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La întreprinderea de utilaj minier-Rogojelu

Zile de efort,
de maximă dăruire

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

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU

S-AU ÎNTORS In capitala

întreprinderea de utilaj mi
nier Rogojelu de pe marea 
platformă industrială Rovinari, 
județul Gorj, avea pînă nu de 
mult ca principală sarcină pro
ductivă efectuarea reperelor 
utilajelor miniere. Inginerul Du
mitru Țîștea, directorul între
prinderii, își amintește, „ca as
tăzi", de memorabila dată din 4 
aprilie 1973 cînd 
colectivul de 
muncă a primit 
sarcina să trea
că la asimilarea 
în fabricație a 
utilajului nece
sar industriei 
miniere. „Vă 
rog să mă cre
deți — ne spune 
— că primul 
gînd atunci. în 
aprilie 1973. ni 
s-a îndreptat că
tre tinerii între
prinderii. Pen
tru că aproape 
75 la sută din 
efectiv era și. 
este și acum 
format din oa
meni tineri și foarte tineri. Am 
început o intensă activitate de 
calificare a lor. Calificarea la 
locul de muncă, prin cursuri de 
scurtă durată, calificare din mers, 
pentru că nu este ușor să treci 
de la reparații la construcția 
de utilaje, de la un specific 
oarecum meșteșugăresc la o pro
ducție de serie, organizată ști
ințific, pe flux tehnologic. A 
fost, e adevărat, o piatră de în
cercare pentru noi toți, pentru 
tinerii noștri calificați^ strungari, 
frezori, lăcătuși, sudori, macara
gii, in „focul" producției. Rezul
tatele se văd astăzi. Rezultate cu 
care ne mîndrim, dar care desi
gur ne obligă".

într-adevăr, bilanțul realizări
lor pe cele 7 luni care au trecut 
de la începutul 
este remarcabil. Sintetic el se 
prezintă astfel : 
ția marfă 4 milioane lei depă
șiri peste sarcinile planificate; 
peste 2 milioane lei realizați su
plimentar la producția globală; 
productivitatea muncii pe un 
muncitor, depășită cu 6 712 lei.

Numeroasele inițiative lansate 
de comitetul U.T.C., printre care 
se înscriu la loc de cinste „Ma
șina cea mai bine îngrijită", „Re
gistrul economiilor", permanen
tizarea acțiunilor de muncă pa
triotică în sprijinul producției, 
au contribuit din plin la obți
nerea acestor rezultate de pres
tigiu. Secretarul comitetului 
U.T.C. al întreprinderii, tînărul 
lăcătuș mecanic Nicolae Trocan, 
ne-a exemplificat concret, cu 
cifre, faptul că aplicarea iniția
tivelor uteciste a condus la 
prelungirea ciclului de funcțio
nare a mașinilor și utilajelor, la 
reducerea cantităților de lubri- 
fianți și carburanți consumate, 
la creșterea indicelui de utili

© Substanțiale depășiri 
de plan la toți indicatorii 
® Peste 4,5 milioane lei- 
obținute suplimentar la 
producția marfă ® Nu
meroase inițiative utecis- 
te în sprijinul producției 
• în acțiunea de auto- 
utilare, uteciștii în pri
mele rînduri.

acestui an

la produc-

Reafirmînd cu însuflețire, vibrant, sentimentele de profundă dragoste și înaltă stimă pe care po
porul român le nutrește față de partid și secretarul său general, hotărirea tuturor cetățenilor țării de a 
contribui activ la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, oamenii muncii din 
Capitală au făcut o caldă și entuziastă primire tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al ” 
Comunist Român.
Republicii Socialiste 
împreună ...
Ceaușescu, s-a întors, joi seara, 
în Capitală, din vizita făcută în 
Uniunea Sovietică, unde și-a pe
trecut o parte din concediul de 
odihnă, la invitația C.C. al 
P.C.U.S.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost însoțit de tovarășii Ștefan 
Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. Nicu 
Ceaușescu. membru al Biroului 
C.C. al U.T.C., și Constantin

Partidului 
președintele 

România, 
cu tovarășa Elena

Mitea, membru al C.C. al 
P.C.R.. consilier al președintelui 
republicii.

Aeronava oficială a aterizat 
la ora 19,50, pe aeroportul Bă
noasa.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost întimpinați de tovarășii 
Manea Mănescu. Ștefan Voitec, 
Emil Bobu, Cornel Burtică, 
Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, 
Ion Ioniță, Petre Lupu, Paul 
Niculescu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, Du
mitru Popescu. Iosif Uglar, Ilie 
Verdeț, Iosif Banc, Ion Coman, 
Mihai Dalea, Ion Dincă, Mihai

Gere, Ion Ursu, Constantin Dăs- 
călescu și Aurel Duma, de mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, 
de conducători de instituții cen
trale și organizații obștești. To
varășii din conducerea partidu
lui și statului au venit împreu
nă cu soțiile.

Erau de fată V. I. Drozdenko, 
ambasadorul " ’ " ~
la București, 
basadei.

Pionieri au 
șului Nicolae 
varășei Elena Ceaușescu.

Numeroși oameni ai muncii

Uniunii Sovietice 
și membri ai am-

oferit flori tovară-
Ceaușescu și to-

din Capitală, veniți la aeroport, 
au făcut o caldă si entuziastă 
primire tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu. Mulțimea a aclamat 
îndelung ..Ceaușescu—P.C.R.". 
reafirmînd cu însuflețire, vi
brant. sentimentele de profundă 
dragoste și înaltă stimă pe care 
poporul român le nutrește față 
de partid și secretarul său ge
neral. hotărirea tuturor cetățe
nilor țării de a contribui activ 
la înfăptuirea politicii interne si 
externe a partidului si statului 
nostru, a obiectivelor stabilite de 
Congresul al XI-lea și a Pro-

gramului comuniștilor, la pro
gresul neîntrerupt al patriei pe 
caiea socialismului și comunis
mului. Oamenii muncii prezenți 
la aeroport au exprimat, in ace
lași timp, deplina satifactie și 
aprobare a întregii națiuni față 
ue rezultatele rodnice ale con
vorbirilor purtate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu tovarășul 
Leonid Ilici Brejnev. ale intil- 
r.irilor avute cu conducători de 
partid și de stat ai republicilor 
sovietice socialiste vizitate, care 
se înscriu ca un moment im
portant in dezvoltarea si întă
rirea relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre Partidul Co-

munist Român și Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice, din
tre România și Uniunea Sovie
tică. dintre poporul român și 
popoarele sovietice. în folosul 
edificării noii orinduiri în cele 
două țări, in interesul cauzei 
socialismului, conlucrării și so
lidarității țărilor socialiste, par
tidelor comuniste și muncito
rești. a tuturor forțelor antiim- 
perialiste și progresiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceausescu au 
răspuns cu căldură aclamat:’’or 
si manifestărilor pline de sim
patie ale populației Capitale:.

PLECAREA DIN EREVAN
Zeci de mii de cetățeni, au 

ținut să fie pezenți pe stră
zile orașului Erevan pentru a-i 
saluta, la plecare, pe înalții 
oaspeți români.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost însoțiți pină la aeroport și 
salutați cu deosebită căldură, la 
despărțire, de tovarășii K. S. 
Demircean, membru al C.C. al 
P.C.U.S., prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Armenia. B. E. Sar
kisov. membru al Comisiei Cen
trale de Revizie a P.C.U.S., pre
ședintele Prezidiului Sovietu
lui Suprem al R.S.S. Armene, 
G. M. Voskanian și V. B. Ga- 
lumian, secretari ai C.C. al P.C.

din Armenia, G. S. Kotangian, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C.L. 
din Armenia, R. H. Svetlova, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.S.S. Armene. L. P. 
Manaserian, șef de secție la C.C. 
al P.C. din Armenia, de alți 
conducători ai organelor de 
partid și de stat locale.

Tinere îmbrăcate în frumoase 
costume naționale oferă tova
rășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu bu
chete de flori. într-o atmosferă 
de caldă prietenie, gazdele i-au 
condus la avion pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceau$escu și le-au urat 
drum bun.

ÎN CEA DE A DOUA 21 A ȘEDERII ÎN R.S.S. 
ARMEANĂ AU FOST VIZITATE ORAȘUL 

EREVAN, EXPOZIȚIA REALIZĂRILOR 

ECONOMIEI NAȚIONALE, INSTITUTUL 
DE CHIMIE ORGANICĂ FINĂ AL ACADEMIEI 

DE ȘTIINȚE

Reportajul în pag. a 3-a
In timpul vizitei la Institutul de chimie organică fină al Academiei de științe a R.S.S. Armene

zare a mașinilor unelte. în 
cinstea zilei de 23 August, ti
nerii din secția prelucrări me
canice au inițiat o acțiune de 
muncă patriotică în sprijinul 
producției care s-a încheiat cu 
obținerea unor economii de pes
te 55 000 lei. Frezorii Nicolae 
Giurea, Ion Bărbulescu, Ion Ro- 
vența. ca și strungarii 

Popescu, 
tolie 
Virgil 
s-au 
printre 
obținut _ 
frumoase rezul
tate. Nu este, 
desigur, lipsit de 
interes și fap
tul că în acțiu
nea de introdu
cere a noului, 
tinerii construc
tori de utilaj 
minier de la Ro
gojelu sînt tot
deauna în pri
mele rînduri. Pe 
baza soluțiilor 
propuse și mate
rializate de ei, 

s-a reușit mecanizarea operații
lor de montare a rolelor pentru 
benzile transportoare, tot ei au 
confecționat prin autoutilare o 
mașină de tocat șpan, o mașină 
pentru confecționat șplinturi, au 
imaginat, proiectat și creat nu
meroase dispozitive pentru ușu
rarea efortului fizic și mecani
zarea operațiilor de flux.

în cinstea zilei de 23 August, 
tînărul colectiv de muncă al 
întreprinderii de utilaj minier 
și-a propus să obțină suplimen
tar 4,5 milioane lei la produc
ția marfă, 2 milioane, lei la pro
ducția globală și să economi
sească 17 tone de metal. Sînt 
fapte de muncă și angajamen
te înscrise la loc de cinste în 
cronica întrecerii uteciste.

Ion V.
Ana- 

Bravete, 
Murgi lâ 
numărat 
cei ce au 
cele mai

DAN VASILESCU

• DE LA ÎNCEPUTUL 
ANULUI în curs, siderurgiș- 
tii primului cuptor electric 
de la cea mai tînără unitate 
a țării — Combinatul de oțe
luri speciale din Tîrgoviște 
— au produs suplimentar a- 
proape 500 tone oțeluri, can
titate care reprezintă înde
plinirea angajamentului asu
mat de ei în cinstea sărbă
torii de la 23 August.

• UNITĂȚILE ÎNTRE
PRINDERII ELECTROCEN- 
TRALE-BRAZI au furni
zat în plus sistemului ener
getic național 200 milioane 
kilowați-oră energie electri
că ■— cantitate care întrece 
angajamentul asumat pentru 
întregul an 1976.

Din cronica întrecerii uteciste

• ANTRENAȚI ÎN ÎN
TRECEREA „Tineretul — 
factor activ în realizarea cin
cinalului revoluției tehnico- 
șțiințifice", cei peste 1 200 de 
tineri de la întreprinderea 
de confecții „Mondiala" din 
Satu Mare întimpină ziua 
de 23 August cu un rodnic 
bilanț. Dovada elocventă a 
eforturilor depuse pentru gă
sirea unor noi soluții tehno
logice, cu o ridicată eficien
ță economică, o constituie a- 
plicarca recentă a unui va
loros studiu de reorganizare 
a producției și a muncii în- 
tr-una din secțiile de bază 
ale întreprinderii. La elabo
rarea acestui studiu, ce per
mite obținerea unui substan
țial spor de producție pe sea
ma creșterii productivității 
muncii o contribuție de sea
mă și-au adus-o tinerii ingi
neri Alexandru Turbula și 
Octavia Rusu. Și tot tinerii 
de la „Mondiala" sînt cei 
care l-au materializat în ca
drul unor acțiuni de muncă 
patriotică, realizind economii 
de peste 100 000 lei.

In aceste zile, premergă
toare marii sărbători, la ni
velul întreprinderii „Mon
diala", se află în plină des
fășurare întrecerea între for
mațiile de tineret pentru cîș- 
tigarea „Drapelului de frun-

taș în producție". Cele mai 
bune realizări le-au obținut 
pînă în prezent tinerii din 
secția a IV-a, din rîndul că
rora se remarcă Andrei Mol
nar. Iuliana Sendrei și Cor
nelia Costescu. (Ion Cucu).

• GRUPUL „AZOT 1" al 
Combinatului chimic Tr. Mă
gurele se află în perioada re
parațiilor capitale. Sînt veri
ficate și curățate toate instala
țiile, se înlătură defecțiunile 
la fabricile de amoniac, acid 
azotic, uree. Pentru tinerii 
specialiști care execută ope
rațiile, aceasta înseamnă un 
mare volum de muncă. Tot
odată, ei știu că o zi de pro
ducție a instalațiilor respec
tive valorează milioane de 
Ici. De aceea, brigăzile de 
tineret — amintim înaintea 
tuturor pe cele ale mecani
cilor Victor Popescu și Ma
rin Trifu, ale ameciștilor 
Marin Popa și Marin Co- 
coru, ale strungarului Con
stantin Chiriță și electricia
nului Constantin Sincu — au 
decis să reducă termenul de 
reparații de la 18 la 11 zile. 
Și cu ocazia altor lucrări si
milare, tinerii de la 
natul amintit au 
scurtarea termenelor, 
buind substanțial la
rea unor
mentare. (R. Vasile),

combi- 
reușit 

contri- 
obține-

producții supli-

țara în august
Revin adeseori in 

orașul Buzău — mag
net miraculos care 
m-a smuls definitiv 
din halucinantele 
viitori ale Bărăga
nului, dintr-un sat 
minuscul crescut la 
adăpostul unor se
crete intimplări ce 
l-au numit cu inspi
rație Limpeziți. Re
întors de curind intre 
luminile lui neaștep
tat de energice, am 
regăsit un oraș fre
mătător ți dispus 
să-și construiască 
propria sa persona
litate, așa cum iz
voarele istoriei sale
i-au prezis-o. De 
data aceasta furna
lul meu imaginar a- 
vea să consemneze 
un fapt tulburător ți
de semnificație : Bu
zăul celor 85 000 de 
locuitori, dar ți ju
dețul întreg se pre
găteau să aniverseze 
cu un ceremonial 
distins, la cumpăna 
apropiatei toamne, 
1 600 de ani de la 
prima atestare docu

mentară (anul 375) 
a vetrei sale de naș
tere — știut fiind că 
vechimea sa răzbate 
cu mult mai adine, 
din cenuța milenii
lor scufundate-n is
torie.

Ațezat la conflu
ența drumurilor co-

mai ales după înfiin
țarea, in 1504, a 
Episcopiei — unde 
area să funcționeze 
una dintre cele mai 
vechi și laborioase 
tiparnițe românești, 
Dintr-un oraș supus 
însemnelor agrare, 
zidit in subțioara cea

INSPIRAȚIA
MUNCII

merciale dintre Mol
dova, Transilvania, 
porturile dunărene 
și zona centrală a 
Țării Românești, vre
melnic fiind ți reșe
dință domnească 
(pentru domnitorii 
Alexandru Aldea ți 
Radu cel Frumos), 
Buzăul devine curind 
unul din principalele 
tirguri comerciale ți 
culturale gle țării,

mai fertilă a Bără
ganului, strins intr-o 
centură de grădini 
de legume ți zarza
vaturi, ridicat sub 
cupola unor înmires
mate și inegalate 
podgorii întinse pe 
tot arcul subcarpa
tic. Buzăul a trecut 
printr-o adevărată 
renaștere care a în
temeiat, aici, pe so
lul lui doritor de

înălțime, ctitoriile 
unor uzine și fabrici 
cu primat distinct in 
aria industriei na
ționale. Astăzi. la 
cele aproape 6 700 de 
apartamente con
struite in ultima pe
rioadă de timp, în 
anii următori alte 
13 000 vor da per
sonalitate noilor car
tiere in perimetrul 
cărora deja există, 
printre altele, o fru
moasă și originală 
casă de cultură, un 
spital cu 705 paturi, 
o valoroasă rețea li
ceală, o facultate de 
subingineri, grădi
nițe, cinematografe, 
hoteluri și parcuri 
— toate la un loc 
constituind o zestre 
bogată, la care o in
vestiție de încă 16 
miliarde de lei, pen
tru următorii cinci 
ani, va adăuga noi și 
importante edificii.

GHEORGHE 
ISTRATE

(Continuare 
în pag. a /l-a)
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OKCilAțfZATEA V. T. C.

ANGAJAMENTUL ESTE MOBILIZATOR
A

CIND SE ÎNTEMEIAZĂ PE ELANUL TINERILOR
Obiectivele angajamentului 

prezentat în cadrul adunării ge
nerale a oamenilor muncii de la 
Imatex-Tg. Mureș, de locțiitorul 
secretarului comitetului U.T.C. 
pe întreprindere, Mihai Moldo
van. sînt cum nu se poate mai 
îmbucurătoare : realizarea de 
către tineri a unei importante 
producții globale suplimentare, 
reducerea cu 2 la sută a absen
țelor nemotivate. eliminarea 
rebuturilor, ș.a.m.d. Este clar 
din capul locului că asemenea 
obiective vor trebui să consti
tuie pentru toate organizațiile 
U.T.C., pentru toți tinerii din 
întreprindere un program con
cret și mobilizator de acțiune.

Nu-i mai puțin adevărat că 
pentru a îndeplini această con
diție toate obiectivele cuprinse 
in angajamentul organizației 
U.T.C. trebuie să fie fundamen
tate pe cunoașterea posibilități
lor reale, pe inițiativa din fie
care organizație, din fiecare co
lectiv de muncă. Iată de ce îna
inte de a ne interesa despre 
modul în care s-a trecut la în
făptuirea lor. am cerut tovară
șului Moldovan să ne explice 
modul în care au fost constitui
te criteriile si obiectivele enun
țate mai înainte. Răspunsul vine 
cu o promptitudine ce nu admi
te replică : „La elaborarea a- 
cestui angajament noi am cerut 
părerea tuturor organizațiilor 
U.T.C.. a unui număr cit mai 
mare de tineri tocmai pentru a 
avea garanția că el poate fi în
deplinit". Și ne indică chiar 
două organizații în care tinerii 
au făcut nenumărate propuneri 
concrete în sprijinul acestui an
gajament.

Pe urmele acestui posibil tra
seu al inițiativei tinerești, iată- 
ne. deci, la organizația B-l- 
montaj. După cum aflăm de la 
Emil Bereș. secretarul organi
zației U.T.C.. cei 24 de uteciști 
cuprinși in cadrul întrecerii ute- 
ciste. își realizează lună de lună

planul, contribuind astfel la de
pășirea ritmică cu peste 25 la 
sută a sarcinilor de producție 
din fiecare lună. Numai că a- 
tunci cînd trecem de la princi
pii la concret lucrurile nu mai 
stau deloc atit de exemplar. 
Evidența întrecerii utedste este 
formală, nu există o reprezen
tare exactă a numărului frun
tașilor in producție, nu se cu
nosc tinerii cuprinși în cadrul 
diverselor forme de ridicare a 
pregătirii profesionale, de ase
menea valoarea acțiunilor de 
muncă patriotică. în acest con
text. nici nu este de mirare câ 
nu există un angajament pro
priu al organizației U.T.C.. deși 
tinerii de aici v avea nenumă
rate posibilități în care spiritul 
lor de inițiativă să se manifeste 
plenar.

Intr-o altă organizație U.T.CL, 
cea de la secția „ifrenți- exis
tă ce-i drept un angajament la 
nivelul IntregH organ rarii 
U.T.C.. fundamentat pe cfteva 
priorități ale secției. Secretarul 
organizației U.T.C_ Ștefan Pa- 
laghia. r.e spune că pomir.d de 
la faptul că la arruhri
trecut se Inregisria la nive
lul secției un mare rotam de 
rebuturi. organizația U.T.C. a 
a reușit ©rin arrinmle tatre-

prinse să-1 diminueze extrem de 
mult. Numai că și aici, deși ti
nerii cunosc angajamentul orga
nizației U.T.C. din secție. in 
ceea ce privește angajamentul 
organizației U.T.C. din între
prindere pină acum nu s-a în
treprins nimic concret pentru 
stabilirea modalităților practice 
de înfăptuire a obiectivelor sta
bilite.

Asumarea unui angajament 
menit «ă antreneze să stimu
leze spiritul de inițiativă, elanul 
creator al tinerilor in înfăptui
rea obiectivelor prioritare ce 
stau tn fa:a colectivului. dar 
mai cu seamă luarea din timp a 
tuturor măsurilor pentru trans
punerea dt mai operativa a a- 
cestuia în practică, reprezintă o 
prebă de ir.a’.tă mat

Tocmai de aceea, este de dato
ria orga- zatiei de airî «â ast-

tre flecare erga-. zstie. de cătr* 
fiecare t izâr a «ardnSor ce > 
revin dn anga*a*“.er:t-.L pe ta- 
tretx-^dere. creind artfei cadrul 
opt.-a afirmâru unor ntx p '•»- 
tort«M prppjner.. găcr.: oeter 
st: «Oneste mcdaLrâr temra- 
W reabzăris ha exeaptore.

rtate

SOBA.X C1OSOFF

Taberele 
de pregătire 
a tineretului

pentru apărarea
patriei

încheiat 
pregătire 
apărarea

Zilele acestea și-au 
activitatea taberele de 
a tineretului pentru ...... _ 
patriei. De fapt, o parte din a~ 
ceste tabere, pentru că cele cu 
profil de aviație și marinărie. 
Seria a doua — circa 1100 de 
participant — își continuă acti
vitatea pină in jurul datei de 1 
septembrie a.c.

în cadrul celor 3 serii, de cite 
12 zile, au participat in cele 37 
de tabere organizate de C.C. al 
U.T.C., cu sprijinul Ministerului 
Apărării Naționale și al altor 
factori, circa 12 000 de tineri, 
băieți și fete, care s-au pregătit 
pentru a deveni, in noul an, co
mandanți de grupă la ciclul doi 
de pregătire, respectiv in licee. 
Datorită executării in mod e- 
xemplar a programelor întoc
mite de secția de specialitate a 
C.C. al U.T.C., tinerii și-au în
sușit, in condiții bune, bogate 
noțiuni de pregătire militară ge
nerală și in specialitatea indi
cată de profilul taberelor : avia
ție, marinărie, grăniceri, trans
misiuni, judo, tir, orientare 
sportivă, karturi, modelism. Ei 
au și primit, la plecarea din ta
bere, brevetele de comandanți de 
grupă in specialitatea in care 
s-au pregătit.

Noi modele de papuri, c* dxcâfe: fergd de fucârti asimilate
recent in fabricație '.z -zre ^A-zdeanca^. vor
constitui, la intzlnirea lor tz : t* tnmrie veniră

Noi mărturii materiale ale existenței 
geto dacilor
SănfcurOe artwo- 

tocce. efectuate de 
un cm© de sc- 
Hr a; Muze-xu.
det-an Araeș
P.tesr_ fa per 
trai toral^â* 
rate CecarL ax

teatei ©e aees^ sae-
>ar=r_ a

pe meleagurile argeșene
-

si

Din experiența unor licee cu profil agro - industrial din județele Dolj, Olt și Gorj
„MILIONARII" DCS CRAIOVA

„Putem spune că elevii noetri 
au o pregătire profesăenalâ boaâ_ 
Sint muncitori și dtoeftpltatei- 
Planul de producție anual al 
atelierului-școală este de 3 
Iioane lei. Pe lingă acesta a-.-»s» 
contracte cu Ministerul Educa
ției și cu Inspectoratul scoter 
județean Dolj pentru fad • tri
lioane lei* (prof. Totescu 
dir. adj. Liceul industrial nr. • 
Craiova).

Școala. cu respeetabzla verstă 
de 105 ani. și-a Însușit cu sp.rtt 
de răspundere sarcina de a pre
găti muncitori calificat: care 
să-și poată îndeplini inri la 
primii ani de muncă sarcenne. 
Școala, excelent organmstâ — 
„ne mai lipsește doar un ~si
net oscop !“ — cu ateîie- 
boratoare cu televiziune 
tă, cu material didactic ad*~ a% 
oferă condiții superioare de stu
diu. Aici sint pregânti nofle- 
torii pentru uzinele de —rezr- 
zare a agriculturii : mecanici de 
întreținere și reparat::, struc- 
gări, lăcătuși, modelor., seu’.er-.. 
matrițeri, elerirotehnir.:. meca
nizatori. La liceu, școală profe
sională mu școală tehnxâ de 
maiștri, la absolv..-*. elevd 
prezintă o lucrare eacp’.eiâ te 
funcție de profilul meseneu 
Faza teoretică: proiectul de 
execuție și faza practică : exe
cutarea propriu-zisă.

Activitatea productivă desfă
șurată la Liceul industrial nr. I 
Craiova nu este o activitate în- 
tîmplătoare. nespecializată. în 
atelierul-școală s-au realizat 
primele prototipuri care au fost 
asimilate : scaune, mese, du
lapuri pentru grădinițe și școli, 
bancuri de lăcătușerie pentru 
două truse de scule. De acum 
patru ani planul de producție a 
crescut de zece ori. Valoarea 
muncii într-o lună de practică 
productivă este de aproximativ 
o jumătate milion lei. In afara

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor

ANUNȚĂ

O nouă sesiune de examene pentru admitere la

Institutul de Marină „Mircea cel Bâtrin 
Constanța

pentru facultățile î navigație și electromecanică nai aii 
secția de marină civilă.

Durata studiilor este de 4 ani.
Absolvenților institutului reușiți la examenul de diplomă 

li se vor înmîna diplome de absolvent învățămînt superior 
tehnic in specialitatea navigație sau electromecanică navală 
și brevetul de of. III, in specialitatea urmată.

La concursul de admitere pot participa absolvenți ai lice
elor cu diplomă de bacalaureat, secția reală sau ai altor scoli 
de specialitate echivalente, bărbați care nu au depășit vîrsta 
de 25 de ani, precum și absolvenții secției umaniste care au 
un stagiu de cel puțin un an în flotele marinei civile și mi
litare. Candidații se vor prezenta personal pentru înscriere 
în următoarele centre :

— București — Comandamentul Marinei Civile. Bd. Dinicu 
Golescu nr. 38.

— Constanța — Comandamentul Flotei Maritime.
— Tulcea — Comandamentul Flotei de Pescuit Oceanic 

Navrom Tulcea.
— Galați — Comandamentul Flotei Fluviale Navrom — 

Galați.
— Oradea — Grupul

nr. 48.
— Regionalele C.F.R. 

iova, Iași.
— Direcțiile de poștă 

Baia Mare. Tg. Jiu. Tg. 
cău.

Pentru întocmirea dosarelor candidații vor prezenta urmă
toarele acte :

— cererea candidatului (domiciliu, specialitatea, flota pen
tru care candidează).

— diploma de bacalaureat în original.
— copie legalizată de pe certificatul de naștere.
— cazier judiciar.
— adeverință de Ia unitatea unde a lucrat (absolvenții sec

ției umaniste).
— buletin medical (R.B.W. ; radioscopie gutro-duodenală. 

radioscopie pulmonară) și certificat eliberat de circumscrip
ția sanitară de la domiciliu privind bolile cronice și acute 
în stare transmisibilă.

— 3 fotografii 4/6.
— apreciere a activității elevilor de către conducerea li

ceului.
Concursul de admitere se va desfășura în perioada 05 —15 

septembrie 1976.
Probele de concurs și programele disciplinelor de concurs 

sînt cele prevăzute în broșura „Admiterea în invățămîntul 
superior, ediția 1976".

înscrierea începe la data de 2 august 1976.
Candidați! admiși la Institutul de Marină „Mircea cel Bă- 

trîn", vor încheia angajamente scrise cu C.F.P.O. Mavrom — 
Tulcea prin care se obligă că : după absolvirea institutului să 
îndeplinească serviciul în marina civilă timp de cel puțin 10 
ani. Pe durata studiilor, elevii vor beneficia în m(W gratuit 
de : cazare, hrană, uniforme, manuale, rechizite și transportul 
in timpul vacanțelor.
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REZULTATELE
ÎN PRODUCȚIE

certificatul*1 de absolvire

CVLTEJEEÂ
De ce este necesară critica criticii

Diletantismul Primatul
veleitar judecății

Citeva observații pe marginea criticii de artă de valoare
Citind în mod curent inter

vențiile criticii ajungi să înțe
legi că între toate slăbiciunile 
ei. poate cea rhai păgubitoare se 
dovedește a fi acceptarea pasivă 
a unor condeie „sprințare" cu 
nimic utile. Este inutil, credem, 
a atrage atenția asupra riscului 
încurajării unor astfel de „vo
cații". descoperite probabil în 
momente de plictis ori autodes- 
coperite în momente de neaten
ție. Cînd diletanții vorbesc des
pre diletanți lucrurile par în- 
trucîtva comice, cînd diletanții 
vorbesc despre valori lucrurile 
sint de-a dreptul dezolante. Și 
grave. Cu atît mai dezolante și 
grave, cu cît aceștia își exerci
tă ..mandatul" adesea ani în 
șir. netulburați, datorită unor e- 
ditorj blajini și. deopotrivă, a 
criticii experimentate, prea ocu
pată spre regretul tuturor, se 
vece treaba, cu despicatul firu
lui in patru. Citind multe din
tre aceste mostre de „anticriti
că" începi să consideri o șocan
tă butadă a lui Oscar Wilde 
drept vorbă de bun simț. Ori
cine. deci, poate să scrie despre 
artă dacă îndeplinește condiția 
de a nu înțelege nimic și de a 
nu fi citit nici o carte de spe
cialitate. Lectura unor astfel de 
mostre nu este nici plăcută, nici, 
ca să zicem așa. instructivă. 
Oricum, este necesară. După 
cum necesare sint $1 concluziile 
pe care le putem trage în urina 
dezvăluirii lor. Diletantismul ve
leitar are citeva marote. Una 
dintre ele este și supradimensio
narea. In echivalentul ei lingvis
tic. abuzul de adjective, de cali
ficative superelogioase. aproape 
întotdeauna nesusținute de că
tre obiectul căruia îi sînt apli
cate. In mai multe reviste de 
cultură, unii artiști sint etiche
tați. de pildă, drept ..arhitecți ai 
grandiosului" și „rapsozi ai 
inefabilului". ..vrăjftdri". „meș
teri ©rea ztăpfni pe unelte", dlnd 
dovadă in opera lor (fată de 
care Rembrandt, să zicem, oare 
un obscur mizgălitor de culori), 
de ..mereșug total*, „suprem 
echilibru". . .substanță unică", 
^•.«nârtinitâ finețe" etc, etc. 
Contaminați de lecturi pripite 
ori de cuvinte auzite în grabă 
asemenea critici impro-rizațl se 
ștriduiese — alt> marotă a 
ne face cu o suspectă insistentă 
dovada probității lor .științifi
ce* g: a apmtuhri tor doct. Iată 
raa aca-ă sriZpriara Ro-

reeematâ ta revista Ji- 
ana-

Tot In re- La întrebarea dacă este ne
cesară „critica criticii" nu- se 
poate răspunde decit afirmativ. 
In privința argumentării acestui 
răspuns trebuie arătat că nu 
vom avea niciodată o. singură 
argumentare.

In această materie, nu stilul 
de critică trebuie discutat m 
mod partizan, nu școala sau 
metoda, ci trebuie văzut dacă 
textul critic aparține unui om 
de gust, de vocație, unui critic 
cu intuiții, cu putere de pătrun
dere. cu sinceritate, unui autor- 
critic ce nu-și schimbă lentilele 
de la caz la caz. într-un cuvînt 
unui comentator obiectiv. Blaga 
spunea. în marea sa Trilogie a 
cunoașterii, că o istorie (sau o 
critică) a religiilor n-o poate 
face în mod obiectiv de-cît un 
ateu. Un asemenea ateism es
tetic îi este necesar unui critic 
al criticii.

Noi credem că nu în simbo
luri, în metafore. în caiofilie 
stau defectele criticii cum nici 
în stilul de carte poștală sWisă 
cu o caligrafie neutră. Acestea 
sînt aspecte formale ale „ope
rei" critice și nici partizanii 
neutralismului critic stilistic 
n-au mers în absolut, ci au luat 
poziție împotriva unui abuz, îm
potriva imagismului obscur, îm
potriva paralogicei din critică. 
Marii critici (sau adevărații cri
tici), cei care au avut ceva de 
spus judecind o operă literară, 
chiar dacă neagă o anume este
tică, nu rămîn suspendați, ci o 
înlocuiesc cu o altă estetică, nu 
cu lipsa oricărei estetici.

Critica criticii e necesară 
aproape ca o funcțiune, ca o 
rațiune, ca o condiționare a fe
nomenului critic, care dacă n-ar 
beneficia de o critică, ar ieși 
din sfera produselor literare. 
Judecata, ca act logic, nu ex
clude stilul frumos; și un cri
tic poate scrie frumos și obiec
tiv judecind. Și logicienii sînt și 
pot fi calofili, rămînînd auten
tici, desigur, fără să fie lirici. 
Sensibilitatea e o condiție a 
existenței criticului. Stilul de 
sentință, de proces verbal, sti
lul rece, nu conține numai prin 
aceasta și obiectivitatea judecă
ții critice.

La Institutul de teorie și Isto
rie literară „,G. Călineșcu" s-au 
făcut discuții, s-au produs expe
rimente, s-au exersat diverse 
metode ale criticii (și criticilor) 
noi. Intr-o ședință au venit la 
institut specialiști în poetica 
matematică, demonstrîndu-ne 
frumusețea versurilor lui Emi- 
nescu prin formule algebrice. 
Noi am reținut noutatea investi
gației, dar am mai reținut și ab
solutizarea ei de către cei care 
ne-o demonstrau. Dacă am ab
solutiza fiecare metodă sau ex
periment am ajunge să nu ne 
mai înțelegem. Respingem criti
ca tradițională în măsura în care 
teoriile estetice noi ne pun la 
îndemînă noi posibilități de ex
plorare. de adîncire a cunoaș
terii în și prin literatură, dar 
în cazul cînd metodele noi nu 
aduc un spor de cunoaștere nu 
ne e rușine să răminem maio- 
rescieni (în evoluția în timp a 
maiorescianismului). Partizanii 
actului critic deliberat la rece, 
sever și dur, ca să personifice 
astfel obiectivitatea comentato
rului, vor rămîne întotdeauna 
dezamăgiți, cînd vor afla că 
mai reci, mai severe, mai dure, 
și deci mai „obiective" sînt com
puterele.

numele ecologiei".
vista „Cronica", un cronicar, pe 
un spațiu enorm, ne atrage 
atenția, în comentariul său asu
pra expoziției unui artist bucu- 
reștean, că definitoriile calități 
ale acestuia sint: concretitudi- 
nea și tactilitatea, marea canti- 

, tate de metafore, din păcate, 
așa cum singur recunoaște, mai 
greu detectabile. Conchizînd, în 
final, că prin toate acestea pic
torul nu face nimic și nimănui 
rău! Exemple de critică în 
acest stil ce caracterizează de la 
prima vedere intervențiile di
letantismului cu pretenții no 
furnizează și alte reviste. Să 
exemplificăm. „Artistul (Pavel 
Codiță, n.n.) tinde să închege un 
sistem metaforic personal, la 
care lucrările să se raporteze 
fără durere" (! !) — revista 
„Tomis". Sau, despre expoziția 
„Arta și natura", revista „Săp- 
tămîna": „Dar o expoziție cu 
atit mai elocventă și relevatoa- 
re, a tot ceea ce are specific 
arta noastră actuală, acele ac
cente de atmosferă, lirism cen
zurat d6 intelect, simplitatea 
cărnoasă a construcției și în 
mare măsură acea pulbere de 
irealitate..." etc., etc. Deci, ca
racteristicile expoziției aminti
te și ale artei noastre actuale 
constau, să ne luminăm, o dată 
pentru totdeauna, în accente de 
atmosferă, în lirismul cenzurat 
de intelect, în simplitatea căr
noasă a construcției și într-o 
pulbere de irealitate.

Criticul de ocazie e tot ce 
vrem, informat, sensibil, dar mai 
ales — înainte de toate, — li
ric.
Artei pot scoate suspine chiar 
unei ghitare stricate. Ce este, 
de pildă, acuarela Iuliei Hălău- 
cescu? Este, cum zice „Cronica", 
...„o perfectă concordanță între 
grandoarea montană, în graiuri 
de izbucniri silhui, pe vertica
le escaladînd norii și molcoma 
unduire a dealurilor cu podgo
rii, chemînd binecuvîntarea lu
minii plenare peste cromatica 
împlinirii rodului*. Dar grafică 
Simonei Pop, în versiunea unui 
alt cronicar de la revista „Săp- 
tămîna*? _„O grafică plină de 
L-cârcături roave. cu linii ce 
se desp’etese într-un voal de 
per.urr.bre. punctate cu înflori
tul croșet al unor siluete ar
gintii, 
aerian 
bru a 
catarg 
multiple motive în specificita
tea plastică, drumul de rodni
cie al tinerei artiste răspunde 
unui novant fior, cel al neobo
sitelor rezolvări ale raporturilor 
dintre armonium-ul celor două 
culori sau, mai bine spus, din
tre cele două palpitări, nuanțe 
cromatice, și păstrarea liniei 
clasice, cu virtualitatea exactă 
a pretextului în introducerea 
masei de materie".

Această tristă excursie se poa
te prelungi. Ne oprim aici însă. 
Nu din lipsă de eșantioane, se 
înțelege. Cu un sentiment mai 
favorabil tristeții decit destin
derii umoristice. Pentru că ast
fel de texte sînt tipărite, citite.

Sentimentele sale în fața

R0MÂNIAF1LM prezintă
o producție a Casei de filme 5 C. R. CONSTANTINESCU EMIL MÂNU

INTERPRETAREA

sugestive In mobilul lor 
spre centrarea de echili- 
planșei și aidoma unui 
romantic împresurat de

TEXT"

a practicii elevilor

.FERMIERII" DI5 SLATINA

©rec^xte pertra metafo- 
texie: proiective, aptitu- 

fcJ» ie * ibrr»rt. wn- 
isntâ cu vort. deformare a si- 
srett-.ei !a tendința apre rimboL 
chiar arunc: cînd se diluează fi
nalizarea. dud se glosează In 
forme si volume, constituie indi
ei: pozitive (!) In efortul de a 
căuta rezolvări 
mensionale.

plastice tridi- 
în încercarea de 

depășire a materiei în expresie". 
Un pictor ieșean ©leac* la Aga- 
pia «4 picteze flori. Revista 
„Cronica- le adună sub titlul 
-Florile iubirii- și ne averti
zează râ această treabă nu este 

de simplă pe dt ne închi- 
tL că pictorul bate departe, 

că ei contribuie — cine ar fi 
— ..la salvgardarea fru- 

nruse^tor naturii*, că arta lui 
ere jd pledoarie enunțată in

școlar căi ferate, strada Republicii

din : Cluj, Brașov, Timișoara, Cra-

și telecomunicații din Arad. Buzău. 
Mureș, Sibiu, Suceava. Vaslui, Ba-

Ă 
ț

*
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scenariul: Vasile Ch'țo, D--tnj Mw*e$on ; regia : M xea Moldovan; imaginea: Ion Mari- 
nescu ; muzica : Liviu Giodea-j ; decoruri ți costume : Florico Măiureanu ; montajul; Adina Geor- 
gescu-Obrocea.

cu: Fiorin Piersic, Ma-a P'oce, Nce Gh. Mazilu, Constantin Diplan, Aristide Teică. Ovidiu 
Schumacher, Comei N coară, Nicolae Iliescu, Mircea Cosma, Petre Gheorghiu-Dolj, lancu Lucian.

Film realizat in studiourile Centrului de Producție Cinematografică „București"
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INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE 
„NICOLAE GRIGORESCU" BUCUREȘTI 

ANUNȚA:
scoaterea la concurs a 

postului de asistent la Fa
cultatea de Arte Decorative, 
catedra nr. V Forme indus
triale Ceramică-Anaiomie- 
Perspectivâ. poziția 3. disci
plinele Creație de produse 
industriale și ambient. De- 
sign-produs ambianță.

Candidații la concurs vor 
depune la secretariatul In
stitutului de Arte Plastice 
..Nicolae Grigorescu“ din 
București, str. G-ral Budiș- 
teanu nr. 19. in termen de 15 
zile de la data publicării a- 
cestui anunț in Buletinul 
Oficial, cererea de înscriere,

ia rare vor anexa actele 
prevăzute de Legea nr. 6 
privind Statutul personalului 
didactic din Republica Socia
listă România, publicată în 
Buletinul Oficial. Partea I, 
nr. S3 din 15 martie 1969. și 
de Instrucțiunile Ministerului 
Educației și Invățămîntului 
nr. 84539 1969.

Concursul va avea loc la 
sediul institutului în termen 
de 15 zile de la data expi
rării termenului de înscriere.

Informații se pot obține la 
secretariatul institutului, zil
nic între orele 12—14 sau la 
telefon 16 01 51.

INSPIRAȚIA MUNCII
Reintort acasă, am început 

să-i privesc altfel pe buzoitnii 
mei. Am descoperit marca unei 
demnități adevărate ți rosturile 
unei împliniri robuste, de mult 
rivnite. Acum mi s-au eviden
țiat, in adevărata lor lumină, 
excepționalele virtuți ale buzo- 
ienilor — oameni cu suflet curat 
și deschis, prietenos ți sincer, 
învăluit in candori nedisimula
te, suflet bintuit de entuziasme 
statornice, suspicios însă și in
flexibil în fața durității ți a ne
adevărului, mereu înclinat către 
poezie și mit, cu sufletul parcă 
aprins de miraculoase picături 
de vin — licori zeești cum nu
mai vestitele podgorii suspen
date pe această curbură subcar
patică le mai pot zămisli.

Am revăzut Buziul H febra 
marii aniversări a celor 1600 
de ani de existență. Palatului 
comunal din centru — o con
strucție in stil italian, de o ra
ri originalitate, cu țiruri de lo- 
gii ți cu un turn de 30 de me
tri, in jurul căruia gravitează 
intreg orașul — i se zidește o 
replică pe măsură : un obelisc 
înalt de 26 de metri, creație a 
unui sculptor local, Gheorghe 
Coman, monument amplasat in 
mijlocul Cringului, îmbrăcat in 
basoreliefuri evocind evenimen
te ale acestor locuri încorporate 
in istoria națională, peste care 
planează imaginea perpetuă a 
unui vultur străbun — simbol 
heraldic al cetății Buzăului. Se 
eternizează astfel însemnul in
spirat și justificativ al înălțimii 
și al duratei unui oraș cu o 
luminoasă demnitate.

Cind A. Russo își apăra pro
pria «a lucrare. Băcălia ambiți
oasă. într-un articol intitulat 
Critica criticii, el îi reproșa 
adversarului său că nu înțelesese 
„textul" piesei. semnificațiile 
reale ale acestuia, emițind, tot
odată. in această pledoarie pen
tru analiza „la text* citeva 
opinii de permanentă actuali
tate. De atunci pină astăzi, în 
procesul profesionalizării cri
ticii literare românești, s-a par
curs un drum care începe cu „ LaLa olca
articolnl de îndrumare (Introduc- după cum pot fi detectate, cre- 
ție la „Dacia literară") și ”
studiu! de direcție (Maiorescu 
5i Gherea) și continuă cu 
turizarea treptată a criticii, care 
s-a datorat comentariului ,Ja 
text".

Indiferent de formula cu care 
este abordat un text beletristic 
prima cerință profesională, 
obligatorie, a demersului < 
getic este popasul atent 
paginile cărții, 
ceasta nu ca pe 
vreme ce l-am 
A. Russo, d ca 
reci mensi Onată 
mesajului ______ ______ _
ran. de a cărui misiune și în
țelegere depinde judecata de 
valoare a criticului de astăzi. 
Adică forța de informare și 
de formare educativa și este
tică a criticii literare, capabilă 
să solidarizeze in preajma unui 
destin spiritul uman — erou de 
lucrare — milioane de conștiințe 
sau, dimpotrivă, să le desolida
rizeze, cu blamul drept și irecu
zabil al aceluiași interpret de 
text. în funcție de cum se rea
lizează lectura, integral sau în 
..diagonală", la timpul optim 
sau cu întîrziere, se formulea
ză. adesea, și „sentințele".

Ineficienta, caracterul necon
vingător al unor comentarii cri
tice se datorează, după opinia 
noautră, și unor posibile „ex
treme" de tipul celor menționa
te (mai ales în raportul „con-

sacrați" — „debutanțî". oblădu
iți de unii doar cu laude) dar, 
mai frecvent decit spiritul apo
logetic ni se înfățișează echi
vocul, complezența, împăciui
torismul. Pot fi găsite explicații 
de ordin subiectiv (amiciții Cu 
scriitorul X. Y. Z fiau telefoane 
primite în sprijinul unui ..cuvînt 
încurajator", ba, uneori, cite o 
„prefață" a unui maestru care 
„consacră cu sfințenie" prima 
cărticică de poezie sau de proză 
a unui nume... fără stea '.) ;

ma-

exe- 
I în

Accentuăm a- 
o noutate, de- 

invocat pe 
pe o nouă și 
receptare a 

artistic contempo-

dem noi. alte cauze, poate mai 
importante : cunoașterea insu
ficientă a vieții sau a sectorului 
de activitate despre care se e- 
mit judecăți de valoare.

Există, de asemenea, situații 
în care Se complac unii „ghizi" 
ai cititorilor, mai cu seamă în- 
tîlniți la rubrici de „Note", 
„Recenzii", „Impresii de lectu
ră" etc., frecvent în ziare jude
țene. care, neapelind la propria 
lor lectură, apelează... la o „cro
nică literară" deja publicată, e- 
ventual sub o semnătura avi
zată. pentru a se pune la 
adăpostul posibilei contestații. 
Compilația, alambicarea fraze- 
’or. repetarea ideilor gindite de 
altcineva și. în cele din urmă, 
impostura dăunează procesului 
literar în ansamblul său. Pen
tru că mimetismul întregit cu 
„furtul" deghizat sînt frîne în 
Cercetarea și interpretarea crea
toare și cuprinzătoare a atît de 
bogatei noastre producții de 
carte, așteptată cu încredere de 
milioanele de cititori ai țării.

Evident. nu pot fi indicate 
rețete ale investigației critice. 
După cum se spune că „omul 
este stilul", am putea spune că 
„textul este metoda" (fie ea tra
dițională, modernă sau chiar 
structuralistă, dar nicidecum o 
reluare epigonică. o imitație ad- 
litteram sau un „hibrid").

VICTOR VIȘINESCU
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
I FESTIVITATE

Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU
ÎN R. S. S. ARMEANA

în orașul Erevan
în cea de-a doua zi a șederii 

în R.S.S. Armeană, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au 
cîteva din centrele de ______
ale capitalei armene — Erevan.

Pe străzile însorite ale stră
vechiului oraș, înalții oaspeți 
români — însoțiți de K.S. De- 
mircean, membru al C.C. al 
P.C.U.S., prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Armenia, de B. E- 
Sarkisov, membru al Comisiei 
Centrale de Revizie a P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietu
lui Suprem al R.S.S. Armene, 
de alți conducători ai organelor 
locale de partid și de stat — au 
fost salutați cu deosebită simpa
tie de mii de cetățeni.

In marea piață Lenin, arhi- 
tectul-șef al orașului dă ample 
explicații în legătură cu crite
riile care au stat la baza siste-

La Expoziția 
economiei

Tot în cursul zilei de joi, to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
vizitat Expoziția realizărilor 
economiei naționale a R.S.S, 
Armene.

La intrarea în expoziție. înal- 
ții oaspeți români au fost imim- 
pinați și salutați cu căldură de 
Iuri Gogeamirean. vicepreședin
te al Comitetului de Stat al 
Planificării, de alte cadre de 
conducere din economia R.S.S. 
Armene»

Conduclndu-1 pe oaspeți prin 
Sălile expoziției, gazdele dau 
explicații în legătură cu prin
cipalele direcții de dezvoltare 
a economiei R.S.S. Armene, 
cu realizările obținute de oa
menii muncii din Armenia So
vietică în modernizarea și di
versificarea producției, în fa
bricarea unor produse de tehni
citate ridicată și calitate supe
rioară, în aplicarea în practică 
a cuceririlor științei și tehnicii 
avansate.

în pavilionul central al ex
poziției sînt vizitate standuri
le care înfățișează dezvoltarea 
industriilor constructoare de ma
șini, electronice, chimice, de 
materiale de construcții, de pre
lucrare a lemnului, precum și 
Standurile industriei ușoare 
alimentare.

La încheierea vizitei, 
râșul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au con
semnat următoarele în Cartea 
de onoare a expoziției : „Ne-a 
făcut plăcere să vizităm Expo
ziția realizărilor economiei na
ționale a R.S.S. Armene — care 
înfățișează marile succese obți
nute de oamenii muncii din Ar
menia Sovietică în dezvoltarea 
industriei și agriculturii, în mo
dernizarea producției și ridica-

a R. S. S Armene

vizitat 
interes

naționale

Ft *

Ia C.C

I

La Expoziția realizărilor economiei naționale

al L. T. C- L.

matizării centrului civic al Ere- 
vanului, reconstruit în stilul 
specific al arhitecturii armene.

Este vizitat apoi impunătorul 
monument, ridicat pe una din 
colinele orașului, în memoria 
victimelor genocidului din a- 
prilie 1915.

în continuare. în frumosul 
„Parc al Victoriei”, situat pe o 
altă colină a capitalei armene, 
este vizitat masivul monument 
„Patria mamă”, ridica: aici ca 
un simbol al hotăririi poporu
lui armean de a-și apăra liber
tatea și independența, de a asi
gura progresul si inflonrea Ar
meniei. înaintarea ei continui 
pe calea socialismului și păciL 
Este vizitat, de asemenea, mo
numentul ridicat in cinstea ce
lei de-a 50-a aniversari a Re
voluției Socialiste din Octom
brie.

realizărilor

La Institutul 
de chimie organică fină Intîlnire

din Armenia

*1

TELEGRAME
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui pe viață al Repu
blicii Malawi. H. KAMUZU BANDA, următoarea telegramă :

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru cordialul mesaj de feli
citări pe care dumneavoastră cu multă amabilitate mi l-ați trimis 
cu ocazia celei de-a X-a aniversări a Republicii Malawi.

Vâ rog să-mi permiteți, la rîndul meu. să transmit aceleași 
calde sentimente pe care mi le-a adresat Excelența Voastră.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Consiliului Suprem 
de Guvernămint al Republicii Ecuador, viceamiral ALFREDO 
POVEDA BURBANO, următoarea telegramă :

Mulțumesc Excelenței Voastre, guvernului și poporului român 
pentru amabilul mesaj transmis cu ocazia Zilei naționale a Ecua- 
dorului și vă adresez sincere urări de fericire personală, de prospe
ritate crescindă pentru patria dumneavoastră.

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România. 
MANEA MANESCU, a primit din partea primului ministru, mi- 
aistru de război și comandant general al Armatei peruane, 
GUILLERMO ARBULU GALLIANI, următoarea telegramă:

Vă transmit mulțumirile mele profunde pentru felicitările adre
sat* cu prilejul asumării noilor mele funcții. Vă asigur, Excelență, 
de hotărtrea noastră de a stringe legăturile de prietenie și de 
cooperare între cele două țări.

Vă reînnoiesc urările mele cele mai bune de sănătate și fericire 
personală.

CAMPANIA AGRICOLĂ
de conducere din agricultura unor județe

La Ambasada Republicii So
cialiste Cehoslovace la Bucu
rești a avut loc, joi după- 
amiază. festivitatea înminării 
„Marelui premiu” al Festivalu
lui internațional al filmului 
tehnic de la Pardubice pelicu
lei românești „Oțelăria la- ora 
ciberneticii”, realizat în regia 
Iui Terner Zoltan.

Au fost de față reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, Centralei „Româniafilm”. 
ai studioului cinematografic 
„Alexandru Sahia”, echipa de 
realizatori ai filmului, alți oa
meni de artă și cultură.

MANIFESTARE
CULTURALĂ
Cu prilejul aniversării victo

riei revoluției congoleze — 
Ziua națională a Republicii 
Populare Congo —. Institutul 
român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea a organizat, 
joi după-amiază, o manifestare 
culturală.

Au luat parte reprezentanți 
ai Ligii de prietenie cu popoa
rele din Asia și Africa. Minis
terului Afacerilor Externe și 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, oameni de artă și 
cultură, studenți congolezi care 
își fac studiile în tara noastră, 
un numeros public.

Au fost de față Joseph Gam- 
pouo. ambasadorul R.P. Congo 
la București, și membri ai am
basadei.

Ședința de constituire a Consiliului de coordonare
a producției bunurilor de larg consum

oar.

Live Iul 
isâțu

La Consiliul de Miniștri * 
a-.nrt loc. joi dimineața, ședința 
de ronrnmire a Consiliului de 
ooordenare a producției bunu
rilor ce larg consum.

decretului Consiliului 
de Stau noul organism are drept 
«amnă înfăptuirea politicii 
panMiului ș: statului în sectorul 

" ției de bunuri de larg 
n in concordanță cu ce- 
eurente și de perspecti

vă ale populației, asigurarea co
ordonăm și îndrumării unitare 

întregi: economii a 
ministerelor, celor- 

■ centrale și locale de
sta: s. cooperatiste în acest do
meniu. De' aaemer.ea. consiliul 
coordonează pe întreaga econo
mie. in profil de ramură și te
ritorial, dezvoltarea, fabricația 
Fi diversificarea producției bu
nurilor de larg consum, parti
cipă la elaborarea și fundamen
tarea proiectelor de plan cin
cinal și anual și a prognozelor, 
propune măsuri de profilare, 
specializare și cooperare a uni
tăților in realizarea producției; 
elaborează împreună cu minis
terele. celelalte organe centrale 
și locale de stat și cooperatiste, 
precum și cu unitățile producă
toare, programe privind dezvol
tarea și modernizarea capacită
ților de producție in concor
danță cu cerințele reale ale pie
ței interne și cu posibilitățile de 
export. Totodată, consiliul con
tribuie la îmbunătățirea progra
melor de cercetare, creație și 
asimilare de noi produse, diver
sificare. modernizare și repro- 
iectare a bunurilor de larg con
sum in vederea îmbunătățirii 
continue a caracteristicilor teh
nice calitative și funcționale ale 
acestora. împreună cu ^Consiliul 
pentru coordonarea și îndruma
rea activității de aprovizionare 
și prestare de servicii către 
populație, noul organism efec
tuează studiul pieței pentru cu-

ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD

în perioada 9—12 august _ au 
avut loc în Capitală lucrările 
Consfătuirii cadrelor de condu
cere din agricultura județelor 
Brăila, Constanța, Dolj, Ialomi
ța, Ilfov. Olt, Teleorman și 
Tulcea, organizată la indicația 
secretarului general al Partidu
lui Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. de Ministe
rul Agriculturii și Industriei 
Alimentare.

La lucrările consfătuirii au 
participat președinți și ingineri 
șefi din cooperativele agricole, 
directori și ingineri șefi din 
întreprinderile agricole de stat, 
directori ai stațiunilor pentru 
mecanizarea agriculturii, ingi
neri șefi ai consiliilor interco- 
Operatiste și directori ai aso
ciațiilor economice intercoope- 
ratiste, cadre de conducere de 
la direcțiile generale județene 
pentru agricultură și industria 
alimentară și uniunile județene 
ale cooperativelor agricole, oa
meni de știință și specialiști 
din institute de cercetări. de 
învățămînt și licee agricole.

Participanții au dezbătut căi
le de realizare a sarcinilor ce 
revin agriculturii potrivit pla
nului național unic de dezvol
tare economică și socială a 
României, în perioada 1976—1980, 
și au stabilit măsuri concrete și 
acțiuni pentru îndeplinirea pro
gramelor de dezvoltare a pro
ducției agricole — vegetale și 
animale. O atenție deosebită s-a 
acordat schimbului de experien
ță pe linia aplicării celor mai 
noi rezultate ale cercetării ști
ințifice obținute în țara noastră 
și pe plan mondial, in scopul 
promovării tehnologiilor mo
derne in toate ramurile agri
culturii.

în încheierea lucrărilor a luat 
cuvîntul tovarășul Constantin 
Dăscălescu, secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție.

Participanții la consfătuire au 
Adresat o telegramă Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune, 
între altele : Folosim și acest 
prilej pentru a exprima în nu
mele tuturor lucrătorilor din a- 
gricultură cele mai calde mul
țumiri, sentimentele noastre de 
dragoste și recunoștință pro-

fundă pentru grija și îndru
marea permanente, pentru spri
jinul multilateral și neprecupe
țit pe care il acordați personal 
dezvoltării și modernizării agr.- 
culturii socialiste, ramură de 
bază a economiei naționale, 
pentru creșterea continuă a bu
năstării materiale și spirituale 
a întregului popor. Ținem să 
vă încredințăm, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, de 
adeziunea entuziastă și de ata
șamentul nostru nețărmurit față 
de politica internă și externă 
profund științifică a partidului 
și statului nostru. străluci: 
exemplu de aplicare creatoare 
a principiilor generale ale mar- 
xism-leninismului in condițiile 
concrete ale României.

Conștienți de importanța în
deplinirii marilor obiective tra
sate agriculturii de cel de-al 
XI-lea Congres al partidului 
pentru dezvoltarea armonioasă 
a întregii economii naționale, 
pentru edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltată 
in patria noastră, ne angajăm 
să ne dedicăm toată priceperea 
și puterea de muncă ridicării la 
un nivel superior a întregii ac
tivități din agricultură. Ne vom 
concentra eforturile in vederea 
gospodăririi cit mat raționale a 
fondului funciar și a resurse
lor de apă ale țării, a bazei 
tehnico-materiale tot mai mo
derne cu care este ir.zestrată 
agricultura, organizăm pe baze 
științifice a producției și a mun
cii, generalizării tehnologiilor 
moderne și a experienței înain
tate a unităților agricole frun
tașe pentru obținerea de pro
ducții mari, constante, in con
dițiile creșterii eficienței eco
nomice.

Vă asigurăm, mult stimate to
varășe secretar general, se arată 
în telegramă, că lucrătOTii de 
pe ogoare vor acționa cu cea 
mai mare hotărire, cu entuziasm 
și dăruire, sub conducerea or
ganelor și organizațiilor de par
tid, pentru a pune in valoare 
toate resursele materiale și 
umane existente în agricultură 
în scopul creșterii producției 
agricole, vegetale și animale, 
înfloririi satului românesc, pen
tru progresul și prosperitatea 
continuă a scumpei noastre pa
trii, Republica Socialistă Româ
nia.

nostru.

Pentru urgentarea recoltării griului
ACOLO UNDE NU POT INTRA COMBINELE, 

ACȚIONEAZĂ SECERĂTORII
în județul Bistri*a-Năsăud. 

griul se coece. de obicei, mai 
tîrziu decit în alte nărti. în a- 
ceste zile, dnd în alte județe 
oe aeenda lucrărilor se înscrie 
cu titlul de prioritate întreți
nerea culturilor succesive, aic* 
recoltatul griului cor.cer.trează 
Drincioaiele forte mecanice ale 
județului. Reziune de dealuri, 
teren cuprins intre zonele 5—3 
..De aceea pentru noi. cei care 
am venit in ajutorul umtătnor 

. îmi dedări mecar.iza- 
Ivar. Stan din județul 

stăpinirea combinelor in 
es»e o chestiune teme-

de aici, 
torul 
Ilfov, 
lanuri 
rară”.

ÎI însoțesc pe tînărul inginer 
S:ar.ciu Cocoî. oresedintele con
siliului intercooperatist Teaca. 
Sin: avizat de cu seară că ziua 
lui de muncă începe înainte de 
ora 5.

— Raza noastră de activitate 
se inunde in perimetrul a 6 
coooerauve 
apreciabile, 
sul. Ca să 
sâ-ti poți 
mandările ___
se respectă, că măsurile stabi
lite de comandamentul de coor
donare a lucrărilor agricole se 
materializează. trebuie să le 
vizitezi in fiecare zi. Și nu 
numai să le vizitezi. Să dai o 
mînă de ajutor in solutionarea 
problemelor care se ivesc.

înainte de ora 6 sintem la 
Archiud. Alături de combine, 
acolo unde acestea nu pot ac
ționa. lucrează secerătorii. Din 
cele 500 hectare semănate cu 
griu, au fost secerate Dină la 
ora vizitei noastre. 300 ha. Din 
acestea. 60 ha s-au secerat 
manual.

Ora 8 ne găsește în ..Rîtul 
Morii”, parcelă aparținătoare 
C.A.P. Herila. Pe un lot semin- 
cer lucrează două ..Glorii”. 
Este prezent și Cucu Romul, in
ginerul cooperativei agricole de

producție. Griul este recoltat Ln 
această unitate pe T9 la sută 
din suprafață. în timp ce dis
cutăm despre lucrările la zi. se 
ivește o nnoblemă din ce’.e care 
reclamă mterver.’ia soec-.alrsri- 
Jor. Le o combină se saarze 
rulmentul de la mekul de ali
mentare. Atelierul mobil exis
tent la canarul fiecărei tarlale 
unde lucrează concentrat utila
jele agricole, intervine ooera- 
tîv. într-o oră. combina lucrea
ză din nou.

Ajungem Ia Galații 
Si aici, patru combine 
2 C-tîri. 4 tractoare smt

Tînărul ___________
Herineanu. ne infor- 

..Toate utilajele func- 
ca la carte. Dară fac- 

knplicați In cam nan ia 
respectă indicațiile si

acțiune. 
Nicolae 
meazâ : 
tionează 
torii 
griului

Bistritei. 
Gloria. 

în plină 
mecanizator

măsurile stabilite de coman
dament. totul merge bine”.

Acele ceasornicului indică ora 
13. Acum înțelegem grija de 
timp a celui pe care-1 însoțim. 
La ora 14, sîntem Ia sediul 
S.M.A. Pe masa directorului, o 
notiță. „La C.A.P. Ocnița, s-a 
defectat o Glorie. Avem nevoie 
de un lagăr sting”. Ar fi ora 
mesei. Dar îi arde cuiva de 
mîncare ? La scurt 
șina părăsește din 
tul. luînd în piept 
spre Ocnița.

— Dacă nu s-ar 
combina, brigada I ar fi încheiat 
în această seară secerișul, ne 
spune brigadierul Ion Sun- 
fălean. într-adevăr. aici mai 
erau de recoltat doar 10 hectare 
din cele 95 planificate. Efortu
rile însă se cer intensificate în 
continuare.

timp, ma- 
nou asfal- 

dealurile

fi defectat

căci la nivel de

situate ia distante 
ne informează din- 

le poți cunri nde. ca 
da seama că reco- 

organelor de resort

O întrebare pe adresa unităților agricole din
Caraș-Severin :

Paiele nu trebuie
strînse ?

în județul Caraș-Severin 
se apropie de sfirșit campa
nia de recoltare a griului. 
Datorită unei temeinice or
ganizări a muncii și folosirii 
integrale a fiecărei zile bun
de lucru, consiliile intercoo- 
peratiste din Moldova Nouă. 
Zăcujeni, Berliște, Caran
sebeș și Berzovia au raportat 
deja încheierea secerișului, 
iar cele din Oravița, Zlatița. 
ca și întreprinderile agricole 
de stat din Grădinari și Ră- 
căjdia mai au de recoltat 
doar cîteva suprafețe. Dacă 
in ceea ce privește secerișul,

situația la nivelul întregului 
județ se prezintă satisfăcă
toare, nu același lucru se poa
te spune despre stadiul in ca
re se află eliberarea de paie a 
terenurilor. Lucrarea, reali
zată pipă în prezent doar in 
proporție de aproximativ 70 
la sută la întreprinderile a- 
gricole de stat și de circa 60 
la sută la cooperativele agri
cole, trebuie energic grăbită 
cu atît mai mult cu cit de ea 
depinde executarea la timp 
a arăturilor, pentru insămin- 
țările de toamnă.

ALEX. ȘTEFANESCG

cooperativă. trebuie secerat 
griul de pe încă 160 hectare.

Ora 17. Rămîn de vizitat coo
perativele agricole de producție 
din Pintic și Teaca. Dâcă Teaca 
este mereu sub ochii conducerii 
consiliului, legătura cu Pinticul 
se stabilește mai greu, mai ales 
că serviciile telefonice nu prea 
funcționează. Și apoi o convor
bire telefonică nu poate pre
zenta imaginea exactă a reali
tății. în ciuda tuturor măsuri
lor stabilite, pot apărea situații 
neprevăzute. Iată de pildă una. 
Ploile care în ultima perioadă 
au fost deosebit de frecvente 
au impus eforturi 
depozitarea griului, 
care sînt folosite 
betonate din jurul __ „
iar uneori chiar asfaltul 
mului. Chiar și în aceste condi
ții. uscarea trebuie să se facă 
fără pierderi. Sînt mobilizate în 
acest scop numeroase forțe. Un 
substanțial aport îl aduc tinerii. 
Dar nu numai aici. „Ei pot fi 
întîlniți — ne spune Toma Or
ban. secretarul comitetului co
munal U.T.C., la transport, pe 
combine, la presa de balotat, la 
uscarea, selecționarea și depozi
tarea griului.

Seara tîrziu. la sediul consi
liului intercooperatist. ne întîl- 
nim cu inginerul șef. tovarășul 
Gheorghe Rîșnovean. A venit 
de pe alte drumuri cu_ proble
mele întâlnite acolo, 
destul de tîrziu, 
la acea oră, munca 
continua. Principala problemă: 
repartizarea sarcinilor pentru a 
doua zi care, aici începe înain
tea zorilor și se încheie seara 
tîrziu. Cele aproape 700 hectare 
ce mai sînt. de recoltat în peri
metrul lor de activitate nece
sită un asemenea efort și nu 
numai din partea lor. ci a tu
turor celor care răspund de 
rodul ogoarelor.

în plus la 
Pentru us- 
platformele 
magaziilor 

dru-

Deși este 
pentru ei 

încă

MIRCEA BORDA

noașterea cerințelor consumato
rilor în vederea stabilirii volu
mului și structurii fabricației 
bunurilor de larg consum $i or
ganizează consfătuiri cu oame
nii muncii in orice probleme de 
producție și aprovizionare. In 
același timp, elaborează studii 
cu privire la valorificarea supe
rioară a materiilor prime, redu- 
c^rea consumurilor acestora, ex
tinderea utilizării materiilor pri
me și materialelor din produc
ția internă, a resurselor locale 
și deșeurilor pentru producția 
bunurilor de larg consum, pre
cum și pentru folosirea rațio
nală a forței de muncă dispo
nibile. inclusiv prin extinderea 
muncii la domiciliu. Consiliul 
urmărește modul cum se înde
plinesc sarcinile de plan și ia 
măsuri obligatorii pentru mi
nistere. celelalte organe cen
trale și locale de stat și unită
țile producătoare, în vederea 
asigurării îndeplinirii integrale 
a tuturor sarcinilor din dome
niul producției bunurilor de 
larg consum.

Consiliul de coordonare a pro
ducției bunurilor de larg con
sum este format din reprezen
tanți ai ministerelor, celorlalte 
organe centrale și locale ale ad
ministrației de stat, precum și 
ai uniunilor centrale ale orga
nizațiilor cooperatiste care au în 
subordine unități producătoare 
de bunuri de larg consum, ai 
unor instituții centrale și orga
nizații de masă și obștești.

Președinte al Consiliului de 
coordonare a producției bunu
rilor de larg consum este tova
rășul Paul Niculescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. viceprim- 
ministru al guvernului, iar vice
președinte, tovarășul Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R.

Au fost constituite, totodată, 
secțiunile de specialitate ale 
consiliului pentru: produse ali
mentare; produse textile-încăl- 
țăminte; produse electrocasnice, 
metalice, chimice și combusti
bil; pentru produsele din lemn 
și materiale de construcție. 
Pentru coordonarea pe plan lo-

cal a producției bunurilor de 
larg consum se înființează co
misii județene și a municipiu
lui București.

In cadrul ședinței a luat 
cuvîntul tovarășul Manea 
Mănescu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. aii 
P.C.R., primul ministru al gu-^ 
vernului, care a arătat că pred 
vederile cuprinse în planul cin-4 
cinai, elaborarea programelod 
speciale de creștere și diverși-] 
ficare a producției de bunuri da 
larg consum, măsurile organiza-] 
torice adoptate în vederea co] 
ordonării unitare la nivelul 
economiei naționale, însăși crea] 
rea acestui consiliu constitui! 
o expresie vie a grijii și atenl 
ției pe care partidul, secretarul 
său general, tovarășul Nicolai 
Ceaușescu, o acordă permanenl 
creșterii nivelului de trai, îmi 
bunătățirii aprovizionării popul 
lației. Primul ministru s-a rel 
ferit apoi la sarcinile ce revii 
consiliului în actualul cincinal 
cit și în cadrul înfăptuirii prJ 
gramelor aprobate de ședinB 
comună din iulie a C.C. B 
P.C.R. și Consiliului Suprem B 
Dezvoltării Economice și SB 
ciale a României, evidențiirB 
importanta lor pentru sporirB 
producției de bunuri de consurB 
ridicarea calității acesteia, inB 
bunătățirea organizării aprovB 
zionării populației. B

Din partea conducerii partB 
dului și statului, personal H 
tovarășului Nicolae CeaușescH 
primul ministru a urat merH 
brilor consiliului succes în îndH 
plinirea sarcinilor de răspuH 
dere ce le revin în crest,er® 
modernizarea și diversificai® 
producției bunurilor de la® 
consum, in ridicarea permane® 
tă a nivelului de trai al intfl 
gului popor-

In numele Consiliului de (H 
ordonare a producției bunuri^B 
de larg consum, a luat cuvin® 
tovarășul Paul Niculescu, ca^H 
relevind importantele sarcini® 
revin noului organism, a exp® 
mat angajamentul de a face B 
tul pentru înfăptuirea polit^B 
partidului și statului nostru HI 
creștere necontenită a bm^B 
stării întregului popor.

PARIS - MATCH
I

„Nadia, minunea jocurilor
de la Montreal^

Revista Paris-Match publică in ultimul său număr un amplu i 
portaj despre tripla campioană olimpică Nadia Comăneci, tîna 
gimnastă româncă, eroina Olimpiadei de la Montreal, cărei 
uimit lumea sportului cu minunatele sale evoluții. Sub titi 
„Nadia, minunea Jocurilor de la Montreal”, în acest reportaj] 
scrie. între altele : „Nadia liană și zefir, spiriduș al palestrl 
pană și suspin, firavă gazelă și alb porumbel, Nadia, eu te ] 
lut ! Zeus olimpianul te protejează și tu ești cea mai strălul 
toare între toate flăcările. Aici mă opresc, adaugă autorul. Pi 
dar însuși n-ar mai fi găsit metafore. Cei care au văzut-o] 

timpul Jocurilor de Ia Montreal, zburînd de pe o bară pe ai 
de pe calul de sărituri pe bîrnă, de pe bîrnă pe covorul I 
exerciții să nu-și creadă ochilor. Nici efort, nici forță, ci dl 
grație, grație infinită, cea care ne cucerește inimile”.

După ce evocă treptele ascensiunii sportive a Nadiei Cori 
neci, autorul reportajului scrie : „La Montreal a fost ca o I 
plozie. A început să plouă cu note de zece și in fața acestei pl 
fecțiuni nemaivăzute arbitrii se vor fi înțeles ca pe viitori 
elaboreze o nouă scară de notare, a cărei bază să fie nota mal 
mă 15”. I

• Joi la Ploiești într-un meci 
internațional amical de fotbal, 
formația locală Petrolul a în
vins cu 2—1 (0—0) echipa 
loneză L.K.S. Lodz.

★
Ieri la Craiova echipa 

versitatea a întrecut cu 
(0—0) formația Chimia 
Vîlcea. Unicul punct a 
marcat de Bălăci, în minutul 
73. dintr-o lovitură de la 11 m.
• Joi, pe stadionul Republicii, 

în cadrul competiției de fotbal 
pentru „Cupa Municipiului 
București”. Rapid a învins cu 
4—0 (3—0) pe Voința, iar Pro
gresul a întrecut cu 4—3 (0—2) 
pe Metalul. Sîmbătă în finala 
competiției de la ora 17,15. pe 
stadionul 
echipele Rapid și

• Pe terenul
sportiv „Steaua” 
s-a disputat ieri 
național 
dintre 
Kiev, 
obtinut ______ ___ _______ ___
16—10 (8—8).

• Joi la Brașov s-a disputat 
o nouă intîlnire internațională

po-

Unî-
1—6
Rm. 
fost

Dinamo se întîlnesc 
Progresul.

complexului 
din Capitală 

____ ___ meciul ințer- 
masculin de handbal 

echipele Steaua și Ska 
Handbaliștii români au 

victoria cu scorul de

de baschet dintre selecț» 
divizionară masculină a 
noastre și echipa Quincy Cq 
„Hawks“ din S.U.A. Basch 
liștii români au obținut vi] 
cu scorul de 87—63 (43—31
• Tradiționala competitl 

ciclism „Cursa Victoriei” I 
nizată de clubul sportiv „Stl 
Se va desfășura în acel 
între 31 august și 4 septeil 
Cursa măsoară 635 km. îl 
titi în 6 etape. în prima I 
cicliștii se vor întrece I 
august pe un circuit din Dl 
Taberei, care totalizează 7| 
Iată programul celorlalte 
1 septembrie etapa a 2-a; ■ 
rești — Bîldana — Tirgovil 
Cimpulung (138 km) : I 
septembrie etapa a 3-a Ci 
lung — Rișnov — Pîrful I
— Predeal (Cioplea) — 911 
3 septembrie etapa a 4-J 
deal — Rișnov — FeldioB 
Hoghiz — Șercaia — Rișrl 
Pîrîul Rece 165 km ; 4 srB 
brie etapele a 5-a și a 6-<B 
pa 5-a Rîșnov — Pîrîul RB 
contracronometru individiB 
10 km) și etapa a 6-aB 
deal — București prin H
— 156 km). H
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Ample manifestații antirasiste 
in Republica Sud-Africană 

în fruntea luptei se află masele de tineri africani
Manifestațiile populației de culoare împotriva rinduielilor ra

siste din Republica Sud-Africană iau proporții din ce in ce mai 
mari.

MANIFESTĂRI 
DEDICATE ZILEI 
DE 23 AUGUST

Modificări în componența 
Consiliului Revoluției din Portugalia

La Johannesburg s-a recunos
cut oficial, joi dimineața, câ in 
ziua precedentă, in suburbiile 
africane din jurul orașului Ca
petown au avut loc ample ma
nifestații ale populației de cu
loare $i că in urma încercărilor 
poliției de a împrăștia cu bru
talitate pe manifestanți. 33 din
tre aceștia au fost omoriti si un 
mare număr răniți. Cu aceștia, 
potrivit cifrelor oficiale.
rul victimelor înregistrate in 
ultimele opt zile de manifestații 
a ajuns la 45, iar numărul to
tal al victimelor luptei anti
rasiste. declanșate în luna iunie 
la Soweto, a ajuns la 223.

Potrivit agențiilor de presă, 
incidentele de miercuri seara, 
care au continuat și in cursul 
nopții, au început cu o mani
festație antirasistă in trei su
burbii ale Capetownului. la care 
au participat aproximativ 90 000 
de persoane. Au avut, de ase
menea, loc demonstrații și in

jurul Johar.nesburgulm soldate 
cu doi morțL

Opinia unanimă a observato
rilor și a presei internaționale 
este că actra'.ul vai de mară- 
festații anteraâsto din Republi
ca Sud-Africanâ nu const: tu. e 
un fenomen trecător, ci unul 
profund, avind o semnificație 
crucială in istoria regimului ra
sist de la Pretoria.

Agenția Reuter — referin- 
du-se la faptul că în fruntea 
luptei antirasiste rare s-a de
clanșat in iunie se află in pri
mul rind masele de tineri afri
cani — suMmiază că aceștia _an 
• conștiință pelincă « «U - 
mai presus de mce — mcre- 
dintati că lucrurile se var 
schimba radical pentru majori
tatea afrieanâ din R-S-V. 1'm« 
dintre eroii acestor tineri — re
levă Renter — este președintele 
Organizației Popor alai dm A- 
frica de Snd-Ves* CS.W^VPjO4. 
Sam Xojomt

In cadrul manifestărilor ce 
au loc in diferite țări in in- 
timpinarea zilei de 23 Au
gust. la Varșovia a fost or
ganizată o conferință de pre
să. Ambasadorul țării noas
tre. Aurel Duca, a relevat cu 
acest prilej succesele re
marcabile obținute de po- 
p>rul român, sub conducerea 
Partidului Comunist Ro
mân. in opera de edificare a 
societății socialiste multila
teral dezvoltate. Au parti
cipat activiști aț C.C. al 
P.M.U1. reprezentanți ai 
M.A.E. al R.P. Polone, ai 
presei și radioteleviziunii.

La Havana, sub auspiciile 
Consiliului National al Cul
turii și Ambasadei Româ- 
uiei iu Cuba a fort deschisă 
• expoziție de fotografii, iu- 
fătisind lucrări ale sculpto
rului Constantin Brăueasi.

Consiliul Revoluției din Por
tugalia a efectuat modificări in 
componența sa și la nivelul 
conducerii regiunilor militare 
ale țârii, anunță un comunicat 
oficial al Consiliului, dat publi
cității. joi, la Lisabona și re
luat de agențiile TASS și 
France Presse. S-a hotărit ast
fel că membrii Consiliului care 
ocupă și funcții militare trebuie 
să opteze doar pentru una din 
aceste calități.

Generalii Pires Veloso. co
mandantul regiunii militare 
de cord, și Pinho Freire, co
mandantul primei regiuni ae- 
r.eae (Lisabona), au demisionat 
din Consiliul Revoluției, pen
tru a rămine in funcțiile mili
tare. Totodată, generalii Fran
co Charms, comandantul re
giunii militare de centru, și 
Pezarat Correia, comandantul 
regiunii militare de sud. au ho
tărit să renunțe la aceste fune-

ții. răminînd membri ai Con
siliului Revoluției.

FOSTUL PREȘEDINTE AL 
PORTUGALIEI. ANTONIO DE 
SPINOLA, care s-a reîntors, la 
10 august, in Portugalia, a fost 
eliberat din închisoare, joi di
mineața. anunță un comunicat 
al Statului Major General al 
Forțelor Armate, citat de agen
țiile occidentale de presă. Co
municatul precizează că după 
anchetarea sa de către un ju
decător militar la închisoarea 
Caxias. el a fost pus în liber
tate din lipsa «mor dovezi sufi
ciente in legătură cu implicarea 
sa in evenimentele de la 11 mar
tie 1975. cind a avut loc o ten
tativă eșuată de lovitură de stat

In comunicat se arată. tot
odată. că vor fi necesare cer
cetări ulterioare asupra activi
tăților lui Spinola.

ITALIA - Demonstrație la Roma a muncitorilor pentru reînnoirea contractelor de munca

Sesiunea specială 
a Parlamentului 

danez

Ultimele fotografii transmise de „Viking-1" 

Elemente noi în cercetările vizind 
descoperirea vieții pe Marte

Scrisoare adresată președintelui Consiliului de 
Securitate de șeful grupului țârilor crricane la 

O.N.U.
de externe ai țărilor nealiniate

Incidentele din Republica 
Sud-Africană continuă să pro
voace indignarea și dezaproba
rea tuturor popoarelor iubitoare 
de pace — se arată in scrisoa
rea adresată președintelui Con
siliului de Securitate de către 
r epr ezenta n tul Madagascarului 
pe lingă O.N.U.. in calitatea sa 
de șef al grupului regional al 
țărilor africane.

Evenimentele din Africa de 
Sud provoacă îngrijorarea ra
telor africane membre ale 
O.N.U., care continuă să le exa
mineze cu toată atent ia s: :m-

par-sciza ee E * csiid — a de
clara: presedcstole a-
mtntend câ Cocjtera* de Seea-

afr.rarâ ri rar.- Tvrwenkrre- 
aotjtee atoctace la 29 Xx ax. 
ca ar=xr* a xwYr ^scadente 
de U E a ssb-tetat câ
gr-gute țârilor afr^case la OlX.U. 
va aborda zrobSessa lepaesâu- 
1E lor titejsr rar_r. e soă-
afrxaze la Sow-eto sc srsxzba 
creați, iz ca±rx eotriacîeăar pe

se ca de

Joc. au continuat Ia Colombo 
y*—â—Cotifermței miniștrilor 
afaeeritor externe ai țârilor ne- 

pentru definitivarea 
pregânrtior in vederea Confe- 
rmței la nivel înalt care se va 
deschide har* tot la Colombo. 
Agenda pentru ședința de joi 
a încins alegerea unor organe 
executive ale reuniunii. Astfel 
reprezentantul Tanzaniei a fost 
ales președinte al Comisiei po
litice. reprezentantul Republi
cii Panama — președinte al Co
misiei economice, iar un dele- 
gat irakian — raportorul con
ferinței.

Tot in cadrul ședinței de joi. 
miniștrii afacerilor externe ai 
țârilor nealiniate au confirmat 
recomandările făcute de Biroul 
de coordonare referitoare la ad
miterea Angolei. Insulelor Co- 
more și Insulelor Seychelles ca 
membri plini ai mișcării neali
niatelor și au discutat problema 
admiterii de noi membri, ob
servatori sau invitați.

Miniștrii urmează să ia în 
dezbatere, ca una din probleme
le principale, documentele fi
nale care vor fi adoptate de 
către șefii de stat și de guvern.

în Adunarea Republicii 
din Portugalia s-au încheiat, 
miercuri seara, dezbaterile 

’ pe marginea programului 
guvernamental prezentat de 
noul prim-ministru Mario 
Soares (socialist), fără ca 
grupările parlamentare ale 
partidelor să depună vreo 
moțiune de cenzură.

înainte de ceremonia în
cheierii dezbaterilor, liderii 
partidelor reprezentate în 
Adunarea Republicii au 
urcat din nou la tribună 
pentru a expune considera
țiile finale asupra progra
mului guvernamental, după 

Icare a luat cuvîntul Mario 
Soares.

Primul ministru danez, Anker 
Joergensen. a convocat Folke- 
tingul — Parlamentul țării — 
într-o sesiune specială, începînd 
de la data de 23 August, în ve
derea aprobării programului gu
vernamental de combatere a ac
tualelor dificultăți 
Surse politice din 
citate de agenția 
Press informează că

economice. 
Copenhaga 
Associated 

în cazul
în care forul legislativ nu se
va pronunța favorabil asupra
planului guvernamental premie
rul va proceda la organizarea 
de alegeri generale înainte de 
termen. Obiectivul principal al
măsurilor îl constituie reduce
rea deficitului cronic al baran-
ței de plăți, principalele căi pro
puse fiind taxarea sporită a 
produselor de import și acorda-

Ultimele fotografii transmise 
de sonda spațială „Viking 1“ o- 
feră oamenilor de știință dova
da clară a formării pe suprafa
ța marțiană, în primele ore ale 
dimineții, a unor nori de ceață, 
fapt care demonstrează existen
ta unui schimb de apă între sol 
și atmosferă. Această interacțiu
ne este calificată drept un „ele
ment semnificativ" în cercetări
le vizind descoperirea unor in
dicii de viață pe Marte.

în condițiile prezenței în at
mosfera marțiană a celor patru 
elemente indispensabile vieții — 
carbon, oxigen, hidrogen și azot 
— specialiștii consideră că viața 
este posibilă pe „planeta roșie". 
Radiațiile solare intense, tempe
ratura foarte scăzută — minus 
30 grade Celsius ziua și minus 
80 de grade Celsius noaptea — 
și cantitatea infimă de apă fac 
improbabilă, însă, existența unor 
forme de viață evoluate.

i.l.P.RJ. - Singura 
puterii politice in

soluție posibilă. transferarea 
miinSe mayortatii africane <lin fărilc socialiste

Institutul international la 
tudii asupra păcii și secmlttlH 
londiale ..S.I.P.RJ.". cu sec te 
a Stockholm, a o-
m studiu asupra stuatiei 
ifrica australă, afirmind că. m 

ie cocote-
cele ma; oe-

OUS-
C-

r-x. 
C “

ST? R.I

rezent. această re; 
lie unul dintre :a torte-

Pregătiri
Conferința 
din lumea

pentru 
tineretului 
a treia"

a

La sfârșitul lucrărilor sal-e. 
ținute la Alger, comitelui d: 
pregătire a celei de-a dcrui 
„Conferințe a tineretuiu: dm 
lumea a treia" a hotărit ea 
această manifestare să aibă 
loc la Phenian, intre 15 ~. — 
septembrie, sub deviza „Uni
ate — solidaritate*. Confe
rința urmează să elaboreze 
in program de acțiuni in 
vederea întăririi frontului 
îomun antiimperialist și a 
iporirii contribuției tinere- 
ului la statornicirea unei n«. 
rdini politice și economice 
ternationale.

-□a
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eceta în franța si Marea Britanie
PARIS. — Potrivit unor noi 

cizări oficiale, bilanțul pier- 
ilor cauzate de secetă pro- 
ției agricole franceze râm'- 
deosebit de important, in

da ploilor căzute in ultima 
ioadă. Situația cea mai dra- 
tică se înregistrează in sec
ii furajelor. în majoritatea 
r 33 departamente declara- 
oficial sinistrate secetei a 
rus complet iarba și cele- 
e plante furajere, iar preci
ziile recente nu au amelio- 
in nici un fel situația. Ca 
are, producția de carne și 
e este puternic amenințata 
în acest an cit și pentru 

. Pierderi grele s-au înre- 
rat, de asemenea, la cultu- 
. de sfeclă de zahăr și po
ți, în zonele sudice situația 

calificată drept catastro- 
. Acest tablou întunecat este 
cat de o singură pată de 
ină — producția de

se va situa, după 
abilitățile, la nivelul 
trecut (este drept. ;

inferior mediei ultimilor 
Previziunile din luna iu- 

indicau o reducere a recol- 
e griu cu 30 la suta.

; griu. 
toate 

l anu- 
acesta

acâ sosești la Var
na dinspre Novi 
- ----------18 fclo-

i înainte 
i în oraș.

sâ vezi 
I un peisaj mai puțin obișnuit.
• De Ia verdele pădurii ce inso- 
I :ește litoralul bulgăresc, te tre- 
I zește dtr.ir-o cală parcă in- 
I tr-un puste u ia miniatură sau 
j intr-o pădure peettfcea^. Mi- 
| ml spate— nusait Pobitete-Ka- 
I mini, e acoper.î cu nisip stră- 
î :-jc-toe și fe loc in ioc răsar 
| ec xane de pcatră mai mxi
• sau mat mari care ite dau sen-
• zația câ te afli intr-un for ro

man. Geologii și geografii dis
cută și astăzi asupra cauzelor 
care au dus la această creație 
unjcâ a naturii. Unii conside
ră că este vorba de o pădure 
pietrificată, alții vorbesc de 
forța de eroziune a apelor și 
de acțiunea eoliană. Fapt este 
că gindindu-te la această pri
veliște puțin stranie dar incin- 
tătoare. nici nu simți cind ai 
intrat în vechiul Odessos, Var
na de astăzi, al treilea oraș al 
Bulgariei, cel mai important 
port maritim și cunoscut cen
tru turistic al țării.

Au trecut mai bine de 2 500 
de ani de cînd flota din Milet 
a aruncat ancora în golful pe 
malul căruia grecii au înălțat 
pe temelia unei vechi așezări 
trace, orașul cu numele Odes
sos. cucerit apoi de romani. 
Numele de Vama (de la rîul 
Vrana, ee trecea prin apropie
re) este menționat pentru pri
nt dată după ce trece in stâ- 
pimrea bulgarilor. în timpul 
Hanului Asparuh, care l-a de
clarat capitală a primului stat 
bulgar. în 1391 cetatea cade 
sub stăpinire turcească, rămî- 
r.ir.d în istorie înverșunata bă
tălie de la 1444. în care sulta
nul Murad al doilea infringes 
f orțele unite ale ungurilor, po
lonezilor si românilor, conduse 
de Vladislav al treilea și Iancu 
de Hunedoara.

De-a lungul acestor domina
ții succesive. Vama a fost un 
cras al mărit ceea ce continuă 
sâ fie. la dimensiuni mult mai 
mari, și astăzi. Prin portul său, 
care poate primi nave cu un 
deplasament de zeci de mii de 
tone, se efectuează 89 la suta 
din importurile și 81 la sută 
din exporturile țârii. Navele

’azar. cu 
jeiri mai 
e a intra 

a: ocazia 
mai puțin <

Cotei comerciale bulgare în 
Varna se nasc, la șantierul 
„Gheorgh: Dimitrov", numit și 
-nava amiral" a industriei 
construcțiilor de vapoare, care 
dispune de un înalt grad de 
mecanizare și automatizare. 
Nu este lipsit de interes să a- 
mintim că pînă la eliberare, 
in Bulgaria au fost construite 
doar câteva cabotiere și vase 
pentru transportul de țiței, al 
cărui tonaj nu trecea de cifra 
1 460, tonaj echivalent cu ace-

crează multi ingineri șl tehni
cieni foarte tineri, absolvenți 
ai Institutului de construcții 
navale din oraș. Rapida dez
voltare economică a orașului a 
atras aici mii și mii de oameni, 
populația străvechii cetăți du- 
blindu-se în numai un dece
niu și jumătate, ajungînd în 
prezent la peste 260 000 de lo
cuitori.

Tot de mare este legată și 
reputația turistică a Vamei. 
In nordul orașului au fost con-

rea de stimulente ramurilor in
dustriale orientate spre export. 
Programul, care nu a fost dat 
publicității în detaliu, nu a în
trunit pînă acum adeziunea unei 
majorități a celor 11 partide po
litice reprezentate în parlament.

Banca națională daneză a in
format recent că datoria externa 
a țării, publică și particulară, 
se ridică la 32 miliarde coroane 
(aproximativ 5 miliarde dolari).

O nouă imagine, mai clară și 
mai precisă în ce privește deta
liile asupra craterelor marțiene 
se degajă din ultimele fotogra
fii recepționate la Pasadena, 
transmise de sonda spațială „Vi
king-1". După cum s-a observat, 
aceste cratere le întrec cu mult 
ca dimensiuni pe cele de pe Pă- 
mînt. Ele au fost provocate fie 
de erupții vulcanice, fie de im
pactul meteoritic.

Cel mai important ca dimensi
uni — Olympus Mons — se a-

preciază că este de origine vul
canică. Craterul lui este de trei 
ori mai mare decît cel al fai
mosului Mauna Loa, cel mai 
mare vulcan de pe Pămînt, de
pășind. totodată, în altitudine, 
sub același raport de trei la 
unu. semețul Everest.

Olympus Mons pare a se fi 
format cu peste 200 milioane de 
ani în urmă — apreciază geo
logii. Baza sa are un diametru 
de 500—600 km, iar la gura cra
terului măsurătorile consemnea
ză un diametru de 80 km. Ver- 
sanții săi par a fi domoli, ero
dați, probabil, de vînt sau de 
ploi, insa din loc în loc, în lava 
scursă, solidificată, apar . totuși 
mici cratere provocate, după 
toate aparențele, de căderea u- 
nor meteoriți.

Atmosfera care înconjoară 
planeta Marte este mai puțin 
densă decit pe Pămînt, ceea ce 
face ca forța gravitațională a 
planetei roșii să aducă pe so
lul marțian noi meteoriți. Ast
fel s-ar explica abundența de 
cratere provocate de meteoriți, 
fapt care îi îngrijorează pe spe
cialiștii de la Pasadena, deoare
ce ei nu exclud posibilitatea 
unui impact între meteoriți și 
sondele spațiale trimise de pe 
Pămint. „Viking-1“ a amartizat 
într-o zonă relativ calmă, puțin 
accidentată, dar pentru „Vi- 
king-2"' misiunea devine mai di
ficilă. deoarece locul său de a- 
martizare preferat — „Cydonia" 
— este presărat cu cratere.

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

VINERI, 13 AUGUST
LOD11LE CARTIERULUI: Pa- 
(orele 9; 11.15; 13.30; 16; 18.15; 

nTECUL COLONADELOR: 
(ora 15.30).

■TOARCEREA LU! MAGEL- 
|: Arta (orele 17.45: 20).
I MAI FRUMOȘI ANI: Grâ- 
I Arta (ora 20)
llERA II: Scala (orele 8.30: 
13,30: 16; 18.30, 21); Grădina 
rno (ora 20); București (ore- 
15; 11; 13.15: 16. 18.15: 20.30): 
Ina București (ora 20) 
IrCILE ARISTOCRATICE: Ca- 
I (orele 9.45; 11.45: 14: 16.15: 
I 20,30): Grădina Capitol (ora 
Eforie (orele 9.30; 11.30; 13.45: 
|8,15; 20.15); Favorit (orele 
111.30: 13.45: 16: 18.15: 20.30) 
jNTELE ASCUNS: Floreasca 
| 15.30: 18: 20.15)
fcGRAM DE DESENE ANI- 
E: Doina (orele 9.30: 11.15: 
I 18.15).
lATORIE ÎN ANGLIA: Doi- 
Irele 13; 14.45; 20).
lARETUL CU EȘARFA 
1: Lira (orele 16: 18.15):
■na Lira (ora 20.30).

Popas la Varna

însemnări din R. P. Bulgaria

la realizat în prezent pe șan
tierele sale în decurs de nu
mai două zile. In cincinalul 
trecut au fost construite nave 
cu un deplasament total de 
1 500 000 tone, adică de trei ori 
mai mare decît cel realizat în 
cincinalul anterior.

stâzi portul și-a 
lărgit mult capa
citatea 
ierea,
Vama, 
nai de

și prin tă- 
din golful 
a unui ca- 
20 kilome

tri, care merge pînă la Devnia, 
unde, la 16 kilometri de țăr
mul mării, s-a creat un al doi
lea port, Vama-Vest. Pe șan
tierele navale din Vama lu-

struite, în anii socialismului, 
două din cele mai frumoase 
stațiuni balneare ale Bulga
riei : „Prietenia" și „Nisipurile 
de aur“. Complexul „Priete
nia" a început să fie amenajat 
începînd din anul 1949 iar „Ni
sipurile de aur" din 1954, în- 
tr-o regiune în care pădurea și 
muntele sînt vecine cu marea. 
Una din cele mai tinere sta
țiuni ce s-a construit este Al- 
bena, numită așa după numele 
eroinei din povestirea marelui 
scriitor bulgar Iordan Iovkov 
și situată în Valea Batovei, va
lea fără iarnă, deschisă larg 
spre mare.

RODICA ȚEPEȘ

• PROGRAMUL ALIMEN- 
TAR MONDIAL, organism spe
cializat al O.N.U., va acorda în 
acest an ajutoare în alimente 
evaluate la 358 milioane dolari, 
informează agenția A.N.S.A.

De aceste ajutoare vor bene
ficia 24 de țări, printre care 
Bangladesh, Ciad, Etiopia, Ne
pal, Siria, Somalia, Sudan, Tan
zania, Turcia și Vietnam.

EXPOZIȚIE ROMÂNEASCĂ 
LA MANILA

• LA CENTRUL CULTURAL 
din Manila a avut loc deschi
derea expoziției de fotografii 
„Constantin Brâncuși".

Au participat ministrul infor
mațiilor publice, Francisco Ta- 
tad, membri ai corpului diplo
matic, ziariști, oameni de cul
tură și un numeros public.

Ministrul filipinez și amba
sadorul României la Manila au 
evocat cu acest prilej relațiile 
culturale bilaterale și opera ma
relui artist român.

• POPULAȚIA ȚARILOR ÎN 
CURS DE DEZVOLTARE re
prezintă 72 la sută din locuitorii 
globului — se arată într-un re- ‘ 
cent studiu guvernamental ame
rican.

în ultimii 25 de ani, preci
zează acest document, populația 
globului a crescut de la 2,5 mi
liarde locuitori la circa 4 mi
liarde locuitori- în 1950, în țările 
în curs de dezvoltare trăiau 66 
la sută din întreaga omenire.

NOUL PREMIER MALGAȘ
• JUSTIN RAKOTONIAINAI, 

ministru al educației naționale 
în precedentul guvern al Repu
blicii Democratice Madagascar, 
a fost numit, joi, prim-ministru 
de către președintele Didier 
Ratsiraka- După cum se știe, 
fostul premier, colonelul Joel 
Rakotomalala, și-a pierdut via
ta într-un accident de elicopter.

Postul de radio malgaș preci
zează că noul guvern va fi for
mat înainte de 22 august a.c.

• FONDUL MONETAR IN
TERNAȚIONAL (F.M.I.) a a- 
cordat un nou împrumut Uru- 
guayului, în valoare de 28 700 000 
de dolari. împrumutul este des
tinat redresării balanței de plăți 
naționale și reducerii ratei in
flaționiste — s-a anunțat la 
Montevideo.

UN INTERVIU AL 
PREȘEDINTELUI LAOSULUI

• Președintele Republicii 
Democrate Populare Laos, 
Sufanuvong, a subliniat in
tr-un interviu că țara sa se 
pronunță pentru o colaborare 
activă cu toate statele din 
zonă, indiferent de orîndui- 
rea lor politică și socială, în 
vederea realizării telurilor 
lor comune de luptă împo
triva oricărei imixtiuni stră
ine, pentru lichidarea defi
nitivă a bazelor militare a- 
mericane, pentru desființa
rea tuturor uniunilor și 
blocurilor militare. Popoarele 
Asiei, a menționat Sufanu- 
vong, trebuie să coopereze 
mai strîns cu tarile socia
liste.

• SPECIALIȘTII IUGO
SLAVI în probleme viticole 
apreciază că, în ciuda vremii 
nefavorabile din unele regiuni 
ale tării, în acest an recolta de 
struguri a Iugoslaviei va mar
ca un record pentru perioada 
ultimilor patru ani, depășind cu 
circa 20 la sută recolta din 1975.

iNVĂȚĂMÎNTUL SUPERIOR IN 
MOZAMBIC

• ÎNCEPÎND DIN VIITORUL 
AN UNIVERSITAR, în toate 
facultățile Universității din Ma
puto, capitala Mozambicului, 
vor fi predate cursuri de științe 
social-politice. în cadrul aces
tora, cursanții vor studia filo
zofia marxist-leninistă, econo
mia politică și sociologia. în 
predarea acestor discipline, o 
atenție deosebită urmează să fie 
acordată problemelor care pre
ocupă țările în curs de dezvol

tare ce s-au orientat spre calea 
construirii unei noi orînduiri 
sociale.

• ÎN ANUL 1975, peste 7 000 
de firme comerciale mici și 
mijlocii din R. F. Germania 
și-au încetat existenta neputînd 
face față concurentei marilor 
concerne și firme. Potrivit da
telor oficiale publicate la Bonn, 
în ultimii zece ani în țară au 
fost declarate falimentare a- 
proape 90 000 de firme comerci
ale mici și mijlocii.

DECLARAȚIE A PARTIDULUI 
DE GUVERNĂMÎNT DIN 

TRINIDAD-TOBAGO
• PARTIDUL MIȘCAREA 

NAȚIONALĂ a Poporului, de 
guvernămînt în Republica Tri
nidad-Tobago, a dat publi
cității o declarație în legă
tură cu alegerile generale 
ce urmează să aibă loc, în sep
tembrie a-c., în această țară.

Declarația prezintă programul 
de politică externă al partidu
lui, care prevede, între altele, 
extinderea legăturilor țării cu 
statele învecinate din zona Ca
raibilor, precum și cu țările so
cialiste. Totodată, Mișcarea Na
țională a Poporului arată că va 
milita împotriva tuturor forme
lor de colonialism și rasism și 
va sprijini eforturile țărilor în 
curs de dezvoltare menite să 
asigure deplina lor indepen
dență economică.

• CA URMARE A INUNDA
ȚIILOR provocate de ploile 
musonice din acest an în India 
au pierit 250 persoane, iar da
unele materiale se ridică Ia 7C 
milioane dolari, s-a anunțat o- 
ficial la Delhi. Efectele precipi
tațiilor abundente au fost re
simțite în 10 din cele 22 state alo 
Indiei.

ORĂȘENII : Central (orele 1« ; 
11.15 : 29 Jt).

ORAȘUL VĂZUT DE SUS: Bu
ce?. (orele 15: lri.

AMORUL VRĂJITOR: Grădina 
Bucegi (ora 20)

LUPTĂTORUL DIN NEW OR
LEANS: Luceafărul (orele 9;
ÎL 15: 13.M: 15. 1S.1S: »Jt). Fes
tival (orele 9: liJ5; UJI; 1(: 
18.30 : 20 45): Grădina Festival (ora 
19.45) . Parc Hotel (ora »).

ROMANȚA PENTRU O CO
ROANA: Excelsior (orele 9: 11,15: 
13.30: 16; 18.15; 20.3a) • Victoria 
(orele 9.15: 11J9; 13.43; 16: 18.15; 
20.30); Grădina Luceafărul (ora 
»).

DOI BARBAȚJ ÎES LA RA
PORT: Buzești (orele 9; 1L15; 
13.30: 16: 18.15).

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

COMISARUL PIEDONE LA 
HONG-KONG: Feroviar (orele
8.30: 11; 13.30: 18; 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): Grădini
Modern (ora 20)

PRIETENII MEI. ELEFANTH: 
Ferentari (orele 10.30; 16: 19).

INSTANȚA AMINA PRONUN
ȚAREA: Flacăra (orele 15J0; 11; 
20)

OPERAȚIUNEA „MONSTRUL*: 
Lumina (orele 9; 11.15: 13.30; 
15.45: 18; 20.15).

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

TEXAS DINCOLO DE RtU: Fla
mura (orele 15.45; 18: 20): Aurora 
(orele 9: 11.15: 13.30; 15.45; 18;
20); Grădina Aurora (ora 20.15): 
Tomis (orele 9; 11,15: 13.30; 16;
18.15: 20.30): Grădina Tomis (ora 
20).

CIRC TN CIRC: Timpuri Noi
orele 9: 12; 15.15 ; 19) ; Volga
(orele 9.30: 12.30: 18; 19).

PAPILLON: Miorița (orele 9:
12,15; 16; 19.15); Glulești (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).

evadarea: Drumul Sării to
re le 15.30; 18; 20,15).

CONTELE DE MONTE CRISTO: 
Grivița (orele 9: 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20.15).

ZIDUL: Moșilor (orele 15,30; 18; 
20)

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

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

ELIXIRUL TINEREȚII: Munca 
(orele 15.45: 18: 20,15).

CONVERSAȚIA : Viitorul (ore
le 15.30; 19: 20.15).

NOI AVENTURI CU TOM Șl 
JERRY : Central (orele 10 ; 12 ; 
14;) Pacea , (orele 14,30; 16,30).

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

EXPLOZIA: Unirea (orele 36; 
18). Grădina Unirea (ora 20).

MIHAI viteazul: Rahova (ora 
16.30).

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

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

Progamul I
16,00 Teleșcoală. 16,30 Curs de 

limbă engleză. 17,00 Emisune în 
limba germană. 18,55 Din lumea 
plantelor și animalelor. 19,20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. 20.00 An
cheta socială : Muncă — pîine, 
pîine — muncă. 20,35 Film artis
tic : „Gînduri despre Kovpak“ — 
producție a studiourilor sovietice. 
Premieră pe țară. Un nou episod 
din lupta eroică dusă de unitatea 
de partizani condusă de Kovpak 
împotriva ocupanților hitleriști. 
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II
17,00 Telex. 17,05 Șah-mat în... 

15 minute. 17,20 Desene animate. 
17,35 Treptele afirmării. Pianista 
Cornelia Cojocaru interpretează 
Concertul nr. 26 pentru pian și 
orchestră de Mozart. Acompa-

niază orchestra Liceului de mu
zică nr. 1 din București, dirijor 
Constantin Petrovici. 18,05 Bi
blioteca pentru toți : Mateiu Ca- 
ragiale. 18.55 Pagini de umor : Ce 
vrăji a mai făcut nevasta mea. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20.00 Recital Clody Berthola. 
Filmul realizat în regia și cu 
colaborarea regizorului Liviu Ciu
lei prezintă aspecte de neuitat 
din viața și creația artistică a 
actriței Clody Berthola. 21.35 
Telex. 21,40 Muzicanți turiști la 
Bratislava.

Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor) : SINT SUFLET IN SU
FLETUL NEAMULUI MEU — 
spectacol de sunet și lumină — 
ora 20,30 ; MANIA POSTURILOR
— (la Teatrul de vară Herăstrău)
— ora 20 ; Teatrul Giulești (la Sala
Columnei de la Muzeul de istorie 
a R.S.R.): DE LA STRĂBUNI
PÎNĂ LA TINE — orele 11 și 12; 
Teatrul Evreiesc de Stat: TAKE, 
IANKE ȘI CADÎR — ora 19,30; 
Teatrul „C. Tănase" (Grădina 
Boema) : E NEMAIPOMENIT — 
ora 19,30; Ansamblul „Rapsodia 
Română": FRUMOASĂ EȘTI, PA
TRIA MEA — ora 18,30.
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• populația GLOBULUI totaliza la sfîrșitul anului 1975, 
3,996 miliarde de locuitori, indică date statistice elaborate de 
Departamentul american al comerțului. Față de anul 1950, cînd 
pe Pămînt trăiau 2,543 miliarde de oameni, populația lumii a 
crescut cu 57 la sută. Cota parte a Europei a scăzut în această 
perioadă de la 15,4 la sută la 11,9 la sută, iar cea a Ame-
ricii de Nord — de la 6.5 la sută la 5.9 la sută. Pe cele
lalte continente s-au înregistrat însă creșteri — în Asia de la
10,2 la 18 la sută, în Africa de la 8,6 la 18,6 la sută, în Ame
rica Latină de la 5,5 la 7,1 la sută • monstrul „KUSSIE“. 
Ziarul japonez „Hokkaido Shimbun" publică o fotografie re- 
prezentind monstrul care, potrivit legendei, trăiește in lacul 
Kutcharo, la aproximativ 250 km vest de Sapporo. Fotografia, 
realizată de turiști care afirmă că au văzut cu propriii lor 
ochi monstrul din lacul amintit, redă imaginea unei „forme" 
reprezentînd litera „m“ pe oglinda apelor liniștite ale lacu
lui. Potrivit declarațiilor „martorilor oculari", monstrul a 
apărut din adîncuri, plonjînd apoi de cîteva on la suprafața 
apei și deplasîndu-se cu viteza unei bărci cu motor. El sea
mănă cu o pasăre, măsurînd aproximativ 20 de metri. Bote
zat „Kussie", prin analogie cu „Nessie", monstrul din lacul 
scoțian Lochness, acesta a mai fost văzut în septembrie 1973 
de către un grup de studenți și apoi, în anii din urmă, de 
mai multe ori. de către localnici « „CONCORDE" LA ȘASE 
LUNI DE EXPLOATARE. Compania „Air France" furnizează 
prima statistică după șase luni de la darea în folosință a ru
telor Paris—Washington (de la 24 mai). Paris—Rio de Janeiro 
(de la 21 ianuarie) și Paris—Caracas (de la 9 aprilie), servite 
de aparatele „Concorde". In total, au călătorit pe aceste dis
tanțe 13 527 de pasageri, ceea ce înseamnă un coeficient de 
exploatare de 65,79 la sută, considerat convenabil din punct 
de vedere al rentabilității comerciale. Anchetele realizate în 
rîndul clientelei supersonicului arată că cea mai mare parte 
se declară mulțumită de serviciul „Concorde" pentru că eco
nomisesc timp și nu se simt obosiți la sfîrșitul călătoriei. Sin
gura obiecțiune se referă la costul piperat al biletelor e MO
HAMMED ALI CAUTĂ LINIȘTE. Se pare că pentru a-și pre
găti în calm și liniște meciul de la 28 septembrie contra lui 
Ken Norton, ce se va desfășura la New York, Mohammed Aii 
a părăsit terenul său de antrenament din Barrien Springs (sta
tul Michigan) și a plecat, singur, în deșertul din Arizona. Po
trivit unui purtător de cuvînt al său, campionul lumii la box 
la categoria grea va rămine în deșert poate șase săptămîni.

care va alersa multe ore pe zi • SECHESTRATii din 
COM° w de funcționari ai bâncii din localitatea italiană Como 
au rost închiși în camera blindată a băncii de către autorii 
unul furt. Specialiștilor le-au trebuit mal multe ore pentru 
a reuși să deschidă ușa camerei blindate. Se crede că hoții au 
luat aproape 100 milioane de lire. *
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