. Cei cinci in
culpați sînt acuzați de a fi par
ticipat și la acțiuni de „transfe
rare a populației" în localitatea 
Bilgoraj. din districtul polonez 
Lublin, în cursul cărora nume
roase persoane 
viața in lagărul 
de la Belzec.

• LA LISABONA A AVUT 
LOC o plenară a Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Portughez, care a exa
minat situația politică inter
nă. precum și programul gu
vernamental prezentat Adu
nării Republicii de premie
rul Mario Soares.

Plenara a examinat, de 
asemenea, modul de desfășu
rare a pregătirilor pentru cel 
de-al VIII-lea Congres al 
P.C. Portughez și a hotărit 
ca acesta să aibă loc la 12—15 
noiembrie 1976.

PREGĂTIRI IN VEDEREA 
CAMPANIEI ELECTORALE DIN 

COSTA RICA
• MINISTRUL RELAȚIILOR 

EXTERNE al Republicii Costa 
Rica, Gonzalo Facio, a demisio
nat din funcție, în intenția de a 
obține învestitura Partidului Li
beral, de guvernămint, în cali
tate de candidat la alegerile 
prezidențiale ce urmează să aibă 
loc în 1978 în această țară.

Pentru obținerea învestiturii 
Partidului Liberal mai candidea
ză Hernan Garron. ministrul a- 
griculturii, de asemenea demi- 
sionar. și Alberto Monge, secre
tar 
uni

general al acestei formați- 
politice.

BILANȚUL PROVIZORIU

și-au pierdut 
de exterminare

SECETE! INURMĂRI ALE
MAREA BRITANIE

• SECETA FĂRĂ PRECE
DENT declanșaiă cu aproape 
două luni in urmă în Marea 
Britanie va determina reduce
rea orarului de muncă al unor 
întreprinderi industriale din 
sud-estul Țării Galilor sau chiar 
închiderea lor. Autoritățile lo
cale din Țara Galilor au anun
țat că, din cauza scăderii alar
mante a nivelului rezervelor de

• POTRIVIT POSTULUI DE 
RADIO Omdurman, 81 persoane 
au fost executate miercuri la 
Khartum, fiind condamnate pen
tru participarea lor la tentativa 
eșuată de lovitură de stat din 
Sudan, din 2 iulie a.c. 14 per
soane au fost condamnate la în
chisoare pe viață, iar o alta — 
la un an închisoare.

Alți 230 acuzați în legătură cu 
complotul din 2 iulie își așteaptă 
sentința.

•
al inundațiilor produse în sta
țiunea turistică americană Lo
veland, din Munții Stincoși, in
dică 88 de morți. Se exprimă 
însă temerea că număruL per
soanelor care și-au pierdut via
ța ca urmare a dezastrului este 
mai mare. Inundațiile s-au pro
dus datorită ploilor torențiale 
căzute la sfîrșitul săptămînii 
trecute, care au avut ca efect 
creșterea bruscă a apelor 
lui Big Thompson cu circa

rîu-
3 m.

• RATA ȘOMAJULUI în 
iunie, în Statele Unite, a 
de 7,5 la sută, informează a- 
genția Associated Press.

luna 
fost
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• HAROUN TAZIEFF EXPLORlND VULCANI ÎN ECUADOR. 
Un grup de opt oameni de știință francezi, condus de celebrul 
vulcanoiog Haroun Tazieff, a sosit marți in Ecuador, la invitația 
Universității centrale. din Quito, pentru a întreprinde cercetări 
asupra vulcanilor din această țară. Cunoscutul vulcanoiog a pre
cizat că unul dintre principalele obiective ale acestei expediții 
științifice îl constituie studierea posibilităților de utilizare a 
căldurii emanate de vulcani pentru producerea de energie, sub
liniind că Ecuadorul posedă cea mai importantă sursă de energie 
geotermică de pe continentul sud-american • CONGRES UNI
VERSAL DE ESPERANTO. Cel de al 61-lea „Congres universal de 
esperanto" și-a început lucrările la Atena. Un număr de 1 300 de 
„esperantiști" veniți din 45 de țări participă la această reuniune 
care are ca temă principală „Colaborarea internațională 'a state
lor la nivelul regiunilor". Lucrările congresului se vor încheia 
sîmbătă. Anul viitor, această întilnire va avea loc la Reykjavik, 
în Islanda • PLASTIC ÎMPOTRIVA CĂLDURII. Datorită unei foi 
de polipropilenă lipită în unul sau mai multe straturi de geamuri, 
se reduce considerabil încălzirea apartamentelor de către razele 
solare. Această invenție aparține firmei vest-germane „aeg- 
Telefunken". Straturile au o grosime totală cuprinsă intre 0.01 și 
0.05 mm și nu lasă să pătrundă prin ea decit 30 la sută din ra
diațiile infraroșii. Iarna, dimpotrivă, aceeași foaie de polipropiie- 
nă împiedică pierderile de căldură din interior spre exterior.
• PROIECT GUVERNAMENTAL PRIVIND VACCINAREA CON
TRA GRIPEI PORCINE. O subcomisie a Camerei reprezentanți
lor a S.U.A. pe probleme de sănătate a votat marți seara în fa
voarea deblocării proiectului guvernamental privind vaccinarea 
populației americane împotriva gripei porcine, informează Agen
ția France Presse. Acest vot constituie expresia. îngrijorării unor 
specialiști, care se tem ca nu cumva acest virus să se afle la 
originea unei serii de decese survenite în-ultimele zile în Penn
sylvania. Toate victimele, ca și persoanele spitalizate au prezentat 
aceleași simptome, apropiate de cele ale gripei ; frisoane, febră 
foarte ridicată și dureri în piept. Nu a putut fi stabilit cu fermi
tate un diagnostic, dar specialiștii .nu exclud posibilitatea ca res
ponsabil de aceste decese să fie virusul, gripei porcine ® S-A 
SALVAT SĂRIND ÎN MARE ’ o parașutistă 1‘ranceză din Caen 
(Vastul Franței), a cărei parașută .a rămas agățată de trenul de 
aterizare al avionului care trebuia s-o lanseze, s-a salvat sărind 
în plină mare. Soluția, puțin comună, a fost imaginată de pom
pierii din Caen : avionul și tînăra femeie s-au deplasat deasupra 
mării:, escortați de elicoptere. La 20 de kilometri de coastă, para- 
șutista s-ă.desprins din hamuri și a sărit în apa, de unde a fost 
recuperată de o vedetă a jandarmeriei naționale și transportată 
la spitalul din Caen, unde se află sub observație medicală.
• CVADRUPLEȚI. O tînără de 22 de ani â născut, marți, la cli
nica Ui^yersității din orașul vest-german Freiburg, patru copii 
— trei fetițe și un băiat. Atît mama, cit și nou-născuții se simt 
excelent —, au anunțat medicii. Ca o curiozitate, se precizează că 
doar două dintre cele trei fetițe sînt cu adevărat.,, gemene, în 
sensul asemănării perfecte.
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