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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
A PRIMIT PE ZIARISTUL PORTUGHEZ

H. A. ANTUNES FERREIRA
Tovarășul Nieolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii. Socialiste România, 
a primit, simbătă dimineața, in 
stațiunea Neptun. pe' ziaristul

portughez, H.A. Antunes Fer
reira, redactor-șef al săptămî- 
nalului ..Portugal Socialista”, 
redactor-șef adjunct al cotidia
nului „Diario de Noticias".

La primire a participat tova
rășul Constantin. Mitea, consilier 
al președintelui republicii.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu a acordat un 
interviu ziaristului portughez.

Imperativul acestor zile: Inf apt ui rea exemplara a masurilor 
stabilite de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

LA ÎNTREPRINDEREA „ELECTROPRECIZIA" SĂCELE

• GRIUL ÎN HAMBARE • A DOUA CULTURĂ GRABNIC 
SEMĂNATĂ • IRIGAȚIILE ÎN REGIM DE LUCRU CON
TINUU • ACOLO UNDE PĂMÎNTUL SIMTE NEVOIA DE 
APĂ, SĂ EFECTUĂM CU TOATE MIJLOACELE DISPO

NIBILE UDĂRILE NECESARE
BRIGADA
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Sporind zilnic
viteza de lucru

Mijloc principal de sporire 
a eficienței economice:

REDUCEREA 
CONSUMURILOR

...Pe tarlaua „Livada" a Coo
perativei agricole din Mircea 
Vodă, de dimineață 4 combine 
au intrat în lan. Lor le ur
mează alte trei. „Abia am sosit 
din județul Teleorman, ne spu
ne Gheorghe NelițăT Am recol
tat la cooperativa ’din Siliștea 
da la începutul campaniei cite 
40 de tone zilnic. Griul frumos 
ne-a îndemnat la muncă și cu 
ajutorul nostru cei din Siliștea 
au încheiat seceratul". La fel 
ca.el.au procedat și mecaniza
torii Ion Petre și Valeriu Mâ
ței. Acum, in plină zi de du
minică. împreună cu ceilalți 
consăteni. își concentrează e- 
forturile pentru a încheia și la 
Mircea Vodă cît mai repede se
cerișul griului.

Din mers. pe. combinele recent 
sosite, se urcă inginerul șef al 
unității,, tînărul Constantin La- 
zăr, și președintele Nieolae Pro
dan. Se fac reglajele tehnice 
ale bătătorului de spice, pentru 
ca la treierat să nu se piardă 
nici un bob. „Acum putem re

colta 70 ha pe zi, ne spune ing. 
Constantin Lazăr. și drept ur
mare în primele trei-patru zile 
ale săptăminii vom încheia se
cerișul". Dar lucrările nu se 
opresc aici, pentru că in urma 
combinelor 9 mijloace de trans
port cară griul, presele balo
tează paiele, se ară și se insă- 
mînțează a doua cultură. Res- 
pectind această tehnologie la 
Mircea Vodă s-au semănat 70 
ha cu porumb siloz și 10 ha car
tofi de toamnă. Aeționînd ope
rativ- și respectind normele de 
semănat, porumbul din a doua 
cultură a și răsărit. Mecaniza
torul Toma Stefan a primit 
pentru azi ..ordin de lucru" cu 
sapa rotativă.

Dar pe ceilalți cooperatori, 
consăteni, unde-i putem intîlni ? 
Președintele unității. Nieolae 
Prodan. fără să-și consulte 
carnețelul de campanie. ne 
spune : ..60 de oameni sint in 
grădina de legume. Pinâ acum 
au trimis spre piață un vagon 
de varză și 2 tone de usturoi.

Odată cu muntele
și pe seama 
creșterii sale

Urcă spre noi printre crestele 
crăpate de arșiță ale Siriului o 
inginare de cintec, auzim, pri
vind firul vinăt de apă care se 
prelinge la poalele lor, vorbele 
sale vechi de tind lumea „Hei, 
Buzău, Buzău*/ dărîma-s-ar ma
lul tău Papă tulbure mereu...'1 și 
ne gîndim că ceea ce se petre
ce acum, aici, .„împlinește parcă 
voința incrincenată in stihuri, că 
fălcile de metal care rup buca-

merare se descifrează deja pro
filul și gradul de dificultate al 
efortului care se întreprinde pe 
valea Buzăului, opt meserii cere 
se învață și se practică, dar. in 
afară de ele. încă cind-șase. de-

SOFIA SCORȚARU-PÂUX

(Continuare in pag. a ll-a)

Apoi urmează ardeiul gras și 
tomatele. Formațiile de udâtori 
au activitate permanentă. Și. 
bineînțeles, cei mai muiți sint 
la întreținerea culturilor. ia 
prășit".

Piesele de schimb — 
asigurate pe tarla

Pe una din tarlalele unde lu
crează mecanizatorii din Tiiu ii 
întilnim P£ tovarășul Traian 
Eriulescu. directorul- Bazei de 
aprovizionare pentru agricul
tură din județul Dîmbovița. O 
prezență mai puțin obișnuită 
pentru noi. dar nu și pentru, lu
crătorii ogoarelor. De ce ? ..In 
campania de seceriș combinele, 
tractoarele, presele de balotat, 
plugurile, remorcile, semăna T.o- 
rile sint cele mai solicitate. 
Pentru buna funcționare sm: 
necesare o sene de piese de 
schimb care trebuie să ajungă 
operativ la fața locului : cuțite 
de tăiere, curele trapezoidale. 
lanțuri «de iransmisie. ace. de
gete. câne. brăzdare de pluguri, 
cormane etc. Iată citeva repere 
pe care Ie asigurăm noi. și de 
aceea sint prezent aici. Azi am 
livrat piese la S.M.A. Titu. Biî- 
ciurești. Greci. Gura Ocniței. 
Dragomîreșn. Și noi sintem in 
campanie. Lucrăm in două 
schimburi. Depozitele noastre 
sint Ia dispoziția tuturor unități
lor agricole din județ. Chiar azi 
așteptam un nou transport care 
ne va aduce filtre de motorină 
de la Bușteni, curele trapezoi- 
dale și alte piese de la Brașov-.

Intre două recolte, 
in grădina de legume
La Coopera::va agricolă din 

Nucet munca este in toi. Ace
leași -map - ale cimpuiu; : se

OVIDIU MARIAN 
STEFAN DORGOSAN 

DUMITRU DUCA 
GHEORGHE CUCU 

VALERIU TANASOFF

tContin.ire in pag. i III-«)

tă cu bucată povîrnișul aplecat 
peste rlu răspund unei nevoi 
prezente. Aici, in zona de curbu
ră a Buzăului, oamenii au în
ceput o intervenție spectaculoa
să in geografia locurilor. In 15 
ani, printre masivii născuți din 
vălurirea lentă a pietrei ur
mează să mai apară un munte.

Odată cu muntele .și pe sea
ma creșterii^sale, eitera mii de 
oameni își construiesc existen
ța, iși confruntă înaintarea, de
venirea după cotele lui de creș
tere. Nu trebuie să mire pe ni
meni că Gheorghe Girleciu. de 
exemplu, se recomandă. înainte 
de a-șl rosti numele, drept pri
mul măsurător al ■ versanților. 
drept cel care a stabilit liniile 
de forță ale viitoarei lucrări, e 
bine, spunem, chiar-fară inten
ția de a căuta aici un simbol, că 
cel care a început, intr-un fel, 
șantierul este un localnic. Din 
Pătirlagele, comuna in care s-a 
născut Gheorghe Girleciu. plea
că in fiecare dimineață spre șan
tier trei autobuze cu tineri care 
muncesc aici, cei. mai muiți și-au 
făcut, pe șantierul' de la Siriu, 
debutul în profesie, au început, 
participind la îmblinzirea apei 
Buzăului și a celor două Bisce, 
să muncească.' Cotele creșterii 
profesionale, ; după care se mă
soară oamenii aici, la Siriu — 
ne comunică Gheorghe Vasilolu, 
inspector principal • cu proble
mele de învdțămint și profesio
nale — au fost gindite și ma
terializate după specificul și des
tinația șantierului. Calificăm 
mineri de suprafață, fierar- 
betoniști, sondori, injectori, in
stalatori sanitari, dulgheri și mi
neri pentru subteran. Se învață 
după orele de muncă, tinerii — 
spun asta pentru că mai mult 
de două treimi din cursanți sint 
așa — stau pină noaptea tirziu 
și citesc

Opt meserii din a căror enu-

GHEORGHE ISTRATE
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Un fir de grîu e-o frunte de copil, 
e un miracol simplu ce ne place 
un fir de grîu e un hotar febril, 
o aripă ce scrie-n aer : pace.

Am răscolit cu-n fir de grîu nisipul 
și-n palma mării derulată lung 
am căutat strămoșilor mei chipul — 
și am crezut o clipă că-1 ajung...

Scriitorii — la izvorul vin, dătător de viață, al realității

MERELE DE A UR
de Mircea Horia Simionescu

Una din cele mai frumoase 
văi ale Carpaților Meridionali 
— Valea Dîmboviței — se des
chide sub streașină Pietrii Cra
iului. străbate masivele intens 
împădurite din preajma Ru- 
cărului. Dragoslavelor și Câm
pulungului, coboară treptele 
dealurilor de un pitoresc nea
semuit spre Mahi cu Flori șt 
Gemenea și înainte de a se 
pierde in cimpie, formează 
imense terase și golfuri pline 
cu pomi fructiferi. Aici, in a- 
cest spațiu, adevărat paradis al 
mărului, părului și prunului se 
află celebra Stațiune de cerce
tări pomicole de la Voinești. 
bastion al științei înaintate, la

borator de înnoire a unei stră
vechi îndeletniciri românești.

S-au scurs doar 27 de ani de 
cînd a fost înființată, dar acti
vitatea ei, rezultatele obținute 
in 'domeniul ameliorării soiuri
lor și al ridicării productivității, 
i-au răspindit faima nu numai 
in • toate colțurile țării, dar și 
departe peste hotare, unde 
Frumosul de Voinești, Delicio
sul de Voinești, merele și pe
rele altor soiuri, atingind înalte 
calități. au stirnit admirația 
■specialiștilor și au obținut elo
gii internaționale răsunătoare.

încă în floarea tinereții, sta
țiunea este deținătoarea unei 
experiențe considerabile, expe-> 
riență ce trece astăzi din mina

Delegația Uniunii Tineretului Revoluției 
din Republica Arabă Siriană și-a încheiat 

vizita in țara noastră
Simbătă seara a părăsit țara 

noastră delegația Uniunii Tine
retului Revoluției din Repu
blica Arabă Siriană, condusă de 
Feysal Sammak. președintele 
Uniunii, care, la invitația. Comi
tetului Central al Uniunii Tine

retului Comunist, a efectuat o 
vizită in R-omânia.

La plecare, pe aeroportul Mi
hail Kogălniceanu — Constanța, 
delegația a fost salutată de to
varășul Ion Traian Ștefănescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
de cadre de conducere ale U.T.C.

Pe-un fir de griu am legănat cîmpia 
— îmbrățișări de-arome și culori — 
și-o clipă am crezut că-și trece ia 
prin flori cea mai frumoasă din surori...

Un spic e-o suplă, tînără săgeată 
inmiresmînd istoria adine, 
un spic e o columnă repetată 
pe vetrele acestui cald pămînt.

Sub talpa munților un spic de grîu 
am așezat, privindu-i în izvoare 
la stropul care se va face rîu, 
la rîul care se va face Mare...

primilor ei maiștri in mina 
specialiștilor tineri, dornici dar 
și pregătiți să revoluționeze la 
scară națională patrimoniul 
nostru pomicol. Peste 100 de tiy 
neri, de la ingineri, tehnicieni, 
laboranți și pină la simpli 
membri ai formațiunilor de lu
cru, s-au alăturat pomicultori- 
lor experimentați ca să reali
zeze împreună programul unei 
mari și ambițioase opere peda
gogice, menit să crească în a- 
nii cincinalului generații dz 
pomi fructiferi, rezîstenți la 
boli și intemperiil de producti
vitate nemaiinitilhită, cu cali
tăți ale rodului' excepționale.

Inginerul horticol Petre 
Gheorghe, în vîrstă de 30 de 
ani, conduce unul dintre cele 6 
laboratoare — pe cel de agro
tehnică. Este un studios, un în
drăgostit de profesia lui, căreia 
ii dăruiește cu entuziasm toate 
energiile. Laboratorul său ur
mărește să afle noi tehnologii 
de tăiere, de aplicare a îngră
șămintelor, de folosire inten
sivă a terenului fertil. Străbă- 
tind livezile stațiunii, lungile 
culoare ale „școlii1' in care in
ginerul își predă lecțiile, mă 
întreb dacă știința lui nu atinge 
pe undeva virtuțile artei.

— Intr-adevăr, pomicultura 
este o artă, dacă o înțelegi și o 
practici cu suflet de artist, spu-

(Continuare în pag. a lll-a)

Ca urmare a preocupărilor 
constante ale tinerilor de la în
treprinderea .. Electr oprecizia” 
Săcele pentru reducerea consu
murilor specifice, valorificarea 
cit mai deplină a materiilor pri
me folosite in procesul da pro
ducție. pe primele 6 luni ale 
acestui an au fost economisite 
importante cantități de oțel, 
metale neferoase, alte materiale, 
în urma unei ample analize /e- 
fectuate. in acest sens, de or
ganizațiile de partid din unita
te. de organizația U.T.C.. au 
fost întreprinse numeroase ac
țiuni care vizau întărirea dis
ciplinei de fabricație in toate 
secțiile și atelierele, reproiecta- 
rea și modernizarea unor pro
duse pentru care se consuma 
mult metal, asimilarea unor ma
șini și instalații cu caracteris
tici superioare, întreținerea și 
repararea utilajelor cu chel
tuieli cît mai reduse.

„în principal, ne spune tova
rășul Vasile Birzan. secretarul 
comitetului U.T.C. din întreprin
dere. ne-am îndreptat aten
ția spre secțiile undo consumu
rile înregistrau cote mai ri
dicate. Faptul că materialele cu 
care lucram. respectiv tablă 
silicioasă. cupru, oțeluri specia
le, sint scumpe și că trebuie fo
losite. cit: mai rațional^ trebuia 
înțeles ca atare de către toți 
tinerii. Dezbaterile, organizate în 
adunările generale pe această 
temă, demonstrațiile practice 
de execuție corectă a unor re
pere, la care se înregistrau de
pășiri ale normei de consum, 
precum și supravegherea aten
tă de către uteciștii cu mai 
multă experiență a tinerilor mai 
noi din unitate au condus la di
minuarea procentului de re
buturi. a consumurilor nera
ționale. Tot in scopul reducerii 
consumurilor, din inițiativa or
ganizației noastre de tine
ret, au fost instalate la 
toate mașir^le relee specia
le care decuplează automat.

utilajul de sub tensiune cînd 
acesta funcționează în gol". 
Trebuie subliniat faptul că a- 
ccste acțiuni au avut ca efect 
nu numai economisirea unor 
cantități de materiale și ener
gie. ci și conștientizarea tine
rilor din întreprindere in sensul 
întăririi răspunderii acestora 
față de bunurile prelucrate. 
Foarte muiți uteciști au venit 
cu sugestii, au propus soluții de 
modificare a unor tehnologii de
pășite sau instalații la care se 
lucra cu pierderi. Astfel. o 
importantă cantitate de tablă 
silicioasă este economisită da
torită folosirii unei mașini de 
stanțat automat, in locul unui 
dispozitiv mai vechi, utilaj pro
iectat și realizat de uteciștii din 
întreprindere. Unele capete de 
axe rezultate în urma prelucră
rii unor piese sint acum folo
site pentru executarea rotorului 
motoarelor de putere mai mică. 
La fel se intimplâ și cu alte ma
teriale care, oină nu demult, 
erau socotite drept deșeuri.

O altă direcție importantă de 
acțiune a constituit-o reproiec- 
tarea și modernizarea produ
selor. Mai bine de 86 la sută 
din totalul produselor fabricate 
in acest an au fost supuse u- 
nui amplu proces de perfecțio
nare a calităților lor tehnice și 
funcționale. Fată de aceeași 
perioadă a anului trecut, în pri
mul semestru al anului 1976 au 
fost economisite 212 tone metal 
prin reproiectarea unor motoa
re electrice, aparate și dispozi
tive, micșorarea gabaritului 
acestora in condițiile menținerii 
sau chiar ridicării performan
țelor funcționale. Așa, de pildă, 
prin „optimizarea" motoarelor e- 
lectrice, acțiune aflată în plină 
desfășurare, greutatea acestora 
a fost redusă cu 3—5 la sută, 
fără ca puterea sau turația mo-

NICOLAE MILITARU
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RAI OUL NOST RUj 
Despre cartea din biblioteca 

sătească, .dar nu in 
„luna cărții44 la sate...

MONTREAL :
A FOST APRINSĂ FLACĂRA OLIMPICĂ
CU INIMA Șl GÎNDUL 
ALĂTURI DE TRICOLORI

în 5 ani s-au publicat la noi 
18 500 titluri in 350 milioane do 
exemplare. Biblioteca pentru 
toți ne-a pus la dispoziție 
4 700 000 cărți. Lyceum — 
3 800 000 : Cartea prin poștă pri
mește zilnic, din mediul rural, 
1 000 de comenzi. Cum ajunge 
cartea la cei cărora le este a- 
dresată. la cititori ? Bunăoară, in 
județul Tulcea, al patrulea din 
țară, ca suprafață.

...Maliuc — 380 de locuitori (100 
elevi clasele I—IV. 16 intelec
tuali). Discut cu Corneliu Al- 
bescu, tehnician la Stațiunea de 
cercetare, și Gheorghe Stuparu, 
învățător. Notez : „Cartea bună 
pătrunde foarte rar. Da, tinerii 
citesc foarte mult. Acum 2 ani 
a fost un stand de care s-a o- 
cupat un inginer. Se cumpărau 
lunar cărți în valoare de 800— 
900 lei. inginerul a plecat"... 
Cum poți intra în contact cu 
noutatea editorială ? Sint trei 
posibilități : 1) să mergi la Tul
cea cu riscul de a găsi... ce a 
mai rămas, în general cărți vechi, 
și cu părerea do rău că ai 
pierdut citeva ore : 2) să împru
muți cartea de la cei care au 
reușit s-o cumpere. Și tot cu un 
risc, acela că după ce a trecut 
prin zeci de miini cartea s-a 
degradat, așa cum s-a intîmplat 
cu „Ziua cea mai lungă a Japo
niei" sau cu „Papillon" ; 3) să 
apelezi la biblioteca comunei un» 
de lucrează sofia învățătorului 
Stuparu. o tinără inimoasă. Dis
cutăm al bibliotecă. Punem fată 
în față cerințele tinerilor și o- 
ferta. Tinerii vor cărți noi, bro
șuri pentru creșterea albinelor, 
cărți de aventuri. Copiii : poves-. 
tiri. Amintirile lui Creangă. Dă- 
nilă Prepeleac. Biblioteca le o- 
feră foarte multe cărți vechi,

LIDIA POPESCU
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ORGANIZAȚIA U.T.C. Pe marile 
platforme 

industriale

i.m.u. Bacău: Promovarea noului
o îndatorire profesională

întreprinderea de mașini-unel- 
esțe unuj dintre cele 

— obiective intrate în 
funcțiune pe platforma indus- 

-X.- su(jul orașului. Tine- 
confirmată de „actul

te Bacău 
mai noi

de mașini-unelte. Cel de-al doi
lea colectiv — executanți — cu
prinde un grup de lăcătuși, fre
zori, strungari, rectificatori cu 
o înaltă calificare profesională, 
gata oricind să ajute pe cei 
dintîi, materializind eforturile de 
concepție.

Planul lor de muncă, legat di
rect de necesitățile de produc
ție vizează, pe de o parte. îm
bunătățirea performanțelor unor 
utilaje, aflate in dotare și. pe 
de altă parte, reducerea efortu
lui valutar al întreprinderii prin 
încercările, cu bune rezultate, de 
asimilare a unor scule 
erau importate.

Semnificative în acest 
sînt realizările inginerilor 
colae Pâncescu și Gelu Rotaru, 
autorii unor metode și tehno
logii de execuție a roților din
țate cu diametru mult mai mare 
față de posibilitățile mașinilor 
de frezat cu contramontant. ca 
și cele ale inginerilor Alexandru 
Ghica și Fichel Tutman, care 
și-au adus o contribuție deo
sebită la realizarea unor scule 
costisitoare, procurate pină nu 
demult din import.

trială din 
rețea sa, ...........................
de naștere”, este susținută și de 
faptul că organizația U.T.C. nu
mără peste 1100 membri.

Era firesc deci să întilnim în- 
tr-un asemenea loc preocupări 
deosebite pentru valorificarea 
capacității creatoare a tine
rilor muncitori, tehnicieni și in
gineri, interesați să-și spo
rească continuu randamentul 
propriei lor munci, dornici să 
contribuie la creșterea presti
giului unității lor în rîndul în
treprinderilor similare.

Aceste preocupări au dobindit 
un cadru organizat în luna fe
bruarie a.c. cînd s-a constituit 
colectivul de creație științifico- 
tehnică. De fapt, este vorba de 
două colective aflate într-o 
strînsă relație de colaborare.

Primul dintre ele — colectivul 
de cercetare — este format din. 
cei mai buni tineri ingineri, care, 
prin specialitățile lor. meca
nici, electroniști, acoperă în
treaga problematică pe care o 

poțj intilni într-o întreprindere Discuțiile pe care le-am pur-

care

sens
Ni-

tat cu loan Catană. secretarul 
organizației U.T.C. din între
prindere, cu inginerul George 
Apostu, coordonatorul colecti
vului de creație, și inginerul 
Ion Tomozei, președintele co
misiei tehnico-științifice de pe 
lingă comitetul municipal U.T.C., 
au scos în evidență rezultatele 
rodnice ale tinerilor de la I.M.U. 
Bacău in promovarea noului, le
gat nemijlocit de necesitățile 
producției curente, ca și unele 
dificultăți ale acestei activități 
datorate în bună măsură lipsei de 
experiență. Dincolo de acestea, 
un lucru se cere, insă, precizat : 
din cele 19 teme de cercetare 
pe care și le-a propus pentru 
acest an colectivul de creație 
tehnico-științifică, 11 au fost 
deja realizate și se află in curs 
de aplicare, celelalte 8 gâsindu- 
se în diferite stadii de lucru. 
Aceste rezultate, alături de nu
meroasele mașini purtind emble
ma I.M.U. Bacău, pe care le-am 
întilnit străbătind halele între
prinderii. situează tînărul colec
tiv de creație pe unul din pri
mele locuri din județ.

LAURENȚIU OLAN

Locuri în care cresc oameni,
se întîlnesc destine

și se dezvoltă conștiințe
Străbăteam într-una din di

minețile trecute, alături de mai 
multi tineri muncitori. Bule
vardul „13 Decembrie” din mu- 
nicipiul Brașov, de-a lungul 
căruia sînt amplasate întreprin
derile „Tractorul”, „Rulmentul”, 
Institutul de cercetare și pro
iectare automobile și tractoare, 
Institutul de proiectare rulmenți 
și organe de asamblare, o fa
cultate de subingineri, două li
cee industriale, două grupuri 
școlare, mai multe cantine, clu
buri, cîteva zeci de cămine pen
tru nefamiliști. complexe spor
tive. un stadion de fotbal*, un 
parc de odihnă și agrement. 
De-a lungul străzii, lungă de 
cițiva kilometri, șirul de oa
meni. ce se îndreptau spre locu
rile de muncă, părea nesfirșit. 
Vestii, rrăbiți. multi, foarte 
multi tineri, băieți și fete, strun
gari. freaori. lăcătuși, ingineri, 
proiectant!, maiștri, se opreau 
o clipă Înainte de a se despărți 
pentru a-$i stringe mina, iii 
urau succes, după care spuneau: 
..la poarta 2“ sau „la poarta 4”.

. „la intrarea în club” sau „pe 
.terenul de tenis”. Viața tineri
lor s-a mutat aproape in între
gime aici, pe marea platformă 
industrială din apropierea gării, 
de unde sînt expediate zilnic în 
întreaga lume 25 tipuri de trac
toare construite în 250 de va
riante. rulmenți, organe de a- 
samblare. motoare, unde sint 
concepute puternicele autobas
culante. Adevărat cosmos al 
muncii, acest spațiu în care sînt 
aglomerate cîteva zeci de clă
diri. hale imense, turnuri, piste 
de încercare, iar șuvoaiele fier
binți de oțel topit sînt trans
formate în tractoare. în mașini 
și dispozitive de tot felul, adună 
destine. întîlnește drumuri a 
zeci de mii de oameni.

în secția „rectificări cămăși” 
a întreprinderii „Rulmentul", 
reintilnesc pe cîțiva dintre ti
nerii. împreună cu care veni
sem dimineață pe platforma. 
Maria Soare, venită la Brașov 
dintr-un sat ialomițean, tocmai 
pregătea utilajele pentru înce
perea lucrului. Cu atenție și 
migală fixa dispozitivele insta
lațiilor, controla aparatele de 
măsură. „De obicei treaba asta 
o fac reglorii, pregătiți special 
pentru asemenea operații. Ti- . 
nerii din secția noastră își re
glează însă singuri mașinile”. 
„Deși are doar 19 ani și după 
cum vedeți nu este nici prea 
puternică, Maria Soare stăpi- 
nește cu siguranță, cu multă în- 
demînare, trei mașini, mane
vrează piese de zeci de kilo
grame și trebuie să vă spun că 
puțini sînt cei care, în secție, o 
întrec în ceea ce privește rea
lizarea sarcinilor și calitatea 
producției". în timp ce-mi vor
bea astfel despre tinerii din 
secția pe care o conduce, mais
trul Vasile Ungureanu. unul 
dintre mai vîrstnicii unității, nu 
putea să-și ascundă emoția și 
totodată mîndria. Emoția gîndu- 
lui. dus în urmă la primii ani 
de muncă, de ucenicie, aici în

faptele cu care se 
despre succesele ob- 
uteciști in întrecerea 
— factor activ in re- 
sarcinilor cincinalu- 

tehnico-științifi-

întreprindere, la greutățile în- 
tîmpinate atunci, mindria pen
tru cele cîteva sute de tineri 
destoinici, crescuți în uzină, pe 
care i-a învățat meserie.

Despre 
mindresc. 
ținute de 
„Tineretul 
alizarea
lui revoluției 
ce”, ne-a vorbit și Constantin 
Samson, secretarul comitetului 
U.T.C. de la întreprinderea 
„Tractorul”. Cei peste 10 000 de 
tineri care muncesc in această 
mare cetate a industriei con
structoare de mașini din țara 
noastră și-au propus in angaja
mentul lor să realizeze supli
mentar în acest an 150 de trac
toare. să .repare instalații și a- 
greaate in valoare de nu: mul
te milioane lei. Pe primul se- 
BtstnL ir.:rez7J*.dcr*a a livra: 
economiei. suplimentar 1 118 
tractoare de diferite tipuri. suc
ces la care tinerii si-au adus o 
contribuție deosebită, pnn ac
țiunile și inițiativele întreprin
se de organizația U.T.C. Au 
fost, de asemenea, realizate prin 
muncă patriotică lucrări in va
loare de mai multe zeci de m.i 
lei la obiectivele de investiții 
ce se construiesc in întreprin
dere. Peste 780 de tineri sint 
membri ai formațiilor și ansam
blurilor artistice ale uzinei, alte 
cîteva mii de uteciști activează 
în brigăzile artistice de agita
ție din secții, in cercurile de 
creație literară. în cele 8 că
mine muncitorești situate peste 
drum de unitate, locuiesc peste 
2 000 de tineri. Aceștia au și ei 
aici formații artfstice. cluburi 
unde sint organizate zilnic ac
țiuni în colaborare cu uteciștii 
din căminele întreprinderii „Rul
mentul”. așezate în imediata ve
cinătate.

Viața și munca, pe platforma 
industrială de la poalele Tim- 
pei. are un specific aparte, se 
desfășoară după legi noi. acelea 
impuse de puternica industria
lizare a tării, de revoluția teh- 
nico-științifică, de imperativele 
care țin de formarea omului 
nou. Tinerii sint opt ore mun»

citori în fabrică, specialiști pri- 
cepuți. promotori ai noului, 
apoi elevi sau studenți in in- . 
stituțiile de invățămint de pe 
lingă întreprinderi, animatori ai 
acțiunilor din cluburi și de pe 
terenurile sportive, participant5 
activi la toate inițiativele între
prinse pentru înfrumusețarea 
locului de muncă, a împrejuri
milor. „în primăvară, ne spu
nea inginerul Gavril Radu, loc
țiitorul secretarului U.T.C. de la 
Institutul de cercetare și pro
iectare automobile și tractoare, 
am plantat împreună cu colegii 
noștri de la ..Rulmentul" și 
„Tractorul4*, cîteva mii de pomi 
pe bulevardul din fața unități
lor noastre. devenit cel mai 
frumo« loc de intilnire al ir.- 
drăwostițiJoc. ?dai organizăm si 
alîe actiuzî împreună. De fam. 
artintasea noastră, a cercetă-
terilor, este stri~s '.ecată de rea 
a eor-«?riictor--:-rr de arasinr No. 
Droieetâm p-.esri* vtzlațe**. ei 
le realizează practic Există o 
srrinsă colaborare s: intre orga
nizați:’? noastre. Pe riitor vrem 
să realizăm imareură 51 alte ac
țiuni mai importante, legate de 
cercetare, de Mimilarei unor 
produse noi”.

în aceste cîteva riaduri tre
buie să subliniem și un ai: fapt 
deosebit de imporumL Aceia 
că aici, pe platformele indus
triale. unoe munca și viața se 
desfășoară intr-o diversitate de 
condiții, trebuie făcu: ia'A in 
fiecare cea? unor probleme, 
uneori dificile : zilnic vin tineri, 
cresc ca oameni de nădejde, ca 
specialiști. activiîatea nu are 
niciodată niște coordonate fixe 
ci dimpotrivă, prin cadrul larg 
creat de organizațiile U.T.C. ti
nerii au posibilitatea să acțio
neze în toate domeniile, sâ-și 
valorifice întreg potențialul 
creator, aici, spuneam, se dez
voltă puternic conștiința anar- 
tenenței la mari și indestructi
bile familii muncitorești. Ale 
unor familii chemate «ă dureze 
viitorul comunist al patriei, să 
umple bucuria fiecărei zue la 
izvorul muncii.

NICOLAE MTLITARU

Odată cu muntele
și pe seama creșterii sale• •

actualitatea
Expoziții studențești

Prizonierul
din Manhattan

artă
• Una dintre expozițiile de 

ținută deschise in Capitală 
(la Ateneul Român) este și 
cea a absolvenților Institu
tului de arte plastice „N. 
Grigorescu" (secția pictură), 
din care reproducem două 
lucrări : „Șantier naval" de 
Cristina Elinescu-Tănăsescu 
și „Crișdn" de Serghei Nicu- 
lescu-Mizil. Ea este eloc
ventă pentru talentul tineri
lor pictori, pentru rțivelul lor 
profesional, deci pentru mă
iestria însușită in școală, și 
maturitatea viziunii.

• Tot în Capitală, reco
mandăm călduros publicului 
alte expoziții ale absolven
ților aceluiași institut. Este 
vorba de expoziția secției de 
arte decorative, deosebită prin 
inventivitatea soluțiilor ar-

tistice. prin gustul rafinat al 
autorilor, prin perfecta func
ționalitate a pieselor, gindite 
pentru a innobila existența 
oamenilor, deschisă la Ga
leria de artă „Kalinderu" 
(str. Dr. Sion, nr. 2—4). Și de 
expoziția secției de artă mo
numentală organizată îm
preună cu studenții Institu
tului de arhitectură, ca stu
diu comun al optimizării es
tetice a mediului ambiant, ca 
viitoare premisă a necesarei 
și intimei colaborări dintre 
artiștii plastici și arhitecți. 
Ea poate fi vizionată chiar 
in sălile de expoziție, spe
cial amenajate, ale Institutu
lui de arhitectură „Ion 
Miițcu" din București.

C. R. CONSTANTINESCC

Piesă plină de vervă, spiritua
lă, a lui Neill Simori. atacind o 
problemă gravă a societății de 
consum — alienarea individului 
— este cunoscută publicului nos
tru ayiator de teatru. Iată acum 
o versiune cinematografică a ei 
realizată in studiourile ameri
cane de Malvin Frank după sce
nariul semnat de însuși drama
turgul. Sigur, ceea ce face ca 
pelicula să se bucure de un de
osebit succes este in primul rind 
interpretarea excelentă pe care 
Jack Lemmon și Anne Bancroft 
o dau celor două personaje prin
cipale. Dar filmul, fără sâ. fie 
unul de excepție, mai are o mare 
calitate care ține de însăși mo
dalitatea in care a fost făcută 
transpunerea dintr-un limbaj 
specific teatral intr-unui cine
matografic. Malvin Frank a at-ul 
inteligența de a nu vizualiza 
inutil, adică de a nu face o ex
cesivă traducere in imagini, de 
a nu „explica* in ..exterioare* 
sensurile dialogului. Faptul are o 
reală importanță pentru că un 
dialog incârca* teatral cum este 
cei din Prizonierul din Manhat-

tan — lucru considerat în ge
nere necinematografic — ar fi 
putut tenta la o încercare de 
ieșire, aparent mai cinematogra
fică. de sub imperiul cuvîntului. 
Dar Malvin Frank ii lasă pe cei 
doi foarte buni actori să spună 
spiritualul text, ii urmărește

Călărețul 
cu eșarfa albă

Un fior de un cald romantism 
străbate acest film sovietic ce 
are la bază motivele unui fru
mos poem datorat lui Bagrat 
Șinkub, care semnează și sce
nariul peliculei. Figura centrală 
a operei este cea a lui Hadjarat 
Kiahba, erou al mișcării populare 
de eliberare care a cuprins Ab- 
hazia in 1905. De remarcat că

discret cu aparatul de filmat. filmul, ..realizat in studiourile 
îi aduce in prim plan sau in Dovjenko. poartă parcă ampreh- 

, ----- ■— -Ji- marelui cineast : o imagine
de o mare acuitate plastică (ope
rator : Vadim Ilienko) -fixind 
fără ostentație, dar cu talent și 
sensibilitate, o anume culoare 
locală și de epocă.

plan american, iir cele cîteva 
cadre de exterior le folosește 
doar pentru a accentua singu
rătatea personajelor. Prizonierul 
din Manhattan este un spectacol 
ce poate fi urmărit cu plăcere 
chiar dacă textul este dinainie 
cunoscut. MIRUNA IONESCU

■ .

CALIGRAFII LIRICE)

Zilele, orele, sălile și spectacolele turneului de vară
al Cenaclului „Amfiteatrul artelor”
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com- 
painotn sii. Printre nu- 
weroj* artiști consacrați au 
exm» lucrări fi tinerii : Au- 
re.scn Bolea. C*nstian B~?z- 
t». Eutn Gocan, Nicolae 
Pcdursru.

T«. Aty.er.ej~. : poeții : 
Buze*, xrrcei Florin 

Gabr-.e: Chifu. Viorel 
solist! instrumen- 
Stoichiță. Adrian 

i tipsie*), Manana 
sa OdtofoR). Sorin Scnrtu 
actorii : Râzvan Vasilescu. 

Man- ache Eugon Cristian 
co.ae Ar-.eșanu. Mihai 
rm*» pop ..Cristal “

AJE
w Fo.onfe, la Sopot, te 
foarâ in aceste zile o 

nouă ediție a Trienalei de 
ceramică la care țara noastră 
ffte reprezentată și de tine
rii artiști : Costel Badea, 
Magda Ciutac, Viorica Col- 
pccci, Dragoș Gănescu, Te- 
reza Panelli, Ioana Stepanov 
fi Radu Tănăsescu. .

NICOLAE N. RADULESCU

Tineri concurenți români 
la concursuri internaționale 

. i"lerna‘i»n»J de tineri eintăreti de operă
rnî, dn^JU.ra Vn •,unie 11 So*’*- importante distincții

?? 1 de ' romani- Scoal» noartrt națională ne
ptT? L" -eT**.,5i de dlU aceasta inestimabila sa valoare, 
d? etată^Sî'dta "i “ne’ u ”re au participat sute
de cmtăreți din lumea întreagă se numără : tenorul Emil 
Gherman — premiul I. mezzosoprana Corina Circ* — pre- 

(pren,f“l 1 nu * fast acordat), pianista Doina Micu 
* li"?1. DentrH ma: bun acompaniament. De mențio

nat c* toți trei sint de la Opera Română din Cluj-Napoca.

ALINA POPOVICI

ce
au 
de

O evoluție oarecum surprinză
toare. dar nu cu totul imprevizibi
lă dacă ii recitim a»ent volumul 
de debut, a avut Dan Rotaru. 
Pînă mai acum Cițiva ani tinerii 
poeți 1 •-2ratară cu o li
rică violent senzitivă, dominată de 
un erotism tentacular și tulbure 
ce Incendia njehos simțurile, pen
tru ca in plachetele următoare 
să-și compună o mină gravă (de 
nu spectrală) pe care se puteau 
ghici reflexele — reale sau mi
mate — ale dramei existențiale. 
Iată însă că generația anilor 1970 
pare dispusă să urmeze mai de
grabă traiectul invers. E ceea ce 
se intimplă cu unii dintre cei mai 
talentat: reprezentanți ai ei, si
pentru a-mi motiva Afirmația mă 
voi mărgini să citez numele lui 
Hor.a Bădescu. Dinu Flămind și 
Dan Rotaru. In Plinsul oglinzilor 
(1971) cel din urmă se dedica unei 
poezii de osmoză a undei nostal
gice cu febra intelectuală, menți- 
nîndu-se constant între limitele 
dramaticului surdinizat cu discre
ție. „Cearta- de atunci dintre ten
tația abstracțiunii și obsesia con
cretului a schimbat într-o anume 
măsură in cărțile ulterioare relie
ful poeziei sale. Prin Lacrima 
Laurei (1973) și prin recent apă
ruta plachetă Mantia de lumină, 
Dan Ro*aru se adaugă cortegiului 
impunător de petrarchizanți ce-șl 
caligrafiază protocolar, cu o stu
diată eleganță, sentimentele. Co- 
răb.er temperat și aluziv pe apele 
sentimentului erotic, poetul are 
acum ținuta trubadurului roman
tic care în fața iubitei își decla
mă cu o gestică ușor teatrală ma
drigalul galant și stilizat. Curios, 
chiar crisparea ia acum sub pana 
poetului o turnură ceremonioasă, 
suav afectată : ..Și dacă ard pău
nii. in frumusețea lor, / copilăria 
noastră, e semn că mai rămîne// 
un abandon în lume : al florilor 
ce mor f r.evrînd să recunoască 
mașinile stapine. // Stau singur 
lingă coala in care-a plins un 

/ și simt cum mă absoarbe 
o >oae* -.nferr.alâ / / în care chipul 
propria s-a transformat în chin. » 
:>r «i-.gele din lampă Împrăștie o 
boala*. (Amintirea copilăriei) 
Dealtfel Dan Rotaru Însuși se de
finește integral într-o involuntară 
ari* poetică. Firme de iarbă, ce 
face cumva inutilă eticheta criti
cului : „Eu sint o flacără ce se 
răsfață. / / arzînd frumos, culcîn- 
du-se !n drum. / crezînd în vis ca 
într-o bunăsiare. / / Eu sînt o fla
cără ce crede-n fum / ca într-o 
unică înnobilare". Un instinct si
gur îl eliberează însă pe poet din 
chihlimbârui acaparam al acestor 
japonezerii delicate, fluente, eufo
nice ce amintesc micul romantism 
interbelic, pentru a-1 plasa în ae
rul mai tare al lirismului superior 
elegiac, cu lâietui». modernă, .-«si 
neliniștită, pe Dan- Rqtaru 11 dis
tinge de congenerii s^LantenslthfeBa 
cu care trăiește sentimentul 
timpului, patosul cu care vrea să 
transforme iubirea într-o eternă 
sincopă în universala trecere. 
Tocmai conștiința dureroasă a im
posibilității tentativei sale este 
ceea ce provoacă în actualul vo
lum acorduri dramatice și memo- ■ 
rabile : „Rod ochii în mine ca în- 
tr-un mal de pămînt : / mă surp 
sub greutatea oricărei retine. / / 
Tu ești o priveliște prin care mi-a 
fost dat să cînt / si să plimb su
fletul născut odată cu mine. / ;■ 
Ninge cu liniște peste simțurile 
mele, / din cărți se cerne zăpa
da / peste orele în care le răs
foiesc. șl. rebele. / înțelesurile lu
crurilor încep. în mine să cadă.// 
Se pare că plouă peste întinderi, 
pustiu, / se pare că sînt iubit a-

cum primă dată, / / se pare că 
lumea-i 9 rană imensă, și • știu / 
că-n . clipa aceasta pește ' mine 
cresc liniști de vată,“. (Țărm).

Un caligraf miniaturist’ eSte . și 
în Ultima corabie cu pinze (poe
tul Emil Mânu, al cărui tempera
ment tentat de ceremonii se revelă 
și cind sentimentul dominant e 
cel al iubirii paterne. Există în 
poezia noastră o tradiție vegheată 
de aripile vulturești ale lui Ar- 
ghezi (Cîntec de adormit Mitzura 
cind era mică), dar ilustrată și de 
un Em. B.ucuța (Cîntece de lea
găn), Emil Dorian (Cîntece pentru 
Lelioara) sau de, azi uitatul, G. 
Rotică. ce au îngenunchiat succe
siv în fața maiestății sale Copilul, 
căreia i se alătură și placheta de 
față. Emil Mânu se refuză totuși 
expresiei directe de comunicare. 
Ca și în Cartea de copilărire a lui 
Horia Zilieru. această poezie „pen
tru copii” este de fapt un Joc su
perior,. cind amuzat, cînd melan
colic, surprins cu cerneluri elabo
rate printr-o . alchimie livrescă.

IOAN ADAM
•) DAN ROTARU : Mantia de 

lumină, Editura Emintscu, 1976 ; 
EMIL MÂNU : Ultima corabie cu 
pinze, Editura Ion Creangă, 1976.

„MAREA 
GARĂ NOUĂ“
de Victor Frunză

crin.

Teatrul de stat din Oradea a 
prezentat după „Balconul" lui 
D. R. Popescu, o altă piesă 
românească, dovedindu-și hotă- 
rirea de a face din scena sa o 
tribună activă de educație, etică, 
cetățenească.

Pe această scenă a debutat de 
curin* un dramaturg pe care il 
cunoaștem doar din emisiunile 
de teatru ale radioului și tele
viziunii. Numele său este Victor 
Frunză și comedia sa (căci 
despre o comedie este vorba) 
se numește „Marea gară nouă”.

Piesa nu abundă în eveni
mente, nu are răsturnări de si
tuații spectaculoase, dar are 
umor (cum se și cuvine să aibă 
o comedie)1 și încă umor de 
foarte buna ealitate.

Pe parcursul întregii piese 
(fără a lua in considerație actul 
al ■t£eilc&, după părerea noastră,

TEATRU

ZIUA 
CONSTRUCTORULUI 

în județele Hunedoara și Alba. 
„Ziua constructorului” a fost 
sărbătorită duminică, printr-un 
bogat program de manifestări 
cultural-artistice și serbări cîm- 
penești. Constructorii de pe șan
tierele obiectivelor industriale și 
sociale din municipiul Deva au 
petrecut ore plăcute. în acom
paniamentul fanfarelor și or
chestrelor. Seara au participat în 
număr mare la spectacolul cul- 
turâl-artistic prezentat pentru 
ei. la cinematograful de vară 
din Deva, de către colectivul 
Teatrului de estradă din locali
tate și Ansamblul artistic ,.Ha- 
țegana” al sindicatului Combina
tului siderurgic din Hunedoara, 
distins, recent, cu „Medalia de 
aur” la Festivalul muncitoresc 
de la Dresda. Lucrătorii din 
centrul siderurgic Hunedoara au 
participat împreună cu familiile 
Ia serbările cîmpenești în zonele 
de agrement de la Peștera Bolei 
și la barajul de la Cinciș.

prinse pe alte șantiere ale țării 
și reîmprospătate, completate la 
Siriu printr-o altă formă de 
învățământ, mai puțin întilnită in 
alte locuri, un curs de calificare 
gradul II. de fapt, o formă de 
perfecționare profesională „fără 
de care — imi explică Gheor
ghe Purghel, secretarul comite
tului U.T.C. — este imposibil să 
înaintezi” și — imi spune tot 
el — așa se explică faptul că 
la această „reciclare" participă 
aproape toți tinerii care au în
vățat deja o meserie.

Aceasta vine din convingerea 
lor, argumentată prin seriozita
tea și sirguința cu care au în
ceput să învețe câ munca pe 
care o întreprind așteaptă răs
punsuri de calitate superioară 
celor pe care le-ar fi dat numai 
pe baza cunoștințelor deprinse 
acum trei-patru ani. Iată. 
Gheorghe Purghel este cel mai 
bun la discipline care nu au, 
aparent, nici o legătură cu me
seria de excavatorist, se remar
că la matematică, organizarea 
producției, legislația dreptului 
muncii, Alexandru Ivan este un 
matematician foarte bun, buni 
seara la fizică și chimie sint 
doi mineri care lucrează dimi
neața in front, Ion Boiță și 
Gheorghe Neamțu. Dacă se poa
te stabili o deviză a șantierului 
— imi spunea tot Gheorghe Va- 
siloiu — aceasta ar fi că toată 
lumea învață, mai exact, se 
corectează singur — toți cei care 
muncesc la noi, învață. Inclusiv 
inginerii, tehnicienii, maiștrii, 
oameni care au consumat deci 
timp destul aprofundind niște 
cunoștințe sînt „elevi" la* o for
mă de curs și ..profesori" la 
alte forme. Vă dați seama că nu 
avem posibilitatea să aducem 
aici alte cadre specializate, de 
aceea recurgem tot la oamenii 
noștri și printre ei aș vrea să

remarc o familie de tineri spe
cialiști — inginerii Mihaela și 
Mlhai Stratulat care sini prin
tre cei mai pasionați dascăli ai 
noștri.

Tot de aici, din locul unde 
începe salba de 14 hidrocentra-

Eugen Soceanu punctul de în
cercare al unei vocații. Noaptea 
aceea in care o avalanșă a a- 
coperit stația d€ compresoare și 
gura galeriei. orele acelea in 
care miimle încleștate pe vola
nul buldozerului răspundeau. in 
numele său. de salvarea citorva 
zeci de vieți, l-au obligat sâ 
înțeleagă mai exact dimensiu
nea morală a profesiei pentru 
care optase, felul, singurul mod 
in care se împlinește ea.

Dumitru Bărcan, al treilea 
bărbat din familie care optează 
pentru ria;a de șantier, a pe
trecut, in timpul inundațiilor o

Tot ..tntimplare" spune Gheor
ghe Ungureanu că a fost con
fruntarea de acum trei ierni de 
pe Lotru, cind. timp de două 
săptămini s-a luptat să dez
morțească coloana de alimenta
re, să redea oamenilor căldura, 
lumina și apa.

Sint. lucrurile povestite de ei, 
momente dintr-o biografie, mar
caje pe tulpina creșterii lor. a- 
testări pentru condiția pe care 
și-au ales-o. Aici la Siriu. scri
jelesc în piatră un alt reper, 
aici adaugă, suplimentează, acu
mulările anterioare cu o incăr-

tecă : ..Enigma Otiliei”, I. A. 
Bassarabescu, Povești nemuri
toare (40 în stoc * 20 casate) 
etc. Pentru cei mici, cite un e- 
xemplar din „Ianoș Viteazul” și 
„100 de pitici fericiți”. Tovară
șul Stuparu are o propunere 
concretă : „Să se reînființeze 
standul și periodic librăria din 
Tulcea să-1 ' *_____
noutăți. Mă ofer să fiu difuzor 
voluntar”.

...Crișan. comună în care-și 
desfășoară activitatea 28 de ca
dre didactice. 7 cadre sanitare, 
11 ingineri și tehnicieni. 110 e- 
levi. Peste drum de ponton se

aprovizioneze cu

comună în care-și

le care va lumina ptnă in drep
tul Verneștilor, se profilează, 
prind contur și dimensiuni co
tele creșterii morale a oameni
lor. indicatorul principal fiind 
atitudinea față de muncă, felul 
înțelegerii ei.

li am in față pe citiră dintre 
clăditorii barajului de la Siriu 
și mă gindesc că i-aș fi putut 
intilni in ultimii zece ani pe 
alte cîteva șantiere. Cu Gheor- 
ghe Purghel puteam face cunoș
tință pe Valea 
geș, Lotru sau 
Soceanu putea 
că despre sine 
Transfăgărășan. _ 
pe Valea Oltului, despre Dumitru 
Bărcan aveam posibilitatea să 
scriu la Clucereasa. Bascov sau 
Poiana Uzului, Gheorghe Ungu- 
reanu a parcurs, pină a ajunge 
aici, traseul Lotru-Porțile de 
Fier-Cerna. Buldozeriști. exca- 
vatoriști, mineri, oamenii aceș
tia aveau, la prima intilnire cu 
viața de șantier, intre 14 și 18 
ani. Lui Gheorghe Purghel. care 
avea 14 ani cind a început să 
muncească pe Valea Bistriței, i 
s-a cerut acordul scris al părin
ților. N-a fost greu să convin
gă doi oameni cu biografie iti
nerantă, participanți la aproape 
toate prefacerile din geografia 
țării, că el, fiul lor, nu poate 
opta pentru un alt fel de viață. 
Transfăgărășanul a fost, pentru

zi și o noapte pe excavatorul cu 
care lucra la imblinzirea Arge
șului. Furat de treabă nu a ob
servat sau a aminat să vadă a- 
pele care creșteau in jur, a 
trebuit să le dea ..atenție" abia 
cind s-au urcat pină in dreptul 
cabinei, acoperind-o, dar, astea 
sint doar intîmplări. aș putea 
sâ vă vorbesc — ne propune — 
despre situații mai grele prin 
care au trecut colegi de-ai mei 
de pe șantier...".

cătură nouă de calitate. Unii au 
fost pină acum numai ajutor 
de buldozerist, excavatorist sau 
macaragiu, aici, au căpătat drep
tul de a dirija singuri mașinile 
care netezesc coama munților 
din preajmă.

O fac conștienți că odată cu 
muntele pe care il inalță și in- 
funcție de clădirea lui. iși con
struiesc și iși confirmă propria 
biografie, rostul lor cel mai ade
vărat.

Bistriței, la Ar- 
Bucecea, Eugen 
să imi vorbeas- 
la Bicaz. pe 
la Băbeni sau Despre cartea

din biblioteca sătească
parte din ele de prin 1964. tra
tate și studii care n-au nici in 
clin nici in minecă cu configu
rația spirituală a comunei, cu 
preocupările oamenilor, cu gra
dul lor de înțelegere și asimi
lare. Iată cîteva : Peuce. ..Studii 
și comunicări ale științelor na
turii”, „Memorator pentru pro
ducția vegetală” (in Deltă). „Di
namica deplasării viețuitoare
lor”, „Ingineria prelucrării hi
drocarburilor” vol. I. „Agricul
tura Dobrogei” (8 volume). 
„Tratatul pentru delfini”. De

bună seamă că altundeva este 
nevoie de ele, în nici un caz 
aici. înclin să cred că este o 
greșeală, dar nu. se practică a- 
desea sistemul de a se trimite 
la comună cărți la voia întîm- 
plării. Mi se arată avizul de ex
pediție nr. 265 din 25 iunie a.c. 
prin care se trimit Școlii gene
rale din Gorgova, cu clase I—IV, 
Curs de filozofie, „Memorator 
pentru producția vegetală”, Ma
non Lescaut etc. La aceeași dată 
s-au trimis la Maliuc cărți care 
există in număr mare in biblio-

află Magazinul industrial mo
dem. Undeva, intr-un colț, se 
vind creioane și hirtie. Atit 
Despre cărți, nici vorbă. în 8 
ani de cind se află in comună 
tehnicianul veterinar Nicu 
Ciongaru nu prea a găsit ce 
a căutat. Nu este vorba nu
mai de noutăți in domeniul 
medicinei veterinare, dar nu se 
găsesc nici măcar materiale des
pre piscicultură. O mare parte 
din cele aproape 5 000 de cărți 
cite are biblioteca sint vechi, 
perimate. Discut cu primarul co
munei. Andrei Ivanov. Aflu că 
de mai bine de o lună așteaptă 
să se împlinească promisiunea 
de a se deschide o librărie. Exis
tă spațiu, a recomandat o ti- 
nără pentru această muncă... O 
librărie aici ar fi foarte bine 
venită și pentru tinerii din co
munele Letea și Caraorman. de 
la Mila 23. Deocamdată există 
doar promisiunea și dorința ti
nerilor.

Ajungem și Ia Sulina, oraș, 
punctul cel mai estic al Româ
niei — 29°41’24’’, unde muncesc, 
trăiesc și învață 1 100 uteciști. 
Concluziile nu sînt prea departe 
de cele întîlnite, la care se adau
gă faptul că o carte nouă se 
cam vinde pe sub mină, că lip
sesc cărțile tehnice, foarte soli
citate, din domeniile naval și a- 
limentar. Feodor Harchin. secre
tar al comitetului orășenesc al

U.T.C., este pasionat de istorie 
$i ar dori cărți în acest sens, 
loan Deaconu, locțiitorul secre
tarului. caută poezie bună, iar 
Aurel Dumitriu caută in zadar 
noutăți destinate tehnicienilor 
electricieni. Accidental se găsesc 
in librărie și cărțile de aven
turi.

Situații cum sînt cele relatate 
din județul Tulcea nu sint sin
gulare. Ionel Novac, primarul 
comunei Banloc, jud. Timiș, imi 
spunea că din cei 7051 de locui
tori. majoritatea in virstă de 
20—40 ani. aproape 3 000 sint 
cititori. Este adevărat câ cele 
6 biblioteci au 31 860 de volu-6 biblioteci au 31 860 de ___
me. multe însă sint vechi și nu 
mai răspund exigențelor 
120 de intelectuali și 610 elevi. 
„Cartea — spunea dinsul — pă
trunde greu la sate cu deose
bire cărțile noi, întrucît nu există 
librării speciale. Acestea se vînd 
în cadrul cooperației de consum, 
care nu întotdeauna aduce căr
țile solicitate de cititori”.

Drumul cărții către cei cărora 
li se adresează este adesea si
nuos. tributar concepției retro
grade „la țară merge". Nu car
tea bună lipsește, ci un sistem 
rațional de repartizare a ei in 
funcție de preocupările oameni
lor. de structura vieții lor spi
rituale. de perspectivele dezvol
tării satului românesc contem
poran. Așa se explică faptul că 
in comuna Șuțești. jud. Brăila, 
stau in rafturi — și vinzătoarea 
dă neputincioasă din umeri — 
cărți extrem de solicitate in mul
te alte locuri, cum sint : „Șocul 
viitorului” și „Amintiri despre 
viitor”. Sigur, sint și situații 
cind cerințele și exigențele ti
nerilor găsesc solicitudinea ne
cesară din partea forurilor care 
se ocupă de răspindirea cărții. 
Un exemplu îl oferă biblioteca 
din comuna Dirmănești. jud. 
Argeș, care are o strînsă legă
tură cu editurile „Minerva”, 
„Luceafărul”, „Albatros” și că
reia biblioteca județeană îi tri
mite în permanență noutățile e- 
ditoriale. Dar cu o floare nu se 
face primăvară. „Primăvara” a- 
ceasta nu se poate face simțită 
fără revizuirea opticii, deschi
derea drumului cărții către gat.

celor

absolut de prisos) asistăm lă 
: pregătirile ce se fac in vederea 

inaugurării gării celei noi. Căci 
inaugurarea trebuie să fie la 
înălțime. La înălțimea pe care 
o pretinde o asemenea clădire, 
cum este această gară' și „mare” 
și „nouă” în care s-au investit 
bani, și forță de muncă, și talent.

Dar nu s-a investit simț de 
răspundere. Nici de prevedere. 
Pentru că această gară și „mare” 
și „nouă“ nu are linii. Pur și 
simplu nu are linii. Arhitectul, 
constructorii, reprezentanții au
torităților din orașul care se 
pregătește să găzduiască eve
nimentul, gîndindu-se doar la 
„aplauzele” cu care va fi Intîm- 
pinată inițiativa lor și la re
compensele pe care, probabil, 
trebuiau să ie primească, nu 
s-au întrebat cui și la ce folo
sește această gară mare și nouă. 
Este ea absolut necesară ?

Profunda înțelegere a sufletu
lui omenesc, stilul elegant, re
plica viguroasă, inteligent iro
nică ne determină să vedem în 
Victor Frunză nu o promisiune 
a dramaturgiei românești, cî un 
început de certitudine.

Regizorul Szombati Gille Otto 
a încercat și (cu mici excepții) a 
reușit să servească nu numai 
textul, ci și intențiile dramatur
gului, reușind un spectacol de 
mare forță satirică.

Despre actorii Ion Mînea, 
Nicolae Toma. Alba Tăutu, Ma- 
r’ana Vasile. Eugenia Papaiani, 
Olimpia Mînea. Grig Schitu, 
Doina Urlățeanu. Anca Miere- 
Chirilă. Jean Săndulescu. Do- 
rel Urlățeanu. Marcel Segăr- 
ceanu, Simona Constantinescu, 
Radu Neag, Ion Martin (în 
ordinea indicată de autor) nu 
putem spune decît că și-au in
terpretat rolurile in așa fel (do
vedind că au îndrăgit piesa) in
cit au reușit să ne convingă că, 
niciodată, nu vor întreba înainte 
de spectacol: ..diseară jucăm 
normal sau avem gazetarii in 
sală ?“

ANA LUGOJ

SUB CETINA 
BRADULUI"

în apropierea comunei argeșe- 
ne Stilpeni s-a desfășurat dumi
nică cea de-a 12-a ediție a tra
diționalei sărbători folclorice a 
forestierilor „Sub cetina bradu
lui”. A fost prezentat un frumos 
spectacol folcloric la care și-au 
dat concursul cele mai bune for
mații de cîntece și dansuri și 
brigăzi artistice de agitație din 
Pitești, Cîmpulung Muscel, 
Curtea de Argeș, Poiana Lacu
lui și Stilpeni.
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Pentru îndeplinirea hotărîri- 
lor sesiunii a Xll-a a Comisiei 
mixte guvernamentale romăno- 
bulgare de colaborare econo
mică și tehnico-științifică. la 17 
iulie a avut loc, la Ruse. întil- 
nirea de lucru dintre loan 
Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini din 
Republica Socialistă România, și 
Nikola Kâlciev, ministrul con
strucțiilor de mașini și metalur
giei din Republica Populară 
Bulgaria.

Cei doi miniștri au examinat 
problemele de cooperare și co
laborare în domeniul construc
țiilor de mașini, dintre Repu
blica Socialistă România și 
Republica Populară Bulgaria pe 
perioada 1976—1980. La întilnire 
a fost analizat și adoptat ra
portul tehnico-economic privind 
construirea. în comun, a unei 
întreprinderi constructoare de 
mașini în zona Giurgiu — Ruse.

întâlnirea s-a desfășurat in
tr-o atmosferă de lucru prie
tenească.

PLECARE

Duminică a părăsit definitiv 
țara noastră Kwâmâ Yeboah 
Boafo, ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Ghana in Republica Socialistă 
România.

EXPOZIȚIE

Duminică s-a închis Expozi
ția internațională de aparatură 
pentru cercetare științifică, mă
sură și control, găzduită la 
București in perioada 11—18 iulie 
1976. La expoziție au fost repre
zentate unități de cercetare și 
proiectare tehnologică și de pro
ducție din Bulgaria, Polonia, Un
garia și țara noastră. Au parti
cipat, de asemenea, reprezen
tanți ai unor întreprinderi și 
unități de cercetare-dezvoltare 
din R.D. Germană. Cehoslovacia, 
și U.R.S.S. In cadrul expoziției 
au fost expuse peste 300 de pro
duse din domeniile electronic, 
electrotehnic, nuclear, medical, 
tehnica vidului înalt etc., și s-au 
ținut 19 referate tehnico-știin- 
țifice.

CAMPANIA AGRICOLĂ
SPORIND ZILNIC

VITEZA DE LUCRU
(Urmare din pag. I)

recoltează griul și furajele, se 
execută arături, se însămințează 
a doua cultură. Ne oprim insă 
in grădina de legume. Pe 50 ha 
sint plantate varză, tomate, ar
dei gogoșar, morcovi, castraveți. 
Chiar in grădină fiind, înregis
trăm un flux de muncă neîn
trerupt : 40 de oameni recoltea
ză (53 de tone varză și 6 tone 
de fasole au fost strinse pină 
la ora prinzului !), imediat in 
urmă se ară și se plantează a 
doua cultură de varză de toam
nă. se efectuează cu 20 brațe a 
treia prașilâ. iar cele trei mo- 
topompe trimit apa, prin braz
de. la plante. Șefa de fermă, 
ing. Maria Stan, ne recomandă 
pe cei mai harnici cooperatori : 
Maria și Ion Sirbu. Ioaha 
Stanciu. Eugenia Constantin. E- 
lena Vișan. Constantin Stan. 
Constantin Stanciu. Gheorghe 
Mihai. Cerveica Ene.

Echipe de elevi la irigat

Olimpiada tinerilor constructori

Excursia celor
Bună idee ! Inițiatorii — Con

siliul U.A.S.C.R. — s-au gindit 
bine, hotărind să adune laolaltă 
studenții ..de nota zece" din 
toate facultățile țării, făcind ..o 
breșă“ in vacanța de vară a ce
lor care mai mult ca sigur că 
vor recidiva la anul pe lima a- 
cestei note maxime. I-am vă
zut intr-una din serile trecute, 
înainte de a porni la drum prin 
țară, la Casa de cultură a stu
denților. Se grupaseră in jurul 
meselor după prieteniile legate 
rapid in acea primă zi de în
tilnire. în sala „Student-clubu- 
lui" pentru debutul oficial al 
excursiei ..notelor de zece“. De 
fapt, ja-a fost oficial. In mijlo
cul lor au venit reprezentanți 
ai M.E.I. și Consiliului U.A.S.C.R. 
cu gindul să le adreseze cuvinte 
calde, de.laudă pentru ceea ce 
sint acum, după un an univer
sitar. Tovarășul Constantin Ma- 
noleâcu. adjunct al ministrului 
educației. și învățămintului, le 
propunea — amintindu-le că 
un nou an universitar ..bate la 
ușă", mai plin în solicitări pe 
planul învățăturii și al muncii 
— să fie în continuare modelul 
de student de la care se poate 
învăța o studenție model. Tova
rășul Ion Albescu. secretar al 
Consiliului U.A.S.C.R. — cunos- 
cînd bine lista celor care la a- 
ceâătă dată au ajuns prin părți
le Sibiului — evidenția faptul 
că ei. acești peste o Sută de 
vîrfuri ale colectivelor studen
țești. dovedesc cum se poâte 
trăi ca student. dăruindu-te 
studiului, activității de cercetare 
și producției îmbinate îmbucu
rător cu munca de activist po
litic în organizația, comunistă a 
studenților. „Prezenții" din 
ceastă sală îi combat, prin pro
priile realizări, pe cei care cred 
că a fi student de nota zece 
înseamnă a nu ști de nimic alt-

„de nota zece“
ceva decit de invițăxurâ. de 
tocit, cum le place unora să a- 
firme. Ii amintim pe Oltean 
Galoștean. președinte al Consi
liului U.A.S.C. al Centrului uni
versitar Tg. Mureș, pe vicepre
ședintele aceluiași consiliu. Ser- 
ban Bancu. pe Maria Monica 
Wolf, membră a Consiliului 
U.A.S.C.R.. pe Alexandru Con
stantin. vicepreședinte al Con
siliului U.A.S.C. al Universității 
din Iași, pe Adnan Severin, 
vicepreședinte al Consiliului 
U.A.S.C. din Universitatea bu- 
cureșteană. ori pe Anghel Gută, 
președinte al Consiliului A.S.C. 
pe facultate la Institutul de in- 
vățămînt superior din Pitești, 
numai și numai pentru a justi
fica spusele de mai sus. Drept 
ar fi să-i numim pe toți cei pes
te o sută de excursioniști cu 
nota zece, căci In acest grup nu 
există excepții de la regula po
trivit căreia studentul foarte 
bun este numai acela care n-are 
egoismul notei zece pentru el, ci 
face totul să existe cit mai mul
te asemenea note în grupa sa. 
în facultatea sa. in institutul 
său. în centrul său universitar.

Străbătind țara, după cum a- 
rată traseul — prin toate punc
tele sale cardinale — vor avea 
timp să învețe unii de la alții 
cum au devenit cap de afiș al 
studenției și cum ii pot „mo
lipsi" pe alții să li se alăture 
intru note maxime. Și vor ve
dea locuri unde vor folosi acest 
rezultat maxim.

Ne-am dat întilnire cu ei la 
întoarcere, tot în București, lă- 
sîndu-i în seara aceea să ur
mărească un spectacol oferit lor 
de gazde — studenți din Cen
trul universitar București — și 
să danseze.

LUCRETIA LUSTIG

Merele de aur

Nieolae Istrate. Vasile Buzes- 
cu, Petru Dragomir sint elevi, 
în vacanță. Dar. i-am găsit mu
țind aripile de ploaie in gră
dina de legume de Ia Moara 
Nouă. Pe aceste terenuri, pe 10 
ha. după ce a fost recoltată ma
zărea. s-au semănat castraveții. 
Pentru ea aceștia <ă dea o pro
ducție bună la toamnă au ne
voie de aoă. Aoă pe care elevii 
o ari cură ne tot parcursul zilei, 
neîntrerupt. Pe alte 8 hectare 
din apropiere, plantate cu varză 
de toamr.â. a doua cultură, as- 
peraoarele function*ară din plin. 
Ing. Ge’.u Ruses cu. de la I.P.I.L.F. 
Pucioasa, ne spune : ..De fapt 
$i la celelalte ferme, din Meri 
si Frasin, pe 70 ha cultivate eu 
faso*e și castraveciori — a doua 
recoltă

lat*, 
firmă 
muncii 
antene 
impuse _ 
secerișul, 
nerea cui 
gatul, lucrări care se 
șoară sub «emnul unei bune or- 
gar.ixări. intr-un înalt spirit de 
disciplină si responsabilitate.

♦
__ Cu cele 250 hectare «riu re

coltat azi putem spune că am 
secerat peste 1 200 hectare, ceea 
ce reprezintă aproape 75 la sută 
din suprafața cultivată. In com
parație cu riua de ieri, da’oritâ 
măsurilor stabilite in ședința de 
comandament, astăzi s-a acțio
nat mai bine. Viteza de lucra a 
fosț depășită cu 60 hectare. De
calajul intre secerat, balotat și 
eliberat s-a redus la numai 150 
hectare. Suprafața semănată eu a 
doua cultură a ajuns la 200 hec
tare. Prima urgentă pentru mii- 
ne — mijloacele de transport de 
la I.T.A. Ne trebuie 30 autoca
mioane pentru a urgenta trans
portul griului".

.....Conform planificării făcute 
aseară, pentru azi am fost re
partizați să răspundem de gră
dina de legume. Aici treburile 
au mers bine. Am realizat 
12 500 kg roșii și 10 200 kz varză. 
Pentru zilele următoare trebuie 
să apelăm '.a ajutorul muncitori

— se irigă neîntrerupt-, 
dec., asoecte care cor.- 
mobilizarea oamenilor 
de pe ogoarele dimbo- 
la efectuarea lucrărilor 
de actuala campanie : 

oemănatul și intreți- 
turilor succesive, iri

des* â-

lor de la întreprinderea de ce
lule, Industria locală, întreprin
derea de piese turnate.

...„Toate mașinile agricole din 
cele patru secții de mecanizare 
din Băilești și două din Galicea 
Mare, 42 Glorii, 28 prese balotat 
paie și 162 tractoare destinate 
campaniei ău lucrat fără între
rupere. Fapt confirmat de depă
șirea normei de către fiecare 
mecanizator in procente cuprin
se între 3 și 10 la sută. Dacă 
timpul ya ține cu noi și nu va 
ploua, niîine terminăm de-recol
tat intreaga suprafață de 1930 
hectare cu griu la Băilești și 
750 ha. la Galicea Mare".

Sint secvențe pe care le-am 
înregistrat seara, la mult timp 
după lăsarea întunericului, in 
ședința de comandament a coo
peratorilor din Băilești. județul 
Dolj. Acestea sint însă numai 
citeva din punctele care au fă
cut din ședința de comanda
ment o adevărată ședință "de 
lucru. Pentru că. în urma anali
zei făcute de fiecare din partici
pants a măsurilor stabilite, s-a 
ajuns la concluzia că se poate 
face mai mult. ..Pentru miirie, 
de exemplu, ne spunea secreta
rul comitetului de partid, tre
buie să antrenăm un număr mai 
mare de angajați de la unitățile 
industriale din oraș pentru a 
participa la recoltatul tomatelor 
și încărcatul baloților de paie, 
precum și deținătorii de atelaje 
pentru a ajuta la transportul a- 
cestora".

A doua zi, ora 530. La sediul 
S.M.A. nu era decit omul de 
serviciu, de la care aflăm că toți 
mecanizatorii sint plecați in 
cimp.

Ora 6. la sediul C.A.P. Aceeași 
liniște, același răspuns. Ne în
dreptăm spre cimp. In punctul 
..Marin Siănucă" ii întâlnim pe 
Constantin Ciobanu. directorul 

I S.M.A.. și Marian Petrescu, ingi
ner mecanic S.M.A. care. îm
preună cu mecanizatorii, verifî-

cau fiecare combină și presă. 
Intr-un alt punct; „Boe.ștrari", 
Jean Vițelarii, inginerul șef -al 
C.A.P. Băilești. dirija mașinile 
venite de la I.T.A. spre locul 
unde se aflau combinele. Gheor
ghe Coconoiu. președintele 
C.A.P., prezent .la grădina de 
legume. - repartizează membrii 
cooperatori și pe ceilalți oameni 
veniți din oraș, pe sectoare și 
operațiuni.- Mezinul specialiști
lor de la C.A.P. Băilești, tînărul 
inginer Sabin ‘Gaciu aflat în 
punctul ..Ffntîna Ghecu". unde 
peste ’ puț-în timp combinerii 
Alexandru Firțulescu. Ion Gui
nea, Mircea Apostol. Aurel Pe- 
lea vor începe o nouă zi de 
muncă, mingiia spicele de grîu 
al cărui rod. după calculele fă
cute. îl va aduce pe locul intii 
pe C.A.P. Echipele de mecani
zatori își începuseră activitatea 
la încărcatul griului și baloților 
de paie. „Cărăușii", 17 la număr, 
care in seara trecută erau „dis
cutați" in lipsă, acum erau pre
zenți la cimp. antrenați intr-o 
mare întrecere : cine transportă 
mai multi baloți de paie intr-o 
zi de lucru.

Dar oare cite ore are ziua de 
lucru pentru băileșteni in plină 
campanie ? încercăm să aflăm 
un răspuns de la președintele 
C.A.P. : „în zilele trecute. 12. 14 
și 16 ore. Astăzi m-am sculat la 
ora 3. Cînd mă voi culca rămine 
de văzut". Dar pentru membrii 
cooperatori ? ..Aș 
piu — zi lumină.

Seara tirziu. 
Victor Leopold. 
Fiorică Ciobotaru. alți 14 com- 
bineri mai recoltau incă griu 
la lumina farurilor. Am înțeles 
atunci de ce directorul S.M.A 
susținea cu atita convingere că 
are mecanizatori minunați, cum 
de e posibil ca la Băilești. uni
tate agricolă cu aproape 2 OOC 
ha cultivate cu griu. secerișul să 
«e încheie cu 5 rile mai devre
me decit anul trecut

răspunde sim- 
Dar...“.

mecanizatorii 
Kelemen Pal.

Timp de două zile, 17 și 18 iu
lie, municipiul . Rimnicu Vilcea 
a fost gazdă ospitalieră a finalei 
pe țară a Olimpiadei tinerilor 
constructori — ediția 1976 — or
ganizată de Comitetul Central al 
U.T.C., Ministerul Construcțiilor 
Industriale, Comitetul pentru 
problemele consiliilor populare 
și Uniunea Sindicatelor din Con
strucții. Actuala ediție a acestei 
întreceri, devenită tradițională in 
rindul tinerilor de pe șantiere, a 
reunit la start in faza de masă 
peste 40 000 de uteciști din în
treaga țară. In finala de la Rim
nicu Vilcea s-au intrecut ciștigă- 
torii etapelor județene și ai fazei 
organizate pe municipiul Bucu
rești, -respectiv 40 de zidari, : 40 
de dulgheri și 40 de fierar-be- 
tohiști. în prima zi a întrecerii, 
concurența au avut de trecut o. 
probă practică, care s-a desfășu
rat. pe unul din șantierele de in
vestiții din localitate, și o probă 
de cunoștințe teoretice. Tot in 
această zi, specialiști din mai 
multe întreprinderi de construc
ții,'institute de cercetare, secre
tari ai unor organizații U.T.C. 
au participat la simpozionul 
..Procedee și tehnologii moderne 
utilizate iri construcții- unde au 
fost prezentate de către tineri 
mai multe lucrări cu caracter 
științific. Seara, toți cei prezențe 
la olimpiadă au fost invitați la o 
frumoasă acțiune cultural-dis- 
tractivă, organizată de gazde. A 
doua zi cei pesta 250 de tineri, 
concurenți, specialiști, activiști 
ai U.T.C.. s-au întilnit intr-o 
consfătuire de lucru, unde au 
dezbătut probleme ale vieții de 
organizație, aspecte ale muncii 
tinerilor pe șantierele de con
strucții. La invitația concurenți- 
lor, la această consfătuire a fost 
prezent și tovarășul Andre: Er- 
dely. ministru adjunct la Minis
terul Construcțiilor Industriale, 
cere, a răspuns întrebărilor puse 
de tineri.

Poate că nu intimplător actua
la ediție a olimpiadei a fost or
ganizată la Rimnicu Vilcea. Aici, 
pe malul Oltului, alături de cti
toriile străvechi care vorbesc 
despre măiestria constructorilor 
vilceni, au prins contur două fru
moase cartiere de locuințe, s-au 
înălțat mai multe obiective in-

dustriale pe platforma chimică 
din sudul orașului, trei hidro
centrale,. o uzină constructoare 
dș. utilaje, numeroase edificii so- 
ciâl-culturale. Participanții la 
olimpiadă au luat cunoștință de 
prefacerile petrecute pe teritoriul 
județului Vilcea, de dezvoltarea 
impetuoasă a acestei frumoase 
zone, practic, in timpul vizitelor 
făcute la mai multe obiective din 
municipiul Rimnicu Vilcea, ora
șele Călimănești și Căciulata, pe 
toată durata concursului.

După .disputarea, in .prima zi, 
a celor două probe, tinerii cla
sați pe primele șase locuri, la 
fiecare din cele trei meserii, s-au 
intrecut în după-amiaza zilei de 
18 iulie, în care întregul nostru 
popor a sărbătorit „Ziua con
structorului", intr-un interesant 
concurs cu public desfășurat pe 
scena Casei de cultură a sindi
catelor din Rimnicu Vilcea pen
tru desemnarea ciștigătorilor ac
tualei ediții a olimpiadei. La zi-

dari, pe locul I s-a clasat Ștefan 
Dimitriu. județul Nemț, pe locul 
II — Liviu Pop, județul Timiș, 
iar pe locul III — Vjrgil Miron, 
județul Bacău. La dulgheri, pe 
primele trei locuri s-au clasat ; 
Vasile Bădițeanu, județul Cott- 
stanța (cel mai tinăr concurent! 
al, actualei ediții), Ștefan Ne
meth, județul Alba, și Dumitru 
Cîrciumaru, județul Sibiu. La 
fierar-betoniști primele trei! 
locuri au fost ocupate in ordine! 
de : Marin Vlădescu, județul! 
Dolj,. Gheorghe Vintilescu, jude-l 
țul Argeș și Stancu Foamete, 
județul Teleorman.

Mai notăm ca un alt aspe.cl 
pozitiv al acestei acțiuni buna! 
pregătire profesională pe care au 
dovedit-o toți concurența, pre
ocuparea gazdelor, a Comitetului! 
județean Vilcea al U.T.C., pentru! 
asigurarea celor mai bune condi- 
ții de desfășurare a olimpiadei.!

NICOLAE MILITARU

REDUCEREA CONSUMURILOR
(Urmare din pag. I)

torului să scadă. Se economi
sesc în acest fel importante can
tități de cupru și tablă silicioa- 
să. de fontă și oțel, iar 
tul produselor este mai 
pot fi manevrate cu mai 
ușurință.

Din1 explicațiile pe care 
dat tovarășul inginer Arpad Bor- 
sos-am înțeles că uteciștii de la 
întreprinderea „Electropreci- 
zia“ au obținut în această pe
rioadă importante succese în 
ceea ce privește reducerea con
sumurilor și prin asimilarea u- 
nor produse noi, a unor teh
nologii de fabricație care per
mit o valorificare superioară a 
materialelor și materiei prime. 
Astfel, una dintre aceste acți
uni se referă la înlocuirea tablei 
laminate la cald cu bandă la
minată la rece, livrată în lin
gouri. fapt ce permite nu nu
mai obținerea unor economii de 
metal, dar și ridicarea perfor
manțelor motoarelor electrice, 
creșterea productivității muncii 
Ia aceste operații. Iată, deci, că 
— acționind pentru rezolvarea 
unei probleme — sint descope
rite și alte rezerve care pun în 
valoare noi posibilități de spo

aspec- 
plăcut, 
multă

rire a eficienței economice, ca-J 
pacitatea creatoare a colectivu
lui de muncă de aici.

Rezultate* bune în ceea ce 
privește reducerea consumurilor 
materiale, valorificarea mai bu
nă a rezervelor au fost obținu
te și în întreținerea în mod co
respunzător a mașinilor și in
stalațiilor, repararea acestora cu 
cheltuieli cît mai mici. Așa cum 
ne spune maistrul Traian Stoi- 
culescu. datorită preocupărilor 
celor citeva zeci de tineri care 
acționează în secția „mecanic 
șef", pentru recuperarea unor 
piese, scurtarea termenelor de 
imobilizare în reparație a utila
jelor, efectuarea unor lucrări 
de calitate, în primul semestru 
au fost făcute economii în va
loare de peste 500 000 tei. In 
cadrul acestor acțiuni s-au e- 
vidențiat în mod deosebit ute
ciștii Vasile Angelescu, Cornel 
Mezei, Ionel Crăciun, Gheor
ghe Cucu care — pe lingă lucră
rile bune de reparații efectuate 
— au participat cu rezultate din 
cele mai deosebite la inițiative
le întreprinse de colectiv pentru 
reducerea importurilor, confec
ționarea unor piese și subansam- 
ble în secția lor.

Foto : GHEORGHE CUCU

Duminică, 25 iulie, la „Curtea Domnească" 
din Tirgoviște 

in cadrul tradiționalei manifestări

„ Serbările 
Scînteii tineretului46 

a treia evocare-spectacol 
dedicată Centenarului

Independentei de Stat a României

„LA TRECUTU ȚI MARE,
VIITOR!"

(Urmare din pag. I)

ne însoțitorul meu. Asemenea 
artistului, pomicultorul vede cu 
ochii imaginației sale modele 
minunate, cărora se străduiește 
să le dea chip și realitate. uu. 
vis fascinant să desprinzi din 
litera cărții și din febra cău
tării imaginea viitoare a livezi
lor încărcate de rod. Mina ar
tistului, a pomicultorului știe 
să modeleze plantele, așa cum i 
s-au înfățișat in visele perfect 
realizabile.

Cindva, la începutul activi
tății, livada „clasică" cuprindea 
300—400 de pomi la hectar. Prin 
anii ’60, culturilor le-au fost 
imprimate ritmuri intensive, a- 
tingindu-se cifra de 700—1 250 
pomi la hectar. Ulterior, unu! 
din maiștrii pomicultura noas
tre, inginerul Ilarie Isac și co
lectivul stațiunii au inițiat cul
turile superintensive ce aveau 
5 000 pomi la hectar și care a- 
cum devine, datorită cercetăto
rilor care i-au preluat experi
ența, unitatea de măsură a tu
turor noilor realizări.

La consfătuirea pomicultori- 
lor ce a avut loc anul trecut la 
Institutul de cercetări pomi
cole de la Mărăcineni-Argeș, 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nieolae Ceaușescu, 
subliniind importanța metodei 
superintensive, a dat indicații 
speciale pentru extinderea cul
turilor de înaltă producție in 
toate bazinele pomicole ale țâ
rii. Pomicultorii stațiunii Voi- 
nești experimentează alte noi 
metode și procedee. Inginerul 
Thiesz Reszo, în virstă de 28 de 
ani, conduce Laboratorul de a- 
meliorare, unde se creează noi 
soiuri nobile din flora spontană 
și unde — după realizările de 
prestigiu amintite — s-au omo
logat o serie de noi port-alto- 
iuri cum sint prunii Voinești-B 
și Roșior văratec și perele Ani
versarea și Republica. Soția in
ginerului, utecista Thiesz Nico- 
leta răspunde de laboratorul de 
protecția plantelor, studiind
procedee de mare eficiență
pentru ocrotirea noilor soiuri 
omologate și propuse extinde
rii in cultură. în laboratorul de 
protecție lucrează și utecista
Elena lordache, apreciată pen
tru activitatea ei de pasionat 
cercetător. In laboratoare, ca și 
pe terenurile celor 4 ferme de 
la Voineștt, Pietraru, Izvoarele 
și Gemenea, își aduc contribu
ția alți mulți tineri merituoși 
ca Mihăilă Cornelia, Voicu Au
rel și Matei Nieolae ale căror 
rezultate se văd concret in 
splendidele livezi ce tălăzuiesc 
dintr-un orizont in altul al sta
țiunii.

Pe Ungă munca de cercetare 
și de realizare de minunate 
performanțe, colectivul desfă
șoară o neîntreruptă activitate 
de propagare a rezultatelor ob
ținute și metodelor folosite, a- 
cordind asistență tehnică tutu
ror C.A.P. specializate în 
pomicultură, tuturor pomiculto- 
rilor din bazinul dimbovițean, 
ca și din județele Prahova, Bu
zău și Vrancea. Echipa condusă 
de inginerii stațiunii, printre

care și tinerii ingineri Petre 
Gheorghe și Thiesz Resză con
ferențiază. face demonstrații 
practice de tăiere, intreținere, 
stropire și combatere a dăună
torilor in diferite zone. împăr
tășește experiența înaintată ri 
urmărește îndeaproape realiză
rile tntroducerii științei in

Rezultate concrete. — obține
rea de înalte producții pină Ia 
80 000 de kilograme mere la hec
tar în numai patru ani de la 
plantare a devenit un obiectiv 
perfect realizabil.

Pedagogii livezilor de miine 
realizează visul și proiectele ia 
care partidul ii cheamă să-fi 
aplice experiența.

TABERE
DE PREGĂTIRE

Recent a început sena a n-a 
a tabere: Comrier-lu: Centrai ai 
U.T.C de pregătire a ^r.ererr ri 
pentru apărarea patnen speciali
tatea transm.sion^n- ar de 
astăzi și tatsâra de
pregătire a seere^nier U.T.C 
din iieee de specaLtate. reai- 
umaniste și aaro-industraie. In

pr? gramele de acrivități ale ta- 
bereirr. pe lîr.gâ tematic* de 
specialiste, mai sint incluse ac- 
tiviîări de muncă voluntar-pa
tricii că pe șantierele locale, ac- 
•lun. cultural -educative și spor-
ave.

V. VARGA

Cititorii s-au adresat ziarului
Dorințele tinerei familii 

au fost respectate

Mă numesc Nede’.cu Gheorghe. 
am 24 de ani, lucrez la IJ GX^.L. 
Vrancea și locuiesc in Jtriștea. 
Soția mea. absolventă a A-S E. 
București, a fost repartizată la 
întreprinderea de tricotaje Bra
șov. Am cerut, conform legilor 
in vigoare, ca soției mele să i 
se schimbe repartiția și să i se 
ofere un post in județul Vran
cea unde avem locuință. Cererea 
noastrâ nu a fost aprobată. Dacă 
ar putea fi soluționată problema 
locuinței, m-aș transfera eu la 
Brașov.

GHEORGHE NEDELCU

LA INTERVENȚIA ZIARULUI, 
DIRECȚIA PERSONAL IN- 
VAȚAMINT DIN CADRUL 
MINISTERULUI INDUSTRIEI 
UȘOARE, SUB SEMNĂTURĂ 
TOV. DIRECTOR ING. TAFTA 
GEORGETA, NE INFORMEA
ZĂ :

In urma analizei efectuate și 
a discuțiilor purtate cu Centrala 
industriei tricotajelor-București, 
precum și cu întreprinderea 
brașoveană. am hotărit să se țină 
seama de dorințele tinerei fa
milii. In consecință, întreprin
derea de tricotaje din Brașov 
s-a angajat să-i asigure acesteia 
o locuință corespunzătoare din 
cota anului 1976.

l/cr puteți transfera dacă 

întruniți condițiile cerute
Vă rog să mă ajutați intr-o 

problemă deosebit de importantă 
pentru mine. Sint absolvent al 
anului III al Liceului teoretic 
din Motru. cursuri serale, și lu
crez la Exploatarea minieră Ho- 
răști. Aș vrea să mă transfer la 
cursurile de zi ale acestui liceu 
dar nu știu dacă este posibil.

Spc^tid ed-wt vet: da aceariă 
informație, rd «ui.’;urnesc.

MARIN BADE.\

LA SOUOTAREA NOAS- 
TRA, DIRECȚIA INVATAMINT 
LICEAL Șl TEHNICPROFE- 
SIONAL DIN CADRUL MI
NISTERULUI EDUCAȚIEI Șl 
INVATAMINTULU1 NÎE CO
MUNICA :

In urma adresei dv. vă facem 
cunoscut că. in conformitate cu 
Regulamentul liceelor de cultură 
generală, art. 156 „elevii care 
promovează anii I—HI prin in- 
vățămintul liceal seral sau fără 
frecvență se pot transfera la 
cursurile de zi. in limita planu
lui de școlarizare dacă nu de
pășesc cu mai mult de 3 ani 
virsta anului în care se trans
feră. in ordinea mediilor de pro
movare a anului anterior, ținin- 
du-se seama de secția și limbile 
moderne studiate."

Optați pentru aceste 

meserii! Aici va fi nevoie 

de munca dv.
M-am înscris la Liceul de me

canică nr. 2 C.F R. din Sibiu ur- 
mind să mă specializez in tele
comunicații. Ulterior ni s-a co
municat că secția pentru care 
mă pregătisem, s-a desființat, 
inființindu-se alte secții despre 
care nu știu nimic De aceea și 
eu, și colegii mei aflați in ace
eași situație ne gîndim cu o 
oarecare îngrijorare la viitorul 
nostru. Ne adresăm dv., stimată 
redacție, cu rugămintea de a ne 
da unele detalii privind noile 
specializări.

MARCELA TRIPON

PENTRU LĂMURIREA PRO
BLEMEI NE-AM ADRESAT MI
NISTERULUI EDUCAȚIEI Șl

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
MONTREAL: A FOST APRINSĂ FLACĂRA OLIMPICĂ

CU INIMA Șl GÎNDUL
ALĂTURI DE TRICOLORI

INVATAMINTULUI. DIRECȚIA 
iNVATAMlNTULUI UCEAL Șl 
TEHNiC-PROFESIONAL, SUB 
SEMNĂTURĂ TOV. D. IO- 
NESCU, DIRECTOR ADJUNCT, 
NE COMUNICA :

In conformate cu planurile de 
învâjănur.: pentru licee, apro
bate de Ministerul Educației și 
Invâțâminrulu; cu nr. 105 și 106 
1976, la proiuul electrotehnică 
sint următoarele specializări : 
electronist pentru automatizare, 
electronist pentru radio și tele
viziune. electrician pentru ma
șini și aparate electrice, electri
cian pentru centrale și stații e- 
lectrice. operator pentru teh
nici și tehne legii nucleare, elec
trician pentru telecomenzi fero
viare și operator pentru tehnici 
de laborator in domeniul nu
clear. Ministerul Transporturilor 
și Telecomunicațiilor, ministerul 
tutelar și beneficiarul de cadre 
al acestui liceu, a solicitat șco
larizarea elevilor in specializa
rea ..electrician pentru instalații 
de telecomunicații", pe baza ne
cesarului de absolvenți solicitați 
de sectoarele din subordinea a- 
cestui minister. Considerăm în
dreptățită școlarizarea elevilor 
in specializările și meseriile so
licitate de sectoarele economice, 
deoarece, conform prevederilor 
art. 11 din Legea nr. 111968 pri
vind invățămintul in R.S.R.. sta
tul trebuie să asigure locuri de 
muncă pentru absolvenții invâ- 
țămîntului liceal de specialitate.

N.R. Sperăm că intre timp. dv. 
cei care ne-ați semnalat pro
blema. ați aflat detaliile nece
sare. După cum vedeți, profi; 
lurile respective nu numai că 
sint numeroase dar ele țin pasul 
cu necesitățile societății de dez
voltare economică in actualul 
cincinal al revoluției tehnico- 
științifice. Comunicând prin in
termediul ziarului problema res
pectivă. socotim câ aceasta con
stituie în același timp un îndemn 
adresat elevilor de a opta pentru 
specializarea în aceste domenii 
atât de importante.

Ieri s-a dat startul in primele 
întreceri ale celei de a XXI-a 
Olimpiade, după ce, sim- 
bătă, a avut loc ceremonia 
de deschidere a marii manifes
tări a tineretului sportiv de pre
tutindeni. Prin intermediul mi
cului ecran am fost și noi spec
tatori la uvertura grandioasei 
competiții cvadrienale care, timp 
de două săptămini, va fi eve
nimentul ce va polariza atenția 
a zeci, sute de milioană de ama
tori de sport din intreaga lume. 
Am urmărit cu emoție și încin- 
tare coloanele celor peste 9 000 
de sportivi din peste 100 de țări 
— intreaga elită a sportului 
mondial — care au defilat in 
fața spectatorilor și a oficiali
tăților, purtind, in fruntea lor, 
drapelele țărilor lor, iar in inimi 
idealul olimpic de prietenie și 
pace între toți tinerii de pe Terra, 
în impresionantele coloane ale 
tinereții, animați de dorința iz- 
linzii, a victoriei sportive, de 
înaltele idealuri ale umanității, 
se aflau și sportivii români. 
Port-drapel al delegației sportive 
a țării noastre a fost luptăto
rul Nieolae Martinescu, campi
on olimpic la Miinchen, aflat, 
acum, la a patra sa participare 
olimpică. După scurte alocuțiuni 
și saluturi rostite de președinte
le C.I.O., lordul Killanin, și 
președintele Comitetului de or
ganizare, R. Rousseau, primarul 
orașului Montreal, regina Elisa- 
beta a Angliei a pronunțat cu
vintele tradiționale : „Declar 
deschise Jocurile Olimpice de la 
Montreal, celebrind cea de-a 
XXI-a ediție a olimpiadelor erei 
moderne" Drapelul olimpic cu 
cele 5 cercuri colorate a fost 
adus pe stadion de un grup de 
sportivi canadieni și ridicat pe 
catarg în sunetele tradiționalu
lui imn olimpic.

Purtătorii drapelelor de
legațiilor participante s-au 
adunat in mijlocul stadio
nului, iar sportivul canadian, 
halterofilul Pierre Saint-Jeane, 
a rostit tradiționalul jurămint 
olimpic. Și poate că din acea 
clipă sportivii au început să 
trăiască cu intensitate febra 
marii competiții, să evalueze 
partenerii de întrecere, să-și 
cintărească șansele. Alături de 
ei sintem și noi. cei de-acasă, 
cu gînduri de victorii și im-

bărbătare. cu încredere in for
țele și spiritul lor combativ. 
Avem toate motivele să spe
răm intr-o comportare la înăl
țime. La actuala Olimpiadă am 
trimis cea mai numeroasă dele
gație din intreaga istorie a 
participării noastre la J.O. Be
neficiind de excelente condiții 
de pregătire, pătrunși de inalta 
răspundere pe care o au, solii 
sportului românesc se prezintă 
la 11 din cele 21 discipline o- 
limpice, in plenitudinea forțelor, 
cu un moral ridicat, cu gindul 
și ambiția să urce pe treptele 
podiumului de onoare și al glo
riei sportive eterne. Fără să 
estimăm, acum, șansele tricolo
rilor la marea și dificila con
fruntare de la Montreal — am 
făcut-o cu alte prilejuri — con
siderăm că. in spiritul luptei lo
iale, drepte, cinstite, așa cum 
cere regulamentul olimpic, re
prezentanții noștri pot să ne re
zerve mari bucurii și satisfacții. 
Gimnastica, atletismul, canota
jul, luptele, handbalul, scrima, 
tirul sint sporturi care s-au 
impus în arenele olimpice, in

confruntările de elită de la care 
așteptăm marile confirmări și 
la Montreal. Dar competițiile de 
anvergură au, întotdeauna, și o 
doză de neprevăzut. Așa că aș
teptăm ca in circuitul valorilor 
să pătrundă și celelalte ramuri 
sportive la startul cărora se a- 
liniază tricolorii.

Deși, ca distanță geografică 
sintem atit de departe, sportivii 
noștri trebuie să ne simtă a- 
proape. Căldura inimilor noastre 
și dorința aprinsă de izbîndă nu 
cunoaște obstacole. Sintem cu 
ei, zi de zi, noapte de noapte, 
spectatori indirecți la efortul și 
strădania de a reprezenta cit 
mai prestigios culorile patriei. 
Sintem alături de ei in marile 
confruntări olimpice. De aici, de 
la Carpați și Dunăre, să le mai 
urăm incă o dată succes în teme
rarele lor tentative pentru cu
cerirea laurilor olimpici. Cre
dem in talentul, in calitățile lor 
de mari sportivi și buni cetă
țeni ai patriei noastre socialiste.

V. CĂBULEA

„ȘTAFETA 
OLIMPICĂ 

1976“
în timp ce Ia Montreal se efec

tuau ultimele pregătiri pentru 
ceremonia de deschidere a J.O., în 
Capitală sute de sportivi : atleți, 
ciciști și motocicliști, au pârtiei-, 
pat la o amplă manifestare tine
rească „Ștafeta olimpică 1976“, 
prin care au ținut să aducă un 
omagiu marii sărbători a sportu
lui mondial, J.O. de vară, ediția 
a XXI-a. Printre protagoniștii 
ștafetei se numărau elevii de la 
școlile sportive din cele opt sec-r.. 
toare și reprezentanți ai cluburi-» 
lor fruntașe din Capitală : „Me- 
talul“, ,.Dinamo“, 1 „Stâaua‘\ 
I.E.F.S., „Rapid", C.AJU., „Olim
pia", „Voința", „Progresul", în 
vitrina cărora se află numeroase 
trofee prețioase cucerite la olim
piade sau în marile competiții 
internaționale.

Pornind din mai multe puncte 
ale Capitalei, grupurile de spor
tivi au străbătut* mai multe tra
see avînd „linia de sosire" în 
fața Casei centrale a armatei, 
unde se află o cupă mare în care 
timp de două săptămini, deci pe 
tot timpul desfășurării J.O., în
tocmai ca la Montreal, va arde 
flacăra olimpică. Cupa este stră
juită de steagurile cluburilor spor
tive din Capitală. De asemenea, 
s-au amenajat o vitrină și 6 pa
nouri care evocă succesele repur
tate de sportivii români la J.O. 
de la Helsinki — 1952, Melbourne 
— 1956. Ronja — I960, Tokio — ' 
1964, Ciudad.de Mexico —■ 1968 și 
Miinchen — 1972.

In prezența unei numeroase a- 
sistențe, a avut loc festivitatea de 
aprindere a flăcării olimpice.

M. LERESCU

MONTREAL 1976
• PRIMA MEDALIE DE 

AUR din cadrul celei cle-a 
21-a ediții a Jocurilor Olim
pice de vară de la Montreal 
a fost cucerită de țintașu! 
Uwe Potteck (R.D. Germană), 
învingător în proba de pistol 
liber cu 573 puncte, perfor
manță ce constituie un nou 
record mondial al probei. 
Dînd dovadă de o excelentă 
pregătire, Uwe Potteck, a 
reușit să-i întreacă pe doi 
dintre favoriții probei : co
echipierul său, Harald Vol- 
lmar și fostul campion olim
pic, suedezul Ragnar Skana- 
ker.

Iată clasamentul final al 
probei de pistol liber: 1. Uwe 
Potteck (R.D. Germană) — 
573 puncte — campion olim
pic ; 2. Harald Vollmar (R.D. 
Germană) — 566 puncte ; 3.

Rudolf Dollinger (Austria) — 
562 puncte.

• CONCURSUL DE CI
CLISM a programat dumini
că pe circuitul Fairwiev, de 
pe șoseaua transcanadiană, 
proba contracronometru pe 
echipe, desfășurată pe dis
tanța de 102,533 km. în dis
puta pentru titlul olimpic au 
fost angajate, în principal, 
formațiile U.R.S.S. si Polo
niei, cotate dealtfel ca ma
rile favorite ale cursei. 
Echipa sovietică, care s-a 
dovedit mai omogenă, a obți
nut victoria cu o excelentă 
medie orară de 47,730 km, în 
timp ce Polonia, cu binecu- 
noscuții Ryszard Szurkowski 
și Stanislaw Szozda în echi
pă, a ciștigat medalia de ar
gint.

Clasamentul final al pro-

bei contracronometru pe e- 
chipe : 1. U.R.S.S. (Anatoli 
Șukanov, Valeri Ciaplighin, 
Vladimir Kaminsky, Aavo 
Pikkus) — 2h 08’53” ; 2. Po
lonia (T.. Mytnik, M. Nowic
ki, S. Szozda, R. Szurkowski)
— 2h 09’13” ; 3. Danemarca 
(V. Baludzun, G. Frank* J. 
Hansen, J. Lund)
2h 12’20” ; 4. R. F. Germania
— 2h 12’35” ; 5. Cehoslovacia
— 2h 12’56” ; 6. Marea Bri- 
tanie — 2h 13’10”.
• ÎN PISCINA OLIMPICA 

au început întrecerile grupe
lor preliminare ale turneului 
de polo pe apă. In primul 
său meci, selecționata Româ
niei a intilnit redutabila re
prezentativă a U.R.S.S., cam
pioană olimpică și mondială. 
La capătul unui joc echili
brat, partida s-a încheiat la 
egalitate : 5—5 (1—1, 2—2, 
2—2, 0—0). După cum trans
mit corespondenții agențiilor 
de presă, echipa română a 
prestat un joc remarcabil. 
Alte rezultate : Italia — Iran 
12—1 (4—0, 2—0. 2-0, 4—1) : 
Ungaria — Australia 7—6 
(2-1, 2—3, 3—1, 0-1).

Ciudad.de


PARIS

de peste hotare
Conferința asupra cooperării■

economice internaționale
La Paris s-a încheiat. simbătă 

seara, cea de-a cino^a rundă de 
consultări a reprezentanților 
celor opt țâri dezvoltate sx a 
celor 19 state in’ curs d< dez
voltare reuniți 'in Conferința 
asupra cooperării economice in
ternaționale. Convorbirile s-au 
desfășurat, ca și in rundele pre
cedente. in cadrul a patru co- 
piisii — pentru energie, materii 
prime, dezvoltare și financiari 
— conduse de cite doi copre
ședinți — cite 
partea fiecărui 
te. Participanții 
teri s-au axat 
.asupra problemei i 
zarea unui acord 
datoriilor față de t_ 
tate a unui numără-: 30 dintre 
cele mai sărace state ale lumii, 
precum și asupra problemei in
dexării prețurilor materiilor 
prime in conformitate cu in
flația din lumea occidentală. 
Conform declarației conducăto
rului delegației americane. Step
hen Bosworth, participanții la 
reuniune au căzut de acord 
asupra formării unui număr 
important de sectoare care vor 
facilita in viitor rezolvarea sar
cinilor pe care și le-a prepus 
conferința. Participanții nu au 
căzut insă de acord in ceea ce 
privește principalele probleme 
aflate. ,pe ordinea de zi.

O nouă rundă de convorbiri 
a reprezentanților celor 27 de 
state dezvoltate și in curs de 
dezvoltare participante la dia
logul Nord-Sud urmează să în
ceapă la 13 sau 20 septembrie, 
în cursul 
octombrie 
avea loc trei runde de convorbiri 
ale reprezentanților celor 27 de 
state amintite in vederea pu

unul din 
grup de sta- 

la dezba- 
in principal 

Plivind reaii- 
de anulare a 
tarile dezvo'-

lunilor septembrie, 
și noiembrie vor

:eria

La încheierea celei de-a cincea 
runde de consultări a Conferin
țe: asupra cooperării economice 
internaționale, in declarația dală 
publicității de țările in curs de 
dezvoltare se arată că '„neajun- 
gerea Ia o înțelegere in princi
palele două probleme abordate 
in cursul convorbirilor — reali
zarea unui acord de anulare a 
datoriilor față de țările dezvol
tate ale unui număr de 30 dintre 
cele mai sărace state ale lumii, 
precum și indexarea prețurilor 
materiilor prime in conformitate 
cu inflația din lumea occiden
tală — se datorește atitudinii 
negative a mai multora dintre 
reprezentanții țărilor dezvolta
te. care iși are rădăcina în ab
sența unei voințe politice".

Fără rezolvarea celor două 
probleme principale nu vom pu
tea relua lucrările in cele patru 
comisii — a declarat copre
ședintele, din partea țărilor in 
curs de dezvoltare, al Conferin
ței asupra cooperării economice 
internaționale, ministrul Vene
zuelan al afacerilor economice 
externe, Manuel Perez Guerre
ro. Ministrul venezuelean a de
clarat, totodată, că participanții 
la conferință i-au însărcinat pe 
el și pe copreședintele di a 
partea țărilor dezvoltate, minis
trul de externe canadian. Allan 
Mac Eachen. să caute ca pînă in 
luna septembrie să se faciliteze 
un acord in privința celor două 
probleme amintite.

Scînteia tineretului"
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diii^rile socialiste
B.A.M. Sub aceste trei ini

țiale este cunoscut în întreaga 
Uniune Sovietică șantierul noii 
magistrale siberiene de cale fe
rată — șantier de importanță 
unională — ce va lega în trafic 
continuu 
Baikalului 
B.A.M.-ul 
cînd va fi ___ _ ___ ____
de kilometri de cale ferată, ar
ticulați metru cu metru într-o 
natură grandioasă și sălbatică, 
într-o climă extrem de aspră. 
Șinele vor străpunge și ocoli 
munții, vor călca peste ape, vor 
sparge taigaua pe suprafețe 
enorme. Povestite, proiectele 
au iz de legendă. Văzute, însă, 
văzute cum prind ferm, am zice 
etern contur, datorită tenacei ac
tivități a oamenilor, par lucruri 
firești, tot așa cum firești și sim
ple ni se par toate șantierele pe 
care le întîlniin, in viață sau în 
jurnalele de actualități. Orice 
evocare a începuturilor, orice 
raportare fie și la ultimele sase 
luni, proiectează din nou, 
aproape pe nesimțite, munca și 
realizările de pînă acum ale 
constructorilor, în legendă. în 
legenda vie a celor ce povestesc 

B.A.M., a versurilor, 
a pieselor de teatru 
ce-i sînt consacrate.

zona industrială a 
de cea a Amurului, 
va însuma, atunpi 
gata, peste trei mii

exemplul lor tradiția șantiere
lor de șoc ale tineretului, tra
diția efortului constructiv 
ruit fără 
sale.

A
dă-

precupețire patriei

l cu 
în

Ta-
; la 24 

1975 a 
emoțio- 
primul

m vizitat, nu 
multă vreme 
urmă, stația r 
iura, unde 
decembrie 
apărut — • 

nant moment festiv — _ 
tren și orășelul constructorilor, 
Zviozdnîi, plasat în apropiere, 
orășel unde lucrează detașa
mentul comsomolist „Congre
sul al XVII-lea al Uniunii Ti
neretului Comunist Leninist", 
detașament sosit aici, cu doi 
ani în urmă, direct din sala

Taiurei în numai treizeci de 
zile, tradiționalul praznic sibe
rian al iernii, căsătoria celebra
tă aici ori nașterea primului 
copil, sentimentul încercat la 
defrișarea acestei mărețe și 
virgine taigale, care oferă fe- 
răstraielor înțelepciunea de 
sute de ani a naturii, bătrîni 
copaci de vîrstă incertă... Nici 
unul nu va pleca de aici pînă 
cele două chei simbolice, astăzi 
rupte și despărțite, nu se vor 
uni, adică pînă cînd cele două 
mari echipe de pe Baikal și 
Amur nu-și vor strînge mîinile. 
cu satisfacția datoriei împli
nite. Este angajamentul lor 
comsomolist. Acești tineri, cu 
vorba potolită, dar limpede și

/ntre Baikal și Amur,

despre 
cîntecelor, 
și filmelor

N înseam- 
pentru 

și con- 
B.A.M.-

u știm ce 
nă iarna 
construcția 
structorii
ului. Putem numai 
să ne imaginăm, 

verii — o vara to-

NAȚIONALIZĂRI ÎN 
PAKISTAN

Necesitatea adoptării unor măsuri 
de dezangajare militară în Europa

Primul ministru Zulfikar 
Aii Bhutto a anunțat, sîm- 
bătă, naționalizarea de către 
Pakistan a industriilor de 
prelucrare a bumbacului, 
mcrăritului și decorticării 
orezului. El a precizat insă, 
intr-o declarație radiodifu
zată, că nu vor fi naționali
zate fabricile 
unor firme 
proprietarii 
despăgubiți intr-un interval 
de șase luni.

Bhutto a anunțat cu ace
lași prilej crearea Ministe
rului Administrației Agrare 
însărcinat să preia conduce
rea noului sector economic 
naționalizat. adăugind că 
hotărîrea privind naționali
zarea a avut drept scop 
eliminarea speculanților care 
obțineau profituri enorme in 
acest sector.

proprietate a 
străine și că 

afectați vor fi

un mare șantier 
al tineretului sovietic

Amplu articol publicat în săptâminalul 
„Tribune",

Săptâminalul ..Tribune" pu
blică, sub semnătura deputatu
lui britanic Tom Litterick. un 
amplu articol consacrat necesi
tății adoptării unor măsuri de

britanic

Cea de-a Vil-a Conferință 
ministerială a Organizației la- 
tino-americane a energiei 
(O.L.A.D.E.). care s-a desfășurat 
in capitala Costa Ricăi, a hotărit 
să fie luate măsuri pentru dez
voltarea și consolidarea contro
lului statului asupra sectoarelor 
energetice ale economiilor na
ționale, in paralel cu intensifi
carea cooperării economice echi
tabile și juste pe plan regional 
in materie de energie.

Totodată, participanții la lu
crări au hotărit să fie extinsă 
colaborarea cu alte organizații 
economice regionale, cum este 
Sistemul Economic Latino-Ame-

rican (S.E.L.A.). in vederea coj 
stituirii de intreprinder. 
latino-americane in desnes: 
energetic.

în ceea ce privește crearea i 
nei piețe regionale a bxdroca 
burilor, reuniunea de la S< 
Jose a recomandat
unui sistem de informare ca 
să permită stabilirea eu m 

a disponibtixtăulimare pi 
comerci 
de hid Tocc* 

os

e«

«ramelor de

în timpul 
ridă, paradoxal de toridă pen
tru cel ce vine pentru prima 
oară în Siberia în acest ano
timp — greutățile nu scad. Iau 
numai un aspect diferit, dato
rită condițiilor hidrogeologice 
specifice, cum ar spune specia
liștii. Dacă la virful celui mai 
înalt și băti-în cedru din taiga, 
temperatura poate fi de plus 
30—35°C, la rădăcina sa dai de 
gheață. Taigaua, impenetrabil 
zid vegetal, păstrează în sol, în 
solul de unde extrage viața, 
amintirea iernii și a oceanului 
înghețat de care o despart to
tuși atitea mii de kilometri, 
<ub forma aisbergurilor. Cind 
lumina și căldura soarelui ating 
solul defrișat. acesta devine 
■orei, iar treptat lac sau pîriu, 
riseind să poarte cti sine, la 
vale, dacă nu se sapă din timp 
largi și adinei tranșee, linia de 
rale ferată proaspăt 
F nunii! un exemplu, 
tea altele. Iată de ee 
cere atita investiție 
gentă, de răbdătoare 
ramă mancă, de re 
a devenit sinonim, pe 
treaga Umane Sovi 
noțiunea de eroism.

ila'i.

: Declarație
in sprijinul eliberării 
deținuților politici
La Madrid a avut ședin

ță a Comisiei Ejțecutive a 
Coordonării Democratice — bloc 
al pai'tidelor de opoziție — in 
cadrul căreia a fost analizat 
bilanțul săptăminii de lupta per.- 
t;-u eliberarea tuturor deunuL- 
|or politici din Spania, desfășu
rată in această țară.
| O declarație dată publicității 
n urma acestei ședințe relevă că 
a diferitele acțiuni organizate 
n cadrul săptăminii de luptă au 

luat parte p.este un milion de 
spanioli. Declarația exprimă, 
totodată, un protest hotărit îm
potriva acțiunilor represive aie 
autorităților care, intr-o serie de 
cazuri, au folosit forța pentru 
a-i împrăștia pe demonstranți. 
Comisia Executivă a Coordonării 
Democratice a adoptat hotărîrea 
de a continua lupta pentru e’i- 
ierarea tuturor deținuților poli- 
ici din Spania.

dezarmare și dezangajare mili
tară in Europa. ..Trebuie — 
scrie deputatul laburist — să 
spunem adevărul adevărat, care 
arată că. in prezent. în Europa 
sau in jurul continentului se 
află cam 20 000 arme nucleare, 
cele mai multe in posesia oc
cidentului. In fiecare lună se 
prăbușește cei puțin un avion, 
care poartă arme nucieare ia 
bord. De asemenea, există maa 
mul? de un milion soldați rata 
de luptă. 36 000 tancuri 8 6MI 
tunuri și SOOt avioane de răz
boi răspindite in Europa. 
pentru _a menține pacea*, 
unii general, care spun câ 
buie sâ existe și mai n 
Dar noi considerăm că a 
timpul să se opereze reduceri 
importante in această inflațio
nistă și periculoasă cursă spre 
distrugere și moarte*.

CONSULTĂRILE POLITICE 
DIN ITALIA 977. la Qor

pe;

Reuniune
punerea in 
a fluviului

privind 
valoare 
Senegal 

ipcijeiat lucrâ-La Dakar s-au L. # 
rile celei de-a pau-a» sesiuni, ia 
nivel inalt. a Organizației pen
tru punerea în valoare a fluviu
lui - Senegal (O.M.V.S.). Ia care 
au participat președinții Mauri- 
taniei, Mokhtar Oould Daddah. 
Republicii Mali. Moussa Traore, 
și Senegalului, Leopold Sedar 
Senghor.

Comunicatul dat publici: ă ;i la 
încheierea lucrărilor subliniază 
hotărîrea celor trei state de a 
transpune in practică proiectele 
de punere în valoare a apelor 
fluviului Senegal, fapt ce va 
permite locuitorilor .din vestul 
continentului african*sâ benefi
cieze de condiții mai bune de 
trai. Se are în vedere realizarea 
unor sisteme de irigații in zona 
bazinului fluviului Senegal, ex
pusă permanent secetei, cit și 
punerea în valoare a bogatelor 
zăcăminte de minereu de fier 
din Senegal și Mali. JS-a preco
nizat ca incepind din anul 1980 
să înceapă construirea unui ba
raj și a unei hidrocentrale in 
Mali și a unui baraj cu un mare 
lac de acumulare in Senegal.
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(DOI BĂRBAȚI IES LA RA
PORT : Scala (orele 9,15; 11,15; 
13.30;‘16; 18,15; 20.30).

CAPRICIILE MĂRIEI : Capitol 
(Orele 9,30; 11,45: 14; 16.15; 18.30; 
20,45), Grădina Capitol (ora 20,15), 
Patria (orele . 9; 11,30: 13,45; 16: 
18,30; 20,45), Stadionul Dinamo‘(ora
20.30) , Parc Hotel (ora 20.30).

PATIMA : Buzești (orele 9; 11,15: 
13.30: 16: 18,15: 20,15).

COMISARUL • PIEDONE LA 
HONG-KONG : Luceafărul (orele 
8,30: li: 1.3,30; 16; 18.30; 21). Bucu
rești (oreie S^S; U,15;»13,45: .16,45; ’
19.30) . Grădina București (oră 2D), 
Patinoarul ..23 August" (ora’20,15).

SORA AGNES : Central (orele , 
9,45 11.30; 13.45; 16: 18,15; 20,30).

TEXAS, DINCOLO DE RÎU :

La-
5ez-

-O 
le a

congresului. Era într-o dumi
nică. într-o călduroasă și înso
rită duminică. Zviozdnîi, cu al
bele sale căsuțe de lemn, par
că mirosind încă a rumeguș și 
rășină, semăna cu un orășel de 
vacanță. Tineri bine legați al 
căror chip, de soare și vînt, 
luase nuanța bronzului, în sa
lopete suflecate, viu decorate 
cu ecusoane și insigne, se în
dreptau fie către ștrand sau 
pescuit, fie către club ori tere
nurile de sport. La fiecare ca
păt de stradă (spațiu între două 
coline), străjuia cîte un mițos 
cîine siberian, cu ochii mici și 
oblici, care conducea pe localnici 
sute cțe metri, la vale, re- 
întoreîndu-se mai apoi pentru a 
însoți pe alții. Am luat masa 
la cantina constructorilor, fru
mos și cu gust decorată de că
tre doi tineri poeți și pictori, 
tăietorii de lemne Ghena 
Romanov și Ghena Titov (au
tori și ai unor periodice expo
ziții). am vizitat magazinele, 
bogat aprovizionate, nu mult 
deosebite de cele ale marilor 
orașe, am cercetat construcția 
B.Ă.M.-ului. ne-am întîlnit cu 
numeroși tineri la club, cu care 
am discutat îndelung despre 
viața și munca lor. despre sa
tisfacțiile și visele lor. Fiecare 
dintre ei memorează diferite 
momente emoționante. Apari
ția primului tren in stația Ta- 
iura. intilnirea de la Ulan-Ude 
dintre echipele de constructori 
din zona Baikalului și zona 
Amurului. îniilnirea eu cele 
mai curate nori din lume si cea 
mai aprigă pădure din lume, 
înălțarea podului de peste apa

directă aduc, aici, în Siberia, 
mai mult decît un tren. Aduc 
viața. Așa cum corturile primi
lor veniți au servit drept vatră 
actualelor orășele de construc
tori, tot așa acestea vor servi 
ca vatră marilor 
ene de mîine. La 
nu numai aici, 
cămine, grădinițe, 
teci. în autobiografia 
copiilor născuți pe aceste me
leaguri va rămîne, la rubrica 
studii primare și medii, numele 
orășelului, clădit cu case, cu 
bănci, cu drumuri și table de 
scris, de către părinții lor. în 
monografia viitoarelor mari 
ansambluri profesioniste, core
grafice și muzicale, a teatrelor 
so va pomeni la loc de cinste 
numele entuziaștilor amatori, 
pe care i-am întîlnit acum. Al 
celor care studiază arta, cum 
ne spune un alt tînăr tăietor de 
lemne (Sașa Tiurin, totodată 
regizor și îndrumător al cercu
lui dramatic), și la Zviozdnîi și 
la Moscova. Căci Tiurin este 
student, prin corespondență, la 
secția regie a Institutului de 
teatru din capitală. B.A.M.-ul 
este o construcție industrială. 
B.A.M.-ul este insă și o con
strucție a omului. O școală a 
tiesăvirșirii sale. Un început și 
o garanție a vieții, acolo, unde, 
numai cu cîțiva ani în urmă, 
nu exista. O piatră de temelie 
în care tinerii comsomoliști 
s-au zidit recunoștinței gene
rațiilor care vor urma, prin tot 
eeea ce nu mai bun, mai nobil 
și mai generos.

orașe siberi- 
Zviozdnîi, și 
există creșe, 
școli, biblio- 

tuturor

C. K. CONSTANTINESCUExperiențe la bordul stației „Saliut 5“ numuimummatmosferei terestre
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.______ ______ . __ zileie de 1
să â se dea animalelor posibilitatea ,.să»si revină 
rmoțhlor suferite in zilele de la sfîrșitul săptămin 
ral vizitatorilor este deosebit de mare. După indelu 
vațik profesorul Kulîmann a constatat că elefanții mi 
prea mult de pe urma solicitărilor provocate ce un p 
meros. in timp ce urșii, antilopele șj. mai ales, maim 
semne vAdr.e de oboseală • VENINUL IN SLUJBA medicine: 
Pe terftonul Uniunii Sovietice trăiesc 14 spec-.x de șerpi. ' 
venin este foarte apreciat in farmacologie. Un kilo 
mn se recoltează de la 1* Mt șerpi care trăiesc, ii 
in stare de libertate, deoarece aceste reptile supor 
uv^taxea. Veninul este extras numai in anumite per
• PALMARES. Filmul regizorului francez Jerome Lape: 
intitulat .JHu Man*, a obunut marele premiu „Asteroid 
aur- al Festivalului cinematografe; de science-fic'.ion organizat 
la Triest. _Asteroizti de argint- au revenit actorilor Terence 
Stamp, pentru roiul sâu din Jiu Man-, șj polonezei Halina 
Gryglaszewska. pentru rolul din filmul ..Mai aibă ca zăpada-
• UN GRUP DE ARHEOLOGI AMERICANI de la Universitatea 
de stat din Cslifom.a a descoperit, in timpul unor săpături 
efectuate in localitatea La JoUa. un cuțit de piatră vechi de 
circa lBMt de ani, precum și fragmente din scheletul unui om 
care a trăit cu aproximativ 5 OM de ani in urmă- Conform opi
niei specialiștilor americani, prezența omului pe continer 
american este cu mult mat veche dec: s-a dovedit pînă 
prezent • BICICLETA ORIGINALA. în AngLa a fost realizată 
o bicicletă acționată de pedale, insă in alt mod decit cel obișnuit. 
Este o bicicletă mai lungă, eu roțile avind un diametru de apro
ximativ 49 cm. Bicicieța nu are șa. ci.un fel de scaun, cu spe
tează. iar pedalele. In loc să fie așezate-suo șa. aproape de pâ- 
min:, sint la nivelul scaunului, mișcarea picioarelor fiind pe 
orizontală. Pentru ca pedalele să se afle Za această înălțime se 
folosește un sistem dublu de lăstun. Faptul că se poate sta 
pe scaun și că se poate sprijini de spătarul lui. face ca forța 
ce pedalare să He cu mult mai mare»" iar b.nnieta mult mai 
comodă • UN CUTREMUR MASURÎND i i GRADE PE SCARA 
RICHTER s-a produs intr-o regiune a Oceanului Pacific situată 
la circa 2 Mt kilometri sud de Insula Guam — a anunțat centrul 
național de informați seismice de la Golden (statul american 
Colorado). Experții apreciază că este puțm probabila producerea 
de victime omenești, deoarece zona in care, a avui 
murul este slab populată.

Sala Palatului (orele 17.15: 20.15). 
Festival (orele 9.15: 11M: 13.45; 
16.15; 1SJ»; H). Grădina Festival 
(ora 20.30). Feroviar (orele 9: 11.15; 

13.30; IC: 13-15; 20J0).
DOAMNA SI VAGABONDUL : 

Doina (orele 9J0: 11,15: 13: 14.45: 
16.30).

SINGURĂTATEA FLORILOR : 
Doina (orele 13,15: 20).

PRIZONIERUL DIN MANHAT
TAN : Eforie (orele 9.15 : 11J0. 
14: 16.15; 1SJ0; 20.45). Gloria (orele 
8.45: 11. 13: 15: 17.15: 19^0), Gră
dina Titan (ora 20.30).

ASTĂ-SEARA DANSĂM ÎN FA- 
MILIE- :■ Grădina Vîtan- (ore 20.15 >.

păcală : Lumina (orele 1J0: 
11.30; 14.30; 17J0: 20.30).

PAPILLON : Melodia (crete 0.45: 
11,30: 14,15: 17: Mode— (orele
9; 12; 15.30; 19). Grădina Modem 
(ora 20.15), Excelsior (orele 9: 
11,45; 14.30: 17JO: 20J0).

INSTANȚA AMÎNA PRONUN
ȚAREA : Drumul Sării < orele 
15,30 r 18; 20.15). Miorița (orele 9: 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20).

ikov. unul dintre 
centrului de urmă- 

oluției lui „Saliut—5", 
că cei doi membri ai 

i — Boris Volinov și 
Jolobov — folosesc in cer- 
? lor sped rografe manuale 
i.orul cărora pot lua. cu o 

xactitate. fragmente de 
ale atmosferei. Se poate 

.:. astfel, existența straturi- 
de aerosoli ce înconjoară

Imam? privind experimentul cosmic

pOneta noastră cu o probabili
tate de 500—800 metri.

perialistul sovietic apreciază 
in ultimul deceniu cosmosul 

circumterestru a fost poluat nu 
atit pe cale naturală (erupții 
vulcanice, furtuni de praf), cit 
pe cale artificială (aerosoli pro- 
veniți de la fumul industrial, de 
Ia exploziile efectuate pentru u- 
nele construcții).

Degradarea calităților optice 
și permeabilității radiațiilor „în
velișului" atmosferic al Terrei 
poafe duce, potrivit opiniei spe
cialistului sovietic, la schimba
rea balanței globale a climatului 
planetei. Este foarte important 
să folosim laboratoarele cosmice 
pentru urmărirea permanentă a 
dinamicii acestui proces, vital 
pentru viața planetei — a subli
niat el.

NOUL CABINET PERUAN
Membrii noului guvern al Pe

rului, condus de generalul 
Guillermo Ărubulu Galiani, au 
depus, simbătă, jurămîntul in 
fața președintelui . republicii. 
Francisco Morales Bermudez.

Noul cabinet este compus din 
16 generali și doi civili, dintre 
care unul este ministrul afaceri
lor externe, Jose de Ia Puente 
Radbil, care înlocuiește în acest 
post pe generalul Miguel Angel 
de Ia Flor Valle.

© IN cadrul ultimelor alegeri 
preliminare dinainte de Conven
ția națională a Partidului Repu
blican pentru desemnarea candi
datului acestui partid la pre
ședinția Statelor Unite, simbătă, 
președintele Gerald Ford a cîști- 
gat votul tuturor celor 35 de 
delegați la Convenția republica
nă a statului Connecticut. La 
rindul său. celălalt candidat re
publican, Ronald Reagan, a ob
ținut toate cele 20 de voturi ale 
delegaților partidului din statul 
Utah.

tății“, s-a anunțat la Salis- 
bury.

• GUVERNUL PANAMEZ a 
făcut cunoscut, simbătă, amba
sadorului S.U.A. in Panama 
..îngrijorarea sa față de încor
darea înregistrată in Zona Ca
nalului și in sectoarele apro
piate, ca urmare a incidentelor 
înregistrate în ultimele zile" — 
se arată într-un .comunicat ofi
cial dat publicității la Panama 
și citat de agenția France 
Presse. Ministrul de externe 
panamez1 iia comunicat amba
sadorului american că inciden
tele „se datoresc în mare parte 
actelor de provocare ale unor 
conducători ai poliției și arma
tei S.U.A. din Zona Canalului".

nurea semna.-_u 
mai asculta de 
Terra pînă in ! 
tîzârii mochilulu 
premergătoare e 
mind sâ f 
Ie unu care, pe baza 

uni pnnrit? si 
■ace modula! 
iar. La ora 
va avea loc 

separarea i de coborâ
re. iar la 3 ore și 39 de minute 
după aceasta trebuie să se pro
ducă amartizarcx

După separare, un . grup de 
motoare mici de 7 control vor 
funcționa 24 *de minute pentru 
a plasă modulul desprins de 
compartimentul orbital pe tra
iectoria de intrare in atmosfera 
marțiană, intrare care va sur- 
x*eni la 3 ore și 12 minute de la 
separare. Timp de 6 minute mo-'

se va apropia de Marte in 
liberă, frinat doar de at- 

isleră. iar apoi, la 5 000 metri 
:rudine, o parașută cu diame- 

u de 11.5 metri se va deschide.
I.“ același moment, scutul de 
protecție împotriva căldurii pro
vocate prin frecarea de atmos
feră se va detașa și se vor de
pila, totodată, cele trei „picioa
re- aie modulului. După un alt 
minut se va detașa și parașuta 
și vor fi puse în funcțiune cele 
trei motoare de frinare. în acel 
moment modulul va avea o vi
teză de 207 kilometri pe oră și 
sc va afla la o altitudine de 
1 400 metri. Motoarele vor func
ționa circa 30 secunde și vor fi 
oprite automat imediat ce unul 
din picioarele modulului va atin
ge fața Planetei Marte, 
cu o viteză de circa 8,8 kilome
tri pe oră. la ora 12’ și 12 minute 
G.M.T.. dacă totul va decurge 
conform calculelor savanților. 
Ora menționată a amartizării va 
fi de fapt cea' la care semnalul 
respectiv va parveni pe Pămint. 
după ce va călători timp de 18 

‘ minute în-spațiul-ce separă Mar
te ■ de Terra. Și -trebuie precizat 
că orarul oficial al desfășu
rării misiunii spațiale este axat 
tocmai. pe' orele de primire a 
confirmării desfășurării opera- 

. țiunilor.

Consultare populară 
privind reunificarea 

Guineei-Bissau 
cu Insulele Capului 

Verde

O consultare populară po
trivit regulilor democratice 
va li organizată in Guineea- 
Bissau și în Insulele Capului 
Verde, pentru ca locuitorii 
celor două țări să se poată 
pronunța asupra reunificării 
lor — a declarat agenției 
France Presse Aristides Pe
reira. președintele Republicii 
Capului Verde, secretar ge
neral al Partidului African 
pentru Independența Gui- 
neei-Bissau și Insulelor Ca
pului Verde (P.A.I.G.C.).

El~ a explicat că P.A.I.G.C., 
după ce a condus cele două 
țări pe calea care a dus la 
independența lor, activează 
in. prezent pentru apropierea 
lor treptată. în acest scop, 
in perioada care a trecut de 
la proclamarea independen
ței lor, cele două țări au 
încheiat un număr de acor
duri pentru armonizarea 
politicii lor în diverse do
menii.

CONTELE DE MONTE CRISTO : 
FUmura (oreie 9: 1L13: 1X01: 15.45: 
11: 20). Tomis ferele 1.45: 11; 
13.15: 1Î-»: 17.45 : 30). Grădma To
mis (ora 20M). Aurora (orele 0: 
11.15 : 1X30: 15.45; 10; 21). Grădina 
Aurora (ora 20J5).

călărețul cu eșarfa 
ALBA : Victoria (orele 0.15: 11J0; 
13.45: 16: U.15: 20-30).

PORUMBELUL : Favorit (orele 
9.15: 11 -30; 13,45; 16: 11.15: 20.30).

DARLING LILI : Cotroceni (ore
le 9: 12: 15J0: If).

OPERAȚIUNEA ..MONSTRUL" : 
Cringași (ora 17).

PRIETENII MEI. ELEFANȚII : 
Bucegi (orele 14: 17.15). Grădina 
Bucegi (ora 20,15).

FRAȚI DE CRUCE : Cosmos (o- 
rele 1530: 11; 20.15).

KTT IN ALASKA : Dacia (orele 
9: 11.15; 13J0: 15.45: 11: 20.15).

CORUPȚIE PE AUTOSTRADĂ : 
Arta (orele 15.50: 17.45 ; 20). Grădi
na Arta (ora 20.30). Grivița (orele 
9; 11.15; 13,30: 15.45: 18; 20115).

CIRC ÎN CIRC : Giulești (orele 
16: 19). Lira (orele 16; 18,15), Gră
dina Lira (ora 20.30).

STEFAN CEL MARE — VASLUI 
1475 : Ferentari (orele 15.30: 19).

FRATELE MEU ARE UN FRATE 
FORMIDABIL : Flacăra (orele
15.30: 18: 20).

CÎNTECELE MĂRII : Floreasca 
(orele 16: 18: 20).

AVENTURILE CELOR TREI

MUZICANȚI : Moșilor (orele 15,30; 
18; 20,15), Grădina Moșilor (ora 
20.30).

SOARTA AUREI ȘI ARGENTI
NEI : Munca (orele 15,30; 18; 20,15).

FILIP CEL BUN : Pacea (orele 
16: 18; 20).

O ZI DE NEUITAT : Progresul 
(orele 15,30: 18; 20).

MERE ROȘII : Popular (orele 
16.15: 18,30: 20,30).

ELIXIRUL TINEREȚII : Rahova 
(orele 16,30; 18,30).

DINCOLO DE POD : Timpuri 
Noi (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.15).

FAMILIILE PATRIOȚILOR CĂ- 
ZUȚI : Vitan (orele 15,30; 18).

ZILE FIERBINȚI : Viitorul (ore
le 16; 13; 20).

RĂSCUMPĂRAREA : Volga (o- 
rele 9; 11.15: 13,30; 15,45; 18; 20).

AM AVUT 32 DE NUME : 
Unirea (orele 16; 18,15), Grădina 
Unirea (ora 20,15).

CAVALERII TEUTONI : Grădina 
Luceafărul (ora 20,15).
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Teatrul de Operetă (la Arenele 
Romane) : RITMURI DE IERI, 
RITMURI DE AZI LA OPERETA 
— ora 20; Teatrul Mic (la Rotonda 
scriitorilor — Cișmigiu) ; SÎNT

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: București Piața „Sclnteli" Tel: 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzoril din întreprinderi șl instituții — Tiparul: Combinatul Poligrafic 
Cititorii din străinătate se pot abona prin ILEXIM — Serviciul export-import presă, Calea Grlviței nr, 64—66, P.O.B. 2001 telex O1L226, București.

•UNUL din liderii Consiliului 
Național African din Rhodesia 
(A.N.C.), pastorul Henry Ka- 
chidza, a fost arestat de poliția 
î'hodesiană fără nici un mandat, 
doar sub incidența legii privind 
„menținerea ordinii și a legali-

RELUAREA TRAFICULUI AERIAN 
ÎNTRE PAKISTAN Șl INDIA
Acordul dintre Pakistan și 

India privind reluarea traficu
lui aerian dintre cele două țări, 
semnat la Rawalpindi, intră in 
vigoare la 20 iulie. Acordul pre
vede deschiderea a trei linii 
aeriene între aeroporturi ale 
celor două țări.

• ÎN ultimele 24 de ore. in lo
calitatea iraniană Aghajari-Kas- 
han s-a înregistrat o temperatu
ră de 47 grade Celsius.

Inundații în diferite regiuni ale lumii
DELHI. — 

inundații care ___
abătut asupra statu
lui Assam, din nord- 
estul Indiei, au pro
vocat moartea a 47 
de persoane, în vre
me ce alte citeva mii 
au rămas fără adă
post — s-a anunțat 
oficial la Delhi.

Situația este apre
ciată ca fiind critică 
în mai multe zone 
din acest stat, unde 
recoltele au fost 
grav afectate, in 
special în districtul 
Cachar.

Inundații au. ă,v.ut . 
loc, de asemenea, în 
Manipur, stat apro
piat Assamului, unde 
2 000 de familii și-au 
pierdut locuințele.

Noile
s-au

— în 
toren- 
căzut 

in 
lună în re-

au

BOGOTA, 
urmă ploilor 
țiale care au 
fără întrerupere 
ultima L...Z "... 
giunea fluviului Ori
noco, o zonă impor
tantă, situată la 
frontiera dintre Co
lumbia și Venezuela, 
a fost afectată de 
puternice inundații.

Autoritățile colum
biene și venezuelene 
au întreprins măsuri 
energice în vederea 
evacuării celor peste 
2 000 de locuitori din 
aceste localități, a- 
menințați cu foamea 
Și apariția' unor epi
demii.

CIUDAD DE ME
XICO — Inundații
le provocate de ploi- ‘

ie torențiale au lă
sat in regiunea cen
trală a. Mexicului 
,,priveliștea unei în
tinse catastrofe" și 
au provocat moartea 
a cel puțin 30 de 
persoane. 100 de per
soane sint date dis
părute, iar 87 000 au 
rămas fără locuințe 
numai in statul Gu
anajuato, s-a anun
țat oficial la Ciudad 
de Mexico.

Inundațiile, apre
ciate de Oficiul pre
ședinției ca „distru
gătoare și necontro
labile", au afectat 
cel puțin 14 state 
mexicane, lăsind fă
ră adăpost mii de 
persoane.

* pe scurt • pe scurt • pe scurt •

SUFLET DIN SUFLETUL NEAMU
LUI MEU — spectacol de sunet si 
lumină — ora 20,30; Teatrul „C. 
Tănase** (Grădina Boema) : E 
NEMAIPOMENIT ! — ora 19.30; 
Ansamblul „Rapsodia Română" : 
FRUMOASA EȘTI, MÎNDRĂ ȚARĂ 
.— ora 18,30; Teatrul „Ion Crean
gă" (la Teatrul de vară Herăs
trău) : ANDERSEN — 7 POVEȘTI 
— ora 20; Teatrul Giulești (la 
Teatrul de vară „Nicolae Bălces- 
cu“) : ZODIA GEMENILOR — 
ora 20.

LUNI, 19 IULIE 1976

PROGRAMUL I

15,00 Avanpremiera zilei. 15,05 
Emisiune în limba maghiară. 16,30 
Jocurile Olimpice de vară —

Montreal 1976. 19.80 Revista eco
nomică TV. 19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. 19.55 Teatru- 
dezbatere (partea a II-a). Dincolo 
de mîine... 20,50 Roman-foileton : 
Țăranii. Episodul IV : Nunta. 21.40 
24 de ore. 21.50 Jocurile Olimpice 
de vară — Montreal 1976.

PROGRAMUL II

15,00 Cîntec și joc de bucurie.
15.30 Aventura cunoașterii. 
Atomul pașnic. 16.00 Muzică de 
promenadă. 16,15 Film artistic : 
Zîna lacului cu Katrin Martin si 
Frank Schenk. 17.30 Telex. 17.35 
Mozaic muzical-coregrafie. 13.00 
Amfiteatrul cărților. 18.30 Pagini 
muzicale de mare popularitate. 
19.20 1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 
20,00 Film serial pentru copii (re
luare), Blîndul Ben. 20,25 Drumuri 
pe cinci continente. 21,20 În spi
ritul legii. 21,40 Festival pe platou 
— emisiune muzicalrcoregrafică.

„Casa Scînteii".


