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® București

de muncă sînt 
acest sfirșit de 
către unitățile 
de mașini ale

întreprinderii

Noi fapte 
raportate în 
august de 
constructoare 
Capitalei.

Colectivul _ . 
de mașini grele, de pildă, a 
sărbătorit un eveniment deo
sebit. Agregatele turnătoriei 
au elaborat cea de-a 20 000-a 
șairjă de oțel din istoria a- 
cestei unități. La rîndul lor, 
conslructorii de utilaj teh
nologic de la „Grivița Ro
șie" au înscris în cronica în
trecerii socialiste un fapt 
însemnat. Respectînd anga
jamentul luat față de colec
tivele combinatelor chimice 
din Slobozia, Craiova și Tg. 
Murei?, ci au livrat înainte 
de termen importante can
tități de utilaje și instalații 
complexe necesare unor noi 
capacități aflate în construc
ție. Tot în avans față de ter
menele contractuale — circa 
30 de zile — la întreprinde
rea „Automatica" este 
gătit pentru 
neficiarilor 
echipamente 
re.

pre-
a fi livrat be- 
un nou lot de 
de automatiza-

® Buzău

buzoiană — ju-Industria _______
deț în plin proces de dezvol
tare economică — a atins 
anul acesta indicatori eco
nomici superiori celor pre- 
văzuți. Ca atare, colectivele 
de muncă de aici și-au ono
rat sarcinile de pian pe 
8 luni ale anului — succes 
care va permite realizarea, 
pină la finele lunii august, 
cu același potențial tehnic și 
uman, a unei producții su
plimentare evaluate la circa 
un sfert de miliard lei — 
sumă materializată în în
semnate cantități de utilaje 
chimice, tehnologice, 
lurgice, terasierc, 
produse din sîrmă, 
pentru construcții, 
și alte bunuri.

meta- 
sîrmă și 

materiale 
confecții

® Dîmbovița

Imagini frecvente pe șan
tierele țării. Tinerii sem
nează noi fapte de muncă 

in întrecere

Aceleași succese de presti
giu au raportat și unitățile 
economice ale orașelor Mo- 
reni, Pucioasa, Titu și Fieni 
— centre industriale dîmbo- 
vițene, care. în timpul cîști- 
gat vor furniza economiei 
naționale în plus bunuri 
materiale în valoare de pes
te 80 milioane lei. Acest suc
ces a creat condiții pentru 
realizarea pe ansamblul in
dustriei județului a unei pro
ducții suplimentare în valoa
re de peste 200 milioane Iei, 
intr-un volum superior cu 
24 Ia sută celui obținut in 
perioada corespunzătoare a 
anului trecut.

Teleorman

UN EXPERIMENT
ERGONOMIC

în. județul Teleorman pregă
tirile pentru deschiderea anu
lui școlar sînt. practic. încheia
te. Ultimul control efectuat de 
Inspectoratul școlar județean a 
relevat preocupare din partea 
tuturor organelor locale pentru 
asigurarea condițiilor optime 
de desfășurare a activității in 
noul an. Cele 86 noi săli de 
clasa vor intra în funcțiune la 
termenele fixate. asigurarea 
manualelor și a celorlalte ma
teriale didactice respectă rit
mul graficelor stabilite, apro
vizionarea cu combustibili este 
făcută in proporție de pe 
95 la sută, problema cadrelor 
rezolvată în • totalitate etc.

Fiecare unitate școlară își fi
nisează acum toaleta, apărind 
sub o înfățișare cu totul nouă. 
Principala forță de execuție, o 
constituie ‘ 
respective. Chiar dacă 
scolii din Suhaia este recondi
ționat de către lucrătorii secției 
prestari-servicii a C.A.P.. elevii 
au fost neliosiți la operațiile
de alimentare cu materiale
lemnoase, cărămizi, vopsit tim-

înșiși elevii școlilor
localul

Elevii Liceului mecanic nr. 1 
din Drobeta-Tr. Severin e- 
fectuează ultima „toaletă’1 
mașinilor-unelte din cadrul 
atelierului școlar, în vederea 
deschiderii noului an de in- 

vățămînt.
Foto : OPESTE PEECAN

La întreprinderea mecanică de mașini și utilaj minier Baia Mare

PUTERNICA AFIRMARE A INIȚIATIVEI
SI CAPACITATII CREATOARE1

Cu rezultatele obținute în ul
timele săptâmini, colectivul de 
muncă de la Întreprinderea me
canică de mașini și utilaj mi
nier din Baia Mare a realizat 
mai bine de 80 la sută din anga
jamentul asumat în întrecerea 
pe acest an. Acest succes este 
datorat in mare parte numeroa
selor inițiative și acțiuni, studi
ilor întreprinse de organizația 
U.T.C. din unitate, de tinerii 
specialiști în scopul creșterii 
productivității muncii, folosirii 
mai bune a spațiilor și capaci
tăților de producție, asimilării 
de produse și tehnologii noi. E- 
forturile depuse in acest sens de 
tinerii constructori de mașini și 
utilaj minier bâimâreni în pe
rioada ce a trecut din acest an 
s-au concretizat intr-o producție 
suplimentară in valoare de pes
te 3,5 milioane lei. Tot prin con
tribuția nemijlocită a tinerilor 
au fost realizate prin autoutila- 
re piese și subansamble nece
sare unor instalații din între
prindere. bancuri de probă, alte 
dispozitive importante pentru 
bunul mers al producției. De a- 
semenea, pentru a veni în spri
jinul unor secții, organizația 
U.T.C. a preluat confecționarea 
unor importante repere, precum 
și a unor piese din componența 
utilajelor executate de între
prindere. Pină la sfirșitui aces
tui an vor fi realizate de către 
tineri, prin muncă patriotică, 
piese în valoare de peste 200 000 
lei. In același timp prin acțiuni 

plăria etc. Acum ei execută 
curățenia finală. Construcția 
laboratoarelor. atelierelor și 
cantinei Grupului școlar pețro’- 
chimie din Videle s-a realizat 
în bună parte cu elevii. Un vo
lum • impresionant de lucrări 
este realizat de elevii din Zim- 
nicea și Olteni pe șantierele

V. ravescu

(Continuare în vag. a ll-a) (Continuare în pag. a ll-a)

DRAGOMIR HOROMNEA

rea a«

mtcte c fost nevoie de 
tcializare, de multe 
i, in colectiv, acolo 
mașinile ce trebu-

de mai bună gospodărire a ma
terialelor și reproiecta 
produse s-au econom 
330 tone metal.

Angrenați efectiv tn 
narea ti 
producție

• Angajamentul anual realizat in proporție de peste 80 la 
suta • In șapte luni, producție suplimentari in valoare de 
peste 3.5 milioane lei • Mașini și utilaje realizate prin auto- 
■tilare de citre tineri • Piese și dispozitive în valoare de 
peste 200 000 lei confecționate prin muncă patriotica de 
uteciști • Peste 330 tone metal, economisite prin acțiuni 
ale organizației U.T.C. dc mai bună gospodărire a mate

rialelor și reproiectarea unor produse

perfecționarea proceselor de fa
bricație, tinerii de la I.M.M.U.M.. 
organizația U.T.C. constituie un 
bun exemplu pentru ceea ce în
seamnă angajare, pasiune, res
ponsabilitate muncitorească. La 
adunarea oamenilor muncii din 
întreprindere, cind s-au făcut 
cunoscute formațiile fruntașe în 
întrecerea pe șase luni, cele mai 
multe brigăzi citate erau cele 
conduse de tineri, sau cele in 
care ponderea o dețin uteciștii. 
Conducătorul unei astfel de for
mații, țn care cei mai mulți 
muncitori au 18—20 ani, lăcătu
șul montor loan Șuba, ne spu-

Pentru cei ce n-au terminat
pregătirile, clopoțelul (de avertiiare)

trebuie să sune măcar acum!

de dotări. Ast- 
se-va da in fo-

Scolii generale 
săli de clasă.

: Zestrea noului an școlar se 
îmbogățește; in județul ’ Dolj, 
cu-numeroase spatii de invătă- 
mint. cu-noi ateliere-scoalâ. cu 
o gamă largă 
fel. in Craiova 
losință localul 
nr. 16. cu 16 ___ __ _ __
Școala generală nr. 30 va avea 
un nou complex de ateliere- 
scoalâ cu 100 locuri, iar elevii 
Liceului „Nicolae Titul 

■= 'dl

acest angajament, ci și faptul că 
in fiecare lună l-am depășit"*. 
Intr-adevăr, brigada condusă de 
Ioan Șuba. ca și celelalte for
mații din care fac parte tinerii 
montori Dumitru Bizău, Vasile 
Dima, Ion Moldoveana, Lucian 
Ouț, Liviu Lupșe au avut de 
făcut față in acest an unor sar
cini deosebit de importante. 
Lunar, întreprinderea avea de 
executat cel puțin 4-^5 tipuri 
de utilaje, cele mai. multe noi, 
altele foarte complexe. Pentru 
cunoașterea de către toți tinerii 
a. desenelor de execuție, a ca
racteristicilor utilajelor ce tra

primi un cămin cu 213 locuri. 
Un alt internat, cu 304 locuri, 
s-a construit pehtru elevii Li
ceului agroindustrial din co
muna Malu.Mare. în cartierul 
Craiovița Nouă se află in' fini
sări o grădiniță cu 240 -. locuri, 
iar în orașul Filiași o alta, cu-

Ci

ac

n scopul creșterii contri- 
tiuerilor la îndeplinirea 

cuprinse in planul de 
al unității, perfecțio- 
țgii activități, organi- 

.T C. și-a asumat reali
zarea nor obiective din cele 
șase programe de măsuri adop
tase de conducerea inlreprinde- 

programe cere vizează 
fterea productivității muncii 
acest an cu 5.6 la suta pe lu— 
tor, ridicarea calității prodti- 
jr. reducerea consumurilor, 
morarea tehnicii ncn, perfec
tarea, rn cmthsssare. a intre- 

ffului personal și 
intr-o mai mare mături, a ac
tivități: de cercetare . in scopul 
reducerii importurilor.

Se preconizează că prin apli
carea acestor programe vor fi 
economisite pină la sfirșitui 
anului 550 tone combustibil con
vențional. vor fi reproiectate și 
perfecționate 22 de produse, se 
vor realiza studii de folosire 
mai bună a capacităților de pro
ducție care vor permite obține
rea unor importante cantități 
de produse, suplimentar. Toto
dată,-se va putea organiza mai 
bine munca în toate sectoarele 
unității, se vor ridica perfor
manțele mașinilor și utilajelor 
construite aici.

N. MILITARU

In numArul de azi
__________________________ V__________________________

• Industria alimentară pe coordonatele cincina
lului

• Cultura și educația cinematografică (I)
• Debutul bun al anului universitar anticipat de 

o sesiune de toamnă bine pregătită
(IN PAGINA A II-A)

• Campania agricolă : La ordinea zilei pentru 
lucrătorii ogoarelor: Recoltatul cartofilorFotog rafie de

VASILE. RANGA • Viața bate la ușă
(IN PAGINA A III-A).

........._ - ~
EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

Vieți aminate sau ref uzul
de a fi in pas cu ceilalți

silă par-Se ridicase greu. în 
că, privirea îi aluneca vag pe 
lîngă oameni și pe deasupra o- 
biectelor, iar gura îi rămăsese 
încleștată. După un timp de în
cordată liniște, gata să se așeze 
iar, murmură o explicație : „Nu 
am nimic de spus...". Chiar ni
mic ? Se dezbăteau. în ziua res
pectivă. la întreprinderea „Elec
tronica" aspecte legate de viața 
și munca tinerilor. Iar băiatul 
acesta, care nu împlinise încă 
20 de ani se închidea într-o 
muțenie încăpățînată. Timidita
te. refuz premeditat, lipsă de 
interes ? încerc să stabilesc un 
dialog. Răspunde tot în silă, 
vorbele ies nelegate : „lucrez 
la atelierul de membrane". De 
cînd ? „De un an și ceva". Ce 
face acolo ? „Sînt muncitor ne
calificat". De ce numai atît ? 
„Păi..." Insist, intuind aici o ex-

Fotografia de': 
GHEORGHE CUCU

Formații artistice
ale tineretului

în întreprinderi
Una din preocupările 
i și a celorlalți factori

permanente ale organizațiilor U.T.C., 
care se ocupă de activitatea cultural- 

educativâ din întreprinderi și instituții este — se știe — desco
perirea talentelor reale ale tinerilor, organizarea lor în formații 
artistice și, desigur, asigurarea bazei materiale necesare, pre
cum și a unui cadru propice pentru ca aceste formații să-și 

. poată desfășura activitatea, condiția însăși a viabilității lor.
Rațiunea înființării formațiilor — departe de a se reduce la 

nevoia „umplerii" timpului liber al tinerilor, așa cum. din pă
cate, se mai gindește. și se intimplă chiar in unele locuri — 
este, în primul rind, una educativă, de lărgire a orizontului lor 
de cunoaștere, stimulindu-le participarea printr-un conținut in
teresant și dens al programelor, prin diversificarea posibilități
lor și formelor de exprimare a aptitudinilor artistice.

O recentă anchetă pe care am întreprins-o în trei unități eco
nomice vasluiene a scos -în evidență cițeva reușite, dar și unele 
insuccese ale organizațiilor U.T.C. de aici privind 
cultural-artistică»

De pildă, la întreprinderea de 
prelucrare a lemnului Vaslui, 
deși organizația U.T.C. numără 
aproximativ 350 de tineri, nu e- 
xistă decît o formație de muzică 
ușoară, alcătuită din 4 instru
mentiști — și o brigadă artistică 
de agitație ceva mai numeroasă 
(6 membri), dar ale cărei spec
tacole. o dată pe lună-(uneori și 
mai rar) nu pot emite pretenția 
de a satisface decît într-o foar
te mică măsură nevoia tinerilor 
de a-și petrece în mod instruc
tiv timpul liber, ca să nu măi A 
vorbim de lărgirea orizontului 
lor cultural...

Cît privește formația de mu
zică ușoară, deși se spune că 
ește cea mai bună din oraș, a- 
ceasta nu- este' nici măcar corn-- 
pletă, întrucît unul din membrii 
săi își satisface. acurp sțagjul ... ^r.irr.__ ____........................ .... t
militar,-așa ca. deocamdată, cat ^această' formație să aibă o ac- 
trăiește man mult din...' amin-. tivitate’ continuă, (sîntem con-, 
tiri. Ceea’ ce trezește • îrișă. și vihși ca muncitorii de la I.P.L. 
mai mult nemulțumirea munci-’ ar'fi bucuroși să vadă cît mai. 
terilor de la I.P.L. este faptul .- des piese de teatru jucate do

■ oamenii‘talentați din mijlocul .
lor) este si faptul că locțiitorul

că membrii ■ formației au început 
să-și facă un program propriu 

plicație a tăcerii : „M-oi califica 
după ce termin armata..." De ce 
abia atunci ? „Păi..." Un an și 
„ceva" plus stagiul militar fac 
aproape trei ani. O „aminare" 
care tulbură, un răgaz care nu 
rămîne fără urmări.

De unde, această optică a „lă
satului pe altă dată", partiza- 
natul senin-deliberat al lui „mai 
am timp", răstălmăcirea, in fo
los personal a proverbului cu zi
lele și cu sacul care le înghite 
mai lent decît credem ? Cel mai 
des — dintr-o viziune strimtă 
asupra viitorului, din neînțele
gerea rosturilor tinereții, 
neștiința confruntării cu 
Prețul comodei aminări depășeș
te avantajele iluzorii ale aceste
ia. răgazul pe care il furăm 
timpului se răzbună mai întii 
împotriva noastră.

Nina B. a aflat acest adevăr

din 
ea.

ăctivitatea

la nunți) 
de obliga-

(citiți : să cînte pe 
fără să • tină seama .
țiile ce le au față de cei care 
au muncit o duminică întreagă 
pentru a le procura fondurile 
necesare achiziționării unor in
strumente muzicale noi. de cea 
mai bună calitate.

Și totuși, la I.P.L. Vaslui e- 
xistă . si o formație de teatru. 
Mai bine . spus, există cîțiva oa
meni talentați care, atunci cind 
e vorba ..să se salveze onoarea 
întreprinderii", se reunesc.. nun 
în scenă o piesă, o prezintă în- 
tr-un concurs pe care, de re
gulă. îl $i cîștigă (deci, se poa
te!) și pe urmă se... autodesfiin- 
tează. așteptînd să fie solicitați 
pentru a salva din nou onoarea 

, întreprinderii... Paradoxal, dar 
edificator pentru modul. Jn care 

. «e ,preocupa comitetul. U.T.C. ca ..

înainte de a fi prea tîrziu. După 
ce. a terminat liceul s-a gindit 
să iși rezerve o „pauză" de ia 
efort. Pe (atunci o numea altfel, 
ii găsise chiar o argumentație 
prielnică : „îmi spuneam că nu 
am să mă mai întilnesc vreoda
tă cu anii aceștia. Diploma do 
absolvire o aveam, părinții îmi 
puteau asigura existența mate
rială... M-am apucat să mă... 
distrez". Tradus, ultimul cuvin t 
însemna că- și-a găsit cunoștințe 
animate de aceeași vană credin
ță in libertatea de a-și cheltui 
fără rost vremea, tineri de o 
virstă. stipcndiați și ei generos 
de către părinți ..înțelegători", 
împreună cu care Nina a înce
put să colinde bulevardele, să 
frecventeze matineele cinema-

SOFIA SCORȚARU-PĂCN

(Continuare in pag. a lll-a)

COMBINATUL 
DE PRELUCRARE 
A LEMNULUI RM. 
V1LCEA (C.P.L.). 
Tineri, din . atelierul, 
mecanic, printr'e 
care se numără și 
utecistul Ion Po
pa, antrenați în ■ 
întrecerea utecisiă. 
„Tineretul factor; 
activ în realizarea 
cincinalului revolu
ției tehnico-științi
fice", depun stărui
toare eforturi pen- 

, tru asigurarea pie
selor de schimb și 
buna ! funcționare ■ a 
utilajelor.

secretarului U.T.C.. Traian Pri
cep (cu care am discutat) a ui
tat, pur și simplu, să o enumere 
printre formațiile artistice ale 
întreprinderii. A trebuit să a 
flăm de Ia oameni din afar: 
despre existența ei. Este adevă 
rat că întreprinderea nu are ui 
•club propriu, dar solicitând spri 
jin, at-it Clubul tineretului di: 
oraș, cit și Casa de cultură ; 
sindicatelor le-ar fi pus la dis 
poziție spatiile necesare pentn 
repetiții și spectacole.

Ceva mai bine se prezintă si 
tuația la întreprinderea de veil' 
filatoare, unde ființează, alătur 
de clasica brigadă artistică d< 
agitație, o formație de muzici 
ușoară și alta de dansuri te
matice. Lipsa unții spațiu adec
vat desfășurării activitățilo: 
cultural-artisțice se resimte ș 
aici, astfel că întreprindere* 
este programată, de regulă. ( 
singură dată pe lună la Clubu 
tineretului, unde organizează s 
susține cu formațiile proprii < 
seară cultural-distractivă. Cam 
tot o dată pe lună, brigada ar
tistică de agitație prezintă spec
tacole și în alte localități din ju
deț. Din păcate, formația de 
dansuri tematice, așa cum ne-a 
mărturisit secretarul organiza
ției U.T.C. pe întreprindere. 
Duca Bărbosu, este solicitată 
doar cind trebuie să se prezinte 
la concursuri, situație similară 
cu aceea a formației de teatru 
de la I.P.L. Aceasta demonstrea
ză (totuși !) că, atunci cind se 
dorește un lucru, el poate fi. 
realizat și chiar cu rezultate 
bune. Important este ca cineva 

. să se preocupe, să-și dea oste
neala pentru ca spectacolele pre
zentate de aceste formații să nu 

un- caracter discontinuu.

(Continuare în pag. a ll-a)

LAURENȚIU OLAN

Cum sa scrii despre el ?
Unde să mai încapă cuvin

tele, cînd chiar una din mi
nunile zămislite de sufletul 
și mina lui se numește Masa 
Tăcerii ?

Și cum ar putea fi cuprins 
în cuvinte un suflet in star» 
să cuprindă el însuși întreg 
infinitul și să ni-1 restituie 
apoi, firesc, intr-o clipă, ca 
un strigăt de bronz înalt cit 
o veșnicie T

întrebarea rămîne suspen
dată sub invizibile bolti de 
tăcere.

Și atunci trecem fără cu- 
vînt printr-o Poartă de taină 

BRÂNCUSI 
5

și fruntea ni se infioară, a- 
tinsă ca un abur străveziu 
dc sărutul veșniciei, și ne a- 
șezăm sfioși la Masa Tăcerii, 
și ne simțim cugetul limpe
de, și întreaga noastră ființă 
își pierde materialitatea și 
devine Pasăre Măiastră, să- 
getind, tulburat, necuprinsul...

„Zborul — ce fericire
...Un ecou aburit ne loveș

te auzul. Poate murmurul 
îndepărtat al galaxiilor. Sem
nul de taină al infinitului.

Și gindul nostru înfiorat îl 
caută iarăși pe Brâncuși. sin
gura trestie ginditoare care 
s-a dovedit capabilă să con
vertească infinitul intr-o Co
loană fără sfirșit.

Și atunci știm că pot exis
ta. că există ginduri, există 
sentimente, există cuvinte ce 
trăiesc fără să fie rostite, 
pentru că aerul le-ar eroda 
și le-ar tulbura frumusețea 
senină. Tocmai de aceea, a- 
tunci cind a vrut să spună 
zbor, sau tăcere, sau infinit, 
titanul de la Iîobița a pus 
mina pe ciocan și pe daltă și 
a făurit nu cuvinte, ci însuși 
chipul. însuși sufletul lor cel 
mai adevărat.

Atunci, undeva, veșnicia a 
coborit printre oameni.

Și a rămas cu ei*.

DORU MOȚOC
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— Industria alimentară se 
nfruntă cu sarcini sporite fa
de prevederile Directivelor 

mgresului al XI-lea al parti- 
ilui. Vă rugăm, să vă referiți 

direcțiile prioritare care vor 
igura satisfacerea în condiții 
t mai bune a nevoilor de con- 
im ale populației.
— în cadrul dezvoltării ar- 
onioase a întregii noastre e- 
nomii naționale industria ali- 
entară s-a bucurat in mod 
=osebit de atenția și grija 
inducerii de partid și de stat, 
>rsonal a tovarășului Nicolae 
eaușescu.
Programul de dezvoltare a 
dustriei alimentare pentru 
;rioada 1976—1980 cuprinde 
isamblul măsurilor ce se vor 
a pentru dezvoltarea întregii 
muri a industriei alimentare 
diferent în subordonarea că- 
r organe centrale sau locale 

află unitățile producătoare 
» bunuri alimentare.
Principalele orientări și di- 
cții ale dezvoltării industriei 
imentare în perioada pînă în 
80 se axează pe următoarele : 
ilorificarea completă și supe- 
oară a materiilor prime agri- 
ile de origine vegetală și ani- 
ală ; dezvoltarea cu precădere 
subramurilor industriei ali- 

entare producătoare de ali
en ta de bază, carne, lapte, 
=$:?. zahăr, ulei etc. ; diversi- 
carea mai accentuată a intre- 
i producții alimentare ținind 
;ama de cerințele unei alimen- 
iții raționale moderne și tradi
ție de consum ale țării noas- 
e ; îmbunătățirea calității pro- 
îcției prin creșterea cantității 
j proteine, vitamine precum 

a modului de prezentare a 
ărfurilor alimentare ; folosi- 
a mai intensivă a capacit&ți- 
r de producție existente, dez- 
iltarea și reutilarea acestora 

construirea de noi capacități 
vederea industrializării in- 

egului disponibil de materii 
•ime agricole ; sprijinirea gos- 
>dăriilor populației pentru pre- 
crarea superioară, diversifica

și economică a materiilor 
ime folosite în gospodărie 
in organizarea unor centre 
imunale de prelucrare a căr
ți, laptelui, legumelor și fruc- 
lor etc ; creșterea ponderii fe- 
eilor în toate subramurile de 
•oducție ale industriei alimen- 
tre.
Aceste orientări cu caracter 
•■neral au stat la baza elaboră- 
i de programe speciale pe fie- 
ire subramură de producție, 
îsfășurate pînă la nivel de in- 
eprindere, ceea ce va asigura 
1 ghid concret de acțiune si 
î urmărire.
Potrivit programului de dez- 
>ltare aprobat de Marea Adu- 
tre Națională din tuna iulie 
e.. creșteri importante se vor 
registra la toate produsele și 

special la came, conserve de 
ime, lapte, pește, zahăr, ulei 
mestibfl. conserve de legume, 

’.cte și paste de roșii.
Pentru asigurarea creșterilor 
• producție s-au prevăzut și 
probat însemnate investiții care 
:r permite ca baza tehnică de 
?-;cție a industriei alimenta- 

| să crească cu noi capacități 
1 producție și prin extinderea 
‘srlalte.

— Ce măsuri întreprinde de- 
meatul pentru în/.inarea 

-mânioasă a tradiției existente 
țara noastră, în ceea ce pri- 

alimentația si cerințele 
iei vieți moderne, avind în 
•dere criteriile unei alimenta

și vieți raționale ?

— în cadrul programului de 
.zvGltare s-a avut in vedere 
i in paralel cu creșterea și 
nbunătâțirea produselor ali- 
lantare clasice să se dezvolte 
roducția de alimente gata pre- 
arate pentru a ușura munca 
anei lor in gospodărie. Se vor 
simila și introduce în produc- 
e 5 sortimente de 
ate. prelucrarea 
lixte de carne cu 
îgume. făinoase, 
i industria produselor lactate 
e. va extinde gama brînzeturi- 

supe conser- 
de conserve 
adausuri de 
ciuperci etc,

t 'i'-t
■ ■

ÎN PREGĂTIREA DESCHIDERII NOULUI AN ȘCOLAR

ciuj Constructorii datori față de școală
Ca pretutindeni 

udețul Cluj se fac 
>entru noul an școlar, 
oritatea cazurilor se 
itens. sînt respectate 
e execuție si de dare 
intă a noilor localuri 
lase, ateliere, baze 
astfel, pînă la 15 
or fi predate £■-*■ 
atru noi cabinete de 
lăsuri electrice r

in tară. !n 
pregătiri 
în ma- 
lucrează 
graficele 
in £olo- 
școlare : 
sportive, 

septembrie 
beneficiarilor : 

Lj fizică. 
ittBun v*^v**w si electronice, 
îateriale și automobile la Gru- 
ul școlar de transporturi, două 
abinete de construcții și su
lte sociale la Liceul electro- 
-hnic nr. 1. două laboratoare 
.« materiale de construcții la 
âceul industrial de construcții, 
.int in curs de dare in folo- 
intă două creșe in «rtierul N. 
Irigorescu și o grădinița cu 
rar prelungit, extinderea Li- 
eului „G. Coșbuc*'. școlile țe- 
erale nr- 1 și 2 din Cluj-Na- 
oea.
în afara acestor aspecte pozi- 

ive se manifestă si deficiente 
i amenajarea intemâtului de 
'te de la Școala speciala nr. 
; la Liceul 6, școlile generale 
’și 10, grădinița 64 si interio- 

ul și exteriorul se dovedesc a 
i necorespunzătoare. Cu toate 
ă la Școala generală nr- 4, Li- 
eul economic, liceele 9 și 11. 
rădinițele 13 și 63 lucrările de 
eparații au început încă am 
ina februarie-martie. ele Sint 
o termina te din cauza Grupu- 
ji de întreprinderi de gospo- 
lărire comunală si locativa 
•are nu și-a onorat angaja
mentele.
în privința manualelor sco- 

are. în general, este respectat 
jraficul de la Inspectoratul sco-

Interviu cu dr. V. Rotaru
, .• • *. -.'z 
secretar de stat adjunct in Departamentul industriei alimentare

lor fermentate de tip cașcaval, 
a celor cu pasta moale de tipul 
celor franțuzești. In industria 
peștelui se vor îmbunătăți ac
tualele rețete de fabricație pen
tru conserve și semiconserve de 
pește și se vor produce sorti
mente noi de semipreparate din 
pește. în industria uleiului va 
crește producția de uleiuri hi
drogenate plantol. margarina, 
cu utilizări diferențiate pentru 
foietaj. produse de panificație, 
cu arome etc. și șorteninguri 
pentru gătit care vor înlocui 
treptat uleiul de soia. De altfel 
și pentru îmbunătățirea uleiu
lui de soia se prevăd măsuri 
pentru o rafinare și dezodori- 
zare avansată ceea ce va duce 
la îmbunătățirea gustului și a 
stabilității. Se vor produce noi 
uleiuri de salată in amestec cu 
ulei de floarea soarelui, răpită, 
dovleac, măsline și germeni de 
porumb. Se vor produce noi 
sortimente de legume și fructe 
conservate (congelate. uscate 
etc) care să asigure prezența 
pe piață, pe toată durata anu
lui. a diferitelor soiuri de le
gume și fructe pentru a com
pensa sezonalitatea consumului 
în stare proaspătă. Se va extin
de producția de salate, piureuri, 
garnituri pentru mincaruri pre
cum și sosuri pentru fripturi și 
salate.

In industria morăritului și 
panificației se va pune un ac
cent deosebit pe realizarea u- 
nor sortimente de pline și spe
cialități de Panificație cu durată 
prelungită de menținere a pros
pețimii. De asemenea, se vor 
produce făinuri de grîu și po
rumb de tip instant ceea ce va 
grăbi și ușura pregătirea pro
duselor în gospodăria casnică.

Desigur că în materializarea 
programului de modernizare a 
produselor se are în vedere ca 
in structura alimentelor să e- 
xiste un raport optim intre con
ținutul de proteine, glucide și 
lipide în așa fel îneît ele să co
respundă unei alimentații rațio
nale. O atenție deo.sebită se va 
acorda și prezentării produselor 
folosindu-se ambalaje care să 
protejeze, să mențină calitatea, 
să fie atractive și în același 
timp să asigure o servire rapidă 
în comerț.

— Ce loc ocupă în preocupă
rile actuale și de perspectivă 
producția și desfacerea semi- 
preparatelor culinare, a produ
selor dietetice și pentru copii. 
Cum si in ce măsură se vnr 
valorifica r^unelr existente în 
Ura noastră ?

— In acest domeniu treble 
să «rât că ensu «Bele 
neri in urmă atfî in ceea ce 
pnvefte (j.rer f-ea-ea 
lea si caLiatea Froduseicr 6e 
aces: gen. Pentru a *-
ceste răminen in urmi procra- 
rr.ul prevede mâstei deasefets. 
In industria cărr.i se vor rea
liza 10—15 sortimente <: prepa
rate și conserve de car» cu 
conținut redus de sare brgate 
în proteine în care griatafle 
animale vor fi inlocurte eu 
sfrni vegetale. Se w prodzre 
conserve specifice aLmer.rrr ?: 
capiilor pină la virata âe 3 am 
de tipul piureurilor •
mixte, compomr.. 
sucuri de fructe. De a 
se vor produce băuturi răcori
toare pe bază de sueur. natu
rale cu o mai bună echilibrare 
între conținutul de zahăr și ne. 
în industria peștelui se vor re
aliza noi sortimente de produ
se dietetice din pește alb eu 
sosuri corespunzătoare acestui 
scop. în industria laptelui *e 
va realiza o gamă largă de sor
timente de brinzeturi topite 
pentru copii cu diverse arome 
(lămîie. portocală. nuci etc) 
precum și un variat sortiment 
de băuturi răcoritoare pe bază 
de zer și zară. Se vor produce 
după tehnologii românești noi 
sortimente de lapte praf pentru 
copii îmbogățite cu principii 
nutritive, hidra ți de carbon, vi
tamine etc.

țe

Iar județean și C.L.D.C. Totuși, 
este evidențiată lipsa unor ti
tluri sau existenta unui număr 
insuficient de manuale școlare: 
Chimie — clasa a Vil-a. Fizică 
— anul I. Chimie anorganică — 
anul I. Botanică — clasa a V-a. 
Aritmetică — clasa I. în aceste 
zile se face aprovizionarea șco
lilor cu manuale.

Pentru ca noul an școlar să 
înceapă în condiții corespunză-

Dolj Pentru cei ce n-au terminat
pregătirile, clopoțelul (de avertizare)

trebuie să sune măcar acum!
(Urmare din pag. I)

120 locuri. La Segarcea se con
struiește pentru școala generală 
un laborator-atelier. Pentru 
Liceul de chimie din Craiova se 
dă în folosință o nouă sală de 
sport și. în perimetrul Liceului 
de mecanică nr. 4 „7 Noiem
brie". se construiește un întreg 
complex de învățămînt — 19
săli de clasă. 1 000 locuri în ate
liere. 600 locuri în cămin, o 
cantină cu 900 locuri. Acestor 
noi obiective ale învătămîntu- 
lui. construite din investițiile 
statului, li se adaugă nume
roase spații școlare construite 
din contribuția cetățenilor, cum 
sînt noile localuri ale școlilor 
din comunele Melinești, Breas- 
ta. Giubega. Orodel. Bistret. 
Țuglui și din satul Ghindeni. 
comuna Malu Mare, insumînd 

în industria uleiului se va 
extinde producția uleiului die
tetic din germeni de porumb 
precum și noi sortimente de 
margarina hipocalorică cu con
ținut redus de grăsimi. în in
dustria pastelor făinoase și a 
biscuiților se vor realiza noi 
sortimente de produse cu ada
usuri de proteine și vitamine, 
produse hipoglucide și fără sa
re. Industria produselor zaha
roase va produce sortimente cu 
înlocuitori de zahăr specifice a- 
n unii tor diete. La realizarea a- 
cestor produse dietetice și pen
tru copii o contribuție însemna
tă o va aduce cercetarea știin
țifică din cadrul industriei ali
mentare care in cadrul unui 
program unitar de cercetare în 
strinsă legătură cu unitățile de 
producție are sarcina de a asi
gura îmbunătățirea și diversifi
carea producției prin asigurarea 
unor raporturi raționale între 
proteine, grăsimi, vitamine, a- 
cizi grași esențiali, zaharuri etc.

Pentru a cunoaște cerința și 
preferințele populației in pri
vința produselor dietetice și 
pentru copii, în cursul acestei 
luni vom organiza primul ma
gazin cu astfel de produse în 
București, pe strada Academiei, 
urmînd ca treptat în cursul a- 
eestui cincinal să organizăm 
împreună cu organizațiile 
merciale astfel de magazine 
celelalte orașe ale țării.

co
in

ar— Fiind un ziar de tineret 
fi util să facem cîteva recoman
dări cu privire Ia alimentația

Debutul bun al anului universitar
anticipat de o sesiune

de toamnă bine pregătită
Cum își propun asociațiile studenților comuniști să acționeze 

în noul an universitar pentru obținerea unor rezultate mai bune, 
în pregătire, pentru un debut bun în noua etapă universitară din 
formarea viitorilor specialiști ?

ă. asr

ca oda:â cu începutul 
lor viața in cămine sâ de

mareze in mod corespunzător, 
tn per.oada 1—10 septembrie o 
parce dintre studenții căminiști 
vor fi prezenți in centrul uni
versitar pentru ultimele .uetu- 
șun” ale căminelor, pentru asi
gurarea aprwnziouării cantine
lor. De asemenea, spațiul de 
cazare va «pori cu cele 800 de 
noi locuri din cele două cămine 
in complexul Modem. Ne preo
cupă. totodată. întărirea asis
tenței sanitare a studenților prin 
detașarea unui număr sporit de 
interni la cămine și de studenți

toare se iau măsuri din partea 
forurilor oocnoeterue. măsuri 
capabile să elimine multe din 
deficientele enunțate mai sus. 
Si tot pentru un debut optim, 
pentru transportul în bune con
diții al elevilor Ia școală, pe 
liniile W ii 32 va f. suplimen
tat numărul de autobuze.

MIOARA VERGII

aproape 60 de săli de clasă, ate
liere, laboratoare.

Majoritatea acestor spatii se 
vor da in folosință pînă in aju
nul deschiderii noului an de în- 
vățămint. Este firească străda
nia constructorilor de a grăbi 
ritmul lucrărilor si grija bene
ficiarilor ca în prima zi de 
scoală să-i poată primi ne elevi 
„în casă nouă“. Nefirească ni se 
pare însă o mentalitate mai 
veche. întîlnită dealtfel și nrin 
alte părți : planificarea terme
nelor de predare a unor con
strucții școlare pînă hăt tîrziu. 
în decembrie. Iată cîteva exem
ple : localul Școlii nr. 16 va fi 
terminat la 30 septembrie, inter- 

• natul Liceului „Nicolae Titu- 
lescu" in noiembrie, școala din 
Orodel tot către sfirsitul anu
lui. iar complexul de învătă- 
mint al Liceului de mecanică 

rațională. Vă rugăm pe dv. să 
le enunțați.

— în general tinerii consumă 
produsele alimentare obișnuite 
pentru adulți. Se știe însă că 
această perioadă a. vieții omu
lui se caracterizează prin func
ția fiziologică de creștere-dez- 
voltare și printr-un consum 
mărit de energie. Ca urmare, 
dezvoltarea organismului omu
lui tinăr este strîns legată de un 
consum echilibrat în principii 
nutritive care să asigure circa 
3 000 calorii zilnic urmărindu-se 
ca acestea să provină dintr-o 
rație alimentară în care gluci
dele (provenite din zahăr, pro
duse dulci și produse făinoase) 
lipidele (grăsimi animale și u- 
leiurile vegetale) și proteinele 
(animale și vegetale) să se gă
sească intr-o proporție de 4/1 1.' 
în această proporție nu trebuie 
să crească glucidele dar este 
recomandabil să se mărească 
ponderea proteinelor.

Valoarea trofică a alimente
lor pentru tineret se poate mări 
prin sporirea conținutului de 
proteine provenite din consu
mul de carne, lapte, ouă, pește 
bogate in aminoacizi Esențiali, 
mărirea conținutului de uleiuri 
vegetale (floarea soarelui, soia, 
germeni de porumb) care sînt 
bogate în acizi grași esențiali, 
creșterea alimentelor bogate în 
vitaminele din complexul B din 
derivatele cerealiere, vitamina 
A (carote) vitamina D (din pro
dusele de pește) vitamina C 
(conserve și sucuri de fructe). 
Și pentru completare aș reco
manda și berea slab alcoolizată 
produs nou care, 
prin program se 
extinsă la toate 
bere.

de asemenea, 
prevede a fi 

fabricile de

LIDIA POPESCU

de Ia I-M.F. din anii mari la 
Policlinica studențească. Avind 
un deosebit rol educativ, coe- 
*^rsul Cir--::’ — «coelă a vie
ții fa eomar* va fi continuat 
și in ar*r: an. O mare atenție 
%om acorda satisfacerii tuturor 
cererilor de cazare (pe care ne 
ar.gajăm să le onorăm prompt) 
pentru studenții familiști. Ca
drele didactice se află, la rin- 
dul lor. din plin antrenate in 
perioada de pregătire a noului 
an universitar. Se fac bilanțuri 
parțiale ale activităților produc
tive (fiindcă aici anul calenda
ristic este principalul etalon al 
eforturilor), se discută proiecte, 
se pregătesc soluții noi, mai efi
ciente pentru stabilirea unor cit 
mai strinse legături între învă
țăminte cercetare și producție.

Noul an universitar. ne 
spunea tovarășul conf. dr. Ște
fan Rugi- locțiitor de secretar 
al comitetului de partid al Cen
trului universitar Cluj-Napoca, 
va pune în fața cadrelor didac
tice sarcini sporite în procesul 
de formare al viitorilor specia
liști. Orientarea eforturilor că
tre ridicarea calității pregătirii 
profesionale nu este un proces 
limitativ, ci deschis spre toate 
laturile activității universitare. 
Acestea vizează, bineînțeles, 
creșterea eficienței integrării, 
dar și, de pildă, buna gospodă
rire a spațiului de invățămint, 
a bazei materiale. Pentru o va
lorificare mai bună a potenția
lului educativ și științific ne pro
punem organizarea unui ciclu 
de activități pe problemele mo

nr. 4 „7 Noiembrie" — chiar în 
cursul anului... 1977. pe motiv 
că ..deși începe în ’76. noul an 
școlar se in tin de de fapt și în 
anul calendaristic următor". O 
precizare : localul școlii din ca
drul complexului amintit tre
buia început încă din 1975 ! 
Deși fondurile pentru construc
ție sint bine puse deoparte — 
cum ni s-a argumentat la in
spectoratul școlar — ea n-a de
marat nici acum ne motivul că 
n-a insistat cu suficientă răs
pundere consiliul popular, pen
tru obținerea tuturor formelor 
legale privind pregătirea am
plasamentului.

La Inspectoratul școlar jude
țean ne interesăm în ce stadiu 
se află aprovizionarea cu mate
rial didactic, dotarea cu mașini 
și unelte a atelierelor. Din dis
cuția cu tovarășul Constantin 
Diaconu. inspector general ad
junct. aflăm că investiția de S 
nE'ioane lei se referă in spe
cial la introducerea în școli a 
unor elemente de dotare noi. 
Pină în nrezent nu fost onorate 
75 la sută din contractele cu în
treprinderea de material didac
tic. în mare parte truse com
plexe de fizică, de chimie si de 
biologie, care se și află in scoli.

..Anul acesta ne-am intensifi
cat preocupările pentru executa
rea dotărilor cu mobilier si ma
terial didactic prin forțele pro
prii. spune tovarășul Constantin 
Diaconu. în acest sens au fost 
încheiate contracte cu diverse 
școli din județ. Astfel, elevii Li
ceului nr. 1 din Craiova au exe
cutat 300 de transformatoare, cei 
de la Liceul agroindustrial nr. 1 
din Craiova — 200 mese de la
borator pentru chimie. 200 
bancuri de lăcăfușerie dotate cu 
tot necesarul de • unelte. 40 de 
for ie de mină s.a. De aseme
nea. în colaborare cu colegii lor 
de la Liceul electrotehnic nr 1. 
Liceul de mecanică nr. 3 „Elee-

VALEA JIULUI. Construcții 
noi in orașul Vulcan,

deme ale pedagogiei în învăță- 
mintul superior. îmbunătățirea 
metodologiilor de predare, cla
rificarea direcțiilor necesare în 
îndrumarea și controlul pregă
tirii profesionale, legarea tot 
mai ririr.să a planurilor de cer
cetare de nevoile producției sint 
cîteva dintre obiectivele noas
tre. Gteva noi spații de invăță- 
mint, premiere in viitonil an 
universitar, la Facultatea de 
construcții, la Conservatorul „C 
Dimaa. vor spori baza materială 
favorizind condiții superioare de 
asimilare a cunoștințelor.

în atenția noastră vor sta, în 
special, studenții din anul I ai 
căror primi pași în viața uni
versitară vor trebui călăuziți cu 
grijă pentru o integrare rapidă 
a lor nu numai în ritmul nece
sar studiului, dar și în viața de 
organizație. în toate activitățile 
proprii asociațiilor studenților 
comuniști. Practica productivă 
va fi mai bine corelată cu sta
diul pregătirii teoretice la fie
care nivel (an de studiu, pro
fil, disciplină), iar îndrumarea 
va fi mai mult ca în anii pre
cedent asigurată de cadre di
dactice cu experiență (profesori, 
conferențiari, șefi de lucrări). 
La cursurile de bază și de pro
fil s-a asigurat un număr sufi
cient de exemplare, dar încă 
mai avem de acoperit o serie 
întreagă de discipline cu cursuri 
și manuale noi.

De aceea, vom accelera ana
liza manuscriselor pentru lichi
darea cît mai grabnică a deca
lajului existent între cursurile 
existente și solicitările studen
ților.

C. STANCULESCU

t'-oputere" și Liceul electroteh
nic nr. 2. elevii de la Liceul 
agroindustrial nr. 1 au mai rea
lizat 120 de truse complexe 
pentru fizică, pentru școlile din 
alte județe. în baza contractelor 
cu întreprinderea de material 
didactic București. Desigur. în 
dotarea unităților de învătă- 
mînt, a atelierelor-școglă. cu 
"utilaje și unelte, de mare aju
tor ne sînt întreprinderile din 
județ. Pînă în prezent acestea 
ne-au livrat 100 mașini electrice 
de găurit, o gamă largă de 
unelte, precum și polizoare 
pentru aproape toate atelierele 
școlare".

Teleorman Un experiment ergonomie
(Urmare din pag. I)

de ridicare a internatelor. 
Eșalonat, pe tot parcursul va
canței. ei au fost virtuali con
structori. Li s-au alăturat acum, 
la curățenia generală, părinții. 
O activitate deosebită au pres
tat. în această vacanță, elevii 
Liceului industrial nr. 3 Ale
xandria. viitorii muncitori con
structori. Ei și-au verificat 
pregătirea atit la lucrările de 
fundații și zidărie, pe șantierul 
școlii nr.7, cu 16 săli de clasă, 
cit și la transformarea propriu
lui lor local. în vederea pregă
tirii unui experiment ergono
mie. Pentru prima dată se în
cearcă experimente de .influen
țare a activității elevilor prin 
cromatica încăperilor. Sub în
drumarea profesorului de de
sen Alexandru Horișco ^si 
a subinginerei Georgeta Me- 
liszek. ei au transformat, Ri
durile albe ale sălilor de cla
să, ale holurilor, laboratoarejor 
și internatului intr-un- peisaj

Cultura și educația cinematografică (I)

O premisă
cultura generală

Deși lipsesc studiile, anchetele și statisticile la zi care să 
permită indicarea, cu relativă exactitate, a evoluției gustului 
cinematografic în masele de tineri, coeficientul de frecventare 
a sălilor de cinema, preferințele, nuanțate pe categorii 
de virstă etc. — nu e greu să se observe că filmul reprezin
tă, după televiziune; sport și muzică ușoară, spectacolul cel 
mai căutat. Ba s-ar putea susține că — datorită reproducti- 
bilității sale mecanice, care asigură proiecția simultană in
tr-un’ număr ridicat de localuri specializate — filmul este spec
tacolul cel mai răspindit, angrenîrid atit extensiv, cit și in
tensiv vaste grupuri sociale.

Dar, în special pentru tineri, filmul e un aliment cultural 
de bază : numărul peliculelor văzute e, în genere, mai mare 
decit numărul cărților citite și cu atit mai mult decit al ex
pozițiilor de arte plastice, și chiar al spectacolelor de teatru 
frecventate. Lăsînd deocamdată la o parte evaluarea unui ase
menea fenomen — cu alte cuvinte, dacă e bine sau rău că 
se văd mai multe filme decit se citesc cărți, uneori, in cazul 
unor ecranizări de-a dreptul in locul cărților — și considea- 
rîndu-1 ca un dat obiectiv să-i examinăm caracteristicile și 
tendințele.

Se cuvine să observăm că fil
mul se află — prin însăși con
diția sa — la interferența din
tre standardizarea (industrială) 
și originalitatea creatoare. în
tre stereotipie și inventivitate, 
între rețetă și talent artistic. 
De aceea, numeroase filme sînt 
îndeosebi produse, fabricate 
după scheme verificate în timp, 
și doar mult mai puține sint 
opere cu valoare estetică și cul
turală. Cele dinții, produsele, 
au o încărcătură educativ-for- 
maitivă redusă ; celelalte, dim
potrivă. au o astfel de încăr
cătură. cu atît mai puternică și 
maii bogată, cu cit tind spre ca
podoperă. Cele dinții sint sim
ple divertismente, nu contri
buie decit în mică măsură la 
informarea spectatorului și cu 
atît mai puțin la educarea lui, 
influențîndu-1 adeseori negativ ; 
celelalte 11 instruiesc. îi lărgesc 
orizontul cognitiv și suprafața 
de sensibilitate, ii întăresc con
vingerile afirmative.

La acest prim nivel credem că 
se verifică prezența (sau absen
ța) culturii și educației cine
matografice. Și anume, la ni
velul unei necesare distincții 
dintre produs și operă. Aici se 
fac cele mai dese și flagrante 
confuzii, care merg de la lua
rea drept artă a unor confec
ții de rind (Cartagina în flă
cări, Teodora etc.) și pînă la 
luarea drept artă — într-un 
cadru mai subtil — a unor con
fecții de lux (de exemplu. Un 
bărbat și o femeie, Love Story). 
Evident. confuziile au drept 
cauză fundamentală lipsa unei 
adecvate formări a mintii, ini
mii și voinței in vederea re
ceptării spectacolului cmemato- 
graCc. Producția mondială nu 
lasă loc pretenției de a se ve
dea numai opere, de a se evita 
produsul de serie. Dar e nece
sar ca publicul și. în primul 
rind. publicul tînăr. să poată o- 
pera cît mai prompt necesara 
distincție dintre simplul amuza
ment si implicarea participării 
intelectual-afective. Nu este 
vorba de a respinge neapărat 
„distracția" și de a prefera o- 
pera „cultă", ci este vorba de a 
avea capacitatea și posibilitatea 
de a elimina orice confuzie. în 
alți termeni, de a fi perfect 
constienți de momentul de di
vertisment și de limitele sale 
acceptate, deosebit de momen
tul autenticei receptări cultu- 
ral-estetice.

Interesant de remarcat că 
prima condiție a acestei „con
știentizări" nu trimite imediat 
la cultura de specialitate, adi
că strict cinematografică, ci la 
noțiunea mai largă de cultură 
generală. Deci, nu cantitatea de 
cunoștințe specifice (inclusiv 
de filme văzute) va conferi, în 
primul rind. putere de discer- 
nămînt, de despărțire între 
ceea ce e artă autentică și ceea 
ce e produs sau subprodus in
dustrial, comercial, ci orizontul 
și gradul general de instruire, 
de educație, de cultivare. A- 
ceasta echivalează cu a afirma 
că totul depinde de treapta de 
școlarizare. Prin școlarizare în
țelegem. firește, volumul de

Am trecut in revistă si unele 
asper.e legate de real5 zarea 
contractelor școlare, constatînd 
cu toate liceele de specialitate 
din județ au incâ de pe acum 
contracte cu întreprinderile. 
Atelierele din celelalte unități 
școlare își propun să lucreze si 
în acest an pe bază de comenzi, 
care se vor face abia după des
chiderea anului școlar. La acest 
punct, intervine o nedumerire : 
dacă beneficiarii vor intîrzia să 
apară de la sine, după 15 sep
tembrie. ce activitate se va des
fășura în atelierele-scoală. care, 
nrin planul de învățămînt. au 
afectate săptămînal un număr 
de ore bine delimitat ?

multicolor, odihnitor, completat 
în mod surprinzător cu două 
foarte frumoase mozaicuri. „24 
elevi — ne informează profe
soara Maria Oane. îndrumăto
rul U.T.C. — au muncit in a- 
ceastă vară cu dăruire și hăr
nicie. Au curățat și spălat pe
reții, i-au zugrăvit din nou in 
culori diferite, au vopsit tocu
rile ferestrelor, ușile și calori
ferele. balustradele de la scări, 
au rașchetat parchetul, au re
mediat defecțiunile în cabinete, 
au amplasat, după un nou aran
jament. strungurile în atelie
re etc".

La cabinetul pentru limbi 
străine elevii au realizat sin
guri izolația fonică. Cabinetul 
de limba română este deja or
ganizat și completat după toate 
necesitățile procesului de invă- 
țămînt modern. Un nou cabinet 
de tehnologie se va adăuga ce
lor existente. Și el va fi tot 
opera elevilor. Pe lingă func
ționalitatea acestor realizări, 
reținem și valoarea economii
lor — circa 65 000 lei. 

cunoștințe devenite conștiință, 
cu ramificații în cele mai multe 
domenii ale spiritualității u- 
mane : de la folosirea exactă 
și suplă a limbii naționale pină 
la asimilarea gîndirii și prac
ticii matematicii și a fizicii, 
înlăun-tful unei concepții și or
ganizări politehnice a învăță- 
mintului în care încap și anu
mite discipline umaniste.

Este de la sine înțeles, ast
fel, că un elev din clasa a Xna 
va evalua mai profund și mai 
repede calitatea unui film, de- 
cît un elev din clasa a VIII-a, 
iar un student va stabili un

în întreprinderi
ac- 
na- 
ex-

(Urmare din pag. I)
„festiv", deoarece numai o 
tivitate permanentă este de 
tură să le aducă un plus de _ . 
periență, să le ridice prestigiul 
în rîndul colectivelor din care 
fac parte.

Am lăsat intenționat la urmă 
întreprinderea de confecții Vas
lui, una dintre unitățile econo
mice cu o foarte bună activitate 
culturală, rivalizind cu orice altă 
întreprindere din întregul județ. 
Puternica organizație de tineret 
de aici — peste 1 800 de membri 
— și-a spus, fără îndoială, un 
cuvint greu la această reușita 
și simpla enumerare a formații
lor ca și a formelor prin care 
se realizează activitatea cultu- 
ral-educativă ne îndreptățește 
să susținem că există o preocu
pare adevărată din partea comi
tetului U.T.C. pentru ca tinerii 
să-și pună in valoare aptitudi
nile și talentul lor.

Astfel, vom aminti corul în
treprinderii de confecții (130 
membre), cele două formații de 
dansuri (una mixtă și alta de 
fete), brigada artistică de agita
ție, orchestra de estradă, soliștii 
de muzică ușoară și populară, 
grupul de recitatori. Aceste for
mații dau spectacole la clubul 
întreprinderii, pentru oamenii 
de aici, se deplasează în comu
nele de unde sînt navetiștii (o 
dată, la două săptămini). pre- 
zentînd aspecte pozitive, dar și

Prezențe ale teatrului românesc peste hotare i
Luna septembrie va marca 

una dintre cele mai reprezen
tative prezențe ale teatrului 
românesc peste hotare, colecti
ve artistice, din Capitală și din 
țară, fiind așteptate de publi-- 
cul spectator din Cuba, R.D.G., 
Polonia, U.R.S.S. „Zilele artei 
teatrale românești în R.D-G.“, 
sub acest generic va avea loc 
o amplă manifestare culturală 
care va fi găzduită de circa 15 
orașe. în programul acesteia, 
alături de expoziții documenta
re. se înscriu turneele teatre
lor naționale din București și 
Iași, cel al Teatrului german de 
stat și Teatrului de păpuși din 
Timișoara. Ele și-au înscris în 
repertoriu piese din dramatur
gia românească și universală —- 
„Coana Chirița" de V. Alecsan- 
dri. ,,O scrisoare pierdută" de 
I. L. Caragiale, „Richard al 
Ill-lea" de W. Shakespeare ș.a. 
Amintim, de asemenea, că la 
Berlin și Erfurt, va fi deschisă 
o expoziție de scenografie româ
nească. iar o alta foto-docu- 
mentară „I. L. Caragiale" va fi 
inaugurată la Weimer și în alte 
orașe ale căror teatre prezintă

LICEUL AGRO-INDUSTRIAL 
TARTĂȘEȘTI — ILFOV

eu sediul In comun» Tărtișesti. soseau» Bucuresii-Pitesti, Km. 2S
Primește înscrieri pini la 3 septembrie 1916. pentru :

I. - LICEU - TREAPTA A II-A
In perioada 5—8 septembrie 1916 se organizează un nou concurs 

de admitere pentru anul școlar 1976—1911, cu absolvenți ai primei 
trepte de Ia orice liceu. Ia următoarele specialități t
• PRELUCRĂTOR PRIN AȘCHIERE (cu durata de 3 ani)
• MECANICA AGRICOLĂ (cu durata de 2 ani)

Condițiile de admitere și actele necesare Ia înscriere sint pu
blicate in broșura editată de M.E.I.

II. — ȘCOALA PROFESIONALA 
Meseriile :
• STRUNGAR (cu durata 11/2 ani)
• MECANIC MAȘINI AGRICOLE (cu durata de 1 an)

Se primesc absolvent! ai primei trepte de liceu si absolvent! 
ai clasei a VUI-a a școlii generale care au împlinit 16 ani pînă 
la data de 15 iunie a anului de absolvire.

Pe timpul școlarizării elevii beneficiază de burse, semiburse si 
contracte de întreprindere, cazarea și masa sint asigurate in 
cadrul școlii.

Relații suplimentare se primesc de la secretariatul școlii.

ANUNȚ
Liceul Textile Confecții Nr. 1, din București, 

str. Lucrețiu Pătrășcanu, nr. 3, sector 4,'
primește Înscrieri pentru :

.... , , T?aR!a a II_a de Uceu' u specialitățile :• fllatori-țesatori
• operatori la tehnologia chimică textilă
• mașini și utilaje în industria ușoară

înscrierile se fac in perioada 26 august — 3 septembrie 
Se primesc absolvenți ai treptei I de liceu, indiferent de 

profilul pe care l-au absolvit (sau posedă studii echivalente) «i 
împlinesc cel mult 19 ani în anul calendaristic in care se înscriu 
(1 ianuarie — 31 decembrie).

Concursul va avea loc in zilele de 5 septembrie și 6 septembrie 
lucrarea scrisă. 1—10 septembrie, oral.

Informații suplimentare, la secretariatul școlii, telefon 
43 25 30, zilnic, intre orele 8—16.

ridicarea

contact m>ai bogat, mai diversi
ficat. cu o operă filmică decit 
absolventul de liceu. în cazul 
muncitorului calificat si al ță
ranului cooperatist, _1." 
nivelului de cultură e asigurată 
prin mtatiptele acțiuni de „edu
cație permanentă" și prin în
suși sporul de experiență de 
viață.

în legătură cu aceste aspecte, 
ar fi legitimă observația că — 
mai mult sau nuai puțin para
doxal — tocmai tineretul școlar 
este mai lipsit de o a doua 
treaptă, de cea specifică, mai 
exact cinematografică, a pro
priei formări, în raport cu alte 
categorii de tineret. Vrem să 
spunem că în timp ce uzinele 
și întreprinderile desfășoară, in 
general, o destul de susținută 
„activitate cu filmul", școala 
ignoră de obicei filmul sau. o- 
ricum. nu-i acordă ponderea 
cuvenită, nici ca ajutător în 
procesul propriu-zis de învăță- 
mînt, nici ca activitate extra- 
școlară, complementară.

Această problemă — a rapor
tului școală-film — merită o 
analiză aparte și particulariza
tă. pe care o vom întreprinde 
întir-un articol viitor, din se
ria dedicată importantului loc 
pe care ar trebui să-1 ocupe, în 
viața națională, cultivarea și 
educarea prin film.

FLORIAN POTRA

negative, din activitatea lor. or
ganizează seri cultural-distracti- 
ve la Clubul tineretului, la că
minele de nefamiliști etc. la 
care participarea tinerilor, toc
mai datorită conținutului demn 
al acestor seri, este de ■ fiecare 
dată numeroasă. O mențiune a- 
parte merită „spectacolCle-dia- 
loguri", cu un pronunțat carac
ter educativ, realizate iA-cadrul 
clubului „Hărnicia" al fetelor 
de la întreprinderea de confec
ții vasluiană, spectacole? da care 
participă invitați de .la toate 
unitățile economice din oraș.

Rezultatele., bune ./^ținute, 
ne-a declarat Valeria Bejenaru. 
secretara comitetului U.T.C.. au 
determinat conducerea între
prinderii să înlesnească mem
brilor acestor formații participa
rea la repetiții, să le asigure 
baza materială necesară (costu
me. instrumente muzicale etc.), 
astfel îneît calitatea spectacole
lor să crească de la o repre
zentație la alta.

Credem (și ne permitem să 
sugerăm) că un schimb de expe
riență organizat la nivelul co
mitetului orășenesc U.T.C., care 
să nună în evidență modalitățile 
cele mai. eficace de revigorare, 
a activității formațiilor artistice 
din întreprinderi ar putea să 
aibă rezultate cel puțin satisfă
cătoare. Experiența întreprinde
rii de confecții Vaslui constituie, 
în acest sens, o garanție.

piese ale marelui nostru dra
maturg. O interesantă expoziție 
de teatru de păpuși va fi ofe
rită publicului din Berlin și 
Magdeburg. în încheierea ma
nifestării, la Asociația oameni
lor de teatru din R.D.G., va avea 
loc un simpozion dedicat dra
maturgiei românești, probleme
lor actuale de creație scenică.

Un binecunoscut colectiv ar
tistic bucureștean — Teatrul 
BuLandra, se va deplasa la Mos
cova și Leningrad, cu trei crea
ții de greutate: „O scrisoare 
pierdută", „Puterea și adevă
rul" de T. Popovici și „Azilul 
de noapte" de M. Gorki, care 
vor fi puse și de astă dată, 
in valoare prin originalitatea 
montării și a interpretării.

în seria apropiatelor turnee 
mai semnalăm prezența Teatru
lui din Sibiu în Polonia — la 
Cracovia, Tarnow și Katowice, 
și aceea a Teatrului de păpuși 
din Ploiești, într-un alt oraș 
polonez — Walbrzych- Cu re
prezentații pentru copii și adulți, 
Teatrul „Țăndărică" va între
prinde un turneu în Cuba și 
Mexic.
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MESAJE SI TELEGRAME 
DE FELICITARE

Cu prilejul celei de-a 32-a 
aniversări a eliberării pa
triei de sub dominația fas
cistă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii 
Socialiste România, și tova
rășului Manea Mănescu, 
prim-ministru al guvernului, 
le-au fost adresate mesaje de 
felicitare din partea a nu
meroși conducători de partid 
și de stat.

Au adresat telegrame :
Dr. Agostinho Neto, pre

ședintele Mișcării Populare 
pentru Eliberarea Angolei, 
președintele Republicii Popu
lare Angola ;

Kaysone Phomvihane, se
cretar general al C.C. al 
Partidului Popular Revolu
ționar Laoțian, prhn-minis- 
tru al Guvernului R.D.P. 
Laos, și Sufanuvong, pre
ședintele Republicii Demo
crate Populare Laos, pre
ședintele Adunării Populare 
Supreme' a R.D.P. Laos ;

Khieu Samphan, președin
tele Prezidiului de Stat al 
Cambodgiei Democrate, și 
Pol Porth, primul ministru 
al Guvernului Cambodgiei 
Democrate :

Yasser Arafat, președinte
le Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Elibera- 

_rea Palestinei, comandant 
suprem al Forțelor Revolu
ției Palestiniene ;

El Hadj Aboubakar San- 
goule Lamizana, general de 
Corp de armată, președin
tele Republicii Volta Supe
rioară ;

Colonel Moussa Traore, 
președintele Comitetului Mi
litar de Eliberare Națională, 
președintele guvernului și 
șeful statului Mali ;

General Suharto, președin
tele Republicii Indonezia :

Giovanni Leone, președin
tele Republicii Italiene ;

General Felix Malloum 
Ngakou Ton Bei-Ndi. pre
ședintele Consiliului Militar 
Superior, șef al statului 
Ciad ;

Manuel Mora, secretar ge
neral al Partidului Avan
garda Populară din Costa 
Rica ;

Didier Ratsiraka, președin
tele Republicii Democratice 
Madagascar ;

Anker Joergensen, prim- 
ministru al Danemarcei ;

Luis Echeverria Alvarez, 
președintele Statelor Unite 
Mexicane ;

Amir Abbas Hoveyda, 
prim-ministru al Iranului ;

Șeic Jaber Al-Ahmed AI- 
Sabah, prinț moștenitor și 
prim-ministru al Kuweitului;

Datuk Hussein Bin Onn, 
prim-ministru al Malaye- 
siei ;

Zulfikar Aii Bhutto, prim- 
ministru al Republicii Isla
mice Pakistan.

TELEGRAMĂ
Tovarășul George Macovescu, 

ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
a primit o telegramă de mulțu
mire din partea viceprim-mi
nistrului și ministrului aface
rilor externe al Republicii A- 
rabe Siriene. Abdul Halim 
Khaddam. ca urmare a felici
tărilor transmise cu prilejul 
numirii acestuia în funcție.

MANIFESTARE
Institutul român pentru rela

țiile culturale cu străinătatea a 
organizat, joi după>amiază, în 
Capitală, o manifestare cultura
lă dedicată Zilei naționale a 
Republicii Ecuador.

Au participat reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Exter
ne. . oameni de <artă și cultură, 
țineri ecuadorieni care studiază 
în. tara noastră, un numeros 
public. .

Au fost de față Gonzalo Pa
redes Crespo, ministru, însăr
cinat cu afaceri ad-interim al 
Republicii Ecuador la Bucu
rești. alți membri ai ambasa
dei.

ÎNAPOIERE
Delegația A.R.L.U.S. condusă 

de tovarășa Maria Stănescu, 
adjunct al ministrului educației 
și învățămintului. s-a înapoiat 
în Capitală venind de la Mos
cova, unde a participat la ma
nifestările dedicate celei de-a

XXXII-a aniversări a eliberă
rii României de sub dominația 
fascistă.

PLECARE
Joi dună amiază a nărăs-.t 

Capitala delegația Federației 
SindicateiOT Muncitorilor din 
Sudan. cortduaă de Abdalla 
Nasr Ginawi. președintele Fe
derației, care, la invitația Con
siliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din Româ
nia, a efectuat o vizită de prie
tenie in țara noastră în perioada 
19—26 august.

CURSURI
Joi dimineața s-au deschis la 

Predeal cursurile celei de-a 
XI-a Școli Internaționale „Fizi
ca Ionilor Grei“, care vor dura 
pînă la 4 septembrie 1976.

Cursurile acestei școli, care 
tratează un domeniu deosebit 
de modern și important al fizi
cii nucleare, au fost inaugurate 
de către directorul școlii, dr. 
Valentin Ceaușescu.

Cursurile și seminariile școlii 
se bucura de prezența unui 
mare număr de fizicieni din 
România și a unor distinși oas
peți din 12 țări. Profesorii și 
cursanții au fost salutați în se
siunea de dimineață de acad, 
prof. Ion Ursu. președintele Con
siliului Național pentru Știin
ță și Tehnologie, și de acad, 
prof. Serban Tițeica. președin
tele Comitetului Național Ro
mân de Fizică — care participă 
la lucrările școlii.

0 nouă și inedită acțiune turistică pentru tineret
'CURSA DE MARE FOND PE DUNĂRE
Miine, 28 august a.c., 160 de 

tineri, din toate județele tării 
vor pleca într-o interesantă 
„expediție nautică". Această 
expediție intitulată „Cursa de 
mare fond pe Dunăre" este cea 
de-a treia acțiune de turism 
specializat din cadrul acțiunilor 
dedicate intimpinării centena
rului Independenței de stat a 
României organizate de C.C. al 
U.T.C. — Biroul de turism pen
tru tineret. Primele două au 
fost: acțiunea concurs „Dru
meție și orientare turistică" 
care a avut loc luna trecută și 
care s-a bucurat de mare suc
ces în rîndul tinerilor și „Cir
cuitul cicloturistic pentTU tine
ret" care s-a încheiat în ziua de 
23 August la București unde 
participanții au fost întâmpinați 
de colegii lor de generație din 
Capitală. Această a treia acțiu
ne la care iau parte 40 de echi
paje în ambarcațiuni universa
le cu vîsle. fabricate la Re
ghin, va dura 10 zile și se va 
desfășura pe traseul : Corabia
— Turnul Măgurele — Zimni- 
eea -r Oltenița — Călărași — 
Cernavodă — Hîrșova — Brăila
— Galați — Tulcea. Ea are ca 
scop cunoașterea de către ti
nerii participanți a istoriei și 
dezvoltării porturilor dunărene 
In anii socialismului, a indus
triei navale românești, precum 
și întocmirea unor studii și ma
teriale documentare legate de

posibilitatea valorificării poten
țialului turistic al Dunării prin 
organizarea de acțiuni turistice 
pentru tineret. Cu acest prilej 
se vor face constatări privind 
durata optimă de navigație, 
locurile de acostare și popas, 
comportamentul ambarcațiuni
lor si necesarul de echipament 
în locurile de popas, temerarii 
excursioniști vor vizita ruinele 
unor cetăți cum este, spre e- 
xemplu. cea a lui Mircea cel 
Bătrin de pe insula Cioroiu. vor 
vizita Muzeul de istorie de la 
Oltenița, urmele așezării roma- 
no-bizantine Hinog-Axiopolis. 
apoi obiective ale industrializă
rii socialiste, precum Combina
tul de îngrășăminte Tumu-Mă- 
gurele. întreprinderea textilă 
„Dunăreană” și Șantierul naval 
de la Giurgiu unde vor avea 
întîlniri cu activiști de partid 
și de stat. Astfel, această ine
dită expediție va reuși să îm
bine activitățile politico-educa
tive de cunoaștere a istoriei pa
triei și partidului, a realizări
lor obținute de poporul nostru 
in anii socialismului, a frumu
seților și bogățiilor țării, cu ac
țiuni instructiv-aplicative și 
sportive de formare a unor de
prinderi practice și a unor ca
lități morale și de voință utile 
pentru muncă și viață.

CONSTANȚA TODEROIU

«13ZE zz<T
A doua ediție a Balcaniadei de box pentru tineret

MECIURI VIU DISPUTATE 
ÎN PRIMELE GALE

Miercuri, la Brăila. în frumoa
sa arenă din grădina publică a 
orașului, a început cea de-a doua 
ediție a Balcaniadei de box pen
tru tineret. Participă pugiliști din 
România, Bulgaria, Iugoslavia, 
Turcia și Grecia. în prima gală a 
competiției boxerii români nu au 
debutat sub cele mai bune aus
picii. Alexandru Dumitrașcu (ca
tegoria 51 kg) â pierdut meciul 
susținut în fața bulgarului P. 
Kamburov, iar Nicolae Rădan (ca
tegoria 71 kg) a coborît treptele 
ringului învins prin abandon, în 
repriza a treia, de către iugosla
vul K. Slobodan.

O bună evoluție a avut pînă în 
prezent Ilie Dragomir (categoria 
60 kg), care l-a învins în prima 
reuniune pe boxerul grec Dimi

triadis, iar în gala semifinală a 
dispus la puncte de Salih Oztrak 
(Turcia). O evoluție mult aplau
dată a avut și greul român Fran- 
cisk Luxemburgher. Deși a întîl- 
nit în boxerul bulgar Iuri Jechev 
un adversar ce beneficia de o a- 
preciabilă alonjă. boxerul român 
s-a descurcat bine In lupta de a- 
proape și a obținut o binemerita
tă victorie la puncte. Boxerii ro
mâni s-au comportat bine și în 
prima semifinală. Fănică Ciocoiu 
(categoria 75 kg) și Stan Postola- 
che (categoria 67 kg) au luptat cu 
multă ambiție, reușind să obțină 
victorii detașate în fața lui Yu
suf Gezim (Turcia) și, respectiv, 
Milco Gronev (Bulgaria).

T. POGOCEANU

CAMPANIA AGRICOLĂ
La ordinea zilei pentru lucrătorii ogoarelor

Recoltatul cartofilor
Au mai rămas puține zile pină la declanșarea campaniei de re

coltare a cartofilor. Pentru unitățile cooperatiste și de stat, mari 
cultivatoare de cartofi, acum este timpul optim încheierii pregătiri
lor menite să asigure buna desfășurare a recoltării. Un exemplu de 
preocupare pentru pregătirea temeinică, pină in cele mai mici de
talii. a campaniei de recoltare a cartofilor ni-1 oferă măsurile in-f 
treprinse de cooperatorii din Cozmeni, județul Harghita, unde, în 
următoarele zile, operațiunea va începe din plin. Pe cele 280 de 
hectare cultivate cu cartofi — 130 de hectare cu soiuri timpurii și 
loO de hectare cu soiuri tirzii — recoltatul se va face atit mecanic, 
cit și manual. Pe loturile cu sol nisipos, avind o suprafață de 90 de 
hectare, specialiștii au hetărît să folosească cele 3 combine C.R.C.-2 
cu care este dotată unitatea anume destinate recoltatului cartofilor. 
Combinele au fost reparate și verificate din vreme astfel că. după 
cum susțin cei trei mecanizatori — Kovacs Attila. Boca David și 
Kelemen Mihai — viteza medie zilnică planificată nu numai că va 
fi respectată ci și depășită. Pentru restul suprafeței, scosul la su
prafață al cartofilor se va realiza mecanic, iar adunatul lor de pe 
brazdă manual. Si aici mașinile sint pregătite, numai că din 8 cite 
are unitatea in dotare vor putea fi folosite doar patru: celelalte de
venind inutilizabile ca urmare a lipsei unor piese de schimb. în 
această situație, ne explică tovarășul Arpad Kovacs, inginerul $ef al 
cooperativei de producție, am luat măsuri pentru ca activitatea ma
șinilor de scos cartofi, la suprafață care se află în stare de funcțio
nare să se desfășoare în schimburi prelungite, pentru a mări ritmul 
de execuție, pentru a crea suficient front de lucru cooperatorilor care 
vin din urmă cu adunatul. O atenție deosebită a fost acordată organi
zării echipelor de cooperatori care să adune cartofi, să-i încarce in 
mijloacele de transport și să-i sorteze. Cei doi șefi de fermă. Boros 
Gydrgy și Virâg Zoltan au repartizat cooperatorii pe categorii de 
lucrăn. astfel că fiecare știe de pe acum ce are de făcut, unde tre
buie să acționeze. De notat că în această toamnă, ca și în alți ani, 
elevii școlii generale din localitate vor participa la această impor
tantă acțiune. Directorul școlii. Imre Balassy. a împărțit copiii pe 
formațiuni de lucru, conduse de cite un cadru didactic întocmind 
un grafic amănunțit, stabilind sarcini și responsabilități fiecărui elev, 
fiecărui cadru didactic.

AL. DOBRE

Tinerii satelor vîlcene
prezenți în cîmp, 

acolo unde este nevoie de ei
Un volum mare de 

lucrări concentrează 
în prezent eforturile 
oamenilor muncii de 
pe ogoarele județu
lui Vilcea. Se acțio
nează din plin cu 
toate forțele la re
coltarea legumelor și 
insilozarea furajelor, 
la culesul fructelor, 
la efectuarea arătu
rilor în vederea in- 
sămințărilor de toam
nă. La toate aceste 
lucrări, alături de 
cooperatori, o con
tribuție importantă 
și-o aduc și tinerii 
sub directa îndru
mare a organizațiilor 
U.T.C. de la sate. 
Numai Ia stringerea 
furajelor, de pildă, 
muncesc zilnic 2 500 
tineri, in special in 
unitățile agricole co
operatiste din Dră
gășani, Lungești, Mă
ciuca, Grădiștea, Slă- 
tioara și Zătreni. Tot
odată. datorită an
trenării unui număr 
mai mare de tineri 
la muncile agricole, 
prașila intii la cul
turile succesive se 
apropie de sfirșit pe

întreaga suprafață de 
4 000 hectare. Dar 
cea mai mare con
centrare de forțe ti
nere se înregistrează 
in aceste zile la 
stringerea fructelor. 
Pe lingă miile de 
elevi de la sate care 
ajută C.A.P.-urile la 
culesul prunelor și 
merelor, in localită
țile Brezoi, Voinea- 
sa. Horezu și Ro
mani au fost consti
tuite tabere de mun
că ale tineretului 
care au drept scop 
stringerea 
de pădure.

Una din 
agricole de 
mare însemnătate, o 
constituie acum pre
gătirea terenului 
pentru insămințările 
de toamnă, fertiliza
rea suprafețelor, pre
cum și analiza se
mințelor necesare. 
Din datele centrali
zate la direcția agri
colă reiese că arătu
rile pentru insămin
țările de toamnă s-au 
executat pe mai bine 
de 80 1* sută din su
prafața prevăzută ,iar

fructelor
lucrările 
sezon, de

pregătirea terenului 
s-a făcut pe aproape 
3 000 hectare. Unită
țile agricole din con
siliul intercoopera- 
tist Galicea, Bălcești, 
Făurești, Drăgășani. 
în următoarele 2—3 
zile vor încheia lu
crările amintite, în 
timp ce în celelalte 
unități, mecanizato
rii folosesc orice oră 
bună de lucru la 
arat. Așa, bunăoară, 
la C.A.P- Berbești, în 
ziua raidului nostru, 
Dumitru Diaconu, 
Constantin Ivancu, 
Cojanu Dumitru a- 
rau o solă de 10 hec
tare. Tinărul Emil 
Stroe, inginerul șef 
al unității, prezent 
la fața locului, ne 
spunea că ploile că
zute in ultimele zile 
au făcut să se întâr
zie arăturile, dar că 
prin măsurile luate 
cele 50 de hectare 
rămase vor fi arate 
in maximum două 
zile.

OVIDIU MARIAN

VIAȚA BATE LA UȘĂ
lovită Băican, Buzău : Vei 

putea urma treapta a doua de 
liceu la lăsarea la vatră. Con
curs de admitere se organizează 
numai în cazul în care la liceul 
la care te înscrii vor fi mai 
multi solicitanți decît numărul 
locurilor planificate. înscrierea 
are loc în perioada 26 august— 
17 septembrie. în caz că se de
pășește numărul de locuri și 
trebuie să se organizeze con
curs. acesta se desfășoară între 
20—25 septembrie. cursurile 
anului III la învățămîntul se
ral urmind să înceapă pe 1 oc
tombrie. în legătură cu voi. 
tinerii care veniți după satis
facerea stagiului militar, secre
tariatele liqeelor 
țiuni speciale.

ferentă în vederea continuării 
studiilor liceale. Nu este posibil 
să dai numai examenul de dife
rență de la profesional la li
ceu, ca să obții diploma de ba
calaureat trebuie să urmezi li
ceul începind cu anul al III-lea, 
asta, după diferentele pe care 
le vei da. Și tu trebuie să te 
adresezi liceului la care te vei 
înscrie să-ți precizeze in func
ție de școala absolvită si de 
profilul liceului ales, la ce ma
ted trebuie să te pregătești 
pentru diferente.

au instruc-

Rîșnov — 
intra direct 
de liceu. Ca 
profesionale 

examene de 
liceu, după

Refuzul de a fi in pas cu ceilalți
(Urmare din pag. I)

tografice. sâ își mute șederea 
In fața paharelor înalte și a că- 
nilor înnegrite cu zaț. de la un 
bar la altul, de ia un local la 
altul; Cin-d a început sâ simtă 
că veselia e mimată, risul — 
span, frener^ — o agitație sxlită. 
iar plăcerea ia care se aștepta nu 
există ? „După citeva luni, deja 
eram sătulă de cercul in care 
intrasem, vroiam să mă desprind 
de el, dar imi era rușine—-. 
Rușine de veninul ințepătunior. 
teamă chiar, de o complicitate 
care se întorcea batjocoritor 
Împotriva ei. Cind a găsit in 
cutia de scrisori hirtiuța care o 
invita la o circumscripție de 
miliție s-a cutremurat. $tia că 
nu făcuse nimic in afara legii, 
nu incă... Intr-adevâr. fusese în
trebată despre altcineva, o „a- 
mică" ocazională, implicată in 
niște tranzacții dubioase. între
bările veneau una după alta, 
strădania de a răspunde pretin
dea o rememorare exactă a ce
lor citeva luni de absență so
cială : unde o cunoscuse pe res
pectiva ? Parcă la „Atlantic" 
sau la „Tic-Tap", sau să fi fost 
altul din ..punctele" prin care 
zăbovise ore lungi, omorindu-și 
plictisul ? Ce știe despre ea ? 
Mai nimic, cum sărace erau i>- 
focmațiile pe care le deținea 
cam despre toți ..prietenii* din 
ultima vreme... Despre ce vor
beau ? „Nu-mi amintesc exact" 
— se silește să răspundă, de fapt 
știe că nu are ce să își amin
tească din crimpeiele de banali
tăți cu care intersectau alene 
vidul. Cu cine se mai întâlneau? 
Rostește indecisă citeva nume, 
își dă seama cu spaimă că uno
ra nu le cunoaște nici măcar 
numele întreg. A fost vreodată 
cu respectiva la hotelul cutare ? 
I-a făcut cunoștință cu persoa
ne străine de țară ? A întreți
nut relații cu asemenea persoa
ne ? Nu, nu. se scutură Ia fie
care din întrebările care se ros
togolesc peste ea. îngrozită. A 
plecat de acolo, ducind cu sine 
o observație care, fără să ii fie 
direct adresată, o zguduise: „Din 
pierderea asta de vreme apar 
tot felul de lucruri urite..." spu
sese in încheiere cel cu care 
discutase.

Nina mi-a istorisit toate aces
tea fără să-i cer. in timp ce aș
teptam, intr-o cămăruță impro
vizată a șantierului de con
strucții montaj nr. 18, întoarce
rea maistrului impreimă cu doi 
tineri care se remarcaseră prin 
rezultatele obținute la locul de 
muncă. De jumătate de an lu
cra ca pontatoare, începuse un 
curs de calificare post liceală, se 
regăsise înainte ca drumul înce
put aiurea să apuce a cirmi 
spre ireparabil.

Dar alții ? Băiatul acela de 20 
de ani. venit dintr-un sat din 
preajma Bacăului să se „aran
jeze" în Capitală? Alegînd. pen
tru căpătuire calea ușoară, dar 
lunecoasă a negoțului cu bilete 
de cinema, cumpărate și reviri- 
dute cu un preț umflat fără ru
șine ? Declară acum, în fața in
stanței de judecată, că sumele 
eu care se alegea de pe urma 
meseriei îi ajungeau ca sâ își 
plătească dormitul in condiții 
de confort și chiar de lux la 
citeva mari hoteluri din Bucu
rești, că tot din ele se ospăta 
îmbelșugat și se distra conve-

nabil. Cit a durat, cit putea 
funcționa nepedepsită această 
„dispensă*4 de la cinste pe care 
și-o acordase singur, aminind. 
uitând, lâsind pe altă dată da
toriile față de viață ? în cazul 
lui Ionel Bostan, aproape un an. 
Pentru eL pentru acest timp 
furat timpului adevărat va plăti 
întreit, iar atunci cind iși va 
sCrși ..datoria" la care a riscat 
calând legea, va avea 24 de ani 
și de șters niște urme apăsate 
de propria-i inconștientă peste 
o biografie Începută cu stângul.

Chiar dacă nu se ajunge pină 
aiâ. chiar daca .^minarea" o- 
bligațiilor față de efort, față de 
ur. mod demn și cinstit de a-ți 
trăi tinerețea nu ia o turnură 
dramatică sau măcar compromi
țătoare. riscul există, primejdia 
pindește. Să ne gindim la tână
rul de la JElectronica- sau la 
altul ca eL mulțumit cu puținul, 
cu cote mici la capitolul „con
tribuție". cu pretenții mir.ime 
la cel al „cunoașterii*1. Se poate 
trăi „și așa", se poate mur.ci 
„doar atât" ? Răspunsul, bizuit 
pe fapte temeinic argumentate 
11 extragem dintr-un dialog cu 
Arcadie Nicolaescu. un tânăr de 
aceeași virstă cu cel de la ..Elec
tronica". La 21 de ani. A.N. 
are o meserie — aceea de fre
zor la întreprinderea de piese 
radio și semiconductori — liceul 
terminat și este student !n anul 
II la Facultatea de construcții 
mașini, curs seral. De ce aceas
tă grabă, pentru ce străduința 
uneori de-a dreptul istovitoare 
de a nu lăsa fără folos nici o zi 
din viață, de a împăca fără nici

de
ur.
de

o concesie de o pane sau 
alta, fără nici un rabat la 
capitol sau altui condiția 
muncitor fruntaș cu cea de stu
dent fruntaș ? „Nu se mai poa
te munci fără cunoștințe — imi 
explică. Un muncitor la LPJLS., 
de exemplu, trebuie, sâ cunoas
că matematica, fizică, tehnolo
gia construcțiilor de mașini, chi- 

. mie. electrotehnică etc. Trebuie 
mare atenție ca să nu ți-o ia 
timpul înainte, să nu ajungi a 
fi depășit de el“.

Tinerețea, mai ales ea. are 
acest imens avantaj de a păși 
in pas cu vremea, cu exigențe
le ei statornic crescir.de. O înțe
leg cei mai multi dintre tinerii 
noștri, trebuie s-o înțeleagă și 
s-o respecte toți.

Adrian Bumbu, 
Brașov : Nu poți 
în treapta a doua 
absolvent al școlii 
trebuie să susții 
diferență pentru ... .. .. 
promovarea cărora ai posibili
tatea să te înscrii în anul III. 
Te informăm că s-a mai apro
bat o sesiune . de examene de 
diferență intre 12—16 septem
brie tocmai pentru a înlesni ti
nerilor absolvenți ai școlilor 
profesionale să-și continue stu
diile liceale la seral ori far? 
frecvență. Adreseazâ-te liceului 
pe care dorești să-1 urmezi 
pentru a-ți preciza la ce disci
pline vei susține diferențele.

Elena Mihalache, București, 
sectorul 4 : Că și coresponden
tul de mai sus. poți participa 
la sesiunea de examene de di-

Pedeapsă cu moartea

pentru trădarea patriei
Hieș Nicolae, fost director co

mercial la Centrala industrială 
de utilaj energetic, metalurgic 
și mașini de ridicat din Bucu
rești, și Iordănescu Bogdan, 
fost inginer principal la servi
ciul import-export al aceleiași 
unități, incălrindu-și jurămlntul 
de credință față de patrie și 
popor, au divulgat. în schimbul 
unor foloase 
tentantului 
străine, date 
crete de stat 
nomia

materiale, repre- 
unei organizații 
ce constituie se- 
prnitoare la eco-

națională a Republicii

Socialiste România, prin aceste 
fapte aducindu-se grave preju
dicii statului.

Tribunalul militar teritorial 
București a judecat pe cei doi 
inculpați și i-a condamnat la 
moarte pentru săvirșirea infrac
țiunii de trădare prin divulga
rea secretului de stat.

Recursul împotriva sentinței 
de condamnare a fost respins 
de către Tribunalul Suprem — 
Secția militară. hotărîrea de 
condamnare la moarte rămlnind 
definitivă.

Preocupări pentru promovarea progresului tehnic
Acțiunea de promovare a pro

gresului tehnic in unitățile eco
nomice din județul Olt s-a sol
dat cu bune rezultate in ceea 
ce privește modernizarea proce
selor de fabricație și folosirea, 
cu "zndament sporit, a instala
țiilor și mașinilor din dotare. La 
întreprinderea de prelucrare a 
aluminiului din Slatina, de pil
dă, au fost introduse o serie de 
procedee tehnice noi, care au 
permis colorarea foliilor subțiri

din aluminiu, destinate ambală
rii produselor alimentare, elo- 
xarea profilelor utilizate la pla
carea fațadelor unor edificii pu
blice, ceea ce a dus la spbrirea 
rezistenței acestora la uzură și 
la degradarea culorilor 
acțiunea intemperiilor, 
menea, '.a. secția de lac 
ciriei minerale de la
prin folosirea mai judicioasă a 
spațiilor construite, ca și prin 
modificările aduse unor utilaje.

lor sub 
De ase- 
a Tăbi- 
Corabia,

producția zilnică de piei lăcuite 
a sporit de peste trei ori. In a- 
celași timp, la Întreprinderea de 
tricotaje din Caracal a fost fi
nalizat. cu forțe proprii, un dis
pozitiv capabil să deruleze firul 
chiar și după ruperea lui, dind 
astfel muncitoarei posibilitatea 
să-l reinnoade „din mers", fără 
să oprească mașina de tricotat.

Aurel Muh, Constanța: Pro
blema de care te interesezi 
pentru tine și un grup de co
legi. am clarificat-o în primul 
răspuns. Veți continua deci stu
diile liceale în anul III și nu
mai în cazul amintit veți da 
concurs de admitere. Puteți, 
din moment ce sînteti de pro
fesie operatori chimisti, sa vă 
înscrieți la liceul de chimie, 
cursuri serale, evident, după 
promovarea examenelor de di
ferență.

Iordan Grigore, Bacău : Nu 
există posibilitatea publicării 
numărului de locuri rămase 
pentru concursul de admitere, 
sesiunea de toamnă, aceasta 
poate fi aflată la secretariatele 
acelor facultăți care organi
zează concurs.

Săvîrșiți o 
cum gînditi 

specialitate.
L. V., Brașov.: 

eroare gindind 
despre liceul de 
Acesta este chiar liceu și nu 
„un fel de școală profesională", 
cum afirmați dv.. fiind îngri
jorat că au rămas locuri numai 
la acest tip de liceu si veți fi 
silit să vă dați fiul aici. în spa
țiul acestei rubrici vă putem 
informa, pe scurt, că liceul de 
specialitate asigură o pregătire 
umanistă și social-politică. pre
cum și o pregătire științifică 
de baza ca la liceele real-uma- 
niste. Această pregătire dă ab
solvenților posibilitatea să can
dideze in învătămîntul supe
rior tehnic si universitar, con
cursul de admitere incluzind si 
discipline 
alegere, pe 
liceele de 
studiat. în .
ficării obținute în liceu, tinerii 
sint repartizați în producție în 
meseriile însușite în școală, 
puțind sâ urmeze si învățâmin- 
tul superior la cursuri serale si 
fără frecvență. Precizăm și 
pentru dv. ca și pentru alți ci
titori interesați, că un nou con
curs de admitere pentru ocu
parea locurilor rămase libere 
in treapta a doua de liceu se 
organizează intre 4—10 septem
brie. în cazul trecerii de la un 
profil de liceu la altul, exame
nele de diferență se susțin, po
trivit normelor în .vigoare., .la 
începutul trimestrului al doilea 
al anului școlar 1976—1977. A- 
dăugăm aici si o altă informa
ție : în perioada 25 august—1 
septembrie are loc o sesiune de 
diferențe pentru tinerii Care 
urmează să susțină concurs la 
profilele real-umanisl. econo- 
?Tiic. sanitar, electrotehnic, in
formatică, dar au absolvit 
treapta I la un alt profil.

de specialitate la 
care tinerii de la 

specialitate le-au 
plus, pe baza cali-

LUCREȚIA LUSTIG

SELECȚIONATA secundă de 
fotbal a României a susținut 
aseară la Torino, un meci 
amical în compania echipei F.C. 
Torino, campioana Italiei. Jocul 
a luat sfirșit cu scorul de 3—1 
(2—0) in favoarea echipei ita
liene.

IERI după amiază in sala Flo- 
reasca din Capitală s-a disputat 
meciul internațional de baschet 
dintre echipele Steaua și Hon- 
ved Budapesta. Baschetbaliștii 
români au obținut victoria cu 
scorul de 87—70 (39—35). Astăzi 
de la ora 18 în aceeași sală are 
loc meciul revanșă.

TURNEUL internațional de 
șah de la Montilla a fost cîștigat 
de campionul lumii Anatoli 
Karpov (U.R.S.S.) care a reali
zat 7 puncte din 9 posibile, fă
ră a pierde vreo partidă.

CEA DE A 15-A EDIȚIE a 
turneului internațional masculin 
de volei „Trofeul Tomis" a în
ceput joi la Constanța cu parti
ciparea echipelor Bulgariei, 
Spaniei, R. D. Germane, Unga
riei și României. în primul 
meci s-au întâlnit echipele 
României și Ungariei. Prestând 
un joc bun Ia fileu, în care s-au 
evidential Tutovan și Dumă- 
noiu, voleibaliștii români au ob- 
tinut victoria cu scorul de 3—0. 
ntr-o altă partidă, echipa R. D.
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S-au pus in vinzare bilete 
pentru litoral pentru luna 
septembrie. Stațiunile Ma
maia. Eforie Nord, Eforie 
Sud, Jupiter. Aurora. Venns. 
Saturn. Neptun, Costinești 
vă așteaptă. Avantaje : re
ducere» preturilor ; copiii 
pină la 19 ani beneficiază de 
59’o reducere 1» tariful pen
tru masă ; copiilor pină la 
virsta de 7 ani li se acordă 
cazarea gratuită (dacă nu so
licită pat separat) ; transpor
tul cu mijloace C.F.R. și 
I.T.A. este redus eu 59% ; 
serii de 12 zile sau mai 
scurte.

După prognoza meteorolo
gică, luna septembrie va fi o 
lună însorită. Ziua de plajă 
continuă să fie lungă ; la 1 
septembrie soarele răsare la 
orele 5,38 și apune la 18,52, 
iar Ia 15 septembrie 
soarele răsare la orele 5,54 și 
apune Ia 18,27.

întreprinderea de turism, 
hoteluri și restaurante Bucu
rești vă dorește concediu 
Plăcut și vă asigură procura
rea biletelor prin filialele 
sale din Bd. Republicii nr. 4 
și 68 și Bd. N. Bălcescu nr.

Germane a dispus cu 3—0 de 
formația Spaniei.

LA MAMAIA pe terenurile 
arenei „Pelikan" se vor desfă
șura între 30 adgust și 6 sep
tembrie întrecerile competiției 
internaționale de tenis : „Cupa 
Speranțelor". La întreceri și-au 
anunțat participarea tineri ju
cători și tinere jucătoare din 
10 țări.

INTR-UN ARTICOL publicat

LONA SEPTEMBRIE
LUNĂ ÎNSORITĂ

terpretativă. nivelul artistic și 
originalitatea se sintetizează 
intr-un tot unitar. în acest con
text, specialista sovietică apre
ciază înaltele performanțe ale 
tinerei gimnaste românce Nadia 
Comăneci, o apariție excepțio
nală in gimnastica feminină. 
Victoria Nadiei Comăneci la 
campionatele europene, succese
le sale la „Săptămina preolim- 
pici" și în alte concursuri in
ternaționale, toate vorbeau des-

cea de-a doua partidă disputată, 
Ilie Năstase l-a întrecut cu 6—4, 
6—3 pe jucătorul australian Co
lin Dibley. Alte rezultate : 
Mottram Moore 6—4, 6—1 ; 
O. Parun — McEnroe 7—6, 6—1; 
Mitton — Ganzabal 6—2, 6—2 ; 
Vijay Amritraj — Gottfried 
6—1, 2—6, 6—3 ; Taroczy — Ge- 
rulaitis 6—2, 2-6, 6—4.

MERIDIAN • MERIDIAN
în ziarul „Sovietski Sport" pe 
marginea întrecerilor olimpice 
de gimnastică, maestra emeri
tă a sportului, Olga Karaseva, 
arbitră de categorie internațio
nală, subliniază faptul că, in 
comparație cu olimpiadele pre
cedente, la Montreal dificulta
tea și complexitatea exercițiilor 
prezentate de majoritatea par
ticipantelor a crescut considera
bil. Aceasta, scrie Olga Karase
va, nu a fost o goană irațională 
după complexitate, ci o conti
nuare a tendințelor gimnasticii 
moderne evidențiate încă de ia 
JO din 1972. De altfel, arată au
toarea articolului, clasa superi
oară începe acolo unde arta in-

pre faptul că eleva din Româ
nia se îndreaptă cu precizie 
spre țelul propus. Nadia Comă
neci a demonstrat variante 
ideale și foarte aproape de ea, 
la citeva aparate, s-a situat și 
Teodora Ungureanu. Majorita
tea gimnastelor din echipa 
României au evoluat în „stilul 
Comăneci" și trebuie să recu* 
noaștem că acest stil este 
prezent cel mai modern, 
scrie in articolul publicat 
ziarul „Sovietski Sport".

in 
se 
de

IlieTENISMANUL român __
Năstase a obținut o nouă victo
rie in cadrul turneului interna
țional de la South Orange. în

LA VARȘOVIA a inceput un 
turneu internațional de rugbi la 
care participă echipele de tine
ret ale orașelor Berlin, Bucu
rești, Moscova. Sofia și două 
selecționate locale. Primele 
două partide disputate s-au în
cheiat cu următoarele rezulta
te ; Varșovia (A) — Sofia 23—6 
(19—0) ; Moscova — Varșovia 
(B) 29—4 (23—0). Echipa orașu
lui București a avut zi liberă, 
urmind ca astăzi să întîlnească 
formația orașului Moscova.

CAMPIONATELE balcanice 
de călărie au continuat in loca
litatea bulgară Șumen cu dispu
tarea probei de dresaj. Victoria 
și titlul de campion balcanic au 
revenit sportivului român Iosif 
Molnar („Dor"), cu 1482 punc- 

! te. Pe locurile următoare s-au 
clasat G. Gadjev (Bulgaria), pe 
„Babacica", cu 1 445 puncte și 
S. Ivanova (Bulgaria), pe „Egi- 
pet", cu 1 347 puncte.

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE
Asigurări onorate și o invitație

9

puțin promițătoare
La începutul acestui an (vezi 

„Scinteia tineretului" din 6 ia
nuarie a.c.) ziarul nostru a pu
blicat, sub titlul „Sint pregătiți 
bursierii întreprinderilor pentru 
confruntarea cu producția un 
raid-anchetă în două dintre ma
rile unități economice ale muni
cipiului Sibiu, care se pregă
teau să-și primească, la sfîrși- 
tul anului școlar, absolvenții 
primei trepte de liceu ce aveau 
de onorat contractele cu între
prinderile care, timp de doi ani, 
le-au acordat burse. Despre 
felul cum erau sau, mai exact 
spus, cum nu erau pregătiți 
bursierii pentru viitoarea me
serie și ce anume.................
prins, s-a scris 
la timpul res
pectiv, s-au fă
cut promisiuni. 
Acum -insă, cind 
anul școlar a 
luat deja sfîr- 
șit, cind exame
nele pentru treapta a doua au 
luat și ele sfirșit, am vizitat 
aceleași întreprinderi, pentru 
a-i găsi pe foștii bursieri la 
locurile de muncă și pentru a 
vedea, _ mai ales, in ce măsură 
posibilitățile de remediere a si
tuației existente atunci au fost 
valorificate. Așadar, ne-am pre
zentat la o „întâlnire" cu promi
siunile făcute atunci.

întreprinderea „Independen
ța" din Sibiu. Unitate cu o 
mare complexitate a procesului 
tehnologic, „Independența" ne
cesită o calificare înaltă a forței 
de muncă. Pentru pregătirea po
livalentă a bursierilor ca viitori 
muncitori calificați în între
prindere. era necesar ca liceul 
industrial patronat de întreprin
dere să-și diversifice posibilită
țile de practică în atelierele 
școlare care, la acea dată, se 
reduceau doar la profil de lă- 
cătușerie și strungărie. De ase
menea, era subliniat faptul că, 
prin programa de invățămînt, se 
acorda mult prea puțin (o 
singură zi pe săptămînă) prac
ticii efective în producție. Am 
discutat aceste aspecte cu to
varășul Valentin Popianoș. in
spector principal la serviciul 
personal-învățămînt, care răs
punde din partea conducerii de 
pregătirea profesională a bur
sierilor. „Din cei o sută cinci
zeci de absolvenți ai primei 
trepte a liceului patronat de 
întreprinderea noastră, peste o 
sută vor yeni, în luna septem
brie, să-și onoreze contractul 
încheiat cu noi. *i privința re
zolvării problemelor care se ri
dicau și care au fost semnalate 
de „Scînteia tineretului" la în
ceputul anului, împreună cu co
mitetul U.T.C. al întreprinderii,

trebuia între-

am căutat să le găsim soluțio
narea. Astfel, s-a reușit ca, 
prin hotărîrea Ministerului Edu
cației și învățămintului, ince- 
pind din acest an, să se extin
dă practica efectivă în produc
ție la 5 zile pe săptămînă, iar 
o zi se va preda teorie. De ase
menea, ne-am îndreptat atenția 
spre realizarea unor ateliere și 
cu alte profile decit cele exis
tente, reușind să organizăm 
încă două ateliere-școală în ca
drul întreprinderii : de aproxi
mativ trei luni unul funcționea
ză la secția 
iar cel de-al 
„mecanică 11".

Pe Heinrich

utilaj metalurgic, 
doilea la secția
Mihai, 

Ștefan, 
venți ai . 
trepte, i-am gă
sit la practică pe 
lingă muncitori 
ca loan Milea 
sau Nicolae Ho- 
doș care, deși 

tineri, sint cunoscuți ca mun
citori bine pregătiți, capabili 
să-i îndrume pe proaspeții ab
solvenți pentru meseriile pe 
care aveau să le practice peste 
puțin timp. Foarte mulțumit de 
felul cum își efectuau ultima 
practică elevii săi s-a declarat 
și maistrul-instructor Ilie Ro- 
deanu.

Cea de-a doua unitate econo
mică sibiană — întreprinderea 
de Piese Auto. Discutăm aici 
cu Vasile Scheau, secretarul 
comitetului U.T.C. pe întreprin
dere. Află de la noi care este 
numărul bursierilor de la Li
ceul mecanic nr. 4 patronat de 
I.P.A.S. — (228 de elevi), iar 
dintr-o vizită pe care o facem 
împreună la liceu (unde toată 
conducerea este în concediu) ni 
se aduce la cunoștință, de către 
secretara școlii, numărul celor 
reușiți 
elevi), 
citi se 
pentru

Krech 
absol- 
primei

în treapta a doua (32 
pentru a ne da seama 
vor încadra în toamnă 
onorarea contractelor

(196 elevi). Ne-am interesat 
dacă s-a făcut ceva, între timp, 
in privința extinderii numă
rului atelierelor-școală și în 
cadrul întreprinderii, a dotării 
cu utilajele pe care viitorii 
muncitori vor lucra. încă nimic. 
Totul a rămas la stadiul celor 
relatate la începutul anului.

Cit se vor mai lăsa așteptate 
măsurile ce se impun ?

ANGELA CHIȚU

crescir.de
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din tarile socialiste

Reacții la demisia TINERETUL LUMII
Cu ocazia lucrărilor Comisiei mixte româno-filipineze

primului ministru al Franței
de colaborare științifică și tehnologică

Președintele Franței, Valery 
Giscard d’Estaing, a declarat, 
miercuri seara, la posturile de 
radio și televiziune, că princi
palul motiv al schimbării gu
vernului constă în faptul că in 
fața statului se deschide, o nouă 
etapă; „Ceea ce mă preocupă 
este realitatea franceză, a spus 
el. La ora actuală francezii pun 
in fruntea preocupărilor lor, și 
aceasta în mod evident, lupta 
împotriva inflației, stabilizarea 
prețurilor, apărarea monedei-.

în cursul declarației sale, șe
ful statului a anunțat că for
marea noului cabinet va fi în
cheiată vineri seara, urmind ca 
prima sa reuniune să aibă loc 
sîmbătă dimineața.

Ziarele apărute joi. la Paris, 
comentează pe larg acest eve
niment și relatează primeie 
reacții ale unor grupări și parti
de politice. „Uniunea Democra
ților pentru Republică*', forma
ție din care face parte fostul 
prim-ministru, „înțelege și apro
bă retragerea lui Jacques Chirac 
din funcție, din motive ce țin 
de simțul său al datoriei**.

Partidul Socialist Francez con
sideră, in declarația sa. că de
misia guvernului ..consacră, in 
fapt, eșecul economic și politic 
al majorității. în fața acestei 
situații, uniunea stingii apare, 
mai mult ca orieînd. ca singura 
soluție de recurs posibilă, de 
care dispune țara*4.

Președintele Mișcării Radica
lilor de Stingă, Robert Fabre, a 
afirmat: „Față de dispariția coe
ziunii majoritare, față de con
stanta degradare a situației eco
nomice și sociale din țara noas
tră, consecință a politicii duse 
in ultimii doi ani. singura so
luție rezidă in apropiata ascen
siune a stingii la răspunderile 
guvernamentale**.

într-o declarație dată publi
cității, Biroul Politic al Parti
dului Comunist Francez arată 
că schimbarea guvernului „ex
primă dificultățile crescinde ale 
regimului de a pune in aplicare 
politica marelui capital in de
trimentul intereselor muncitori
lor și ale națiuni-. Declarația 
arată că Partidul Comunist 
Francez „va continua cu hotă- 
rire efortul său pentru a pre
găti singura soluție pozitivă a 
crizei: punerea in aplicare a
programului comun de către un

guvern de uniune a partidelor 
de stingă-*. In acest context 
Biroul Politic al P.C.F. a hotâ- 
rit să convoace Comitetul Cen
tral la 6 septembrie.

Grupările aparținind majori
tății parlamentare nu și-au fă
cut încă cunoscută poriția. aș- 
teptind. după opinia observato
rilor. să fie fâonă cunoscută 
compoziția noului guvern.

Apreciind că înlocuirea gu
vernului Chirac reprezintă un 
act politic dintre cele mai im
portante, ziarul „Le Msr.ce- 
scrie că data de 25 august 19C€ 
va marca sfirșitul celei de-a 
V-a Republici. fondată de 
Charles de Gaulle in 1952. și 
începutul celei de-a Vl-a. „Opt
sprezece ani de istorie politică 
s-au încheiat. A fost întoarsă 
o nouă pagină' — conchide zia
rul citat.

în același sens s-a pronunțat 
și Alexandre Sar.guir.etti. fost 
secretar general ai U.D R. care 
a calificau la rindul său. schim
barea guvernului francez drept 
.âncepurul celei de-a VI-a Re-

Italia: Creștere masivă 
a șomajului in rindul 

tinerei generații

Președintele Ferdinand Marcos
9

a primit delegația română

fot

Situația din Liban
Posturile de radio ale princi

palelor forțe din Liban au sub
liniat joi că luptele au slăbit in 
intensitate la Beirut, in special 
in zonele rezidențiale. Totodată, 
se semnalează că schimburi de 
obuze au avut loc intre Zghor- 
ta și Tripoli, in nordul țării, 
precum și in unele zone din 
Munții Liban, mai ales in jurul 
localităților Mtein și Aintoura. 
Postul de radio musulman și-a 
exprimat speranța că tendința 
de revenire la calm se va pu
tea repercuta asupra întregii si
tuații.

Pe de altă parte, s-a anunțat 
clin surse falangiste că a fost 
elaborat un plan de restabilire 
a păcii de către emisari ai Li
gii Arabe. Planul urmează să se 
desfășoare în doua etape.două etape.

Un nou canal între
Atlantic și Pacific

în departamentul Choco. din 
nord-vestul Columbiei. în apro
piere de frontiera cu Panama, 
au fost inițiate lucrările de 
construire a unui canal ce va 
uni Atlanticul de Pacific, prin 
intermediul rîurilor San Juan si 
Atrato și al afluenților acestora 
— relatează agenția Inter Press 
Service.

în viziunea 
columbian al 
nism de stat 
proiectele de 
mică 
canal 
tapă 
tarea 
pină 
după 
această cale interoceanică 
putea fi parcursă de nave 
mai mari. Canalul va fi 
struit cu tehnică columbianâ. 
pentru realizarea lui guvernul 
de la Bogota alocînd investiții 
de ordinul a 60 milioane pesos 
(aproximativ două milioane do
lari). Se prevede ca lucrările de 
construcție să fie încheiate pinâ 
in anul 1978.

Departamentului 
planificării, orga- 
care • orientează 

dezvoltare econo- 
națională. viitorulla scară

va servi. într-o primă e- 
de funcționare, la trarizi- 

ambarcațiunilor avind 
la 150 de tone. Ulterior, 
lărgirea și adîncirea sa. 

va 
mult 
con-

J

MANIFESTĂRI CONSACRATE
ANIVERSARII ZILEI DE 23 AUGUST

în cadrai manifestărilor con
sacrate aniversării peste hotare 
a Zilei de 23 August, la Quito a 
avut loc un spectacol de gală 

„ esxra Conserva
torului din Loja. Și-a dat 
concursul artista emerita Teo
dora Lucaciu. care a interpretat 
piese din repertoriul românesc. 
Totodată, la Centrul 
Institutului mexican 
rări sociale a fost 
„Sâptâmina culturală 
câ“, in cadrul căreia

iză-

LIST

cultural al 
de asigu- 
inauguratâ 
româneas- 
a avut loc

vernisajul expoziției de fotogra
fii ..România cor.:emporană“.

Scurt-metraje despre România 
au fost prezentate și la gaia de 
filme organiza:ă, in cinstea Zi
lei de 23 August, la Bujumbura 
(Burundi). Posturile de radio și 
televiziune din această capitală, 
ca și cele din Quito, Antanana
rivo, Ciudad de Mexico au pre
zentat emisiuni speciale dedica-

La sfîrsitul epuizantei 
goane după delegați de-a 
lungul a 
liminare. 
lor două 
blîcan și 
ședințele 
fostul senator de 
gia, Jinuny Carter, 
petrecut eiteva zile 
vacanță înainte de a in
tra in campania 
rală pentru 
prezidențiale de 
iembrie.

31 alegeri pre- 
..investiții'" ce- 
partide. repu- 
democra*.. pre- 
Gerald Ford și 

Geor- 
au 
de

electo- 
alegerile 
ia 2 no-

U
ltimele amâaonte 
pentru eimpania 
prerideatUlâ aa 
«ost pase Li panel : 
echipa repabUcaaâ 
Gerald Ford — 

Robert Dole (eel de-al daiiea 
i» calitate de aspirant la vice- 
președinție) a anunțat că ac
ceptă 4 dezbateri teles irate ca 
echipa adversă. Jimmy Carter 
— Walter Mandale *e patra sa- 
biecic — politica in ternă, exter
nă. economică si apărarea na
țională — m că va călători 5—6 
zile pe săptămiaâ prin statele 
americane pentru a-ri cistica 
partizani. Pe de alu parte. 
Jimmy Carter iși va accelera 
campania, incepind ea data de S 
septembrie, lucrind 16 «re pe zL 
după o „schemă matematică*, 
in tocmită de echipa sa electora
lă. care i-a fișat preocupările 
locale ale fiecărei grupări de a- 
legâtori.

Pentru prima dală, in acest 
an, fiecare ^stat major* isi va 
finanța campania electorală nu
mai din subvenții federale, can
didate uearind dreptul să ac
cepte contribuții financiare par
ticulare. Ford si Carter trebuie

Președintele Republicii Filipi- 
ne. Ferdinand Marcos, a primit 
delegația română care a parti
cipat la lucrările Comisiei mix
te româno-filipineză de colabo
rare științifică și tehnologică — 
condusă de Octavian ~ 
orim-viceDresedinte al 
Jiului Național pentru Știință și 
TetmdogiS.

Groza. 
Consi-

nă£a?e si fericire personali 
uriri de procres fi bonâscar

Șeful statului filipinez a e- 
vocat cu plăcere vizita oficială 
intreprinsă. în aprilie 1975. in 
Filipine de președintele Nidolae 
Ceaușescu, convorbirile avute 
și documentele semnate, care 
au pus bazele unei colaborări 
fructuoase. Președintele și-a 
exprimat satisfacția pentru re
zultatele lucrărilor Comisiei 
mixte, pentru acțiunile de coo
perare convenite și dorința con
solidării in continuare a rela
țiilor între România și Filipi
ne pe multiple planuri.

La întrevedere, care ș-a des
fășurat intr-o atmosferă de 
caldă prietenie. au participat 
Me’.ancio Magno. președintele 
Consiliului național pentru dez
voltare științifică, șeful părții 
filipineze in Comisia mixtă, 
Lencia R. Shahani. ambasado
rul Filipinelor in România, și 
F . p Tomulescu. ambasadorul 
țării noastre in Filipine.

Dza* ia română a fost pri- 
rr.zâ. de asemenea, de minis
trul de externe al Republicii 
Filipinekx*. Carlos P. Romulo.

După rezoluția Consiliului de Securitate
în problema diferendului greco-turc

Cînd vii pentru 
prima dată la Kos- 
zalin decorul te im
presionează prin far
mecul său natural. 
Cele trei elemente, 
care ți se înfățișea
ză, se îmbină într-o 
culoare și armonie 
plastică conturînd 
pitorescul zonei în 
care te afli. Albas
trul intens al nu
meroaselor lacuri 
sparge unitatea i- 
menselor păduri de 
mesteceni, voind par
că să se întregească 
cu înspumată apă a 
Balticii... Un coleg 
polonez îmi preci
zează că litoralului 
baltic îi sînt speci
fice aceste 
străjuite de 
semuit de 
sele păduri de mes
teceni.

Invitația de a vizi
ta stațiunile din ju
rul Koszalinului am 
acceptat-o cu plă
cere. Mai ales fiind
că itinerariul cuprin
dea și vizitarea tabe
relor de tineret și 
studenți. Mielno, U- 
niesty, Lazy. Ustro
nie-Morskie — este 
traseul pe care l-am 
străbătut admirînd 
căsuțe și clădiri ce 
nu excelează prin 
înălțime, ci se pierd 
în verdele copacilor 
ce le înconjoară. 
Cite tabere pentru 
tineret și studenți 
funcționează pe a- 
cest perimetru ? Greu 
de spus, pentru 
le întîlnești la 
pasul. Este îndeajuns 
să vezi un catarg în 
vîrful căruia flutură 
drapelul alb-roșu po
lonez pentru a iden
tifica o nouă tabără. 
„Tinerii noștri, . îmi 
declara Stanislaw

lacuri 
nea- 

frumoa-

că 
tot

sîi
-- Karamanlis. „Guvernul grec, a
» eoon-uat eL declară că se va
ia conlorma recomandărilor Consi-
B- huluț, de Securitate — cu atit
■e- mai mult cu cit totdeauna a
an susținut că aceste diferende tre-
'.i- buie rezolvate cu bunăvoință și
a- înțelegere reciprocă. Guvernul

grec nu a susținut niciodată că 
a . Marea Egee este o mare gre

cească închisă. Nici nu neagă că. 
taft in această mare, are și Turcia, 

ca tară limitrofă, anumite drep- 
rii turî“.

Epilog la alegerile
preliminare din S.I.A.

XX

Wypijewski, de la 
Consiliul Superior al 
Federației Uniunilor 
Socialiste ale Tinere
tului 
caută 
locuri 
populate pentru a-și 
amenaja taberele. A- 
cum îi întîlnim aici.

Polonez — 
întotdeauna 

mai puțin

sportive, inclusiv ba
raca pentru dans al 
cărei interior îți 
creează — datorită 
aptitudinilor plastice 
ale „constructorilor** 
— o atmosferă am
biantă, relaxantă. Mi 
se înfățișează progra
mul, care cuprinde

IABARA DE WT

: A

însemnări din R. P. Poionă

la anul însă vor 
porni cu siguranță in 
căutarea altor locuri**. 

In tabăra de la 
Lazy am întîlnit 130 
de studenți — marea 
majoritate din anii I 
și II — care se pre- 

. găteau pentru a de
veni instructori spor
tivi și turistici. To
tul este amenajat 
aici de miinile lor : 
corturile, terenurile

activități complexe 
de muncă și recreare.

Pentru a ajunge la 
tabăra tineretului de 
la Ustronie-Morskie 
străbați o pădure 
prin care șerpuiește 
o foarte îngustă șo
sea pină ce dai de un 
luminiș, unde sînt în
șiruite numeroase că
suțe și corturi. Aici 
este cartierul general 
al tinerilor îndrăgos-

tiți de eea de-â șap
tea artă — cinemato
grafia. Este o tabăra 
de cultură cinemato
grafică, care pregă
tește activiști în do
meniul cinematogra
fiei.

însoțit de coman
dantul taberei, Zdzis- 
law Buldak, vizitez 
mica localitate a ti
neretului consem- 
nînd eiteva din in
formațiile furnizate. 
Organizată anual, sub 
egida Consiliului Su
perior al Federației 
Uniunilor Socialiste 
ale Tineretului Po
lonez, tabăra func
ționează pe toată pe
rioada de vară, in 
serii de cite două 
săptămini. între 130— 
150 de tineri pe serie 
își petrec aici o par
te a concediului be
neficiind de un pro
gram complet în ca
re sînt incluse vizio
nări de filme, discu
ții pe marginea lor, 
intîlniri cu oameni 
de artă și cultură, cu 
creatori de filme. In 
ziua vizitei noastre 
tinerii de aici discu
tau foarte aprins pe 
marginea filmelor re
cent vizionate, „Per- 
sonel" și „Con Amo- 
re“ — distinse în ca
drul ediției a patra a 
Festivalului de film 
despre tineret, Kos- 
zalin 1976. Dezbate
rea lor — la care am 
asistat și noi — re
leva concluziv modul 
în care participanții 
înțelegeau să se pre
gătească pentru a 
deveni buni activiști'- 
în propagarea ideilor 
valoroase din filmele 
despre tineret.

I. TOMESCU

T

Mario Soares despre 
unele probleme ale țării Se speră că „Viking-2“ va putea dezlega enigma

• GUVERNUL SPANIOL — 
anunță azer.țiile de presă — a 
comunicat că nu se vor elibera 
pașapoarte in vederea revenirii 
ia patrie președintelui Partidu
lui Comunist din Spania. Do- 
jeres luamuri. și secretarului 
zoeral ai partidului. Santiago 
CarriZla. în sprijinul deciziei 
lor. îutaM if ttBr spaniole au in- 
vjeat prevederile amnistiei po- 

paruaje procJamate ia 5 
aarast de rame reseâe Juar. 
Canos, fără a pcerza care a- 
srm- nmris aeesoe urev-eden ar

Primul ministru al Portu
galiei, Mario Soares, a decla
rat, într-un interviu acordat 
cotidianului socialist „A 
Luta**, că intenționează să 
guverneze solicitînd spriji
nul parlamentar al Partidu
lui Comunist, ca și cel al 
Partidului Popular Democra
tic și al Centrului Democra
tic și Social „conform inte
resului național, fără preju
decăți și discriminări**.

Abordind problemele eco
nomice ale țării, Mario Soa
res a subliniat necesitatea ca 
guvernul sâ se angajeze in
tr-o politică de austeritate și 
a apreciat că. chiar in acest 

< caz, redresarea economiei va 
necesita mai mulți ani. Pre
mierul portughez a anunțat 
că guvernul său va lansa in 
sepcembne o acțiune diplo- 
maueă in vederea aderării 

jțâru la P'.ața comuna.
.1

Ultimele experimente efec
tuate în laboratoarele sondei 
spațiale „Viking 1“ sporesc din 
nou posibilitatea existenței vie
ții pe Marte, deși explicațiile 
chimice, nu au fost întru totul 
înlăturate. Prezentind într-o 
conferință de presă ultimele 
diate transmise de „lander‘*-ul 
solidei, .experții Centrului spa
tia! de la' Pasadena subliniază 
că, înainte de a se ajunge la o 
concluzie fermă privind exis
tenta vieții, trebuie eliminate 
orice explicații alternative. în. 
mod cert, arată șeful echipei 
de biologi. Harold Klein, una 
din condițiile prealabile anun
țării descoperirii unor forme 
de viată nu a fost îndeplinită. 
Aceasia constă in detectarea în 
solul marțian a unor elemente 
organice. Rezultatele experi
mentelor. adaugă Klein — in
dică in actuala etapă a cerce
tărilor fie o explicație biologi
că, fie existenta pe Marte a

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

Noi manifestații 
antirasiste in R.S.A.

ran Soweto

ta ► ^*5 î

G3 U

eaua:

Vacanță activă pentru 
tinerii bulgari

• CA SI IN ANTI P«ECE- 
DLNTL uamtal b«lg*r a c«®- 
iribuii «i ia acest aa ka realiza
rea hxririlar agricate de vara. 
ÎS* d? Mvdeati si elevi au 
lacra: ia aceasta perioadă pe 
ogoarele țârii- De asemenea. 
TUI dr aetnki ai Vaiuaii Ti
nerei uhri Camsaist Dimitrovist 
aa muncit voluntar pe cele mai 
importante șantiere industriale.

DOINA TOPOR

• ÎN CADRUL UNEI REU
NIUNI a Comisiei militare de 
armistițiu cin Coreea, reprezen
tantul RJ’J). Coreene a sub
liniat că cele două părți trebuie 
să depună eforturi comune pen
tru a preveni incidentele de ge
nul cehă intervenit la Panmun- 
jon la 18 august. După ce a re- 

irtea reprezentind

VINERI

•-15:
PINTEA: Patria (orele 948;

12,15; 15; 17,30; 20); Capitol (orele 
9.30; 11,45; 14; 16,15; 18.30; 20.45); 
Grădina ** '*“* ’
(orele 9;
Grădina

CEI 13 
ceafărul 
18,30; 21); 
17,15; 20,15).

MICUL INDIAN: Scala (orele 
9; 11,15; 13,30; 16? 18,30: 21): Gră
dina Dinamo (ora 19,45); Festival 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) ; Grădina Festival (ora 19,30).

PRIMUL ASALT: Ldmina (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20).

LUPTĂTORUL DIN NEW OR
LEANS : Feroviar (orele 9: 11.15: 
13.30: 16; 1845; ■*'*
(orele 9; 11,15;
20.30) .

FILIERA II:
8,45; 11", 13,15; 16; 18,15: 20,30);
Grădina București (ora 20); Favo
rit (orele
1845;
11,15: 13,30; 16; 18,15
dern . (orele

Capitol (ora 20); Gloria 
11,15; 13,30; 16; 18.30; îl); 
Titan (ora 20).
DE .LA BARLETTA: Lu- 
(orele-8,30: 11: 13,30: 16;

Sala Palatului (orele

20.30); Melodia
13.30; 16; 18.15;

București (orele 
* 18,15: --------

9,15; 11,30; 13,45; 16; 
20,30); Excelsior (orele 9;

i; 20,30); Mo- 
8,45; 11; 13,15; 16;

(ore- 
oreie

IX»; »•.

18.15; 26.36); Grădina Modem (ora
19.45)

PATIMA : Central (orele 
1L36: 1X45; 16; 18,15; 2M8).

EVADAREA: Tlmpcri Noi 
le 9: 11.15; 1X88; 15.65). La
18; 26.15 — program de fLme do- 
cumeniare.

MELODIILE CARTIERULUI: 
Grivița (orele 9; 11.15;
1X15; 2645)

PISICILE ARISTOCRATE: Efo
rie (orele 9.36: 1145; 1X45; 26: 
1X15; 26.15); Buzeștî (orele î; 
11.16; 13.36: 16:18.15; 2X391: Gră
dina Buzești (ora 28): Miorița 
(orele 9; 1145; 1340; 1X45: »: M);

PROGRAM DE DESENE ANI
MATE: Doina (orele 9.36; 1145; 
16.38; 1845).

CE SE ÎNTTMPLA CU TINE?: 
Doina (orele 13; 14.45; 20).

TEXAS. DINCOLO DE RTUî 
Bueegi (orele 16: 18); Grădina 
Bucegi (ora 20); Arta (orele 1540:
17.45) ; Grădina Arta (ora 20).

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

26.15)

NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR: 
Unirea (ora 16); Grădina Unirea 
(ora 194Q).

CAVALERII TEUTONI: Drumul 
Sării (oreie 15; 19.15).

MUNTELE ASCUNS: Lira (orele 
16: 18.15): Grădina Lira (ora 20.30).

ACTORUL ȘI SĂLBĂTICIT: GÎU- 
lești (orele 16; 19).

PRIETENII
Pacea (orele

PĂCALĂ:
19».

ROMANȚA
ROANĂ: Volga (orele 9;
134»: 15.45: 18: 2»).

MASTODONTUL; Cotrocen! lo
re le ie: 12; 14; 16: 18; 26).

HAIDUCII: Criagași (ora 17).
DOI OAMENI ÎN ORAȘ: F1O- 

reasca (orele 14; 16; 18; 20).
INSTANȚA AMINA 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).

MEI, ELEFANȚII: 
13; 15; 19).
Ferentari (orele 16;

PENTRU O CO-
11,15;

CAVALERUL EȘARFA
ALBA: Moșilor (orele 1X30; 18).

COMISARUL PIEDONE LA
HONG-KONG: Tom is (orele 845; 
10.45; 13; 15,30; 17,45; 2640); Gră
dina Tomis (ora ”
(orele 5; 11,15:
20,15) - la ora 8 
sene animate.

ORĂȘENII: Popular (orele 15.30; 
17.45; 20).

ZORRO: Munca (orele 15,30;
18: 20.30).

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

VALURILE DUNĂRII: Cosmos 
(orele 181. 2045).

PAPILLON: Flacăra (orele 10, 
16: 19): Grădina Vitan (ora 20).

KIT ÎN ALASKA: Vitan (orele 
15.30: 18).

ASTA SEARA DANSAM ÎN FA
MILIE: Rahova (orele 16; 18; 20),

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

FACEREA LUMII: Progresul 
(orele 15,30; 17,45; 20).

19.30); Flamura 
13.30: 15.45; 13; 
program de de-

PROGRAMUL 1
16.06 Teleșcoală. 16.30 Curs de 

limbă engleză. 17,00 Emisiune in 
limba germană. 18.43 Tragerea 
loto. 18.50 ..Trofeul Tomis- la vo
lei masculin: România—Spania. 
19.20 1001 de ser!. 1946 Telejurnal. 
20,00 Timpul cărții. Anchetă-dez- 
batere despre locul și rostul căr
ții in formarea multilaterală a 
omului. 20.40 Gala artiștilor ro
mâni. 21.25 Documentar T\’ : 
„România — industrie și urba
nism". 21,45 Muzică ușoară. 22.16 
24 de ore. 22,30 închiderea progra
mului.

PROGRAMUL 8
17.00 Telex. 17,05 De șase ori 

patru anotimp”ri — reportaj. 17.35 
Șah-mat im.. 1 > minute. 17,50 De
sene animate. 18,05 „Tot ce-am 
făcut și vot»! mai face încă / E 
pentru om și viața lui mai dreap
tă**. Spectacol de poezie patrio-

R.P.D. Coreeană a depus și pinâ 
:r. prezent toate eforturile po
sibile in această direcție, el a 
propus modificarea sistemului 

igurare a securității in zona 
de conferințe de la Pan- 

_on. in sensul separării, prin 
linia militară de demarcație, a 
personalului de ’ pază a celor 
două părți, astfel incit fiecare 
parte să-și îndeplinească servi
ciul doar in propria sa porțiune.

• PRIMUL MINISTRU O- 
LANDEZ, Joop den Uyl, a dat 
citire, joi, în Parlament, unei 
declarații a prințului Bernhard al 
Olandei prin care acesta anunță 
că va demisiona din toate func
țiile sale oficiale.

unei chimii chiar maî stranii 
decît se considera în urmă cu 
o săptămână sau două.

în cursul ultimelor analize 
efectuate asupra unor mostre 
de sol sterilizat, procesul simi
lar asimilării clorofiliene con
statat anterior nu s-a mai pro
dus. Aceasta îngustează 
explicațiilor posibile, iar 
mai plauzibilă dintre ele - 
leva Harold Klein — este 
biologică.

In cercetările. lor privind des
coperirea unor indicii de viată 
marțiană oamenii de știință a- 
mericani își pun speranțe mari 
in sonda „Viking 2“. care ur
mează a amartiza la 3 septem
brie. Locul ales pentru con
tactul „lander“-ului cu solul 
marțian se afla într-O regiune 
cu umiditate sporită, ceea ce 
favorizează, se apreciază, dez
voltarea microorganismelor. 
Pentru abordarea in mai bune 
condiții a zonei, motorul son
dei a fost pus în funcțiune 
miercuri, timp de 72 de secun
de, manevra reușind. De altfel, 
un purtător de cuvint al NASA 
a indicat că toate instrumente
le de la bordul sondei funcțio
nează normal. Zona aleasă pen
tru amortizare este destul de 
plată. acoperită cu un strat 
gros de sedimente de origine 
eoliană.

sfer.i 
cea 

- re
cea

• CV PRILEJUL DESEM- 
NARII sale pentru un nou 
mandat de șase ani, pre
ședintele Republicii Arabe 
Unite. Anwar EI Sadat, a 
prezentat in cadrul Adună
rii Poporului unele sarcini de 
viitor ale țârii. Printre obiec
tivele menționate de șeful 
statului egiptean figurează, 
potrivit agenției M.E.N.. de- 
sâvirșirea eliberării tuturor 
teritoriilor arabe ocupate și 
instaurarea in regiune a pă
cii bazate pe justiție și pe 
dreptul
nean-__

• LA GALERIA NAȚIONA
LA UNGARA s-a deschis joi 
după-amiază o expoziție de pic
tură românească contemporană, 
cuprinzind aproape GO de lu
crări semnate de pictori români 
contemporani.

• ÎN PRIMELE LUNI ale a- 
nului 1976, volumul producției 
industriale s*a redus în Fin
landa cu 2 la sută, in compara
ție cu aceeași perioadă a anului 
trecut, a anunțat Direcția cenr 
trală de statistică a Finlandei.

• ÎN UNIUNEA SOVIETICA 
a fost lansat, joi, satelitul arti
ficial al Pămintului „Cosmos- 
850‘*. avind instalată la bord 
aparatură destinată continuării 
cercetărilor spațiului cosmic — 
informează agenția TASS. /

„Cosmos-850;* a fost plasarpc 
o orbită circumterestră avind 
următorii parametri: perioada 
inițială de rotație — 92 minute, 
distanța maximă de la supra
fața Terrei — 581 km. distanța 
minimă — 280 km, iar înclina
ția orbitei față de planul ecua
torial de 71 grade-

Aparatura de la bordul navei 
funcționează normal.

poporului pălești* 
de a avea o patrie.

Nou credit vest-german 
pentru Italia

• R. F. GERMANIA a acor
da: Italiei un nou împrumut, in 
valoare de 2 miliarde de dolari, 
a anunțat purtătorul de cuvint 
guvernamental Armin Griine- 
wald. la încheierea unei reuni
uni a cabinetului de la Bonn. El 
a preciza: că in acest mod Ita
lia va restitui creditul prece
dent. acorda: in noiembrie 1974, 
și al cărui termen expiră la 5 
septembrie. Pentru noul credit. 
R.F.G. cere o garanție in aur 
superioară celei precedente, a- 
vind in vedere — după cum 
s-a precizat — scăderea cursu- 
lui aurului pe piața occidentală.

r.că și revoluțior.ară. 18.50 Pagini 
de umor: -Ce vrăji a mai făcut 
nevasta mea*. 19.15 Publicitate. 
1946 1361 de seri. 19.30 Telejurnal. 
26.66 Seară ce operă: /.Domnița 
din depărtări- de Mansi Barbe- 
ris (partea a n-a). 21,00 Tinerii 
noștr: părinți. Film documentar. 
21.16 Telex. 21.15 Viața economică 
a Capitalei. Dezvoltarea și mo
dernizarea comerțului bucureș- 
tean. 2145 Filmoteca de aur. o 
viată dăruită scenei: Lucia Stur- 
dza Bulandra. 22.25 închiderea 
programului.

Teatrul Național (Sala Mică): 
ZOO — ora 1946: Teatrul ..Lucia 
Sturdza Bulandra- (la Teatrul de 
vară Herăstrău): TITANIC VALS 
— ora 20; Teatral Mic (la Ro
tonda scriitorilor din grădina Ciș- 
migiu): SÎNT SUFLET ÎN SU
FLETUL NEAMULUI MEU — ora 
20.30; Teatral Ciulești (la Sala 
Columnei de la Muzeul de isto
rie a R.S.R.) : DE LA STRĂ
BUNI PÎNA LA TINE — orele 11 
și 12; Ansamblul ..Rapsodia 
Română": FRUMOASA EȘTI,
MINDRA ȚARA — ora 1840. 
Opera Română : * BASTIEL ȘI 
BASTIELLE; LA FERYA PADRO- 
NA — premieră — ora 19.

• MEDICAMENTE-ABȚIBILD. publicația „Sunday Express** 
scrie că o companie, farmaceutică americană a pus la punct 
niște medicamente care nu vor trebui introduse în corp, ci 
pur și simplu lipite pe piele în regiunea suferindă. Ca niște 
timbre! Aceste medicamente-abțibild pot fi întrebuințate pen
tru combaterea durerilor de inimă provocate de mașină sau 
vapor, migrenele, astmul sau tensiunea. Pentru aceste mala
dii ele vor trebui lipite discret... după ureche • cizmele 
MINUNE. Au fost confecționate de studenții .Institutului de avia
ție din Ural și poți atinge cu ele viteza de 25 km/h. Secre
tul vitezei constă în micile platforme pe care sînt ele prinse 
cu: niște curele. Fiecare platformă are 20—30 cm și este do
tată cu un motoraș de dimensiunea unui pahar și este fixat 
în tocul cizmei. Pentru a pune în mișcare motorul este sufi- 

• cientă o . simplă atingere a platformei cu pămîntul în . urma 
căreia se produce seînteia. Cel care poartă cizmele simte un 
puternic impuls și face un pas cu mult mai mare decît cel 
obișnuit. Două amortizoare fixate la platforme, lateral, amor
tizează mersul. Cizmele vor putea fi utile pentru turiști, geo
logi și, în general, pentru cei ce merg mult pe jos • Un NU
MĂR TOT MAI MARE DE BALENE DEVIN VICTIME ALE PO
LUĂRII apelor din apropierea țărmurilor Australiei, mai ales 
datorită petrolului deversat în mare de navele de transport. 
Pe plajele Insulei Morton, de lingă litoralul estic al Austra
liei. au fost descoperite, numai în ultima săptămînă, 52 de 
cadavre de balene. Specialiștii au stabilit că moartea mami
ferelor marine s-a datorat faptului că apa din zona respec
tivă era poluată cu petrol și reziduuri petroliere, care au o 
acțiune nefastă asupra organismului balenelor • PAMINTUL 
ABSOARBE MULT MAI MULT DIN RADIAȚIILE SOLARE de- 
cît se considera pină în prezent, relevă un raport publicat la 
Washington de către Administrația Națională pentru Atmo
sferă și Oceane (N.O.A.A.). Studiul, realizat de dr. Kirby Han
son. demonstrează că energia solară trimisă spre Terra este 
absorbită în proporție de 52 la sută de sol și oceane, 19 la sută 
de atmosferă și numai 29 la sută este reflectată în spațiu. 
Pină acum se aprecia că Pămîntul nu absoarbe -decît 47 la 
sută din această energie, atmosfera 17 procente, iar proporția 
de’ radiații reflectate se evalua la 36 la sută. Acest studiu, 
întocmit pe baza informațiilor transmise de sateliții artificiali 
„Tiros-9“. „Tiros-10“, „Noaa-1“, „Noaa-3“ si de „Nimbus-2“, în 
cursul ultimilor ani. indică, pe de altă’ parte, că emisfera 
nordică a Pămintului primește mai multe radiații decît emi
sfera sudică • „EMMY“, A CINCEA FURTUNA TROPICALA 
formată în actualul sezon, a dobîndit miercuri intensitate de 
uragan, viteza rafalelor de vint atingînd 80 de mile la oră. 
Meteorologii americani apreciază insă că ea nu va periclita 
uscatul. „Emmy" se afla miercuri seara la 430 mile sud-est de 
Insulele Bermude. îndreptindu-se spre nord-est. Pe de altă 
parte, ..Candice1*, al doilea uragan al sezonului, și-a slăbit for
ța. redevenind furtună tropicală. „stingîndu-se" în apele nor
dice. reci ale Atlanticului • VULCANUL LA SOUFRIERE. Nu
mărul mișcărilor seismice înregistrate in regiunea vulcanului 
La Soufriere din insula Guadelupa a crescut în numai 48 de 
ore de la 116 la 954. In total, au avut loc 1178 de cutremure, 
dintre care 30 au fost resimțite și în insulele Martinica și 
Trinidad. Vulcanologii prezenți in Guadelupa au constatat o 
creștere puternică în zona vulcanului a prezenței radonului, gaz 
radioactiv eliberat în momentul spargerii rocilor, precum și 
acumularea unei mari cantități de cenușă în craterul lui La 
Soufriere. Analiza conținutului acestei cenuși a indicat apa
riția unei „magme noi- în craterul vulcanului.
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