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Prin acțiuni energice și spirit creator

PRODUCȚII SPORITE, EFICIENTĂ MAXIMĂ
Hoile „carate" ale aurului verde IMPORTANT AVANS IN ÎNDEPLINIREA 

SARCINILOR DE PLAN PE OPT LUNI

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

AHMED ABDEL HALIM, membru al Biroului Politic al Uniunii

Socialiste Sudaneze, asistent pentru Relațiile Externe și Informații

al secretarului genera! a! U.S.S.

• Autorii chemării la intrecere pe 1976 raportează depășirea 
angajamentului privind reducerea consumurilor de lemn • Fie
care muncitor, fiecare specialist -* angrenat in găsirea de noi re
zerve • Indici de utilizare a masei lemnoase, superiori anului 
precedent.

Pentru o unitate economică 
cum este Combinatul de prelu
crare a lemnului din Rm. Vîlcea, 
ce prelucrează una dintre ma
teriile prime de mare valoare — 
lemnul — reducerea normelor 
de consum a continuat să râ- 
mină una din preocupările de 
primă importantă și in acest an 
de început al cincinalului revo
luției tehnico-știintifice. Mai cu 
seamă că de aici, din mijlocul 
acestui colectiv, a fost lansată 
chemarea la intrecere socialistă 
pentru 1976 către toate unitățile 
de exploatare, prelucrare a lem
nului, celulozei și hirtiei. Toc
mai de aceea, convinși că lem
nul poate fi si mai bine 
valorificat, muncitorii, ingi
nerii și. tehnicienii de aici 
și-au propus să stăruie 
in continuare asupra îm
bunătățirii tehnologiilor de fa
bricație in toate fazele lui de 
prelucrare. Pe aceasta hotărire 
s-a bazat. dealtfel, și angaja
mentul cuprins in chemarea la 
intrecere -rare prevede reduce
rea consumurilor specifice nor
mată în 1976 cu cel puțin 800 
m.c. Și intr-adevăr, în combi
nat s-au găsit suficiente posi
bilități. dovadă că angajamentul 
asumat pe întregul an a fost în
deplinit în mai puțin de 6 luni, 
urmind ca pînă la sfirșitul aces

tei luni, volumul economiilor 
de masă lemnoasa să crească cu 
încă 300 m.c. Apelind la un 
calcul, inginerul Artenis Feli- 
cescu, șeful serviciului progra
mare, planificare și organizarea 
producției, ne spunea că aceste 
economii* echivalează cu consu
mul de lemn necesar fabricii de

La C.P.L. Rm.Vilcea
placaj pe timp de o săptămină. 
în medie deci, o zi pe lună se 
lucrează cu lemn economisit 
pentru că valorificarea lui su
perioară este un criteriu de ba
ză la care sc raportează in per
manență întregul colectiv, toți 
tinerii; Mai cu seamă tinerii, 
pentru că de rezultatele obținu
te de echipa de la autoutilare. 
formată in proporție de 95 la 
sută din tineri, care a construit 
două instalații noi de tratare 
termică, se leagă creșterea cu 
5 la sută , a randamentului. . de 
utilizare a . buștenilor de. fag;' 
Tot aici, -muncitorul Ion Popa 
s-a remarcat prin conce
perea unor matrițe speci
ale cu ajutorul cărora se exe
cută din deșeuri patru pro
duse noi. De asemenea, un stu
diu prezentat de tînărul inginer

Vasile Smeureanu la cursurile 
de perfecționare și pregătire ab
solvite in acest an, a oferit 
combinatului o nouă soluție 
tehnică pentru rederularea pină 
la diametru minim a bușteni
lor destinați fabricării placaju
lui. Aplicată, această soluție a 
condus la obținerea unei eco
nomii lunare de 25 m.c. de 
lemn, la o singură mașină.

Așa au apărut idei, s-au ma-
■ terializat propuneri care au dus 

la perfecționarea tehnologiei de 
fabricație, la majoritatea locu
rilor de muncă. în această lar
gă acțiune și-au adus con
tribuția și ceilalți specia
liști din intreprindere. După 
programarea concepută și 
introdusă in calculator de 
economistul Viorel Trușcă, ran
damentul de croire, deci econo
miile de lemn, au crescut de la 
35 — limita maximă atinsă pînă 
acum in acest domeniu — la 95 
la sută. Metoda propusă de el 
este acum in atenția Centralei 
de industrializare a lemnului 
pentru generalizare în toate uni
tățile din subordine.

Creșterea indicelui de utili
zare a masei lemnoase de la 48 
la sută, cit era in 1975, la 55 la 

.v^sută. in primele 7 luni ale aces- 
* tui an. constituie cea mai bună 

dovadă că acest ''colectiv care a 
lansat chemarea la întrecere 
oferă o bună experiență, dem
nă de urmat de către toate co
lectivele similare din țară.

NICOLAE COȘOVEANU

Colectivele de oa
meni ai muncii din 
unitățile industriale 
ale județului Satu 
Mare au raportat la 
25. august Îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe 
opt luni la toți indi
catorii, depășindu-și 
substanțial angaja
mentele asumate pe 
Întregul an. Pină la 
sfirșitul lunii august, 
industria sătmăreană 
va furniza suplimen

tar economiei națio
nale o producție în 
valoare de 130 milioa
ne lei, materializată 
în piese de schimb 
pentru industria chi
mică și minieră, pro
duse de uz casnic și 
gospodăresc, confecții 
textile, 7 000 hl produ
se lactate în stare 
proaspătă, 1 055 tone 
carne și preiparate din 
carne, 1 700 tone ulei

comestibil și altele. 
Cea mai mare parte a 
acestor sporuri s-a 
realizat pe seama 
creșterii productivită
ții muncii. De remar
cat că in perioada 
scursă din acest an 
industria județului 
Satu Mare a livrat 
peste prevederile de 
plan la export produ
se în valoare de 17 
milioane lei valută.

CAMPANIA AGRICOLĂ

Se apropie vremea recoltării 
culturilor de toamnă

PE CÎMP- ATENȚIE SPORITĂ 
URGENTĂRII LUCRĂRILOR 

SPECIFICE ACESTUI SEZON
IN PAGINA a 3-a

-----------AUTODEPÂȘIREA------------
crezul comunist al performerilor muncii pentru patrie

BALMUȘ IOAN ALEODOR, 
laureat pe anul 1976 

al concursului național 
„Siguranță și măiestrie"

„Ei, oamenii 
de lingă 
mine...44

VOICU RUS, 
ciștigător al trofeului 

„Strungul - de aur" pe - anul 
1976

ANGELA NICA, 
ciștigătoare a concursului 

„Miini măiestre* pe anul 1976 

„Măiestria - mimilor 
mele s-a născut 

din muncă!“

UVIU POP, 

laureat al „Olimpiadei 
tinerilor constructori* 

„Inima mea 
bate 

mai puternic...-

MARIA CHIOJDOIU, 
deținătoarea tecului 2 pe țară 
la concursul „Miini măiestre*

„Datorez mult 
educației primite in 
organizația l.T.C..**

„Trăiesc
din plin bucuria 

creației**
Am stat citeva ore de vorbă cu cițiva dintre tinerii de excepție ai Timișoarei, 

tineri cu care se mindrește, pe bună dreptate, întreg orașul. In intrecere cu cei 
moi buni muncitori din țară, ei s-au întors laureați anul acesta din diferite con
cursuri naționale. Un buchet de succese, un grup de „vedete ale muncii", cum ii 
numea unul dintre activiștii U.T.C.* care, dealtfel, mi-a și sugerat să mă intilnesc cu 
ei. Tocmai fuseseră publicate in coloanele presei cele două proiecte de legi pri
vind recrutarea și repartizarea forței de muncă și încadrarea intr-o muncă utilă a

unor persoane apte de muncă și am gindit că alti interlocutori mai potriviri nici că 
aș fi găsit.

Ei fac parte din performerii generației muncii pentru patrie, ei au reușit să 
realizeze un deziderat comunist de primă valoare și frumusețe morală : autodepă- 
șirea. lată de ce ii consider ca fiind printre cei moi autorizați să vorbească despre 
muncă și satisfacțiile acesteia.

Citiți ancheta noastră în pagina a Il-a

Un frumos debut 
în viață

de Eugen Florescu „DE EROI NE E PĂMÎNTUL...
O carte aflată astăzi în libră

rii — volumul ..Memorii44 de 
Andre Maurois — ne oferă, cred, 
in contextul unor foarte actuale 
preocupări educative, specifice 
societății noastre, citeva argu
mente memorabile in ceea ce 
privește procesul de formare a 
tinerei generații. Autorul roma
nului „Climate44. citit și apre
ciat de lectorul român, nu era, 
desigur, un socialist, cu atit 
mai puțin un comunist, dar expe
riența vieții sale trăite într-o 
conjunctură culturală și pe baza 
unor principii umaniste și de
mocratice oferă atit educatoru
lui. cit și celui ce este la vîrsta 
formării citeva exemple capa
bile să demonstreze cu multă 
forță acele reguli care au con
stituit si vor constitui pentru 
totdeauna căi sigure ale împli
nirii și reușitei.

Primtr-o firească și fericită si
tuație, în viața lui Maurois. 
ceea ce ...a fc?t la început44 a 
fost cartea. Meritul, desigur, al

familiei : copilul a crescut lingă 
o bibliotecă. Dar nu numai atât. 
A crescut lingă niște oameni, 
părinții săi. din viața cărora 
cartea făcea parte ca o firească 
realitate. Acestei situații ferici
te, copilul i-a adăugat un merit 
al său : a căutat și găsit în el 
acea curiozitate de a se întreba 
ce spun cărțile. N-a zis, ca a- 
tîția alții : ,.O să citesc eu cind 
m-oi face mare...44. Volume 
care unora — chiar și ajunși 
„mari44 — li se par prea grele, 
au fost deschise și abordate cu
rajos de la ani foarte fragezi. 
Răscolirea necontenită a biblio
tecii. cum se exprima el mai 
tirziu. a făcut ca încă înainte de 
a împlini 12 ani să-i fi trecut pe 
sub priviri operele complete ale 
lui Hugo. Flaubert. Maupassant; 
citise de asemenea pe Lamartine, 
Vigny. Musset. Anatole France, 
Prevost. Barres etc. De ziua 
lui. primea în dar, la aceas-

(Continuare în pag. a ll-gj

Cu o săptămină in urmă am 
poposit in satul meu din apro
pierea Bucureștiului și, pentru 
citeva ore, am preferat ulițelor 
sale bine știute drumeagurile 
timpului, cele mai multe dintre 
ele altele decit in copilăria mea. 
Noua geometrie a cooperativi
zării a conferit lanurilor confi
gurații și repere demne de^ rod
nicia, altădată necunoscută in
tr-o asemenea covirșitoare mă
sură, a pământului. Ce anume 
îmi mina pașii printre porumbii 
„străjuind ca brazii-n munte", 
după cum spunea un consătean, 
printre întinderile de floarea 
soarelui boltindu-se greu sub 
povara roatelor încărcate de să
mânță și printre cele două pă
duri bintuite de amintirile ani
lor de demult ?

E august, și, în această lună 
devenită zodia nouă a libertății 
noastre, memoria mă cheamă 
prin aceste locuri. Și chiar dacă

Niculae Stoian

nu pot să le revăd aievea, ca 
acum citeva zile, priveliștea 
care mi s-a întipărit pentru tot
deauna în minte, pe tind aveam 
numai nouă ani, în august 1944, 
se înfiripă în toată măreția ei 
eroică. Ogoarele noastre, ale ce
lor din Vărăști și Runcu, se în
vecinau, ca și azi, cu cele ale 
cetățenilor din Tunari și Dimeni, 
localități situate în imediata a- 
propiere a pădurii Băneasa și 
aeroportului Pipera, două din
tre punctele cele mai fierbinți 
ale insurecției naționale armate 
antifasciste și antiimperialiste. 
Deși vizual numai întrezărită în 
timpul deschis din depărtare., 
mai ales din copacii înalți în 
care ne suiam pînă către virf, 
in ciuda pericolului de a fi a- 
tinși de vreo schijă rătăcită sau

mitraliați de vreun avion-vrăș
maș eroica încleștare a ostașilor 
români cu forțele hitleriste an
gajate într-o rezistență dispe
rată și nesăbuită in această zonă 
capătă in conștiința mea tot 
mai mult aură de legendă. Ur
mărind, datorită distanței la 
care ne găseam îndeosebi con
fruntările aeriene, nutream cre
dința nestrămutată că și încu
rajarea noastră, de copii dornici 
să se pună capăt unui război ale 
cărui dezastre le simțeam din 
plin, ii însuflețește pe bravii a- 
viatori români în atacurile lor 
asupra avioanelor germane gata 
să semene moartea și ruina 
peste Capitala in care, prin 
lupta unită și perspicace a os
tașilor și gărzilor patriotice ini
țiată de comuniști, toate foca
rele hitleriste fuseseră deja 
înăbușite. Cit a ținut bătălia in

(Continuare tn pag. a Il-a)

Miercuri dimineață, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar,ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit pe 
Ahmpd Abdel Halim, membru 
al Biroului Politic al Uniunii 
Socialiste Sudaneze, asistent 
pentru Relațiile Externe și In
formații al secretarului general 
al U.S-S., și Amin Abu Sinaina. 
membru al C.C. al U.S.S.. mi
nistru de stat pentru industrie.

La întrevedere a participat 
tovarășul Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

A luat parte Sayed Sharief. 
ambasadorul Sudanului la 
București.

Ahmed Abdel Halim a arătat 
că îi revine deosebita cinste de 
a inmina președintelui Nicolae

Ceaușescu un mesaj din partea 
președintelui Republicii Demo
cratice a Sudanului. Gaafar Mo
hammed Nimeiri. și de a adresa 
sincere felicitări cu prilejul celei 
dera 32-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația fas
cistă.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceausescu a transmis, la rindul 
său. un salut prietenesc pre
ședintelui Gaafar Mohammed Ni
meiri. iar poporului sudanez 
urări de noi succese pe calea 
dezvoltării independente a pa
triei.

In cadrul întrevederii, s-a 
trecut în. revistă stadiul rela
țiilor bilaterale, exprimindu-se 
satisfacția pentru evoluția lor 
favorabilă, dorința de a ampli
fica raporturile de colaborare 
dintre România și Sudan, din
tre P.C.R. și Uniunea Socialistă

Sudaneză. de a acționa, pentru 
realizarea în cele . mai buqe 
condiții a acordurilor-și înțele
gerilor stabilite cu ocazia intil- 
nirilor și convorbirilor dintre 
șefii celor două . state, • în inte
resul ambelor pcpoăre, al : în
țelegerii' și cooperării între na
țiuni. în cadrul schimbului de 
păreri s-a subliniat, de aseme
nea. semnificația întăririi con
lucrării dintre România și Su
dan pe plan international, pen
tru promovarea unei politici 
noi. întemeiată pe egalitate, 
respect al independentei si su
veranității tuturor țărilor, pen
tru lichidarea subdezvoltării, 
pentru făurirea unei noi ordini 
economice internaționale.

întrevederea a avut loc într-o 
atmosferă de cordialitate și 
prietenie.

YOUSSOUF TRAORE, membru al Comitetului Militar 

de Eliberare Națională din Mali, comisar pentru 

arbitrajul de stat

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Sociaiisie România, a 
primit, miercuri. 25 august, pe 
Youssouf Traore, membru al 
Comitetului Militar de Eliberare 
Națională din Mali, comisar 
pentru arbitrajul de stat, care se 
află in țara noastră.

La primire a lua* parte tova
rășul Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R. - '

A fost de fața Moussa Couli
baly. însărcina: ca afaceri ad- 
ir.terim al Republicii Mali in 
țara noastră.

Oaspetele a adresat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu vii mulțu

miri pentru onoarea de a 
fi fost primit și i-a trans
mis. din partea președinte
lui Comitetului , Militar de 
Eliberare Națională, președin
te al Republicii Mali, co- 
Ionel Moussa Traore, un mesaj 
de prietenie și calde felicitări cu 
prilejul zilei de 23 August, săr
bătoarea națională a poporului 
român. Youssouf Traore a avut, 
totodată, cuvinte de înaltă apre
ciere față de realizările poporu
lui român în edificarea unei 
vieți noi, -față de experiența 
Partidului Comunist Român în 
construirea noii societăți in 
România.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat, la rindul 
sau, urări de sănătate președin

telui Moussa Traore, iar poporu
lui malian prieten succese ș in 
activitatea consacrată progresu
lui economic și social al patriei' 
sale.

In. timpul convorbirii a fost 
exprimată satisfacția pentru 
dezvoltarea continuă a relațiilor 
dintre România și. Mali și’a foșt 
reafirmată hotărîrea comună de 
a intensifica raporturile politice, 
de ;a extinde .și diversifica coo
perarea în diferite domenii e- 
conomice și in -alte domenii, 
conlucrarea pe plan internațio
nal. în interesul cauzei păcii, al 
mstaurării unei noi ordini eco
nomice mondiale.

întrevederea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă de cordialitate 
și prietenie.

R. E. A. KOTEI, membru al Comitetului Militar Suprem 
din Ghana, ministrul informațiilor

în ziua de 25 august, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit pe 
R. E. A. Kotei, general de bri
gadă. membru al Comitetului 
Militar Suprem din Ghana, mi
nistrul informațiilor.

La întrevedere a participat 
tovarășul Ion Pățan, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. ministrul comer
țului exterior și cooperării eco
nomice internaționale.

A fost de față Percy Amartei- 
fio. însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Republicii Ghana la 
București.

Oaspetele a înminat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. din par
tea șefului statului Ghana și

președintele Comitetului Militar 
Suprem, general Ignatius Kutu 
Acheampong. un mesaj de 
prietenie și i-a transmis cordiale 
felicitări și bune urări cu ocazia 
zilei de 23 August.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se trans
mită președintelui Ignatius Kutu 
Acheampong salutul său căldu
ros, precum și urări de bună
stare și prosperitate poporului 
ghanez.

în timpul întrevederii, s-a re
levat cu satisfacție cursul pozi
tiv, ascendent, al relațiilor ro- 
mâno-ghaneze și a fost manifes
tată dorința de a intensifica co
laborarea pe multiple planuri, 
între țările și popoarele noastre, 
in folosul reciproc, al cauzei pă
cii și înțelegerii in lume.

S-a apreciat că extinderea și 
aprofundarea raporturilor poli
tice. economice, tehnico-știin* 
țifice. culturale dintre România 
și Ghana, întărirea solidarității 
și conlucrării lor pe planul po
liticii externe sint de natură să 
sporească contribuția ambelor 
țări la înlăturarea definitivă a 
vechii politici imperialiste, co
lonialiste și rasiale, la instaura
rea noii ordini economice și po
litice internaționale, la statorni
cirea unor relații între, state în
temeiate pe egalitate și echitate, 
pe respectarea independenței și 
suveranității naționale, pe drep
tul fiecărui popor dș a-și hotărî 
singur soarta.

întrevederea a decurs într-o 
ambianță cordială, prietenească.
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Tjl Tfil U.T.C.
BALMUȘ IOAN ALEODOR,

26 de ani, membru al P.C.R., 
mecanic de locomotiva, 
laureat pe anul 1976 al con
cursului național „Siguranța 

și măiestrie".

iasă 
miinile mele piese uni- 
nu piese de serie. Ma- 
văzindu-mă așa, mai de- 
îmi spunea să-mi aleg o

ANGELA NtCA,
19 ani, utecistâ, muncitoare 
la întreprinderea „Arta tei* 
trlâ-, ciștigâtoare a concursu
lui „Miini măiestre" pe anul 

1976, la meseria țesătoare.

uvtu POP,
29 de ani, membru al P.C.R., 
sef de echipă zidari, ioureat 
cd „Olimpiadei tinerilor con

structori"

Inima mea bate
mai puternic...*4

„Ei, oamenii 
de

„După ce am ciștigat ti
tlul pe țară la concursul „Si
guranță și măiestrie" m-am 
gîndit mult, mult timp cui 
ii datorez succesul meu. Așa 
mi-am retrăit o parte din 
viață. Mai intîi au fost pă
rinții. Oameni aspri, obiș
nui fi să muncească încă de 
copii, care, prin exemplul 
lor personal și prin sfaturi 
repetate mi-au insuflat do
rința de a munci, de a fi util. 
Am urmat școala profesiona
lă si, după aceea. în cele trei 
luni ale asistenței pe loco
motivă, am dat piept cu 
munca. Eram fochist. Șapte 
tone de cărbune, ziua sau 
noaptea, zvirleam cu lopata 
în piwtecul înroșit al loco
motivei. A fost examenul cel 
mai greu din viața mea, a 
fost examenul din care am 
ieșit călit, examenul prin 
care am devenit bărbat. Pe 
urmă primul drum ; Simeria- 
Timișoara, 172 km, cu un 
tren de marfă, pe o locomo
tivă Diesel, noaptea. Și pri
mul om : Gheorghe Roșu. Mă 
uitam cum manipulează, imi 
fixam repere. îl ascultam. 
Vorbea puțin. Și tot ce-mi 
spunea erau „secrete" ale 
meseriei- pe care ajungi să 

' le cunoști după ani de prac
tică. El mi le-a dezvăluit în- 
tr-0 singură noapte. La în
toarcere, a vorbit șt mai pu
țin. M-a urmărit, m-a corec
tat. La întoarcere, ziua, 
duceam eu locomotiva.
s-a desfășurat primul meu 
drum pe calea ferată, 
s-a deschis sufletul meu spre 
muncă, așa am trăit cu in
tensitate satisfacția datoriei 
împlinite. Apoi au apărut în 
viata mea alți și alți oameni 
care mi-au predat, fără re
zervă, lecția muncii. La rîn- 
dul meu, am transmis mai 
departe această minunată șta
fetă. Patru mecanici începă
tori ’au făcut, fiecare, pri
mul drum cu mine și, la rîn- 
dul meu. le-am spus că nu 
există nimic mai demn și 
mai înălțător pe lume decit 
să muncești cu folos pentru 
poporul tău, pentru^țara ta...“

și celorlalți că pot să lucrez 
la strung piese grele, serioa
se. Mai îmi plăcea să 
din 
cat, 
mă, 
bil,

^meserie ceva mai ușoară, fri
zer sau croitor sau, în sftrșit. 
ceva de genul acesta. Am op
tat, însă, pentru strungărie și 
am terminat profesionala la 
Grupul școlar de pe lingi În
treprinderea „Electromotor*. 
Dar iată că mă iau cu vor
ba fi mă îndepărtez de ceea 
ce voiam să vă mărturisesc 
și anume despre bucuria 
creației. Eu. și nu numai eu.

Măiestria miinilor
mele

din
s-a născut 
muncă!“

»»te o 'rw ««-

„Foarie pzrir. m-a despăr
țit de Iacei I U „Olimpiada 
tinerilor constnoetori* a cărei 
fazi finali s-a desfășura la 
Rfem.ta Vilcea. Am obținut 
load 2 ti. ăst» nmp. nu s-a 
părut a fi ea insucces. Co
legii mei de munci m-au a- 
figuret ci lucrurile stau te
ren #. ecvw, «m aceeași 
convingere- Piei Ia umni. 
coneaml a foot • . ptedrurd

r.u se muncește după toane. 
O zi da, una nu...! De astăzi 
înainta nu ai ce mai căuta 
aici!“ A fost brutal mește
rul. Mi s-a părut că hot'ărî- 
rea lui șste prea aspră. M-am 
tot rugat de el să mă repri
mească. să treacă cu vederea 
totul. A rămas de neclintit. 
Așa am primit prima lecție 
despre însemnătatea și serio-. 
zztaiea actului muncii. Poa
te pentru unii, lecția nu pare 
tocmai „pedagogică", pentru 
~:ne insă a fost o zdravănă 
învățături de minte și de 
atunci și pînă astăzi nicioda
tă nu am mai lipsit de la lu
cru!".

MARIA CHIOJDOIU, 
21 de oni, utecijtă, munci
toare filatoare la întreprin
derea textilă, deținătoarea 
locului 2 pe țară la con
cursul „Miini măiestre* in 

meseria de filatoare.

Portretul artistului in tinerele
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PICTORUL 
GIIEORGHE 
IOVIAN

con-
Așa

așa

VOICU RUS,
25 de ani, utecist, strungar 
in întreprinderea „U 
mișM, ciștigâtor al 
„Strungul de aur"

1976.

, Eiectr oti- 
tfofeului 
pe anul

.Trăiesc din plin 
bucuria creației**
I*

„Sînt de fel cam. plăpind și 
parcă, tocmai din cauza asta, 
căutam să-mt dovedesc

AUTODEPAȘIREA
crezul comunist al performerilor

• •

muncii pentru patrie
am simțit-o din plin. în în
treprinderea „Electrotimiș* 
fabricăm „unicate". Țin min
te primele piese care au ie
șit din miinile mele, erau 
niște scule pentru turnat 
rulmenți. Le-am realizat îm
preună cu doi prieteni — 
Aurel Roșu și Laurențiu 
Clopoțel — și atunci am 
trăit pentru prima oară. îm
preună, bucuria creației. Au 
fost cazuri cind nu m-am 
dezlipit de strung chiar și 
16 ore, chiar și 24 de ore. îmi 
amintesc că trebuiau execu
tate repede, niște semiinele 
din aluminiu pentru turnat 
rășină sintetică. Trebuia să 
facem 500 bucăți, iar produ
sele veniseră din turnătorie 
cu oarecare intirziere. Am 
lucrat de la ora 6 dimineața 
pînă seara la ora 19. M-am 
dus să măninc. M-am întors 
și am continuat lucrul toată 
noaptea. împreună cu mine 
au mai muncit mei <fei 
strunaart și din nou fn ace
le ore de neodihnă am în
cercat. împreună. bucuria 
creației. îi compătimesc de
seori pe acei tineri cere inc-i 
n-au nici un rost. cere um
blă fără cipătn prin oraș. Ei 
r.u cunosc satisfacția muncii 
împlinite, bucuria ci din mii
nile tale a ieșit ceva nou. 
ceva care, in fond, este o 
mici minune. Pe acești tineri 
eu ii consider „infirmi*^.

te mdrtți ti o to-ți erești co
piii ft bărbatul o to mun
cească pentru toți N-em 
fett de acord. La doupreze- 
ce-treisprezoce ani m-am dus 
la o mătușă a mea la Ani
na. Am făcut școala genera
lă fi mă gindeam să urmez 
liceu! teoretic, der mdtafa 
mea mi-a dat de înțeles că 
nu-i dispusă să mă sprijine. 
Am venit la Timișoara, am 
cat examen la școala profe
sională. am tntrat prima și 
tot prima am absolvit cursu
rile. întotdeauna am avut 
ambiția să fiu pe primul loc! 
O ambiție deloc meschină ci 
poate, un gind capabil sd-mi 
încordeze forțele pentru a 
depăși unele momente grele. 
Si am înțeles eu bine, fncă 
de la început că fără muncă 
nu va fi posibil să-mi reali
zez visurile. Măiestria mii
nilor mele s-a născut din 
muncă. Aș vrea si adaug că 
atunci cind muncesc, eu -~c 
destină. Cum să vi explic, 
lucrez eu plăcere, cu usarin- 
ță. fără crispare ti nu simt 
nici oboseala, nici plictiseala 
pe care, uveori, le invocă 
unele colege ale ^ele mei 
comode. Acest fel de a privi 
munca l-an ccpdtat taci dxn 
timpul tech 
ducț-e. dc-emi 
fmto Mi mm 
cv elte *eate : toci o 
re de la tarm. nări i 
?d nemecm^. ta 
Ixxd deper”. aie normei. An 
sttod lacmnle. na poe vtie- 

unele tree-e ir pe
trec bngi rile ti hmpi «opri 
prin resmrente ti torm, 
terfetind-s-și onoc-et Mei 
mult, cred ci este ti o *e- 
drejrtnfe ce e?rii ai wnmeem- 
că. tor elțsi si-ți oevceză 
t-.cțe ce nire tritoori*.

Pentru noi a fost cea mai

frumoasă zi de muncă
Ploștina 

Motru. 
uteciști. 
august

Exploatarea minieră 
lin bazinul carbonifer 
’entru cei 280 de tineri 
iua de muncă din 13 
976 a căpătat un caracter deo-
?bit. înainte de intrarea în șut, 
l ora 6 dimineața, cind soarele 
:i încene periplul său peste 
ralea Motrului. 26 de membri ai 
rganizatiei noastre de tineret 
-mne^ză Angajamentul so- 
țmn în cadrul adunării gene- 
ile. I-a revenit această cinste, 
e a fi prima organizație U.T.C. 
in cadrul întreprinderii mi- 
lere Motru. care îndeplinește 
cest act solemn, de o deose- 
ită importantă în viața tuturor 
nerilor purtători ai carnetului 
ișu de utecist. organizației nr. 
Nord. în prezența secretarului 
•ganizatiei de partid, a seereta- 
ilui comitetului U-T.C. pe ln- 
eprindere. 26 de tineri mineri, 
ita echipați pentru intrarea in 
ilene, cuprinși de emoția fi- 
ască a momentului, intonează 
Tricolorul4*.
Precedată de discuțiile indi- 
duale. care au relevat. așa 
im ne mărturisea secretarul 
•mitetului U.T.C. pe întreprin
de. tovarășul Gheorghe Epure, 
riozitatea și importanța care 
au acordat acestui important 
•c-ment din viata organizației, 
lunarea generală de semnare a 
ngajamentului solemn a prile- 
it o autentică dezbatere asu- 
•a modului în care trebuie să 
:ționeze tinerii pentru a-si 
iori contribuția la îndeplinirea 
retailor economice tacredin- 
.te, pentru a găsi noi căi si 
odalităti în vederea ridicării 
tregii vieți de organizație la 
velul cerințelor impuse de ho- 
trîrile celui de al X-lea 

„Contribu- 
realizarea sar- 
și concluziile 
discuțiilor în
semnarea An- 

i44, tema su-

punct de plecare pentru fruc
tuoase discuții, in cadrul că
rora tineri miner, ca Pirvoi 
Constantin. Gheorghe M.uleacu 
si Ion Ghiurutan au arătat că 
discuțiile purtate cu membră 
biroului au înviorat vata de or
ganizație. au scos la iveală noi 
resurse de •sporire a contribuției 
tinerilor la realizarea sarcinilor 
de plan. In ..Ziua record" din 5 
august, cei 30 de tineri mineri 
de la abatajele 97 si 8.7 au tăiat 
12 fișii. extrăgind o cantitate de 
3 000 tone lignit brut adică 1 200 
tone peste sarcina zilnică plani
ficată.

IMPORTANT
PENTRU

PĂRINȚI!
Timpul zboară, un nou an de 

învățămint se apropie. Pentru 
copiii dv„ elevi mari, mici sau 
preșcolari, magazinele si raioa
nele specializate ale COMER
ȚULUI DE STAT vă pun la 
dispoziție un bogat sortiment de 
uniforme școlare :

I—IV); șortulete din 
(cl. I—IV); bluze din 
(cl. I—XII); sarafane 
(cl. V—XII): bluze ș* 

pioniere ;

..Datorez mult 
educației primite in 
organizația U.T.C....44
„Cîndva am întrebat-o pe 

r-^zma : ,£e înseamnă fila- 
toveî*. Mi-a explicat. M-am 
«s’Tîit atrasă de această me
serie. Mi-a fost dragă de la 
iaeeput, încă de cind am cu- 
9oec-A-o din vorbele mamei. 
Cred em intrat prima dată 
to totreprindere am trăit o 
petormed emoție : eram tn- 
crK-ztă. Am văzut fi- 
-e'e albe de bumbac, 
le-am urmărit dru- 
—oină la transformarea m 

finit și am înțeles că 
touem o hotărtre înțeleaptă. 
Ap-: alte emoții : prima zi 
de lucru pe mașină, prima zi 

lucru pe trei mașini de 
• let eu inele, fiecare avînd 
<?4 *ase. Alergam cu sufle
tul U gtrrd tn jurul lor ea să 
mtervtn prompt oriunde se 

un fir. Am devenit 
- .-c.toare fruntașă, am in- 
: să îndrăznesc mai mult.
C'-pmăețis U.T.C. în care 
orfiMOTi m-a obișnuit să 
prndesc astfel. Datorez mult 
pissceției primite in organi- 
zxrt U.T.C.. spiritului mun- 
r---e<c care-i animă toate 
ccPouBiJe. Anul trecut, o nouă 
er- 'ze: mă calificasem la 
toxn pe tari a concursului 

măiestrea. M-am 
ini- 
Nu 
așa
eu

Pentru a ilustra modul in 
care s-a petrecut cea mai 
mare schimbare in arta vea
cului nostru, unii critici a- 
mintesc o discuție dintre 
sculptorul Maillol, și pictorul 
Victor Brauner,. discuție pe
trecută in fața unui tablou 
ăl celui din urmă : „Ce pic
tezi dumneata aici — ar fi 
spus sculptorul — în natură 
nu există. Nimeni n-a mai 
văzut asta in natură". i.Pr,ea 
bine —a răspuns pictorul — 
de acum înainte, există !‘(. 
Dacă răspunsul arată întreg 
orgoliul marelui pictor, ade
vărul lui este doar parțial 
valabil, fiindcă nimeni nu e 
capabil să conceapă imagi
nea a ceva ce. cu. desăvirșire 
„nu există". Ultimul deceniu 
a probat o violentă reîntoar
cere la figurativ a imagi
nii plastice, dar o reîntoar
cere nu pocăită, ci înțeleap
tă, îmbogățită de cunoaște
rea marginilor libertății fără 
margini a metodei abstracte. 
Artiștii tineri simt acum ma
re nevoie de realitate și nu 
puțini sint •'ei care o în
fruntă cu mijloacele unui ve
hement realism. Un astfel de 
pătrunzător realism întîlnim 
la cîțiva din absolvenții ul
timelor promoții ale institu
telor noastre de artă plasti
că, insă exprimarea lui e 
foarte nuanțată. Hiperrealism 
pur nu face, practic, nimeni 
la noi. Fotografia vizibilu
lui este considerată cu multă 
moderație, deși secvența fo
tografică se poate recunoaște 
ca punct de plecare adesea.

Gheorghe Iovian este unul 
din acești tineri impresio
nați de secvențele de șoc ale 
realului. Este interesant de 
arătat că. în chiar felul în 
care își desăvîrșește pînzCle, 
se vede mersul gindirii unei 
întregi perioade. El repictea- 
ză de cîteva ori o suprafață,

fătă ca pictura r.ouă să în
semne. neapărat, o imagine 
mai bine realizată decit cea 
abandonată. E vorba numai, 
de înfățișările diferite ale u- 
nei situații-.— de la un figu
rativ acuzat la unul plin de 

‘ :difuziuni poetice. Nu este, 
prin urmare, o pictură bă- 
trînește așezată in matcă, 
pentru că nu fixarea mo
mentului îl interesează pe 
Iovian ci curgerea, modifi
carea, transformarea. Am- 

. biția cea mare, a tinerilor 
pictori este să Cuprindă 
odată toi existentul, cu 
rul și neclarul lui. El, 
torul . tinăr, nu voiește 
să oprească 
intenteze o 
solut nouă in 
mă. El este 
foarte bogată . . .
viața, in întregime. Din a- 
ceastă pricină, pictura lui 
Gheorghe Iovian face o cu
rioasă impresie de cunoscut- 
necunoscut, de verism și poe
zie, de experiență vizuală, 
brutală și gingașă, totodată. 
El pictează portrete și peisaje 
sau. mai bine zis. situații ex
treme ale unui portret și ale 
unui peisaj, reunite in dip- 
ticuri sau prezentate in se
rii. Mai nou, este interesat să 
decupeze in suprafața pictată 
unele detalii — miinile omu
lui, de exemplu — prelucrînd 
parcă in compensație restul 
imaginii pînă in pragul ab
stracției. Este un mod de a

pic- 
nici 

să 
ab-

clipa, nici 
imagine 

conținut și for- 
încercat de o 

modestie : vrea

lumina expresiv, cu o anu
me violență a desenului, ele
mentul important in sensul 
Vieții cuprinse, Jn ql. ,

Prea multă mobilitate poa
te să fie uneori semnuP de
rutei. Nu este cazul- -lui 
Gheorghe' Iovian pentru că, 
în tot ce întreprinde, se vă
dește caracter. Artiști de fe
lul lui merg un timp, in ca
drul obștii, intr-un soi de 
stimabil anonimat ca Să iz
bucnească apoi, ca și ' cind 
totul- iese din miracol. ' Este 
extrem de prețios caracterul 
In artă, el fiind, dintotdeau- 
na, cauza tuturor operelor de 
seamă. Portretul, pictat, care 
apare în reproducere este din 
anii studenției in București. 
Acum Iovian este lucrător al 
unei întreprinderi din Ora
dea, a participat la unele ex
poziții de grup, pregătește o 
selecție pentru o expoziție 
personală in Ungaria. Tablo
urile sale impresionează pu
ternic atit publicul cu o pre
gătire estetică normală, cit și 
pe specialiști. Chestiune doar 
de timp pentru ca dotarea lui 
excepțională să împlineas
că o operă întreagă. Cu 
Gheorghe Mazilu, Sorin Du
mitrescu, Virgil Mancaș. Ni- 
colae Georgescu, Csaba Zem- 
leny, cu Gheorghe Io
vian și alți cîțiva se alcă
tuiește o bună generație- de 
pictori de imagine nouă.

TUDOR OCTAVIAN

concurs cu 
tm purice, 

ce mi-a fost 
Emoției ii. pun

ongres al U.T.C. 
a tinerilor la 
nilor de plan 
iieșite în urma 
ividuale privind 
njamentului solemn4
ușă dezbaterii, a constituit un

PENTRU FETE : rochițe pen
tru preșcolari ; rochițe din zefir 
caro (ci. 
olandină 
olandină 
din stofă
fuste plisate pentru 
halate de protecție din olandi- 
nă.

PENTRU BĂIEȚI - pantaloni 
scurți din doc (cl. I—VIII): că
măși din zefir caro (cl. I—IV): 
cămăși pentru pionieri ; costu
me din stofă (cl. I—XII); pan
taloni din stofă (cl. I—XII).

Un frumos debut în viațăXt Cit 
rtss de 
ce frici. ____ __
- uremi loewî cinci pe care 
--»n daM* fa final. Anul 
oresto cveam experiență. 
V-c— p-ezentat mai liniștită^ 
—_ n: riperă pe Aline fi* 
m **—-t load 2 pe tară.

dedioef succesul meu or- 
ritafW U.T.C. — colecti- 
to~. de tineri comuniști in 

căruia am găsit in- 
to-tz'—s sprijin și ajutor 
tal Af tren din tot sufle- 

“x *t rrerie atacuri ale me- 
uatoto. ai oiseosed ecou 

*tta znor ttoere care 
m cuxcscst senti- 

ăn a! num-

(Urmare din pag. I)

fî râ peo-
tot.

rv pL ti~v£ rt mi

C«

tă vîrstă. opere de Saint-Beuve, 
Taine. Reclus. Michelet ..Ames- J 
tecam. notează el. lecturi bune 
cu cele mai puțin bune, cele se
rioase cu cele mai puțin se
rioase. isroria cu ficțiunea. Dar 
in toate mâ cufundam cu o plă
cere nespusă, pricinuită de de
lectarea literară și emoția sen
zuală".

Desigur, listele cărților citite 
în copilărie, ca si metodele de 
lectură pot fi diferite de la o 
persoană la alta. Ceea ce mi se 
pare demn de remarcat și reți^ 
nut pentru orice tinăr este însă 
acea preocupare pentru cufun
darea in lectură, despre care 
vorbește Maurois. și în special

o-

9

K

/

r-țta* *■ Bar

A

1

ne e pămîntul...

■ade Tf-i 
rr*.— «

tfe M ____
Iex. C« cse* art âs er> c r U 
decret rfw x*—i de rte-
wxres ^ourzi pe
tos:e i fonir Hm. aert n- 

ri Srr*-
m. U» evyor fi .?-?rr-xTt

si »r--rrce,
nâKxt pe tîoxm t

pe-rr-x «e>-
RaBfâo? irrxyxscx. Kri_-z.te 
res m ixrr-n txc se «-«
cdrx: Lrrtr: rix: rrracte rirerx 
Cîn notie tosrepnei^xn ele ore- 
șutoL txr drepr. vec-uze.
țișnește e^itacre o
derM. Le eeM!eH eept* »* •* 

se rzâice «ar*, porțz s^e
orașuhr. eriirx
Porțile Uskszx. r fi ti-
nerîi veșuisu, ta rpeczecdz. ’. pe 
care l-az. prezentoi w ceats.1: 
in cadrai eossametoi .Dr** de 
gloru" to el căru june, jec 
parte au erocst cu renerațze fi 
entuziasm reroiuționG^ cele 
două mem bitoln, cea xntejeeseă. 
de Is Porți'.e Serermutos, dzn 
August 1944, precum fi cea 
constructivă, dor nu wîs» p&pn 
bărbătească de le Porțile de 
Fier, dfn ultimul decenta. Legă
tura pe care au făcut-o ei. in 
timp și spațiu, in acest timp și 
spațiu de naștere fi creștere a 
lor, cum ne place să spunem, 
decurge organic, vital, de ne
despărțit din viața insâși, justi- 
ficind încă o dată acea înscriere 
a manifestării lor in marele 
drum de glorii ce vine de de
mult și de departe al poporului 
nostru. Evocări similare aveam 
să urmărim cu lacrimi de emo
ție in ochi, alături de veterani 
ai luptelor de acum 32 de ani și 
la Cărei, sub măreața umbrire a 
monumentului ostașilor români 
care au căzut aici pentru elibe
rarea de sub dominația fascistă 
a ultimei palme de pămint ro
mânesc, și la Sf. Gheorghe, unde 
privirile statuii aceluiași brav 
ostaș român scrutează orizontul 
de edificii impunătoare ale ora
șului.

Scriu aceste rinduri .la Covas- 
na, localitate cunoscută altădată 
numai prin destul de primitivele 
sale băi. De la fereastra edifi
ciului cu zece etaje in care mă 
aflu, unul din hotelurile care 
străjuiesc moderna bază de tra
tamente construită în ultimii 
ani, am in față toată priveliștea 
Covasnei: Combinatul de -plăci 
fibro-lemnoase și mobilă din a-

(t

gării, halele țesătoriei 
ze mere rafinament a cooperă
rii meșteșugărești „Avintul\ 
r-trute to partea 
r'zșu!ui. filatura 

rpitâtol de 
r-ce ds» platoul 
fz-âraetoatoi sat .
rrriSe? de o aleasă ținută arhi- 
teetotod și atort gospodâreas- 
ci. n-^leul de blocuri de locu- 
•xx.e pLsnd expansiune, ridi- 

te de centrul ci-

meșteșugărești „ 
de sud-vest a 
de lină de la 
boii cardiolo- 
răsâritean al 
Voinești, azi

s-s înălțat 
_ _ sn nou ho- 

aatitortot tto tondarile rin- 
tmst. de ademenea, 
exes csre au ce- 
«eufrie de-a drep

tul ’’T’xcxLacje aferne ce Co- 
rxrK. to_________bazei de tra-
tsaegad ti s fcatefrtfjr dta cen
tru re tzpă f> se cord piatră 
pez—u «<m se croiesc
aendd straM, tr—rrfe ca-
wx-xirs li aZe cr'cltnlui. Un 
wxr r-rfri ftjrszzi <to două 
rert: xjtori. Comma fi Voi- 
xefs:. Ircxzre de fi ma-
fbian de reoc&r-.. «mcuU «j- 
tfc» coc to cat H rsxrcprxaderi, 
tu ^mtzere, ta risap
n U «rtac. cvpai »i
sncețe pe tonale seelniar. H- 
ceu «a sâ-F ctare cimecele, 
-r—i-rer?-. n vnogiiâflmr. pe e- 
cees-r. sceto s toses de c.Xwi.

s>esp^, pcr-i-.fi de o 
fzerbtote z-z“zr.e ti o epz’-d gri
jă pr-.’.-z. toci frti îârr:, indzfe- 
rent to Itoto to can a toed- 
țoi fi rofiessoa tarii curfnful 

prp-norsfi zesbitut dz 
Pertuiul Cannm P.vtoi, c fd- 
ast n eponto izbtoto a tara- 
recției narxinele armcie sntifcs- 
riete ti ntitonortotizto to în
semne pentm Romdme contem- 
porane piatra d* honr a unui 
drum cu adevărat de glorii. Un 
drum de. glorii al etna jnceput 
il constituie manie jertfe de tin
ge. uriașele eforturi matinale 
depuse sub deviza „Totul pentru 
front, totul pentru victorie*, in
tr-un cuvint abnegația patrio
tică a unui popor hotărit nu nu
mai să-și facă simțit aportul 
decisiv in zdrobirea fascismului 
hitlerist, ci să scrie astfel noi 
pagini de epopee in istoria sa 
și a lumii.

De la fereastra mea. printre 
atitea edificii și locuri care-mi 
atrag luarea aminte, printre 
bolțile încărcate de fructe ale 
grădinilor, in piața din răscrucea 
în care vechea Covasnă fuzio
nează cu Voineștii, mi se im
pune privirii statuia care amin
tește aceeași vitejie, a luptelor 
pentru eliberarea patriei de sub 
dominația fascistă declanșate in 
acel August renăscător al isto
riei noastre, 
pe soclul ei.
pretutindeni, pentru că ele au 
același înțeles adine și legendar 
precum însăși istoria noastră : 
„Glorie eternă ostașilor armatei 
române !"

„De eroi ne e pămîntul !u — 
are dreptate Poetul.

Covasna , 18 august 1976.
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Știu ce scrie 
Cuvinte întilnite

crearea acelei stări care asigură 
cufundarea in citit cu nespusă 
plăcere. Japonezii consideră că 
nu incapacitatea copiilor sau ti
nerilor. nu presupusa lor lipsă 
de inteligentă. îi face să nu în
vețe. ci lipsa acelei voințe care 
să-i determine a sta ore in șir 
concentrați asupra cărții, și, 
mai ales, de a obține plăcerea 
necesară pentru a săvîrși acest 
act.

Ca orice tinăr, desigur. Mau
rois simțise in anii lipsei de ex
periență tentația de a se lăsa în 
voia faptelor mărunte ale zilei, 
la ..dispoziția scurgerii timpului. 
Ca multi alții era pe punctul de 
a fi stăpînit el de timp, și nu 
,in,vers. Maurois aflase însă — de 
la părinți — din primele cărți, 
iar mai apoi de Ia un filosof 
care i-a fost profesor. Emile 
Chartier, celebrul Alain — că 
fără descoperirea secretului de 
a pune plăcere în tot ceea ce faci 
este imposibil să fii fericit in 
viață. Ori cit de. grea, aricit de 
neplăcută ar fi' foșt o activitate 
despre care știa că îi este utilă 
trebuia făcută cu plăcere... Și 
iată. că. deși unora le poate 
părea paradoxal, chiar dacă era 
căutată în lucruri aspre, plăce
rea venea : nu se lăsa așteptată. 
Memorabilă este. în acest sens, 
relatarea lui Maurois despre 
anii -milltăriei. Terminase liceul 
ia chip strălucit, dar jntre prin
cipiile esențiale ale vieții sale 
însușite mai mult teoretic pînă 
la J8 ani. se afla și . acela că 
fără ordine și disciplină nu se 
poate realiza nimic. Și-a pro
pus. deci, să-și oblige propria 
ființă la ordine și disciplină, 
care însemna, in fapt, program 
foarte exact de lucru, sculare La 
ore foarte matinale, regim de 
activitate milimetric fixat, ca
pacitate de a te supune coman
damentelor exterioare ție. cele 
mai importante, perseverenta in 
atingerea telului propus. Nici o 
scoală nu i s-a părut mai 
bună în acest scop decit... ar
mata. acea școală pe care, a- 
proape din principiu, orice tinăr 
care se socotește poet. artist, 
consideră normal s-o ocolească, 
dacă nu chiar s-o disprețuias
că. Respins la recrutare, ca ur
mare a debilității fizice. Mau
rois a căutat ..protecții 4 — nu 
ca să fugă. ci ca să intre în rîn- 
du! celor ce-și satisfăceau sta
giul militar. ..Aș fi considerat — 
scria el mai tirziu — ca o ne
norocire să nu fiu acceptat". 
Viața nu era ușoară in cazar
mă. dar pentru că dorea să trea
că prin școala ei. a sfirșit prin 
a stoarce și de la ea satisfac
ții. ..Asa cum am îndrăgit li- 
ceuL am îndrăgit curind și re-' 
gimentul"....... Și iată că mi-a
fost dat mie. care as fi putut 
atit de ușor să nu fiu militar, 
dacă as fi dorit-o. să petrec in. 
armată mai mult de opt ani din 
viață4* scrie în ..Memorii", — 
opt ani J — impresionantă fiind 
?jota cu ..moft’i!4*. cu ..nu“-ul 
preconceput cu acea stare diz
grațioasă care refuză orice an
gajare din inimă, conducindu-te 
la o atitudine mizeră, de om 
căruia ii plouă și-i tună fără 
încetare. Și. dimpotrivă : plăce
rea de a accepta viul vieții, lec
ția ei plastică, orîcit de grea ar 
fi fost: dorința de a trece, cit 
ești tinăr, prin experiențele 
cele mai dificile, ca să te for
mezi.

Dar. mai ales. memorabilă 
este, in ceea ce-1 privește pe 
Maurois, o altă experiență» ta 
ziua cind țermtaș. -liceul cu 
..premiul de onoare44 pe care i-1 
înmina insusi primarul orașului 
in sunetele triumfale ale marsil- 
lezei. s-a apropiat de el Alain, 
profesorul de filospfie, ,.E foarte 
bine, mi-a spus, notează Mau
rois. cu o singură condiție, să 
înțelegi că ast-a nu înseamnă 
nimic... Acum trebuie să tră
iești... Ce ai de gînd să faci ?“. 
Trecut din premiu în premiu, se 
obișnuise cu viața studioasă. 
I-ar fi plăcut să devină scrii
tor. și. pentru orice eventualita
te. se hotărîse să îmbrățișeze 
cariera didactică, să intre' ta' in- 
vățămînt. Alain i-a spus însă 
fără ocoliș că, dacă e mai co
mod. oferind și unele șanse, 
drumul ales îl putea conduce la 
destule primejdii. . Expresia e- 
xactă : nu ești copt. „As vrea 
să te văd-luertad in fâl?rică. a 
continuat Alain. . (.•..) ■; Acolo vei 
urmări atent munca .oâhiehilor. 
Iată un frumos debut în. viată", x 
Tatăl lui a îmbrățișat cu plă
cere ideea. deși avea suficiente 
posibilități materiale. Era vorba 
de o fabrică don cretă;- de posta
vuri. ..Nu prea eram tentat, no
tează Maurois. Ce să fac eu. 
cititor al lui Platon :și al lui 
Deseartes. printre stivele de 
postav.. printre mașinile unsu
roase ,$r printre mormanele de 
lină brută ? De ce șă accept o 
viață grea^ aproapă fără va
canță. departe de’ cărțile "mele 
iubite, cînd nimeni nu mă oprea 
să duc existenta pentru care mă 
simțeam într-adevăr făcut? Și 
totuși, cind- îl auzeam pe Char
tier (Alata) și pe tata; cele două 
ființe pe care le admiram cel 
mai mult pe lume, djndu-mi a- 
celași sfat, nu puteam rămîne 
indiferent44.

Iată. deci, din nou. din cauza 
lui trebuie și a lui este nece
sar. un refuz al ..moftului", o 
transformare a nedpritului (ini
țial) într-o sursă activă. con
cretă. de satisfacții. Armata ii 
impregnase multe deprinderi, il 
învățase multe lucruri — ordi
nea. meticulozitatea, răbdarea, 
perseverenta, capacitatea de a 
asculta și de a comanda, ca
pacitatea de a înțelege viața și 
problemele altuia/ de a judeca 
cu nepărtinire. trăirea adevăru
lui că bucuriile cele mai mari 
sînt cele ce rezultă din obține
rea perfecțiunii la scară colec
tivă. Munca in fabrică i-a între
git cunoașterea cu ideea eficien
tei. cu știința stăpinirii relații
lor dintre oameni, l-a condus 
spre un umanism profund, l-a 
ajutat să fie realist, să înțe
leagă concret ce înseamnă pro
gresul pe toate planurile, și in 
special în .domeniul economicu
lui. să lupte pentru realizarea 
lui.

..Acceptă să trăiești !“ Să tră
iești cu adevărat. Iată cum aș 
sintetiza, aici, sfatul pe care cei 
doi îndrumători ai tînărului ab
solvent. tatăl și profesorul filo
sof — ..ființele cele mai admi
rate44 — il dăduseră lui Maurois 
la sfîrșitul liceului,

Adică atunci cind — dorindu-i 
un ..frumos debut în viață" — îl 
îndrumaseră spre experiența 
muncii producătoare de valori 
morale. înainte de orice altce
va...

BAIA MARE: Au început lucrările de amenajare 
a Muzeului etnografic interzonal

La Baia Mare, la poalele 
Dealului Florilor au început 
lucrările de amenajare a Mu
zeului etnografic interzonal. 
Aici vor fi amplasate gospodă
rii complete din zonele etno
grafice maramureșene Lăpuș, 
Chioar. Codru. Oaș și Cimpia 
Someșeană. precum și din zo
nele de confluență din județele 
limitrofe Sălaj și Bistrița-Nă- 
săud. Totodată, aici sînt în 
plină desfășurare lucrările de

amenajare a unui țnuzeu de 
artă populară românească. Pe 
linia preocupărilor dfe valorifi
care a bogatului 'tezâur al ar
tei populare maramureșene, la 
Sighetu Marmației a fost dat 
de curind in cireuitul . : 
un muzeu etnografic in aer li
ber al Maramureșului; ‘ 
Tg. Lăpuș jeste în cqrs-, de or
ganizare un muzeu etnografic 
in aer liber al Țării Lăpușului.

turistic

iar la
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MESAJE ȘI TELEGRAME 
DE FELICITARE

Cu prilejul celei de-a 32-a 
aniversări a eliberării patriei 
de sub dominația fascistă, to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, și tovarășului 
Manea Mănescu. prim-mi- 
nistru al guvernului, le-au 
fost adresate mesaje de feli
citare din partea a numeroși 
conducători de partid și de 
stat.

Au adresat telegrame :
Aristides Pereira, pre

ședintele Republicii Capului 
Verde ;

General de corp de arma
tă Mobutu Șese Seko Kuku 
Ngbendu Wa Za Banga, pre- 
ședihte-fondator al Mișcă
rii Populare a Revoluției, 
președintele Republicii Zair;

Colonel Moamer El-Gedda- 
fi, președintele Consiliului 
Comandamentului Revoluției 
al Republicii Arabe Libiene;

Arnoldo Martinez Verdugo, 
secretar general al P. C. 
Mexican ;

General de brigadă Teferi 
Bante, președintele Consi
liului Administrativ Militar 
Provizoriu și al Consiliului 
de Miniștri al Etiopiei Socia
liste ;
1 James R. Mancham, pre

ședintele Republicii Sey
chelles ;

Ilias Iliou, președintele 
Uniunii Democratice de Stin
gă din Grecia ;

Pompeyo Marquez, secre
tar general al Mișcării pen
tru Socialism din Venezuela;

Thomas Keller, director al 
Centrului european pentru 
învățămintul Superior al 
U.N.E.S.C.O. ;

Sadruddin Aga Khan,

înalt comisar al O.N.U. pen
tru refugiați ;

Habyarimana Juvenal, ge- 
neral-maior. președintele 
Republicii Ruanda și pre
ședintele fondator al Miș
cării Revoluționare Naționale 
pentru Dezvoltare ;

Abdel Salam Dajani, di
rectorul Centrului de Infor
mare al O.N.U. din Bucu
rești ;

Abdel Rahman Khleifowi, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Arabe 
Siriene ;

Hedi Nouira, prim-minis- 
tru al Republicii Tunisiene;

Alberto Demîcheli. pre
ședintele Republicii Orienta
le a Uruguayului :

General Hugo Banzer Sua
rez, președintele Republicii 
Bolivia ;

Gemal Biedici, președinte
le Consiliului Executiv Fe
deral al Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia ;

Mario Soares, prim-minis- 
tru al Portugaliei ;

Constantin Karamanlis, pri
mul ministru al Greciei ;

Malcolm Fraser, prim-mi- 
nistrul Australiei ;

Comitetul Central al Parti
dului Comunist din Vene
zuela ;

Jorge Del Prado, secretar 
general al Partidului Comu
nist Peruan și V. Râul Acos
ta, secretar general adjunct 
și responsabil al relațiilor in
ternaționale ;

Ingrid, regentă a Dane
marcei ;

Comitetul Central al Parti
dului Muncii din Spania ;

Meir Talmi, secretar gene
ral al Comitetului Central al 
Partidului MAPAM. Naftali 
Feder, secretar politic si Pe
rot Merhav, secretar depar- 
tamenta] internațional.

AGEXinA
TELEGRAME

Primul-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MANESCU, & primit din partea președintelui Consiliului 
de Miniștri al Republicii Italiene. GIULIO ANDREOTTI, următoarea 
telegramă :

Mi-a produs deosebită jjlăcere amabilul mesaj pe care ați bine
voit să mi-1 transmiteți cu ocazia numirii mele în funcția de pre
ședinte al Consiliului de Miniștri.

Cu certitudinea unei tot mai utile colaborări între cele două țări 
ale noastre, vă adresez, la rîndul meu. cele mai Sincere urări de suc
ces în activitate și pentru fericirea dumneavoastră personală.

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii. Socialiste. Româ
nia. George -Macovescu. a pri
mit o telegramă prin care mi
nistrul afacerilor externe al

Republicii Italiene, Arnaldo 
Forlani.- mulțumește pentru fe
licitările ce i-au fost adresate 
cu prilejul numirii «ale în 
această funcție.

FIECARE TlNÂR SĂ PRESTEZE 0 ACTIVITATE UTILĂ SOCIETĂȚII

A

In dezbatere: „Proiectul Legii privind
recrutarea și repartizarea forței de muncă"

și „Proiectul Legii privind încadrarea
într-o muncă

Sînt o femeie simplă. De mic 
copil, părinții m-au învățat să 
muncesc. Cuvintele mari rosti
te de tatăl și mama mea le-am 
preluat și le transmit la rindul 
meu copiilor pe care ii am. 
Aceleași cuvinte le spun, ace
leași îndemnuri și sfaturi le 
dau. Vreau să nu-mi reproșeze 
niciodată că nu i-am învățat, că 
nu i-am călit pentru viață. De 
aceea, pe cel mic. pe Ilie, il 
port tot timpul după mine la 
cimp. unde face ce-i spun și 
cum îi arăt eu. Cel mare. Mir
cea. lucrează în fiecare vacanță 
pe un șantier de construcții. 
Ascultindu-1 cum' îrnî vorbește 
despre respectarea programu
lui de lucru al șantierului, des
pre respectarea ordinii și disci
plinei îmi crește inima de bucu
rie. îmi dau seama că nu l-am 
crescut și educat degeaba.

Cunosc insă și cazuri de pă
rinți cu posibilități materiale 
bune și care, pentru a arăta ce
lorlalți Părinți că-și iubesc nes
pus de mult odraslele, au recurs 
la fel si fel de procedee pentru 
a-î scuti chiar și de perioada 
de practică, de la școală. O dra
goste. după părerea mea. prost 
înțeleasă, și de unii și de alții. 
Pentru că timpul s-a scurs, fe
ciorii s-au făcut mari, au încer
cat să-și croiască drum in viață 
după modelul dat de părinți. Au 
intilnit insă obstacole peste 
care r.-au. putut trece pentru că 
trebuiau să muncească. De a-

.« î CAMPANIA AGRICOLĂ V.7

utilă a unor persoane apte
de muncă"

ceea. consider că prevederile ce
lor două proiecte de legi pri
vind recrutarea forței de mun
că. repartizarea și încadrarea 
fiecăruia într-o activitate utilă, 
vin in sprijinul nostru, al tu
turor. vin să trezească pe acei 
părinți și copii care nu au în
țeles încă suficient de bine sen
sul si rostul vieții.

FILOFTEIA PATRAȘCU, 
cooperatoare — Piatra-Olt

Cadru cit mai propice 
formării oamenilor in

Cele două proiecte de lege 
date publicității, privind recru
tarea și repartizarea forței de 
muncă și încadrarea într-o mun
că utilă a persoanelor apte de 
muncă constituie o nouă dovadă 
a grijii pe care partidul și sta
tul nostru o manifestă pentru 
om. pentru asigurarea tuturor 
condițiilor in vederea exercită
rii acelui drept care, in aceiași 
timp, este si o îndatorire patrio
tică: munca. Sînt cu totul de a- 
cord cu prevederile celor două, 
proiecte de lege, conriderind că. 
pe de o parte, ele precizează cu 
mai multă claritate cadrul le
gal al repartizărilor și . încadră
rilor in cimpul muncii, stabilind 
totodată si din punct de vedere 
juridic obligativitatea oricărui 
cetățean de a presta o muncă 
utilă «ocietății. conform princi-

piilor eticii și echității socialis
te. Desigur, noi am militat și 
pină acum pentru contribuția 
fiecăruia, după puteri și capa
cități. la ridicarea comunei pe 
noi trepte ale bunăstării, dar. 
in cîteva cazuri, ce-i drept pu
ține la număr, munca de con
vingere nu s-a arătat prea efi
cientă. Poate este la mijloc și 
o lipsă a noastră, a organiza
ției U.T.C.. a opiniei publice din 
Peretu. care n-a fost atrasă in 
suficientă măsură la acțiunile 
pentru responsabilizarea ceior 
cîțiva tineri de la noi, care, deși 
apți de muncă, se mai complac 
încă în situația de a vegeta pe 
spinarea familiei, a satului. Tin 
să-mi exprim satisfacția că le
giuitorul i-a inclus în comple
tul de judecată pentru aseme
nea cazuri pe asesorii populari, 
pe reprezentanții organizațiilor 
sindicale și de tineret, ceea ce 
lărgește cadrul in care se anali
zează o situație de această na
tură. însăși societatea hotârind. 
astfel, măsura care trebuie lua
tă. Fără îndoială, odată cu aju
torul r>e care il constituie pen
tru noi lucrătorii din olanele 
locale ale puterii de 
stat. aceste două legi ne 
obligă la o sporire a preocupă
rilor pentru crearea unui cadru 
cit ma: prooice muncii si edu
cației in spiritul ei. pentru ca
lificarea !n dt mai bune condi
ții a oamenilor, perrru asigura
rea respectări repartizării si 
încadrării lor în cimpul muncii 
potrivit pregătirii și cerințelor.

Ogoarele dimbovițene cunosc 
în aceste zile freamătul muncii, 
mii de lucrători ai cimpului ac- 
ționînd pentru urgentarea lu
crărilor specifice acestui sezon. 
Vin să confirme faptele lor de 
muncă, ritmul înalt imprimat 
lucrărilor de eliberare a tere
nurilor de paie, arăturilor, fer
tilizărilor, întreținerii culturilor, 
recoltării legumelor și furaje
lor, a inului pentru fuior și 
ulei.

TOATE FORȚELE MANUALE Șl 
MECANICE - LA ELIBERAREA 

TERENURILOR

giner Dumitru Simion, de la 
S.M.A. Nucet — poate și tre
buie să producă mai mult. Pen
tru aceasta am trecut la apli
carea unui întreg complex de 
operații — arături la mareadîn-, 
cime, administrarea de amenda
mente calcaroase și îngrășă
minte naturale, cantități cuprin
se între 5 000 și 10 000 kilogra
me la hectar. Experiența acu
mulată în decursul anilor, efec
tul aplicării acestor măsuri asu
pra nivelului, producțiilor ne-au 
determinat să înscriem în pla-

CIT MAI MULTE FURAJE PENTRU 
ANIMALE

ALEXANDRU MARTIN, 
președintele Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular al 
comunei Peretu, județul Tele

orman

..Ploile căzute in ultima vre
me ne-au cam ținut in loc — 
ne precizează Vasilica Ange- 
lescu. ajutor de șef de fermă la 
C.A.P. Dărmănești. De aceea am 
luat toate măsurile pentru a fo
losi din plin fiecare oră bună 
de lucru. Acum, avem ca lu
crare de primă urgență balota- 
tul, transportul și depozitatul 
paielor rezultate in urma sece
rișului la griu. Trebuie să creăm 
front de lucru tractoarelor pen
tru arat și pregătirea terenu
lui".

Pe una din tarlale, mecaniza
torii Ion Cătănescu, Dumitru 
Ileana, Dumitru Perșunaru ac
ționau de zor cu presele la 
balotat. într-un alt loc, 
cooperatori, din rindul 
ia am notat și cîteva 
— Ilie Sirbu, Georgeta 
ghici. Elisabeta Mărgărit, __
Filimon, Maria Georgescu, Ste- 
lian Rizea, Gheorghe Sava, Ion 
Vlăsceanu, Vasile Lungu — 
stringeau manual și încărcau in 
remorci paiele. La rindul lor, 
rutjeriștii Alexandru Crețu, Ni
colae Lupu, repartizați în aceas
tă zi de la S.M.A. pentru a asi
gura transportul paielor, nu se 
limitau numai la conducerea 
tractorului, ci lucrau alături de 
cooperatori. ..Chiar dacă la noi 
griul s-a recoltat mai tirziu, da
torită zonei de deal — ne spu
ne Nicolae Crețu — vrem ca 
eliberatul terenului să-1 termi
năm oda-ă cu ceilalți".

Raid înDîmbovița

OPINII - PROPUNERI

35 de 
căro- 
nume
Dră- 

Ion

PREGĂTIRI PENTRU VIITOAREA 
RECOLTA

nul din acest an efectuarea de 
lucrări de subsolaj pe suprafața 
de 1 500 hectare."

La Văcărești, Mircea Vodă, 
Sălcioara. Ghinești, Brătești, 
Perșunari și Nucet, adică în 
toate unitățile deservite de 
S.M.A.-ul amintit, aceste lucrări 
au demarat puternic și se află 
în plină desfășurare. Pină acum 
mecanizatorii Constantin Vișan, 
Nicolae Niță, Gheorghe Lăzâ- 
rescu, Gheorghe Curtașu, Ioni
că Petre, Valeriu Matu și cole
gii lor au executat lucrări -de 
subsolaj pe mai bine de 1000 
hectare.

Acum e timpul cind se gă
sesc, pot fi strînse și depozitate 
cît mai multe furaje. Zooteh- 
niștii cunosc bine că de felul 
cum acționează în această pe
rioadă depinde asigurarea hra
nei animalelor pe timpul iernii. 
De aceea ei acționează cu toate 
forțele la recoltatul și însiloza- 
tul furajelor. La C.A.P. Mircea 
Vodă cooperatorii Maria Toma, 
Elena Constantin, Alexandru 
Negoiță, împreună cu lucrăto
rii din zootehnie au cosit, trans
portat și însilozat lucerna a 
treia oară de pe toate cele 260 
hectare. Gheorghe Ilie și soția 
sa, care au in primire cite un 
lot de 40 bovine fiecare, folo
sesc timpul cind ies cu anima
lele la pășunat pentru a adu
na de pe cîmp tot ce poate con
stitui furaje- La C.A.P. Dărmă- 
nești, Gura Ocniței și alte uni
tăți agricole aflate în apropiere 
de păduri s-a hotărit ca uteciș- 
tii să recolteze și să conserve 
mari cantități de frunză. Pri
mul exemplu l-a oferit Gheor
ghe Stan, secretarul Comitetului 
comunal Petrești al U.T.C., care, 
împreună cu tinerii din comună, 
a recoltat însemnate cantități de 
astfel de furaje.

DUMITRU DUCA

In vii, la culesul strugurilor de masă

PRIMIRE
Tovarășul Ion Icnită, vice- 

prim-ministru al guvernului, a 
primit miercuri dimineața pe 
Otto Arndt, ministrul transpor
turilor din R. D. Germană.

La primire, care s-a desfășu
rat intr-o atmosferă cordiala, au 
participat Traian Dudaș. minis
trul transporturilor și telecomu
nicațiilor. precum și Joachim 
Ldschner. însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al R. D. Ger
mane la București.

SOSIRE
La invitația Consiliului Cul

turii și Educației Socialiste, 
miercuri după-amiază a sosit 
într-o vizită în țara noastră 
Gamal Oteifi, ministrul culturii 
$i informațiilor al Republicii 
Arabe Egipt.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni. oaspetele a fost salutat 
de Dumitru Popescu, președin
tele Consiliului Culturii si Edu
cației Socialiste.

Au fost prezenti dr. Hassan 
Dawood. ambasadorul Republi
cii Arabe Egipt la București, și 
membri ai ambasadei.

EXPOZIȚIE
Originale piese de ceramică 

cubaneză sînt înfățișate publi

cului. începînd de miercuri. în 
sala de expoziții a Teatrului 
Național din Capitală. Expoziția 
reunește numeroase obiecte de 
decor si podoabă realizate. în- 
tr-o tehnică modernă, de tineri 
ceramisti.

Această nouă prezentă expo- 
zițională cubaneză in România, 
au relevat Ion Pacea, vicepre
ședinte al Uniunii Artiștilor 
Plastici, și artistul cubanez Jose 
Fuster. cu prilejul inaugurării 
expoziției, se înscrie în cadrul 
relațiilor de colaborare cultu
rală dintre cele două țări, ofe
rind posibilitatea de a ilustra o 
parte din spiritualitatea unui 
popor cu bogate tradiții. Dubla 
valoare a ceramicii — de între
buințare și expresie — a făcu*, 
și în Cuba, din acest străvechi 
meșteșug, o îndeletnicire artis
tică deosebit de apreciată.

La vernisai au participat Ion 
Dodu Bălan, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii si Educației 
Socialiste, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne. oameni de artă și cul
tură. un numeros public.

Au fost de față Jesus Mendî- 
zabal. însărcinat cu afaceri ad- 
interim al Republicii Cuba la 
București, membri ai ambasa
dei.

Au fost prezenti șefi de mi
siuni diplomatice acreditați la 
București, alti membri ai cor
pului diplomatic.

TÎRGUL DE MOSTRE
BUCUREȘTI 76

Tîrgul de mostre de bunuri 
de consum deschis în Capitală 
atrage zi de zi tot mai mulți vi
zitatori. Miercuri la prînz, de 
pildă, numărul acestora s-a ri
dicat la peste 200 000. Numai în 
ziua de 24 august pavilioanele 
tîrgului au fost vizitate de mai 
mult de 45 000 de cetățeni din 
Capitală și din țară, precum și 
de oaspeți de peste hotare care 
se află în țara noastră, număr 
record în istoria tîrgurilor de 
mostre de bunuri de consum 
organizate pînă acum în Capi
tală. De mult succes se bucură

produsele noi sau modernizate, 
realizate din materii prime in
digene.

In cadrul tîrgului, specialiștii 
din întreprinderile comerciale și 
cei din unitățile producătoare 
continuă tratativele în vederea 
contractării produselor expuse, 
pentru anul 1977. în acest scop 
se alcătuiesc colecțiile, se sta
bilesc cantitățile necesare, ur- 
mărindu-se în permanență lăr
girea continuă a gamei sorti
mentale, promovarea pe scară 
largă a noului.

INSTITUTUL DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI

anunța

scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice :

1. Asistent la catedra de Mașini de construcții, disciplinele : 
Mașini și acționari hidraulice. Mașini construcții și procedee 
de lucru, motoare termice, Mașini de construcții, poziția 28 din 
statul de funcțiuni.

Candidații la concurs vor depune la Secretariatul rectora
tului Institutului de construcții, Bd. Republicii nr. 176, în ter
men de 15 zile de la publicarea acestui anunț, cererea de în
scriere împreuna cu actele prevăzute de Legea nr. 6 privind 
statutul personalului didactic din R.S.R. publicat în Buletinul 
Oficial, partea I nr. 33 din 15 martie 1969.

Cei ce funcționează intr-o instituție de invâțămînt superior 
sînt obligați să comunice în scris rectorului acesteia înscrierea 
la concurs.

Concursul se va ține la sediul institutului in termen legal.

Proiectul Legii privind încadrarea intr-o muncă utilă a unor 
persoane apte de muneă consacră principiul fundamental în
scris in art. 18 din Constituția Republicii Socialiste România, 
in care se prevede dreptul la muncă al fiecărui cetățean, 
precum și normele cuprinse în Codul principiilor și normelor 
muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și echității socialiste 
potrivit cărora munca reprezintă criteriul fundamental de 
apreciere a fiecărei persoane. Esențial ni se pare a fi faptul 
că înainte de a se lua măsuri de către organele de stat îm
potriva acelora care încearcă realizarea de ciștiguri pe alte 
căi decit prin muncă și care refuză sistematic să se încadreze 
într-o unitate socialistă, și anume obligarea de a presta mun
eă prin hotărîre judecătorească, persoanele respective sini 
puse in discuția adunării cetățenești, un rol important in a- 
cest sens revenind opiniei publice care trebuie să acționeze 
pentru educarea și ridicarea gradului de conștiință socialistă 
al acestora. Pornind de aici, am dori să facem cîteva pro
puneri ;
• La art. 3 alin. 3 consi

derăm că ar trebui să fie în
chise și persoanele care pres
tează muncă la domiciliu in 
condițiile legii.

• La alin. 3 al aceluiași 
articol propunem să fie in
cluse persoanele care îngri
jesc un membru de familie 
a cărui sănătate, dovedită cu 
acte medicale, impune o ast
fel de asistență : modifica
rea textului in sensul excep
tării de La obligația de mun
că a femeilor ..căsătorite sau 
cu copii, care i>i îngrijesc 
copiii**.

• Potrivit art. 9 alin. 4 din 
proiect, hotărirea judecăto
riei este definitivă și execu
torie. Pentru a asigura con
trolul soluțiilor pronunțate, 
considerăm că esie căzui ca 
hotărirea judecătoriei să fie 
executorie, dar supusă re
cursului exercitat de procu
ratură. Pe aceeași linie pro
punem modificarea art. 9 
alin. 3 și 4 in sensul ca la 
judecarea cauzei, in afară de 
participarea obligatorie a re
prezentantului Direcției pen
tru probleme de muncă și 
ocrotiri sociale, să fie citați 
părinții sau Tutorele minoru
lui între 16—18 ani, eu par
ticiparea procurorului.

lificare a persoanelor în 
cauză. Considerăm că în ca
zul părăsirii locului de 
muncă sau de calificare, ori 
a sustragerii in orice mod de 
la obligația prevăzută de ho
tărirea judecătorească, este 
necesar să se instituie, pen
tru persoanele in cauza, și 
alte sancțiuni contravențio
nale pentru o perioadă pină 
la 6 luni, aceasta constituind 
o modalitate de respectare a 
hotăririi judecătorești. A- 
ceeași măsură considerăm că 
ar trebui luată și cu privire 
la persoanele care, după ce 
execută timp de un an mun
ca la care au fc«t obligate 
prin hotărirea judecătoreas
că. isi reiau viața parazitară.

DUMITRU POPESCU 
PETRE ANGELESCU 

consilieri juridici

lui spre învățămintul liceal 
de specialitate dar să .li_.se 
asigure și acestora posibili
tatea continuării studiilor în 
învățămintul superior.

CHIRU CONSTANTIN
Ploiești

Acolo unde terenurile 
eliberate, mecanizatorii 
cut la efectuarea unor 
de mare importanță pentru vii
toarea recoltă. „Pămintul mul
tor ogoare dimbovițene, format 
în mare parte din soluri pod- 
zolice — ne informa tînărul in-

au fost 
au tre- 
lucrări

in urmă cu cîteva zile, lucră
torii fermei numărul 4 viticol — 
condusă de maistrul horticol 
Cornel Stoenescu — din cadrul 
I.A.S. Urziceni au început cu
lesul strugurilor 
nic, incepind de 
dimineață, peste 
tori muncesc de 
tîrziu, culegind 
tîndu-i și incărcindu-i în mij
loacele de transport ce sosesc 
fără întrerupere din cele mai 
diverse colțuri ale țării : Bucu
rești, Cimpina, Galați, Brașov, 
Piatra Neamț, Sinaia, Bacău, 
Ploiești, Suceava etc. Atît șeful 
fermei. Cornel Stoenescu. cit și 
tinăra ingineră stagiară Alexan
drina Weiheimar iși fac cu 
competență și dăruire profesio-? 
nală datoria, organizînd activi
tatea lucrătorilor, veghind asu
pra calității efectuării culesului 
și operațiunilor de sortare. 
Transportul strugurilor din vie 
la șoproanele de sortare este a •

de masă. Zil- 
la orele șapte 
170 de lucră- 

zor pină seara 
strugurii, sor

sigurat de mecanizatorii Dinu 
Toma, Stoian Ivan și Ene Petre 
a căror activitate nu cunoaște 
întrerupere. După cum. fără 
preget, zi de zi, de dimineața 
pină seara, lucrează și muncito
rii din echipele conduse de Dinu 
Ștefan. Radu Păun și Păun Gh. 
Stan. Odată cu muncitorii'sezo
nieri — majoritatea femei — din 
Coșereni, Alexeni, Malu Roșu, 
Urziceni, Moldoveni. și Jilavele 
s-au prezentat la lUcru și nu
meroși elevi aflați în vacantă 
veniți să dea o mină de ajutor, 
la recoltarea grabnică a strugu
rilor de masă. între acești vred
nici tineri amintim pe Grigore 
Tudorița, Coman Tudorița, Za- 
raschi Stana și Simion Gina, e- 
levi ai școlilor din compnple în
vecinate.

AL. DOBRE

• In art. 10 din proiect se 
prevede câ. In caz de neres- 
pectare a hotâririi judecăto
rești. punerea în executarea 
acesteia se face de organele 
de stat, care vor asigura în
drumarea. supravegherea și 
prezența permanentă La 
locurile de muncă sau de ca-

• Consider că ar trebui fă
cute niște precizări in ca
drul art. 10 și 11 din proiec
tul Legii privind recrutarea 
și repartizarea forței de 
muncă. Din cuprinsul art. 10 
reiese că repartizarea și în
cadrarea în muncă a 
absolvenților licee
lor de specialitate se face in 
termen de 30 de zile de la 
data absolvirii. înseamnă că 
absolvenții liceelor de spe
cialitate nu se mai pot pre
zenta la examenul de admi
tere în învățămintul supe
rior. Din cuprinsul art. 11 
înțeleg că numai absolven
ții liceelor teoretice au a- 
ceastă posibilitate. Cred că 
este foarte bine să se proce
deze la orientarea tineretu-

• în afară de obligațiile 
privind încadrarea în mun
că, desfășurarea unei activi
tăți utile societății noastre 
socialiste, cele două proiecte 
de legi vin foarte mult în 
sprijinul tinerilor prin pre
vederile care stabilesc res
ponsabilitățile precise ale or
ganelor însărcinate cu re
crutarea și repartizarea for
ței de muncă, cu pregătirea 
noastră profesională. în a- 
cest spirit și pornind de la 
propria-mi experiență, aș 
dori să fac și eu o propu
nere.

Am absolvit liceul real 
umanist in 1970. După aceea 
am. funcționat pe la diverse 
școli ca profesoară suplini
toare. Pină la urmă m-am 
încadrat în uzină ca munci
toare necalificată. Aici am 
urmat cursurile de calificare 
la locul de muncă și după 8 
luni am obținut certificatul 
de sudoriță. Cred că am ales 
drumul cel mai bun. Dar 
per.tru a scurta acest drum, 
pentru ca absolventul să sa 
poată încadra direct in pro
ducție, cred că in proiectele 
de legi ar trebui să se stipu
leze direct obligația școlii, a 
Ministerului Educației și In- 
vățămintului. a unităților e- 
coaomice in care se desfă
șoară practica productivă de 
a crea condiții optime tutu
ror elevilor pentru a obține 
un atestat de calificare odată 
cu absolvirea școlii. Atelie
rele școlare să fie mai bine 
dotate și activitatea practică 
ia atelier sau in uzinele pa- 
tronatoare să fie astfel orga
nizată incit la absolvire ti
nerii să obțină nu o hîrtie 
fără acoperire, ci o meserie 
pe care să o poată profesa 
imediat.

IULIANA CSUTAK, 
muncitoare la Fabrica de 

scule Sf. Gheorghe, 
jud. Covasna

SPORT « SPORT «SPORT • SPORT

CUPA „SCÎNTEII TINERETULUI LA TENIS
NEAMȚ: în județul 

campionului — mare 
concurență

Timp de două zile — 21 și 22 
august — pe terenurile de tenis 
de la Complexul sportiv „Ceah
lăul" din Piatra Neamț s-au 
desfășurat întrecerile etapei ju
dețene a „Cupei Scînteii tinere
tului la tenis", la care au parti
cipat 80 de sportivi, calificați in 
faza anterioară, pe localități și 
centre de comune. întrecerile 
au fost deosebit de dirze și de 
un bun nivel tehnic și spectacu
lar. Este și firesc : județul 
Neamț a fost bine reprezentat 
la primele două ediții — Mihai 
Ciuntea devenind la ambele e- 
diții campion pe țară. Promo- 
vind în tenisul de performanță 
— este component al echipei Di
namo Brașov — a lăsat să a- 
pere prestigiul județului, pozi
țiile cucerite, un alt jucător va
loros. care nu este altul decit 
fratele său, Vasile Ciuntea, me
canic auto. Viitorul protagonist 
al finalei de la Costinești și-a 
apărat cu strășnicie șansele în 
turneul pe județ, învingindu-1, 
după o partidă dramatică, pe 
Ene Viorel, electrician la „La
minorul" Roman. în trei seturi : 
6—4. 7—9, 7—5. Pe locul trei la 
această categorie. 19—25 ani. s-a 
clasat strungarul Dumitru Con
stantin de la întreprinderea me
canică, tot din Roman. O luptă 
foarte, strînsă — după cum ne 
relata, ieri. Gheorghe Năstase, 
activist pe linie de sport la Co
mitetul județean Neamț al 
U.T.C. — s-a dat și la categoria 
10—14 ani. unde s-au intilnit 
doi colegi de clasă, care se cu
noșteau foarte bine. Viorel Că-

ciulescu și Gh. Anton de la 
Școala Mărceni — Bicaz, drep
tul de a participa la finala de 
la Costinești ciștigîndu-și-1 pri
mul concurent. Pe locul 3 — 
Adrian Popa din Roman. La 
fete, aceeași categorie. Mariana 
Lenețchi, de la aceeași școală, 
din Mărceni — Bicaz. învingin- 
d-o pe Adriana Gavrilescu 
(Școala generală din comuna Ion 
Creangă) și-a asigurat un bilet 
de călătorie spre Costinești ; 
pe locul 3, Elena Caia, comuna 
Hangu — anunțîndu-se una din
tre principalele pretendente la 
titlu. Un „avertisment" serios, 
deci, pentru gălățeanca Mihaela 
Dumitriu, deținătoarea titlului. 
Iată-i și pe ceilalți finaliști din 
județul Neamț : la categoria 
15—19 ani, fete: 1. Georgeta 
Lăcătușu (Liceul energetic Pia
tra Neamț), 2. Simona Govărel 
(Liceul „C. Hogaș", P. Neamț), 
3. Gabriela Lupescu (comuna 
Zănești) : băieți : 1. Lucian
Aramă (Liceul „Roman Vodă" 
din Roman), 2. Ion Năstase. (co
muna Gherăiești),.3. Vasile Bo- 
roșanu (satul Bistrița, comuna 
Viișoara) : categoria 19—-25 ani : 
fete : 1. Aspasia Sandu (profe
soară — Bicaz) care a învins-o 
pe Ana Damian din Roman, pre
zentă la ambele turnee finale 
pe țară, in două seturi : 6—1, 
6—1. Pe locul 3. — Eliza Năsta
se, asistentă medicală — Piatra 
Neamț.

C. VASILE

CLUJ: Succese, dar și 
îndatoriri uitate

Bilanțul cu care județul Cluj 
se prezintă în momentul de 
față la „Cupa Scînteii tinere-

tului la tenis" reține atenția in 
primul rind prin faptul că la 
faza pe municipii și orașe, in 
toate municipiile și orașele ju
dețului au fost organizate L. 
bune condiții fazele finale. Ele 
au cuprins un număr de peste 
7 000 de tineri de diverse cate
gorii, mulți dintre ei în egală 
măsură fiind pasionați ai teni
sului, dar și constructori ai 
propriilor terenuri. O enume
rare strictă ar fi nedreaptă 
pentru că atît tinerii din muni
cipiile Cluj-Napoca. Turda, Dej, 
cît și colegii lor din orașele 
Cimpia Turzii, Huedin și Gher
la, pot fi citați aici cu frumoa
se rezultate. Din păcate nu pu
tem trece cu vederea unele 
lipsuri care se manifestă încă 
în mediul sătesc. Dacă în co
mune cum ar fi Arghireș și 
Mociu există terenuri de tenis 
omologate. în altele însă. — 
enumerarea lor este destul de 
întinsă —• terenurile amenajate 
prin hărnicia și pasiunea tine
rilor așteaptă încă omologarea 
de la factorii județeni. Este 
limpede că în asemenea condi
ții mulți amatori ai sportului 
alb s-au aflat în situația de a 
nu se alinia la startul din a- 
cest an al „Cupei Scînteii tine
retului la tenis". Să sperăm că 
rezultatele ce se vor obține la 
faza finală pe județ, programa
tă pentru data de 29 august, 
vor constitui pentru cei vizați 
un motiv de atenție, prilej de 
reflecție swmai mult, de depășire 
a unor impasuri organizatorice 
care nu fac decit să umbrească 
frumoasele rezultate ale iubito
rilor tenisului din această par
te a țării.

Ș. CIONOFF

in

întreprinderea de utilaj chimic
„GRIVIȚA ROȘIE'

cu sediul in București, Calea Griviței nr. 357, 
sectorul 8

ÎNCADREAZĂ URGENT l

în conformitate cu prevederile legilor nr. 
12/1972 și 57/1974:
• ingineri în specialitatea sudură
• zidari
• betoniști
• fierar-betoniști
• dulgheri
• lăcătuși montatori
• muncitori necalificați
Relații suplimentare la telefon 654090 sau 

65 50 90, interior 300.

Sorții au docil in noile ediții 
ale competițiilor de handbal 

„Cupa campionilor europeni" 
și „Cupa cupelor”

Miercuri la Basel a avut loc 
tragerea la sorți pentru stabi
lirea jocurilor noii ediții a 
competițiilor de handbal ..Cupa 
campionilor europeni" și ..Cupa 
Cupelor". în competiția mas
culină a „C.C.E." Steaua va 
susține primul meci în depla
sare cu Pallamano Triest. iar cel 
de al doilea la București (în
tâlnirile tur-retur vor avea lpc 
in perioada 8—14 si 22—28 oc
tombrie). în ..Cupa campionilor 
europeni" la feminin. Universi
tatea Timișoara va juca direct 
în turul doi. Dinamo București 
va susține în „Cupa Cupelor" 
primul joc pe teren propriu In 
compania formației M.A.I. Mos
cova. returul desfășurîndu-se 
între 22—28 octombrie la Mos
cova.

Simbâtâ și duminică, 
finalele „Cupei tineretului** 

la atletism și popice
Finalele competiției de masă 

„Cupa tineretului" la atletism 
și popice pentru tinerii munci
tori din întreprinderi și institu

ții se vor desfășura simbătă 
28. și duminică. 29 august, la 
Ploiești, și vor reuni peste 400 
de sportivi calificați din fazele 
județene și ale municipiului 
București. Concursul atletic va 
cuprinde probele de 100 m, 
800 m. 1 500 m, săritura in lungi
me și aruncarea greutății, probe 
comune întrecerilor masculine 
și feminine. Competiția de

; merldtan
atletism se va desfășura pe sta
dionul „Petrolul", iar cea de 
popice in. sala specială a Casei 
de cultură a sindicatelor din 
Ploiești. Finalele Cupei tinere
tului de la Ploiești se desfășoa
ră în organizarea Comisiei 
sport-turism a U.G.S.R., in co
laborare cu U.T.C. și C.N.E.F.S.

TENIS

Tenismanul român Ilie Năs
tase. și-a făcut reintrarea in 
competițiile internaționale cu 
prilejul turneului de la South 
Orange, unde a jucat direct în 
turul doi. întrecind cu 6—1, 6—3 
pe englezul John Lloyd. ,

VOLEI

Competiția internațională de 
volei ..Trofeul Tomis" începe 
astăzi la Constanța, cu partici
parea selecționatelor masculine 
ale Bulgariei. R. D. Germane, 
Spaniei. Ungariei și României, 
în prima zi se dispută meciu
rile : România — Ungaria și 
R. D. Germană — Spania.

FOTBAL
Aseară la Atena, pe stadionul 

„Karaiskakis", selecționata di
vizionară de fotbal a României 
a intilnit într-un meci amical 
echipa locală A.E.K. Jocul s-a 
încheiat cu un rezultat de ega
litate : 3—3 (0—2). Punctele
echipei române au fost marcate 
de Dumitru, Boloni și Mulțescu.

★
Competiția internațională de 

fotbal pentru juniori „Cupa 
prieteniei", desfășurată in Bul
garia. s-a încheiat cu succesul 
echipei țării-gazdă. care a în
trecut în finală cu scorul de 3—0 
formația U.R.S.S. Alte rezulta
te : România — selecționata se
cundă a Bulgariei 1—0. Ceho
slovacia — R. p. D. Coreeană 
4—2. Polonia — R. D. Germană 
1—0. Cuba — Ungaria 2—1.

PRAHOVA : 8 500 de 
participanți la etapa de 

masă
In după-amiaza zilei de 22 au

gust s-au desfășurat la Ploiești 
ultimele partide din turneul fi
nal al fazei județene a „Cupei 
Scinteii tineretului la tenis". Sti
mulați de exemplul colegei lor 
de generație, gimnasta Mariuna 
Constantin, care a adus județu
lui prima medalie olimpică de 
argint, tinerii participanți au 
luptat cu însuflețire și. în ace
lași timp, cu deplină sportivi
tate pentru a-și demonstra buna 
pregătire, rezistența, fantezia, 
pasiunea. Ei^au fost urmăriți cu 
atenție și răsplătiți in repetate 
rtnduri cu aplauze entuziaste 
de numeroșii spectatori — în 
marea lor majoritate tineri 

care au venit să-i încuraje
ze. Pe locurile intii, in ca
drul celor șase categorii de virstă, 
s au clasat : Mihai Bădic. Doina 
Ignat — campioana de anul tre
cut, Adrian Tonescu, Aurelia 
Prună și Doru Moraru. Merită 
menționat că populara și deja 
tradiționala competiție a reunit 
in faza de masă « 500 de parti
cipanta iar in cea finală — a- 
proape o sută.

AL. ȘT.



Necesitatea soluționării pe cale

Manifestări prilejuite de Cooperarea

sărbătorirea zilei de 23 August româno-filipineză

pașnică a diferendelor dintre state
DEZBATERILE DIN CONSIUUL DE SECURITATE AL O.N.U.

IN PROBLEMA DIFERENDULUI GRECO-TURC FR VIND MAREA EGEE
ConsîHul de Securitate a reluat dezbaterile cu privire la dife- 

rendul dintre Grecia și Turcia in legătură cu Marea Egee. adop- 
tind. prin, consens, un proiect de rezoluție prezentat de dele
gațiile Angliei. Franței. Italiei și S.V.A.
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în cadrul manifestărilor con
sacrate sărbătorii naționale a 
poporului1 ' român, în capitala 
R.S.S. Armene — Erevan — a 
avut loc o adunare festivă,- la 
care au participat K. Dallakian, 
secretar alC.C. al P.C. din Ar
menia; G. ’ Petrosian, * vicepre
ședinte al Consiliului'de ' Miniș
tri, > M. Bahcinian. secretar >al 
Prezidiului Sovietului, Suprem al 
R.S.S. Armene, alți reprezentanți 
ai organelor de partid și ■ de 
stat din' republică. .

Despre sentnificația. ‘ zilei
23 August a vorbit R.( Kaplani- 
an. președintele Filialei din Ar
menia a Asociației ’de ■ prietenie 
sovieto-române, care a înfățișat 
succesele oamenilor muncii din: 
țara noastră, obținute sub’ con-. 
ducerea Partidului Comunist 
Român,-- în . edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
extinderea raporturilor de priete
nie și colaborare româno-sor 
vietice. S-a subliniat că o con
tribuție de cea mai mare însem
nătate la dezvoltarea acestor re
lații o reprezintă intilnirile și 
convorbirile dintre . tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Leonid Brejnev.

De asemenea, in capitala R.S.S. 
Letone — Riga — a fost orga
nizată o .adunare festivă, consa
crată zilei de 23 August.

Cu prilejul sărbătoririi zilei 
de 23 August, in sala „Arbetes 
Venner“ din Helsinki, Asociația 
de prietenie Finlanda — Româ
nia- și ambasada tării noastre la 
Helsinki au organizat o adunare 
festivă și o manifestare cultura- 
la românească, închinate aniver-- 
sării eliberării României de sub 
ăominâția fascistă

La Ambasada României din 
Luanda a avut loc o gală de 
filme documentare românești, la 
care au participat Lopo do Nas- 
cimento, primul ministru al gu
vernului R.P. Angola, miniștrii 
informațiilor, culturii și educa
tei, sănătății, secretarul general 
al sindicatelor, consilierul pre
ședintelui pentru probleme de 
politică externă, șeful Departa
mentului relații externe al 
M.P.L.A-, funcționari superiori

din Ministerul Relațiilor Externe- 
și din alte ministere, directori ai 

“ unor 'instituții "centrale'' 'de stat, 
activiști ai C.C. al M.P.L.A., oa
meni de cultură, ziariști.

Ambasadorii țării noastre la 
Cairo, Amman, Luanda și Lima 
și însărcinatul cu afaceri a.i.1 la 
Teheran au .vorbit la posturile 

' de televiziune din țările respec
tive despre’ semnificația actului 
istoric de la. 23 August .1944, rea
lizările . obținute ' dej poporul ro
mân in anii de după1 eliberare, 
despre1 politica externă g. R6mâ- 
hiei socialiste. . <

Posturile de ieleviziuhe - din 
Lima și Ciudad'de- Mexico tău 
consacrat emisiuni speciale 
României,...prezeîltind filme .do
cumentare despre^țara ' noastră, 
iar, radioul și televiziunea an
golezi' au transmis programe 
specigle de muzică românească 
și filme documentare ' despre 
România. -........ . ...................... .....

In cadrul manifestărilor con
sacrate zilei de 23 August. ■ la 
ambasada țării noastre de la 
Addis Abeba a fost organizată 
o conferință de presă, la care a 
luat cuvintul însărcinatul cu 
afaceri a.i. al țării noastre in 
Etiopia, Mihai Sava. O con
ferință de presă a avut loc 
și la ambasada țării noastre 
din Rio de Janeiro, în cadrul 
căreia a vorbit ambasadorul Ni
colae Ghenea. La Berna, amba
sadorul României. Dan Enăches- 
cu, a avut o întilnire cu repre
zentanții celor mai importante^ 
ziare, ăi radioului și'televiziunii 
elvețiene.

La Moscova și în capitalele 
unor republici unionale sovieti
ce, în diferite întreprinderi, au 
avut loc adunări festive consa
crate zilei de 23 August. O ase
menea adunare a avut loc și la 
uzinele de rulmenți din localita
tea Vlassim din R.S. Cehoslova
că,

La Bagdad, Lisabona și Bogo
ta posturile naționale de radio 
și televiziune au transmis 
programe speciale consacrate 
României și succeselor dobindi- 
tș de poporul nostru după elibe
rare pe plan politic, economic, 
social și cultural.

In provincia filipinezâ Isabe- 
-la, au început-lucrările de foraj 
cu instalații livrate de între
prinderi românești Companiei 
guvernamentale filipineze — 
P.N.O.C.

Au participat președintele 
P.N.O.C. si al Consiliului ener
giei din Filipine, Geronimo Ve
lasco, ministrul industriei. Vi
cente Paterne, ambasadorul fi- 
lipinez la București, Leticia R. 
Shahani, și alte persoane 
ciale.

Din partea română a 
prezent Filiip Tomulescu. 
b.asadorul Republicii 
România la Manila.

Primele lucrări de foraj s-au 
desfășurat în condiții optime.
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Socialiste

principiile Car-?: O.N.U. privtnd
soluționarea pe cale pașnică a
diferendelor diititre state, chea-
mă guvernele (Sreciei și Turciei
să reia negocterile directe asu-
pra diferendek3c dintre ele și
le îndeamnă ăâ facă tot ceea ce
le stă in putinț:â pentru ca ne-
gocierUe să ducă la soluții re-
ciproc acceptab

Luind cuvin?ul cu ocazia a-
doptări: rezolutiei. reprezentau-
1 i - 1 ti..- nn . a * r

Situația din Liban
După ce, în noaptea prece

dentă și în cursul dimineții, 
bombardamentele de artilerie 
s-au diminuat sensibil, miercuri 
după amiază. în capitala liba
neză s-au semnalat din nou 
tiruri de artilerie — deși spo
radice și cu o intensitate re
dusă, față de cele două săptă- 
mini precedente. Luptele au 
continuat și în regiunea mon
tană și în nordul Libanului, în 
jurul orașului Tripoli.

Continuîndu-și eforturile pen
tru soluționarea politică a cri
zei. Hassan Sabri El Kholi, re
prezentantul Ligii Arabe, care 
a sosit 
după
Cairo și 
miercuri 
mișcării 
discuta
de încetare 
boiului civil anunțat de gene
ralul Mohammad Hassan Al 
Ghoneim, comandantul forțelor 
arabe detașate în Liban.

Ion Da teu. a spus : Romărua, 
țară situată in Balcani. este 
profund interesată in menține
rea păcii și securității in zonă 
și in regiunile învecinate.

Este de subliniat, de aseme
nea. că. potrivit declarațiilor 
acordurilor semnate de Roma
nia cu statele din zonă, inclu
siv cu Grecia și Turcia, părțile 
și-au asumat obligația de a ac
ționa pentru evitarea conflicte-

Rumania apreciază că diferen
dul dintre Grecia și Turcia poa
te fi soluționat dacă cele două 
părți acționează în conformitate 
cu angajamentul asumat potri
vit Cartei O.N.U. și reînnoit so
lemn la Conferința pentru secu
ritate și cooperare în Europa. 
Considerăm, de asemenea, că 
celor două țări Ie revine o ma
re răspundere în ceea ce pri
vește menținerea securității și 
păcii în Balcani și în regiunea 
Mediterahei, ca componente ale 
păcii și securității în Europa și 
in lume.

România este de părere că 
orice problemă privind dreptu
rile și interesele statelor într-o 
anumită zonă maritimă, inclusiv 
problemele delimitării teritoria
le a acestor drepturi și interese, 
trebuie să fie soluționată pe 
bază de acord între țările direct 
interesate, ținînd seama de îm
prejurările speciale din zonă și 
de principiile echității și justi
ției internaționale.

Rămînem convinși — a spus 
reprezentantul român — că atît 
Grecia, cît și Turcia vor depu
ne toate eforturile pentru a re
zolva acest diferend prin mij
loace pașnice, . în interesul- po
poarelor 'lor, al păcii și secu
rității tuturor statelor din re
giune și din lumea întreagă.

Aspect din timpul unei recente demonstrații a studenților sud-africani de la Universitatea din Cape
town împotriva politicii de apartheid, demonstrație in timpul căreia forțele polițienești au intervenit cu 

brutalitate.

Demisia guvernului franeez
Raymond Barre a fost numit în funcția 

de prim-ministru

PROBLEMA NAMIBIEI
EXAMINATA DE 0
MISIUNE A O.N.U.

Tineretul

■ francez, 
prezentat 

Valery
ministru

Chirac; -a 
președintelui 

d’Estaing, demisia' gu- 
său. într-o scurtă de- 
J. Chirac și-a motivat

Primul 
Jacques 
miercuri 
Gîscard 
vernului 
clarație, _________ .
demisia prin faptul că nu a dis
pus de „mijloacele necesare 
pentru a asuma în mod eficace, 
funcția . de prim-ministru44. - în 
aceeași zi, președintele ra numit 
în funcția de premier pe Ray
mond Barre, ministru al comer
țului exterior in guvernul de-

marți seara la Beirut, 
convorbirile avute la 

Damasc, s-a întilnit 
cu reprezentanți ai 

palestiniene pentru a 
în legătură cu planul 

definitivă a răz-

vietnamez Progrese

pe șantierele de construcții ale învățămintuiui
în întreaga Republică Socia

listă Vietnam. în anul 1976 s-au 
deschis noi șantiere ale con
strucției socialiste. Pe lingă cele 
deja existente, au început lu
crările la. fabrica de fire elec
trice de la Dong Anh. la fabri
cile de ciment din Bim Son și 
But Son. la fabrica de decorti- 
care a orezului de la Bac Giang. 

. la .fabrica de conserve de fructe 
și legume de la Nghia Dan. la 
linia de înaltă tensiune de la Ha 
Dong — Son Tay, precum și la 
alte obiective industriale și so- 
c’al-culturale importante ca uzi
na chimică, fabrica de antibiotice, 
uzina de reparat tractoare, școli, 
spitale, hoteluri etc. Ca și in 
ceilalți ani. tinerii participă în 
număr mare pe toate șantiere! 
muncii constructive. Astfel, re 
vista JEUNESSE DU VIEI 
NAM relatează despre activ 
tatea tinerilor pe șantierul Cen 
tralei hidroelectrice de la Kaa 
Binh — cea mai mare di 

I R.S.V. : tinerii -iși aduc aport’j 
la construirea de locuințe pen 
tru muncitori la Hoa Binh. 1 
lărgirea șoselei nr. 6. care leag

in Camerun

anți independențe: a
din can

școala, liceul sau

orașul Ha 
de mii d

ritul k»r dc initiativ**. Caiaa fe-
rată care va j 
dc Saigon va
sință spre sf: rș:'ul acestui an.
Multe tronsoaine smt deja ter-
minate. Pe ct•’ di—re Vmh și
Tien An se Iuitrează zi și noap-
te. Pe șanuenxl de construcție
a podului Cix> Th Jong — al
doilea pod ca ir- cortanțâ pe tron-
sonul Vtah-liTmh Cam — ti
nerii xnunc.tcjei ș:-au asumat
săram grele ca d onarea sub
aoâ și sudareai armăturilor me-
talie? : uneje echipe de tineri
S-au dieting p(rm inovațiile teh-
nice ne care» le-au introdus
pentru econorrrisirea materiale-
lor de cons?riictie. creșterea
randamentului și depășirea nor-
meior d? p:roducție. Revista
vietnameză iasercază și exem-
piui etorva tir:eri care, deși rad-

u evita

Au mai rămas numai 
cîteva săptămini pină la 
data cînd cetățenii R.F.G. 
vor fi chemați la urne 
pentru a hotărî viitoarea 
componență a Bundesta- 
gului. Deși campania e- 
lectorală propriu-zisă 
abia a început, viața po
ntica vest-germană se 
află de vreme îndelun
gată sub semnul compe
tiției de la 3 octombrie.

R.F.G. sub semnul
campaniei electorale

misionar. Observatorii politici 
remarcă faptul că in timp ce 
fostul prim-ministru era lide
rul partidului U.D.R. — partid 
care deține cele mai multe man
date parlamentare în cadrul 
coaliției guvernamentale — noul 
premier nu este membru al 
U.D.R. Raymond Barre va pre
lua oficial hoția funcție în 
cursul zilei, de vineri. Tot vineri 
urmează a fi anunțată și lista 
noului cabinet, după consultări 
între președinte și primul mi
nistru.

într-o scurtă declarație făcută 
ziariștilor după acceptarea func
ției de premier. Raymond 
Barre a relevat că obiectivele 
principale ale guvernului său 
vor fi combaterea inflației și 
menținerea stabilității monedei 
naționale.

In virată de 52 de ani. Ray
mond Barre este profesor uni
versitar de economie politică, și 
a deținut între anii 1967—1973 
funcția de vicepreședinte al Co
misiei C.E.E., fiind considerat 
ca unul din cei mai renumiți 
specialiști occidentali în pro
bleme monetare.

într-o declarație televizată fă
cută miercuri seara, președin
tele Valery Giscard d’Estaing a 
afirmat că Raymond Barr.e îi 
apare drept „personalitatea pu
blică cea mai aptă să rezolve 
importanta problemă a infla
ției". Președintele a reafirmat 
că alegerile legislative vor avea 
loc „la termenul normal44, în 
anul 1978. El a precizat că fos
tul premier avea în vedere or
ganizarea de alegeri anticipate 
în ■ cursul acestei toamne, pozi
ție pe care el nu o împărtășea.

După cum relatează agențiile 
de presă internaționale, in ulti
mul timp situația din Namibia 
s-a deteriorat in mod constant. 
Evoluția situației din Namibia 
va constitui, după cum s-a 
anunțat, obiectul de studiu al 
unei misiuni a O.N.U., sosită 
deja la Lusaka. Această acțiune 
are loc cu numai cîteva zile 
înainte de 31 august — terme
nul fixat de O.N.U. pentru re
tragerea Africii de Sud din Na
mibia.

în ultimii ani, regimul m^no- 
ritar de la Pretoria, care ocbțfa 
în mod ilegal Namibia, încâl
cind dreptul sacru al poporului 
namibian de a-și hotărî singur 
soarta, a aplicat diferite formu
le menite a-i asigura perpetua
rea dominației, în ciuda rezo
luțiilor Națiunilor Unite. Ultima 
dintre aceste tentative o consti
tuie inițierea așa-zisei conferin
țe constituționale — parte a 
unui plan vizînd transformarea 
Namibiei într-o confederație de 
ministate tribale. Condamnind 
vehement această înscenare, 
Organizația Poporului din Afri
ca de sud-vest (SWAPO) a de
mascat scopurile urmărite prin 
„convorbiri constituționale" și a 
enumerat premisele care tre
buie să stea lă baza negocieri
lor dintre reprezentanții auten
tici ai poporului namibian și gu
vernul sud-african: 'recunoaște
rea dreptului poporului nami
bian la independență, respecta
rea integrității teritoriale a Na
mibiei, acceptarea SWAPO ca 
singurul reprezentant autentic 
al poporului namibjan.

în condițiile agravării • situației 
din țară, SWAPO a trecut la or
ganizarea poporului namibian 
pentru rezistență. Au fost mo
bilizați luptători, au fost înfiin
țate detașamente armate ale 
SWAPO. După aprecierile lide
rilor SWAPO, in prezent situa
ția este deosebit de favorabilă 
luptei drepte a poporului nami
bian.

deși ele și-au găsit locul cu
venit în documentele adoptate 
de congresele electorale ale ce
lor patru partide reprezentate 
în Bundestag, nici una din ta
bere nu a prezentat proiecte 
concrete de soluționare a aces
tor probleme, mărginindu-se la 
linii orientative sau declarații 
de intenții. Reținerea de la ă- 
bordarea problemelor social-e- 
conomice fierbinți se datorează, 
potrivit unui lider libet-demo- 
crat, faptului că acestea „ar a- 
fecta buzunarul alegătorului". 
Cu alte cuvinte, reformele sînt 
considerate necesare, dar so
licită fonduri de care bugetul 
încă nu dispune. Pentru procu
rarea acestora ar trebui majo
rate 
ceva nu 
înaintea 
aceea.

Altfel, 
mate și,

Bătălia este aprinsă. însă, 
după cum remarca „Der Spie
gel". ea se poartă mai degrabă 
in jurul unor sloganuri decit al 
unor programe și proiecte con
crete, spre deosebire de edițiile 
anterioare. La alegerile din 
1969 și 1972, pe un fundal so
cial-economic mai favorabil, 
disputa s-a purtat îndeosebi a- 
supra problemei normalizării 
relațiilor R.F.G. cu țările so
cialiste și a participării ei la 
procesul destinderii în Europa. 
Ciștig de cauză au avut în am
bele cazuri promotorii acestui 
curs — actuala coaliție guver
namentală P.S.D. — P.L.D. A- 
cest obiectiv major fiind atins, 
la campania electorală din acest 
an confruntarea ar fi trebuit să 
fie dominată de problemele de 
politică internă, căci chiar în 
cazul victoriei partidelor opozi
ției nu s-ar produce corecturi 
majore ale actualului curs al 
politicii externe a R.F. Germa
nia. Anul trecut, cînd criza eco
nomică occidentală se abătuse cu 
vehemență și asupra R.F.G. 
(scădere cu 3,4 la sută a pro
dusului social brut, 1 350 000 
de șomeri), opoziția creștin-de- 
mocrată înclina să-și axeze 
campania electorală pe dificul
tățile economice. De Ia începu
tul acestui an însă, semnele de 
ameliorare a conjuncturii sînt 
vizibile. Numărul falimentelor 
este in scădere. După evoluția 
din primul semestru, se așteap
tă • ereștere a produsului so
cial brut de 6—6,5 la sută. Mar
ea se menține puternică, rata 
inflației a fost eoborită ia nive
lai iacă înalt, dar invidiat de 
■nhe țări occidentale, de 5 la 
rată. Redresarea este încă fra
gili. Notărel ținerilor des-

impozitele, și despre așa 
se vorbește niciodată 
alegerilor, ci după

• FONDUL MONETAR IN
TERNATIONAL a anunțat câ 
nu va renunța la intenția de a 
organiza, la 15 septembrie, cea 
de a treia licitație pentru vân
zarea de aur din rezervele sale.

fronturile rămîn for- 
odată cu sfîrșitul verii 

și al vacanței, 
intra in faza 
șapte ani de
U.C.D. — U.C.S. dorește să re
vină Ia guvern. în alegerile de 
land din ultimii ani, partidele 
opoziției creștin-democrate au 
obținut, în general, cîteva suc
cese care le fac să spere într-o 
victorie la 30 octombrie. Alege
rile pentru Bundestag sînt însă 
în primul rînd alegeri pentru 
cancelar și Helmut Schmidt be
neficiază, potrivit sondajelor de 
pină acum, de un avans net de 
popularitate față de contracan
didatul său creștin-democrat, 
Helmut Kohl. în ce privește ra
portul de forțe dintre cele două 
tabere, acesta apare echilibrat. 
Institutul Allensbach prevede 
chiar o egalitate perfectă — 49 
la 49 procente. Kchrmann, iii 
schimb, vede coaliția mențî- 
nindu-se la guvern cu 52 pro
cente (44 P.S.D., 8 P.L.D.) față 
de 47 ale opoziției. Dar deja di
ferența sensibilă între rezulta
tele acestor două sondaje arată 
că ele nu pot fi luate în con
siderație decit cu multă cir
cumspecție* Tabăra cîștigătoarc 
va fi cunoscută abia odată cu 
publicarea .rezultatelor alege
rilor — indiferent ce noutăți sau 
surprize va mai oferi în con
tinuare campania electorală.

aptul nu este ieșit 
din comun. Con
fruntarea electora- 
U din țările e*pi- 
talisie manifesta in 
general o tendință

«e fTTiwderr ia timp, așa in- 
rit w es*e *e mirare că se vor
bele ta eareat dc an ..an

: etectaraT* si acest lucra nu mai 
pe V------ 4 Ia med vădit.

I partideie aflate ia competiție 
, pcutrr asumarea i et>—tabili;

perioada afectată oficial cam- 
pamei electorate drept iasafi- 
cieatâ pentru a-sâ putea face 
cunoscute in nodurile elector»- 

. lulai programele, obiectivele ri 
persoanele eu care intențioaea- 

I ză că Ie pană in aplicare. De 
obicei. ..ostilitățile- încep U • 
scară mai redată, cu grija ea 
..pulberea-* să nu fie epnixaxă 
pretimpuriu, creseind in inteu- 
sitate pe măsură ce data scru
tinului se apropie.

Așa s-au petrecut lucrurile 
in R.F.G. Congresele electnrale 
ale partidelor reprezentate in 
Bundestag au avut loc. spre e- 
xemplu. deja in primăvară. Ele 
au relevat voința de continuare 
a actualelor alianțe «i preocu
parea generală de a pune capăt, 
pină la alegeri, disputelor in
terne și a concentra forțele in 
punctele mai slabe ale pozrții- 
lor adversarilor politick

în presă, campania se desfă
șoară de mai multe luni. O mul
țime de broșuri, manifeste și 
afișe electorale părăsesc zilnic 
incinta tipografiilor, iar institu
tele specializate în sondarea o- 
pinici publice se află intr-o pe
rioadă de activitate maximă.

competiția va 
decisivă. După 

opoziție, alianța

La 24 august, ora 20,33 (ora 
Bucureștiului), după îndeplini
rea unui program de cercetări 
de 48 de zile lâ bordul stației 
științifice pilotate ,.Saliut-5“, 
cosmonauții sovietici Boris Vo
lînov și Vitali Jolobov au reve
nit pe Pămint — anunță agen
ția TASS.

Aterizarea cabinei de reve
nire a navei. cosmice „Soiuz-21" 
a avut loc într-o zonă dinainte 
prevăzută, la 2G0 kilometri 
vest de orașul Kokcetava 
zahstan). Starea sănătății 
monauților, relevă agenția 
tă, este satisfăcătoare.

După încheierea programului 
stabilit la bordul stației orbitale, 
echipajul a pregătit nava de re
întoarcere „Soiuz-21“ pentru de
cuplare și revenire pe Terra. 
Toate materialele cercetărilor 
științifice au fost transbordate la 
bordul compartimentului de co- 
borîre. Marți, la ora 17,12 (ora 
Bucureștiului), a avut loc de
cuplarea lui „Soiuz-21“ de sta
ția orbitală „Saliut-5“, cosmo-

nauții Boris ’ Volînov și Vitali 
Jolobov înscriind racheta Soiuz 
pe traiectoria de coborîre. Au 
fost puse în funcțiune instala
țiile de frinare -ale rachetei. O 
dată oprite motoarele, compar
timentul de aterizare s-a des
prins de racheta purtătoare. La 
o altitudine calculată anterior au 
fost puse în funcțiune sisteme
le de parașute, iar cabina de în
toarcere a aterizat lin.

în timpul activității celor doi 
cosmonauți Ia bordul stației or
bitale „Saliut-5‘4 au fost obți
nute o serie de informații știin
țifice prețioase privind caracte
risticile fizice ale atmosferei te
restre și solare. O atenție deo
sebită a fost acordată studierii 
scoarței terestre • în folosul dife
ritelor ramuri ale științei și 
economiei naționale. S-au făcut 
fotografieri complexe ale unor 
întinse ............................
Uniunii

In tot 
dul lui 
a fost 
centrele 
mint și . 
științifice ______ __ __
Științe aU.R.S.S., aflate în ba
zinul Oceanului Atlantic.

Stația orbitală științifică „Sa- 
îiut-5“ își continuă zborul in re
gim automat. Toate sistemele de 
bord ale stației, precizează 
TASS, funcționează normal.
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PROGRAMUL 1

16;

PROGRAMUL 2

(ore- 
orele

PLRIFEȚIIL 
DAT SVEJK

18.15:
11.15;

două 
să-și 
poliuce 
si-au 
acord 
tarile 
vorbirilor di 
celor două 
loc la Kabu

20.00 Concertul orchestrei sim
fonice și al corului Radiotelevi- 
ziunii. In pauză: Telex; Bucu-

AC ENTIA M.
Anuriar-e

naică secun- 
prefe- 
Fti pe 
a lu-

eatruî 
NIC VALS

parte. 56 la sută 
’__ 21 o forma

_  ______ In felul acesta, 
numărul elevilor a crescut de 
ia 420 000 in 1960 la 930 000 in 
1975 și cel al liceenilor de ia 
16 000 la 73 000 in aceeași pe
rioadă.

Universitatea din Yaounde —• 
capitala Camerunului — creată 
in 1962. care înrola 2 500 stu- 
denți in 1968—69 a devenit, in 
prezent, un adevărat simbol al 
succeselor obținute in domeniul 
învățămintuiui: in diversele
sale ‘ facultăți și școli speciali
zate (de medicină, agronomie, 
pedagogie) studiau 4 500 în 
anul universitar 1974—75.

Ministerul Educației a între
prins elaborarea de noi progra
me de invățămint, moderne, 
care să corespundă necesității 
formării unor cadre naționale de 
specialiști in toate domeniile.

Grupaj realizat de 
DOINA TOPOR

FINTEA: Patria (orele -9,30;
12,15; 15; 17,30; 20); Capitol (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45); 
Grădina Capitol (ora 20); Gloria 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21); 
Grădina Titan (ora 20).

MICUL. INDIAN: Scala (orele 
9: 11,15; 13,30; 16; 18,30;>21); Gră
dina Dinatho (ora 19.45); 'Festival 
(orele 9; <.41,15; 13.30; 167,18,15; 
20,30); Grădina Festival (ora 19.36).

PRIMUL ASALT: Lumina (orele 
9; 11,15: 13.30; 15,45; 18; 20).

LUPTĂTORUL DIN NEW OR
LEANS: Luceafărul (orele 9; 11,15; 
13,30: 16; 18;15:; . ........ ’
(orele 9; 11.15;
20,30); Melodia 
13,30; 16; 18,15;

FILIERA II:
8.45; 11: 13.15;

20.30) ; Feroviar
13,30; 16; -----
(orele 9;

20.30) .
București

........................... 16; 18,15: 
Grădina București (ora 20): 
rit (orele 
18,15; 20.30);
11.15; 13.30: 
dern (orele 
18,15: 20,30);
19,45).

(orele 
20.30); 

_ _ - . Favo-
9,13'; li,30; 13.45; 16; 

Excelsior (orele 9; 
16; 18,15: 20.30); Mo- 

8,45: 11: 13.15; 16; 
Grădina Modern (ora

Paralel cu promovarea și 
diversificarea economiei na
ționale. in Mexic se depun 
eforturi susținute pentru în
scrierea învățămintuiui pe 
coordonatele unei dezvoltări 
accelerate. Programul guver
namental de investiții pentru 
următorii 20 de ani prevede 
sume importante pentru îm
bunătățirea și modernizarea 
condițiilor de invățămint în 
întreaga țară. în consens cu 
năzuințele de bunăstare și 
progres ale poporului mexi
can. în imagine, elevii unei 

primare din Mexico

Primele aprecieri asupra 
eșantioanelor selenare 

recoltate de „Luna-24"
Oamenii de știință sovietici au 

început cercetarea eșantioanelor 
de sol selenar, aduse pe Pămint 
de compartimentul de revenire 
al statici automate ,.Luna-24“. 
După cum a declarat Iuri Zolo
tov, director adjunct al Institu
tului de geochimie și chimie a- 
nalitică al Academiei de Științe 
a U.R.S.S.. pină la sfîrșitul aces
tei săptămini cercetătorii vor 
stabili caracteristicile fizice ale 
noilor mostre. lunare — aspectul 
general, mărimea lor. proprie
tățile optice ale acestora.

După primele aprecieri, eșan- 
tioanele selenare au o culoare 
gri-maronie. amintind de cele 
aduse pe Terra de stația auto
mată sovietică „Luna-16". •

• AVIOANE AMERICANE 
DE BOMBARDAMENT -B-5T* 
au reînceput efectuarea de mi
siuni de antrenament in Coreea

c e M a?.

PATIMA : Central (or^le 9,15 
11,30: 13.45; 16; 18,15; 20,30).

EVADAREA: Timpuri Noi 
Ie 9; 11,15; 13.30; 15,45). La 
18; 20,15 — program de filme do
cumentare,

! MELODIILE CARTIERULUI: 
GriVița - (oțele- 9; 11,15;• 13j0;' 16; 
18.13; 20.15).

PISICILE ARISTOCRATE: Efo- 
ile (orele 9,30;-11,15:: 13,45; 16: 
18,15; 20.15); Buzpșți- (efele S; 
11.15; 13,30; 16; 18,15^.2030): Gră
dina Buzești (.ora. 20) Miorița 
(orele 9; 11J5; 13,30;. 15.45: 18; 20);

PROGRAM DE DBSț^îE - ANI
MATE: Doina (orele 9,30; 11.13; 
16,30; 18.15).

CE SE ÎNTÎMPLA CU TINE?: 
Doina (orele 13; 14,45; 20).

TEXAS, DINCOLO DE RÎU: 
Bucegi (orele 16; 18); Grădina 
Bucegi (ora 20); Arta (orele 15.30: 
17,45); Grădina Arta (ora 20).

AVENTURILE CELOR TREI 
MUZICANȚI: Dacia (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15).

NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR: 
Unirea (ora 16); Grădina Unirea 
(ora 19.30).

CAVALERII TEUTONI: Drumul 
Sării (orele 16; 19.15).

MUNTELE ASCUNS: Lira (orele 
16: 18.15): Grădina Lira (ora-20:30).

ACTORUL ȘI SĂLBATICII: Glțl- 
leștî (orele

PRIETENII
Pacea (orele 
. PĂCALA: 
19).’ .

ROMANȚA

16: 19).
‘MEI. ELEFANȚII: 
13; 16: 19). 
Ferentari . (orele 16;

______ PENTRU- O CO
ROANA: • .Volga: (orele 9; 11,15; 
13,30: 15.45:* 187 20).

MASTODONȚUL: Cotrocenl ■ (o- 
rele 10: 12: 14: 16: 18; 20).

HAIDUCII: Cringași (ora 17).
DOI OAMENT ÎN ORAȘ: F1O- 

reasca (orele 14; 16; 18; 20).
INSTANȚA AMÎNA PRONUN

ȚAREA: Viitorul (orele 15,30; 18; 
20); Casa filmului (orele 10; 12; 
14; 16; 18: 20).

CAPRICIILE MĂRIEI: Aurora 
(orele 9; 11.15; 13,30; 15,45: 18; 20); 
Grădina Aurora (ora 20,15).

CAVALERUL EȘARFA
ALBA: Moșilor (orele 15.30; 18).

COMISARUL PIEDONE LA 
HONG-KONG: “ ' **"J
10.45; 13; 15,30 
dina Tomis (ora 
(orele 9; 11,15;
20.15) — la ora 8 
sene animate;

ORĂȘENII: Popular (orele. 15,30; 
17.45: 20).

ZORRO: Munca (orele 15,30;
18: 20.36). •

VERONICA SE ÎNTOARCE: Cos
mos (ora 15,30).

VALURILE DUNĂRII: Cosmos 
(orele 18; 20,15).

PĂPILLON: Flacăra (orele 10; 
16: 19): Grădina Vitan (ora 20).

KIT ÎN ALASKA: Vitan (orele 
15,30: 18).

ASTĂ SEARA DANSAM ÎN FA
MILIE: Rahova (orele 16; 18: 20).

ÎNTOARCEREA LUI MAGEL
LAN: Progresul (orele 15,30; 17,45; 
20).

PE Aicr NU SE TRECE : Pro
gresul (orele 15,30; 17,45; 20).

PIEDONE
Tomis (orele 8.15 î 
17,45: 20,30); Gră- 

19,30); Flamura 
13,30; 15,45; 18; 
program de de-

, 16,00 „Trofeul Tomis 
masculin:, România—Ungaria. 17.30 
Telex. 17,35 pentru timpul dv. li
ber. vă recomandăm... 17.50 Din 
țările socialiste. 18,00 Săptămina 
muzicală. 18.20 Din lumea plan
telor si animalelor. 18.45 Univer
sitatea TV. 19.20.1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. 20,00 De șase ori pa
tru anotimpuri. Printre construc
torii Hidrocentralei de pe Someș. 
20,25 Cadran mondial. 20.55 Con
cert de muzică de Bach — de 
Hortensia Papadat-Bengescu. 22,10 
24 de ore.

zone ale teritoriului 
Sovietice.

timpul activității la bor- 
„Soiuz-2144 și „Saliut-5“ 
menținută legătura cu 
de urmărire de pe Pă- 
cu navele de cercetări 

ale Academiei de

de sud — a anunțat un purtător 
de mvim al Departamentului 
Apărării al S.U.A. El a mențio- 
nat că. zilnic, trei aparate de a- 
eest tip se deplasează din Insula 
Guam spre Coreea de sud, re- 
iutorcindu-se ia această 
după încheierea misiunii

LA. IZMIR x-2 deșt

unanimitate, numirea lui An
war El Sadat în funcția de pre
ședinte al R.A. Egipt pe un nou 
termen de șase ani. Această ho- 
târire va fi supusă unui refe
rendum ce urmează să aibă loc 
la 16 septembrie.

— ora 19.30: 
cza Bulandr
23 August): 
ora 20: Teatru! Mic 
scriitorilor <tn grădi 
SÎNT SUFLET IN 
NEAMULUI MEU — or> 3 
Teatrul de Comedie (la Teai 
de vară Herăstrău): ZAPACiI
— ora 20; Teatrul Oiuiești
Sala Columnei de Ia Muzeul 
istorie a R.S.R.): DE LA STRĂ
BUNI PÎNA LA TINE — orele 11 
și 12: Teatrul Evreiesc de Stat: 
SCRISORI PE PORTATIV — Ora 
19.30: Ansamblul „Rapsodia
Română-: FRUMOASA EȘTI,
MÎNDRA ȚARA — ora 18.30; 
A.R.I.A. (la Arenele Romane): 
SPECTACOL PREZENTAT DE 
ANSAMBLUL DE STAT DE CÎN- 
TECE ȘI DANSURI POPULARE 
„PIRIU- (R.P. Bulgaria) — ora 
19,30.

• MIZA... PLOAIA. Cînd va cădea prima aversă asupra Lon
drei? Iată miza pariurilor pe care le fac britanicii de 36 de 
zile. Este, pentru prima oară în istoria pariurilor eî-nd se -mi
zează pe ploaie • CONCURS PENTRU PROIECT.AREA UNUI 
MONUMENT AL INDEPENDENȚEI. Comisariatul general al ce- 
îui de-al doilea Tirg comercial panairican, ce urmează să aibă 
ioc la Alger intre 1 și 17 • octombrie, anul acesta, a lansat ’ un 
concurs pentru proiectarea unui monument în „Memoria rup
tei popoarelor africane pentru, dobîndirea independenței lor.-ria- 
ț.o-a’.e-. deschis tuturor cetățenilor africani.- Cel mai bun pro- 
iecr al monumentului-va fi realizat pe esplanada „Palatului ex
pozițiilor- din Alger, unde se va desfășura cel de-al doilea Tirg 
par.airicân • POLUAREA E DE VINA. Produsul chimic „PCB“, 
c"liza: mai ales la transformatoarele electrice, datorită rezis
tențe: sale la Căldură,: ar constitui câuza sterilității focilor din 
Marea Baltică. Un grup de cercetători-suedezo-finlandezi -a cpn- 

intr-adevăr. că deversările industriale ale produsului 
în apele marine -provoacă# Ia iocile femele o „cimen- 

-eiuiarâ a colului uterului._ Studiul- întreprins a arătat 
că dintr-un număr de .5 000 de foci doar, circa 400 vor , najște. 
Dacă poluarea cu ..’PCB- va continua, peste încă un an 80 la 

din femelele-foci tinere vor fi sterile • DIN PAZNIC... 
DEȚINUT. Penitenciarul orășelului italian Montecchio a fost 
ir.cnis din lipsă de... personal de. pază. Singurul gardian al 

închisori a fost arestat * pe motivul că-acorda prea multă 
te celor zece deținuți pe care ii păzea. în consecihță. 
ții penitenciarului din MonteCchio. printre care se jiflă 
și fostul lor gardian, au ‘fost transferați Ia altă îndhi- 
• BILANȚ ÎNTRISTĂTOR. Potrivit unui bilanț provizo

ria*. publicității la Milano, pag Aoeie - provocate, in econo- 
Italiei de ..norul toxic- provenit de la uzinele chimice 

ICMESA .din Seveso sin: de 2fl miliarde lire italiene (circa ,24 
lioane dolan). în acest calcul au intrat -numai daunele pri
mite economiei in așa-zisa „zonă undeL-populația a fost
mată pentru a se evita accidentele. «rave» Vittorio Rivolta, 
Kjnsabil pentru problemele sanitare din regiunea Lombar- 
a anunțat că 800 de persoane au fost evacuate și peste 500 

fost tratate pentru diverse maladii provocate de intoxica
rea cu fumul otrăvit. Peste 100C de animale mici și păsări au 
pierit in această zonă • GRAVURI DE DURER FURATE. De 
la galeria de artă a Universității din Calgary (provincia cana
diană Alberta) au fost furate 20 de gravuri pe lemn semnate 
de Albrecht Diirer. Poliția apreciază că furtul a fost comis de 
o bandă internațională. Valoarea gravurilor este estimată la 
750 000 de dolari.
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