
Proletari din toate țările, uniți-văî

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Petrecîndu-și o.parte 
a concediului de odihnă 
în Uniunea Sovietică, 
la invitația C.C. al P.C.U.S.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU 

AU SOSIT IERI LA TBILISI
Plecarea din li, S. $. 1 Abhază

După trei zile de odihnă la Pl- 
turâda. frumoasa stațiune de pe 
litoralul nordic al Mării Negre, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român. președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, au plecat luni di
mineața spre Tbilisi, capitala 
R.S.S. Gruzine.

La plecarea de Ia reședință, 
tovarășul M. A. Suslov, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., a sosit sâ-i 
salute călduros pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, să Ie ureze, 
in numele tovarășului L. I. Brej- 
nev, o ședere cit mai plăcută, 
în continuare, în ^Uniunea So
vietică.

In drum spre aeroportul 
Suhumi. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu au vizi
tat colhozul .,Ordjonikidze“ din. 
comuna Ahalisopeli, situată 
intr-o frumoasă.zonă ne malul 
Mării Negre.

înalții oaspeți români au lost 
întâmpinați și salutați cu căl
dură de tovarășul Valeri Hint- 
ba. Drim-secretar al Comitetu
lui Regional Abhazia al P.C. 
din Gruzia. de alți conducători 
ai organelor 
și de stat.

Președintele 
Gogoberașvili, 
ților despre 
unități, specializate în viticul
tură și pomicultură. El arată 
că recoltele medii de struguri 
obținute anual pe fiecare am 
cele 256 ha plantații de viță de 
vje asigură partea covirșitoare 
a veniturilor colhozului.

Gazdele ii invită pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarasa 
Elena Ceaușescu să guste din 
roadele acestui pâmint darnic, 
muncit cu hărnicie de cei peste 
760 de săteni: mere rumene, 
piersici aurii, pepeni.

Apreciind succesele obținute 
de colectivul acestei gospodării.

locale de partid

colhozului. David 
relatează oaspe- 
specificul acestei

Sosirea

R. S. S. Gruzine
L»a 9 august au sosit la Tbilisi 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general . al Partidului 
Comunist Român. . președintele 
Republicii Socialiste Romania, 
împreună cu tovarășa. Elena 
Ceaușescu, ■ care, la invitația 
C.C. al P.C.U.S. își petrec o 
parte a concediului de odihnă 
în Uniunea Sovietică.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
Împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt' însoțiți de to
varășii Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv. secretar al C.C. al 
P.C.R., Nicu Ceaușescu, mem
bru al Biroului C.C. al U.T.C.. 
Constantin. Mitea. membru al 
C.C. al P.C.R., consilier al pre
ședintelui republicii.

La aeroportul din capitala 
R.S.S, Gruzine, oaspeții români 
au fost salutați cu deosebită 
cordialitate $i urarea de bun 
sosit la Tbilisi, de tovarășii : 
Eduard Amvrostevici Șevard- 
nadze. membru al C.C. al 
P.C.U.S., prim secretar al C.C. 
al P.C. din Gruzia. Zurab Ale
xandrov! ci Patăridze. președin
tele Consiliului' de Miniștri al 
R’S.S. Gruzine, Victoria Moise
evna Șiradze. membru al Bi
roului, secretar al C.C. al 
P.C. din Gruzia, Teugbis Niko- 
laevici Mentasașvili, prim se
cretar al Comitetului orășenesc 
de partid Tbilisi, Juli Kalistia- 
tovici Sartava, prim secretar al 
C.C. al U.T.C.L. din Gruzia, 
Nodar Inaklievici Kikvadze, 
membru al C.C. al P.C. din 
Gruzia. șefuil Secției relații in
ternaționale a C.C., alți condu
cători ai organelor de partid si 
de stat.

Mulțimea adunată In fața 
aeroportului 
călduros pe
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Apoi înalții oaspeți s-au în
dreptat spre reședința ce le-a 
Xost rezervată la Tbilisi.

salută si aclamă 
tovarășul Nicolae
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Tovarășul Manea Mânescu 
a împlinit 60 de ani 

SCRISOAREA ADRESATĂ
DE COMITETUL POLITIC EXECUTIV

AL (X AL P.C.R.

tovarășul Nicolae Ceauș 
i-a felicitat pe membrii, co 
cerii acesteia, pe toți co_noa 
nicii. le-» urat rea'izări toi rra 
mari in dezvoltarea eoBuatatal. 
a agriculftrii. In îmbunătățirea 
continuă a nivelului de trai.

în încheierea vizitei, prunul 
secretar ai Comitetului Regio
nal Abhazia al P.C. din Gruzia. 
Valeri Hintba, a spus : .Vizita 
unui sef de stat in acest colhoz 
constituie un motiv de mlndrie. 

, cu cit este 
prieten si ce 
it de proemi-

Nicoiae

cu atit mai mul 
vorba de un stal 
o personalitate a 
nentă ca președintele 
Ceaușescu^.

înainte de plecare, 
Nicolae “ 
porului 
succese < 
greșului

înalții 
o scurtă
Suhumi. .. .. ...........    _
Mării Negre“ unde se odihnesc 
anual mii și mii de 
vietici și străini.

Tovarășul Nicolae
si tovarășa Elena ____,___
sint invitați pe terasa Muntelui 
Suhumi, care oferă o largă pa
noramă a orașului, cu D arcu
ri le sale de leandri, chiparoși 
și palmieri. Mașinile trec apoi 
prin cartiere de locuințe noi, 
printre frumoasele hoteluri tu
ristice. mărturii ale dezvoltării 
pe care a căpătat-o orașul m 
ultimul timp. Se trece pe faleză, 
prin fata portului. Numeroși 
turiști sovietici și 
salută pe tovarășii______
Ceausescu si Elena Ceausescu 
fâcînd semne prietenești. Oas
peții fac o scurtă vizită la gră
dina botanică vestită în întrea
ga lume.

La plecarea din Suhumi. to
varășul Nicolae Ceausescu si 
tovarășa Elena Ceausescu au 
fost salutați cordial la aerooor: 
de Valeri Hintba. prim-secretar 
al Comitetului Regional Abha
zia al P.C. din Gruzia, Lorlk 
Marsania. prim-rieepreședinte 
al Consiliului de miniștri < 
R.S.S.A. Abhaze. de alți condu 
câtori ai organelor de pai 
de stat locale, care și-ai 
rămas bun de Ia înalții c_ 
români cu urarea ca vizita 
în continuare pe teritoriul R 
Gruzine să fie cit mai p!â<

Ceaușescu a 
din R.S.S.A 
continue pe calea pro- 
și prosperității.
oaspeți au făcut apoi 

l vizită prin orașul 
această. „Perlă a

turiști so-

Ceaușescu 
Ceaușescu

tovarășul 
urat po- 

Abhazâ

CONVORBIRI LA C.C. Al P.O. DIN GRUZIA

străini Ii 
Nioo-ae

T_ j, 
la sedi 
Partide 
tovarăș

Sara ta va. pn 
al U.T. 
Kikvad 
P.C. di

secretar general al 
Comunist Român, 
Republicii Socialist 
și tovarășa Elena 
s-au intîlnit și au 
biri cu tovarășul Eduard Am- 
vrosievici Șevardnadze. 
bru al C.C. al P.C.U.S . 
secretar al C.C. al P,C 
Gruzia. și aii 
cerii Parii 
gruzin.

La conv< 
varășii Ștefan A 
supleant al C< 
Execut 
P.C.R.. 
bm al

în cursul convorbirilor, tova
rășii Nicolae Ceaușescu și E.A. 
Șevardnadze s-au informat re- 

despre activitatea des- 
și despre preocupările 

ii Comunist Român și 
ii Comunist din Gru- 
poporului român și ale 

ului gruzin privind con- 
ia noii orînduiri sociale, 
■tarea economiei națio- 
invățămîntului, științei și 
ii. ridicarea nivelului de 
material și spiritual. In 
context a fost exprimată 

ința comună de a intensifica 
mbul de experiență dintre 

cele două țări și partide. și 
totodată, de a dezvolta pe mul
tiple planuri colaborarea ro
mân o-sovietică și de a da în 
acest cadru noi dimensiuni tra
diționalelor legături dintre 
România si Gruzia care. în anii 
socialismului, au fost ridicate pe 
o treaptă superioară si au cu
noscut un progres continuu.

Convorbirile s-au desfășurat 
intr-o atmosferă de caldă priete
nie și înțelegere tovărășească.

Vizitarea Academiei de Arte si a monumentelor istorice din Tbilisi
După convorbirile de 

al P-C. din Gruzia, 
Nicolae Ceaușescu și 
Elena Ceaușescu, însoți 
varășii Eduard Am*. 
Șevardnadze. Victoria 
na Șiradze. de alți cos 
ai organelor de par. 
stat, au vizitat AcademL 
din Tbilisi.

La intrare. înalții oa 
mâni sint intimpinați

enți și profi 
tigioase insîi

A
tooui

iaai
ui

o real; 
timp

le n 
valoi

perfecționează măiestria în ca
drul Uniunii Artiștilor Plastici.

Rectorul academiei a dat glas 
sentimentelor de bucurie și re
cunoștință ale profesorilor și 
studenților pentru onoarea de a 
avea in mijlocul lor pe înalții 
oaspeți români.

în încheierea vizitei tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au consemnat 
in Cartea de aur cuvinte de a- 
preciere la adresa muncii de 
creație artistică desfășurate de 
studenții și profesorii acade
miei, le-au urat noi succese și 
realizări in activitatea de viitor.

De la Academia de Arte, to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu. înso
țiți de conducători locali de 
partid și de stat, se îndreaptă 
spre străvechea parte a orașului 
— ruinele Palatului Metehi, 
străjuite de impunătoarea sta
tuie a lui Vahtang Gorgosali, 
ctitorul cetății Tbilisi, la sfirși- 
tul secolului al V-lea.

Numeroși cetățeni ai capitalei 
R.S.S. Gruzine aflați pe trotuare 
aplaudă și fac cu mina semne 
prietenești.

Pe înalta platformă a stră
vechii cetăți, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu primesc explicații 
din partea gazdelor despre ac
tivitatea ce se desfășoară în 
prezent pentru restaurarea aces
teia. despre bogata istorie a 
orașului.

Oaspeții sint invitați să vizi
teze singura clădire din Palatul 
Metehi care a supraviețuit vre
mii și unde funcționează in 
prezent un teatru experimental 
de tineret.

Pe originala scenă din inte
riorul colinei un grup de tineri 
execută in cinstea înalților 
oaspeți români un scurt program 
de cintece din bogata creație 
muzicală gruzină.

La sfirșitul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu urează tine
rilor artiști noi succese în ac
tivitatea lor.

Dragă tovarășa Manea Mânescu,
Animat de cele mai calde sentimente tovără

șești, Comitetul Politic Executiv al Comitetului Cen
tral ol partidului Iți adresează cordiale felicitări 
și urările sincere de viață îndelungată și fericită 
cu prilejul împlinirii vîrstei de 60 de ani.

Ne face plăcere să-ți exprimăm și cu ocazia 
acestei aniversări prețuirea și stima noastră deo
sebită pentru îndelungata activitate pe care ai 
desfășurat-o, încă din anii tinereții, în mișcarea 
revoluționară din țara noastră, înalta apreciere pe 
care întregul partid o da contribuției pe care o a- 
duci la înfăptuirea politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, la opera generală de 
dezvoltare economico-socialâ a țârii și ridicare a 
nivelului de trai al poporului, la edificarea cu suc
ces a noii societăți pe pâmîntul României. Munca 
plinâ de răspundere pe care ai desfâșurat-o și o 
desfășori, cu pasiune și dăruire comunistă, în 
înalteie funcții ce ți-au fost încredințate pe linie

de partid și de stat - ca membru al Comitetului 
Politic Executiv și prim-ministru al guvernului - 
se bucură de o adîncâ prețuire din partea now*, 
trâ, a întregului partid ți popor.

îți dorim, în continuare, dragă tovarășe Manea 
Mânescu, tinerețe veșnică, sănătate ți multă pu
tere de muncă, sâ poți desfășura, alături de noi 
toți, o activitate cît mai rodnică, pentru transpu
nerea cu succes în viață a mărețului Program de 
făurire a societății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre comunism, a is
toricelor hotârîri adoptate de Congresul al Xl-lea| 
ol partidului, adueîndu-ți astfel contribuția la pro
gresul ți prosperitatea patriei, la bunăstarea șl fe
ricirea întregului popor, la politica de pace ți co
laborare pe care o promovează cu consecvență] 
partidul și statul nostru.

La sărbătorirea zilei tale de naștere, îți adresam, 
din toată inima, cu căldură tovărășească, tradi-l 
țlonala noastră urare : „La mulți ani, fericiți I"

COMITETUL POLITIC EXECUTIV 
AL COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

In IntImpinakea manii sărbători

ANGAJARE DEPLINA
EFORT DE MUNCA 

EXEMPLARJurnal de întrecere
• Tinerii muncitori, ingineri 

si tehnicieni de la întreprinde
rea de porț el an-menaj din 
Curtea de Argeș întâmpină ma
rea sărbătoare de la 23 August 
cu realizări de prestigiu obți
nute in întrecerea, utecistâ. 
Astfel. valoarea producției 
marfă, livrată suplimentar pe 
piață, in. cele 7 luni care au 
trecut din acest an, se ridică la 
peste 10 milioane lei. Acest 
spor de producție a fost obți
nut. în special, pe seama creș
terii prductivității muncii, or
ganizării mai bune a activității 
Ia fiecare loc de muncă. Mai 
consemnăm că de la începutul 
anului și pină in prezent tine
rii ceramiști argeșeni au asimi
lat în producție 80 de sorti
mente noi de produse din por
țelan. Ca urmare a preocupări
lor constante ale uteclștilor 
pentru reducerea cheltuielilor 
de producție în această peri
oadă au fost economisite pe 
lingă materii prime și mate
riale în valoare de aproape 
50 000 lei. 52 000 kw oră și peste 
65 tone combustibil convențional. 
(N. Militaru).
• La Filatura de ân și cinepă, 

Fălticeni, deși sarcinile de plan 
din acest an sînt incomparabil 
mai mari, realizările de pină 
acum se situează cu mult dea
supra lor. Astfel, de Ia începu
tul anului și pină în prezent, 
la capitolul producție globală, 
sporul obținut se ridică la 8 
milioane lei, iar la producția 
marfă el este de pește un mi
lion lei. Concomitent cu măsu
rile luate pentru mai buna or
ganizare a fiecărui loc de 
muncă și folosirea la capacita
tea maximă a mașinilor și uti
lajelor. o atenție deosebită este 
acordată valorificării superioa
re a materiei prime. Anul ates
ta, din inițiativa organizației 
U.T.C.. s-a reușit utilizarea 
tuturor deșeurilor rămase din 
procesul tehnologic. Tot tineri
lor le aparține și inițiativa va
lorificării ambalajelor sosite în 
întreprindere de la topitoriile 
de in din țară. Numai în ulti
mele două luni, această din 
urmă acțiune a adus producției'

o economie de peste 50 000 lei. 
(P. Perfil).

• Harnioul colectiv al între
prinderii metalurgice dc meta
le neferoase din Baia Mare în- 
timpină marea sărbătoare de la 
23 August cu remarcabile succe
se în muncă. De la începutul 
anului și pină în prezent aici 
s-a realizat în plus o producție 
globală în valoare de aproape 
15 milioane lei, o contribuție 
importantă în privința depășirii 
sarcinilor de plan la aproape 
toți indicatorii avînd-o uteciștii, 
întregul tineret al întreprinde
rii. Printre produsele livrate 
suplimentar în această perioadă 
se numără sute de tone de cu
pru electrolitic, cupru nerafinat 
de convertizor, acid sulfuric, 
plumb de cuprat, oxid de 
plumb, sulfură de sodiu, pre
cum și piese de schimb în va
loare de 585 000 lei. întregul 
spor de producție a fost obținut 
pe seama creșterii productivită
ții muncii. Inițiativele uteciste 
de utilizare cu randament supe
rior a instalațiilor, mașinilor și 
utilajelor, pentru folosirea mai 
judicioasă a timpului de lucru, / 
extinderea muncii în acord glo
bal la lucrările de revizii gene
rale și reparații capitale, au 
contribuit la depășirea sarcini
lor la acest indicator cu 0,6 la 
sută. (Alex. Bălgrădean).

• La secția de montaj a în
treprinderii de strunguri din 
Arad se află în curs de finali
zare un lot de strunguri cu co
mandă numerică destinat ex
portului. Tinerii acestui colec
tiv s-au angajat să-l-livreze be
neficiarului înaintea zilei de 23 
August,, cinstind astfel printr-o 
prestigioasă realizare în muncă 
glorioasa sărbătoare a eliberării 
patriei. în cursul acestui an, 
harnicii constructori de mașini 
din Arad au livrat beneficiari
lor externi din peste 50 de țări 
ale lumii un impresionant nu
măr de strunguri paralele, 
strunguri revolver cu comandă 
secvențială și strunguri cu co
mandă numerică apreciate pen
tru înaltele lor performante teh
nice. (B. Alexandru)

• Puternic mobilizați de 
atmosfera de responsabilita
te cu care colectivele de oa
meni ai muncii, tineretul 
din intreaga țară întîmpină 
marea sărbătoare de la 
23 August, uteciștii, angajați 
în ramurile industriei locale 
j udețene Mureș raportează 
cu mîndrie îndeplinirea an
gajamentului anual. Acțio- 
nind în cadrul întrecerii 
uteciste prin forme și mo
dalități variate, cei peste 
3 000 de tineri din cadrul 
industriei locale județene au 
contribuit la îndeplinirea în 
numai 7 luni a planului a- 
nual, realizînd totodată o

producție suplimentară pe 
ansamblu în valoare de 42 
milioane lei. Trebuie relevat 
faptul că circa 80 la sută din 
acest spor de producție este 
rezultatul nemijlocit al creș
terii productivității muncii. 
Uteciștii de la „Prodcom- 
plex“, F.M.I.L. „Lerrietea" 
Sighișoara și din alte unități 
au contribuit la producerea 
peste prevederile de plan a 
unor însemnate cantități de 
piese de schimb, sticlărie, te- 
rasit, prefabricate din beton, 
produse de uz gospodăresc, 
țesături din bumbac și al
tele. (Șerban Cionoff).

TINERI PE 
FRONTUL 
RECOLTEI 

ÎNTREȚINEREA culturilor
Constituiți în brigăzi de 

muncă patriotică elevi și 
cooperatori botoșăneni își 
aduc contribuția la acțiunile 
de întreținere a culturilor, 
asigurarea bazei furajere și' 
recoltarea legumelor și fruc-| 
telor. în ultima săptămînă 
s-au evidențiat în această 
activitate tinerii din organi
zațiile U.T.C. ale comunelor 
Ștefănești, Clădeni, Stru- 
șești. Dîngeni și din orașele 
Dorohoi și Darabani. Aceș-I 
tia au participat la întreți
nerea culturilor pe o supra
față de 80 ha, recoltarea al 
50 tone legume și fructe e-l 
fectuînd peste 20 mii orei 
muncă patriotică. (Ecalerinal 
Aionițoaiei) |

RECOLTATUL FRUCTELOR
Aproape 400 de elevi dini 

liceele real umaniste cons-l 
tănțene se află, în aceste] 
zile, în tabăra de muncă pa-l 
triotică de la Nazarcea undei 
participă la recoltatul car-l 
tofilor, piersicilor și la dife-l 
rite, alte lucrări din viticul-l 
tură. La fermele nr. 4 și nrJ 
11 se recoltează zilnic pestei 
5 vagoane de fructe. în frun-l 
tea întrecerii organizate del 
elevi se află, deocamdată! 
Mihaela Ripa. Toadcr Marini 
Georgeta Vîlsan. (LuciaJ 
Cristea) |
STRÎNGEREA SI DEPOZITA-I 

REA FURAJELOR I
Dintre lucrările efectuatei 

în agricultura județului CoJ 
vasna de cei 380 de tineri în-| 
tre care se evidențiază ute-l 
ciștii din organizațiile U.T.C j 
ale cooperativelor agricolei 
de producție din comunelJ 
Turia, Ozun, Uieni. Cernatl 
strîngerea și depozitarea fu-1 
rajelor a ocupat un loc im-1 
portant. Tinerii au cosit șl 
transportat finul de pe 15(1 
ha de pășune efectuînd asii 
fel lucrări a căror valoarJ 
depășește suma de 16 mii leii 
(Ana Sandi) M

IN PODGORIILE I 
PRAHOVENE | 

în taberele de muncă pa-l 
triotică deschise la fermei® 
din I.A.S. Valea Călugăreas-B 
că, Tohani. Băicoi și Văleni 
de Munte aproape 300 de e-l 
le vi au efectuat lucrări . d<l 
legat și prășit viță de vie iii 
podgorie și au recoltat legu-l 
me și fructe de sezon. (Io« 
Mărgăritaru) I
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ÎNVĂTĂMÎNT — CERCETARE — PRODUCȚIE

Proiecte promițătoare
pentru adincirea

dr. ing. FLOREA DUDIȚA. recto- 
a ne prezenta citeva din coordo- 
universitar.

integrării în viitorul an răspunsuri

Dar practica 
solicită și alte

Universitatea din Brașov constituie o treaptă superioară in evo
luția de peste 3 decenii și jumătate a învățămintului superior de 
pe aceste meleaguri. în ultimii 27 de ani Universitatea a pregătit 
aproape 16 000 de specialiști, cadre de bază .pentru invățămînt, pen
tru domeniile tehnice de mare importanță pentru economia națio
nală.

Am adresat tovarășului prof, 
rul Universității, rugămintea de 
natele integrării în viitorul an

— Vom continua să adîncim 
procesul integrării în direcțiile 
in care am dobîndit deja o 
bună experiență: diferențierea 
formelor acesteia în funcție de 
facultate, secție și an de stu
diu, valorificarea potențialului 
economic de câre dispune mu
nicipiul și județul Brașov, de
plasarea catedrelor pe platfor
mele industriale și de cerceta
re. folosirea integrală a capaci
tății de concepție și execuție a 
cadrelor didactice și studenți
lor, generalizarea formelor con
tractuale.

Experiența integrării catedrei 
de automobile și tractoare în 
Institutul de cercetări și pro
iectări de profil a fost extinsă 
f»rin formarea unui centru de 
nvățămînt, cercetare, proiecta

re și microproducție la între
prinderea de autocamioane cu 
catedra T.C.M. și pe platforma 
întreprinderii de tractoare cu 
catedra de utilaj tehnologic. 
Preluarea de către studenți a 
unei întregi linii tehnologice de 
fabricație la C.P.L.-Brașov și 
crearea unui n6u atelier de pro
totipuri a secției de autovehi
cule rutiere permit adîncirea 
procesului de integrare cu vădi
te consecințe în formarea viito
rilor ingineri. în atelierele pro
prii producția actuală de peste 
70 de repere este realizată de 
studenți pe bază de contracte 
ferme. Ne propunem să consti
tuim în 
conform ______ x_  _____
unități de tip 2 b și 8 unități 
de tip 2 c- în prima categorie 
vor intra 3 unități la întreprin
derea de autocamioane — o sec- 
;ie de cercetare-proiectare pen- 
;ru tehnologii de prelucrare 
jrin așchiere. o secție similară 
centru tehnologii de prelucrare 
irin sudură, presare, montaj, o 
secție de proiectare mașini, 
igregate, mecanizări și la In- 
reprinderea de tractoare un 
itelier de proiectare utilaje și 
ehnologii de prelucrare la cald. 
De asemenea, vor mai lua fiin- 
ă: o unitate pentru prelucra- 
ea și exploatarea lemnului pe 
jlatforma Dîrste și un labora- 
or de 
histria

Brașov. Unitățile de tip 2 c vor 
lua ființă în Universitate (colec
tive. ateliere, laboratoare de 
cercetare și proiectare). Dorim 
să extindem la o scară mai 
mare activitatea productivă 
contractată. în prezent. în pro
cent de 100 la sută numai la 
Facultatea de industrializare a 
lemnului. Pentru utilizarea cit 
mai rațională a potențialului de 
cercetare al Universității am 
contractat un mare număr de 
teme din planul de perspectivă 
pînă în 1980, în valoare de pes
te 21 milioane lei, în special, la 
Consiliul Național pentru Știin
ță și Tehnologie. Principalii be
neficiari rămin insă unitățile 
economice din municipiu și 
județ.

Și Asociațiilor studenților co
muniști din Universitatea Bra
șov le revin o serie de impor
tante sarcini în noul an univer
sitar. Citeva din obiectivele 
Consiliului U.A.S.C. ne sint pre-

zentate de secretarul acestuia, 
loan Cozac.

— Un prim obiectiv îl consti
tuie analiza aprofundată a ac
tivității profesionale din acest 
an, astfel ca. noul an universi
tar să marcheze un salt calita
tiv in domeniul formării pentru 
profesiune. Având in vedere 
faptul că aproape 2 000 de stu- 
denți vor păși pentru prima 
dată in amfiteatre ne preocupă 
încă de la început îndrumarea 
„bobociior“ pentru o integrare 
imediată în ritmul necesar stu
diului. in exigențele vieții uni
versitare. astfel ca startul lor 
să constituie un argument sem
nificativ pentru obținerea unor 
bune rezultate. Pentru aceasta 
fiecare vicepreședinte al consi
liului nostru va avea sarcini 
concrete in îndrumarea studen
ților din anul I. Un alt obiec
tiv ce vizează. în special, mun
ca studenților din anii mari îl 
constituie permanentizarea ac
țiunilor comune cu uteciștii din 
întreprinderi pe tărimul cerce
tării științifice. Dincolo de se
siunile de comunicări organiza
te în colaborare cu aceștia, do
rim să crească sensibil contribu
ția studenților la rezolvarea 
unor teme concrete solicitate de 
producție.

C. STANCULESCU

noul an universitar, 
Decretului 14/1976, 7

cercetare pentru in- 
lemnului la C.P.L.-

Un grăunte 
de adevăr

Studenții Facultății de tehnologie a construcțiilor de mașini — In
stitutul politehnic București — muncesc in atelierul școală, pentru 

îndeplinirea planului de producție
Foto : O. PLEC AN

N-am înțeles de ce, cînd, din 
Inițiativa comitetului U.T.C. al 
întreprinderii „Tractorul" din 
Brașov s-a organizat o discuție 
cu factorii responsabili cu prac
tica în producție a studenților, 
a lipsit tocmai inginerul Teodor 
Vasu, îndrumătorul practicii din 
partea universității brașovene. 
N-am înțeles, pentru că rezul
tatul sondajului efectuat de că
tre membrii biroului comitetu
lui U.T.C.. printre 150 de stu- 
denți, privind felul în care este 
concepută practica, s-a dovedit 
a fi deosebit de interesant. Dis
cuția a fost organizată în penul
tima zi a perioadei de practică. 
Era firesc, deci, ca îndrumătorii, 
cadrele didactice să fie alături 
de studenți. Aceștia. însă, lip
seau* Motivul nu l-am putut afla 
în ziua cu pricina deoarece în 
universitatea brasoveană aveau 
Ioc examenele de admitere și 
deci, la telefon nu răspundea de
cit tovarășa la eer.trală.

Dar să ascultăm ce ne rela
tează Gh. Fulga. locțiitorul se
cretarului comitetului U.T.C.:

— Era normal să nu se negli
jeze practica studenților care au 
lucrat în cele mai multe zile 
nesupra veghea ți. Am considerat 
de datoria noastră să contri
buim la îmbunătățirea practicii 
în producție a studenților, de
oarece întreprinderea e impli
cată în procesul lor de integra
re formîndu-i în spiritul viito
rilor practicieni.

Acesta a fost. deci, mobilul 
care i-a determinat pe uteciștii 
de la „Tractorul" să sondeze 
părerea studenților privind efi
ciența practicii în producție- 
Menționăm că în prima serie au 
fost prezenți în întreprindere 
aproape 400 de studenți din cen
trele universitare Brașov. Bucu
rești. Craiova din care cei mai 
mulți au avut „statut" de inte
grat și deci nesupravegheat de 
cadrele didactice ci numai de 
șeful de echipă și maistrul de 
la locul de muncă. Am făcut 
această precizare deoarece Ia în
trebările: • Dacă există posibi
litatea de a aplica cunoștințele 
dobindite în facultate? 90 la 
sută dintre studenți au afirmat 
că nu le pot aplica, deoarece 
locurile' de muncă la care au 
fost repartizați nu-i solicită la 
aceasta. • Ce ați dori să lucrați 
in perioada practicii? Jumătate 
din studenți au optat pentru ro
tația locurilor de muncă pentru

a avea posibilitatea să urmă
rească fluxul tehnologic. Cei
lalți și-au dorit un loc de mun
că stabil.

Se desprinde din lecturarea 
răspunsurilor date la cele două 
întrebări o serie de concluzii 
demne de reținut. Studenții Fa
cultății de mecanică din Brașov 
(autovehicule rutiere) își mani
festă unele nemulțumiri: cei de 
la prelucrări la cald au fost re
partizați la secțiile de prelucrări 
la rece: lucrează pe mașini care 
Ie solicită prea puțin cunoștin
țele. Constantin Ungureanu 
spune: ..Lucrez pe două freze și 
o mașină de găurit. E necesar 
efort fizic și dexteritate pe care 
am obținut-o în 3 ore. Nu pot 
aplica cunoștințele din facultate. 
Propune: să fie cineva cu noi 
măcar o oră pentru a ne expli
ca. Nu știu cine e conducătorul 
de practică". Studentul Gh. 
Bihu: „Sint inclus în cadrul ci
clului de producție pe o bandă 
unde fac două frezări la două 
mașini pentru blocul motor. Lu
crez ca integrat. Nu e rău. Dar 
nu am cui să-i cer explicații". 
Studenții Facultății de mecani
că agricolă din Brașov lucrează 
ca frezori, ajustori. verificatori. 
Ei doresc să facă practica la 
S.M.A.-uri sau pe liniile de mon
taj ale întreprinderii ..Tracto
rul". Studenții anului IV Insti
tutul politehnic București (Fa
cultatea de metalurgie) au 
lucrat intîi în turnătoriile de 
oțel și fontă, apoi au cerut 
să facă doar practica, au regre
tat că nu s-au gîndit să lucreze 
in proiectare și să-și ia temele 
pentru proiectele de diplomă și 
după două săptămîni au plecat 
la București pentru a-și finaliza 
practica în institute de proiec
tare din Capitală-

Socotim că cele reieșite ' din 
sondajul efectuat de comitetul 
U.T.C. de la „Tractorul" în 
timpul practicii studențești ri
dică serioase semne de întreba
re pentru felul în care se mai 
desfășoară uneori această etapă 
hotăritoare In destinul viitorilor 
ingineri și că ele trebuie să-și 
capete răspunsul prin măsuri 
energice și hotărite în așa fel 
Incit practica studenților să fie 
un prilej de largi contacte cu 
realitatea din producție, cu cele 
mai potrivite și utile metode de 
integrare.

ÎNCHEIEREA 
TABEREI 

DE INSTRUIRE 
A C.C. AL U.T.C. 

DE LA 
TÎRGU MUREȘ

La Tîrgu Mureș s-a înche
iat tabăra experimentală de 
instruire a C.C. al U.T.C. — 
una dintre cele 5 tabere — 
în cadrul căreia în acest an 
s-a organizat pentru prima 
dată pregătirea comandanți
lor de grupe, ciclul II, din 
licee, din cadrul pregătirii 
tineretului pentru apărarea 
patriei. Timp de o săptămî- 
nă peste 100 de elevi din li
ceele județului Mureș au 
beneficiat, în cadrul unui 
program complex, de posibi
litatea de a-și însuși atît 
pregătirea teoretică, pregăti
rea militară generală, cit și 
diverse aspecte metodice pe 
baza cărora își vor valorifica 
în anul următor cunoștințele 
dobindite de-a lungul între
gului sistem de pregătire 
pentru apărarea patriei. S-au 
evidențiat în acțiunile orga
nizate detașamentele I — 
fete, șl 6 — băieți precum și 
comandanții de grupă Dan 
Tiru, Marica Holom. Corne
lia Simon, Adrian Voicu, care 
au obținut rezultate 
bite.

Totodată, tabăra a 
un larg și cuprinzător 
de experiență urmînd ca pro
punerile și sugestiile reieșite 
din cadrul ei să constituie 
baza perfecționării de viitor 
a acestei importante activi
tăți. Ș. CIONOFF

deose-

permis 
schimb

deO față smeadă, mărunțită • 
cutele timpului, cu o străluci
toare expresie de tinerețe pe 
care-o dau ochii, mărgele negre 
sprinten mișcîndu-se de pe un 
lucru pe altul, ca să verifice 
parcă liniștea și cumințenia lor, 
o față smeadă, pe lingă care se 
așază ascultătoare șuvițele pă
rului înzăpezit de ani. Acum 
zece ani, Marica Dumitrașcu se 
urca pentru prima oară in tren 
și părăsea satul, aflat la cițiva 
kilometri de Tîrgu-Jiu, pentru 
totdeauna. Așezase la vagonul 
de mărfuri două cufere. mari, 
în ele golise tot avutul de-o 
viață, cusăturile meșteșugite in 
iernile satului, scoarțele pe care 
nu le așternuse vreodată, velin- 
țe și ștergare pentru zestrea 
Ilincăi.

Au găsit casa din strada Pri
măverii. patru odăi mărișoare 
și un petic de curte și locuiesc 
acolo, mamă și fiică de 10 ani. 
„Doi ani pină s-a măritat Ilinca 
n-am avut a mă plînge. In ’67 
pe vară ș-a cunoscut mai bine 
cu un băiat șî el tot tehnician, 
coleg cu ea și Pe toamnă a zis 
că se mărită. Bucurie mare pe 
mine că dăduse de 27 de ani și 
la' noi în sat se cheamă că ar fi 
fost fată bătrînă. Gineri-miu nu 
mă băga in seamă, dar nici eu 
nu mă amestecam la ei. sint ti
neri, se iubesc, ce vorbă să aibă 
ei cu mine. Le curățăm, le gă
team, le spălam, tot ca înainte, 
numai că pentru doi și in ’68 
pentru trei că s-a născut și Io- 
nuț. Mi-am luat camera cea 
mai mică, numai să nu-i supăr, 
să aibă ei loc destul, mi-au lă
sat mie difuzorul, că ei și-au 
luat radio și televizor și uite 
așa trăiam în liniște pină a ve- 

■nit năpasta...“.
■ De doi ani liniștea Maricăi 
■Dumitrașcu, in. vîrstă de 75 de 
Hani s-a spulberat ca bătută de 
Hvînturi. într-o seară, se afla in 
■bucătărie să bea un pahar de 
Hapă și l-a auzit pe ginere ..pe- 
■semne nu prima oară aveau ei 
Hvorba asta“ că-i spune 
■„Cînd o trimiți pe mă-ta 
■unde-a venit, ce tot umbli 
Hâzi, că mâine, zi-i o dată 
^Hgata !“.
|U De doi ani ginerele. Neculai 
Hsimtea. fiica. Ilinca. ba chiar și 
^Blonuț, băiețelul de 7 ani au o 
Hsingură dorință : să o vadă ple-

cată pe bătrînă. Și o singura 
preocupare : să îi facă toate 
mizeriile care o pot determina 
să-și ia lumea în cap. întîi au 
fost certurile și amenințările, 
pe urmă bătăile. „Cînd a dat în 
mine Neculai. am plecat în 
stradă, ziceam să mă las sub 
o mașină și să termin cu totul, 
dar nu am avut curaj. Pină și 
pe copilul ăsta care nu cunoaște 
încă vorbele l-au învățat să-mi 
strige „băboiule. babă hirca, nu 
te cari de la noi

Intenționat am ales pentru 
vizita în locuința din strada 
Primăverii o oră la care puteam 
să-i găsesc acasă și pe soții 
Simțea. După niște vorbe rostite 
cam cu jumătate de voce, Ne
culai Simțea a acceptat dialo
gul : „Am nevoie de camera
bătrînei. Eu sint tehnician, lu
crez și acasă, copilul e mare... 
Nu știu zău, toți bătrinii năs- 
cuți la țară se trag să moară 
acolo, numai ea se încăpățînea- 
ză să ne stea nouă pe cap !" 
..Să .știți — intervine și Ilinca 
Simțea — mama e pur și sim-

Numai 
întâmplare ? 
într-o dimineață, venind ca 

de obicei la lucru, vânzătoarele 
unei cofetării din Drobeta 
Turnu-Severin au găsit ușa lo
calului forțată. împreună cu 
cițiva trecători, au oătruns cu 
precauție înăuntru și au avut 
surpriza să descopere într-un 
ungher un tânăr îmbrăcat în 
salonetă. trîntit pe jos și scu
fundat în cel mal adine somn.

Trezit și condus la miliție, 
tinărul și-a făcut cunoscută 
identitatea — Constantin Mo
hora. strungar la Combinatul 
de celuloză și hîrtie, cu domi
ciliul pe strada Kiseleff. bloc A 
1, scara 2, apartament 13 —. 
dar. după cum îmi spunea Vic
tor Huidu. șeful serviciului ju
diciar de la miliția județeană, 
n-a reușit să explice de ce a- 
nume își alesese 
dihnă" un asemenea loc.

Oferindu-mi-se posibilitatea

cale doi foști colegi de școală 
— Vasile Cintar $i Dumitru A- 
frim. din Orșova — cu care 
se antrenase la băutură.

Hazardul, dună cum se vede, 
îl persecută in mod sistema*.c 
pe Constantin Mohora. Se 
poate presupune încă de oe a- 
cum că ..întâmplarea" va inter
veni ir. curind din nou in viata 
hii. aducindu-i binemeritata 
„răsplată".

Calmul unui

A. VELEA

DIM ADINCURI

pentru ,.o-

Situații «Cazuri «Atitudini

Un nou hotel pentru studenții veniți pe litoral, la Costinești.
Foto : VASILE RANGA

tlLTltlĂ

INTERPRETUL

»

„PURTĂTOR DE IDEI
de Mircea Horia Simionescu

fetei : 
de 
că
Si

piu încăpățînată. Are atîtea cu
noștințe și neamuri in comună, 
doar n-or lăsa-o să moară de 
foame (s.n.). Și 
o sută, două pe 
plece !“.

Nu. categoric.
sat nu ar lăsa-o pe Marica Du
mitrașcu pe drumuri (ce bine le 
cunoaște firea Ilinca !). De o 
asemenea tentativă numai ea, 
propria fiică a bătrinei, s-ar pu
tea face vinovată. Iar la toate 
acestea se adaugă pericolul de 
contaminare, microbul care deja 
a fost strecurat în caracterul 
copilului. Ionuț mimează deo
camdată stări și vorbe văzute și 
auzite, înregistrează, mecanic 
încă, dar nu peste mult con
știent, gesturi și manifestări 
oribile : batjocura și lovirea u- 
nui bătrîn, lipsa de respect, ba 
chiar tratamentul nemilos față 
de omul albit de ani se „prind" 
ușor și se șterg greu din me
morie, există pericolul de a fi 
repetate peste ani.

SOFIA SCORȚARU-PAUN

i-om da și noi 
lună, numai să

oamenii din

de-a sta și eu de vorbă cu e- 
nigmaticul personaj, am con
statat că. într-adevăr. el ridică 
din umeri nedumerit cînd i se 
amintește episodul. După păre
rea lui. împrejurările sint cele 
care l-au determinat să proce
deze așa și nu altfel.

Pentru că logica sa. departe 
de a fi doar curioasă, ilustrea
ză un anumit mod de-a (nu) 
gindi. am s-o reproduc. în linii 
mari. în ceea ce privește pă
trunderea nocturnă, prin efrac- 
țiune. in local, tinărul susține 
că r.u avea un scop precis — 
ca dovadă, nu a furat nimic — 
sau. in orice caz. nu-și amin
tește să fi avut vreun scop, 
fiindcă. în momentul respectiv, 
era in stare de ebrietate. Ad- 
mițînd că n-a urmărit să fure, 
de ce nu se afla, la acea oră 
tîrzie. în propria-i locuință ? 
Pentru că. ..întimplător". tre
buia să meargă la lucru. în 
schimbul trei. Atunci, de ce nu 
se afla la lucru ? Pentru că 
băuse mult și ..întimDlarea" 
făcuse să fie descoperit de 
maistru și trimis acasă. Dar. la 
urma urmelor, de ce băuse atit 
de mult chiar înainte de a in
tra in schimb ? Fiindcă ..întâm
plarea" (tot ea !) îi scosese in

macaragiu
Zi obișnuită de lucru la în

treprinderea de aluminiu din 
Slatina. Din cabina sa. suspen
dată deasupra laminoarelor. 
macaragiul Gheorghe Calu co
mandă deplasarea podului ru
lant pină în dreptul fiecărui 
cuptor pentru a colecta, intr-un 
recipient special, metalul liche
fiat și incandescent E o ope
rație relativ simplă, pe care a 
mai executat-o de sute de ori. 
Mîinile cunosc perfect tabloul 
de comandă, astfel Incit privi
rea poate urmări cu maximă 
atenție modul cum se sincroni
zează. acolo, jos. mișcările. La 
un moment dat. această succe
siune de gesturi intrate în ru
tină este brusc întreruptă de un 
zgomot puternic. Din cuptorul 
de dedesubt izbucnește o jerbă 
puternică de foc și fum care în
ghite cabina și-1 
ragiu să nu mai 
jur. Aerul frige.

Primul impuls 
ghe Calu a fost 
preună cu podul rulant, 
dacă ar fi fugi: astfel, cu uria
șa ..oală" atimind pină aproa
pe de sol. toate celelalte cup
toare ar fi fost lovite și avaria
te în trecere. Salvarea lui ar fi 
lăsat în urmă o diră de distru
geri grave.

Raționamentul n-a durat de
cit o clipă. Cu ochii închiși și 
dinții strânși, cu fața scăldată 
de sudoare, tinărul a comandat 
ridicarea — exasperant de în
ceată. in acel moment — a re
cipientului, 
calm, a plecat 
vehicul aerian 
dentului.

La coborirea 
înconjurat de_____  ___
din secție. După ce le-a expli
cat de ce a procedat astfel și-a 
reluat, alături de ei. munca.

face pe maca- 
vadâ nimic in
al lui Gheor- 

să ..fugă" îm-
Dar

Apoi, tot atit de 
cu insolitul său 

de la locul acci-
din cabină, este 
ceilalți oameni

ALEX. ȘTEFANESCU

LICEUL DE CONSTRUCȚII NR. 2 BUCUREȘTI
Șos. Mihai Bravu, nr. 428, sectorul 4, telefon: 217699

Pregătește elevi pentru treapta I liceu prin cele 4 clase 
profil construcții.

Se pot înscrie absolvenți a 8 clase școală generală (bă
ieți) din toată țara.

Absolvenții treptei I de liceu se pot înscrie pentru treapta 
a ll-a la specialitățile : instalații pentru construcții, electro
mecanic utilaj tehnologic.

Școala mai pregătește și elevi pentru ucenicie la locul de 
muncă în meseriile : lidar-moiaicar-faianțar, dulgher-timplar- 
parchetar, lăcătuș construcții metalice, sudor, strungar.

La ucenicie se pot înscrie absolvenți a 10 clase sau ai

treptei I de liceu și a 8 clase școala generală care au Îm
plinit virsta de 16 ani la 15 VI 1976.

Majoritatea elevilor de la liceu beneficiază de burse de 
stat sau de întreprinderi în condițiile legale, 
beneficiază de întreținere gratuita.

Tuturor elevilor le sint asigurate condiții 
cămin și servirea mesei la cantina școlii.

Școala dispune de laboratoare și cabinete 
dotate cu material didactic modern, ateliere-școalâ.

Relații suplimentare se primesc la secretariatul școlii din 
Șos. Mihai Bravu, nr. 428, telefon : 21 76 99.

iar

de

de

la ucenicie

cazare in

specialitate

/n
care _ _ . _ _
trunde niciodată și în care 
totul — de la pereții ciopliți 
in stincd și pinâ ia zgomotul 
uruitor al exploziilor — pare 
făcut pe măsura severei sen
sibilități bărbătești, minerii 
adue uneori la suprafață 
stranii crizanteme de piatră. 
Ele se deosebesc de cele o- 
bișnuite nu numai prin stră
lucirea lor stelară, ci și prin 
miracolul de a se fi ivit in
tr-o lume atit de aspră, ca 
rezultat al colaborării tena- 
celor forțe geologice.

Poate de aceea izblnzile 
minerilor obținute prin cris
talizarea 
uman mi s-au înfățișat 
totdeauna 
flori de mină. Duminica tre
cută, cînd pretutindeni fn 
țară se sărbătorea Ziua mi
nerului, mă aflam, intr-o 
exploatare minieră și îmi 
notam citeva din realizările 
celor care scot la lumină bo
gățiile pămintului. Erau 
obișnuitele date din obiș
nuitul meu carnet de re
porter, constînd, mai ales 
în cifre și nume : „în pri
mele șapte luni ale anului 
planul la producția globală a 
fost depășit cu 2,59 la sută, 
iar la producția marfă cu 4.32 
la sută ; productivitatea va
lorică a muncii depășește cu 
14,9 la sută nivelul planifi
cat, in timp ce cheltuielile de

galeriile subterane in 
lumina soarelui nu pd-

unui uriaș efort 
în- 

ca neprețuitele

producție s-au redus cu 10,1 
la sută. Printre oamenii care 
s-au evidențiat în muncă se 
numără Sebastian Văduva, 
Vasile Goga, Nicolae Nic, 
Nicolae Crețu, Vasile Pascu, 
Mihai Motriuc, Vasile Paul, 
Gheorghe Maxim, Ion Suiu- 
gan. Ion Manea, Ion Niculce, 
Gheorghe Dogaru. Cifre și 
nume care deși nu ocu- 

mai mult de jumă- 
de pagină. iar in

bilanțurile prezentate la adu
nări au fost rostite in doar 
3—4 minute rezumă o canti
tate inimaginabilă de muncă.

I-am văzut pe tinerii mi
neri in frumosul parc al o- 
rașului. înconjurați de tații 
lor, mulți dintre ei pensio
nari cu o vechime demnă de 
invidiat în aceeași muncă, 
de mamele lor pe chipurile 
cărora in toiul veseliei adie 
încă o umbră de îngrijorare, 
de soțiile lor. fericite să tacă 
și să-i asculte asemenea ne
vestelor de marinari, de co
piii lor care visează să co
boare și ei In adincul pă
mântului. Rude, cunoscuți și 
chiar necunozcuți din ținu
turi apropiate, formații ar
tistice veniseră deopotrivă 
sd-i sărbătorească. Iar ei, 
minerii, aduseseră pentru e- 
ceastă sărbătoare a muncii 
neprețuitele flori de mină ale 
trudei și reușitei.

ȘT. ALEXANDRU

Se tntilnesc uneori artiști ge
neros înzestrați de natură, care 
izbutesc să-și conducă foarte 
abil darurile spre performanța 
strălucite fără a avea nevoie de 
un prea solid suport de cultură 
umanistă. Se rezumă liniștiți la 
cunoștințele meseriei și, însu- 
șindu-și rapid gama abilităților, 
a secretelor profesionale ~ 
care, enunțate, abia pot acoperi 
o foaie de caiet de exerciții — 
uimesc și acumulează elogii 
după elogii. Dar arta, pe care' 
un poet o numea pe bună drep
tate „o mare ingrată", cere din 
partea creatorului ceva mai 
mult, iln ce inefabil in stare să 
depășească uimirea : arta tre
buie să incinte, să proiecteze 
in sufletele oamenilor idei și 
sentimente, să comunice mesaje. 
Virtuozitatea fără pulsația ini
mii rămine spectacol rece și, 
oricit de percutantă, e repede 
uitată. Meșteșugarul devine ar
tist numai atunci cind își ț£se 
adincile trăiri in operă. Și a- 
ceastă trăire nu se naște și nu 
se deprinde fără o cultură sis
tematică, ce înnobilează și jus
tifică demersul artistic. Mai d?- 
vreme sau mai 
culturii multi
laterale împinge 
pe abilul vir
tuoz pe lunecu- 
șul superficiali
tății și impro
vizației necon
cludente.

M-a bucurat 
întotdeauna să 
descopăr la tinerii noștri artiști 
speranțe ale unor arte in per
petuă înflorire, preocuparea de 
a-și întemeia performanțele pe 
o ideologie, pe un ideal depă
șind in gravitate simpla de
monstrație facilă. Desigur, da
torăm in mare măsură școlii u- 
cest cîștig. Școlile noastre de 
artă își propun, și 
mereu mai complet, 
unui artist-om, vrednic 
spirat, purtător de idei și 
estetice și morale.

în balet, exemplul unor 
virșiți artiști ai generației 
mature inspiră și 
numeroase talente, 
rit mai atent in ultima vreme 
evoluția in acest sens a uneia 
dintre speranțele artei Terpsi- 
chorei — este vorba de tinăra 
balerină Anca Beuran — inte- 
resindu-mă nu numai admira
bilele ei apariții în scenă, cit 
mai ales secretul ce îi transfor
mă grația și siguranța în depă
șirea-spectaculoasă a dificultă
ților — în expresie artistică 
perfect articulată, in limbaj in- 
confundabil, cald și convingă
tor.

Nu are decit 23 de ani. Ființa 
ei suavă, de transparența și e- 
leganța iederii, nu te-ar îndem
na să-i presupui atita maturi
tate, energie și dragoste de per
fecțiune cită dovedește. Biogra
fia ei e o dezmințire a impre
siei fugitive de spectator, și o- 
chiul priceput poate detecta, in 
fiecare gest și in fiecare dtntn 
aparițiile ei in scenă, un artist 
de o precoce conștiință a profe
siei.

A absolvit școala de coregra
fie din București, a studiat in 
continuare in prestigiosul co
lectiv al Teatrului „Kirov“ din

tirzîu, carența

Portretul 
artistului 

în tinerețe

realizează 
crearea 

și in- 
valori

desă- 
___  acum 
stimulează 

Am urmă-

CENTRALA DE PRE
LUCRARE ȘI COLEC
TAREA DEȘEURILOR 
METALICE BUCUREȘTI

Str. Th. Aman, nr. 4, 
sector 7, telefon 13 17 34, 
încadrează prin concurs 
sau transfer In interesul 
serviciului următoarele 
posturi:

>— Șef Serv. Contabi
litate ; Șef Serv. Finan
ciar ; Inginer proiectant 
(constructor) ; Dactilo
grafă principală.

Condiții de încadrare 
conform Legii 12/1971 șl 
57/1974.

O NOUA TRAGERE
LOTO 2 LA 15 AUGUST 1976

Leningrad, unde a șt fost invi
tată să joace, o vreme, in ca
drul ansamblului. Pe prima 
noastră scenă, intr-un răs
timp de numai cițiva ani, a a- 
bordat curajos roluri din ce in 
ce mai dificile și, nu fără a in- 
tîmpina uneori neîncrederea 
unor maeștri, care o vedeau a- 
tit de tînără și atit de temerară, 
a cules elogii mereu mai răsu
nătoare. Aparițiile ei în Lacul 

• lebedelor, Coppelia, Giselle, Don 
Quijote, Esmeralda sint mostre 
de autentică incintare. Recent, 
în cadrul turneului întreprins 
in Cuba și Mexic de un colectiv 
al Operei Române, calitățile ei 
au fost din noii răsunător elo
giate de presă și aplaudate de 
un numeros 'public. „Perechea 
Beuran și IanCU, scria croni
carul de la El sol de Mexico, 
s-a întrecut artistic în a ciștiga 
publicul. S-a bucurat de cele 
mai vii ovații ale serii. Ambii 
au făcut o mare demonstrație de 
tehnică și de stăpinire a fiecă
ruia dintre secretele meseriei, 
integrindu-se în dans și creînd 
forme și spații reale in intimul 
scenei"... „Anca Beuran și Gh. 
Iancu și-au etalat (in Giselle) 

splendide cali
tăți de inter
pret.adăuga 
ziarul El Natio
nal. Și elogiile, 
însoțite de foto
grafii, s-au re
petat în mul
te alte ziare...

Stăpinirea meseriei, dar și 
specificarea calității de inter
pret, nuanță ce marchează in
tr-o evoluție tocmai recunoaș
terea înțelegerii imperioase a 
artei, își au explicația in rivna 
tinerei artiste de a consolida 
studiul profesional cu ore lungi 
de sirguincioasă pregătire cul
turală. Anca Beuran citește 
mult, o interesează literatura, 
arta plastică, arta cinematogra
fului, muzica, dar și noutăți din 
domenii nu întotdeauna tan
gente profesiunii, absolut nece
sare insă formării unei gindiri 
proprii, unei bune orientări in 
estetică. E de la sine înțeles că 
nu urmărește erudiția, dar cau
tă neliniștit să se cunoască, să 
se verifice, să ajungă — ceea ce 
este important — la idei. O pre
ocupare de acest fel, la virsta 
receptivității maxime și a nă
zuințelor, este cit se poate de 
merituoasă și, încă de pe acum, 
această consolidare ideatică se 
vede, cu discreție dar precis, in 
actul ei scenic.

— Care e, Anca Beuran, cea 
mai importantă achiziție a per
severentei dumitale aplecări a- 
supra cărților, a studiului neo
bosit ? am intrebat-o pe tinăra 
artistă.

— Aș îndrăzni șă spun că atit 
cărțile, cit și exemplele celor 
ce au ilustrat istoria cu numele 
lor te învață să nu fii nicioda
tă mulțumit de realizările obți
nute, mi-a răspuns utecista 
Anca Beuran, și a adăugat: se 
poate mai mult. Da, se poate t 

Deduc din acest răspuns că 
tinăra speranță a baletului nos
tru nu citește superficial și că 
talentul ei are toate premisele 
spre a s.e împlini desăvirșit.

Tragerile Loto 2 se 
bucurâ de mare suc-
ces in rindul pârtiei- 
panților, deoarece au 
oferit mari și nume
roase cîștiguri în auto
turisme și bani.

Excursia 
fruntașilor

PARTICIPIND CU CIT MAI MULTE VARIAN
TE LA ACEASTA TRAGERE Șl DV. PUTEȚI 
CÎȘTIGA I

Aproape 100 de tineri de la 
întreprinderea de construcții 
de mașini din Reșița au plecat 
în aceste zile frumoase de vară 
într-o excursie, pe un. traseu 
deosebit de atractiv, cuprin- 
zînd printre altele o croazieră 
pe Dunăre, între Moldova Nouă 
și Porțile de Fier. Excursia 
organizată de întreprindere, 
constituie un binemeritat dar 
pentru fruntașii în întrecerea 
„Tineretul — factor activ in 
realizarea cincinalului revo
luției tahnico-științifice". (Al. Ș.),

f
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ai.iaua
TELEGRAME

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis președintelui Consiliului Suprem de Guver- 
nămlnt al Republicii Ecuador, viceamiral ALFREDO POVEDA 
BURBANO, următoarea telegramă :

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Ecuador, am plăcerea să 
vă adresez, în numele poporului român, al guvernului și al meu 
personal, calde felicitări, urări de sănătate și fericire personală, de 
prosperitate și progres poporului ecuadorian prieten.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima speranța că bunele 
relații de prietenie statornicite intre România și Ecuador se vor 
dezvolta pe multiple planuri, spre binele popoarelor noastre, al 
cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui GERALD R. FORD, 
următoarea telegramă :

Dragă Domnule Președinte,
Vă scriu pentru a vă mulțumi în numele poporului american 

pentru modul atent și generos in care poporul și Guvernul Repu
blicii Socialiste România au înțeles să marcheze aniversarea bicen
tenarului Statelor Unite.

Călătoria transatlantică a frumosului bric Mircea" pentru a 
participa la festivitățile navale „Operation Sail" a fost primită cu 
plăcere de milioane de americani. Grupul folcloric românesc care a 
participat în această vară la Festivalul Smithsonian de folclor, aici, 
la Washington, a fost, de asemenea, primit călduros de toți cei ce 
l-au văzut. în plus sînt Informat despre o serie de alte manifes
tări organizate în acest an în România pentru a marca cea de-a 
200-a aniversare a zilei noastre.

Vă pot asigura, Domnule Președinte, că marcarea de către 
România a acestui fericit moment din istoria noastră se bucură 
de o deosebită apreciere. Sînt bucuros să folosesc acest prilej pen
tru a vă exprima recunoștința tuturor americanilor pentru aceste 
multe gesturi de atenție și pentru mesajul Dumneavoastră oficial pe 
care mi l-ați adresat cu ocazia Zilei Independenței noastre.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Republicii Peru, 
general de divizie FRANCISCO MORALES BERMUDEZ CERRUTTI, 
următoarea telegramă :

în numele guvernului și poporului peruan și al meu personal, 
vă adresez mulțumiri pentru amabilul mesaj de felicitare transmit 
cu ocazia sărbătorii naționale a țării mele.

Folosesc acest prilej pentru a reînnoi Excelenței Voastre asigu
rările oelei mai înalte și distinse considerații.

Cu prilejul Zilei naționale a 
Ecuadorului, ministrul afaceri
lor externe al Republicii So
cialiste România, George Ma- 
covescu, a transmis ministrului 
relațiilor externe al Republicii 
Ecuador, Armando Pesantes, o 
telegramă de felicitară»

SOSIRE
Luni seara a sosit in Capitali 

Abdullah Khodheir. noul amba
sador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Irak In 
Republica Socialistă România.

CAMPANIA AGRICOLĂ
Județul 

Satu Mare 
a încheiat 
recoltarea

Lucrătorii de pe ogoarele ju
dețului Satu Mare, au încheiat 
recoltarea grînelor pe cele peste 
60 000 hectare cultivate în acest 
an.

In telegrama adresată cu a- 
cest prilej C.C. al P.C.R., tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU. 
de către Comitetul județean de 
partid se arată că lucrătorii 
ogoarelor de pe meleagurile 
sătmărene acționează în con
tinuare, pentru a transpune în 
viață sarcinile stabilite de Co
mitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. cu privire la desfă
șurarea campaniei agricole de 
vară și toamnă. Printr-o bună 
organizare a fluxului neîntrerupt 
la recoltarea, eliberarea terenu
lui și pregătirea solului s-a reu
șit să se realizeze sarcina sta
bilită. Se efectuează cu succes 
celelalte lucrări de sezon.

LEGUMELE —
în cel mai scurt timp 

la consumatori
Hărnicia legumicultorilor din 

județul Ilfov este bine cunos
cută. Zilnic din fermele legumi
cole de la Siliștea-Snagov, Grui, 
Lipia, Nuci, ca să numim doar 
citeva centre de tradiție, sînt 
trimise consumatorilor, în stare 
proaspătă, însemnate cantități 
de legume. La Siliștea-Snagov, 
de pildă, acum se acționează cu 
toate forțele pentru a recolta 
întreaga cantitate' de roșii și de 
a o valorifica prin punctele de 
desfacere din localitate. Nqmai 
că aici se întîmpină o serie de 
greutăți. Sînt nevoiți să piardă 
ore prețioase pentru a preda 
tomatele recoltate. Motivul? Fie 
că nu vin mașinile pentru a ri
dica marfa, fie că gestionarul 
se lasă așteptat.

în ziua vizitei noastre, la ora 
8.30. aici puteau fi văzuți peste 
35 oameni care așteptau să pre
dea roșiile culese cu o zi în 
urmă. Unii chiar, cum ar fi Du
mitru Alecu, Constantin Ioniță, 
Alexandru Stamate și Elena 
Tudor, veniseră de la 5,30. Din

discuțiile avute cu aceștia, 
aveam să aflăm că programul 
gestionarului Pavel Georgescu, 
aflat la acea oră acasă — este 
la bunul plac al acestuia. Nu 
este afișat. Prețul legumelor, de 
asemenea. Ambalajele sînt în- 
tr-o totală dezordine. în sfîrșit, 
pe la ora 9,00 sosește mașina 
trimisă de la C.L.F. Buftea, dar 
și aceasta trebuie să aștepte. 
Gestionarul încă nu sosise. Abia 
la ora 9.30 începe încărcarea 
camionului. Roșii mari, fru
moase, de calitate extra sînt 
amestecate cu cele de categoria 
a II-a și a Ilî-a, și aruncate în 
conteinerul care avea să le 
transporte la fabrica de con
serve. Acesta era primul trans
port, căruia aveau să-i urmeze 
alte două sau trei. Sigur, la fa
brica de conserve roșiile sînt 
valorificate, dar credem că n-ar 
fi fost rău* dacă cele de calitate 
extra ar fi ajuns pe piață și 
de aici la consumatori.

D. DUCA

SARCINI PRECISE PENTRU FIECARE
ECHIPA ȘI COOPERATOR

Odată eu Ivirea zorilor, co
muna Bujori cunoaște animația 
febrilă specifică zilelor de virf 
ale muncilor agricole. Fiecare 
cooperator și mecanizator știe 
încă de cu seara ce are de fă
cut, unde este chemat să mun
cească în aceste zile de august, 
în miriște 4 prese de balotat 
mînuite de mecanizatorii Ciocă
nel Cornel, Arghiro-.u Ion. Sturz 
Ion și Drafomtr Horea înain
tează ritmic, aliniind în urma 
lor baloții de paie pe care o 
echipă de cooperatori îi încarcă 
în remorci, transportindu-i la 
ferma zootehnică. Avind front 
de lucru asigurat, mecanizatorii

Bișa Ion. Voi cu Ion, Simion 
Victor. Marcu Gheorghe și Țo- 
ropec Ton. execută arăturile de 
vară, atingind o viteză medie 
zilnică de 50 de hectare. Păs- 
trind acest ritm, mecanizatorii 
ne asigură câ. in următoarele 2 
zile, toate cele 550 de hectare 
vor fi eliberate de paie și arate-

Lucrări de întreținere se exe
cută și pe cele 160 de hectare 
cu porumb in cultură dublă. 
Mecanizatorii Iordache Aurică, 
Bobirc Marin și Slave Flore 
execută cea de-a doua prășită 
mecanică. în urma lor. coopera
torii din fermele 1. 2. 3 timp 
prășesc manual porumbul.

Ca urmare a bunel organizări 
a întregii activități, a folosirii 
tractoarelor și mașinildr la ca
pacitatea maximă, a antrenării 
tuturor locuitorilor satului la 
muncă, ziua se încheie cu un 
bilanț rodnic, întreaga produc
ție recoltată a fost pusă la adă
post.

AL. DOBRE

CETĂȚENEȘTI

Cu tinerii din Pașcani la sfîrșit de săptămînă IN COMPLEXUL EXPOZIJIOML
A

CiND RESPONSABILII ONOR LĂCAȘURI DE
DIN PIAȚA SClNTEIi

Ultimele
V

CULTURĂ NO ȘTIO DEClT „HORA MIRESEIu pregătiri pentru
Tîrgul de mostre

COMBINERII
Intr-o seară, la 

sediul Stațiunii de 
mașini agricole 
SăruleștI, județul 
Ilfov, a venit o 
notă telefonică: 
„S.M.A. Deaca, ju
dețul Bistrița-Nă- 
săud, solicită șap
te combine Gloria". 
Campania griului 
nu se terminase. 
Pentru șapte me
canizatori din Să- 
rulești campania 
griului intra din 
nou în punctul său 
maxim. A doua zi, 
de la 6 dimineața 
pină la 10 seara, 
cei șapte bărbați, 
mai toți tineri, 
și-au pus la punct
mașinile, le-au urcat apoi 
în vagoanele sosite de 
pe Ia prînz, ău umplut 
două rucsacuri cu hrană 
rece, au răsturnat trei baloți 
de paie pe podeaua unuia 
din vagoane și au luat dru
mul Bistriței. Luni diminea
ța, la Brașov, au coborît 
pentru o jumătate de oră, 
atît cit să-și cumpere șapte 
cutii de conserve și două 
pîini mari, integrale. Spre 
seară, la Deda, sub o ploaie 
sîcîitoare, șapte bărbați ti
neri, cu saci de polietilenă 
pe cap, verificau — pentru a 
cita oară în această campa
nie ? — agregatele, li aflăm 
apoi în gara Sărățel, în jurul 
unei mese metalice pe care 
stăteau șapte sticle de bere 
goale și citeva zeci de euge
nia. (Asta era tot ce se pu
tea găsi în bufetul gării Să- 
rățel Ia ora aceea).

— Te-ai săturat ?, a între
bai careva.

— Mulțam fain, l-a răs
puns cel întrebat, imitînd 
ostentativ vorba localnicilor.

Apoi, către mine î
— Mîine dimineața Ia trei 

sîntem în Lechința. De acolo 
încă un drum de 2—3 ore pe 
șosea și intrăm în lanuri.

Nu și-a terminat însă dia
logul că a venit șeful gării 
să-i anunțe de sosirea loco

motivei promise. Ne-am luat 
rămas bun, strîngîndu-ne 
miinile, cu acea strălucire pe 
chipuri pe care și-o iau doar 
vechii prieteni. Au golit apoi 
masa metalică de tot ceea ce 
le mai aparținea : biscuiții 
umpluți cu cremă, pe care 
i-au pus în buzunarele sa
lopetelor, bascurile și șep- 
cile arse de soarele Bără
ganului, cele două rucsacuri. 
Apoi au urcat, mîndri și se
nini parcă, scările celor șap
te vagoanerPlatformă. Un 
minut, două, i-am mai zărit 
și i-am admirat în sinea-mi. 
După aceea totul a devenit 
o amintire, ceva între uimire 
și admirație. Țin minte însă 
primul vagon. Țînindu-se cu 
mina de una din roțile com
binei, iar cu cealaltă strîn- 
gind, în pumnul uriaș, bas- 
cu-i ars de soare — Alexan
dru Chirică. După el urmau: 
Tudor Ștefan, Stan Ivan, 
Dumitru Anton, Eugen Tur- 
cu. Ion Tatomir, Stan Radu. 
Pentru toți șapte campania 
griului se va încheia mai 
tîrziu. După care, sosiți aca
să, vor intra în lanurile de 
in, apoi în cele de floarea- 
soarelui, soia și porumb. Du
pă ce toate acestea se vor fi 
sfîrșit, vor începe pregătirile 
pentru o nouă campanie.

PAVEL PERFIL
Foto : VASILE RANGA

BUNURILE DE CONSUM

Dezvoltarea și diversificarea producției
de articole de uz casnic și gospodăresc

CITITORII
S-AU ADRESAT 

ZIARULUI

La iatheierea primului an 
de stagiatură puteți 

beneficia de creșterea 
retribuției

Am absolvit Facultatea de sub- 
ingineri, promoția 1975 și in cu- 
rlnd împlinesc un an de stagia
tură. Aș dori să aflu de la dv. 
dacă la încheierea primului an 
de activitate legea prevede o 
examinare din partea întreprin
derii pentru a trece în anul aj 
Il-lea de stagiatură. De aseme
nea doresc să aflu : dacă am 
obținut examenul de stat in pe
rioada acestui prim an al meu 
de activitate, la ce dată voi pu
tea beneficia de mărirea retri
buției ?

NICOLAE BURDUCEA
LA SOLICITAREA ZIARU

LUI, DIRECȚIA PENTRU ELA
BORAREA Șl COORDONA
REA SISTEMULUI DE RETRI
BUIRE DIN CADRUL MINIS
TERULUI MUNCII NE INFOR
MEAZĂ :

Dacă, așa după rezultă din 
scrisoare, după absolvirea în 
1975, fără examen de diplomă, 
a cursurilor de zi ale învăță- 
mîntului de subingineri, tînăruJ 
Nicolae Burducea din Tg. Jiu a 
fost încadrat in unitatea unde a 
fost repartizat și retribuit cu 
retribuția tarifară pentru primul 
an de activitate și în perioada 
primului an de stagiatură a pro
movat examenul de diplomă, 
urmează ca la împlinirea unui 
an de activitate efectivă de la 
încadrarea în funcția de sub- 
inginer să fie retribuit cu retri
buția tarifară pentru cel de-al 
doilea an de activitate prevăzu
tă în anexa nr. VII la Legea 
nr. 57/1974 pentru absolvenții 
invățămîntului de subingineri, 
corespunzător grupei pe ramuri 
în care este încadrată unitatea 
unde lucrează. Reglementările 
in vigoare nu prevăd obligația 
susținerii unui examen pentru 
trecerea la retribuția tarifară 
stabilită pentru al doilea an de 
activitate.

Problema încadrării dv. in 
muncă a fost rezolvată

Pa porțile unităților economi
ce din Pașcani ies oamenii de 
la lucru : de la I.M.M.R., de la 
întreprinderea de tricotat per
dele. de pe șantierele de con
strucții. Printre ei. multi, foar
te mulți tineri. Este sîmbâtâ, și 
o parte dintre aceștia, navetiș
tii. se grăbesc spre gară sau au
togara pentru a prinde cursele. 
Majoritatea însă sînt localnici 
și pentru el sfîrșitul de săp- 
tămînă constituie un prilej de 
binemeritată odihnă, de petre
cere în mod plăcut, agreabil, a 
timpului liber.

Iată, de ce, prezențl slmbătă 
11 duminică în Pașcani, ne-am 
propus să vedem ce posibilități 
de distracții le sînt oferite a- 
eestora de către cele două lă
cașuri culturale ^xistemte In 
Oraș : Casa de cultură și Clubul 
muncitoresc „Unirea" al între
prinderii mecanice de material 
rulant. Dar întrucît Ia clubul 
muncitoresc, conform „tradiției" 
simbăta este rezervată nunților, 
iar duminica... curățeniei, singu
rul loc unde i-am putut întîlnl 
pe tineri, la sfîrșit de săptămî- 
nă. a fost casa de cultură. Iar 
aici : la ora 11 dimineața, o in
formare politică pentru cele 30 
de tinere de la cercul de croi
torie și la Orele 21. dans. în ju
rul magnetofonului, care se 
vroia ambițios combină muzica
lă. 18—20 perechi. Și cam atît...

Cu aceste nedorit de sumare 
date consemnate în carnetul de 
reporter, propunem o discuție 
factorilor răspunzători. Mai în- 
tii comitetul orășenesc al U.T.C. 
„Nu e de mirare că nu ați pu
tut reține prea multe, ne spune 
secretarul Vasile Nechifor. De 
data aceasta, cei care au răs
puns de organizarea activități
lor la sfîrșit de săptămînă. au 
fost instructorii casei de cultu
ră. Pentru că. în baza înțelegerii 
Stabilite. nouă. organizației

U.T.C. orășenești, ne „vine rin- 
dul", prin rotație, de două ori 
pe lună". Ce părere au însă fac
torii responsabili ai casei de 
cultură ? „Noi am mai putea 
organiza cite ceva — afirmă Mi- 
hăiță Atomei, instructor la casa 
de cultură — dar din 
nerii nu prea vin".

Cum stau de fapt 
în timp ce factorii 
tori de organizarea 
cit mai plăcute a timpului liber 
al tinerilor iși împart alterna
tiv răspunderile, activitatea cul- 
tural-educativă este într-o con
tinuă și evidentă sărăcie. Pen
tru că, revenind la cele afir
mate de secretarul comitetului 
orășenesc al U.T.C., chiar și a- 
tunci cînd serile cultural-dis- 
tractive se ailă sub patronajul 
organizației U.T.C., programul 
stabilit nu oferă în plus decît... 
„unele concursuri de ghicitori 
dotate cu premii constînd în- 
tr-un baton de ciocolată sau o 
prăjitură". Ce se întîmplă însă 
atunci cînd rolul de organizator 
revine casei de cultură. asta 
mai puțin interesează. Fiecare 
să se descurce cum poate, ca și 
cum în acele zile. în calitate de 
beneficiar al programelor oferi
te de alții, comitetului orășe
nesc al U.T C. nu-i revine nici 
un fel de răspundere.

„Nu vin tinerii ?“ Să vedem 
ce spun chiar ei. Gică Apostol, 
sudor : „La început mergeam și 
eu la casa de cultură. Cu tim
pul însă am renunțat. Progra
mele prezentate, mereu aceleași, 
ca si calitatea lor m-au deter
minat să caut alte preocupări 
de a-mi petrece timpul liber". 
Gheorghe Adăscăliței, strungar : 
..La clubul ..Unirea", sâmbăta și 
duminica fiind destinate nunți
lor, am încercat să apelez la 
programele organizate de casa 
de cultură. Și aici însă, cu mici 
excepții, prea multe nu ni se

păcate, ti-
lucrurile ? 
răspunză- 
petreceril

oferă tn afara unor teri de 
dans".

Iată, așadar, câ tinerii sînt 
dcrnici de a participa la o viață 
culturală bogată. Din păcate 
insă activitatea celor două lă
cașuri de cultură din oraș nu 
este în măsură sâ le ofere prea 
multe. Cu un club muncitoresc 
destinat in primul rind tinerilor 
muncitori, dar ocupat In perma
nență «îmbăta și duminica, cu 
un program simplificat doar la 
niște seri de dans la casa de 
cultură, este explicabil de ce 
•firșitul de săptămînă se consu
mă neobservat, de ce tinerii, în 
linsă de altceva, preferă să a- 
glomereze străzile sau cofetării
le orașului.

Desigur, lucrurile pot fi radi
cal schimbate. Există în Pașcani 
multi tineri cu aptitudini si pre
ocupări care ar putea constitui, 
cu puțin efort, formații artis
tice proprii, există, de aseme
nea. in întreprinderi brigăzi de 
agitație care oricînd ar putea 
evolua în fața tinerilor. La 
I.M.M.R., de pildă, secretarul 
comitetului U.T.C. ne spunea 
chiar că nu i-ar fi greu să or
ganizeze și să susțină, cu forțele 
de care dispune, o seară cui tu- 
ral-educativă la casa de cultură 
sau la clubul muncitoresc, nu
mai că pînă acum nu s-a gindit 
la așa ceva. Este evident deci că 
ceea ce se cere acum este ca 
atît comitetul orășenesc al U.T.C., 
cit și conducerea casei de cul
tură sâ treacă la o investigare 
atentă a gusturilor și preferin
țelor tinerilor, să colaboreze mai 
strîns pentru antrenarea mai 
largă a acestora la realizarea 
unor programe atractive cu un 
pronunțat caracter educativ.

c. dumitru

La Complexul expozițional din 
Piața Scînteii din Capitală se fac 
ultimele pregătiri în vederea 
deschiderii „Tîrgului de mostre 
de bunuri de consum1*. Cea de-a 
7-a ediție a acestei largi acțiuni 
de consultare a maselor de con
sumatori se desfășoară in con
textul preocupărilor pentru tra
ducerea în viată a sarcinilor ce 
revin unităților producătoare și 
celor de desfacere din progra
mul privind producția si desfa
cerea către populație a bunurilor 
de consum în perioada 1976—1980.

în standurile expoziției, vizita
torii vor lua cunoștință cu cele 
peste 70 000 mostre, produse noi 
sau modernizate, ilustrând preo
cupările colectivelor din între
prinderile care concură la apro
vizionarea populației cu articole 
vestimentare, pentru înzestrarea 
căminelor, produse electronice și 
electrotehnice, articole de menaj, 
produse alimentare, mașini și a- 
parate destihate ușurării muncii 
în gospodărie etc. Părerile și su
gestiile vizitatorilor vor fi ana
lizate și prelucrate după cele 
mai moderne metodologii și vor 
sta la baza stabilirii structurii 
mărfurilor pentru anul viitor. In 
timpul desfășurării tîrgului — 15 
august-20 septembrie — pe 
lingă acțiunile de contractare, 
care se vor desfășura între re
prezentanții industriei si comer
țului. se vor organiza conferin
țe. simpozioane, mese rotunde, 
prezentări de mode, demonstra
ții practice cu noile tipuri de 
mașini și aparate electrocasnice. 
în incinta complexului expozi- 
țional vor funcționa, de aseme
nea. puncte de desfacere a măr
furilor alimentare și industriale, 
îndeosebi cu produse noi.

Programul privind producția 
și desfacerea către populație a 
bunurilor de consum. în pe
rioada 1976—1980, conceput în 
lumina sarcinilor stabilite de cel 
de-al XI-lea Congres al partidu
lui. din inițiativa și sub în
drumarea tovarășului Nicolae 
Ceausescu, acordă o atenție deo
sebită dezvoltării și diversifică
rii producției articolelor de uz 
casnic și gospodăresc. Fără în
doială că prevederile stabilite 
au în vedere condiția nouă a 
femeii in țara noastră, de soție, 
mamă, participantă cu aceleași 
drepturi la viața economică, so
cială și spirituală a țării. Avînd 
în vedere rolul femeii în socie
tatea noastră socialistă, faptul 
că ea trebuie să facă fată unei 
problematici mai deosebite. Mi
nisterul Industriei Ușoare ur
mărește ca, prin producția rea
lizată. prin continua el divers!-, 
ficare, să acopere ____
cantitative solicitate ?i să con
tribuie la ușurarea ____ 11 L.
gospodărie. între obiectivele pe 
care le urmărim aș aminti : re
ducerea timpului și diminuarea 
efortului fizic necesar efectuării 
unor operații, crearea unei am
bianțe plăcute care să asigure, 
simultan, confort in întrebuin
țare șl economisirea spațiului, 
elemente indispensabile unul 
mod de viață civilizat. Pentru 
acoperirea necesarelor cantita
tive și calitative de articole de uz 
casnic și gospodăresc în perioa
da acestui cincinal vor fi puse 
în funcțiune noi capacități de 
producție, astfel îneît volumul 
de mărfuri va prezenta. în 1980, 
o creștere de 49 la sută fată de 
realizările anului 1975. în a- 
ceastă perioadă, M.I.U. va asi
gura 44 la sută din volumul de 
articole de uz casnic si gospodă
resc stabilit pe economia națio
nală. ceea ce ne angajează cu 
toate eforturile.

Programul de asimilare al 
M.I.U. prevede punerea în fa
bricație a 116 articole în circa 
2 750 modele noi (62 articole din

Ing. Elena Milu,
director adjunct

In Ministerul Industriei Ușoare

re-

necesarele
muncit In

metal în 1 330 modele noi. 28 
din sticlă, porțelan și faianță în 
circa 1 350 modele noi, 26 din 
mase plastice (cauciuc) în peste 
68 modele noi). Credem că în 
acest fel vom răspunde în mă
sură mai mare solicitărilor si 
exigențelor. Vom produce noi 
modele de tacîmuri din alumi
niu presate și matrițate. unele 
cu .minere din material plastic ; 
tacîmuri din inox. argintate, 
articole de menaj nichelate, 
unele în combinație cu sticlă și 
cristal așa cum vor fi serviciile 
de ceai și cafea, sau frapierele. 
Vom realiza vase din tablă 
emailată, din fontă teflonate, 
mașini de tocat, diferite dispo
zitive de uz casnic (de tăiat si 
curățat legume, pentru întreți
nerea locuinței și vestimentației 
etc). Comerțul va pune la înde- 
mîna cumpărătorilor noi pro
duse din sticlă, porțelan și 
faianță : din cristal alb și colo
rat, dantelate și sculptate, arti
cole de menaj din sticlă albă și 
colorată (pahare cu finisaje, cu 
embleme metalice, articole de
corative. servicii tip murano) și 
din sticlă albă și colorată pre
sată (o gamă variată de servi
cii de tort, compot, fructe etc), 
în cadrul ministerului nostru se 
vor produce articole din sticlă 
termorezistentă. articole de me
naj din porțelan și faianță. Ma
sele plastice, cauciucul își vor 
găsi o mai bună întrebuințare 
în articolele decorate cu peli
cule ornamin. în produsele care 
imită cristalul și în număr 
mare de sortimente din care a- 
mintesc : suporturi și ustensile 
pentru baie, pahare cu pereți 
dubli, articole serigrafiate etc.

Paralel cu acțiunile de creș
tere și diversificare a produc
ției au fost stabilite măsuri pen
tru ridicarea nivelului calitativ

al produselor. Acestea se 
feră, in principal, la cercetarea 
$j introducerea tehnologiilor noi, 
asimilarea unor materiale spe
cifice. unificarea tehnologiilor 
de fabricație, proiectarea și ti
pizarea S.D.V.-urilor. Unele au 
în, vedepe mărirea difuzării ter
mice la vasele din fontă prin 
fabricarea acestora cu pereți 
subțiri, creșterea proprietăților 
antiaderente a suprafețelor e- 
mailate atît la vase cit si la 
mașinile sau cuptoarele emai
late. creșterea gradului 
funcționalitate la mașinile 
tocat prin 
cu dispozitive de tocat 
funcționale, optimizarea consu
mului energetic și creșterea 
randamentului unor produse
(sobe, mașini de gătit, reșouri, 
cuptoare etc) prin dotarea aces
tora cu termostate, dispozitive 
de programare sau admisie con
trolată a aerului 
de debit și nivel, 
trepte termice etc). îmbunătăți
rile de tehnologii sînt destul de 
multe. Important este nu enu
merarea lor, ci evidențierea fap
tului că ele sînt subordonate 
realizării în bune condiții a 
sarcinilor care ne revin, reali
zarea unor produse frumoase, 
durabile care să ușureze munca 
femeii în gospodărie, scu
tind-o de muncile migăloase, 
rutiniere. Cea mai mare parte 
a produselor respective stau la 
baza contractărilor pentru anul 
1977 și vor fi prezentate în a- 
ceastă lună la Tîrgul de mostre.

de 
de 

echiparea acestora 
multi-

(regulatoare 
robinet! în

Mă numesc Trîncă Eugenia și 
locuiesc împreună cu părinții 
mei in satul Stejarul, comuna 
Botoroaga, jud. Teleorman. Du
pă absolvirea liceului teoretic, 
Direcția agricolă județeană m-a 
trimis la un curs de calificare 
in meseria de economist, meserie 
pe care urma să o practic in 
C.A.P. Stejarul. La absolvire, 
am avut surpriza să aflu că la 
C.A.P. Stejarul fusese repartiza
tă o altă colegă, trimisă de fapt 
la școlarizare pentru C.A.P. Bu- 
joreni, eu fiind repartizată la' 
C.A.P. Tirnava. Mi s-a părut ne
firesc. dar, cu toate acestea, 
m-am prezentat la postul pen
tru care primisem repartizarea. 
Aici, la Tirnava, tov. președinte 
al C.A.P. mi-a comunicat că .nu 
mă poate încadra deoarece pos
turile deocamdată libere vor fi 
ocupate de tinerii din comună 
trimiși la școlarizare de acest 
C.A.P.

IA INTERVENȚIA ZIARULUI 
COMITETUL JUDEJEAN TE
LEORMAN AL U.T.C. NE 
RĂSPUNDE :

U.T.C.

Pentru cercetarea și clarifica
rea problemelor sesizate în scri
soarea adresată dv. de Trîncă 
Eugenia, ne-am deplasat la fața 
locului un colectiv format din : 
Danciu Marin, secretar al co
mitetului județean al U.T.C., 
tov. Pop Victor, instructor 
U.N.C.A.P., și tov. Vătui Marin, 
instructor cu problemele juridi
ce de la U.J.C.A.P. Teleorman. 
La C.A.P. Stejarul am analizat 
problemele sesizate în scrisoare 
împreună cu președintele C.A.P. 
Stejarii, cu inginerul șef și eu, 
contabilul șef, în prezența tov. 
Terpezan Ion, secretar al Comi
tetului comunal Botoroaga al 
P.C.R. Problemele au fost anali
zate în prezența petiționarei. S-a 
stabilit ca tov. Trîncă Eugenia 
începind cu data de 1 august 
pînă la 31 decembrie să înde
plinească funcția de casieră la 
C.A.P. Stejaru, iar de la 1 ia
nuarie 1977, avindu-se în vedere 
pregătirea sa școlară, liceul 
teoretic și un curs de perfec
ționare, să treacă pe postul de 
economistă la ferma zootehnică 
a C.A.P. Stejarul.

Preciiie, indeminare, hărnicie — tint cîteva din trăsăturile tinerelor 
muncitoare din secția „contori trifazați" a Întreprinderii de aparate 

electrice de mătură din Timișoara
Foto i O. PUtCAN

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
# In prima zi a turneului 

internațional de rugbi de ia 
Lvov, selecționata secundă a 
României a învins cu scorul de 
15—8 (9—0) reprezentativa de 
tineret a U.R S.S. Alte rezul
tate : U.R.S.S. — Polonia 
22—18 (12—®) ; Cehoslovac.a — 
R.S.S. Ucraineană 7—4 (7—0). 
Turneul se va încheia la 14 
august.

• Astăzi, pe stadionul Repu
blicii are loc jocul internațional 
de fotbal dintre echipa Pro
gresul și selecționata Siriei. 
Partida va începe la ora 17,00.

merlcHan
• In sferturile de finală ale 

campionatului mondial univer
sitar de fotbal, Olanda a învins 
cu 5—3 (1—1). după prelungiri, 
formația Spaniei. Paraguay a 
întrecut cit 1—0 echipa Uru- 
guayului. în semifinale, Olanda 
va juca cu Coreea de Sud, iar 
Franța va intîlni Paraguay.
• Tînăra înotătoare ameri

cană Tina Bishoff in vîrstă de 
17 ani. studentă la Universita
tea Columbus (Ohio), a traver
sat Canalul Minecii. de la 
Dover la Calais. într-un timp 
care constituie un nou record : 
9 h 03’. Ea a corectat cu 33 de 
minute recordul, care era deți
nut de trei ani de Lynn Cox.

O reușită competiție de masă

Festivalul sportului sătesc
teleormănean

în a doua parte a sezonului 
de vară, pe mai multe baze 
sportive s-au desfășurat tradi
ționalele întreceri ale Festiva
lului sportiv sătesc teleorma- 
nean, aflat la a 4-a ediție. Este 
vorba de o amplă și interesantă 
acțiune de masă, cu mii de 
participanți din cele mai înde
părtate comune și sate, care, 
timp de cinci săptămîni. și-au 
disputat intiietatea la cele mai 
atractive discipline sportive. 
Această competiție. — ne-a 
precizat prof. Toma Vrînceanu, 
activist al comitetului județean 
al U.T.C.. — a avut darul să im
pulsioneze activitatea asociații
lor sportive din mediul rural, 
a contribuit la dezvoltarea ba
zei material-sportive. In cele 
cinci etape din actuala ediție, 
aproape 25 000 de tineri au fost 
antrenați în întreceri de atle
tism. ciclism, fotbal, oină, volei, 
handbal și tenis de cîmp. O 
largă participare au cunoscut 
concursurile organizate la Fur- 
culești. Vîrtoapele, Țigănești, 
SmirdioaML PLoaca. StoroPâ-

neasa, Frăsinet, Cucuieți, Bă- 
băița, Izvoarele, unde s-au 
amenajat piste de alergări, sec
toare pentru probele de arun
cări și sărituri, 
renuri de tenis

Ultimul act 
sportiv sătesc ____ ___  „
baza sportivă din comuna Iz
voarele, într-o ambianță săr- 
bătoarească, tinerească. Gazde
le, îndrumate de primarul co
munei Florea Simion, un pasio
nat sportiv, au făcut o căldu
roasă primire finaliștilor, asi- 
gurind condiții optime pentru 
buna desfășurare a întrecerilor. 
Timp de două zile, numeroși 
spectatori au urmărit cu inte
res un bogat program sportiv, 
cu întreceri _ pasionante de ci
clism, probe de alergări, arun
cări și sărituri, flotări și între
ceri la bară, la care au evoluat 
cele mai bune formații din 
Smîrdioasa, Vîrtoapele. Poros- 
chia și Izvoarele, învingătoare 
în fazele preliminare. In con
cursul de ciclism, desfășurat 
pe șoseaua Izvoarele-Smlrdioa-

numeroase te
și handbal.
al Festivalului 
a avut loc la

sa. s-au impus tinerii Dumitru 
Nițu, din satul Calomfiresti. 
Alexandru Voicu — comuna 
Vîrtoapele, Vasile Simoin — 
comuna Izvoarele, primul fi
ind premiat cu o bicicle
tă „Carpați". Printre prota
goniștii întrecerilor de atletism 
s-au numărat Mielu Martac
(Scrioaștea). învingător în cursa 
de 100 m. Florian Impingerouă 
(Vîrtoapele), clasat pe pri
mul loc la săritura în lun
gime, Anghel Jipa (Smir- 
dioasa), T. Vlad (Buzescu). ti
nerele Dumitra Stănoiu (satul 
Cucuieți). tiștigătoare în proba 
de 100 m. Irina Drăguț (Crîn- 
geni), campioană la aruncarea 
greutății. Georgeta Mișu (Iz
voarele). Petruța Mitroi £Smîr- 
dioasa) * 
chia). 
mânui" 
echipei
a dispus. în meciul decisiv, cu 
1—0 de Victoria Vîrtoapele.

și Elena Stoica (Poros- 
Trofeul ..Cupa Teleor- 
la fotbal a revenit

Recolta Izvoarele, care

M. LERESCU

Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor recrutează 
candidați pentru Institutul de marină ..Mircea cel Bătrin" din 
municipiul Constanța, secțiile marinei civile.

Institutul de marină ..Mircea cel Bătrin" este instituție mili
tară de invățămint superior tehnic de specialitate si pregătește 
„.H- -----„NAVROM.< constanta șicadre pentru marina civilă C.F.M.
C.F.P.O. Tulcea. în .specialitățile :

— navigație (ofițer maritim punte)
— electromecanică navală (ofițer 

ofițer maritim electrician).
Admiterea în Institutul de marină.

care se desfășoară potrivit prevederilor din broșura ..Admitere 
in invățămîntul superior" — ediția 1976. elaborată de Ministerul 
Educației și învătămintului.

înscrierile încep la data de 2 august 1976 și durează pînă la 
data de 31 VIII 1976 la centrele de înscriere din tară.

EXAMENELE AU LOC ÎN PERIOADA 5—15 SEPT. 1976. 
înscrierile se fac la următoarele centre :

maritim electromecanic și
se face pe bază de concurs

București — Comandamentul Marinei civile, B-dul Dinicu 
Golescu nr. 38.
Constanța — Comandamentul Flotei maritime „NAVROM" 
Constanța.
Tulcea — Comandamentul Flotei de pescuit oceanic Tulcea. 
Galați — Comandamentul Flotei fluviale ..NAVROM" Galați. 
Giurgiu - Grupul exploatare ..NAVROM" Giurgiu.
Regionalele Căi Ferate din Cluj-Napoca. Brașov. Timișoara. 
Craiova și Iași.
Direcțiile județene de poștă și telecomunicații din Oradea, 
Sibiu. Raia Mare. Tîrgu Mureș, Arad, Tg, Jiu, Buzău, 
Vaslui, Suceava,

Pentru înscriere, candidați! trebuie să depună la comisia de 
selecționare următoarele acte : cerere de înscriere, diploma de 
bacalaureat !n original, copie legalizată de pe certificatul d<5 
naștere, cazier judiciar, adeverință de la unitatea unde a lucrat 
(absolvenții secției umaniste).

La prezentarea la concurs candidații vor prezenta următoarele 
acte :

—- aprecierea activității elevului de către conducerea liceului ;
— buletine medicale (R.B.W., radioscopie gastroduodenală. ra- 

dioscopie pulmonară) ;
— certificat eliberat de circumscripția sanitară din raza domi

ciliului. privind bolile cronice și acute In stare transmisibilă:
— trei fotografii 4/6.
La concursul de admitere se primesc numai bărbați, care nu 

depășesc vîrsta de 25 de ani.
Relații suplimentare se primesc de la centrele de selecționare 

menționate mal sus.
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Sow-eto-simbol al opoziției 
față de apartheid

Pentru abolirea completă 
a armelor nucleare

Apel lansat cu ocazia comemorării a 31 de ani de 
Ia bombardamentul atomic de la Nagasaki

Programul guvernului 
italian în dezbaterea 

Camerei Deputaților

Orașul Nagasaki a comemorat 
luni 31 de ani de la bombar
damentul atomic în care și-au 
pierdut viața peste 70 000 de 
oameni. La manifestările des
fășurate în memoria victimelor 
bombardamentului de la 9 au
gust 1945 au participat apro
ximativ 10 000 de persoane, in
clusiv reprezentanți ai diferite
lor organizații antinucleare ja
poneze și ai orașului Hiroshima.

Luînd cuvintul cu acest prilej,

primul ministru, Takeo Miki. * 
afirmat că guvernul japonez 
acționează pentru asigurarea 
păcii, adresind apelul raturtr 
țărilor de a face totul pentru o 
omenirea să fie eliberată de a- 
menințarea nucleară-

Primarul orașuiuj Nagasak.. 
Yoshi take Morotani, a da: citi
re unei „declarații a păcii*. care 
lansează un apel pentru pace 
și pentru abolirea completă a 
armelor nucleare.

Schimb de note diplomatice 
între Grecia si Turcia

în Camera Deputaților a 
Italiei au început, luni, dez
baterile asupra programului 
guvernamental prezentat 
săptâm!na trecută. succesiv, 
de primul ministru Giulio 
Andreotti. In cele două ca
mere ale Pariamențuhd. Dez
baterile urmează că dureze 
două zile, după care m va 
proceda la operațiunea vo
tului de învestitură.

După cum »-a anunțat, gu
vernul Andreotti a primit, 
vineri seara. votul de in
vestituri ±n partea Sena- 
tuhif.

Ambasadorul României la Roma primit 
de președintele Partidului Comunist 

Italian
Președintele Partidului Co

munist Italian, Luigi Longo. I-a 
primit pe ambasadorul Româ
niei la Roma. Ion Mărgineam.

Cu acest prilej, a fost trans
mis din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, si a tovarășei Elena 
Ceaușescu, un cordial mesaj de 
salut si urări de sănătate to
varășului Luigi Longo și tova
rășei Bruna Longo, precum d 
urări de noi succese comuniș
tilor italieni.

Mulțumind, președintele P.C.I. 
a transmis, in numele său și 
al soției sale, calde salutări 
prietenești tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu. urări de progres și 
prosperitate poporului român, 
care, sub conducerea partidu
lui. a secretarului său general, 
construiește societatea socia
listă multilateral dezvoltată.

Luigi Longo a exprimat do
rința P.C.L de a dezvolta în 
continuare relațiile cu P.C.R., 
spre binele celor două țări și 
popoare.

în Africa de Sud con
tinuă ciocnirile violente 
între grupuri masive de 
demonstranți și poliție; 
rafalele de arme auto
mate ale „forțelor de 
ordine" fac victime ne
vinovate printre mani- 
festanți ; 1 298 africani
au fost arestați, iar tri
bunalele condamnă zilnic 
(fără a dezvălui natura 
acuzațiilor) zeci de per
soane ; autoritățile au 
ordonat din nou suspen
darea cursurilor în uni
versități și închiderea 
școlilor din mai multe 
centre urbane.

populației africane împotriva 
rasiste

ANKARA (Agerpres). — Pos
tul de radio Ankara a anunțat 
că nava de cercetări ..Sismik 1“ 
efectuează. începind de la 6 
august, prospecțiuni in Marea 
Egee, atît in apele teritoriale 
turcești, cit și în afara lor.

în legătură cu aceasta. Minis
terul Afacerilor Externe al Tur
ciei a respins nota de protest 
prezentată de ambasadorul Gre
ciei la Ankara, în care se apre
ciază că nava ..Sismik 1“ a pă
truns în apele platoului conti
nental al Greciei. In răspunsul 
său, M.A.E. al Turciei a declarat 
că nava de cercetări a rămas 
constant în afara apelor terito
riale grecești din regiunile unde 
platoul continental nu a consti
tuit încă obiectul unei delimitări 
între cele două țări. Nota turcă 
reamintește că între Turcia și 
Grecia au fost angajate nego
cieri privind platoul continental 
al Mării Egee. afirmînd că de
clararea unilaterală a suverani
tății uneia sau alteia dintre cele 
două țări asupra zonei contes
tate nu poate constitui o sursă 
de drepturi.

Luni, primul ministru Suley
man Demirel a declarat că nava 
de cercetări „Sismik 1“ „își 
va continua activitatea în Ma
rea Egee“. subliniind că țara sa 
„dorește să realizeze o regle
mentare pașnică a litigiului cu 
Grecia".

ATENA (Agerpres). — Duni, 
la 24 de ore de la prima r-Ol. 
guvernul grec a adresa: guver
nului turc ua nou protest în 
care se cere să se pună capăt 
activităților navei turce de cer
cetări. „acțiuni întreprinse fără 
consimțăminîul său și cu vioia- 
rea regulilor dreptului interna
țional-. Referitor la respinge
rea primei note se subliniază 
că argumentul potrivit căruia 
platoul continental nu a Cost de
limitat au justifică acțiuni ce 
creează tensiuni și fac și mai 
dificilă soluționarea diferendu
lui"-

In aceeași zi. primul ministru 
Constantin Karamar.iis a dat 
publicității o declarație In care 
menționează că guvernul grec 
a decis să recurgă la Consiliu! 
de Securitate al O.N.U. ..pentru 
a se evita pericolul tulburării 
păcii, care este serios amenin
țat ă“. Premierul adaugă că gu
vernul Greciei a decis, de ase
menea, să recurgă la Curtea In
ternațională de Justiție ..pentru 
clarificarea juridică și științifică 
a diferendului cu Turcia și pen
tru delimitarea platoului conti
nental egeean“. „Credincioasă 
Cartei O.N.U.. Grecia evită să 
recurgă la forță, sperând că di
ferendele se vor rezolva prin 
proceduri pașnice" — a spus 
în încheiere premierul Kara
manlis.

Lucrările de instalare a 
cablului Casablanca - 

Dakar
Nava apeoală .Terrors* a 

început instalarea prigg’.uî troc- 
aon al cablu de telecoem-
nieațh care va lega CasaUarca 
(Maroc) de capitala Senegalu-ui 
— Dakar. Operațiunile se vor 

a trei faze succesive. 
Prima parte va C marcată de 
instalarea cablului între Casa
blanca și un loc situat în apro
piere de Insulele Canare, iar a 
doua fază va consta din prelun
girea primului tronson pină In 
apropiere de Senegal și va fi 
Înfăptuită cu începere din no
iembrie 1976. Ultima parte a o- 
perațiunii constă din efectuarea 
legăturilor dintre cele doua lo
calități și urmează să se înche
ie în ianuarie 1977. Intrarea In 
funcțiune a cablului, in martie 
1977. va marca, în același timp, 
realizarea unei părți a sistemu
lui de cabluri care va lega dte- 
va state din vestul Africii cu 
Europa.

Arta populară românească pe scenele lumii
Ansamblul folcloric JFtori- 

ema* din Brăila a prezenta: in 
sala „Al-Khfid* din Bagdad, 
un spectacol de gală, la care au 
participa: dr. Saadoun Ha- 
mad:. ministrul afacerilor exter
ne ai Republicii Irak, funrpo- 
nari superiori fin mi- 
afacerilor externe și inferma- 
Viior. al» perama'ttâu ale 
vieții peliti ce și culturale. șefi 
ai misiunilor diploaiatce, cri
tici de artă. ziartsri și na nu
meros pubh- A ftwt preset 
Nicolae Neacșu. înșir cinat eu 
afaceri a± al Rotsâmei M
Bagdad

Spectacehi! ■-* bucurat de 
un deosebit rueces. pubtcul a- 
plaudind cu multâ căldură fru
musețea și măiestria dar.sumor 
și cintecelor populare rcos*- 
nești.

în aceeași zi a fost prezentată. 
In holul sălii ^1-Khuld“, o ex
poziție fotodocumentară româ
nească înfățișind aspecte din 
viața social-culturală a Româ
niei. care a fost vizitată cu mult 
interes de publicul Irakian.

La Copenhaga a avut loc ver
nisajul expoziției de fotografii 
„C mstantin Brâncuși*, organi
zai* cu prilejul Împlinirii a o 
rută de ani de la nașterea ce
lebrului sculptor român. Expo
ziția este prezentată la sediul 
Asociației de artă „Lyngby 
Kurstfcrening*. La deschidere 
au participat ambasadorul țării 
noastre la Copenhaga, Gheorghe 
P'.xeștanu, și un numeros 
public.

D
upă Incidentele 
singero&se de la 
mijlocul lunii iu
nie dintre zecile 
de mii de mani- 
festanți negri — in 

mare majoritate tineri — și po
liție, soldate cu 176 morți și 1100 
răniți (considerate „cel mai 
mare masacru din istoria R.S.A." 
— France Presse), la Soweto șl 
in diferite cartiere ale unor alte 
orașe sud-africane au reizbucnit, 
luind amploare, demonstrațiile 
de nemulțumire față de politica 
rasistă promovată de regimul de 
la Pretoria. Autoritățile au răs
puns manifestațiilor pașnice 
dind noi dimensiuni represalii
lor, înscenînd procese liderilor 
populației de culoare, axuncînd 
in închisoare mii de persoane, 
impunind cu forța armelor ex
tinderea sistemului de bantus
tanizare.

Apartheidul, politica promo
vată de regimul de la Pretoria, 
întemeiată pe dominația a 4,5 
milioane albi asupra a 18 mili
oane africani nu recunoaște nici

Cresc in intensitate protestele 
practicilor 

cele mai elementare drepturi 
populației de culoare. În R.S.A., 
venitul pe cap de locuitor al 
unui african este de 20 de ori 
mai mic decît al unui alb ; cir
ca 500 000 persoane, în majori
tate negri, care s-au ridicat 
împotriva politicii de apartheid, 
se află în închisori ; cheltuielile 
materiale pentru un elev alb 
sint de 17 ori mai mari decît 
pentru unul negru (New York 
Times) ; în timp ce școlarizarea 
este gratuită pentru albi, un co
pil negru trebuie să plătească 
50 dolari pe an; cele 10 Uni
versități pentru albi sînt frec
ventate de 75 000 studenți, iar 
in cele 3 pentru negri sînt în
scriși doar 4 000 studenți afri
cani.

Evenimentele de la Soweto 
marchează amplificarea luptei 
populației de culoare din Repu
blica Sud-africană împotriva 
politicii discriminatorii de a- 
partheid, a legilor și practicilor

rasiste, pentru condiții mai 
bune de existență și învățătură, 
pentru eliberarea miilor de a- 
restați. deținuți fără procese 
în închisorile sud-africane. Con
siliul reprezentativ al studen
ților din Soweto (S.S.R.C.) care 
a organizat ample demonstrații 
ale elevilor șl studenților, a ce
rut în repetate rînduri „abolirea 
educației separate pentru afri
cani".

Organizarea de manifestații șl 
acțiuni și în alte părți ale 
R.S.A., ca orașul minier Wit- 
bank, localitățile Mhluzi și Car- 
letonville, Alexandra și New- 
Canada, precum și în provincia 
Transvaal denotă, așa cum scria 
publicația „Afrique-Asie" că „în 
ciuda tăcerii care se păstrează 
cu privire la ascunderea reali
tății sud-africane a devenit clar 
că un imens potențial exploziv 
s-a acumulai în rindul maselor 
de africani supuse zilnic unul 
tratament inuman". Cotidiene

fișier
Ecuador

Lansarea stației sovietice 
„Luna-24"

La 9 august, ffra 17.04 (ora 
Bucureștiului), în. Uniunea so
vietică a fost lansată stația 
automată ,,Lu.na-24“. Principa
lul scop al zborului, informează 
agenția T.A.S.S.. îl constituie 
continuarea cercetării științifice 
a Lunii și spațiului circumlu
nar.

Stația automată „Luna-24M a 
fost îndreptată spre Selena de 
pe o orbită de satelit artificial 
al Pămintului. Traiectoria zbo
rului stației ,,Luna-24" este 
apropiată celei stabilite — pre
cizează T.A.S.S.

Sistemele de bord și agrega
tele stației funcționează nor
mal. Cu stația automată sint 
menținute legături permanente. 
La centrul de urmărire a zbo
rului. s-a trecut la prelucrarea 
informațiilor recepționate.

Premierul Marii Britanii despre 
situația economică a țării

într-un interviu acordat pos
tului de radio B.B.C.. primul 
ministru al Marii Britanii. Ja
mes Callaghan, s-a referit la 
dificultățile cu care es:e con
fruntată tara in prezent. Po
trivit opiniei sale, pert-rsda 
care a început acum, pinâ In 
1980. „va fi cu adevărat trau
matică* pentru Angua. dusă 
care există perspective mai 
bune, sâ se înregistreze succe
se. „Prin aceasta—a spus ei — 
nu vreau să spun că vom avea 
intr-adevăr succese, ei doar că 
avem posibilitatea sâ le înre
gistrăm*. Premierul britanic a 
subliniat, in continuare. că ve
niturile țârii înregistrează o 
creștere, in special ca urmare 
a exploatării petrolului din

Marea Nordului. dar a arătat 
că nu este excius ca la sfârși
tul acestui an AnzLa să se 
adreseze ±n nou Foodulu. Mo
netar In-emațMJcal pentru a 1 
se acorda un nou uEpramu'- fcl 
a menXiocas anoi câ numărul 
șomer-.lor in Marea Br tarue 
este foarte rt ficat. -Socru ;u. a 
devemt o arobiemi acută spre 
care toate guvernele Europei 
oceideotaie trebui* sâ-îi ln- 
dreote aientta- — « sou, pri
mul ministru britanic. Jiu 
vreau sâ fiu prea optimist. a 
cor.~r.uat James Callaghan. am 
cauza taptahn că în următorii 
doi-trei ani ecocomla britanică 
se va aria intr-o situație deo
sebit de instabilă*.

Asr^r. este sărbătoarea 
națională a Ecuadorului.

• NOI LOCURI DE MUNCA IN 
COASTA DE FILDE$

• SPORIREA PRODUCȚIEI 
ENERGIE ELECTRICA IN IRAK

Guvernul Coastei de Fildes 
înfăptuiește cu succes un obiec
tiv prioritar al politicii sale na
ționale în direcția creării de 
noi locuri de muncă. Ca urmare 
a volumului sporit de investiții, 
în anul 1975 au fost create, nu
mai in industrie. 6 000 locuri 
noi de muncă, față de 3 000 in 
anul precedent. în ce privește 
formarea cadrelor naționale, da
torită dezvoltării rețelei de școli 
profesionale, numărul muncito
rilor calificați ivorieni a crescut 
de la 1 900. in anul 1969. la 
35 000 în 1975. ei reprezentind 
acum 65 la sută din totalul ca
drelor care lucrează in industria 
țării. Noile locuri de muncă au 
fost create îndeosebi în sectoa
rele forestier, textil, domenii 
care tind spre valorificarea ra
țională a bogățiilor naturale 
care dispune țara.

tui proces la următorii 20—25 
ani. In 1980. r.umlru. posturilor 
telefonice va atinge 43 milioa
ne. Suma alocată dezvoltării a- 
cestui sector in intervalul men
ționat este de 35 miliarde pesos.

• O NOUA UZINA IN 
CAMERUN

Guvemul Camerunului a apro
ba: proiectul realizării unei fa
brici de pastă de lemn pentru 
hirtie care va avea o capacitate 
productivă de 400 000 tone anual. 
Investițiile necesare se ridică 
la circa 43 miliarde franci CFA.

Uzina va fi construită în ur
mătorii trei ani in localitatea 
Edea.

• EXTINDEREA PLANTAȚIILOR 
DE TRESTIE DE ZAHĂR IN 
ZAMBIA

de

• DEZVOLTAREA REȚELEI 
TELEFONICE IN MEXIC

începind din 1970. guvernul 
mexican a alocat 13 miliarde 
pesos pentru dezvoltarea rețe
lei telefonice naționale. In pla
nul de dezvoltare de perspecti
vă se prevede continuarea aces-

întreprinderea ..Zambia 
gar" acționează in vederea 
tinderii plantațiilor sale 
trestie de zahăr și a sporirii ca
pacității de producție a fabricii 
de la Nakambala. Prin aceasta, 
se urmărește creșterea pro
ducției de la 100 000 la 150 000 
tone de zahăr brut pe an. astfel 
incit Zambia sâ ajungă să ex
porte 20 000 tone din acest pro
dus.

Su- 
ex- 
de

MARȚI, 10 AUGUST
MELODIILE CARTIERULUI: Pa

tria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 13,15; 
20,30).

CINTECUL COLONADELOR: 
Arta (ora 15,30).

ÎNTOARCEREA LUI MAGEL
LAN: Arta (orele 17.45: 20).

CEI MAI FRUMOȘI ANI: Gră
dina Arta (ora 20).

FILIERA II: Scala (orele 8.3®; 
11; 13,30: 16; 18,30; 21); Grădina 
Dinamo corp 20); București (ore
le 8,45: 11; 13,15; 16; 18.15; 20.30); 
Grădina București (ora 20).

PISICILE ARISTOCRATICE: Ca
pitol (orele 9,45; 11,45: 14; 16.15; 
18,30: 20,30); Grădina Capitol (ora 
20); Eforie (orele 9.30; 11,30; 13.45: 
16; 18,15; 20,15); Favorit (orele 
9,15: 11.30; 13,45: 16: 18,15; 20.30)

MUNTELE ASCUNS: Floreasca 
(orele 15.30; 18: 20.15).

PROGRAM DE DESENE ANI
MATE- Doina (orele 9.30; 11.15; 
16.30: 18.15).

CĂLĂTORIE ÎN ANGLIA: Doi
na (orele 13; 14,45; 20).

CĂLĂREȚUL CU EȘARFA 
ALBĂ: Lira (orele 16; 18,15);
Grădina Lira (ora 20,30).

în conformitate cu planul 
global de dezvoltare conomică 
a Irakului, Organizația de stat 
pentru electricitate proiectează 
sporirea cu 45 la sută a produc
ției de energie electrieâ.

Concomitent, se va proceda la 
extinderea rețelei de 
a energiei electrice, 
altele s-a hotărit 
unor transformatoare 
MW. Costul acestor lucrări este 
estimat la 640 milioane dinari 
irakieni.

distribuire 
Printre 

instalarea 
de 250

• PROIECT IN INDUSTRIA 
MINIERA A ZAIRULUI

Societatea minieră „Tenke 
Fungurume“ va realiza în zona 
localității Tenke. din Zair, imul 
din cele mai mari complexe 
miniere din Africa. Investițiile 
necesare înfăptuirii acestui 
obiectiv sint de 800 milioane do
lari. Rezervele de minereuri 
identificate aici se ridică la 
peste 50 milioane tone, din care 
minereurile de cupru, cobalt, 
nichel sint cele mai importante.

• Așezat in nord-vestul 
eon lin emulai sud-american, 
de o parte și de alta a Ecua
torului, Republica Ecuador 
are o suprafață de 283 561 
kmp si o populație de 
1177 tM locuitori.

• Istoria acestui popor este 
frămintatâ. Pină in secolul 
al XVI-Iea Ecuadorul este 
parte integrantă a marelui 
imperiu incaș. Urmează apoi 
trei secole de stăpinire spa
niolă, pină in 1809. cind sc 
declară independent. Liber
tatea, insă, durează puțin, 
spaniolii reușind să-și resta
bilească dominația. ' Lupta 
maselor populare continuă și 
in 1826 Ecuadorul obține din 
nou neatirnarea in cadrul fe
derației Marea Columbie. din 
care *e desprinde ca stat in
dependent in 1830.

• Preocuparea dominantă 
a poporului ecuadorian este, 
in prezent, îndeplinirea pla
nului cincinal de dezvoltare 
economică (1973—1977), trans
punerea in practică a pro
gramului guvernamental de 
transformări social-economi- 
ee si politice.

Ca urmare a eforturilor de
puse. economia ecuadoriană 
a cunoscut, în ultimii ani, un 
ritm de creștere de cinci ori 
mai mare. Intre succesele 
obținute, potrivit cifrelor ofi
ciale date publicității la 
Quito, pot fi citate sporirea 
exporturilor naționale de Ia 
nivelul valoric de 200 mili
oane dolari in 1975, pină la 
un miliard de dolari în acest 
an. Acest salt impresionant 
înregistrat de exporturile e- 
cuadoriene se datorează în 
mare măsură vînzărilor de 
petrol, inițiate în 1972. Creș
terea sensibilă a exporturilor 
petroliere (exporturile tradi
ționale se bazau pe cafea și 
banane) au adus țării impor
tante cantități de devize, con

tribuind in mare măsură la 
procesul de dezvoltare a e- 
conomiei naționale. Dar re
sursele Ecuadorului nu se re- 
zumâ numai la petrol. Sub
solul tării este bogat in fier, 
cărbune, cupru, plumb, zinc, 
aur etc. Ca urmare, guvernul 
ecuadorian și-a propus să in
vestească. in cursul acestui 
an. suma de 1 240 000 dolari 
pentru realizarea programe
lor de dezvoltare a sectoru
lui minier al țării. Potrivit 
estimărilor. Ecuadorul dis
pune in acest sector deosebit 
de important al economiei de 
perspective ample de dezvol
tare. Astfel, in perimetrele 
Angas șă San Bartolome. in 
provincia Aznay. an fost in- 
ireprînse deja cercetări pen
tru detectarea de zăcăminte 
polimetalice. Sondările preli
minare anticipează existența 
unor importante zăcăminte 
de cupru, plumb și zinc în 
nordul Anzilor.

Autoritățile de la Quito 
sint preocupate constant și de 
îmbunătățirea condițiilor de 
trai ale populației țării. în 
acest sens, guvernul a fixat 
cota de 25 la sută din buget 
pentru dezvoltarea învăță- 
mintului. Programul guver
namental de lichidare a anal
fabetismului este înfăptuit cu 
succes. Numărul elevilor cu
prinși în învățămintul ele
mentar este cu 12 la sută 
mai mare decît cel din anul 
1970, iar în diferitele provin
cii ale țării continuă să se 
amplifice rețeaua așezămin
telor școlare și sint create 
noi centre pentru pregătirea 
cadrelor didactice.

Atenție similară se acordă 
și ocrotirii sănătății. Pentru 
aceasta s-au prevăzut inves
tiții în valoare de 6,9 mili
oane dolari.

• Poporul român urmă
rește cu simpatie eforturile 
încununate de succes ale po
porului ecuadorian pentru 
dezvoltarea independentă, 
pentru înflorirea economiei 
naționale, pentru progres e- 
conomîc și social. între Ro
mânia și Ecuador s-au dez
voltat relații de prietenie și 
colaborare bazate pe egali
tate în drepturi și respect re
ciproc.

Relațiile româno-ecuado- 
riene se desfășoară sub sem
nul dorinței comune de a di
versifica conlucrarea multila
terală dintre cele doua țări 
și popoare, spre binele reci
proc, in folosul cauzei păcii 
și progresului general.

GEORGE EMILIAN

în sprijinul revendicărilor populației de culoare se pronunța 
numeroși cetățeni albi din R.S.A.

In fotografie, un grup de demonstranți purtînd o pancartă pe 
care se poate citi : „Opriți imediat masacrul și politica de 
apartheid I Recunoașteți principiul conducerii de către ma
joritate I"

sud-africane de mare tiraj ca 
„Rand Daily Mall" din Johan
nesburg, „Tho Star" șl „The 
World" sînt nevoite să recunoas
că creșterea protestelor popu
lației de culoare împotriva le
gilor șl practicilor rasiste. Noua 
explozie de nemulțumiri față de 
politica discriminatorie promo
vată de către regimul minoritar 
al premierului Vorster demons
trează cu elocvență că populația 
de culoare din Republica Sud- 
africană nu se Iasă intimidată 
de represaliile singeroase dez
lănțuite de autorități și se în
scrie cu hotărâre în lupta pen
tru eliminarea totală șl defini
tivă a politicii și practicii fali
mentare de apartheid.

DOINA TOPOR

PE SCURT «PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT

• ÎN CAPITALELE Marii 
Britanii și Finlandei s-a anunțat 
că guvernele celor două țări au 
stabilit relații diplomatice la 
nivel de ambasadă cu guvernul 
Cambodgiei Democratice.

• NOUL STAT INDEPEN
DENT Insulele Seychelles a 
cerut oficial să fie primit în 
Organizația Națiunilor Unite — 
anunță un purtător de cuvînt al 
O.N.U. Potrivit Cartei Națiuni
lor Unite, admiterea de noi 
membri este decisă de Aduna
rea Generală, la recomandarea

Consiliului de Securitate. Insu
lele Seychelles — arhipelag si
tuat intre Africa și India — au 
dobindit independența de sub 
administrație britanică la 23 
iunie.

• DUPĂ CUM INFORMA du
minică ziarul „l’Unita", numărul 
membrilor Partidului Comunist 
Italian depășește în momentul 
de față 1800 000. Numai în 
cursul acestui an au intrat în 
partid peste 169 000 de munci
tori, funcționari, intelectuali.

PREGĂTIREA CONFERINȚEI 
TINERETULUI DIN ȚĂRILE 

LUMII A TREIA

DE LA BORDUL STAȚIEI „SALIUT-5"

Experimentul tehnologic
„Kristall“
Continuîndu-și zborul și acti

vitatea la bordul stației orbita
le sovietice „Saliut-5“, cosmo- 
nauții Boris Volînov și Vitali 
Jolobov au încheiat cu succes 
experimentul tehnologic „Kris- 
tall". început la 14 iulie. Ei au 
extras din cristalizatorul folosit 
în acest scop unul din cristale
le formate în condițiile zboru
lui cosmic și l-au plasat într-un 
recipient care urmează să parvi
nă ulterior pe Pămînt. De ase
menea, a fost repetat experi
mentul denumit „Reacția", a- 
vînd drept obiectiv studierea 
particularităților pe care le pre
zintă operațiunea de sudură în 
condițiile imponderabilității.

Echipajul stației a mai efec
tuat și un nou ciclu de cerce
tări bazate pe folosirea tele
scopului — spectrometru cu raze 
infraroșii, obținînd date cu pri
vire la transparența atmosferei 
la diferite altitudini deasupra 
unor zone continentale ale 
Terr ei.

Luni dimineață, cosmonauții 
au executat fotografieri spec-

s-a încheiat cu succes
tro-zonale ale unor regiuni ale 
U.R.S.S., datele obținute pre- 
zentînd interes pentru economia 
națională sovietică.

Din rapoartele cosmonauților 
și informațiile telemetrice rezul
tă că sistemele de bord și apa
ratele științifice aflate pe stația 
„Saliut-5“ au o funcționare 
normală. Starea sănătății celor 
doi cosmonauți este bună, iar 
programul de cercetări în spa
țiul cosmic circumterestru este 
efectuat cu succes — relatează 
agenția TASS.

ORĂȘENII: Central (orele tAS; 
11.»: U.45: 16. 11.15: »Jrt.

ORAȘUL VĂZUT DE SUS: Bu- 
cegi (orele 16: 18).

AMORUL VRĂJITOR: Grâd.za 
Bueegi (ora î®).

LUPTĂTORUL DEN NEVT OR
LEANS: Luceafâr-jl (orele »;
11.15; 13.»: 16; 11.15: »J®): Fes
tival (orele 9: 11.15: UJ»: 1«; 
13J0: N.45): Grădina Fest-vau (ora 
19.45) ; Parc Hotel (ora »).

ROMANȚA PENTRU O CO
ROANĂ: Excelsior (orele 9: 11.15: 
134®: 1«: 13.15: 38-3®) : Victor.® 
(orele 9.15: 11J6; 13.45; 16: 
20.31); Grădina Luceafărul (ora 
»)-

DOI BĂRBAȚI IES LA RA
PORT: Buzești (orele 9; 1145; 
13.»; 16: 18,13).

HAIDUCII: Cotroeeni (orele 1®; 
12: 14: 1«; 13; 2®).

COMISARUL PIEDONE LA 
HONG-KONG: Feroviar (orele
8.30: 11; 13.30; 16; 18; H): Melodia 
(orele 9; 11.15; 1340; 16: 18,13;
20,30); Modern (orele 8.»: 11; 
13.30; 16; 18,»; 20,«); Grădina
Modem (ora 20).

PRIETENU MEI. ELEFANȚOl 
nerentari (orele 10 4®: 16: 19).

INSTANȚA .AMINĂ PRONUN
ȚAREA: Flacăra (orele 1540; 18;

OPERAȚIUNE-A ..MONSTRUL": 
iMriaa (orele 9; 11.15; 13,»;
15.45: 13 : 29.15).

DOUA BUNICI PENTRU O VA
CANTA: Flamura (ora 9).

TEXAS DINCOLO DE RÎU:Fla- 
mura «orele 15.45; 18: 20): Aurora 
(erele 9: 1145: 13.»; 15,45; 13;
2T»; Grădina Aurora (ora 20,15); 
Tomis (orele 9: 11,15; 13.30; 16; 
1X15; »4®1; Grădina Tomis (ora 
»).

CIRC IN CIRC: Timpuri Noi 
orele 9; 12: 15.15 ; 19) ; Volga
(orele 349; 1240; 11; 13).

PAPILLON: Miorița (orele 3;
12,15; 16; 1945); Gtulești (orele-10; 
16: 1».

CAPRICIILE MĂRIEI: Gloria 
(orele 3; 11; 13; 15; 17.15; 13,30); 
Grădina Titan (ora 20,30).

PROGRAM DE DESENE ANI
MATE: Cosmos (orele 14.30; 18.30).

DINCOLO DE POD: Dacia (ore

le 9; 11.15: 13,30: 15,45: 18; 20,15). 
EVADAREA: Drumul Sării (o- 

rele 15.30: 18: 20,15).
CONTELE DE MONTE CRISTO: 

Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20,15).

ZIDUL: Moșilor (orele 15,30; 18; 
20).

B. D. INTRA ÎN ACȚIUNE: 
Grădina Moșilor (ora 20).

AVENTURILE CELOR TREI 
MUZICANȚI: Popular (orele 16; 
18; 20).

ELIXIRUL TINEREȚII: Munca 
(orele 15,45; 18; 20.15).

CONVERSAȚIA : Viitorul (ore
le 15,30; 19; 20,15).

NOI AVENTURI CU TOM ȘI 
JERRY: Pacea (orele 14,30; 16,30).

MISIUNE PRIMEJDIOASA: Pa
cea (orele 18,30; 20,30).

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

MIHAI VITEAZUL: Rahova (ora
16.30).

FRAȚI DE CRUCE: Progresul 
(orele 15,30; 17,45: 20).

CAVALERII TEUTONI: Vitan 
(orele 15; 18); Grădina Vitan (ora 
20).

CASA DE LA MIEDUL NOPȚII:
Cringași (ora 17).

PROGRAMUL 1
9,00 Teleșcoală. 10.00 Festivalul 

filmului muzical la TV. „Plîngeți 
chitare" — o producție a studiou
rilor mexicane. Premieră TV. 
Film dedicat compozitorului și 
cîntărețului mexican Cuco San
chez, interpretul propriului său 
rol. 11,40 Făuritorii de efigii — 
emisiune de versuri. 12,00 Telex. 
16,00 Matineu de vacanță: Ursule
țul Yogi și prietenii lui (VI) și 
Bugs Bunny. 16,30 Curs de limbă 
franceză. 17,00 Telex. 17,05 Mult 
e dulce... 17,25 Un cîntec pentru 
dv. Concert realizat la IREMOAS 
București, cu orchestra de muzi
că populară „Ciocîrlia". 17,55 Ora 
de consultație medicală. 18,05 Lec
ții TV pentru lucrătorii din agri
cultură. 18,35 Muzică de jazz cu

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA : București Piața „SctnteU- Tel j 17 C® 1®, 17 6®». Abonamentele *e fac la oficiile poștale șt difuzor!! din Întreprinderi și Instituții 
Cititorii din străinătate se pot abona prin ILEXIM - Serviciul expori-import presă. Calea Grivlțel u. 69-66, P.O.B, 2001 telex 011226, București.

formația „Cromatic", condusă de 
Marin Pechea. 18,50 Contempora
nele noastre. 19,20 1001 de seri. 
19.30 Telejurnal. 20.00 Reflector. 
20.20 Teatru liric TV: „Lucia di 
Lammermoor" de Gaetano Doni
zetti. 22,10 24 de ore. 22,30 Închi
derea programului.

PROGRAMUL 2
20,00 Film serial: „Olga Ser- 

gheevna" — episodul VI. 21.10 
Telex. 21,15 Răspunsul este prompt. 
Măsuri pentru îmbunătățirea ali
mentației publice în Capitală. 
21,35 Vîrstele peliculei. 22,30 închi
derea programului.

Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor) : SÎNT SUFLET IN SU
FLETUL NEAMULUI MEU — 
spectacol de sunet și lumină — 
ora 20,30; Teatrul Giulești (Sala 
Columnei de la Muzeul de isto
rie al R.S.R.) : DE LA STRĂBUNI 
PlNA LA TINE — orele 11 și 12; 
Teatrul Evreiesc de Stat: ȘEDIN
ȚA FESTIVA — ora 11; FIRUL 
DE AUR — ora 20; Teatrul „C. 
Tănase" (Grădina Boema): E 
NEMAIPOMENIT — ora 19,30; 
Ansamblul „Rapsodia Română": 
FRUMOASA EȘTI, PATRIA MEA 
— ora 18,30.
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• COMITETUL INTERNA- 
ȚIONAL de pregătire a celei 
de-a doua Conferințe a tine
retului din țările lumii a 
treia s-a reunit Ia Alger pen
tru a pune la punct probleme 
privind ordinea de zi a apro
piatei manifestări prevăzute 
a se organiza Ia Phenian, în 
R. P. D. Coreeană. Tema 
Conferinței tineretului din 
țările lumii a treia va fi „U- 
nitate și solidaritate împotri
va imperialismului și colo
nialismului".

• URAGANUL „BELLE" « a 
abătut luni, cu o viteză a ra
falelor de vînt de 110 mile 
(170 km) la oră, asupra coaste
lor statului american Carolina 
de Nord. Autoritățile au pus 
în alarmă partea nordică a 
coastei de est a S.U.A., zonă în 
care sînt cuprinse mari aglo
merări urbane ca New York, 
Boston, Philadelphia $1 Balti
more. Mai multe zeci de mii de 
persoane aflate într-o serie de 
regiuni amenințate au fost 
evacuate.

• A IOST DESCOPERIT UN NOU ELEMENT CHIMIC? Doi 
cercetători de la Universitatea din California afirmă că au 
descoperit un nou element chimic necunoscut pinâ In pre
zent, element ce ar exista în natură sub formă stabilă. Această 
comunicare surprinzătoare a fost făcută recent la un congres 
internațional, care a avut loc la Universitatea Laval din Quebec. 
In prezent există numai 105 elemente chimice cunoscute și des
coperirea ultimului dintre ele datează din 1971. Noul ele
ment va purta numărul atomic 126, ceea ce înseamnă că nu
cleul său conține 126 protoni. El a fost descoperit în cristale 
de mică și monozit care au vîrsta Pămintului. In prezent, nu 
există decit 15 asemenea cristale microscopice • cric pneu
matic. Noul cric pneumatic fabricat în Franța nu cîntArește 
decit 2.5 kg, dar este capabil să ridice un vehicul de 4 tone 
datorită presiunii gazelor provenite de la țeava de eșapament. 
Destinat în primul rând pentru autoturisme, el permite nu nu
mai înlocuirea unei roți, dar și degajarea din împotmolire. Sa
cul pneumatic este confecționat din neopren tratat special pen
tru a rezista la frig, căldură și la acțiunea corozivă a gaze
lor de eșapament • CONSUMATORI DE CIOCOLATA. Elveția 
s-a situat anul trecut pe primul loc in lume in ce privește 
consumul de ciocolată, in magazinele sale vinzîndu-se 8 6 kg 
pe. locuitor. Ea a fost urmată de Marea Britanie și Belgia cu 
6.9 și. respectiv, 6.6 kg • IMPORTANTA DESCOPERIRE AR
HEOLOGICA In JAPONIA. Un topor și un cuțit din piatră da- 
tînd, se pare, de peste 30 000 ani — ceea ce ai- însemna că 
sînt cele mai vechi obiecte de acest gen descoperite în lume — 
au fost scoase la iveală în regiunea japoneză Takaido-Higashi, 
de lingă Tokio. Datarea lor a fost posibilă în urma exame
nului cu carbon • ALTE DOUA PERSOANE AU DECEDAT DU
MINICA. făcind astfel ca numărul victimelor maladiei miste
rioase izbucnite la Philadelphia să ajungă la 27, iar cel al 
persoanelor spitalizate, la 125. După cum s-a mai anunțat, au
topsiile întreprinse au dus la concluzia că este vorba de o 
toxină. Victimele au participat, împreună cu alte cîteva mii de 
persoane, la un congres organizat la Philadelphia. în interva
lul 21—24 Iulie • RADIOGRAFIE A RECOLTEI VIITOARE. In
stitutul pentru botanica radiațiilor din Hanovra a pus la punct 
o metodă care permite prognoze precise asupra recoltei, cu 
mult înainte de seceriș. Marja de eroare este de cel mult plus 
sau minus patru la sută. „Pronosticul" este stabilit cu ajuto
rul unui computer care interpretează fotografierea ogoarelor, 
realizată cu ajutorul radiațiilor gamma. Noul procedeu poate 
fi aplicat la aproape toate soiurile, furnizînd informații pre
țioase, în special în cazul culturilor agricole răzlețe.
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