
ANUL XXXII

Nr. 8468

4 PAGINI

30 BANI

JOI

12 AUGUST

Proletari din toate țările, uniți-vă!

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

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

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
SI TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, *

au sosit ieri în R. S. S. Armeană
PLECAREA

DIN TBILISI
După ce au petrecut două zile 

la Tbilisi, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu au plecat, 
miercuri dimineața, spre Ere
van, capitala R.S.S. Armene.

La aeroportul din Tbilisi au 
sosit pentru a-și lua de la înalții 
oaspeți un călduros rămas bun 
tovarășii Eduard Amvrosievici 
Șevardnadze, membru al C.C. al 
P.C.U.S., prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Gruzia, Zurab A- 
lexandrovici Pataridze, membru 
supleant al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.S.S. Gruzine, Victo
ria Moiseevna Șiradze, membru 
al Biroului, secretar al C.C. al 
P.C. din Gruzia, Teugbis Niko- 
laevici Mentașașvili, prim-se-

cretar al Comitetului orășenesc 
Tbilisi al P.C. din Gruzia, Juli 
Kalistiatovici Șartava, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C.L. din 
Gruzia, Nodar Inaklievici Kik- 
vadze, membru al C.C. al P.C. 
din Gruzia. șeful Secției relații 
internaționale a C.C., alți con
ducători ai organelor de partid 
și de stat din R.S.S- Gruzină.

Un grup de tinere au oferit 
tovarășuluibuchete de flori

Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Un mare număr _ ______
ai capitalei R.S.S. Gruzine, 
aflați pe aeroport, au ținut să-i 
salute pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu.

de locuitori 
R.S.S.

înalții oaspeți români
intimpinați cu deosebită
cordialitate la Erevan

La 11 august, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Compnist 
Român, președintele 
Socialiste România, 
cu tovarășa Elena 
care, la Invitația 
P.C.U.S., a tovarășului L. I. 
Brejnev, își petrec o parte a 
concediului de odihnă în Uniu
nea Sovietică, au sosit la Ere
van.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
sînt însoțiți de tovarășii Ștefan 
Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C-C. al P.C.R., Nicu 
Ceaușescu, membru al Biroului 
C.C. al U.T.C., Constantin Mi
tea, membru al C.C. al P.C.R., 
consilier al președintelui repu
blicii.

La aeroport oaspeții români 
au fost salutați deosebit de 
cordial, cu urarea de bun sosit 
pe pămîntul străvechii Armenii, 
de tovarășii K. S. Demircean, 
membru al C.C. al 
prim-secretar al C-C. 
din Armenia, B. E. 
membru al Comisiei 
de Revizie a P.C.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietului Su
prem al R.S.S. Armene, G. M. 
Voskanian, V. B. Galumian, 
secretari ai C.C. al P.C. din Ar
menia, G. S. Kotangian, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C.L. din 
Armenia, R. H. Svetlova, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R.S.S. Armene, L. P. 
Manaserian, șef de secție 
C.C. al P.C. din Armenia, 
conducători ai organelor 
partid și de stat locale.

Republicii 
împreună 

Ceaușescu, 
C.C. al

P.C.U.S., 
al P.C. 
Sarkisov, 
Centrale

în costume naționale 
oferă tovarășului

Tinere 
armene 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu frumoase bu
chete de flori.

în drum spre reședință, pe 
străzile însorite ale Erevanului, 
numeroase grupuri de cetățeni 
i-au salutat cu cordialitate pe 
înalții oaspeți români.

Cit mai multe
ÎN ÎNTIMPINAREA MARII SĂRBĂTORI

obiective predate 
înainte de termen

beneficiarilor
ficare și policalificare chiar în 
incinta șantierului.

Intr-o altă parte a Bucureș- 
tiului, în noul cartier Colentina, 
sînt în construcție cîteva zeci 
de blocuri, mai multe complexe 
comerciale, alte obiective social- 
culturale. După cum aveam să 
aflăm de la inginerul șef al 
șantierului 2, din cadrul între
prinderii. Dan Constantinescu. 
constructorii de aici și-au luat 
angajamentul să predea bene
ficiarului pînă la 23 August, cu 
mai multe săptămîni mai de
vreme. peste 260 de aparta
mente. Totodată au fost asigu
rate condițiile pentru termina
rea tuturor tronsoanelor la 
obiectivele aflate în construc
ție. pînă la 30 septembrie, in 
acest fel va fi

De la etajul 16 al unuia din
tre cele mai mari clădiri aflată 
în construcție, Complexul cli
nic de pe lingă Facultatea de 
medicină — București, se vede 
aproape în întregime. Aici, la 
această înălțime de aproape 
100 m. i-am găsit zilele trecute 
pe inginerul Gheorghe Stăn- 
ciulescu, dulgherul Marin Badea 
și pe alți cîțiva tineri zidari și 
fierari bucureșteni care efec
tuau aici lucrările de închidere 
al planșeului principal. In timp 
ce îmi vorbeau despre depășirile 
înregistrate în activitatea de 
pînă acum, despre ritmul înalt 
de execuție a lucrărilor din 
șantier și despre metodele noi 
de organizare a muncii, tinerii 
constructori au ținut să ne 
arate, ca un principal argument 
al hotărîrii lor 
de a realiza 
pînă la 23 Au
gust obiectivele 
propuse în an
gajamentul or
ganizației U.T.C. 
mai multe car
tiere ale Capita
lei în care au zi
dit blocuri, cine
matografe, case 
de cultură. „Ca 
unde am muncit și aici ne stră
duim să executăm lucrări de 
bună calitate și într-un timp 
cit mai scurt — ne spune ingi
nerul Gheorghe Stănciulescu. 
secretarul organizației U.T.C. 
din șantier. Pe 7 luni sarcinile 
de producție au fost depășite 
cu peste 9 la sută. In prezent, 
pe lîngă alte lucrări importante 
executăm închiderile la toate 
corpurile clădirii pentru a crea 
condiții bune de lucru instala
torilor. electricienilor si finiso
rilor în perioada timpului fri
guros. Pentru aceasta, se lu
crează în două schimburi iar 
acolo unde este nevoie, ca de 
exemplu, la stația de betoane, 
fără oprire. „Notăm, de aseme
nea, că tinerii constructori au 
efectuat prin muncă patriotică 
mai multe lucrări de racordare 
a instalațiilor de încălzit și ilu
minat. alte lucrări în valoare 
de aproape 100 000 lei. Pentru 
asigurarea foiței de muncă ne
cesară. tot din inițiativa lor 
s-au organizat cursuri de caii-

UN ANGAJAMENT
AL TINERILOR 
DIN CAPITALĂ

creat frontul do 
lucru pentru 
toți lucrătorii 
din șantier în 
perioada iernii. 

Pentru inten
sificarea ritmu
lui de execuție, 
a lucrărilor în 
această perioa
dă. ne toate 
șantierele au 
fost asimilate 

numeroase tehnologii noi. de 
execuție, de mare productivitate. ’ 
„Prin aplicarea acestora — ne 
spune tînărul maistru Constan
tin Avarvarei. secretarul orga
nizației U.T.C. din șantierul 3 
al I.C.M. — productivitatea 
muncii la o serie de lucrări a 
crescut de cîteva ori, iar tim
pul de execuție al unui bloc s-a 
redus cu cîteva săptămini“.

..Chiar în ziua în care ne 
aflam pe șantier, comisia de 
recepție prelua cu calificativul 
..foarte bun" unul din blocurile 
construite de echipa de tineri 
condusă de secretarul U.T.C. al 
șantierului. Dar, obiectivul cel 
mai de seamă al angajamentului 
asumat de organizația de tine
ret de aici. îl constituie înde
plinirea planului anual pină la 
15 decembrie. Realizările lor de 
pînâ -acum, 
muncesc sînt o garanție sigură 
că și acest 
respectat întocmai.

NICOLAE MILITARU

peste tot

hărnicia cu care

angajament va fi

Dm cronica
utecisteîntrecerii

Convorbiri la C.C. al P.C. din Armenia
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășa Elena Ceaușescu au 
avut, miercuri după-amiază, o 
întrevedere cu tovarășul K. S. 
Demircean, membru al C.C. al 
P.C.U.S., prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Armenia.

La convorbirile care au avut 
loc cu acest prilej au participat 
din partea română tovarășii : 
Ștefan Andrei. membru su
pleant al Comitetului Politic

Executiv, secretar al CC. 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.

Din partea armeană, au parti
cipat tovarășii : B. E. Sarkisov, 
membru al Comisiei Centrale de 
Revizie a P.C.U.S-, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al R.S.S. Armene, G. M. Vos-

kanian, V. B. Galumian, secre
tari ai C.C. al P.C. din Arme
nia, G. S. Kotangian, prim-se
cretar al C.C. al U.T.C.L. din 
Armenia, R. H. Svetlova, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R.S.S. Armene, L. P. 
Manaserian. șef al secției de 
informații și relații externe a 
C.C. al P.C. din Armenia.

Tovarășul K. S. Demircean a 
adresat, in numele Comitetului 
Central al P.C. din Armenia, al 
Prezidiului Sovietului Suprem, 
Consiliului de Miniștri ale 
R.S.S. Armene. în numele tu
turor comuniștilor și oamenilor 
muncii din Armenia sovietică un 
călduros salut tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu și urări de 
bun sosit pe pămintul Arme
niei sovietice.

El a expus înalților oaspeți 
momente ale istoriei multisecu
lare a poporului armean, a re
latat despre succesele repurtate 
de acesta in dezvoltarea social 
economică, în construcția co
munistă, despre tradiționalele 
legături de prietenie între po
porul armean și poporul român, 
care în anii construcției vieții 
noi au căpătat o largă amploare 
pe multiple planuri.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit pentru saluturile și 
urările exprimate de gazde și 
a adresat în numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, guvernului României 
socialiste, al tuturor comuniști
lor și întregului popor român 
călduroase urări de succese co
muniștilor, tuturor oamenilor 
muncii din R.S.S. Armeană, în 
îndeplinirea sarcinilor construc
ției comuniste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a înfățișat profundele transfor
mări social-economice din Ro
mânia. succesele repurtate în 
îndeplinirea țelurilor însufleți- 
torului 
propășire 
țării.

In cursul 
exprimată 
lărgire și 
țiilor de prietenie dintre P.C.R. 
și P.C.U.S., dintre România și 
Uniunea Sovietică și — în acest 
cadru — dintre Republica 
cialistă România și 
meană. .

Convorbirile s-ati 
într-o ambianță de 
și caldă prietenie.

program al P.C.R. de 
economico-socială a
convorbirilor a fost 
dorința comună de 
aprofundare a rela-

R.S.S.
So-
Ar-

desfășurat 
cordialitate
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• VIZITAREA UNOR OBIECTIVE DIN DO
MENIUL CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE, ENERGETICII, 
A UNOR MONUMENTE ISTORICO-ARHITECTONICE

• DINEU ÎN ONOAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU Șl A TOVARĂȘEI

ELENA CEAUȘESCU

• Membrii organizației U.T.C.
de la I.M.U.A. București și-au 
luat angajamentul să realizeze 
suplimentar pînă la 23 August, 
produse în valoare de peste 45 
milioane lei. Pină în prezent, ei 
au realizat în cadrul acestui an
gajament șase strunguri Carusel, 
patru mașini' de alezat și frezat 
precum și numeroase alte agre
gate. ”• ’
zintă peste 60 la sută din nu
mărul 
prindere, își intensifică efortu
rile pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor asumate. 
(Maria Ghelase).
• Tinerii de la Exploatarea 

minieră Mahmudia — So
mova. județul Tulcea, au con
tribuit, prin acțiuni organi
zate în întimpinarea zilei de 23 
August, la reducerea cheltuieli
lor materiale de producție, reali- 
zînd economii în valoare de 461 
mii lei. (Mihai Pintilie).

• Prin inițiativa „Să lucrăm 
o zi pe lună cu carburanți eco
nomisiți" circa 300 de tineri de la 
I.T.A. — coloanele Văleni. Cîm- 
pina, Filipeștii de Pădure. Au
tobaza 6 Tătărani. I. T. Ploiești 
și Nord C.F.R. Ploiești — ho- 
tărîți să întîmpine ziua de 
23 August cu noi succese în 
muncă — au economisit în ulti
mele două săptămîni 1,5 tone 
de motorină, peste 2 tone benzi
nă, precum și importante canti
tăți de ulei. (Vasile Matei).

• în numai două „zile-record 
organizate de uteciștii de la în
treprinderea „Metrom" din Bra
șov în întimpinarea zilei de 23 
August s-au realizat produse 
suplimentare în valoare de a- 
proape 90 000 lei. Dealtfel, pe 
întreg teritoriul județului Bra
șov au avut loc în ultima săptă- 
mînă 48 de acțiuni în sprijinul 
producției, la care au participat 
aproape 9 000 de tineri, produse
le suplimentare, realizate de 
ei înregistrînd o valoare de 
1 250 000 lei. In această întrecere 
a celor mai buni s-au remarcat 
tinerii montori ai întreprinderii 
de șuruburi, care lucrează la 
noua linie automată de montat 
piulițe. (Mihail Groza).

Uteciștii, care repre-

muncitorilor din între-

Lumina biruințelor noastre CAMPANIA AGRICOLĂ

® Tinerii uteciști din cadrul 
Combinatului petrochimic Pitești 
s-au angajat ca, în cinstea celei 
de-a 32-a aniversări a eliberă
rii patriei, să producă suplimen
tar, pină la 23 August. 25 tone 
acrilonitril. 50 tone polietilenă 
de mare densitate, și să prelu
creze în plus 20 tone de țiței. 
(Mihai Eleodor).

• La galeria Scărișoara-aval, 
în cadrul complexului hidroteh
nic și energetic Cerna-Motru- 
Tismana, se continuă esca- 
vările la coridorul care duce 
spre castelul de echilibru 
al centralei de pe Motru. Lu
crările se află în avans față 
de grafice. Astfel întîmpină 
ziua de 23 August minerii 
Joița Badea, Luca Ciobanu. Ma
rin Predescu, Ionel Predescu. 
Ionel Morait, Ion Anghel. Gh. 
Mogoșanu și ca ei mulți alții. La 
Centrala de pe Motru se lucrea
ză la ^excavații pentru conducta 
forțată, termenele de execuție 
fiind devansate cu un an față de 
plan. Pe direcția principală Mo- 
tru-Pocruia, ortacii lui Costache 
Prisecaru au atins cele mai 
înalte ritmuri la excavații. (Ion 
Elena).

IN NUMĂRUL

Fiecare tinăr

să presteze

o activitate

t/i/iă societății
In dezbatere „Proiec-

M-am întrebat adesea : ce 
decantări subtile, ce prefaceri 
implacabile vor fi trebuind să 
se petreacă inlăuntrul fructelor 
pentru ca, de la muguri și floa
re, să ajungă, petrecînd zile șl 
nopți, nopți și zile, sub văpaia 
deasă a soarelui, ori sub bura 
subțire a luminii de lună, la ro
tunjimile grele de înțeles ale 
pirguirii și coacerii, la vremea 
împlinirilor. Presimt într-un 
măr smălțuit de focul petrelor 
verii — armonii cosmice. Pre
simt în ghirlanda de chihlimbar 
a unui strugure pîrguit — mu
zici stelare. Și iată, acum e au
gust, cumpăna verii s-a înclinat 
spre toamnă, îndulcind bătaia 
vilvoritoare a soarelui, strugu
rii au început să se îndulcească 
și ei, smalțul merelor s-a făcut 
tot mai strălucitor și eu mă gin- 
desc că, la vremea aceasta, o în
țelepciune anume începe să se 
lase în lucruri și ființe, de parcă 
nu numai fructele s-ar împlini, 
ci însăși ființa lumii întregi. Ați 
observat ? Gesturile oamenilor 
în luna august sînt mai grave.

Vorbele la fel. La fel sînt su
netele pașilor noștri; ale aeru
lui, izbindu-se de frunzele pă
durii — coapte și ele ; ale culo
rii albastre întinse pe cer și in 
mare. Cind un om ține un măr 
pîrguit in mină ființa lui e mai 
dreaptă. Cind un om trece pe 
lingă un hambar in care mă
gurile de grîu duduie încă de

dogoarea nestinsă a cîmpiilor — 
pașii lui sînt mai siguri. Cind 
un om privește o zidire suplă 
și trainică, în stare să poarte 
soarele pe umeri — gindurile 
sale sînt mai adinei și mai lumi
noase, întocmai pe măsura ace
lei zidiri. Iar acum e august, 
merele livezilor noastre s-au 
pîrguit, măgurile de grîu își lo
vesc creștetul în tavanul maga
ziilor, zidirile satelor și orașelor 
țării s-au înălțat suple și voi
nice, purtînd soarele pe umeri...

Petre Ghelmez

Și pentru că toate acestea din 
gindurile și brațele noastre s-au 
născut, eu ascult vorba și pașii 
semenilor mei, le citesc gindu
rile, le măsor trupul de lumină

tunjirea fructelor celor mai 
dragi și mai înalte visuri ale 
noastre.

Să nu uităm : sub cerul grav, 
viscolit de lumină — lumină a 
gindului, lumină a faptei și lu
mină a singelui —’la 23 August 
1944 s-a împlinit cel mai stră
lucitor fruct al acestor visuri : 
poporul român a pus temei de

în august
al ființei și mă întreb : ce de
cantări esențiale s-au petrecut 
în gesturile lor, în aerul respi 
rat de ei, în soarele ce le-a în
călzit fruntea și mîinile, că pes
te tot, pe unde merg, aud su 
netul profund și grav al împli 
nirilor ?

E luna august, cumpăna verii 
s-a înclinat spre toamnă și zu- 
ruie, pe luciul lemnului ei, în
treg noianul de cristale pure, 
ivite din sudoarea frunților în 
atîtea zile de efort pentru ro

finitiv libertății și independen
ței sale.

Iată o coincidență fericită la 
care de multe ori m-am gindit : 
actul capital al istoriei noastre 
de două ori milenare, care a de
terminat cele mai profunde 
transformări în viața întregului 
nostru popor, s-a petrecut la a- 
ceastă vreme a împlinirilor fi
rii. O coincidență numai ? Poa
te că nu, dacă ne gîndim că in 
luna august, cind pe aceste me

leaguri, pămîntul, soarele și 
omul se regăsesc înfrățiți în 
ființa vie a roadelor muncii de 
aproape un an întreg, ca într-un 
echilibru suprem al puterilor 
lor, s-au mai petrecut și alte 
acte fundamentale ale istoriei 
noastre : biruința lui Mihai Vodă 
Viteazul la Călugăreni (23 Au
gust ! 1595) ; atacul redutei în 
Războiul pentru Independență, 
marile bătălii de la Oituz și Mă- 
rășești în primul război mon
dial încununate cu victoria 
ostașilor noștri.

Gindindu-mă la toate acestea, 
de fiecare dată, in luna august 
mi se pare că lumina răsare din 
soare, din gindurile și din ges
turile oamenilor, ca în celebre
le versuri eminesciene : „Voind 
creștetele nalte ale țării să-ncu- 
nune / Cu un nimb de biru
ință../1.

Este lumina biruințelor noas
tre, a biruințelor celor ce-au 
fost înaintea noastră și ale celor 
ce vor veni după noi, cit vor 
lumina stele și soare deasupra 
acestui pămint românesc.

Pentru urgentarea lucrărilor 
pe care recolta le solicită 

în continuare:

MUNCĂ EXEMPLARĂ, 
DE CALITATE, DIN PARTEA 

FIECĂRUI LUCRĂTOR 
AL OGOARELOR

relatări ale reporterilor noștri 
în pagina a IlI-a

tul Legii privind re
crutarea și repartiza
rea forței de muncă" 
și „Proiectul Legii pri
vind încadrarea într-o 
muncă utilă a unor 
persoane apte de 

muncă"

Expresiile

integrării
în producție, 

în viață
Un dialog cu tineri 
specialiști din județele 

Tulcea și Vrancea
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FIECARE TÎNAR SĂ PRESTEZE 0 ACTIVITATE UTILĂ SOCIETĂȚII

MUNCA-factor determinant 
în formarea omului nou

Funeraliile tovarășului
Gheorghe Stoica

Munca, activitatea socială 
-iilă a fost dintotdeauna trăsă- 
r-ra umană distinctivă, acea ca
lice care, definindu-1 pe om, 
l-a înălțat totodată din mijlocul 
celorlalte viețuitoare, permițîn- 

înscrierea în coordonatele 
_-=■ evoluții nelimitate. Munca 
— se șt'ie de mult — creează 
perspectiva, aptitudinea umană 
ce a gindi în termeni de ideal, 
formează sentimentul întrajuto- 

și solidarității, dezvoltă 
nativa și spiritul creației și 

risc onsabilității autentice. Pe 
s munca este aceea care 
clădește și dă sens inferiorității 
morale individuale și colective.

Firește, în situația existenței 
proprietății private și a relații- 
.or de exploatare, deci a muncii 
forțate și în folosul celor pu- 
:.r.:. toate aceste calități proprii 
activității productive își găsesc 
eu dificultate realizarea practi
că : mai mult decît atît, ideologia 
claselor dominante neagă însăși 

aloarea morală a activității 
productive, considerînd-o fie din 
unghiul „pedepsei" divine, fie 
im cel al simplului mijloc (unul 
dintre multele !) de asigurarea 
existenței fizice. Din activitate 
specifică umană, munca este 
definită astfel, drept- ceva exte- 
r.or. temporar și degradant, 
deschizindu-se calea parazitis
mului, „descurcărelii", domină- 
rii brutale sau subtile a celor 
din jur.

Socialismul, eliberfnd omul de 
exploatare, eliberează munca 
i.-.săși, reconsiderind implicit 
valoarea socială și morală a ce
lui care o înfăptuiește : „om al 
muncii" devine titlu de mîndrie, 
dar și de responsabilitate con
știent asumată. Prin aceasta, ac
tivitatea socială utilă constituie 
obiect al înaltei aprecieri morale 
fi capătă, în etica comunistă, o 
încărcătură valorică deosebită, 
constituindu-se, în același timp, 
drept scop și mijloc educativ 
primordial. Dacă, de-a lungul 
mileniilor, activitatea produc
tivă și creatoare a fost întot
deauna, indiferent de încercă
rile denigratoare ale ideologiei 
claselor dominante, izvorul va
lorilor de întrebuințare și domi
nantă a progresului social gene
ral, socialismul r~ ca societate 
a celor ce munceso — afirmă, 
după cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Congresul 
educației politice și al culturii 
aocialiste, munca drept „factor 

„Prevederile actuale 
au, după opinia mea, 
un caracter practic 

deosebit”

„Noi, părinții, avem 
datoria să ne creștem 

copiii în cultul 
hărniciei”

Sînt elevă la un liceu de specialitate și aș pu- 
tea spune că tocmai de aceea prevederile celor 
i.uă proiecte de legi, privind recrutarea forței de 
muncă, repartizarea și încadrarea fiecăruia într-c 
activitate utilă mi-au stîmit un interes deosebit. 
Desigur, mai am destul pînă la absolvire, abia am 
intrat în anul II al liceului, dar eu mă gîndesc de 
pe acum cu toată seriozitatea la viitorul meu loc 
ce muncă. N-am de unde ști unde anume voi lu
cra, nu-mi cunosc viitorii tovarăși de muncă, știu 
doar și sînt sigură că voi avea un loc de muncă 
asigurat, unde-mi voi putea împlini aspirațiile. 
Iată de ce aș vrea să stărui, in cîteva cuvinte, în
deosebi asupra Proiectului de lege privind recru- 
tarea și repartizarea forței de muncă. L-am dis- 
cutat in familie, împreună cu părinții și cu sora 
r.ea, de asemenea, elevă, remareînd în primul 
rind îmbunătățirile ce se vor aduce sistemului 
existent de recrutare și repartizare a forței de 
-r-că. Intre acestea, precizările referitoare la 
ctligatia unităților de învățămînt de a-i sprijini 
pe absolvenții primei trepte a liceului, care nu 
continuă studiile într-o formă superioară de învă- 
Imint, in vederea încadrării în muncă sau obți

nerii unei calificări profesionale, ca și simplifi
cările pe care le aduce legea formalităților de în- 
c idrare efectivă a tînărului într-o anumită muncă, 
iu, după opinia mea, un caracter practic deosebit. 
Consider că prevederile celor două proiecte de 
:zi sînt o nouă dovadă a grijii statului nostru 

pentru toți membrii societății, în primul rînd pen- 
•-u tinăra generație, grijă care, de fapt, ne obligă
- calitate de cetățeni, de" uteciști, la seriozitate 

;i responsabilitate.
VIOLETA HASNAS,

elevă, Liceul de informatică din Iași

Am patru copii pe care nu i-asn ferit de muncă. 
Doi dintre ei lucrează deja fc producție — ur.ul 
constructor, ca si mine, iar fata mai mare trico- 
toare, ca și maică-sa. Le-am rermis să se dis
treze. i-am lăsat destul de liberi. dar i-am r În
vățat să gindească sănătos, să-s: formeze convin
gerea că oamenii adevărat! sm: aceia care trăiesc 
din rodul muncii lor. Copiii n-au cum să fie le
neși dacă nu-i înveți cu lenea. laxă, am o fată 
elevă, învață bine, sînt mulțumit de ea. și aș vrea, 
de ce să nu recunosc, s-o văd studentă. Ir. anul 
viitor va da examen. Iar dac-o fi și-o fî să r.u 
intre, nu-i nici un motiv de supărare. O calific 
undeva și poate să învețe și la seral. Cîștig des
tul ca să-mi pot tine copiii pe palme. Dar cred 
că datoria unui părinte nu este aceea de a-si de
prinde copiii cu puful, ci cu obișnuința strădaniei 
de a contribui din plin, pe măsura forței lor tinere, 
la treburile casei noastre mari care este tara în
treagă. Cum nu toți o înțeleg, deși se fac mari 
eforturi în sensul acesta — în ziare, la radio, la 
televiziune, în adunări obștești se vorbește despre 
asta și se dau exemple sugestive — cred că bine 
face proiectul de lege care atrage atenția, și pe 
această cale, părinților că posibilitățile de care 
dispun ei pentru că muncesc nu pot constitui te
meiul neîndeplinirii de către copiii lor a unei 
ocupații utile societății. Noi. părinții, avem dato
ria să ne creștem copiii in cultul hărniciei.

NICOLAE POP.
fierar-betonist I.C.M.-7 București

determinant în formarea con
științei socialiste, în educarea 
morală și politică a maselor."

Sintetizînd, putem vorbi des
pre două aspecte principale ale 
valorii morale a muncii din 
punctul de vedere al eticii co
muniste. în primul rînd, speci
fic societății noastre, activitatea 
socială utilă, munca liberă și 
creatoare se relevă drept factor 
formativ esențial, care generea
ză și permite dezvoltarea celor 
mai înalte valori morale. In 
procesul muncii libere, in acti
vitatea utilă societății și pro
priei persoane, în mijlocul co
lectivului și in climatul uman 
pe care îl generează, individul 
și îndeosebi tînărul își constru
iește și își afirmă totodată pro
pria personalitate morală : res
ponsabilitatea, disciplina și ini
țiativa, spiritul colectiv, hărni
cia și priceperea, tăria de ca
racter și patriotismul autentic, 
întrajutorarea și modestia, cin
stea și pasiunea autodepășirii, 
punerea în fapt a idealului de 
viață autentică nu pot fi obți
nute în „afara" muncii, „ală
turi" de muncă, ci ele se con
stituie cu adevărat în și prin 
activitatea socială utilă.

Toate acestea prezintă o im
portanță excepțională pentru 
„vîrsta tînără", vîrsta constitui
rii personalității morale, a În
chegării sistemului de valori e- 
tice, a formării și începutului 
realizării idealului de viată. Cu 
alte cuvinte, în procesul pregă
tirii pentru o activitate socială 
utilă și în primii ani ai inte
grării în această activitate, tl- 
nărul își clădește propria per
sonalitate morală ; calitatea a- 
cestei personalități, deci con
ținutul valoric al profilului mo
ral-spiritual, va depinde esen
țial de calitatea angajării, de 
nivelul folosirii potentelor for
mative nelimitate ale muncii. 
Implicit, calitatea personalită
ții morale va fi, pe de o parte, 
funcție de autorăspunderea ti- 
nărului însuși, de „drumul pe 
care și-1 alege", iar pe de altă 
parte, funcție de sprijinul care 
i se acordă în această perioadă 
a vieții și nu mai tîrziu (cînd 
uneori poate să însemne prea 
tîrziu) de către familie, școală, 
organizația de tineret, grup de 
prieteni etc., deci de folosirea 
responsabilă a valorii formative 
a muncii.

In al doilea rînd, derivat din 

calitatea sa de muncă liberă și 
creatoare, înfăptuită în folos 
personal și social, activitatea so
cială utilă devine. în societatea 
noastră, o îndatorire morală de 
prim ordin și, prin acest fapt, 
criteriul esențial de apreciere 
a nivelului conștiinței-etice in
dividuale, de grup sau sociale. 
In consecință, aprecierea calită
ții persoanei în etica comunistă 
este strins legată de modul in 
care individul însuși îndepli
nește concret această înaltă o- 
bligație morală, de modul în 
care o transformă în imbold in
terior al activității. Instituind 
criteriul aprecierii calității vieții 
morale în funcție de realizările 
productive și de creație indivi
duale, etica noastră nouă înlă
tură vechile criterii abstracte, 
subiective, minore sau chiar de- 
naturante ale valorizărilor mo
rale. Și este firesc să fie așa, 
deoarece prin muncă omul se 
exteriorizează cel mai deplin și, 
totodată, stabilește cea mai in
timă legătură între propria-i 
persoană și societate, intre fe
ricirea personală și fericirea 
celorlalți. Angajarea deplină și 
responsabilă in activitatea so
cială utilă colectivă constituie, 
prin însăși natura sa. realizarea 
practică a solidarității și întra
jutorării umane, stavila cea mai 
puternică in fața individualis
mului și egoismului generate de 
vechile relații sociale. Iată de 
ce, obligația morală a muncii 
constituie, prin însăși Îndeplini
rea ei, un factor stimulator al 
dezvoltării personalității etice 
armonioase comuniste : iată de 
ce. abdicarea de la înaltele sa
tisfacții ale muncii echivalează 
ca un semn al situării individu
lui pe poziții străine eticii și e- 
ehității socialiste, dăunătoare 
pentru el însuși, dar dăunătoare 
pentru moralitatea întregii co
lectivități. De aici, datoria fie
căruia de a îndeplini cu cinste 
înalta obligație etică a muncii, 
precum și datoria de a lua ati
tudine fermă, dar constructivă, 
în fața oricărui fenomen ce în
calcă această obligație.

Este esențial de subliniat fap
tul că educarea acestei îndato
riri trebuie să se realizeze pe 
coordonatele ei cele mai înal
te i nu numai a munci pur și 
simplu, ei de a munci cit mal 
bine, necesitatea interioară a 
autodepășirii profesionale per
manente. datoria patriotică a 

calității celei mai înalte a mun
cii și a receptivității permanente 
față de nou.

Munca creatoare a personali
tății morale, îndatorire etică 
prioritară, se impune, așadar. în 
societatea noastră ca una din
tre valorile fundamentale. Edu
carea în spiritul ei a tuturor 
cetățenilor patriei și în special 
a tineretului constituie, așa cum 
s-a arătat la Congresul educa
ției politice si al culturii so
cialiste, o problemă decisivă 
pentru formarea omului nou. o 
chezășie a îndeplinirii cu suc
ces a sarcinilor progresului ne
întrerupt al patriei, a înaintării 
spre societatea comunistă de 
mîine, a accelerării dezvoltării 
multilaterale — economice și 
spirituale — a orinduirii noastre.

VASILE POPESCU 
cercetător principal la Institutul 

de Filozofie

Instantanee din
actualitatea imediată*)

Ca Mice bună literatură sa
tirică, schițele umoristice ale 
lui Ion Băieșu dau senzația acu
tă a realității, antrenîndu-1 pe 
cititor, prin situațiile și perso
najele pe care le propun, ta- 
tr-un soi de verificare implicită 
a propriei lui observații mo
rale. întreprinsă această verifi
care. contrapunind datele expe
rienței noastre peste cele ofe
rite de autor, se poate apoi răs
punde. fără teama de a greși, 
că aceste tipuri și aceste întim- 
plări descrise sînt, Intr-adevăr, 
luate în majoritatea lor ..din 
viață", că adeseori ne-am putut 
izbi de ele în mod curent, că 
scriitorul nu inventează aproape 
nimic aici și că doar îngroașă 
numai unele trăsături ale cazu
rilor avute în vedere. De aici, o 
anume impresie de familiari
tate. in cel mai bun înțeles al 
cuvântului, pe care o degajă co
micul lui Ion Băieșu. comic re
zultat de regulă din instanta
neul „pe viu", mobil și incisiv 
la adresa celei mai ..calde" ano
malii intervenite in viața so- 
cială. Dacă eficiența practică a 
comicului necesită timp pentru 
a putea fi demonstrată, eficien
ța inspirației lui din actualitate 
iMMf'im lucru pe deplin do
vedit și pe care povestirile lui 
Ioq Băieșu U exemplifică lim
pede. ^emver.tfnd situații co
mice esențial noi. prozatorul are 
abilitatea ș; inteligența artistică 
de a le aduce la zi pe cele con
sacrare. imprimindu-le tenta 
credibilității, a firescului și a 
observației directe asupra vieții- 
Moravurile sociale discordante, 
relațiile de familie falsificate, 
impostura civică și sentimen
tală, proasta educație dată co- 
pi ’.t. snobismul și meschinăria, 
vulgaritatea sau frivolitatea, 
teme pe care, in genere, le are 
s_b raza privirii lui scriitorul 
satiric, capătă astfel Ia Ion 
Băieșu acea nuanță de re- 
îm.prospătare actuală și impre
sia de spontaneitate izvorită din 
miezul existentei, așa cum este, 
pe care Ie dobindește umorul 
de substanță. Din acest punct 
de vedere, s-ar putea spune că 
prima însușire a autorului este 
un nealterat simț al realității, 
fără de care însăși înregistrarea 
comică ar fi inexistentă.

Un sănătos „bun simț" înnăs
cut. o luciditate in defensivă, o 
inteligență hrănită cu adevăru
rile elementare, dar sigure și 
verificate ale vieții, îl fac pe 
Ion Băieșu sâ perceapă de îndată 
manifestările excesive, abaterile 
de la „vocea" normală, dezechi
librele de timbru care intervin 
in conduită, veleitarismul de 
orice natură, dar mai cu seamă 
pe acela sentimental. Simțul 
realității de care dă dovadă 
scriitorul îl determină sâ in
tuiască fără greș și ca pe o 
răzbunare implicită absența a- 
eestui fundamental simț la eroii

Fortul Constanța

săi. De aceea, personajele sale 
sînt, Îndeobște, niște „violenți" 
ai gesturilor și ai simțirilor, 
temperamente fugoase care se 
agită cu exces, clamîndu-și sen
timentele cu o ușurință bătă
toare la ochi. Ele se îndrăgos
tesc „fulgerător" sau iubesc 
„îngrozitor", interpelează volu
bil . pe oricine și se destăinuie 
„franș" oricui, plăcîndu-le cu 
precădere „lucrurile sincere și 
deschise". Alteori, pe aceeași 
linie a excesivului în compor
tament, e vorba de copii te
ribili". miraculos dotați de la 
cele mai fragede vîrste, ca și de

părinți care își fac un fel de 
cult din acest teribilism al pro
geniturilor adulate fără discer- 
nămînt. După cum se observă, 
chiar și din această simplă enu
merare de senzații și situații 
predilecte, lecția umorului ca- 
ragialian poate fi depistată și 
în cazul lui Ion Băieșu, mai 
ales în ce privește sancționarea 
patetismului gol și a trăirilor 
contrafăcute, exprimînd contra
dicția între vorbă și faptă. între 
aparență și realitate. Scriitorul 
exploatează cu mult succes în- 
tîmplările născute de prezumție 
și gesturile „inspirate", trăite 
„ca-n filme" sau după modelul 
literaturii senzaționale. Perso
najul V. Ceapă, de pildă, se în
chipuie astfel ca un fervent al 
sincerității. ,.pe care o pune mal 
presus de orice sentiment". De
viza lui e „cinstea" confesiunii, 
sub care se ascunde, însă, cea 
mai crasă amoralitate (Sinceri
tate). Un alt personaj, fostul 
magistrat Bartolomeu Capră 
(Hoțul) trăiește cincizeci de ani 
cu nostalgia unei mari spargeri 
în care să fie implicat, de felul 
celor întreprinse de celebrii Al 
Capone și Florică Florescu. 
După atîta așteptare, în casă îi 
intră în cele din urmă un mă
runt hoț de buzunare care îi 
șterpelește în grabă cîteva o- 
biecte fără preț și care, pe 
deasupra, se mai și lasă prins 
fără nici o împotrivire. Decep
ționat de întorsătura deloc spec
taculoasă a lucrurilor, fostul 
magistrat îl „instruiește" pe hoț, 
într-un dialog de excelentă 
vervă, cum să dea o lovitură 
adevărată și cum să-i fure bi
juteriile într-o înscenare de 
spargere făcută după toate re
gulile. Fără să se lase nicicum 
impresionat de latura „estetică" 
a experimentului propus și fără 

preocupare de „stil", hoțul dis
pare de astă dată de-a binelea 
și cu toate bijuteriile indicate, 
spre imensa consternare a ma
gistratului iubitor de senzațio
nal. Tot un exemplu de pre
zumție ne oferă și o altă sa
vuroasă schiță a autorului, Cura 
de vulgaritate, unde un docto
rand în științe se lasă pradă 
gesturilor celor mai abjecte, cu 
credința că „noi, oamenii de 
excepție, trebuie să cunoaștem 
din cînd în cînd voluptatea de
căderii, o astfel de cură e obli
gatorie pentru călirea spiritu
lui". Firește, căutarea Iui de 
trăiri abisale e o pură invenție 
și denotă numai un act de sno
bism. Replici pline de consis
tență umoristică primesc în 
scrisul acid al lui Ion Băieșu și 
veleitarii literari, cei care își 
închipuie că meseria de poet, 
deși nu „e prea bănoasă", oferă 
alte avantagii, direct palpabile, 
fiindcă „e curată, se face la do
miciliu și aduce un frumos 
prestigiu familiei4*', după cum, 
în povestirea care împrumută 
titlul întregii culegeri, Pompie
rul și opera, cei care, din păca
te, mai confundă adevărul artis
tic cu însăși realitatea cotidia
nă găsesc o zugrăvire remar
cabilă prin incisivitatea comică.

Un stil alert, o plăcută vervă 
de povestitor, un dialog cu vir
tuți scenice, un simț al realității 
capabil să deconspire inade
rența la realitate și pretenția 
iluzorie, să propună totodată o 
morală a firescului, a natura- 
leții fac din Ion Băieșu unul 
din cei mai înzestrați și intere- 
sanți umoriști ai literaturii ac
tuale.

DAN CRISTEA
*) Ion Băieșu : Pompierul

și opera, Editura Cartea Ro
mânească, 1976.

NOI STUDII
Istoria tracilor — procesul de 

formare și dezvoltare a acestui 
mare grup etnic din care au des
cins geto-dacii — reține tot mai 
mult atenția cercetătorilor noștri. 
Un studiu complex, aparținînd 
cercetătorului Sebastian Morintz 
de la Institutul de arheologie 
din Capitală, care va face obiec
tul unei comunicări la apro
piatul Congres international de 
tracologie de la București, se 
oprește asupra celei mai vechi 
perioade, cuprinsă între secolele

Miercuri, 11 august, au avut 
loc în Capitală funeraliile to
varășului Gheorghe Stoica, fiu 
credincios al partidului și tării, 
vechi militant al mișcării co
muniste și muncitorești revolu
ționare, luptător devotat pentru 
cauza socialismului, pentru -în
florirea patriei noastre.

Sicriul cu corpul neînsuflețit 
al tovarășului Gheorghe Stoica 
a fost depus pe un catafalc în 
holul Marii Adunări Naționale.

în jurul catafalcului se aflau 
depuse coroane de flori din par
tea secretarului general al Par
tidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. din partea Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, Comisiei Cen
trale de Revizie. Marii Adunări 
Naționale, Consiliului de Stat, 
Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., Comitetului ju
dețean Ilfov al P.C.R., Comite
tului foștilor luptători antifas
ciști. Au fost depuse coroane de 
flori din partea familiei de
functului.

Pe un panou îndoliat se afla 
portretul defunctului. încadrat 
în drapele roșii și tricolore 
cernite. Pe perne purpurii erau 
așezate înalte ordine și medalii 
ce i-au fost conferite pentru 
meritele sale deosebite în acti
vitatea închinată partidului și 
țării.

în semn de profund omagiu, 
din ultimele gărzi la catafalc au 
făcut parte membri și membri 
supleanti ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C, al P.C.R., se
cretari ai C.C. al P.C.R., mem
bri ai C.C. al P.C.R.. ai Consiliu
lui de Stat, membri ai Comisiei 
de partid și de stat pentru orga
nizarea funeraliilor. în cursul di
mineții au făcut de gardă vechi 
militanti ai mișcării muncito
rești și revoluționare din tara 
noastră, deputati în Marea Adu
nare Națională, activiști de 
partid și de stat, reprezentanți 
ai unor instituții centrale și or
ganizații obștești.

Sicriul, acoperit cu steagul 
roșu al partidului și drapelul 
tricolor al patriei, este depus 
apoi pe un catafalc, pe platoul 
din fața Palatului Marii Adu
nări Naționale, unde a avut loc 
mitingul de doliu. O companie 
militară cu drapel îndoliat a 
prezentat onorul. Fanfara a in
tonat marșul funebru.

La mitingul de doliu au luat 
parte membri și membri suple
anti ai Comitetului- Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., secretari 
ai C.C. al P.C.R., membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de Stat, 
membrii Comisiei de partid și 
de stat pentru organizarea fu
neraliilor, vechi militanți ai 
mișcării muncitorești și revolu
ționare din patria noastră, de- 
putati în M.A.N.. membri ai fa
miliei celui dispărut. Au parti
cipat, de asemenea, reprezen
tanți ai unor instituții centrale 
și organizații obștești. oameni 
ai muncii din Capitală.

A luat cuvîntul tovarășul 
Ștefan Voitec, membru al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, care a spus, 
între altele :

Fiu devotat și credincios al 
clasei muncitoare, Gheorghe 
Stoica s-a încadrat din fragedă 
tinerețe în rîndurile mișcării 
socialiste, și muncitorești, fapt 
care a influențat întreaga sa 
activitate.

în anii grei ai ilegalității, to
varășul Gheorghe Stoica a pax- 
ticipat activ la marile bătălii 
purtate de clasa muncitoare, de

DESPRE ISTORIA TRACILOR
XVn-XIV î.e.n. Trăsăturile ce 
o definesc sînt așezările ome
nești durabile (ieșite la iveală 
în urma cercetărilor arheologi
ce), o dezvoltare deosebită a me
talurgiei bronzului și aurului ca 
și a tehnicii ceramicii. Se apre
ciază ca semnificativ pentru ni
velul culturii spirituale a aces
tei perioade a istoriei tracilor 
sanctuarul din așezarea de la 
Salacea — jud. Bihor, cel mai 
vechi lăcaș de cult descoperit la 
noi. Grăitoare pentru nivelul de 
dezvoltare a lumii tracice în e- 

masele populare împotriva ex
ploatării burghezo-moșierești, 
s-a afirmat ca un militant înflă
cărat și luptător neînfricat îm
potriva exploatării burghezo- 
moșierești, a fascismului, pen
tru cucerirea drepturilor demo
cratice. pentru triumful ideilor 
independentei și suveranității 
patriei.

După eliberarea tării, în anii 
socialismului, conducerea parti
dului i-a încredințat tovarășului 
Gheorghe Stoica funcții de înal
tă răspundere politică pe linie 
de partid, de stat și în organi
zațiile obștești, pe care le-a în
deplinit cu întregul său devota
ment și adînca sa pasiune revo
luționară, aducîndu-și o contri
buție de seamă la elaborarea și 
înfăptuirea politicii de construi
re a socialismului in țara noas
tră.

Din partea Comitetului Cen
tral al partidului, a Marii Adu
nări Naționale și Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, aducem în aceste cli
pe dureroase ultimul omagiu to
varășului Gheorghe Stoica.

Luînd cuvîntul, tovarășul Con
stantin Pîrvulescu, vechi mili
tant al mișcării comuniste și 
muncitorești, a spus : Atras de 
forța ideilor comuniste, convins 
de adevărul lor și împins de 
dorința de a se pune. în slujba 
idealurilor de libertate, progres 
și pace ale poporului nostru, 
Gheorghe Stoica s-a încadrat 
încă din adolescență în mișca
rea muncitorească și revoluțio
nară din România, viața sa fi
ind legată de multe momente 
memorabile din istoria patriei 
și partidului nostru.

In persoana lui Gheorghe 
Stoica — a spus în încheiere 
vorbitorul — pierdem pe unul 
din cei mai devotați fii ai pa
triei, ai clasei noastre munci
toare, cărora le-a închinat în
treaga sa viată.

La mitingul de doliu a vorbit 
apoi tovarășul Ion Dincă, mem
bru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. 
prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R.. 
care a arătat : Gheorghe 
Stoica s-a identificat, in 
permanență, cu interesele vita
le și aspirațiile nobile ale cla
sei muncitoare, ale poporului 
muncitor, și-a dăruit întreaga 
sa viată luptei pentru socialism.

Noi. comuniștii, toți oamenii 
muncii din Capitală ne amintim 
cu stimă și considerație de acti
vitatea pe care tovarășul 
Gheorghe Stoica a desfășurat-o 
în mai multe rînduri, în Bucu
rești. în diferite funcții de răs
pundere.

Astăzi, cînd cu durere ne des
părțim de tine, tovarășe Gheor
ghe Stoica, cel mai frumos și 
înalt omagiu pe care ți-1 adu
cem este munca noastră, a tu
turor, pentru triumful idealuri
lor socialismului și comunismu
lui, cărora le-ai închinat întrea
ga viață.

Mitingul de doliu ia sfîrșit. 
Carul mortuar, urmat de tova
răși din conducerea de partid și 
de stat prezenți la ceremonie, 
de membrii familiei defunctului, 
de alți participanți la mitingul 
de doliu, se îndreaptă spre Mo
numentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism. Aici,, o gardă 
militară prezintă onorul. Este 
intonată Internaționala. Asisten
ta păstrează un moment de re
culegere. Sicriul cu corpul ne
însuflețit al tovarășului Gheor
ghe Stoica este coborit într-una 
din criptele de la baza hemici- 
clului monumentului.

pocile următoare (sec. XIII-VIII 
i.e.n.) sint cele 358 depozite de 
obiecte de bronz (arme, unelte, 
podoabe) identificate, pînă în 
prezent, pe teritoriul țării noas
tre. Se remarcă, de asemenea, 
calitatea ceramicii care aminteș
te de aceea din perioada clasică 
greacă. Cercetarea de fată mer
ge. așadar, pînă în momentul în 
care purtătorii culturii materiale 
din spațiul carpato-dunărean in
tră în lumina istoriei scrise sub 
numele de geto-daci.

Ce rezultă dintr-un dialog 
cu tineri specialiști din 

județele Tulcea și Vrancea
Tulcea și Vranctea se numără printre județele care, în cinci

nalul trecut, dar îndeosebi în cel actual, înregistrează ritmuri de 
dezvoltare dintre cele mai ridicate.

Se înțelege că, pentru asemenea județe într-un avînt al dez
voltării ce are drept parametru definitoriu cel puțin 10 miliarde, 
valoarea obligatorie a producției industriale, satisfacerea ce
rinței de specialiști, capătă o importanță sine qua non. Cum, 
de asemenea, un astfel de climat socio-economic și spiritual e 
cum nu se poate mai fertil, mai stimulator, pentru debutul în pro
fesie al unor tineri specialiști dornici să se afirme, să probeze 
anvergura pregătirii și ambițiilor lor.

ATESTATUL PRODUCȚIEI

Fără a recurge la un bilanț 
sociologic general, se poate a- 
precia că mulți din specialiștii 
ultimilor ani repartizați in aceste 
județe au început să se afir
me ca niște personalități. 
Unii absolvenți și-au impus, din 
punct de vedere tehnologic sau 
organizatoric, puncte de vedere 
larg îmbrățișate, validate pe 
plan teoretic și practic. A- 
testarea producției nu numai că 
r.u a. intîrziat, dar, grație și 
accentuării laturii pregătirii 
practice din ultimii ani. s-a sol
dat cu unele probe de excep
ție. Spiritul novator, atît de fi
resc gindirii tinere, cunoaște 
deîa unele împliniri demne de 
relevat în cazul inginerilor Ion 
Pescaru și Mircea Ardeleanu 
de la întreprinderea de alumi
nă. sau Radu Crăciun de la 
I.C.R.N.O., ambele unități eco
nomice din județul Tulcea. 
Dincolo de satisfacția materia

lizării unor idei ingenioase, cu 
implicații tehnologice și econo
mice dintre cele mai salutare, 
importantă pentru cei trei spe
cialiști tineri rămine încer
carea de a pătrunde în in
timitatea problemelor de pro
ducție ; integrarea noului spe
cialist se realizează astfel la 
modul cel mai util. Ceea 
ce nu înseamnă că tre
buie subestimate contribuțiile a- 
parent normale decurgînd din 
simplă conștiință a satisfacerii 
conștiincioase a datoriei. „Eu nu 
am valorificat concepții proprii 
— ne spunea inginerul Petre Va- 
sile. șef de atelier la Secția fil
trare roșie de la aceeași între
prindere tulceană de alumină — 
dar am preluat idei pe care 
le-am aplicat pe instalațiile 
noastre". Tot sentimentul că își 
face datoria ,,pUr și simplu" îl 
are și inginerul Valeriu Danie- 
lescu, fermier la C.A.P. Sari- 
chioi din același județ Tulcea. 
Principală este, după opinia sa,

EXPRESIILE INTEGRĂRII 
ÎN PRODUCȚIE, ÎN VIAȚĂ
evitarea conservatorismului și 
a birocratizării. Ilie 
Neacșu. director adjunct al spi
talului din comuna Vidra, ju
dețul Vrancea, consideră drept 
o manifestare de conservato
rism. de birocratizare a tînăru
lui specialist. însăși abordarea 
„administrativă" a misiunii. 
Se știe că medicul nu are 
o muncă normată birocratic — 
este de părere tinărul specialist 
din Vrancea. Mi se pare anor
mal să cîntărim munca unui 
medic după semnătura în con
dica de la consiliul popular, de
sigur. cu condiția ca această 
semnătură să existe totuși un
deva și anume în domeniul e- 
sențial al faptelor, al muncii, al 
prezenței zi și noapte acolo 
unde te cheamă datori* — adau
gă tot el.

RESTANJE - LA DIPLOMA

Această anchetă în rîndurile 
tinerilor specialiști din județele 
Tulcea și Vrancea ne-a impus 
din păcate, și o altă concluzie : 
diploma prin care atestăm un 
nou specialist rămîne, în. dese 
cazuri, un. examen, cu multe 
restanțe, Sînt restanțe pe care 
le simte absolventul, dramatice 
uneori, dar și cu consecințe 
grave pentru întreprinderile 
sau instituțiile unde acesta a 
fost repartizat. Semnificativ lu

cru, aproape toate observațiile 
absolvenților înșiși, ale institu
țiilor unde au fost repartizați 
converg către latura practică a 
pregătirii. Practica, mai mult 
intuită decît înțeleasă într-o vi
ziune și articulație largă, ră
mîne marea nostalgie a mai 
tuturor absolvenților. 
Chiar dacă observațiile interlo
cutorilor noștri referitoare la 
pregătirea practică s-ar părea 
că au în. vedere stări de lucruri 
depășite, n-am putea să nu re
marcăm că, din păcate, unele 
critici continuă să-și păstreze 
acuitatea. Inginerul Radu 
Crăciun (I.C.R.N.O.), mer- 
gînd pe feed-back. își amin
tește : „In anii I și II am fă
cut practica de vară pe cîmp, 
realizînd lucrări fără nici o 
contingență cu profesia. Uzinele 
„Progresul" Brăila și cele din 
Cugir ne-au fost gazde în tim
pul practicii din anii III și IV. 
La „Progresul" eram dați pe 
lingă muncitori și, ca să fiu 
sincer, mai mult îi încurcam. 
La Cugir, deși am fost nemij
locit angajați în producție, de
prinderea profesională pe care 
o cîștigam era punerea unor 
garnituri la mașinile de spălat. 
Ideea că principalul lucru e ca 
studentul să facă ceva, indife
rent ce, e, după părerea mea, 
neavenită tocmai din perspec
tiv* actualei integrări a invăță- 

mîntului cu cercetarea și pro
ducția. Ar fi bine ca, fie și 
pentru scurt timp, studentul să 
treacă prin secțiile de profil 
ale profesiei în care va lucra, 
să lucreze efectiv măcar în
tr-una dintre ele și aici să-și 
realizeze proiectul lucrării de 
licență". Medicul Mihai Ra- 
coviță de la spitalul din Vi
dra. județul Vrancea, face 
constatarea amară că socoteala 
de la clinică dă alt rezultat în 
noile condiții ale profesării me- 
dicinei la sat. O mai bună pro
gramare a practicii încă 
din anii mici nu ți-ar mai 
da azi sentimentul de a te 
simți „îngropat într-un mor
man de teorie", fără să poți 
da măcar un prim ajutor.

Conducătorii unor unități. în
tre care am cita pe directorul 
unității piscicole Jurilovca, Con- 
drat Atanase, sînt și mai cate
gorici în a critica această „vîn- 
turare a apelor" fără nici o 
noimă din timpul practicii stu
dențești. această excursie avînd 
ca ghizi, mai mult sau mai pu-, 
tin. câțiva asistenți : „Viitoruf 
student să pună mîna pe uneal
tă — găsește o expresie. într-a- 
devăr concludentă, bătrînul pes
car. Practica să se facă pe 
campanii, Ia taliene, la scrumbii, 
inclusiv Ia pescuitul sub gheață. 
Astfel inginerii n-ar fi puși în 
inferioritate de pescarii care 

știu și după luciul apei unde se 
află bancul de pește44. Mai com
plicată apare ciștigarea expe
rienței necesare in producție in 
cazul specialiștilor care lu
crează în condiții specifice aces
tei zone : „Se ajunge cu greu la 
această experiență care trebuie 
să se cîștige numai pe vapor. 
Așa se face că uneori întîlnim 
absolvenți de dată mai recentă 
— spune ofițerul I maritim Ma
rian Doboga — care nu cunosc 
procedee simple de determinare 
a punctului navei. Ca marinar, 
ai impresia că asemenea oameni 
sînt ca niște corăbii în derivă".

Fără a considera că de vină 
sînt numai practica și formația 
din facultate, nu putem să nu 
semnalăm situații destul de cu
rioase. cum e cea de la o uni
tate de dată mai recentă, flota 
de pescuit oceanic de la Tulcea. 
Evident, așa cum consideră și 
șeful serviciului personal de 
aici, Vasile Corleanca. mulți din 
specialiștii nou angajați, din pri
cina slabei lor familiarizări cu 
condițiile de muncă de la aceas
tă întreprindere, nu rezistă prea 
mult la examenul... oceanului. 
De unde și o fluctuație totuși 
alarmantă. Numai din anul 1975 
încoace, mai mult sau mai pu
țin motivat, de aici au plecat 4 
ingineri electronisti. unul elec
tromecanic, 4 frigotehniști. 8 
specialiști în tehnica pescuitu

lui. 6 economiști, un radioteh- 
nician, un jurist. Toți aparți- 
nînd unei singure promoții, 
cea din 1975.

„BAGAJUL DE VIATĂ" - O 
PROBLEMĂ PREA PUȚIN 

CONSIDERATĂ

Situația citată mai înainte 
are, chiar și la prima vedere, 
explicații multiple. Nu pu
ține sînt problemele de 
viață în care tinerii absolvenți 
nu sînt ajutați suficient pentru 
a le rezolva. Dacă am întîlnit 
și oameni care s-au integrat... 
intr-o locuință nouă imediat 
după prezentarea la post — ca
zul soților Săndulescu de la în
treprinderea minieră Altîn-Tene 
din județul Tulcea — sînt și 
mulți tineri specialiști, mai ales 
din județ, care se găsesc în si
tuația chiriașului grăbit din ba
lada lui Topîrceanu. „Noi mer
gem pe principiul ca fiecare 
nou venit — spunea șeful de lot 
Adrian Mirăuțâ de Ia Șantierul 
de construcții al I.J.C.M, Tul
cea — să fie cazat mai întîi la 
cămin. Demersurile pentru ca 
tinerilor să li se dea locuință, 
apartament mai ales, le facem 
orientîndu-ne după merite". Si
gur că da. nimeni nu cere să se 
procedeze după principiul „La 
plăcinte înainte". dar nici a 
transforma satisfacerea unei ce
rințe vitale într-un fel de pre
miu academic nu ni se pare lu
crul cel mai firesc.

Absolvenții în curs de a se 
integra semnalează nu numai 
aspecte pe care în mod curent 
le considerăm probleme de 
viață — locuință, aprovizionare, 
transporturi etc — ci ei formu
lează unele exigente absolut fi
rești privind lipsa unui contact 
sistematic cu cartea de specia
litate, cu actualitatea în dome
niul profesiei. Integrarea — 

și este de prisos să cităm opinii, 
ele avînd același laitmotiv — 
presupune și o viziune nouă a- 
supra laturii educative a între
gii munci din facultăți. Intre 
asociația comunistă a studenților 
și organizațiile de tineret din în
treprinderi și instituții, in care 
tinerii își vor continua activita
tea. trebuie să existe o comuni
care organică, permanentă, știut 
fiind că fiecare tînăr specialist 
este considerat de noii săi to
varăși de muncă și un activist 
politic experimentat. Dacă este 
firesc din acest punct de vedere 
să cerem organizației studen
țești să intensifice practica mun
cii politice a viitorilor specia
liști. trebuie în același timp ca 
organizațiile U.T.C., comitetele 
județene să vadă în fiecare nou 
contingent de absolvenți un 
eșalon de activiști gata să con
tribuie la catalizarea vieții po
litice din unitățile unde aceștia 
sînt repartizați.

La capătul unui dialog de mai 
multe zile cu zeci de absolvenți 
din două județe in plină ascen
siune economico-socială. puși 
față in față cu complexa pro
blematică a integrării, nu nu
mai noi. și interlocutorii noștri, 
ci și alțj factori responsabili, ne 
întrebăm dacă nu ar fi opor
tună o consfătuire mai largă, 
care să dezbată cu toți cei im
plicați, evident și cu reprezen
tanți ai absolvenților înșiși, 
multitudinea de aspecte relevate 
de experiența integrării ultimi
lor ani. O nouă strategie a for
mării profesionale a specialis
tului din perspectiva integrării 
lui rapide și eficiente la viito
rul loc de muncă trebuie să se 
conjuge și cu o nouă strategie 
a educării lui. așa cum se sub
liniază în documentele partidu
lui nostru.

elena cătălină
PRANGATI
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU ÎN R. S. S. ARMEANĂ

Dineu în onoarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

și a tovarășei Elena Ceaușescu
Miercuri seara, C.C. al P. C. 

din Armenia și Prezidiul So
vietului Suprem al R.S.S. Ar
mene au oferit un dineu 
în cinstea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

La dineu au participat tova
rășii Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Nicu Ceaușescu, membru 
al Biroului C.C. al U.T.C., Con
stantin Mitea, membru al C.C. 
al P.C.R., consilier al președin
telui republicii.

Din partea armeană au parti
cipat : K. S. Demircean, mem
bru al C.C. al P.C.U.S., prim- 
secretar al C.C. al P. C. din 
Armenia, G. M. Voskanian, 
V. B. Galumian, secretari ai C.C. 
al P. C. din Armenia, B. E. 
Sarkisov, membru al Comisiei 
Centrale de Revizie a P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al R.S.S. Armene, 
G. A. Arzumanian, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.S.S. 
Armene, G. S. Kotangian, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C.L. din 
Armenia, alți conducători ai or
ganelor de partid și de stat 
locale.

In timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie, tovarășul K. S. 
Demircean și tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au rostit toasturi.

In toastul său, tovarășul De
mircean a salutat în mod 
cordial pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu. în numele Comite
tului Central al P. C. din Ar
menia, al Prezidiului Sovietului 
Suprem și al Consiliului de Mi
niștri ale R.S.S. Armene, al co
muniștilor și oamenilor muncii 
din Armenia sovietică.

„Oamenii sovietici — a spus 
vorbitorul —• nutrBsc sentimen
te de dragoste și adine respect

dinfață de oamenii muncii 
România frățească. Ne bucură 
sincer succesele remarcabile ale 
harnicului și talentatului popor 
român în construirea socialis
mului, sub conducerea partidu
lui său comunist". „Poporul ro
mân — a spus în continuare 
vorbitorul — își aduce contri
buția sa prețioasă la întărirea 
și dezvoltarea colaborării dintre 
țările socialiste, la cauza socia
lismului și păcii".

Vorbind de dezvoltarea pe 
multiple planuri a relațiilor 
dintre P.C.R. și P.C.U.S., dintre 
România și Uniunea Sovietică, 
tovarășul Demircean a relevat 
importanța deosebită pe care au 
avut-o pentru întărirea acestor 
relații întîlnirile și convorbirile 
dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Leonid 
Ilici Brejnev.

în încheierea toastului său, 
primul secretar al P.C. din Ar
menia a adresat Partidului Co
munist Român și poporului ro
mân calde felicitări cu prilejul 
apropiatei sărbătoriri a zilei de 
23 August. El a urat poporului 
român noi și mari succese in 
construcția socialistă și a toastat 
pentru prietenia și colaborarea 
româno-sovietică, în sănătatea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
a tuturor celor prezenți la 
dineu.

în toastul său, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a mulțumi: 
pentru cuvintele de apreciere 
rostite la adresa țării noastre, 
pentru ospitalitatea tovărășească 
de care s-a bucurat în Armenia 
sovietică.

„Sîntem bucuroși — a spus 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
că, petrecindu-ne o parte din 
concediu in Uniunea Sovietică, 
ne-am putut opri și in Arme
nia sovietică de al cărui popor 
ne leagă străvechi relații de 
prietenie.

Ne-a făcut o deosebită plă
cere — a spus tovarășul Nicolae

Ceaușescu — faptul că prima 
noastră vizită în Armenia 
vietică ne-a dat prilejul 
constatăm marile realizări 
poporului armean, alături 

popoare ale Uniunii

so- 
să 

ale 
de

celelalte 
Sovietice.

Mi-a făcut, de asemenea, plă
cere să constat că, in cadrul re
lațiilor de colaborare largă din
tre România și Uniunea Sovie
tică, există și schimburi destul 
de importante în unele domenii 
între România și Republica So
vietică Socialistă Armeană. A- 
flindu-ne la încheierea odihnei 
noastre în U-R.S.S. putem spune 
că avem impresii deosebit de 
plăcute despre tot ceea ce am 
văzut în zilele pe care le-am 
petrecut în Uniunea Sovietică".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
referindu-se la recentele con
vorbiri pe care le-a avut cu se
cretarul general al C.C. al 
P.C.U.S., Leonid Hid Brejnev, a

spus : „Intr-adevăr, aceste con
vorbiri au fost rodnice și ele 
s-au referit atit la colaborarea 
dintre partidele și țările noas
tre, cit și la o serie de probleme 
de mare importanță ale vieții 
internaționale".

„Popoarele noastre construiesc 
socialismul și comunismul, ele 
luptă împreună pentru securi
tate in Europa, pentru o politică 
de pace și colaborare pe plan 
internațional. Fără îndoială că 
aceasta presupune întărirea 
continuă a colaborării, a soli
darității țărilor socialiste, parti
delor comuniste și muncitorești, 
a tuturor forțelor antiimperia- 
liste și progresiste".

Arătînd că în ciuda situației 
internaționale complicate, putem 
privi cu încredere viitorul, por
nind de la faptul că 
ternice forțe sociale

există pu
și politice.

hotărî rea fermă a popoarelor de 
a asigura* transformarea revolu
ționară a lumii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a spus : 
„Putem avea deplină încredere 
în faptul că popoarele noastre 
vor duce la îndeplinire hotărî- 
rile congreselor lor — Congresul 
al XI-lea al P.C.R., Congresul 
al XXV-lea al P.C.U.S., congre
sele altor partide comuniste și 
muncitorești — care, toate, sînt 
orientate spre construcția 
cialismului, spre 
păcii și colaborării 
nale. Sîntem ferm 
dezvoltăm continuu 
cu Uniunea ,
P.C.U.S. și. în acest cadru, fără 
nici o îndoială, că și relațiile 
dintre România și 
dintre oamenii muncii din cele 
două
puternic".

în încheiere, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a toastat 
pentru o colaborare tot mai 
strînsă dintre România și Uniu
nea Sovietică, pentru secretarul 
general al C.C. al P.C.U.S., 
Leonid Ilici Brejnev.

De asemenea, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a toastat în 
sănătatea primului secretar al 
C.C. al P.C. din Armenia, to
varășul Demircean, a președin
telui Sovietului Suprem, tova
rășul Sarkisov, a primului mi
nistru al guvernului Armean, to
varășul Arzumanian, în sănăta
tea tuturor celor de față.

so-
asigurarea 
internațio- 
hotărîți să 
colaborarea 

Sovietică, cu

Armenia,
țări se vor dezvolta

La muzeul de incunabule și manuserise „Matendaran"

Vizitarea 
și a

muzeului „Matendaran" 
unor monumente

istorico-arhitectonice
în aceeași zi. la amiază, tova

rășul Nicolae Ceaușescu șt to- 
varașa Elena Ceaușescu au vi
zitat celebrul muzeu de incu
nabule și manuscrise ..Maten- 
darar.“ din Erevan.

în această vizită, oaspeții ro
mâni au fost însoțiți de tova
rășul K. S. Demircean. membru 
al C.C. al P.C.U.S.. prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. din Armenia, 
și de alte persoane oficiale.

Muzeul cuprinde o bogată co
lecție de manuscrise din cele 
mai vechi timpuri, adevărate

comori ale artei și culturii ar
mene și universale. iluștri nd 
In mod grăitor bogata civiliza
ție «pirita1* înflorită in de
cursul veacurilor in această 
parte • lumii.

O bună parte din aceste ma
nuscrise și incunabule ilustrează 
tradiționalele legături culturale 
dintre poporul român și po
porul armean-

La încheierea vizitei. tova
rășul Nicolae Ceaupeaej n to
varășa Elena Ceaușescu au con
semnat următoarele in Cartea de 
Aur a muzeului: «Ne-au făcut • 
deosebita impresie maoascrisel? 
care vorbesc despre cultura și 
istoria poporului armean și care 
reamintesc și de tradiționalele 
relații dintre eele două țâri. Fe

licităm pe conducătorii muzeu
lui Matendaran".

In aceeași zi. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au vizitat complexul 
istorieo-arhitectonic de la Eei- 
miadzin.

înalții oaspeți români vizi
tează clădirea construită in anul 
303. pagină elocventă a istoriei 
poporului armean, muzeul car? 
ilustrează momente semnificati
ve ale procesului de emancipa
re social-culturală a lui.

Cu prilejul vizitării
monumente, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ș: tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost intimpinați 
și salutați qu căldură de cato- 
iicosul bisericii Armeano-Gre- 
goriene, Vazghen I.

acestor

OASPEȚI Al INSTITUTULUI DE CERCETĂRI 
ȘTIINȚIFICE ÎN DOMENIUL MAȘINILOR 

MATEMATICE
Miercuri după-amiază, tova

rășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au vizitat 
Institutul de cercetări științifice 
in domeniul mașinilor matema
tice — una din unitățile de a- 
vangardă în Armenia și în Uni
unea Sovietică in ce privește 
unirea științei cu producția și 
activitatea socială.

La sosire, înalții oaspeți au 
fost salutați cu deosebită căl
dură de dr. Fadei Sarkisian, 
membru corespondent al Aca
demiei de științe a R.S.S. Ar
mene, directorul institutului, de 
specialiști și un mare număr de 
cercetători și lucrători ai aces
tuia.

Pe șantierul Centralei atomoelectrice de la Oktomberian La Institutul de cercetări științifice în domeniul mașinilor matematice

Oaspeții români vizitează sec
ții unde se experimentează și 6e 
produc scheme integrate pentru 
mașini de calcul din generația 
a patra, instalații de memorat 
elaborate aici, care-și găsesc o 
largă aplicare în economia so
vietică.

Directorul institutului ține să 
releve rodnicia colaborării în
tre specialiștii din România și 
cei din Armenia sovietică în 
crearea unor mașini de calcul, 
exprimînd dorința ca aceasta să 
cunoască o continuă ascensiune.,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu

îi felicită pe membrii conducerii 
institutului, pe specialiștii și 
muncitorii de aici pentru succe
sele repurtate și le urează noi 
realizări in activitatea lor.

Apoi, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu semnează în Cartea 
de Aur a institutului.

La plecare, numeroși lucră
tori ai acestei prestigioase uni
tăți își exprimă, prin aplauze și 
aclamații, bucuria de a-i fi avut 
ca oaspeți pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Pe șantierul
Centralei atomoelectrice

de la Oktomberian
In după-a miază zilei de 

11 august, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au vizitat șantierul 
Centralei atomoelectrice de la 
Oktomberian, din vecinătatea 
capitalei R.S.S. Armene, centru 
important al energeticii acestei 
republici. «

în drum spre șantier, înainte 
de apariția marilor turnuri de 
răcire ale viitoarei atomocentra- 
le, pe străzile noului centru 
muncitoresc, mărginite de mo
derne blocuri de locuințe, gru
puri compacte de cetățeni, în- 
șiruiți pe trotuare, îi salută cu 
căldură pe înalții oaspeți ro
mâni.

Despre stadiul lucrărilor, vor
bește grăitor o mare pancartă 
pe care scrie : „Pină la darea 
în funcțiune a primului bloc 
energetic au mai rămas 132 de 
zile".

La intrare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt salutați cu deo
sebită căldură de R. S. Galecian, 
directorul viitoarei atomocen-
trale, de conducători ai șantie-

rului de construcție, în timp ce 
un mare număr de specialiști, 
muncitori își exprimă prin vii 
aplauze bucuria de a primi 
oaspeți atit de distinși.

Gazdele prezintă înaltilor 
oaspeți caracteristicile acestui 
important obiectiv atomoener- 
getic. prevăzut pentru siștemul 
apă-apă, arătînd că primul 
bloc energetic, cu o putere de 
440 000 kW, va fi dat in func
țiune anul acesta.

In încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu urează con
structorilor modernului obiectiv 
energetic succese în desăvîrșirea 
acestui edificiu al atomului 
pașnic.

La ieșirea din clădirea blocu
lui energetic numărul 1 sute de 
constructori și viitori lucrători 
ai atomocentralei aplaudă și 
aclamă pe înalții oaspeți ro
mâni.

★
Seara, la Teatrul de stat din 

Erevan, oaspeții români au asis
tat la un frumos spectacol de
cîntece și dansuri armene.

'campania agricolă

La ordinea zilei:

ARĂTURILE PENTRU 
iNSÂMiNȚĂRILE 

DE TOAMNĂ
Unitățile agricole continuă 

în aceste zile, paralel cu 
celelalte lucrări agricole de 
sezon, arăturile pentru insă- 
mînțările de toamnă. Aceas
tă lucrare de bază pentru 
producția anului viitor a fost 
executată pină în prezent pe 
aproape jumătate din supra
fețele prevăzute. în unele 
județe, printre care Ialomița 
și Constanța, folosindu-se 
mai bine mijloacele mecani
ce, se fac arături pe ultime
le suprafețe prevăzute p.en- 
tru această perioadă. De a- 
semenea, în unitățile coope
ratiste din județele Tulcea și 
Bihor arăturile au fost exe
cutate în proporție de peste 
80 la sută. în agricultura de 
stat, rezultate mai bune au 
fost obținute de unitățile din 
județele Dolj, Olt și Ialo
mița.

în prezent, în toate zonele 
există suficientă umiditate 
in sol, ceea ce permite exe
cutarea în bune condiții a 
arăturilor. Specialiștii de la 
Institutul de cercetări pen
tru cultura cerealelor și a 
plantelor tehnice de la Fun- 
dulea recomandă grăbirea 
arăturilor.

TELEORMAN:

Din agenda organizațiilor U.T.C. 
de la sate Caractere modelate la temperatura

Echipe de tineri în sprijinul 
cooperatorilor

în întreaga tară, secerișul 
griului se apropie de sfirșit. 
Chiar și acolo unde această lu
crare s-a declanșat mai târziu 
au mai rămas de recoltat ulti
mele suprafețe. Pe cimp insă, 
munca nu cunoaște nici un 
moment de răgaz. Importante 
lucrări specifice acestui sezon 
se cer cit mai grabnic efectuate, 
de urgentarea lor, dar mai cu 
seamă de calitatea execuției de- 
pinzînd în măsură hotăritoare 
nivelul viitoarelor recolte. Iată 
de ce acum, cînd ne aflăm in 
epoca optimă efectuării lucrări
lor de pregătire în vederea în- 
sămîntărilor de toamnă, fiecare 
zi trebuie folosită din plin la 
balotatul si eliberatul terenuri
lor de paie, creînd astfel front 
larg ' de lucru tractoarelor.

Răspunzind acestor înalte co
mandamente ale campaniei, ală
turi de mecanizatori și coopera
tori. tinerii satelor își aduc o 
prețioasă contribuție, preluînd 
un mare volum de lucrări. In 
județul Teleorman, de pildă, ac
ționând sub deviza ..Fiecare 
tînăr al satului-participant ac
tiv și responsabil la dezvoltarea 
și consolidarea unităților agri
cole". organizațiile comunale 
U.T.C.. au permanentizat echi
pele de uteciști al căror pro

gram de muncă îl constituie 
ziua-lumină. Acționînd in acest 
fel. numai în abeastă săptă- 
mînă ei au reușit să strîngâ și 
să transporte paiele de pe mai 
bine de 3 000 ha. Sigur insă 
activitatea lor nu se r'ezumă 
doar la atit. O maximă concen
trare de tineri se înregistrează 
in aceste zile la efectuarea lu
crărilor de întreținere pe supra
fețele preluate de ei în acord 
global. Pină acum asemenea 
lucrări s-au efectuat pe mai 
mult de 2 000 ha de pășuni. Un 
rezultat la fel de semnificativ 
l-au obținut și cei peste 3 600 
de tineri antrenați la întreține
rea celei de a doua culturi. Pre- 
zenți zi de zi la muncă ei au 
reușit pînă la această dată, să 
efectueze asemenea lucrări pe 
1 550 ha, din cele 2 300 ha pre
luate în acord global. Consem- 
nînd participarea largă a tutu
ror tinerilor teleormăneni la 
urgentarea lucrărilor cîmpului. 
se cuvine totuși să evidențiem 
pentru contribuția exemplară 
adusă organizațiile U.T.C. din 
comunele Crîngu, Bujoru. Iz
voarele, Băbăița. Orbească. 
Tătărăști. Putineiu și altele.

MARIAN DANCIU

• In prezent, pe șantierele 
locale de muncă patriotică 
ale județului Gorj lucrează 
peste 29 de mii de tineri. In 
ultima săptămină, lucrările e- 
fectuate de ei pe șantierele 
de îmbunătățiri funciare și 
de regularizare a riului Jiu 
sînt estimate la peste 42 de 
mii lei. (Nicolae Frățilescu).

• Din inițiativa comitetu
lui U.T.C. al uzinei „Victo
ria" din Călan, s-au consti
tuit echipe de tineri care 
sprijină lucrările de repara
ții și întreținere a utilajelor 
și mașinilor agricole din ca
drul celor opt C.A.P. de pe 
raza orașului. (Ioan Vlad).

• Peste 150 de elevi din Co- 
vasna au participat pe șantie
rul județean din comuna Ză
bala, localitatea Zernea, la 
curățarea a 25 hectare de pă
șuni. (Ana Sandi).
• La Cogealac, județul 

Constanța, activitatea pe șan
tierul de muncă patriotică, 
deschis cu un an in urmă, 
este in plină desfășurare 
Pină acum, peste 500 hectare 
de pășuni au fost amenajate 
și redate circuitului agricol 
Cei aproape 700 de tineri, 
prezenți în serii pe șantier 
participă la lucrări de nive
lare și la supraînsămînțarea 
terenurilor cu ierburi perene. 
Peste citeva zile vor începe 
lucrările de cosire a finului, 
după care se va trece la ad
ministrarea îngrășămintelor

chimice pe întreaga suprafață. 
(Viorel Varga).

• în comunele Romanu, 
Traian, Movila Miresii și Tu
dor Vladimirescu din județul 
Brăila s-au constituit echipe 
de tineri care lucrează in 
schimburi prelungite la iriga.- 
rea unor suprafețe ce totali
zează aproape 5 mii hectare. 
In același timp, sute de ti
neri din comunele Mircea 
Vodă. Jirlău, Vișani, Gratiș- 
tea. Zăvoaia și Suțești sînt 
mobilizați la recoltatul legu
melor de pe 200 hectare. 
(Stan Munteanu).

• în numeroase localități 
din județul Alba, tinerii par
ticipă alături de cooperatori 
la recoltarea griului sau în
treținerea culturilor agricole. 
Astfel, la C.A.P. Cetatea de 
Baltă au fost constituite 4 
echipe de tineri care au lu
crat pe combine, asigurînd 
încărcatul și transportul griu
lui de pe o suprafață de 50 
hectare. La rindul lor. tine
rii de la C.A.P. Valea Lun
gă și Cenad au recoltat în
semnate cantități de furaje 
iar la C.A.P. Crăciunel, echi
pe de uteciști au efectuat în
treținerea culturilor legumi
cole pe o suprafață de peste 
2 hectare. De asemenea, 120 
tineri din Aiud constituiți în 
echipe au participat la C.A.P. 
Aiud I. la eliberarea de paie 
a circa 40 ha. (Dorina Sîn- 
gerean).

„focului continuu
La Combinatul siderurgic 

din Reșița, cuvîntul de ordi
ne „foc continuu" — una 
dintre cele mai lapidare și 
pregnante definiții ale spiri
tului muncitoresc — este re
prezentată concret prin per
manenta prezență a oameni
lor în fața cuptoarelor dogo
ritoare, prin efortul lor dc 
a constrînge marile vilvătăi 
să prelucreze metalul in
tr-un ritm mereu energic 
netulburat nici de alternanța 
zilelor și nopților și nici de 
succesiunea anotimpurilor. 
Tradiționala deviză are însă 
aici și un alt înțeles, atit de 
vast incit depășește cuprin
sul unei singure vieți. Cînd 
zilele și nopțile se rînduiesc 
in anotimpuri și anotimpu
rile în ani, cînd anii înșiși 
încep să cristalizeze la 
tîmple ca sarea de mare și 
să strecoare în brațe dulcea 
oboseală a rostului împlinit, 
oțelarii lasă întreținerea 
„focului continuu" în seama 
tovarășilor lor de muncă 
mai tineri, pe care tot ei 
i-au învățat din timp, cu 
răbdare dar și cu asprime, 
să iubească mai presus decît 
orice puritatea metalului. 
Iar acești tovarăși de muncă 
sînt, de multe ori, propriii 
lor fii.

Am cunoscut și eu în ul
tima vreme o asemenea fa-

milie de oțelari al cărei ar
bore genealogic se întinde pe 
spațiul a trei generații. în
temeietorul ei, Bogdan Sto- 
ianovici, a venit la Reșița în 
1930. Era băiat sărac, fără 
părinți și voia să cîștige, 
cum obișnuiește el să spună, 
o piine. Muncea din greu de 
dimineața pină seara, iar 
după ce au apărut copiii, 6 
la număr, nu și-a mai îngă
duit să se odihnească nici

însemnări ,
duminicile și nici să-și ia 
vreun concediu.

Unul dintre copiii lui, care 
se numește tot Bogdan și 
care astăzi se numără prin
tre cei mai buni muncitori 
de la Oțelăria Siemens Mar
tin, îmi povestește : „în 
1944, cînd ne-a adus tata la 
uzină, fratele meu, Carol, a- 
vea 14 ani. Am parcă și 
acum în fața ochilor imagi
nea oamenilor care împin
geau cărucioarele de 1000 
kg. în scurt timp insă, totul 
s-a schimbat. S-au moder
nizat utilajele, s-au emanci
pat oamenii. Familia noastră 
a trăit din plin aceste trans
formări, intr-un fel, ne-am

//

legat cu toții, inclusiv fetele, 
viața de viața uzinei. Vă 
spuneam de Carol, este 
acum maistru la suflante. 
îmi aduc aminte că pe la 
virsta de 11 ani a învățat să 
cînte la acordeon. Iar azi 
face parte din formația ar
tistică a combinatului. L-ați 
văzut aseară la televizor

La rindul său, acest Bog
dan are doi fii in combinat, 
printre care pe cel mai mare, 
il cheamă tot Bogdan, și care 
i-a preluat nu numai nume
le ci și reputația de munci
tor exemplar- Reputație pe 
care o împarte cu fratele 
său. Putea fi altfel ? Cînd se 
adună cu toții de sărbători, 
membrii vechii familii de 
siderurgiști, se interesează 
de munca fiecăruia în com
binat, Ei discută cu aprin
dere ultimele noutăți * ' 
nice, ‘ '
iau _
monstrarea competenței pro
fesionale.

La Combinatul siderurgic 
Reșița există multe familii 
în care spiritul muncitoresc 
se transmite din tată in fiu, 
în care se întreține „focul 
continuu al pasiunii". Ase
menea oțelului la tempera
tura acestui foc, caracterele 
se modelează și se purifică.

teh- 
și, adeseori, chiar se 
la întrece-e în de-
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TELEGRAME
Tovarășu! NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii So

cialiste România, a trimis președintelui Republicii Islamice Mauri
tania, MORTAR OULD DADDAH, următoarea telegramă :

Cu prilejul realegerii dumneavoastră în înalta funcție de pre
ședinte al Republicii Islamice Mauritania, îmi este plăcut să vă 
adresez, în numele Consiliului de Stat și al meu personal, cele mai 
calde felicitări, urări de sănătate și fericire personală, de progres 
și prosperitate poporului mauritanian.

Folosesc această ocazie deosebită pentru a exprima convingerea 
că relațiile de prietenie dintre statele noastre se vor dezvolta 
continuu, spre binele celor două popoare, în interesul cauzei păcii 
și cooperării internaționale.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii So
cialiste România, a primit din partea președintelui Republicii Sin
gapore, dr. BENJAMIN HENRI SHEARES, următoarea telegramă : 

Vă rog să primiți sincerele mele mulțumiri pentru felicitările 
călduroase și urările transmise cu ocazia Zilei naționale a Repu
blicii Singapore.

La rindul meu, vă adresez în mod cordial aceleași calde sen
timente.

Tovarășul MANEA MANESCU, primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, a primit din partea primului ministru 
al Portugaliei, MARIO SOARES, următoarea telegramă :

Vă mulțumesc pentru mesajul de felicitare pe care excelenta 
voastră a binevoit să mi-1 adreseze cu ocazia numirii mele ca prim- 
ministru al Portugaliei.

Folosesc acest prilej pentru a sublinia importanța dezvoltării 
relațiilor prietenești care unesc cele două țări ale noastre.

Tovarășul MANEA MĂNESCU, primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, a adresat președintelui Consiliului de 
Miniștri al Republicii Italiene, GIULIO ANDREOTTI, următoarea 
telegramă :

Doresc să folosesc prilejul învestirii dumneavoastră în înalta 
funcție de președinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Ita
liene, pentru a vă transmite călduroase felicitări, precum și sin
cerele mele urări de succes în activitate, pentru continua conso
lidare a relațiilor româno-italiene în interesul reciproc al celor două 
țări ale noastre, al păcii și colaborării internaționale.

Cu ocazia împlinirii a 15 ani 
de la stabilirea relațiilor 
plomatice între Republica 
cialistă România și Republica 
Ghana, ministrul afacerilor ex
terne, George Macovescu, a 
transmis o telegramă de felici
tare ministrului de externe gha- 
nez, colonel Roger J. A. Felii.

di- 
So-

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Româ
nia, George Macovescu, a adre
sat o telegramă de felicitare 
ministrului afacerilor externe 
al Republicii Italiene, Arnaldo 
Forlani, cu ocazia numirii sale 
în această funcție.

CONFERINȚĂ

DE PRESĂ
Republicii 
Coreene a 
conferință 
luat parte 

cen-

acordului de armistițiu prin- 
tr-un acord de pace. Reunifica- 
rea Coreei — se arată în decla
rație — trebuie realizată de po
porul coreean însuși, fără nici 
un amestec străin, în cadrul 
unei adunări naționale care în
trunește voința întregii națiuni, 
conform celor trei principii 
enunțate in declarația comună 
a Nordului și Sudului — inde
pendență, reunificare pașnică 
și marea unitate națională.

în încheiera prezentării decla
rației, ambasadorul R.P.D. Co
reene a relevat că guvernul 
țârii sale își exprimă convinge
rea că guvernele tuturor țărilor 
și popoarelor iubitoare de pace 
vor susține activ poziția justă a 
poporului coreean de reunificare 
independentă și pașnică a țării.

Ambasadorul R.P D. Coreene 
a răspuns apoi la întrebările 
puse de ziariști.

La Ambasada 
Populare Democrate 
avut loc, miercuri, o 
de presă la care au 
reprezentanți ai ziarelor 
trale, Radioteleviziunii și Ager- 
pres, corespondenți ai presei 
străine, membri ai corpului di
plomatic.

Cu acest prilej, ambasadorul 
Pak Zung Guc a prezentat De
clarația Guvernului Republicii 
Populare Democrate Coreene, 
dată publicității la 5 august 
anul acesta, pe care a pus-o la 
dispoziția celor prezenți, îm
preună cu Memorandumul Gu
vernului R.P.D. Coreene.

Ambasadorul R-P.D. Coreene a 
subliniat că declarația guver- 
itului său condamnă acțiunile 
militare întreprinse de S.U.A. 
și regimul sud-coreean, care, 
prin caracterul și amploarea 
lor, amenință pacea in Coreea, 
în Asia și in lume. în declarație 
sînt expuse, de asemenea, 
căile și modalitățile prin care 
Guvernul R.P.D. Coreene con
sideră că se poate ajunge Ia 
soluționarea pașnică’ a proble
mei coreene. De asemenea, de
clarația subliniază, intre altele, 
că Statele Unite trebuie să-----_
pună în aplicare rezoluția celei La plecare, pe aeroportul Oto- 
de-a XXX-a sesiuni a Adunării ■'*—- j 
Generale a O.N.U. privind di
zolvarea comandamentului Na
țiunilor Unite, retragerea tu
turor trupelor străine staționate 
în Coreea de Sud sub drapelul 
Națiunilor Unite și înlocuirea

PLECARE
Miercuri dimineață. Ahmed 

Samih Talaat, ministrul justiției 
al Republicii Arabe Egipt, care 
a efectuat o vizită in România 
in fruntea unei delegații de ju
riști egipteni, a părăsit Capitala.

In ultima parte a șederii in 
țara noastră, delegația a vizitat 
litoralul, precum și obiective so- 
cial-eoonomice din județul Con
stanța.

Peni, delegația a fost salutată de 
Emil Nicolcioiu. ministrul justi
ției.

Au fost prezent! Hassan Daoud, 
ambasadorul Republici Arabe 
Egipt la București, și menbr. ai 
ambasadei.

SPORT • SPORT
In Cupa balcanicâ intercluburi

Sportul studențesc■ Akademik Sofia 1-0
Deschiderea oficială a noii sta

giuni fotbalistice a coincis cu o 
frumoasă victorie a echipei 
Sportul studențesc, obținută in 
fața formației Akademik Sofia. 
Succesul studenților înseamnă 
și calificarea în finala ..Cupei 
balcanice intercluburi". unde va 
întîlni puternica formație iugo
slavă, Dinamo Zagreb. Echipele 
care s-au întilnit ieri, pe stadio
nul Republicii, au Încheiat cam
pionatul trecut pe locul 4. Me
ciul, programat la orele 11. n-a 
satisfăcut decît parțial: a fost un 
meci de factură modestă, cu rare 
momente de fotbal curat, de ca
litate. Desigur, trebuie avut in 
vedere că Sportul studențesc și-a 
îndeplinit obiectivul — califica
rea in finală, ceea ce reprezintă, 
deja, o frumoasă performantă. 
Victoria. însă, a venit greu, 
de-abia în minutul 68. cind 
M. Sandu s-a înălțat in stilul 
său caracteristic și. cu capul, a 
făcut inutilă intervenția exce
lentului portar Tihanov. Pină in 
acest moment gazdele și-au mai 
creat numeroase ocazii de gol —

care le-ar fi dat dreptul să ob
țină o victorie la scor — dar 
Octavian Ionescu. în două rin- 
duri, Cassai, M. Sandu și Grigo- 
re — balonul expediat de aces
ta a lovit bara verticală — au 
ratat ocazii clare de gol. Pro
gramarea „în matineu" a făcut 
ca partida sâ nu beneficieze de
cit de vreo 5 000 de spectatori. 
Dacă meciul avea loc dupâ- 
amiazâ. indiscutabil prezența in 
tribune ar fi fost cu totul 
alta. Faptul că echipa p'.eca in 
după-amiaza aceleiași zile in- 
tr-un turneu programat in Tur
cia nu scuza cu nimic greșeala 
duhului. Mulți spectatori care 
ar fi vrut sâ vadă meciul se a- 
flau la acea oră la locurile lor 
de munca. Iată că. din nou, clu
bul nu-și vede nici propriile in
terese : obținerea de venituri 
prin vinzarea unui mare număr 
de bilete. Mai trebuie și alte 
argumente pentru a arăta dt de 
păgubitoare a fost organizarea 
acestei partide importante la o 
oră nepotrivită ?

C. VASILE

Steaua-Panathinaikos Atena 6-1 
tatori au urmărit acest meci 
care s-a încheiat cu scorul de 
6—1 (0—0) ir. favoarea fotbaliș
tilor români prin punctele mar
cate de Dumitru (2). Râducanu 
(2), Aelenei și Florea. Pentru 
oaspeți a înscris Iconomu.

Miercuri dupâ-amiazâ. pe 
stadionul .,Steaua" din Capitală, 
echipa de fotbal Steaua, cam
pioana țării noastre, a susținut 
un meci internațional in com
pania formației Panathinaikos 
din Atena. Peste 15 000 de spec-

Dinamo - Fenerbahce Istanbul 2-1
In primul meci al turneului 

pe care îl întreprinde in Turcia 
echipa de fotbal Dinamo Bucu

rești a învins cu scorul
2—1 formația Fenerbahce 
tanbuL

de 
Is-

ffînema
JOI, 12 AUGUST

MELODIILE CARTIERULUI: Pa
tria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 
20,30).

CÎNTECUL 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 8.30; 
11; 13,30: 16; 18,30; 21); Grădina 
Dinamo (ora 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 
MATE: Doina (orele 9,30: 
16.30: 13.15).

CĂLĂTORIE IN ANGLIA: 
na (orele 13;

CĂLĂREȚUL 
ALBA: Lira
Grădina Lira

ANI- 
11.15;

Doi-
14,45; 20).

CU EȘARFA 
(orele 16; 18,15); 

(ora 20,30).

Noul guvern italian a primit MANIFESTĂRI

votul de învestitură CONSACRATE ZILEI
DE 23 AUGUST

Miercuri, în încheierea dez
baterilor Camerei Deputaților 
din Italia asupra programului 
guvernamental a luat cuvintul 
premierul Giulio Andreotti, care 
a afirmat că prioritatea princi
pală a cabinetului său o 
stituie _________ l.„
„înainte de toate, a spus 
dreotti, 1
tarea de acțiuni concrete pentru 
controlul creșterilor inflaționis
te, ca și pentru reajustarea ba
lanței de plăți. Guvernul. a 
adăugat el, trebuie să impulsio
neze producția industrială, pen
tru a face produsele italiene 
mai competitive pe piețele in
ternaționale, și să procedeze la 
modernizarea agriculturii".

con-
combaterea inflației. 

1—1_, _ An-
este necesară adop-

Italia are în prezent o rată a 
inflației superioară cifrei de 20 
la sută și un șomaj de 7 la sută. 
La aceasta se adaugă situația 
dificilă a lirei, care de la în
ceputul anului a pierdut la 
burse 20 la sută din valoarea sa.

în aceeași zi, Camera Depu
taților a acordat noului cabi
net italian votul său de înves
titură in condițiile abținerii de
putaților comuniști ca și a celor 
reprezentind alte formațiuni 
principale ale opoziției. Guver
nul a primit un vot similar, in 
aceleași condiții, la sfirșitul 
săptâminii trecute, și în Senat.

Ambasadorul român
la Roma primit 

de Bettino Craxi
Secretarul general al Par

tidului Socialist Italian. Bet
tino I. * . 1
ambasadorul României 
Roma, Ion Mărgineanu.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, au fost transmi
se felicitări CU prilejul ale
gerii tovarășului Bettino 
Craxi în funcția de secretar 
național al P.S.I., precum și 
un cordial mesaj de salut.
Exprimind gratitudine pen

tru felicitări și pentru ură
rile ce i-au fost adresate, 
secretarul general al P.S.I. a 
transmis, la rindul său. un 
frățesc salut tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Apreciind raporturile din
tre P.C.R. și P.S.I.. Bettino 
Craxi a subliniat dorința de 
a dezvolta continuare,
relațiile cele două
partide.

CraxL l-a primit pe
la

h ta zi
Tulburările din aceste 

zile din Ulster — tram- 
saait agențiile de presă 

precedent 
ar:. .Xo-ui

Experimente medicale 
la bordul stafiei
orbitale „Saliut-5“

Continuindu-și programul de 
lucru la bordul stației orbitale 
sovietice ..Saliut-5“. cosmorauțu 
Boris Volinov și Vitali Jolobov 
au efectuat experimente cu 
caracter medical, intre care un 
ciclu de cercetări asupra siste
mului cardio-vascular. In acest 
scop, a fost utilizată o apara
tură multifuncțională pentru 
măsurâiori in acest domeniu, 
denumită ..Polir.om-2 M“. De 
asemenea, cu ajutorul unei in
stalații speciale, a fost deter
minată masa corpului fiecăruia 
dintre cei doi membri ai echi
pajului cosmic.

In cadrul programului de ex
perimente cu caracter tehnic a 
fost continuată testarea siste
mului electromecanic de stabi
lizare instalat pe stația orbitală.

Datele parvenite de la bordul 
stației in preajma încheierii 
celei de-a cir.cea săptămini de 
activitate în Cosmos a echipa
jului lui .Saliut-ă- arătau că 
starea sănătății celor doi cos- 
monauți este bună-

în diferite țări au loc ma
nifestări consacrate zilei 
de 23 August. La Ber
lin, in cadrul unei con
ferințe de presă însărcinatul 
cu afaceri a.i. al României, 
Constantin Georgescu, a vor
bit despre însemnătatea zilei 
de 23 August și a înfățișat 
realizările poporului român 
in edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate, 
pentru transpunerea în viață 
a hotăririlor celui de al 
XI-lea Congres al P.C.R. Au 
participat reprezentanți ai 
C.C. al P.S.U.G., ai M.A.E. 
al R.D.G.. ai presei și radio- 
televiziunii.

La Bogota, televiziunea 
Columbians a prezentat un 
film despre Țara Hațegului. 
Totodată, la televiziune a 
ineeput prezentarea unui 
ciclu de filme documentare 
românești avind ca titlu 
„Viața și cultura".

în Olanda, ansamblul fol
cloric „Semenicul". din Re
șița, a prezentat o serie de 
spectacole la Haga și in alte 
localități. Totodată, ansam
blul românesc a participat 
la Festivalul internațional de 
folclor de la Leiden.

LA COLOMBO ȘI-A

R.P.D. COREEANĂ. Intr-o secție a întreprinderii textile uKangsuh1

MADRID

întrevedere a primului ministru
cu Felipe Gonzales, liderul P.S.M.S.

Primul ministru al Spaniei. 
Adolfo Suarez, a avut o între
vedere cu Felipe Gonzales, li
derul Partidului Socialist Mun
citoresc Spaniol (P.S.M.S.), or
ganizație membră a Coordonării 
democratice, ce grupează prin
cipalele forțe democratice de 
opoziție, printre care Partidul

ÎNCEPUT lucrările

Conferința miniștrilor de externe
ai țărilor nealiniate

R.S.A.: NOI ACJ1UNI
DE PROTEST ÎMPOTRIVA

APARTHEIDULUI

La Colombo s-a deschis Con
ferința miniștrilor afacerilor 
exieme ai țărilor nealiniate.

Conferința a fost deschisă de 
către ministrul algerian al afa
cerilor externe. Abdelaziz Bou- 
teflika. fiind prezidată apoi de 
către Felix Dias Bandaranaike, 
ministrul de finanțe și al justi
ției din țara gazdă.

Pe parcursul a trei zile, pâr
tiei panții la reuniune vor dez-

teatru al violentelor

în Africa de Sud au avut loc, 
miercuri, noi acțiuni de protest 
împotriva apartheidului, ele cu- 
prinzînd zeci de localități din 
apropierea Johannesburgului, 
Pretoriei și Capetownului.

La Kagiso, la 30 km vest de 
Johannesburg, poliția a arestat 
un număr de 76 de studenți. De 
asemenea, unități înarmate ale 
poliției au intervenit la Kwa 
Thema, la circa 50 km est de 
Johannesburg, unde cursanții a 
15 scoli și numeroși adulți au 
participat la o adunare de pro
test împotriva apartheidului.

Potrivit unor surse ale poliției 
regimului rasist Vorster, in re
giunea 
trimise 
Langa. 
unde sute de studenți au pără
sit școlile pentru a participa la 
o manifestație.

Numeroși studenți din Cape
town și Durban se află în grevă 
de o săptămînă, în semn de so
lidaritate cu victimele de la 
Soweto. O serie de alte mani
festații studențești au fost dis
persate de poliție, care a făcut 
uz de __
Westonaria, 
Garankua. 
tați 15 țineri . .
Mohlakaneng, unde au fost de 
asemenea operate opt arestări. 
In bantustanul Bophutatswana, 
mai multe școli au fost închise 
de autoritățile rasiste pe termen 
nedefinit, ca urmare a manifes
tațiilor studențești deosebit de 
puternice din ultimele zile.

Comunist, Partidul Social-De
mocrat, Partidul Socialist Popu
lar, Partidul Muncii. Uniunea 
Social-Democrată, Partidul Car- 
list. Grupul independent, comi
siile muncitorești (sindicatele 
interzise de guvern).

în legătură cu aceasta, un co
municat al P.S.M.S., dat publi
cității miercuri, arată că între
vederea a prilejuit „un dialog 
prealabil unui posibil proces de 
negocieri care să conducă la 
instaurarea unei adevărate de
mocrații în Spania". Comunica
tul precizează că au fost abor
date, cu acest prilej, probleme 
privind situația politică si eco
nomică din Spania, organizarea 
unor alegeri libere, prin vot 
universal, pentru o Adunare 
constituantă. acordarea de li
bertăți democratice . egale tutu
ror forțelor politice din țară. 
Documentul precizează, de ase
menea, că întrevederea s-a des
fășurat „într-o atmosferă de 
destindere".
într-un interviu acordat agen

ției France Presse, Felipe Gon
zales a apreciat întrevederea pe 
care a avut-o cu premierul 
Suarez drept „pozitivă și con
structivă". Ea a permis, a adău
gat el, degajarea unei „identi
tăți de obiective : instaurarea 
unui regim cu adevărat demo
cratic în Spania, cu participarea 
tuturor partidelor politice, in
clusiv a Partidului Comunist, 
fără nici o limitare arbitrară".

„Am luat contact cu șeful gu
vernului în calitate de membru 
al Coordonării democratice, 
care grupează socialiști și co
muniști" — a spus Felipe Gon
zales. Liderul P.S-M.S. a adău
gat că forma pe care o vor 
avea viitoarele negocieri între 
guvern și forțele . democratice 
de opoziție nu a fost încă sta
bilită, dar a precizat că „el sau 
alți reprezentanți ai Coordonă
rii democratice" vor putea să se 
întîlnească din nou cu oficiali
tățile pînă la sfîrșitul acestei 
luni.

Capetownului au fost 
întăriri, și anume la 

Guguletu și Nyanga,

bate proiectul de document re
feritor la profilul viitorului 
Birou de coordonare a activită
ții țărilor nealiniate, precum și 
raportul de activitate al neali- 
niaților în perioada cuprinsă 
între precedenta reuniune a 
acestui organism și cea pre
zentă. Documentele, împreună 
cu o serie de proiecte de rezo
luții și declarații, între care se 
numără Declarația politică, De
clarația de politică economică 
și Programul de acțiune vizînd 
activitatea 
nealiniate.
Colombo, 
în cadrul 
coordonare, urmînd a fi supuse 
aprobării finale a Conferinței la 
nivel înalt 
între 16 și 
menea. în 
Sri Lanka.

viitoare a țărilor 
au fost elaborate la 
între 9 și 11 august, 
sesiunii Biroului de

care se va desfășura 
19 august, 
capitala

de ase-
Republicii

gaze lacrimogene, la 
in. Transvaal, la 

unde au fost ares- 
africani, și la

Reacționând față de reizbuc- 
nirea în ultimele zile a mani
festațiilor împotriva politicii de 
apartheid, guvernul de la Pre
toria a anunțat extinderea apli
cării la nivelul întregii țări a 
legislației antidemocratice a 
așa-zisului ..act pentru securi
tate internă", in vigoare pînă 
în prezent numai în provincia 
Transvaal. Una din prevederile 
acestei legislații dă posibilitate 
forțelor polițienești de a deține, 
pe timp nelimitat, orice per
soană suspectă de „subversiu
ne".

INTÎLNIRE LEONID BREJNEV- 
TODOR JIVKOV IN CRIMEEA

Araata 
Irlandeză

— nu cunosc 
în pltimii doi 
val de atentate 
declanșat de 
ția extremistă. 
Republicană
(I-R-A-). a zguduit cen
trul Belfast-ului, nuca 
stațiune balneară Port- 
rush. localitatea Cross- 
maglen. Au fost ridicate 
baricade pe străzile car
tierelor catolice ale Bel
fast-ului. s-au înregis
trat explozii și schimburi 
de focuri, starea de 
alertă cuprmzind toate 
orașele provinciei nord- 
irlandeze.

ecrudescenta vio
lențelor rare tulbu
ră de șapte ani 
provincia a de
terminat luarea u- 
nor măsuri d? secu

ritate excepțională, comanda
mentul trupelor britanice din 
Irlanda de Nord an un tind că 
mobilizează suplimentar 1 499 
rezerviști. LILA. ..provizorie- 
revendică atentatele averti
zând, in acest fel, că și-a re
luat campania singeroasâ in 
Ulster după relativa ..înceta
re a focului" din 19«d. care a 
permis contactarea reprezen
tanților Londrei : Maire 
Drumm, vicepreședinta ari
pii politice a I.R.A.. „Sinn 
Fein“ declara suporterilor 
săi că Belfast-ul va fi dis
trus „piatră cu piatră" dacă 
membrii LR.A. arestați nu 
primesc statut de deținuți 
politiei și continua in aceiași 
termeni intransigenți : „Vom 
râmine in stradă pină cind 
ultimul prizonier se va 
toarce acasă și ultimul 
tanic va părăsi Irlanda
Nord". (France Presse). 
acțiile Londrei la ultime
le evenimente din Ulster 
sint categorice : guvernul

in- 
bri- 

de 
Re-

ITALIAN 
în prezent

REGIZORUL
Tinto Brass lucrează _  .
la realizarea unui nou film is
toric — Caligula.

Printre protagoniști se numără 
Peter O’Toole. Malcolm McDo
well. Helen Mirren, precum și 
Maria Schneider, care revine pe 
platouri după o lungă absență.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT «PE SCURT • PE SCURT

arâr'. 9r excepționale de securitate, soldați! britanici 
cortro'ează pină și landourile

va introduce 
sxaiaie speciale pentru mem
brii I.ILA- (rare folosesc 
„vi■Irit *e dracul violen
ței**. cum declara Merly n 
Bees, secretând de stat brita
nic pentru Irlanda de Nord) 
și na va proceda la nici an fel 
de dezangajare politica sau 
mii ilară in provincie. Poai- 
țiiie acestea au fost întărite 
o data in pins de declarații
le ferme făcute de premierul 
britanic James Callaghan, in 
timpul recentei sale vizite 
la Belfast. Arestarea, luni, in 
capitala UIsterului. a vice
președintei _Sinn Fein" (Ro
ry O’ Brady. 
„Sinn Fein“ se 
inch iso arc) este 
dâ a fermității 
vernul britanic 
sâ facă față atentatelor de
clanșate de ȚR X

Criza nord-irlandeză intra
tă intr-o nouă etapă de vio
lențe reflectă, de fapt, im
pasul negocierilor politice in
tre reprezentanții comunități
lor protestantă și catolică și 
cei ai Londrei, după dizol
varea fragilei Convenții con
stituționale a Ulster-nlui, ea 
și intirzierea găsirii unei so
luții acceptabile pentru am
bele comunități, vizind parti
ciparea egală la conducerea 
și administrarea provinciei. 
„Date fiind circumstanțele —

președintele 
află deja in 
încă o dova- 
eu care gu- 
este hotărit

scria revista americană 
„TIME" — Marea Britanie 
n-are de ales decit de a con
tinua -conducerea directă* 
pină in ziua in care politi
cienii din Ulster vor ajunge 
în cele din urmă la compro
misul unei formule constitu
ționale, pe care s-o poată 
sprijini ambeie comunități. 
Tragedia este că încă multi 
oameni vor mai muri inutil 
pină cind o soluție luminată 
va fi găsită".

în acest timp, climatul e- 
cenomic și social se înrăută
țește pe zi ce trece. Deși cele 
șase districte ale provinciei 
primesc subsidii din partea 
guvernului britanic, numeroa
se întreprinderi și-au închis 
definitiv porțile făcind su
praviețuirea economică din 
ce in ce mai dificilă. Șoma
jul afectează 10 la sută din 
populația activă, cifră care 
n-a mai fost atinsă din iunie 
1940 (LE MONDE), ea fiind 
și mai ridicată in orașele lo
cuite în majoritate de cato
lici — Derry, Newry și South 
Armagh. Insecuritatea cauza
tă de violențe și de șomaj 
determină mulți nord-irlan- 
dezi (aproximativ 1 200 pe 
lună) să plece in căutare de 
lucru în Marea Britanie sau 
Republica Irlanda.

In Crimeea a avut loc, 
miercuri, o întîlnire prieteneas
că între Leonid Brejnev, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S;, 
și Todor Jivkov, prim-secretar 
al C.C. al — ’* ‘ ’
Consiliului 
garia, care 
U.R.S.S.

Cu acest 
genția TASS. s-a exprimat sa
tisfacția față de dezvoltarea cu 
succes a relațiilor șovieto-bul- 
gare. Referitor la situația inter
națională actuală s-a subliniat 
importanța realizării prevederi
lor înscrise în Actul final al 
Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa. De aseme
nea, s-a manifestat convingerea 
că documentul Conferinței par
tidelor comuniste și muncitorești 
din Europa, de la Berlin, va 
constitui un puternic sprijin 
pentru toate forțele politice care 
luptă pentru o Europă a păcii, 
pentru prietenie și progres.

conferință nu a afirmat că a 
descoperit sau nu, viață pe 
planeta Marte.

DOINA TOPOR

(orele 15.30; 18;

taj. 20.20 Ecran TV ’76. 21,05 Ca
dran mondial. 21,30 Revista lite- 
rar-artistică TV. Izvoarele mereu 
vii ale literaturii noastre. 22.10 24 
de ore. 22,30 închiderea progra
mului.

ORĂȘENII : Central (orele 16 ; 
18.15 : 29^9).

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

AMORUL VRĂJITOR: Grădina 
Bucegi (ora 29).

LUPTĂTORUL DIN NEW OR
LEANS: Luceafărul (orele 9:
11,15; 13J9; 16; 1X15; 29.39); Fes
tival (orele 9: 1145; 13J9; 16; 
13.30; 20 45): Grădina Festival (ora 
19.45) . Parc Hotel (ora 29).

ROMANȚA PENTRU O CO
ROANA: Excelsior (orele 9; 1145: 
13J9; ‘ ---------------- ------- —
(orele 
2040);
20).

DOI _______ , _
PORT: Buzeștî 
1340; 16: 1X15).

HAIDUCII: Cotrocenl (orele 10; 
12: 14; 16; 18; 20).

COMISARUL PIEDONE LA 
HONG-KONG: Feroviar (orele
8.30; 11; 13.30; 16; 18; 21) ; Melodia 
(orele 9; 11.15; 13.30; 16; 18.15;
20.30); Modern (orele 8,30; 11; 
13.30; 16; 18,30; 20,45); Grădina
Modern (ora 20).

18; 18,15; 26.39) • Victoria 
9.15: 1149; 13.45; 16;
Grădina Luceafărul

1X15. 
(ora

BĂRBAȚI EES LA 
' (orele 9;

RĂ
II.15;

PRIETEN n MEI. ELEFANȚUi 
Ferentari (orele 10-38; 16; 19).

INSTANȚA AMINA PRONUN
ȚAREA: Flacăra ■ 
M).

OPERAȚIUNEA 
Lumina (orele 
15.45: n; 29.15).

DOUA BUNICI
CANȚA: Flamura (ora 9).

TEXAS DINCOLO DE RIU: Fla
mura (orele 15.45; 18; 28): Aurora 
(orele 9; 11.15: 1X38; 15,45; 18;
29); Grădina Aurora (ora 20.15); 
Tomls (orele 9; 1L15; 13J9; 16; 
18.15; 2O.3S); Grădina Tomis (ora 
29).

CIRC TN CIRC: Timpuri Noi 
orele 9; 12; 15,15 ; 19) ; Volga
(orele 9.30: 1X30; 16; 19).

PAPILLON: Miorița (orele 9;
1X15; 16; 19.15); Giulești (orele 10; 
16; 19)

CAPRICIILE MĂRIEI: Gloria 
(orele 9; 11; 13; 15; 17.15; 19,30); 
Grădina Titan (ora 20.30).

PROGRAM DE DESENE ANI
MATE: Cosmos (orele 14.30; 16.30).

DINCOLO DE POD: Dacia (ore
le 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

„ MONSTRUL*: 
•; 11.15; 1330:

PENTRU O VA-

EVADAREA: Drumul Sării (o- 
rele 1540; 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 : ...... ........ ......
le 15.30; 19: 20.15).

NOI AVENTURI
JERRY : Central
14 ;) Pacea (orele

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

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

MIHA1 VITEAZUL: Rahova (ora 
16.30).

FRAȚI DE CRUCE:
(orele 15.30: *" "

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

PROGRAMUL 1

Viitorul (ore-

CU tom și 
(orele 10 ; 12 ; 
14,30 ; 16,30).

Progresu)
17,45; 20).

TEUTONI: Vitan

16,00 Matineu de vacanță: Pă
pușa Noddy (V). 16,30 Curs de 
limbă germană. 17,00 Telex. 17,05 
Pentru timpul dv. liber vă reco
mandăm... 17,20 La volan — emi
siune pentru conducătorii auto.
17.30 Din țările socialiste. 17,40
„La izvoare bistrițene“. în ciclul 
„Bucuroși de oaspeți", transmi
tem spectacolul organizat de Ra- 
dioteleviziunea română și Comi
tetul județean pentru cultură și 
educație —«-••-.» — —
săud. 
tenție ! . _______ ___
sacrată celui de al IV-lea Con
curs național al filmului de 
protecție a muncii. 18,45 Univer
sitatea TV. 19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. 20,00 Documentar
TV: „Un domnitor strălucit —
Mihai Viteazul" — film de mon-

socialistă Bistrița-Nă-
18,20 Atenție la... nea- 

Ediție specială con-

P.C.B., președintele 
de Stat al R.P. Bul- 
se află la odihnă în

• AGENȚIA P.A.P. infor
mează că la Koszalin, în R.P. 
Polonă, a încetat, subit, din 
viată Wincenty Krasko, secretar 
al C.C. al P.M.U.P., membru al 
Consiliului de 
Polone. deputat 
polonez.

Stat al R.P. 
al Seimului

CONFERINȚĂ
LA MANILA

A F.A.O.

In 
desfășoară 
sesiune a 
tru Asia și 
Organizației 
și Agricultură

capitala Filipinelor 
cea de-a 
Conferinței 

Extremul Orient a 
pentru Alimentație 

(F.A.O.), ale

se
13-a 
pen-

cărei lucrări vor continua pînă 
la 13 august.

Vorbind la deschiderea lucră- 
1 rilor, președintele Filipinelor, 
Ferdinand Marcos, a subliniat 
necesitatea creșterii producției 
agricole în țările continentului 
asiatic, arătînd că Asia, a cărei 
populație numără mai mult de 
jumătate din populația globu
lui, se află într-o serioasă criză 
de cereale, ca urmare a înde
lungatei dominații coloniale. 
Guvernelor statelor asiatice, a 
spus el, le revine responsabili
tatea de a elimina efectele ne
favorabile cauzate de domina
ția colonială.

La lucrări participă și o de
legație din partea R.P. Chineze, 
pentru prima oară la o astfel 
de conferință regională.

REACJIE CHIMICA SAU VIAȚA î
„Ceea ce oamenii de știință 

americani văd #în solul marțian 
poate fi o formă de viață spe
cifică acestei planete, sau o 
reacție chimică neobișnuită care 
nu are nimic comun cif nici o 
formă de viață". Aceasta este 
concluzia preliminară a unei 
conferințe a cercetătorilor labo
ratorului spațial din Pasadena, 
California, care a analizat da
tele experimentelor întreprinse 
de cele trei mini-laboratoare de 
la bordul ,,lander“-ului „Vi- 
king-l“. Nici unul dintre cei 
șase cercetători participanți la

PROGRAMUL 2

20.00 Concertul extraordinar al 
orchestrei simfonice a Radiotele- 
viziunii. Soliști: Ivry Gitlis (Fran
ța) și Cătălin Ilea. Dirijor Alfredo 
Bonavera. 21,55 Inscripții pe ce
luloid. Tineretul, schimbul de 
mîine. 22,25 închiderea progra
mului.

BĂRBIERUL 
ora 19. Tea- 

(la Rotonda scrii- 
SÎNT SUFLET ÎN SU- 
NEAMULUI MEU —

Opera română : 
DIN SEVILLA — 
trul Mic 
torilor): 
FLETUL ___  ____
spectacol de sunet și lumină — 
ora 20.30; Teatrul Giulești (la Sala 
Columnei de la Muzeul de istorie 
a R.S.R.): DE LA STRĂBUNI
PIN A LA TINE — orele 11 și 12; 
Teatrul Evreiesc de Stat: DIBUK 
— ora 19,30; Teatrul „C. Tănase“ 
(Grădina Boema): E NEMAIPO
MENIT — ora 19,30; Ansamblul 
„Rapsodia Română": FRUMOASA 
EȘTI, PATRIA MEA — ora 18,30.

• HANIBAL REDIVIVUS. O expediție britanică alcătuită din 
50 de membri va reedita în octonibrie celebrul marș peste Alpi 
cu elefanți al generalului Hanibal (anul 218 î.e.n.) pentru a-i 
infringe pe romani la Trasim ene. în acest scop au fost co
mandați 15 elefanți din Tailanda. Expediția britanică se va 
desfășura în aceeași lună a anului cu expediția generalului 
cartaginez. In orice caz, recordul lui Hanibal nu va fi dobo- 
rît: armata sa era formată din 26 000 soldați și 37 elefanți 
• DIVORȚUL ȘI FUMATUL. Americanii divorțați fumează mai 
mult ca ceilalți, se spune într-un studiu publicat de Departa
mentul Sănătății al S.U.A. în 1975, potrivit studiului, procen
tajul indica 60,1 la sută la bărbați și 50 la sută la femeile 
divorțate, în raport cu 38,3 și 28,3 la sută la celibatari și 37,5 
și 30,6 la sută la persoanele căsătorite. Numărul fumătorilor 
în raport cu populația, se menționează în studiu, în același 
țimp, a scăzut de la 52,4 la sută în 1964—66, la 42,2 la sută în 
1970 și 39,3 la sută în 1975 la bărbați și de la 32,5 la 30,5 și 
apoi la 28,9 la sută la femei ® MIGRAȚIUNILE SPRE CONTI
NENTUL NORD-AMERICAN. Un grup de arheologi de la Uni
versitatea din Pittsburgh au ajuns, in urma unor săpături efec
tuate în zona Meadowcroft, la concluzia că migratiunile spre 
continentul nord-american au început în jurul anului 30000 î.e.n. 
Pînă acum, data de început a deplasării de populații spre Ame
rica de Nord era considerată mileniul 20 î.e.n Intre altele 
săpăturile au scos la iveală unul dintre cele mai vechi vîr- 
furi de lance descoperite in emisfera occidentală • DESCO
PERIREA RĂMĂȘIȚELOR UNOR LOCUITORI AI POMPEIULUI 
Un grup de arheologi au descoperit într-un cimitir din Pom
pei rămășițele, bine conservate, a doi locuitori ai vechiului 
oraș roman. Potrivit declarației directoarei Muzeului de la 
Pompei. Irene Cerulli-Irelli, descoperirea este de o importanță 
excepțională. In același timp, au fost scoase la iveală mai 
multe obiecte, între care o statuetă de bronz și un colier de 
argint • NEW YORKUL „CALMEAZĂ- UN URAGAN. Uraga
nul „Belle" și-a consumat cea mai mare forță a sa în zona 
suburbiilor new-yorkeze. producind pierderi de milioane do
lari, după care, redevenind furtună tropicală, s-a abătut asu
pra regiunii New England. Viteza maximă a vintului a cobo- 
rit de la 74 mile la oră (intensitatea minimă pentru un ura
gan) la 55 mile la oră. Ca urmare a pericolului de inundații, 
autoritățile au decis închiderea porților uriașe ale porturilor 
Stamford (statul Connecticut), Providence (Rhode Island) și New 
Bedford (Massachusetts). In afara pagubelor materiale, la New 
York s-a înregistrat decesul unei persoane • TERMOFICARE 
„NATURALĂ" LA TBILISI! în orașul Tbilisi au fost descope
rite resurse considerabile de apă termală. Prima sondă a asi
gurat o cantitate de apă caldă suficientă pentru satisfacerea 
necesităților unui nou cartier al orașului, cu 5 000 de locui
tori. în prezent se are în vedere forarea altor 10—12 sonde, 
geologii apreciind că, pînă în preajma anului 1980, pe baza 
apei termale vor fi satisfăcute necesitățile de apă caldă ale 
unei treimi din populația orașului Tbilisi, în care trăiesc apro
ximativ un milion de oameni. Cercetările efectuate au arătat 
că sursele de apă termală se întind pe o suprafață de circa 
3 600 de kilometri pătrați, relativ aproape de suprafață, iar 
temperatura apei este de peste 100 de grade Celsius. Pe’ mă
sura utilizării rezervelor de apă termală, în locui ei va fi pom
pată apă rece, care se va încălzi la rindul ei în uriașul cazan 
natural subteran.

I
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