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TOVARĂȘUL MCOIAE CEAUȘESCU 
SI TOVĂRAȘA ELENA CEAUSESCU 

S-AU INTILNIT CU TOVARĂȘA 
DOLORES IfîĂRRIJRI

PE FRONTUL RECOLTEI
TRANSMISIILE BRIGĂZII NOASTRE 

OE REPORTAJ, FOTOGRAFIILE 
REALIZATE ÎN ACESTE ZILE DE 
VÎRFALE CAMPANIEI AGRICOLE 

PUN ÎN EVIDENȚĂ EFORTURILE PE 
CARE TINERII, ALĂTURI DE TOȚI 
OAMENII OGOARELOR, LE FAC 

PENTRU:

• Terminarea în timp optim a secerișului • Asigu
rarea, prin toate mijloacele posibile, a apei necesa
re pămîntului • Eliberarea terenurilor pentru însă- 
mînțarea celei de a doua culturi • întreținerea 

culturilor și recoltatul legumelor
Debutînd sub auspiciile unei puternice mobilizări pentru 

înfăptuirea exemplară a măsurilor stabilite de Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. și profitînd de timpul excelent 
de lucru, oamenii muncii din agricultură iși concentrează in 
această sâptămînâ eforturile la seceriș, semănatul celei de a 
doua culturi și la irigații. Situațiile operative „la zi" impun 
citeva urgențe spre care trebuie îndreptată, cu prioritate, 
atenția.

• GRÎUL. cit mai grabnic în 
hambare Temperaturile înalte 

j au determinat o supracoacere a
• griului in județele din sud și 
maturarea lanurilor în județele 
nordice și Transilvania. Ca ur
mare. combinele au front larg 
de lucru. Ialomița. Dolj. Buzău. 
Tulcea sint județe care pot în
cheia campania griului incă din 
această săptămînă. Experiența 
bună privind folosirea la ma
ximum a capacității utilajelor 
♦rebuie extinsă și in județele 
Teleorman. Olt. Ilfov,.. Prahova și 
Argeș, unde vitezele - de seceriș 
sint realizate numai in proporție

i de 19—30 la sută» Aceste restan
țe conduc la prelungirea sece- 

I rișului și creșterea procentului 
de nierderi. în paralel, trebuie

* acordată atenție sporită" trans

portului imediat la magazii a 
griului pentru onorarea integrală 
a contractelor încheiate.

• SEMĂNATUL CULTURI
LOR SUCCESIVE pe terenurile 
eliberate ! în întreprinderile a- 
gricole de stat au fost realizate 
în întregime suprafețele desti
nate celei de-a doua culturi, dar 
nu și in cooperativele agricole 
de producție unde acest procent 
este sub jumătate din plan. 
Pentru obținerea unei a doua

ȘTEFAN DORGOȘAN 
OVIDIU MARIAN 
DUMITRU DUCA 

GHEORGHE CUCU

(Continuare in pag. a lli-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au intilnit. 
marți după-amiază, la Shagov, 
cu ' tovarășa Dolores Ibarruri, 
președintele Partidului Comunist 
din Spania.

A luat parte tovarășa Irene 
Falcon, membru al C.C. al P.C. 
din Spania.

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

în timpul convorbirii s-a e- 
fectuat un schimb de opinii re

feritoare la activitatea, și preocu
pările celor două partide in 
probleme de interes comun, 
precum și cu privire la 
aspecte ale. mișcării comu
niste și muncitorești și ale 
vieții internaționale actuale.

A fost exprimată deplina sa
tisfacție față de aprofundarea 
și întărirea continuă a relațiilor 
de prietenie și solidaritate in- 
ternaționalistă dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Comunist din Spania, relevîn- 
du-se importanța contactelor 
directe, a intîlnirilor și convor
birilor dintre conducătorii celor 
două partide, pentru dezvoltarea

pe mai departe a bunelor ra
porturi statornicite intre aces
tea. in folosul cauzei unității 
mișcării comuniste și muncito
rești. a tuturor forțelor antiim- 
perialiste, democratice și pro
gresiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
,și tovarășa Elena Ceaușescu au 
reținut apoi la dineu pe tova
rășa Dolores Ibarruri.

Întrevederea și dineul s-au 
desfășurat in atmosfera de 
caldă prietenie și cordialitate ce 
caracterizează raporturile de co
laborare și solidaritate militantă 
dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din Spania.

Țara, la scara de unu pe unu

Scriitorii —la izvorul viu, datator de viața, al realității

PRIN SALIȘTEA
TRECE UN RÎU

Copil, mi se încurcau pi
cioarele in cămașa lungă de 
cinepâ prin ierburile ce mă 
duceau la riu. La ieșirea din 
grădină o poartă incrus
tată asemeni ' unei frunți 
de bărbat era ultima: pie
dică la intilnirea noastră 
organizată in aria caldă a 
nisipului. In stingă noastră 
creșteau dealurile goale (azi 
sint încărcate de meri rodi
tori) și piatra, in dreapta 
casele de lemn și bisericile 
pe picioare de ceață. Din 
pietre, surcele și argilă în
chipuiam baraje, să stringent 
apă împotriva secetei cu pri
etenii mei din Bucovina și 
Prahova aduși de foame la 
frații de peste munți. Da, și 
acolo pe Iza fintinile iși as
cundeau izvoarele atit de

malt incit ovăzul s-a prefă
cut in piine. Roțile morilor 
s-au oprit, oamenii iși mă- 

î cinau puținul cu ajutorul 
. pietrelor din curte.

★
Mă reîntorc odată cu toți 

fiii satului la intilnirea or
ganizată in miez de vară in 
vatra părinților. Vin munci
torii de la exploatările mini
ere, vin inginerii din pădu
rile țării, vin constructorii de 
poduri, medicii și profesorii, 
vin universitari și ofițeri — 
peste 300 de intelectuali ia 
această intilnire cu părinț i 
in sațul de lemn cioplit de 
suflet; „sat in care mirii-și 
fură caii iuți ca-njurătura 
/ peste vint tăiați in bici".

Fiecare aduce cu el dorul 
de casă. Iși povestesc pă

rinților și bătrinilor dascăli 
biografia faptelor înscrise in 
geografia patriei. „Colegii 
rămași acasă sint oglinda 
faptelor locale" zice Irina 
fuga. învățătoarea de limbă 
a tuturora. $i, intr-aderă*, 
așa este, peste 45 de tineri 
după ieșirea prin porțile 
universitare s-au reîntors ’a 
neamurile de acasă in
tru datină. Așa sint pro
fesorii Grigore luga și 
Simion luga. cei ce con
tinuă să editeze revista 
școlară „Semnul'* a cennc?’-- 
lui cu același nume, inițiali 
de Ion Bogdan, atelierul li
terar ai celor peste 1 000 e- 
levi ai șefului. Iu psginLe

ION IUGA
(CMfihewr* iu pag. a ll-a)

[LA PANOUL DE ONOARE^
Pe platforma industrială a 

Tirgoviștei, undeva, in veci
nătatea Combinatului de o- 
țeluri speciale, in anul 197? 
intrau in funcțiune primele 
capacități productive ale în
treprinderii de strunguri au
tomate, consemnindu-se o 
premieră industrială : exe
cuția primelor strunguri au
tomate românești. Au trecui 
de atunci patru ani. Ambi
țiosul SARO, realizare a 
unui colectiv de muncă a 
cărui medie de virstă nu de
pășește 23 de ani, poate fi 
intilnit astăzi in multe în
treprinderi din 
țară și străinăta
te. Anul trecut, 
in luna noiem
brie. primul ju
bileu. în cins
tea- celui de-al 
X-lea Congres 
al Uniunii Ti
neretului Co
munist, pe por
țile întreprinde
rii ieșea strun
gul cu nr. 1 000. 
Astăzi, tinerii 
realizatori ai 
strungului auto
mat românesc 
se pregătesc să 
asimileze noi 
produse. Obiec
tivul apara
tului de foto
grafiat i-a sur
prins. la locurile 
lor de muncă, 
pe cițiva din
tre cei mai des
toinici uteciști, 
exemple de dă
ruire profesiona
lă și morală : 
strungarii Ion 
Matei și Adrian 
Olteanu (foto nr.

1—2) . mostatoru Nicolae Bo- 
roian. secrezsrz.: o*gsx;zz;:e: 
Ir.TJC.. secția noafej. Cou- 
stantin Oprn, Mihx Le mc 
și Mîhsî Grovu. efectasKd ul
tima -toeiezz" x sw 
SARO rerferea poraim in 
rodaj (foto ttr. 4i șz ntsă-w 
strungăr.tâ V'jcx Cristiaa. ca
lificată Ia local ce uttci. 
membră a btroala orgea^zs- 
ției UJT-C. ân stcțn tcaiăne. 
(foto ar. 3).

ECHIPĂ FEMININĂ 01 GIMNASTICĂ 
A ROMÂNIEI VICECAMPIUANĂ OLIMPICĂ

Prima gimnastă din lume 
cu calificative maxime, 

NADIA COMĂNECI 
principalul factor 

al acestei excelente comportări 
REUTER : „Spectaculosul rezultat înregistrat de Nadia Co
maneci o deposit și „capacitatea* de cakul a computerelor 
olimpice". FRANCE PREȘ SE : „Domnia Nod iei a început și se 
pare că va dura incă multă vreme". „SOV’ETSKl SPORT" : |

„Locuri modeste oentru ea nj există"
SpectacsIewJ rezolut inre- 

de XaOiz Cvfcneei a 
depâsn chur și .-capacitatea* 
de calcul a computerelor olini- 
ageupe: Beuter. refrnndu-** la 
notele de !♦ obținute de gim
nasta românea.

Computerele care prelucrea
ză statistic rezultatele tuturor 
probelor olimpice nu au indi
cat nota maximâ li obținuți de 
Xadia Comâneci La paralele 
megaJe ai bir na. Oficialii Olim
piadei au explicat mai lirziu câ 
tehnicienii care au elaborat ta
bela de marcaj la computer au 
fost informați cu multe luni 
Înainte câ nu poate fi obținu; 
la gimnastica un punctaj per
fect. adică nota lt. și in con
secință computerele nu au fost 
programate pentru prelucrarea 
celei mai înalte note, prima de 
pini acum la gimnastici in is
toria olimpiadelor, in momen
tul in care arbitrii si-au anun
țai notele pentru Nadia Co
mâneci.

I In paginc a ill-a relatări 
I români la Jocurile Olimpice.

..în ce mă privește, eu aș 
vorbi mai ales despre liceul 
nostru, cu aerul său sobru, cum 
ii stă bine unei școli cu bogate 
și vechi tradiții : despre liceul 
nostru, a cărui imagine înca
drată de plopi ne apare în gind 
atunci cind încercăm să ne a- 
mințim acele vremi. Căci eram 
mnit prea tineri, neindupîecați 
și minunat de convinși că pentru 
noi viața abia începe, părindu- 
ni-se pe atunci că lumea ar fi 
fost creată anume pentru noi; 
ca s-o asaltăm cu ardoare și 
s-o stăpînim cu dreptate"... •

Cuvinte calde, spuse cu sufle
tul, ca o mărturisire de aproape. 
Dar cuvinte rostite precipita# 
in cumpeni de emoție, dealtfel 
de un Cunoscător al cuvîntului : 
distinsul geolog Ion Lazu. pro
zator recunoscut, poet deopotri
vă. Sint cuvinte sintetîzind o

definiție a recunoștinței, un o- 
magiu adus școlii, dascălilor ei.

In 1956. o nouă promoție de 
absolvenți ai Liceului „Radu 
Greceanu" din Slatina iși lua 
rămas bun de la. școală, pen
tru a ieși in calea înaltelor re-

REPORTAJ
ponsabilități.. pe care..viața, so
cietatea i -le încredințau. A- 
cum, după 20 de ani de la des
părțire, foștii absolvenți se re
întâlneau spre a-și împărtăși 
ce au realizat in acest interval 
de vreme. ‘ .

Clopotul de'bronz, devenit in
tre timp, sonerie electrică, iși 
rostogolește sunetul autoritar — 
și, întrucitva. stingher — in 
curtea de vacanță a bătrinitlui li

ceu. Citeva zeci de bărbați iau 
loc in bănci, pentru a intimpina, 
cu tot ritualul cuvenit, intra
rea dascălilor. In încăperea mo
destă, aerul se încheagă din si
labe de gravitate. Da, anii de 
liceu nu sint doar o exclamație 
nostalgică, .peste care se. poate 
trece cu un zimbet îngăduitor: 
Vine o clipă ca aceasta, cind 
trebuie să înlăturăm zgura ar
derilor zilnice, crestând semn de 
bilanț pe muchia timpului: 
ce-am făcut in acești ani, cile 
dintre dorințe s-au realizat, cite 
s-au risipit pe drum, cit de trai
nice sint punțile pe care le-am 
tras între dorință și faptă, între 
datorie și împlinire? Și in tot 
acest timp, cineva îți repetă

ION ANDREIȚA

(Continuare în pag. a 11-a)

Bun venit președintelui Comitetului

pnntd comportarea sportivilor 
Alte știri ți informații olimpice

RAIDUL NOSTRIL
BRĂILA:

Central al Partidului Revoluției Populare 
a Beninului, președintele Republicii

D AN VASHEMX 
Fotografii : V. KANGA

Baza materială a culturii 
de masă trebuie folosită 

la maximum
La Brăila, in orele libere, 

oamenii se mută pe faleză. Aici 
sint mai aproape de Dunăre, și 
brâîlenii iubesc. marele și bătri- 
nul fluviu, iar dacă trec dincolo, 
ii așteaptă baza turistică Veriga. 
E simbătâ. Spre seară, in fața 
căminului de nefamiliști nr. 1 al 
Șantierului naval, un grup de 
tineri. ..Ce faceți ?“ Ni se răs
punde : ..Nimic !“ „De ce ?“ „Te
levizorul (foarte vechi) estâ de
fect. Acum o lună, stația a fost 
luată și dusă la șantier. Biblio
teca e mai mult timp închisă”. 
..Unii — spune lăcătușul Ionel 
Curăvale — se duc la’ț>ăuturâ“. 
„Alții — adaugă ucenipul Emil 
Amarandei — se plimbă fără 
rost pa 'să treacă vremea. Du
minică plictiseala este și mai 
mare". ..Acum un an — intervine 
ing. Dorin Văcăreanu — avea

Haidâu aparat de proiecție și 
vizionam filme. S-ar putea ame
naja pentru căminiștii, din acest 
cartier — sintem citeva mii — 
un cinematograf in aer liber cu 
ecran demontabil. Ecranul l-am 
putea realiza prin muncă patrio
tică dacă am avea materialele 
necesare".

în cartierul Viziru II unde ne 
aflăm sint 11 cămine de nefami
liști. Multe dintre acestea^ cum 
sint cele ale C.C.H.F.A.- I.J.C.M. 
dispun de o bază materială co
respunzătoare organizării unei 
susținute și interesante activi
tăți culturale. în căminul 
I.J.C.M., de exemplu, se află bi
blioteca întreprinderii cu peste

LIDIA POPESCU

(Continuare in pag. a Il-a)

Populare Benin.
La iBVTtaXia lavzrâșujui Nicolae Ceaușescu. 

secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, as
tăzi sosește la București, intr-o vizita oficială 
de prietenie in țara noastră. Mathieu Kerekou. 
președintele Comitetului Central al Partidului 
Revoluției Populare a Beninului, președintele 
Republicii Populare Benin.

Personalitate marcantă a vieții politice din 
țara sa. Mathieu Kerekou s-a născut la 2 sep
tembrie 1933. in localitatea Kuarfa. din provin
cia bemneza Atacora. Consacrmdu-se carierei 
militare, el îndeplinește serviciul militar in Mali 
și SenegaL (ksăvirșir.du-și apoi pregătirea in 
cadrul Școlii de ofițeri ..Frejus-. din Franța. In 
1960 obține titlul de diplomat al Școlii de Stat 
Major din Pans, cu gradul de sublocotenent. 
Revenit in armata sării sale. Mathieu Kerekou 
avansează in ierarhia militară pină la gradul de 
locotenent-colonel. în perioada 1962—1969 parti
cipa. in calitate de comandant, la pregătirea pri
melor formațiuni militare naționale.

In 1967. Mathieu Kerekou devine membru al 
Comitetului militar de vigilență, preluind apoi 
funcția de președinte al Comitetului Militar 
Revoluționar. In perioada 1970—1972 este ad
junct al șefului Marelui Stat Major al Armatei 
terestre.

La 26 octombrie 1972. Mathieu Kerekou de
vine președinte al republicii. îndeplinind, in 
același timp, funcțiile de șef al guvernului mili
tar revoluționar, ministru al apărării și șef al 
Marelui Stat Major. De asemenea, este pre
ședinte al Consiliului Național al Revoluției — 
organ al puterii de stat creat-in 1972.

Mathieu Kerekou!

în noiembrie 1975. din iniția
tiva președintelui Mathieu Ke
rekou. a, fost înființat Partidul 
Revoluției Populare a Beninu
lui, care, in cadrul primului său 
congres, din mai 1976, a ales 'in 
funcția de președinte al Comi
tetului Central al Partidului pe 
șeful statului. De asemenea. 
Mathieu Kerekou a propus ca 
vechea denumire a țării — Da
homey — să fie schimbată în 
Republica Populară Benin, nu
me care amintește de vechea 
civilizație africană benin, exis
tentă în această parte a Africii.

Pe baza Programului guver
nului militar revoluționar, eco
nomia benineză a cunoscut im
portante succese pe calea dez
voltării sale independente, pen
tru ridicarea nivelului de trai 
al populației, în extinderea în- 
vățămîntului și înfăptuirea altor 
programe sociale. Pe plan ex
tern. Republica Populară Benin 
promovează o politică care se

bazează pe respectarea princi
piilor inscrise in Carta O.N.U., 
a principiilor egalității. suve
ranității și independenței state
lor. neamestecului in treburile 
interne ale altor țări, excluderii 
forței și amenințării cu forța, 
pentru cooperarea pe baze ega
le intre state.

România socialistă, care a 
urmărit cu simpatie și a spri
jinit lupta pentru independență 
a popoarelor de pe continentul 
african, a recunoscut Bcxiinul 
chiar de la data proclamării sale 
ca stat independent (1 august

(Continuare în pag. a IV-a)

AZI, LA POSTURILE 
DE RADIO ȘI TELEVIZIUNE 
Astăzi, in jurul orei 10,00, posturile noastre de radio și televi

ziune vor transmite direct de la Aeroportul Bucuresti-Otopeni 
:eremon,a sosirii președintelui Comitetului Contrai al Partiaului' 
«evoluției Fopulare a Beninului, președintele Republicii Populare 
3enin, Mathieu Kerekou, care, la invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului’ Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, va face o vizită oficială 
de prietenie in țara noastră.
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CULTURA
; în actuala anuală se poate 
ebnstata că' numeroși pic- 
tori, începind' • cu maeștrii 
(Alexandru Ciucurencu. Henri 
Catârgi', Aurel Ciupe," Catul 
Bogdan, Gheorghe Ionescu, 
Ion Popescu-Negreni), conti-
nuind cu o bună parte a ..ge
nerației de mijloc". (Ion. Pacea, 
Viorel Mărginean, Ioan Gheor
ghiu, Octav Grigorescu, Mircea 
Ionescu,* Sultana Maitec. Ion 
Sălișteanu, Eugen Popa, Con
stantin Blendea. Vasile Celmare, 
Gina Hagiu. Sabin Bălașa, Ga
briela Pătulea-Drăguț. Gheorghe 
Saru ș.a.) și sfîrșind cu 601 tiheri, 
unii dintre ei chiar foarte tineri, 
dar de o remarcabilă calitate 
(Ion Grigore. Gheorghe I. An- 
ghel, Theodor Moraru, Petru 

■Popovici. Paulina Mihai, Ho.- 
rneliu Copilaș, Carmen Pătulea- 
Iancu. Ștefan Câlția, Sorin II- 
foveanu, Mihai Cismaru. Cor
nel Antonescu ș.a.). continuă a 
adinei cunoscutele lor preocu
pări. Fără intenția de a inova 
stilistic, în raport cu propria 
manieră, pe deplin conturată 
(sub care dealtfel s-ap și con- 
sâcrat); ei explorează realitatea 
cu ochi și sensibilitate de poet, 
fascinați de sugestiile infinite 
ale acesteia, veșnic inedite, 
captate în armonia cromatică și 
sinteza compozițională (naturi 
statice, peisaje). în semnifica
ția atitudinilor și stărilor su
fletești analizate (portrete, com
poziții cu personaje). în asocia
țiile tulburătoare, ce traduc un 
tilc al existenței, al .........
umane (compoziții 
al°<torică etc.).

Contlnuînd. de 
statornice preocupări în do
meniul picturii cu subiect is
toric. o serie de artiști presti
gioși. mai vîrstnici și tineri, ne 
oferă lucrări de remarcabilă 
densitate străbătute de fiorul în
țelegerii evenimentelor și al sem
nificației lor istorice, cu alte cu
vinte. al pateticei lor trăiri. Am 
cita de pildă, lucrările lui Traian. 
Brădean (..Columna lui Dece* 
bal“). Mărius Cilievtei (..Răs
coală țărănească"). Mihai Ban- 
dac .(..Omagiu lui Burebista"), 
Ion Stendl („Cantemir"). Frie- 
derich Bbmches („Răscoală" — 
lucrare de ținută panotată. din. 
nefericire, obscur). Spiru Ver- 
gtilescu (..8 mai 1921 — în me
moria orașului"). Aurel Nedel 
(..Forțarea Tisei"). Francise 
Bartok („Istorie"). Angela Pona- 
Brădean (..Cuza și țăranii"). 
Numeroși artiști s-au apiecat 
Cu vibrantă emoție asupra cu
ceririi Independenței de stat a 
României, evocînd pagini' de 
sacrificii și 'eroism, adine în
crustate în memoria ponorului 
nostru. Avem satisfacția de a 
constata nu numai captarea in
teresului artiștilor de către o 
majoră temă istorică, ci și rea
lizarea unor lucffiri valoroase, 
sugestive, adînc evocatoare, uti- 
lizînd variate, uneori neaștepta
te proePdee plastice în apro
pierea. la o înaltă tensiune, a 
întlmplărilor trecutului. în do
bândirea autențicițătii. a cali
tății ne care am denum’-o «sim
plu. într-un cuvînt. viată (Bră
duț Covaliu. Mihai Rusu. Con-

stantin Piliuță, Iacob Lazăr, 
Lucreția S2asz. Nicolae Groza, 
Gabriel Popa ș.a.).

Expoziția anuală ne prile
juiește, deci, reîntîlnirea cu 
preocupările constante ale pic
torilor, așa cum le cunoaștem 
din anterioare manifestări, in
clusiv ale acelora „specializați!* .. 
în a prezenta la saloane o 
,.față“, iar in atelier (sau expo
ziție personal^), o alta.. Expo-» 
ziția anuală ne invită, de ase
menea, la a medita serios și 
grav asupra modului în care 
sînt tratate temele Actualității, 
subiectele inspirate de pulsul ■ 
realității trăite. înregistrăm, in

PLASTICĂ
Spiru Chtntllă: „Siderurgie" (sus). Rodica 
Lazăr: „Constantin Brlncoveanu" (dreapta)

Operativ, eficient-atribute 
ale serviciilor către populație

aspirațiilor 
de factură

asemenea,

PICTURA
ÎN ANUALA 1976

acest domeniu lucrări convingă
toare. unde este vizibil efortul 
de interpretare și transfigurare, 
de înțelegere personală a fap
telor și de sintetizare a lor intr-o 
operă. înregistrăm însă și nu
meroase lucrări superficiale. In 
care se preiau comod ticurile 
graficii, o simbolistică facilă 
Sugerată de mașinării... Privind 
mai atent, comparativ, anumite 
traiectorii tematice ajungem lâ 
surprinzătoarea concluzie că pic
tura istorică foiește de oameni, 
iar cea consacrată actualității 
eludează, pur și simplu, pre
zența umană, indicînd-o, in 
rare cazuri prin siluete firave 
și pitice, ori, de neînțeles, 
numai presupunind-o! In a- 
ceastă privință, excepțiile sînt 
puțin numeroase, dar. s-o recu
noaștem. de calitate (Virgil 
Almășan. Benone Suvăilă. Con
stantin Nițescii). Adîncînd ob
servația făcută, ajungem la o 
și mai ciudată constatare, anu
me la aceea că figurile istorice 
(cercetate în documente de 
epocă mai mult sau mai puțin 
fidele) sînt migălos și realist 
pictate, de regulă, cu atracție 
pentru amănuntul revelator, in 
timp ce figurile contemporani
lor (atîtea cite sînt) ne acar 
indecise. învăluite intr-un ha- 
lou ambiguu dar. cum să spu
nem. ..prestigios" al eternității, 
Omul, omul contemporan este 
prezent prin obiectele activită
ții sale Ori prin enumerarea a- 
cestor activități la dimensiuni 
monumentale. Asupra aceetei 
condiții au. credem, a reflecta 
în mod serios creatorii. Pentru 
că ea nu Indică, la urma urme
lor. decît distanta apreciabilă

FILM

Brăduț Covaliu : „Luarea Plevnei

a operei (dacă o putem numi 
astfel) față de viață, tocmai în 
ipostaza in care artistul își 
propune, programatic, a vorbi 
din adîncul ei și in numele ei.

Nimeni nu dorește lucrări 
uniforme, împămîntenirea șa
bloanelor sterile în tratarea te
melor actualității. Efortul de a 
recenta șî interpreta personal 
realitatea impiine anumite ri
gori dincolo de care mesajul și 
comunicarea devin ilizibile, alu- 
necînd, involuntar. în umor. Nu 
putem îmbrăca, de pildă, pe 
tinerii epocii noastre în recu
zita vestimentară a secolului al 
XVIII-lea. cu scopul de a-i 
face mai „înalti" și mai „puri", 
mai aproape de virtuțile unei 
clasice urbanități .și nici a evo
ca. pe un ton dramatic și de
clamatoriu. o turbină în cîteva 
linii, capricioase vrejuri, de cu
loare. aplicate ne pînză într-o 
gestică nervoasă... Să riu con
fundăm severa construcție a 
artei cu jocul, cu exercițiul, cu 
divertismentul instructiv, dar 
numai atît.

încheiem aceste considerații 
asupra picturii din actuala 
anuală, atrăgînd atenția asupra 
cîtorva tinere talente, aflate în 
plin proces de formare, dar care 
prin calitățile anunțate se im
pun atenției, acum, dar mai 
ales în viitor. E vorba de Titu 
Drăguțescu. Bogdan Pietriș. 
Ion Pomponiu. Constantin Riti- 
voiu, Nicolae Georgescu. Gheor
ghe Constantin.

Cea mai tînără formație de 
lucru din cadrul întreprinderii 
mureșene de gospodărire comu
nală șî locătivă este coloana ti
neretului formată din 60 ds 
conducători auto și încasatoare 
de bilete, hotărită să-și cîștlge 
un loc de frunte în colectivul 
unității, loc demn de calitatea 
pe care o au : tineri comuniști.

— Portretul nostru — mărtu
risește Petre Roman, secretarul 
comitetului U.T.C. pe întreprin
dere. șeful coloanei, îl scriu că
lătorii. Cu cit auzim mai. multe 
cuvinte de mulțumire, cu cît 
sînt mai puține reclamații. în
seamnă că membrii brigăzii 
noastre iși cunosc și își înde
plinesc obligațiile de serviciu, 
își onorează responsabilitățile 
sociale impuse de profesie.

Daca am lua ca element de 
comparație rezultatele în pro
ducție pe primele două luni, de 
cind ființează coloana, am fi 
tentați să credem că aici lucrea
ză cei mai buni tineri din în
treprindere, cele mai bune ma
șini. Greșim insă. Nu s-a făcut

nici o selecție, nici o favoare in 
privința bâzei materiale.

— Ne-am propus să asigurăm 
o servire exemplară a publi
cului. ne spune Petre Roman, să 
îndeplinim această cerință cu ti
nerii pe care îi avem fără a 
îngreuna activitatea altor sec
toare. Unii sint excepționali. 
Alții mai au de învățat. Tocmai 
de aceea cred, răspunderea ce

ne-am asumat-o crește. în gîn- 
dul nostru, chiar și al celor care 
nu au reușit încă să dobîndeas- 
că o experiență bogată, stăruie 
ideea perfecționării profesiona
le și civice. De aceea învățăm 
și muncim, ca în condițiile date, 
să ne valorificăm întreg poten
țialul profesional și de entu
ziasm tineresc.

îh aceste condiții, lucrînd pe 
mașini a căror vîrstă se apro

pie de cea a reparațiilor capi
tale. a casării, șoferii Viorel 
Virlan, Iuliu Kalman. Eugen 
Oăvath. Iosif Vasalog, Alexan
dru Kovacs, încasatoarele de bi
lete Ana Gereb, Păraschiva Pali. 
Susână Kovacs, Sdsana Gybrgy, 
Tiinde Torpai obțin note ma
xime la examenul profesional 
depășind sarcinile lunare cu pro
cente ce variază între 5—10 la 
sută. Pe același tabel al frun
tașilor sînt înscriși Gheorghe 
Șandor, Vasile Simon, Aurel 
Stfete. Alexandru Pogăcean care 
își realizează planul economisind- 
carburanți, lubrifianți, anvelope.

în ce categorie am putea pune 
echipajele Gcza Marton- Geza 
Magvari. ori Arpad Szanto. Ale; 
xandru Cătană care în luna mai 
au economisit 268 și, respectiv', 
230 litri benzină? Fără îndoială, 
în rîndul celor care sînt hotă- 
rîți să facă din coloana tinere
tului o coloană a bunei serviri 
a publicului, a gospodăririi cu 
sttnț de răspundere â avuțifei 
obștești. ♦

MIRCEA BORDA

Prin Săliștea trece un riu

C. R. CONSTANTINESCU

(Urmare din pag. I)

revistei scriitori contempo
rani dialoghează cu prima 
vîrstă lirică. Colegii de Vlrs- 
tă din întreaga țară ai no~ 
eților redactori colaborează 
la succesul revistei. „Ne-am 
gindit chiar la o tabără pe 
timpul vacanței și sperăm 
să o realizăm" ne spune 
prof. Grigore Iuga, directo
rul școlii. „Să o și facem", 
zise scurt primarul ion 
Vlad, omul care de două de
cenii are grijă de treburile 
satului. „Pămintu-i bun de 
blide la noi, el nu-i avere. 
Averea satului sint brațele 
oamenilor. Peste 700 case 
noi, 30 săli clasă, laboratoa
re, cămin cultural, aparta
mente pentru cei străini de 
sat. baie comunală, magazie 
inclusiv grădină de vară si 
cofetărie, zece kilometri de 
trotuare-asfalt, motel etc. 
sint mindriile comunei".

Acoperituri roșii, ziduri 
albe, ferestre de lumină din 
care pleacă zvonul munților,

Spre dealuri. Cintă studenții 
satului la nunta colegului lor 
Grigore Chiș, cintă dascălii 
la nunta surotii mele, Anu- 
ța. Vor trece împreună prin 
poarta familiei avind alături 
un riu tinăr și viu al oame
nilor. Privesc la opinca de 
fier, ascult vocile actelor ca
re-mi vorbesc de arderea sa
tului de către tătari și alte 
hoarde la fel de păgine, 
privesc la cele două monu
mente de lemn ridicate pe 
două dealuri de morminte 
Cu aceleași nume — Vlad, 
Chiș, Iuga și Grad — nle 
căror clopote mușcă înaltul 
cerului, de fapt mă reintil- 
nesc cu statornicia porților 
noastre.

„Cine mă învață un semn, 
prieten îi rămîn pe viață", 
zice o tncrustătură din ca
drul unui stîlp. Sensul po
trivnic nu-i înregistrat pen
tru Că maramureșenii au su
fletul deschis și receptiv 
Spre bine. Fiecare sat in a- 
Cest sens este 0 universitate 
in care fiii voievozilor in o-

pinci învață să crească oa
meni.

Satul s-a schimbat, are 
haine noi pentru că au ple
cat mulți copii in țară să 
prindă învățătură și s-au în
tors și au udat rădăcinile 
satului cu apa vie a Cărții. 
Am fo’ și-oi și, zice satu 
amu... Vorba calmă, ușor 
șuierată, a moșului Bărbosu 
are temei. Am fo și-oi și, 
zic oamenii, porțile, casele. 
Am fo și-oi și, spun cei pes
te 7 000 de locuitori din Să
liștea de Sus. Ei s-au logo
dit cu lumina de azi și-i 
sporesc razele. Pentru că 
fiecare tinăr pînă la treizeci 
de ani trebuie să-și zidească 
o casă, să sape o fîntină și 
să fie tată a cel puțin doi 
copii. Să învețe un semn 
din codul porților și să-l dă
ruie celor ce vin. Prin Să
liștea trece un riu și cei care 
vin ii vor gindi un baraj al 
luminii pe măsură. Pentru 
că energia-i forma de Incin- 
tare eternă, zice un Om care 

a gindit cît un sat.

OSINDA
Manlache Preda nu este numai 

un personaj. Cu intuiție artiști fa 
remarcabilă, verificată îndelung și 
deținînd la ora aceasta, 
Meniul 
Felea.
evident
Nicolâe
giî întregi de film. Se poate

dacă are nevoie de pămînt...“ )
în scopul cunoașterii părerilqr și a gradului de maturitate, 

a gindirii elevilor, precum și in dorința de a contribui -la 
întărirea coeziunii colectivelor de elevi, uteeiști. membri ai 
cercului de filozofie din liceul nostru au întreprins un son
daj de opinie in rindurile celor 34 de elevi din clasele a VII-a 
A și B. pe tema ..Prietenia". El a avut la bază un chestio
nar compus din 8 întrebări, la care elevii au răspuns în scris, 
sub semnătură, și convorbirile individuale purtate cu unii 
dintre aceștia, orientate în următoarele drecții : 1) Consideri 
că prietenie este o necesitate absolută ? De ce ? 2) Ce cauți 
în prietenie ? 3) Ca orice valoare autentică, prietenia trebuie 
prețuită, ocrotită. Ea ii dă omului mult, dar ii și cere. Ce 
fapte, atitudini, împrejurări, crezi că pot contribui la întări
rea prieteniei ? Care dintre acestea dăunează prieteniei ? 4) 
Socotești că ești în stare de o adevărată prietenie ? 5) în 
clasa voastră există prietenii adevărate ? Dacă crezi că dă, 
pe ce socotești că se întemeiază ele? Dacă nu,' de ce? 6) Ce 
crezi că ar. putea contribui la stimularea relațiilor de prie
tenie in clasă ? Dacă socotești necesar, fă propuneri : 7) In 
ce constă valoarea unei legături sufletești ? 8) Ce-i esențial 
îp prietenie? Ce primești ? " ‘Ce dăruiești ? De ce ?

Analiza răspunsurilor a pus 
în evidentă o serie de aspecte 
interesante de care s-a ținut 
seama atît in predarea orelor 
de educație cetățenească, cit și 
în activitatea diriginților 
clasele respective; inclusiv 
activitatea organizației de 
nieri. Ele au avut rolul 
ghid, permițind o mai bună o- 
rientare a activității desfășura
te Cu elevii, fapt care a con- 

. dus la o sporire a eficienței a- 
cestora. Totodată, răspunsurile 
au reliefat bogăția universului 
spiritual al elevilor, pe care, 
deseori, greșim socotindu-i 
drept niște simpli copii, gîn- 
dindu-ne la vîrsta lor fragedă, 
la faptul că personalitatea lor 
este în plină formare. Astfel, 
marea majoritate a elevilor 
(94,44 la sută) consideră că 
prietenia este o necesitate ab
solută, deoarece ,,avind un 
prieten, ai cui să-i destăinuiești 
atît marile cît și micile secre* 
te, ai cu cine să împărți bucu
riile. șl necazurile", „între 
prieteni se stabilesc sentimen
te de încredere, sinceritate, re
lații de ajutor reciproc, au in
terese și preocupări comune", 
„omul este o ființă socială, în
zestrat cu multe calități care 
se perfecționează în cadrul unei 
prietenii. Ea dă un farmec deo
sebit vieții și a avea un prie
ten înseamnă să porți în suflet 
o floare albă, neîntinată și ne
muritoare a adevărului. și a în
crederii".

Chiar șl acei elevi (5,66 la 
sută) care neagă faptul că prie
tenia este o necesitate absolută, 
socotind că există alte legături, 
relații, preocupări mai impor
tante. care oferă o satisfacție 
mai mare decît prietenia. iși 
dau seama că „cei fără prieteni 
vor avea de suferit din pricina 
singurătății"- în lond și aceste 
răspunsuri - ——

la 
în 

pio- 
de

rea și simpatia lui".
Esența comună a acestor răs

punsuri, mai mult său mai pu
țin complete, arată că elevii se 
pot ridica la o înțelegere co
rectă a noțiunii de prietenie și 
a rolului pe care ea îl poate 
juca în munca și viața fiecărui 
om.

Experiența lor de viață, deși 
modestă, i-a condus la conclu
zia că faptele, atitudinile |i 
împrejurările care dăunează 
prieteniei sînt: nesinceritatea, 
neîncrederea, jignirea. încerca
rea unuia de a profita de pe

dovedesc o recu
noaștere a utilității prieteniei. 

Referitor la ceea ce caută 
fiecărft într-o prietenie, răs
punsurile sînt aproape identice : 
înțelegere. stimă, sinceritate, 
devotament, omenie, afecțiu
ne, sprijin moral, ajutor pen
tru că „prietenul la nevoie se 
cunoaște", „o oglindă a sufle
tului meu, o fire la fel ca a 
mea", ..prietenul este omul de 
lingă tine cu care îți înfrățești 
eforturile în muncă, la învăță
tura, in care ai încredere și 
care te înconjoară cu înțelege-

urma celuilalt, îngîmfarea, bîr- 
fa, egoismul, subapreoierea, ne- 
acordarea sprijinului la nevoie, 
solidaritatea prost înțeleasă 
(suflatul, copiatul), lipsa de dis
creție, de tact, minciuna, ipo
crizia, lașitatea, invidia. lipsa 
respectului reciproc, prezența 
interesului in prietenie, com
portarea necorespunzătoare in 
societate și la locul de muncă, 
lipsa de recunoștință, lenea, 
absență simțului datoriei, indi
ferența deoarece ..prietenia este 
ca o floare gingașă, care, dacă 
nu este îngrijită, piere". Dim
potrivă. elevii afirmă că pot 
contribui la întărirea prieteniei 
faptele, atitudinile și împreju
rările opuse celor indicate mai 
sus. adică tocmai acelea pe care 
se întemeiază prietenia.

Toți elevii consideră că sînt 
capabili de o adevărată priete
nie. mulți dintre ei puțind e- 
xemplifica cu relațiile lor de 
prietenie pe care le au cu o 
persoană de acela»! sex (elev 
sau elevă, după caz), din clasă 
sau din afara acesteia. Priete
niile din clasa (predomină la 
clasa a VII-a A unde colectivul 
de elevi este mai închegat) sa 
întemeiază tocmai pe acele e- 
lemente care întăresc o prie
tenie. Evident, ele ar fi mai 
numeroase dacă nu ar interveni 
factorii care exercită o influen
ță nocivă asupra lor. cit și da
torită unei insuficiente preo
cupări din partea factorilor e- 
ducaționali in această direcție. 
Merită să fie reținute opiniile 
elevilor în legătură cu faptele 
și acțiunile care ar contribui la 
stimularea relațiilor de priete-

nie lâ flecare clasă $i câre au 
valoare de concluzie și de sar
cini pentru noi : ajutorul dat 
celor slabi de către elevii buni 
la învățătură atît în efectuarea 
temelor, cit’ și atunci cînd ei 
n-au înțeles anumite probleme; 
participarea ab’tivă a'tuturoit e- 
levilor la activitățile extrașco- 
lare : excursii, vizionări de 
spectacole, fhuhcă patriotică 
etc; existența unor pasiuni co
mune, prezența respectului co
legial; evitarea concurențelor 
exagerate, cultivarea spiritului 
de omenie, a urbanismului ete.

O întrebare care a pus în di
ficultate pe unii elevi a "fost a- 
ceea care le cerea să indice în 
ce constă valoarea unei legături 
sufletești. Totuși, o bună parte 
dintre ei au răspuns : ..Dintr-un 
prieten îți faci cea mai apro
piată rudă sufletească, priete
nul adevărat face parte ; din 
tine, din ființa ta". „constă în 
dragoste și înțelegere deplină", 
„este un imbold pentru prie
teni. dindu-le curaj și încredere 
în ceea ce vor să făurească îh 
viață, devenind mai utili socie- 
tătii".

în Sfîrșit, răspunsurile la ul
timă întrebare demonstrează a- 
ceeași maturitate de gîftdire si 
seriozitate, precum și efectele 
educației sănătoase primite in 
familie și școală. Astfel, ei (94.17 
la sută) consideră că esențial 
in prietenie este „ceea ce dă
ruiești și ceea ce primești, a- 
dică : sinceritate, dragoste, în
credere. înțelegere $i respect" 
pentru că. așa cum amintește 
un elev. N. Iorga spunea : „Cei 
care vor prietenia fără a da 
nimic in schimb, sînt hoți de 
suflete". Există și păreri (5.83 
la sută) care învederează o în
țelegere limitată a raportului 
dintre ceea ce primești și ceea 
ce dăruiești în cadrul relațiilor 
de prietenie, conceplndu-1 ca 
up schimb economic, de bunuri, 
punînd pe primul plan intere
sul. de pildă : „Dacă dai și nu 
primești nimic* ești nemulțumit. 
Iar dacă nu dai, prietena este 
nemulțumită. Numai schimbul 
egal le poate mulțumi pe a- 
mindeuă". Această poziție este 
combătută de răspunsul _ altui 
elev, care arată : „Adevăratul 
prieten dă mai mult decit pri
mește. Primește, de fapt, mul
țumirea sufletească... Prietenia 
nu se măsoară după cit pri
mești și după cit dai, ci după 
felul în care dai sau primești. 
De la prietenie nu trebuie să 
aștepți avantaje materiale sau 
alte foloase" (Ionaș R.).

în concluzie, analiza răspun
surilor. făcută la fiecare clasă, 
reluarea unor probleme în ore
le de educație cetățenească, de 
dirigenție. cit și în ședințele 
detașamentelor de pionieri, a 
permis o mai bună înțelegere și 
a altor aspecte care privesc sen
timentul de prietenie, ceea ce a 
avut o înriurire pozitivă asupra 
relațiilor dintre elevi.

Prof. ION CODRU
Liceul nr. 36, București

chiar că în momentele cheie, 
Manlache Preda spune rolul alb, 
obosit, ca la o primă citire sau la 
o prea îndelungă, repetată pînă 
cind oMesia devine - canon- șt ca- 
nonul prindă cetire. Maalache- 
Preda este țăranul român. Țăranul 
român care a făcut ocnă pentru 
Că in 19*7 a ucis. pu_ securea pe 
boier, țăranul român care duce 
războiul din 1918 In prima linie, 
țăranul român care se întoarce 
acasă și găsește casa pustiită, pă
timirea la care este sortit intactă, 
boierul altul — la locul lui, cu o 
âltă Nadinâ care-1 oslndește si ea 
eu patima ei răscoaptă de plictis 
și exasperarea „vieții la țară". 
Toate reperele literare idilice cad, 
omul Iși urci Golgota lui, filmul 
urcă pe o scară de biblie profană 
și indîrjită in ură. omul va muri 
pe cruce, secerat de gloanțe, mur- 
murind ..grijania ei de viață..."

Filmul lui Sergiu Nicolaescu ni 
â-a părut surprinzător, excepțio
nal. El trece mult dincolo de 
„Velerim și veler doamne", (sce
nariul aparține lui Sergiu Nico
laescu în colaborare cu inginerul 
de Sunet I. Salamanian. care-și 
face un excelent debut ca atare). 
Psihologia lui Manlache Preda este 
6 psihologie colectivă, uriașă, ano
nimă, nu ca o . doirtă de jale,, ci 
Ca doina de jale. El a ucis justi
țiar în 1907. dar refuză „crime", 
in 1920. crima pusă abil la cale de 
âceâstă 'nouă Nadină, mult mai 
tafinată. care ucigîhdtr-și’Sdțtfl/ ser 
tăzbună pe plictisul în care o țin
tuiește și rămîne în același timp 
unică moștenitoare, care știe că 
Manlache Preda va fi bănuitul și 
osînditul — doar „ocnașul" a mai 
ucis un boier — și-și răzbună în 
felul acesta „dragostea" refuzată, 
dar iși exercită și mandatul de 
boieroaică, de dușmancă a țăranu
lui. Boieroaica nu este deci o na
tură duală, psihologia ei este per
fect constituită și unitară, ceea ce 
Aime Iacobescu reușește să rejeve 
âdmirabil. Criminală în plan 
ffmîin. ea este criminală în planul 
speciei, al clasei sociale. De altfel 
în filmul acesta nu vom.întîlni 
naturi duaîe. este acolo o atmos
feră de „Năpastă" și ..Baltag", de 
fiicllie în univers mioritic în care 
nu se întîmplă nimic imprecis, 
inexplicabil, insolit. Nu numai 
că Manlache Preda are un des
tin de chinuit, de calvar, dar 
ăl știe aceasta. Fatalismul iui nu 
este însă asiatic și forma lui de 
activism este îndîrjirea urii sale. 
Patima devoratoare, fanatismul 
iubirii. Ruxandrei nu face din ea 
un personaj primar ci esențial. Ea 
Iși „gîndește" iubirea alegîndu-și 
partenerul. Odată ales, nu mai are 
Ce gîndi. Simte. Rol greu, pe care 
Ioana Pavelescu îl străbate gîfîirid 
de efort, dar de data aceasta efor
tul e bine venit, orice patimă e 
grea. Destinul de hăituit al soartei

se desfășoară pfentru Manlache 
Preda năucitor. De aceea, 
revenim, faptul ; că actorul tre- 

------- .1 «L.J e „alb"* 
efect exceptional. eC 
: liniștea lingă fe- 
in pădure, o liniște 

și trecătoare, ca un 
ai nțbrții. Manlache

icvdimi, idjjiui . Cct ac 
ce prin momente cind ară ufE ’ - • « ■

i - îșâ găsește 
<- mele- și 

dureroasă 
preludiu ■ .. _______
Preda are un Sinonim, bătrînul de 
la canton. Rol de căpătîi pentru 
Ernest Mâffei, băiririul de la can
ton este Manlache — care prin- 
tr-un miracol a supraviețuit pînă 
acum, dar care, și el, are parte 
de o moarte violentă, venită din 
mina jandarmului. Ca deobicei 
extraordinar, jandarmul în inter
pretarea lui Dinică. Mârele actor 
realizează rolul folosind ___
nuanțele posibile și chiar toate 
clișeele, pentru câ și clișeele intră 
într-o noțiună. ....

Lucrul cel mai . remarcabil 
pe câre-1 retiȘește ■„ : Jfeergiu Nfr 
colaescu — dub<; aresț film, cine 
mai avea dubii -«-oa*..se găsește 
în fata urtui ărtîSt^âUtentic 
voit să accepte • evidența — este 
ilustrarea divorțului total dintre 
cele două medii antagoniste. Cele 
două lumi nu vorbesc aceeași 
limbă. Nici un dialog nu este cit 
putință. Nici măcar dialogul urii. 
Ura se exercită și atît. Această 
realitate este demonstrată cei mai 
pregnant prin personajul procuro
rului. interpretat chiar de Sergiti 
Niâolaescu. Procurorul este chiar 
fostul căpitan din război al iui 
Manlache. pe care acesta l-a saL- 
vâf de la moarte. Procurorul este 
poate fiu de țăran — acest domh 
impecabil, elegant, tăios, uri fana
tic ăl justiției, un măre jurist. El 
„simte" de unde vine duhoarea 
crîmel și urmărește prinderea 
fugitului Manlache tocmai pentru 
a-I salva, pentru a prinde adevă- 
rățlf făptași tocrrtiți de ..cucoană". 
Dar Manlache nu înțelege. Man
lache fuge de el. Procurorul, cu 
hainele lui impecabile, cu limbajul 
lui de domn. îi provoacă un refuz 
tragic. o neîncredere ancestrală 
care îl face să-și urmeze destinul 
implacabil. în care femeia și co
pilul îi mor. el urcă cu crucea 
imensă GOlgota ltii de țăran (alu
zie nu atît biblică cît argheziană) 
si acolo, pe brațele crucii unde iși 
înniormîntase tot ce avea pe lu
mea asta, va muri și el blCste- 
mînd.

Toate acestea se văd în pateticul 
film al lui Sergiu Nicolaescu. Se 
simt. Acestea și încă multe altele. 
Stăpînit de mări efluvii, cu zbo
rul foarte sus, filmul lui Nicolaes
cu — care nu e lipsit de miel gre
șeli sîcîitoare, Nicolaescu e un 
artist autentic dar neglijent — se 
impune ca o realizare profundă, 
originală, plină de grele sensuri.

SMARANDA jelescu

toate

:el mairemarcabil 
retiȘește „ .ÎȘergiu N1*- 
dup^acesț 
dubii :

INSTITUTUL AGRONOMIC „ION IONESCU DE LA BRAD" 
IAȘI

ANUNȚA
scoaterea la concurs a postului de șef de lucrări la Facul

tatea de zootehnie și medicină veterinară, catedra clinici, dis
ciplinele toxicologie, toxiceze ; patologie și clinică medicală, 
poziția IX/12.

Candidații vor depune la secretariatul rectoratului din aleea 
M. Sadoveanu nr. 3. în termen de 30 zile de la data publi
cării acestui anunț In Buletinul Oficial, cererea de înscriere, 
împreună cu actele prevăzute în Legea nr. 6 privind Statutul 
personalului didactic din Republica Socialistă România pu
blicată în Buletinul Oficial — partea I, nr. 33 din 15 martie 
1969 si în Instrucțiunile Ministerului Educației și Invăță- 
mîntului nr. 84 339/1969.

Cei care funcționează într-o instituție de invățămînt su
perior sînt obligați să comunice în scris, rectorului acesteia 
Înscrierea la concurs,

Concursul se va ține în termen de 60 de zile de la dată 
expirării termenului de înscriere.

ÎNTREPRINDEREA de utilaje și piese de schimb 
cu sediul in București, Bd. Armata Poporului nr. 6,

•) Ancheta cu acest titlu a fost 
publicata în ziarul nostru, nr. 8388 
din 11 mai 1970.

recrutează tineri pentru calificare în meseriile de 
strungari, lăcătuși, turnători-formatori.

De asemenea, întreprinderea încadrează macaragii, td- 
pitori metale feroase și neferoase, turnători-formatori, 
mecanici locomotivă Diesel și muncitori necalificați.

Relații suplimentare la sediul întreprinderii (troleibuze 
90. 93. mașini 36, tramvaie 13, 25) șl la telefon : 3121 10 
interior 160. 162.

IARA, LA SCARA DE UNU PE UNU
(Urmare din pag.

cu insistență in minte: 20, 
20, 20...

Iată, dirigințti citesc catalog 
gele.

Și, în ordinea strigării; nece
sarul, așteptatul, firescul ra
port : inginer, profesot, ingihef, 
inginer, medic, tehnician. Unde ? 
La Craiova, la un liceu indus
trial, pe un șantier în Con
stanța, la un S.M.A. din jude
țul Botoșani, în Roșiori-Teleor- 
tnan, în cadrul unei direcții de 
poștă. Intr-un anume fel, ui ir 
m&ginea țării la scară redusă, 
reprezentată prin acești tineri 
bărbați ale căror fapte, însă, se 
rotunjesc deplin, lâ scară unu 
pe unu. Participanțli la întâlni
re au venit bine pregătiți, cum 
n-au făcut-o poate niciodată în 
anii de școală. Și e firesc să 
fie așa, ei participând astăzi la 
o lecție pe care au InVățat-o lâ 
Școala muncii și vieții, a înalte
lor răspunderi sociale.

Și, din nou catalogul... bragâ- 
mir Caius, asistent Unlversitir, 
doctor în medicină, povestește 
despre rezultatele cercetării sa
le științifice puse in slujba Vie
ții oamenilor. Gîrniță Ion tăie 
drumuri în munții Vitcei ; el 
este cel care a croit cărări de 
piatră constructorilor de pe Lo
tru și care are la activ citeva 
poduri șl Viaducte de pe Trans- 
făgărășan. Vătășescu Anton se 
înscrie, într-un anume fel, prin 
munca si de 15 ani, drept o 
prezență in casa fiecăruia : mul
te din piesele-bijuterie de 
aparatele noastre de radio 
televizoare sint produse 
I.P.R.S. Băneasa, al cărei

la 
fi 

la 
di" 

rector tehnic este. Geologul-scri- 
itor Ion Lazu aduce la întâl
nire miresme din toți munții și 
toate clmpiile tării, străbătute 
cu pasul in căutarea bogățiilor 
pămîntului. Pentru toți, cei 20 
de ani sint ani plini de sa
tisfacții și toade. ani topiți în 
noua istorie a tărfi. la a cărei 
Ctitorie au participat cu tot ela
nul brațetor și minții.

Dar nu-i neapărat nevoie de 
un drum In țară, pentru a-i cu
noaște țării chipul, tniăși aici, 
in locul care eu 20 de ani iti 
urmă însemna o urbe prăfuită,

poți lua astăzi pulsul prezentu
lui. In mai puțin de 12 ani, Sla
tina a devenit cetatea alumi
niului rom&nesc. adăugindu-șl 
toate atributele centrului mun
citoresc modern. Și se cuvine 
să-i amintim pe acei absolvenți 
care, răminind mai departe lo
cuitori ai orașului, au pus umăr 
de nădejde la înălțarea lui t 
Georgescu Ion, tehnician la în
treprinderea de aluminiu ; Voi- 
cu Traian, inginer la aceeași în
treprindere ; Bratu Sever,, me* 
die la noul spital; Aldea Ion, 
tehnician ; Istrate Florea șî Rai- 
cu Ion, economiști; Iliescu. .An-: 
gel, inginer agronom ; Bărbu- 
lescu Mareei, profesor la liceul 
cate găzduiește întâlnirea. Aici,

pe baricadele looilui natal, lup
ta a fost parcă mai avintttă, dă
ruirea wai amplă. Aducind 
cuvint de laudă școlii, dascăli
lor cate i-ău formăt, participan
ta la întâlnire au adus cuvînt 
de recunoștință patriei, societății 
socialiste, care le-a oferit con
dițiile optime de afirmare și 
împlinire.

...Soneria electrică vestește 
sfirșitul orei, odată cu sunetul 
prelung al unei sirene care a- 
nUnță schimbui II de uzină. Est# 
sfirșitul emoționantei ore de 
clasă și bilanț, deschizind pers- 
■pectiva unor noi ani de fapte Și 
izbinzi pe trunchiul virstei fie
căruia, de înălțătoare victorii pe 
trunchiul de aur al pâtriei.

Baza materială a culturii
de masă

(Urmare din pag. I)

ll 000 volume. Noutățile sînt adu
se fără întirziere, iar Elena loan, 
bibliotecară cu o vechime de 25 
de ani, organizează lectorate, 
seri de poezie, prezintă recenzii, 
discută cu tinerii. Nu ne-am 
propus însă să vorbim în rin
durile de față despre baza ma
terială ci despre modul in care 
este organizat timpul liber. Am 
adresat unui humăr de 90 de ti
neri. din 7 câminâ aparținînd 
C.C.H.F.A.. z.t.l.
Șantierului naval, citeva între
bări : Cine
nerilor cărțile, filmele și pie
sei» 
s-au 
lor ?
ții® >
tenii — 18 e colegii — 24 • alte 
surse (rude, profesori. întimplă- 
tor) ~~
Cine
• nimeni — 36 • colegii —
• prietenii — 22 • alte surse — 
9 • afișele, reclama TV — 6 ; 
Cine le recomandă piesele de 
teatru : • nimeni — 19 • colegii 
— 10 • prietenii — 9 • alte

I.J.C.M.. C.P.L. și

le recomandă ti

de teatru, ce acțiuni 
bucurat de aprecierea 
Cine le recomandă câr- 
• nimeni — 35 • prie-

— 11 • biblioteca — 2 ; 
le recomandă filmele :

15

M.I.C.M. - C.I.U.T.C.P.M.
ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ CHIMIC „GRIVITA ROȘIE' 

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

ÎNCADREAZĂ URGENT:
in conformitate eu prevederile Legii nr. 12/1972 și 57/1974

Șef atelier sculări»
Mecanici locomotivă Diesel 
Electricieni auto
Lăcătuși construcții metalice 
Muncitori necalificați

Relații suplimentare la telefon 65 40 90. interior 300.

UNIVERSITATEA POPULARA A ORAȘULUI
BUCUREȘTI

CASA DE CULTURA lună și de 2 luni, încep
A SECTORULUI I la data înscrierii

str. Slătineanu nr. 16 — COSMETICA,

Anunță deschiderea în — AUTOAPARAHE
continuare a următoarelor ■— FOTO (alb, negru și
cursuri : tblor).
— DACTILOGRAFIE - SE- — BATERIE (percuție).

CRETARIAT TEHNIC
Informații zilnic la tele-

— cursuri intensive de 1 fon i 11 98 68.

surse — 9. (O mare parte din 
căminiști nu se duc la teatru). 
Au fost apreciate : joile tinere* 
tuluif la care s-a renunțat, ac* 
țiunile de muncă patriotică, dis* 
cutiile pe diverse teme.

Răspunsurile arată o viață cui* 
turală săracă și schematică. Ti* 
nerji au criticat lipsa de iniția
tivă, dezinteresul și iipsa de 
răspundere din partea celor in
vestiți cu sarcina organizării 
timpului liber al căminiștilor. 
Principala cauză care determină 
o atare stare de lucruri 6 consti* 
tuie desconsiderarea cerințelor 
căminiștilor. Un membru al co* 
mitetului U.T.C. de la Șantierul 
naval ne spunea senin : „Noi nu 
știm ce place tineretului. De 
unde să știm nivelul lor de pre* 
gătire ?“ Și adaugă zimbind : 
..Știți, copilul care nu plinge..." 
De ce nu se cunoaște ce Vor ti* 
norii ? Au ei niște pretenții ie
șite din comun ? Nu. Tinerii vor 
să folosească plăcut și eficient 
timpul liber, să nu fie îndemnați 
să-I petreacă prin circiumi sau 
pe străzi. Dacă propunerile lor 
ar fi fost cunoscute, și trebuiau 
să fie. s-ar fi putut organiza ac* 
țiuni bune, interesante. Iată cite* 
va dintre acestea : • seri -cultu* 
ral-distractive — 25 • acțiuni 
sportive — 20 • muncă patrio* 
tică — 18 • concursuri profesio* 
nale și de muzică ușoară — 27
• întilniri cu juriști, medici — 
15. Cerințele tinerilor sînt pâ 
deplin justificate avind în vedere 
preocupările lor. problematică 
de care se interesează. în acest 
sens s-au tăcut propuneri pen
tru organizarea unor dezbateri 
pe teme de politică internațio
nală. înființarea unor brigăzi ar* 
tistice, a unui cenaclu. N-au 
lipsit serile literare, joia tine
retului, informările politice.
• „Să se confecționeze" pentru 
vară 2—3 mese de tenis care să 
se amplaseze in spatele blocului 
(Ștefan Alexandru — Șantierul 
naval) • Simpozioane și joia ti* 
neretului" (Georgeta Dumitru -* 
C.C.H.F.A) • „Seri de dans, 
concursuri pe diferite temș : 
„Să ne cunoaștem județul", „Me
seria — brățară de aur" (Elena 
Hodor, Direcția județeană dru
muri și poduri — căminul 
C.P.L.). Cine trebuie să ascult* 
aceste propuneri, să le curtoască 
și să acționeze ? Cei pe care ti
nerii i-au numit : comitetul dă 
cămin, comitetul U.T.C.. sindica
tul. Și, nu încape îndoială, ei 
înșiși.
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BUZĂU:

AU ÎNCHEIAT 
SECERIȘUL 

GRIULUI

PE FRONTUL RECOLTEI
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ;-------- :------ ----- —

(Urmare din pag. I)

Comitetul județean Buzău 
al P.C.R. a trimis C.C. 
11 P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, o telegramă in 
care se raportează că mecaniza
torii. lucrătorii din întreprinde
rile agricole de stat, țăranii 
cooperatori si specialiștii coope
rativelor agricole de producție 
din județul Buzău, au încheiat 
secerișul griului.

Muncind cu pasiune, dăruire 
$i abnegație pentru stringerea 
în perioada optimă și fără pier
deri a tecoltei de griu unitățile 
de stat si cooperatiste au reali
zat o producție bogată. De a- 
semenea. a fost insămințată în
treaga suprafață prevăzută pen
tru cultura dublă de porumb și 
peste 80 la sută din cea des:;- 
nafă culturilor furajere.

Oamenii muncii de pe ogoa
rele județului, sub conducerea 
organelor și organizațiilor de 
partid, au efectuat. totodată, 
lucrările de întreținere a cultu
rilor prăsitoare, in vii și livezi 
in legumicultura, asigurind suc
cesul recoltelor de toamr.ă.

Vă informăm, mult s* ms:e 
tovarășe secretar general, se 
spune in telegramă, că oină 
prezent unitățile agr ro’e c n 
județul Buzău au livrat circ- 75 
la sută din obligațiile ia f>-.- 
dul de stat, iar in următoarele 
zile vor încheia această «?*••.-- 
De asemenea, au fost kia*e mă
suri pentru livrarea unor cali
tăți suplimentare de --
fructe și alte produs* a grea?.- 
mentare. contribuind a;:< ia o 
mai bună aprovizionare a mou- 
lațieii așa cum se prevede in 
Programul elabora* d.n m; na
tiva și sub directa dumneavoas
tră îndrumare, privind produce
rea și desfacerea bunurilor ce 
consum in perioada 1976—19*0.

Vă asigurăm, mult sr.ma:e 
tovarășe Nicoiae Ceausescu că. 
mobilizați de minunatul dum
neavoastră exemplu, de inCâzâ- 
rat patriot revoluționar, organi
zația județeană de partid, ?ori 
oamenii muncii din județul 
Buzău, vor acționa cu toată e- 
nergia. cu toată dăruirea pen
tru înfăptuirea măsurilor s’.ab.- 
lite de recenta Plenară a Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, a indicațiilor pe 
care ni le dați permanent, in 
vederea realizării exemplar* a 
sarcinilor ce ne revin din Pro
gramul adoptat de Congresul al 
XÎ-îeâ al partidului.

recolte de furaje sau legume ge 
impune. în special p? tărierturile 
amenajate pentru irigat, recupe
rarea neintirziată a restanțelor. 
Sporirea vitezelor la semănat se 
poate realiza prin , eliberarea 
suprafețelor de paie, unae este 
necesar să se lucreze în două și 
trei schimburi și să se inițieze 
ample acțiuni cu toți locuitorii 
satelor, in special cu tinerii.

• IRIGAȚIILE cu toate mij
loacele gospodărești acolo unde 
pâmîntul are nevoie de apă !

Mii de tineri participă in aceste 
zile in ampla bătălie care se dă 
contra secetei. Aspersoarele și 
ntotopdmpele funcționează ne
întrerupt ii și noapte. Ca ur
mare. planul de udări a fost 
realizat aproape iniir.irefeinte pe 
o perioadă de o săptâmir.ă : 
peste 300 ftifi hectare. Prîr. or
ganizarea temeinică a muncii, 
prin utilizarea la maxima capa
citate a utilajelor și antrenarea 
tuturor gospodarilor satelor la 
muncă in cimp. pe întreaga du
rată a zilei, ritmul lucrărilor 
poate fi sporit, condiție hotărî- 
toare pentru soarta producțiilor.

DUPĂ SECERIȘ- 
SEMĂNATUL CULTURILOR

DÎMBOVIȚA

SUCCESIVE
Din datele centralizate la 
HUI județului Dîmbovița re 
i in unitățile de stat și coc

..Hm
“speriat

iatacm.

Pet

Echipe de tineri ia

PLANTELE AU NEVOIE
DE APĂ... NU DE CONSTATĂRI

Șl PROCESE VERBALE
de canal." Toate aceste hectare 
au fost însămințate] în primă1", 
vară, dar culturile £e află acum 
sub apă. Din relatările făcute- 
ăm înțeles că mai rhulți tova
răși de la TCIF s-au deplasat la 
fața locului, au constatat, au 
întocmit procese verbale, ba au 
și executat niște qanale de de
secări. insuficiente însă pentru a 
cațita întreaga cantitate de apă 
ce se irosește. Datiă fiind situa
ția existentă în prezent, orice 
comentarii sînt de prisos. De a- 
ceea trebuie trecut hotărît la ac
țiune prin fapte concrete. ..efi
ciente care să asigure în cel mai 
scurt timp apă la rădăcina pîân- 
telor.

■emperaturilor ridi
cate dir. ultima vreme și a pre
cipitațiilor in car?i tați insufi- 
c: .-.te. ir. majoritatea județelor ■ 

umiditatea din sol a scă- 
rmele prevăzute. Toc

mai de aceea membrii coopera
ră Conducerile C.A.P.. I.A.S.. 
ceilalți factori de răspundere 
au lua*, rr.ăsuri in vederea folo
sul: eficiente a fiecărei surse de 
ană. .Am prezentat, in acefct 

ivind participa
rea ur. ---- număr d’ locui
tori a: sat lor la acțiunile de 
udare in risc rmele de irigații, ca 
motopcsnpiștl și udătofi sau că- 
rind apă cu eăiesta. S-au găsit 
•'fote f ^p^dârești in vederea 
rr.mueru aoe: pe cimp. către 
- ----- To-.-* acestea au fost
•."■v *>■* car0 le-am urmărit și în 

■nul d? iri- 
ratu C-7-T«=-Gaiicea Mare din

5 - •- ca»
wrtlntea maxima in cele
-4 d» or» ale zilei ? „Nu". răs- 
jyur.de eatețoric Nicolae Epure, 
i“g '•f la C-A-P. Ge.’iceâ-Mnre. 
S a-ru —.Chiar dacă a 
trecut apt rupe un an de la pu- 
r.erea ir. funcțiune a sistemului, 
mai trese l-.câ multe necazuri : 
in—rejustiCcate de apă, 
ttefe-rirun: ’.a rețelele interioare.

----- sparte), de- 
fberiur.: la stațiile d?
r»-----are. Vr. exemplu in acest
-punctul SPP- 

T7 sade dfori’â unei avarii la , . c T ------- - . arjpj --r,
ploaie nu funcționează de a-

3 sâptifliini. De aici con- 
ctuzLa : răriri!» de pe 900 ha 
na. poc beneficia de apa aut de 
n*e»<’ră. mai ale<. in aceste zile. 
c-*m>-» ±c teren ruprfhzind 
II na 10 ha floarea
saarerjt 15 ha griu. 30 ha viță 
de t-r rm ro-r-om’»» total. Si 
aceasta da‘crită unor lucrări de 
■afet cablate efectuate ia ca- 
nah:l mac5*ral (mai exact a 
ftaSn: feri r.ecorespunzătoare) 
care au drept urmări infiltrații 
pwterruce ce pot fi văzute 
fără efort și a 580 m distanță

PE WEREW MIMĂ PATRIOTICA ALE TiNEfirTilI U!
• Aproximativ 2 000 de tineri 

sînt prezenți zilnic pe cele 5 
șantiere locale de muncă patrio
tică deschise cu o lună in urmă 
in județul Neamț la următoa
rele obiective : noul stadion și 
kartodromill (unde se efec
tuează lucrări de terasar?. săpa
turi. transportat p&mint etc), 
r.oul local al Liceului metalur
gic (lucrări de nivela* teren, să
pături la fundații, transport de 
materiali). internatul Liceului 
de chimie industrială, toate din 
Ronian. amenajarea camoindului 
de la Ștrandul tineretului și 
Aleea tineretului din Piatra 
Neamț precum și la lucrările 
de sis*?matizare din zona Dăr- 
mânești-Nbrd a municipiului 
Piatra Neamț unde «e execută 
finisarea construcției unui com
plex combrria! si se lucrează la 
amenajarea aleilor dintre blo
curi. (Ileana Podoleann)

• In ultima perioadă, peste 
250 de tineri brăileni au parti
cipat la lucrările de construcție

grădinițs din car: erul Hi
podrom. creșei ..1 Mai". inter
natului Liceului ..P. Cerna*:., ria- 

bazinului olim
pic. școlii UCECOM. în județ.

tinerii din comunele Ia nea. 
Măxineni și Gemenele au lucrat 
la întreținerea canalelor de iri
gații și executarea lucrărilor dfe 
sezon. în fiecare zi au loc altte 
și alte acțiuni. La I.U.G. ..Pror- 
giesul" s-a lucrat la stivuirea 
cherestelei și la săpatul șanțului 
de aducținne a apei la căminul 
de nefamiliști (10 000 lei econo
mii). la C.C.H.F.A. s-au colec
tat. intr-o săpțâmmă. 60 tone 
deșeuri de hirtie și cartoane ne
cesare fabricii de maculatură. 
To*, aici. in timpul liber, s-a lu
crat la repararea mașinilor și 
instalațiilor de la fabricile de 
hîriie, supercord. celofibră, re
generare. (Lidia Popescu)

• Perie 15 0W de tineri bato* 
șâneni conștituiți in brigăzi de 
muncă patriotică au participat 
zilele ?rîn cadriii campa- 
niei agr role, la lucrările de in2- 
treținerea culturilor și de recol
tare a legumelor pe o suprafață 
de perie 800 hectare. De aseme
nea. ei au recoltat năioasele de 
p? 18 hectare $i au întreținut 
6! 7 hectare pășuni. Valoarea Iu** 
crăriler executate -de brigăzile 
de tineri depășește 240 mii lei. 
în această acțiune deosebit de

importantă pentru urgentarea 
lucrărilor din agricultură s-au 
evidențiat tinferii din comunele : 
Vlăsinești. Bucecea, Ripiceni, 
Văculești, Păltiniș. (Ion Atudo- 
roaiei)

• Tinerii din comuna Crucea, 
județul Constanța,- au hotărit ca 
in fiecare zi de duminică să 
participe la acțiuni de înfrumu
sețare a satului prin muncă pa
triotică. Toate acțiunile lor se 
desfășoară sub genericul „Satul 
nostru, oglinda noastră". Pînă în 
prezent tinerii comunei au plan
tat pe marginea șoselei 10 000 
de trandafiri care aduc un pluș 
de frumusețe așezării. (Lucian 
Crist ea)

• în ultima perioadă. în mu
nicipiul Cluj-Napoca și orașele 
județului Cluj au fost organi
zate ample acțiuni de muncă 
patriotică pentru colectarea de- 
Sfeufilor metalice, plantarea de 
puieți și întreținerea, zonelor 
verzi din localitate. Numai în 
municipiul Cluj-Napoca au par
ticipat la acțiuni de colectare a 
deșeurilor de la populație peste 
6 000 de tineri. Acțiunea a avut 
drept rezultat colectarea in ul

timele zile a 15 500 kg fier vechi 
și 8 000 bucăți sticle și borcane. 
De asemenea, pe șantierele con
siliului popular municipal Cluj- 
Napoca. din cartierele Mănăștur. 
Becaș, Gheorghieni și de la pe- 
pihierele de pe dealul Sterp âti 
participat peste 3 000 de tineri 
realizind lucrări de muncă pa
triotică în valoare de 300 mii lei. 
(Gh. Popescu)

• 90 tone fier vechi, 2.5 tone 
Hirtie și 4 200 bucăți de amba
laje (sticle și borcane), iată bi
lanțul ultimelor luni rezultat din 
acțiunile de muncă patriotică 
efectuate de uteciștii de la în
treprinderea de rriâșini electrice 
București, bilanț care reprezintă 
îndeplinirea a peste 80 la sută 
din planul anual. (Tomă Slă- 
noiu).

• 6 000 de ore de muncă pa
triotică în valoare de 16 mii lei 
au efectuat cei peste 1 000 de 
tineri din comunele Scornicești. 
Sprincenăta. Fărcâșeie șî Deve- 
selu. județul Olt. care au redat 
circuitului agricol o suprafață 
de 20 hectare teren. (Dumitru 
Fugara).

—
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Prima medalie pentru eulbrile 
sportul românesc ne-a a<* 
plina pe care la ora ac 
pentru rezultatele el 
laureată au făcut pane 
Ungureanu. Georgeta Gj 
Grigdraș, Mariana Con. 
gimnastică — m urma anei 
Intr-o confruntare cu elt 
sport, a urcat pe treapta a 
pice, cucerind medalia de 
bună performanță noblndr 
din istoria participării lot 
chenul — locul 
sele de azi ale 
tâm pe fetele 
de la distanță. 
Sâ aducem laude 
pregătit atit de b 
și autoritate Intr- 
de frumos, tom 
comportarea I 
dintre cele m 
pinesc și «-per. 
se eu cit la 
Notele foar 
tuale opțiuj 
cUnuneazâ 
Privind și 
Nadia Cotnâne-i 
tentialâ colecpei 
— și de titluri s 
pei, vine sâ < 
„stele-, ci o for 
fapt, atestă exi* 
de gimnastică.

sint unii 
pe eare

La rindul

CABVLEA

Oj pa

POLO

ard (Fra

polo pe apă a 
calificat pentru

ort>es<e in termeni
i româr.eșu" 
a erolaat in 
■tit pe spec- 

uietind tn permanemâ 
mpede. eâ miile 
hi ^Forum" dtn 
unui numâr spo
nci rtati. sâ vadâ 

ele «e enerție-, cum 
>1 epitete, eiaristti pe 
reprezentanta noistrâ

perfecțiune inegalabile in 
e. cu combinații și exer- 
de o ne bănuită originali- 
din fetița de pe Trotuș, 
>nal si inedit fapt otim- 

n maxime de trei ori, de cât re 
ceea ee no s-a mai intim plat nici- 

manie reahzân ale Nadiei Comâneei nu 
>prl aicu.

GIMNASTICA
în urma 

trate in 
țimnas 
deseou 
Care-$i 
seara 
dual con 
te lor ca: 
Nadia O 
te. urmat 
riiha Tui
— cite 
Ungure; 
>unctet O»g
— 38.975 pune 
(R.D. Germani 
te. Printre fini 
hastele români 
Mariana Constantin 
puncte.

Au fori desemnate, 
menea, primele 6 gimnaste ca
lificate pentru finalele concur
sului special pe aparate ce șe 
Vor desfășura joi. Nadia Coma- 
heci va fi prezentă în finale la 
toate cele patru aparate, la 
două dintre ele intrind in con
curs cu cele mai mari note : la 
paralele inegale cu nota maxi
mă de 10. iar la birnă cu 9.9a0 
puncte. Teodora Ungureanu s-a 
calificat la două aparate : para
lele și birnă.

100 Walter Lambertus și-a ciș- 
at astfel dreptul de a evolua 
cadrul grupelor semifinale, 
r calificările probei de 4 

rame fără cirniaci echipajul 
R-mâniei (Simion. Grumezescu. 
Tudor. Gal!) s-a clasat pe lotul 
trei eu 6’09'55'100 după echipa
jele Norvegiei — 6'08“66/100 și 
respectiv. Canadei — fl’08’’69/100. 
Echipa iul român va participa in 
grupele semifinale.

LUPTE
Au început pasionantele în

treceri de lupte greco-romane. 
fioi sportivi români au debutat 
Cu victorii in primul tur. La ca
tegoria 48 kg campionul olim
pic GheorghC Berceanu l-a in
vins la puncte pe japonezul 
Voshite Mori wake Jar la cate
goria 57 kg Mihai Boțilă l-a în
trecut pe polonezul Jozef Lipien.

Marii dupâ-amiază au conti
nuat intilnirile din primul tur 
al competiției de lupte greco-

SCRIMA
uâa de floretă a 
1 d.n sălile spe- 
a.e Universită- 

eai. La turneu 
concurenți re-6' 

(rupe prelimina-: 
român Mihai ȚiU 
ia B realizind â 

a fost urmat in cla- 
S&ivat (Cuba) — 5 va 

— ♦ v și Barry 
4 v. In urma 

dihai Țiu s-a 
nuare. Grupa 

sovieticului Ro- 
vietorii. Tudormankov cu 4 ___

Peirnș (Romania) a ratat caii* 
ficarea. Printre eliminați figu
rează și ceiebrui sportiv ma
ghiar Jeno Kamuti.

In preliminariile turneului in
dividual masculin de floretă 
Petre Kuki (România) a reali
zat 4 victorii in grupă sa, și s-a 
calificat in continuare.

Echipa de 
României â-a 
turneul final, cafe, in lupta di
rectă pentru medalii, va reuni 
6 reprezentative. In ultimul 
meci susținut marți seara echi
pa Olandei a învins cu 6—5 
(1—2, 1—2. 2—0, 2—1) reprezen
tativa României. BolOiștii olan
dezi au terminat neinvinși jocu
rile din grupa respectivă, dar 
echipa României, care s-a clasat 
pe locul doi. cu 3 puncte, cu un 
golaveraj mai bun decit echipa 
U.R.S.S.. a obținut conform re
gulamentului, calificarea. Vor 
juca pentru locurile 7—12 echi
pele U.B.S.S, și Mexicului, cla
sate pe locurile 3 și. respectiv, 
4. Clasamentul grupei: 1. Olan
da 6 p (14—10); 2. România 3 p 
(18-14): 3. U.R.S.S. 3 p (14—12); 
4. Mexic zero puncte.

BOX

CANOTAJ
în cea de-a ddua 

marți a competiției de 
mai Spectaculoase au

Au continuat întrecerile mas
culine de canotaj academic. Iri 
proba de schi.f simplu (recali
ficări). concurentul român Wal
ter Lambertus — 7’08“88/100 s-a 
clasat pe locul 2. rntf-ifha din' 
seriile preliminarii după finlan-’ 
dezul Pertti Karpinen — 7’06“81/

gală de 
box, cele 

___ _____________ „ fost me
ciurile „cocoșilor" (54 kg). Cam
pionul Ciu En Zo (R.P.D. Co
reeană). cunos’cut amatorilor de 
sport din București, cu ocazia 
„Centurii de aur", l-a invins la 
puncte, cu o decizie de 4—1. pe 
pugilistul român Ibrahim Fare
din

Prima gimnastă din lume cu calificative maxime,

NADIA COMANECI
principalul factor al comportării excelente

a echipei feminine de gimnastică a României
Comentatorii agențiilor inter

naționale de presă continuă să 
elogieze în cronicile lor magni
fica demonstrație oferită in pri
ma parte a competiției olimpice 
de gimnastică de sportiva ro
mâncă Nadia Comaneci. In co
mentariul său trimisul special 
al agenției France Prcsse subli
niază intre altele : „Nadia Co
rn ăneci este înzestrată cu toate 
darurile : grație, stăpinire de 
sine, ținută. Produs tipic al ge- 
hetâției „gimnasteior-păpuși". 
de cea mai înaltă clasă, ea a cu
noscut consacrarea la 0 vîrstă 
la care nu de mult campioanele 
intrau în competiție. După ce 
prezintă în continuare unele 
date biografice și cariera spor

tivei românce comentatorul 
France Presse, scrie :

„Elevă în clasa a iX-a Liceu
lui sportiv din municipiul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, „ve
deta" competiției de la Montreal 
a uluit prin maturitatea sa. ex
trema stăpinire a nervilor și 
prin clasa sa uimitoare la toate 
exercițiile, dar mai ales la pa
ralele unde a obținut nota ma- 

’ximă unică și la birnă. pe căre 
evoluează... ca și la sol.

Relevînd că Nadia este deja 
cea mai precoce campioană eu
ropeană din istoria gimnasticii, 
agenția conchide... „Domnia Na
diei a început și pare că va dura 
încă multă vreme".

„Nadiâ ești fermecătoare ! Na

dia a venit, a executat exerci
țiul și in decurs de citeva se
cunde a ciștigat incă citeva mi
lioane de suporteri" — sublinia
ză în comentariul său agenția 
Reuter. Evoluția româncei. in 
virstâ de 15 ani. (anul trecut, 
la prima ei prezență intr-un 
mare concurs international — 
campioană europeană la patru 
probe), in concursul pe echipe 
(ciștigat de U.R.S.S.) urmată de 
România și R.D. Germană) a tă
iat respirația chiar Și specialiș
tilor. „Va fi mai mare decit La
rissa Latiriinâ și V5Fa CeăȘlâv- 
ska". au lăudat-o ei luni seara. 
Intr-adevăr — nici un superla
tiv nu este prea mult pentru a- 
ceastă micuță incihtâtoare. care 
iubește păpușile si al cărei mo
del de gimnastică este campio-

PROGRAMUL ZILEI DE ASTĂZI
Baschet: ora 9.00 (15.00) —

Meciuri în turneul masculin și 
feminin.

Box: ora 13.00 (19.00) Și ora 
19.00 (1,00) — Meciuri elimina
torii.

Scrimă: ora 8.00—17,00 (14.00— 
23.00) — Eliminatorii la sabie; 
ora 18,00—21,00 (24.00—3,00) —
Finala la floretă (m).

Fotbal: ora 16.00 (22,00) —
Mexic—ISraei (gr. B): ora 17.00 
(23.00); Guatemala—Franța (gr. 
B); ora 18.00 (24.00) — Canada— 
R.P.D. Coreeană (gr. D): ora 
18.00 (24,00) — U.R.S.S.—Ghana 
(gr. D).

Haltere; ora 14.30 (20,30) — 
Grupa B și ora 19,00 (1.00) — 
Grupa A in concursul la 67,5 kg.

Hochei pe iarbă: ora 10.00 
(16.00) — Pakistan—R.F. Germa
nia (gr. B); ora 12.00 (18,00) — 
Noua Zeelandă—Belgia (gr. B); 
ora 15.00 (21,00) — India—Aus
tralia (gr. A): ora 17,00 (23,00) 
— Malaezia—Argentina (gr. A).

Gimnastică; ora 16,00—17,45 
(22.00—23.45) — Finala concursu
lui individual compus feminin: 
ora 20,00—21.45 (2,00—3.45) —
Finala concursului individual 
compus masculin.

Pentatlon modern: ora 10,4 
(16.45) — probă de înot.

Ciclism: ora 15,00 (21.00) - 
Eliminatorii și sferturi de fina 
lă la urmărire individuală, seri 
și recalificări in proba de vi 
teză.

Lupte greco-romane: ora 10,0' 
(16.00) și ora 19.00 (1,00) - Mc 
ciuri din al doilea tur elimina 
toriu.

Canotaj: ora 10.00 (16,00) -
Recalificări în probele femi 
nine.

Tir : ora 9,00 (15,00) — Armi 
calibru redus 3X40 focuri.

înot: ora 9.30 (15.30) — Seri 
la 100 m delfin (f) 4X200 m li 
ber și 200 m bras (f); ora 14,0 
(20,00) — Trambulină (b) 6 Să 
rituri; ora 19,00 (1.00) — semi 
finala la 100 m delfin — final 
la 100 m delfin (b), 100 m spat 
(f), 200 m bras (f), 4X200 m li 
ber; ora 21.30 (3.30) — Trambu 
lină (b) — 5 sărituri,

Yachting: ora 13.00 (19,00) - 
A ill-a regată la Flyng Dutb 
man, Clasa. 470 și Tornado; or 
13,10 (19,10) — A IlI-a regat; 
la Tempest și Finn;* ora 13.2 
(19.20) — A IlI-a regată 1. 
Soling.

Volei: ora 13.00 — Meciuri îi 
turneul masculin și faminin.

CLASAMENTUL PE MEDALII
După două zile de întreceri, în clasamentul pe medalii al Jocu 

rilor Olimpice de la Montreal conduce echipa R. D. Germane, cu 
medalii de aur, 3 de argint și 3 de bronz, urmată de S.U.A., Ci 
3-4-2, U.R.S.S., cu 3-0-1, R. F. Germania, cu 1-1-1, Bulgaria, cu 
medalie de aur. Polonia, 2 medalii de argint, România și Ungari 
eu cite 1 medalie de argint, Canada, Iran, Austria, Danemarca 
Olanda, Japonia, fiecare o medalie de bronz.

ALTE REZULTATE

— PODIUM —
GIMNASTICĂ

Clasament la gimnastică femei — echipe. 1. U.R.S.S. — 390,35 
p ; 2. România — 387,15 p ; R. D. Germană — 385,10 p ;

NATAȚIE
Clasamentul probei feminine de 200 m fluture : 1. ANDREA 

POLLACK (R. D. Germană) — 2’11’41/100 ; 2. Ulrike Tauber
(R. D. Germană) — 2’12”50/I00 ; 3. Rosemarie Gabriel (R. D. 
Germană) — 2’12”86/100.

Clasamentul probei de 200 m liber bărbați : 1. BRUCE FUR- 
NISS (S.U.A.) — l’50”29/100 — campion olimpic ; 2. John Naber 
(S.U.A.) — 1’50”50/100 ; 3. Jim Montgomery (S.U.A.) — 1’50” 
58/100.

HALTERE
Clasamentul probei de haltere, categoria cocoș : 1. NORAIR 

NURIKIAN (Bulgaria) — 262,500 kg — campion olimpic ; 2. 
Grzegorz Cziura (Polonia) — 252,500 kg ; 3. Kenkichi Ando (Ja
ponia) — 250 kg.

TIR
Clasamentul probei dâ talere aruricâte din șanț : 1. DON HAL

DEMAN (S.U.A.) 190 t.d. — campion olimpic ; 2. Arman'do Silva 
Marques (Portugalia) — 189 t.d. (după baraj) ; 3. Ubaldesco Baldi 
(Italia) — 189 t.cl.

nul mondial jajSOnezul Tsakâ- 
hara.

„Dacă șe apucă de o treabă o 
duce la bun sfirsif — o laudă 
antrenorul ei. Bela Karoly. Dar 
nu numai voința a ajutat-o să 
fie prima gimnastă din lume 
care obține la Jocurile Olimpice 
o notă de 10. ci și executarea 
unui exercițiu la paralele cum 
nu s-a mai văzut in lume : nouă 
figuri de maximă dificultate. Un 
record mondial neoficial".

• Intr-o amplă corespondență 
de la trimișii speciali la Olim
piadă. ziarul ..Sovietski Spori* 
din Moscova evidențiază com
portarea excepțională a gimnas
telor echipelor României și 
U.R.S.S.

„Pe campioana absolută n 
Europei, tinăra româncă Nadia 
Comăneci, se scrie in articol, nu 
o mai văzusem de mult, de ld 
Skien, unde obținuse rezultate 
uimitoare. Nadia s-a implinit. 
s-a mai maturizat, iar măiestria 
ei a devenit și mai evidentă. 
Locuri modeste pentru ea riu 
există".

• NATAȚIE: In urma rezul
tatelor înregistrate în prelimi
nariile probei feminine de sări
turi de la trambulină, pentru fi
nală s-ău calificat Următoarele 
opt sportive: Jennifer Chandler 
(S.U.A.) — 463.32 puncte, Bar
bara Nejman (S.U.A.) — 455.49 
puncte. Cynthia Mclngvale 
(S.U.A.) — 45516 puncte, Olga 
Dîmitrieva (U.tt.ȘrS.) — 447-33 
puncte. Heidi ’ Râmlow (R.D. 
Germană) — 445.08 puncte, 
Christa Kohler (R.D. Germană 
— 441.90 puncte. Karin Guthke 
(R. D. Germană) — 441.03
puncte și Irina • Kalinina 
(U.R.S.S.) — 434.28 puncte. Sur- 
Pentru finala probei feminine de 
400 m liber s-au calificat urmă
toarele opt sportive : Rebecca 
Perrott (Noua Zeelandă) 4’15” 
71/100: Shirley Babashoff
(S.U.A.) 4T6"07/100; Shanon
Smith (Canada) 4’16 ”70/100: 
Annelies Maas (Olanda) 4’15“ 
16/100: Breda Borgh (S.U.A.) 
4’17”2O/10O; Petra Thumer (R.D. 
Germană) 4T7”20/100: Kathy 
Heddy (S.U.A.) 4T9”34/100: Sa
bine Kahle (R.D. Germană) 
4T9”34/100. în semifinalele prd- 
bei masculine de 100 m fluture 
s-au calificat 16 înotători. Cel 
mai bun timp în preliminarii a 
fost realizat de Roger Pyttei 
(R.D. Germană) cu 55*’25/100. 
Urmează sportivii americani 
Hali și Vogel cu timpurile de 
55’35/100 și, respectiv, 55’40/100. 
Pentru semifinalele probei femi
nine de 100 m spate g-au cali
ficat 16 sportive, cele mai bune 
trei timpuri fiind realizate de 
Nancy Garapick (Canada) 1’03” 
28/100. Ulricke Richter (R.D. 
Germană) 1’03”61/100 și Wendy 
Hogg (Canada) l’04”31/100«.

• POLO PE AP A: în grupa 
B preliminară a turneului, echi
pa U.R.S.S. a obținut prima vic
torie intrecind cu scorul de 7—4 
(2—1, 1—1, 1—1, 3—1) selecțio
nata Mexicului. Ca urmare a 
acestui succes, echipa sovietică 
totalizează acum 3 puncte. în 
altă partidă, Cuba a întrecut 
Iranul cu 12—3 (2—1. 4—0. 3—1, 
3—1). Alte rezultate: Canada- 
Australia 6—5.

• BASCHET: In turneul fe 
minin, selecționata Japoniei 
obținut o nouă victorie. După c 
a invins echipa S.U.A., formați; 
japoneză a întrecut cu scorul d 
121 89 (56—41) echipa Canadei 
iar selecționata Bulgariei a in 
vms la limită, cu scorul d 
67—66 (33—36), formația Cehb 
slovaciei. Intr-un meci cbnfin. 
pentru competiția masculină, re 
prezentativa Mexicului a dispu 
cu scorul de 108—90 (57—41) d> 
echipa Japoniei.

• HOCHEI PE IARBA: Aus 
tralia—Canada 3—0 (2—0); Olan 
da—Malaezia 2—0 (0—0).

« TIR: După disputarea 
doua manșe, in proba de taler 
aruncate din șanț, conduce ita 
IWl Ubaldesco Baldi,. cu 14 
de puncte, urmat de americanii 
Donald Haldeman — 143 puncte 
portughezul Armando Marque
— 142 puncte și canadianul Johi 
Primrose — 140 puncte.

• VOLEI: în turneul mâscii
lin, echipa Cubei a întrecut ci 
scorul de 3—1 (15—6. 10—U
\5~5, formația Ceho
slovaciei, iar în competiția fe 
minină, reprezentativa Peru ; 
dispus cu 3—2 (12—15, 15—4
15 10, 7—15, 15—12) de echip; 
Canadei.

PENTATLON MODERN 
După disputarea a două probe 
în clasamentul general indivi 
dual conduce sportivul sovietii 
Pdvel Lednev, cu 2129 puncte 
următ de cehoslovacul Jan Barti
— 2 076 puncte, polonezul Ja
nusz Peciak — 1 994 puncte
americanul John Fitzgerald - 
1 988 puncte, danezul Jorn Stef- 
fensen și finlandezul Ristt 
Hurme — cîte 1 956 puncte.

Clasamentul general pe echi
pe: 1. Cehoslovacia — 5 745 punc
te; 2. S.U.A. — 5 675 puncte; 3 
Suedia — 5 586 puncte; 4. Un
garia — 5 545 puncte.

Probă de scrimă ă fost ciști- 
gată de Pavel Lednev cu 1 09f 
puncte (36 de victorii și 9 in
fringer:), Urmat de Tamas 
Kancsal (Ungaria) — 990 puncte 
și Jan Bartu (Cehoslovacia) — 
976 puncte.

jyur.de
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Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis regelui belgienilor, BAUDOUIN. următoarea 
telegramă :

Cu prilejul sărbătorii'naționale a Belgiei am deosebita plăcere să 
vă adresez sincere felicitări și cele mai bune urări pentru fericirea 
dumneavoastră personală, pentru progresul și bunăstarea poporului 
belgian prieten.

îmi exprim și cu această ocazie con<ringerea că relațiile de priete
nie existente între țările noastre vor , continua să se dezvolte în 

toate domeniile. în avantajul reciproc al celor două popoare ale 
noastre, al cauzei păcii și securității în, Europa și în lume.

de peste hotare „Scînteia tineretului1*

%

LUCRĂRILE COMISIEI MIXTE Marea Britanie

Republica
Populară

Tovarășul JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL. prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, președin
tele Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii Populare 
Mongole, și tovarășul JAMBIN BATMUNH, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare Mongole, au trimis tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășului 
MANEA MĂNESCU, prim-ministru al Guvernului Republicii So
cialiste România, următoarea telegramă :

Dragi tovarăși.
In numele Comitetului Central al Partidului Popular Revoluțio

nar Mongol. Prezidiului Marelui Hural Popular și Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Populare Mongole și poporului mongol vă 
adresăm dumneavoastră și. prin dumneavoastră. Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român. Consiliului de Star. Guvernului 
Republicii Socialiste România și poporului frate român profunde 
mulțumiri pentru felicitările calde, transmise cu prilejul celei de-a 
55-a aniversări a victoriei Revoluției populare mongole.

împărtășim încrederea dumneavoastră câ dezvoltarea relațiilor 
do prietenie și colaborare dintre partidele și țările noastre, pe baza 
principiilor neclintite ale marxism-leninism ului ?i internaționalis
mului proletar, răspund intereselor popoarelor mongol ș: român, 
intereselor întăririi unității comunității socialiste, cauzei păcii și 
securității internaționale.

.Ne folosim de acest prilej spre a vă ura dumneavoastră și tuturor 
oamenilor muncii Republicii Socialiste România noi și mari succese 
în construirea socialismului în România, in traducerea in 
hotăririlor 
Român, in 
lume.

_, ______ _______ "iată a
celui de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist 
întărirea păcii și securității în Europa și in întreaga

MANUEL PINTO DA COSTA, secretar general al Mișcării de 
Eliberare din Sao Tome și Principe, președintele Republicii Demo
cratice Sao Tome și Principe, a trimis tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU. secretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, următoarea telegramă :

în numele poporului din Sao Tome și Principe, al Mișcării de 
Eliberare din Sao Tome și Principe, al guvernului și al meu per
sonal. vă mulțumesc sincer pentru felicitările adresate cu prilejul 
primei aniversări a independenței noastre.

Primul-mînistru al Guvernului Republicii Socialiste România. 
MANEA MĂNESCU. a trimis primului-ministru al Belgiei, LEO 

TINDEMANS, următoarea telegramă :
Cu ocazia sărbătorii naționale a Belgiei, doresc să vă transmit 

călduroase felicitări. împreună cu sincerele mele urări pentru sănă
tate ?i fericirea dumneavoastră personală, pentru dezvoltarea con
tinuă a relațiilor prietenești dintre țările și popoarele noastre.

Președintele guvernului, ministrul afacerilor externe al Marelui 
Ducat al Luxemburgului. GASTON THORN, a trimis primului mi
nistru al Guvernului Republicii Socialiste România, M^NEA MA- 
NESCU. următoarea telegramă :

Foarte mișcat de amabilele felicitări și bunele urări pe care ați 
binevoit să mi le adresați cu ocazia sărbătorii naționale a Marelui 
Ducat al Luxemburgului, vă mulțumesc din toată inima.

Bun venit președintelui Comitetului
Central al Partidului Revoluției Populare

a Beninului, președintele Republicii
Populare Benin4 Mathieu Kerekou!

(Urmare din pag. I)

relații diplo- 
țară. Rapor-

1960) șl a stabilit 
matice cu această . 
tarile de conlucrare prieteneas
că dintre cele două țări s-au 
întărit de atunci tot mai mult, 
întemeiate . pe stimă și respect 
reciproc, pe dorința ambelor 
popoare de a dezvolta o coope
rare fructuoasă pe multiple pla
nuri. de a contribui la instau
rarea unor relații noi intre sta
te. la edificarea unei noi ordini 
economice și politice 
ționale.

Vizita președintelui 
Kerekou se înscrie în 
politicii promovate cu 
vență de partidul și statul nos
tru in vederea edificării unor 
relații de colaborare multilate
rală cu țările din Africa, cu 
statele care au pășit recent pe 
calea dezvoltării independente, 
de sine stătătoare. Spiritul care 
animă aceste relații a cunoscut 
o confirmare pregnantă cu 
prilejul vizitelor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. președintele 
Republicii Socialiste România,

interna-
Mathieu 

cadrul 
conscc-

in mai multe stati 
in cadrul 
le-a avut 
țâri, cit ș 
meroși șefi de
tinentul african. Aceste d 
guri la nivel înalt au contribuit 
la cauza lichidării definitive a 
colonialismului și neocolonialis- 
mului, a discriminării rasiale, a 
păcii, libertății și progresu’ui 
social, a dezvoltării de sine stă
tătoare a fiecărei națiuni.

Poporul român, care urmă
rește cu simpatie și participă la 
efortul constructiv pentru dez
voltare depus de poporul din 
Benin, 'este corivlns că vizita pe 
care președintele Mathieu Ke
rekou o întreprinde in țara 
noastră va contribui la întărirea 
relațiilor de prietenie și cola
borare dintre cele două țări, la 
promovarea unei conlucrări ac
tive pe plan internațional.

Nutrind sentimente de stimă 
și prietenie față- de poporul din 
Benin, poporul român întâmpina 
pe președintele Mathieu Kere
kou cu tradiționala urare ..Bun 
venit pe pămintul României!"

SOSIRI
Marți a sosit in Capitală o 

delegație a Partidului Comunist 
din. Australia, care, la invitația 
C.C. al P.C.R.. face o vizită în 
țara noastră. Din delegație fac 
parte tovarășii Mavis Robertson, 
membru al Comitetului Execu- 
tlv Național, secretar al Comi
tetului Național. Merv Nixon și 
Pierre Slicer, membri ai Comi
tetului Național.

La sosire, pe aeroportul in
ternațional Otopeni, delegația 
a fost salutată de tovarășii Ilie 
Verdeț. ' ~
Politic
C.C. al 
Mihnea 
C.C. al 
partid.

membru al Comitetului 
Executiv. secretar

P.C.R.. Ghizela Vass 
Gheorghiu, membri 
P.C.R.. de activiști

al 
și 
ai 
de

zită oficială in țara noastră la 
invitația Marii Adunări Națio- 

. nale.
Din delegație fac parte Pierre- 

Claver Mombault. președintele 
Grupului parlamentar de prie
tenie gabonezo-român. președin
tele Comisiei pentru probleme 
economice și sociale, și Samuel 
Menvie. ’ deputat în Adunarea 
Națională.

La sosire, pe aeroportul O;o- 
peni. oaspeții au fost salutari 
de Nicolae Giosan. președintele 
Marii Adunări Naționale. Virgil 
Tecdorescu. vicepreședinte ai 
M.A.N.. Ștefan Ștefăr.escu. 
membru al Comisiei pentru in- 
vătămint. știință și cultură a 
M.Ă.N.

RECEPȚIE

după-amiază a sosit în
Adunării 

Gabo-
Marți . .

Capitală președintele 
Naționale a Republicii 
neze. Paul-Marie Gondjouț. 
care, in fruntea unei delegații 
parlamentare. întreprinde o vi-

MIERCURI, 21 IULIE 1S7S

DOI BĂRBAȚI IES LA RA
PORT : Scala (orele 9.15; 11,15; 
13.30: 16; 18,15; 20,30).

CAPRICIILE MARrEI : 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; 
11.30; 20.45). Stadionul Dinamo (ora
20.30) . Parc Hotel (ora 20.30).

PATIMA : Buzesti (orele 9; 11,15; 
13.30; lfi; 18.15; 20.15).

COMISARUL PIEDONE LA 
HONG-KONG : Luceafărul (orele 
8.30; 11; 13.301 16; 18.30: 21), Bucu
rești (orele 6.45; 11.15; 13.45; 16.45;
19.30) . Grădina București (ora 20).

SORA AGNES : Central ---- -
1«: 18.15: 20,30).TEXAS. DINCOLO DE 
Sala Palatului (orele 17,15: 
Festival (orele 9,15; 11,30;
16.’.~, L., ~
(ora 20.30). Feroviar (orele 9: 11.15; 
13.30: 1G: 18.15; ....
„23 August"

DOAMNA
Doina (orele
16.30) .

(orele
RlU :
20,15).

__ 13.45;
13,30; 21), Grădina Festival

20,30), Patinoarul 
(ora 20.15).
SI VAGABONDUL t 
9.30; 11.15; 13; 14,45;

GUVERNAMENTALE ROMANO-BULGARE
DE COLABORARE ECONOMICA

SI TEHNICO-STIINTIFICA» ■
PREȘEDINTELE PĂRȚII ROMANE PRIMIT DE STANKO TODOROV

săptămînă consacrată
cunoașterii României

LISABONA: Consultările
lui Mario Soares in vederea

Benin

Marți, a început la Sofia in- 
Inirea de lucru dintre pre- 
rdintele părții române in Co
tiși a mixtă guvernamentală 
>mâno-bulgarâ de colaborare 
x>nomică și tehnico-$tiintifica.

Leonte Răuiu. 
părții bulgare 
drei Lukanos.

Cei doi preț 
in revistă rea 
in ultimul timj 

drul intilnirilos 
dinîre tovarășii 
Ceaușescu “ ' 
tre pefii de guverne, convenind 
asupra unui important număr de 
acțiuni concrete de colaborare 
si specializare in producție. în
deosebi. in domeniile energiei 
electrice, construcțiilor de ma
șini. electrotehnicii și electroni
cii. industriei chimice. trans
porturilor și telecomunicațiilor, 
care vor contribui la extinde 
și diversificarea cooperării 
conomîce dintre România 
Bulgaria. în aceiași timp, a 
fost convenit un ansamblu de 
măsuri în vederea intensificării. 
în continuare. a schimburilor 
comerciale dintre cele două țâr; 
în. anii 1976 și 1977.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al R-P- Bulgaria. Stan
ko Todorov,_membn£ al Biroului 
Politic “ ~ ”
primit 
Răutu.
Politic 
P.C.R.. ___
mâne in Comisia mixtă guver
namentală româno-bulgară de 
colaborare economică și tehmeo- 
științifică.

Cu acest prilej, au fost exa
minate probleme ale dezvoltă
rii. în continuare, a colaborării 
economice si tehnico-științifice 
dintre România și Bulgaria.

La primire, care s-a desfâșu-

An-

dinți au trecut 
zările obținute, 
pe linia infăp- 

stabilite in ca
ia nivel înalt 

____ Nicolae 
și Todor Jivkov. din-

rat intr-o atmosferă caldă, 
prietenească. a fost prezent 
Andrei Lukanov. președintele 
părții bulgare in Comisia mixtă 
guvernamentală româno-bulga- 
râ.

A fost prezent, de asemenea. 
Trofin Simedrea. ambasadorul 
României la Sofia.

Secția, din Kent a Uniunii na
ționale a minerilor din Marea 
Britanie a organizat la Colegiul 
Ruskin din Oxford o sâptâmină 
consacrată cunoașterii României. 
Sint programate conferințe des
pre dezvoltarea economică, po
litică și socială a țării noastre. 
In cadrul acestei acțiuni, prof. 
Stan Newens, deputat in Camera 
Comunelor, autorul a două vo
lume consacrate României socia
liste. personalității președintelui 
Nicolae Ceaușescu, a vorbit de
spre „Aspecte semnificative ale 
dezvoltării politice in România".

formării guvernului

ea 
e- 
si

ul C.C. al P.C.B.. l-a 
pe tovarășul Leonte 

membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al 

președintele părții ro-

Experiențe tehnologice efectuate
la bordul lui „Saliut-5"

Una dintre cele mai încărcat^ 
..secții” ale laboratorului știin
țific orbital „Saliut-5U este cea 
tehnologică.

După cum relevă specialistul 
sovietic Serghei Grișin, unul 
dintre conducătorii acestei ac
tivități de la Centrul de urmă
rire a zborului orbital,- in ulti
mele două săptămini membrii 
echipajului de pe „Saliut-5” au 
efectuat trei din experiențele 
tehnologice planificate. Una din
tre acestea a fost urmărirea 
procesului de topire și solidifi- 
care a metalelor in condiții de 
imponderabilitate. Inginerul de 
bord. Vitali Jolobov. a introdus 
intr-un mic creuzet o șarjă 
de mărimea unei gămălii de 
chibrit, care s-a topit la 60 de 
grade Celsius. (Experiența s-a 
făcut cu ajutorul unor materiale 
ușor fuzibile.) In condiții de 
imponderabilitate șarja a luat 
forma unei sfere. Ea a fost apoi 
..vărsată“ intr-un săculeț special. 
In momentul atingerii de pere
ții săculețului, metalul s-a so
lidificat.

Intr-o altă experiență s-au stu
diat particularitățile deplasăr-: 
lichidelor in afara forței gram

taționale și efectele forței 
frecare asupra mișcării acestora.

Specialiștii de la Institutul de 
cristalografie al Academiei de 
Științe a U.R.S.S. au plasat la 
bordul laboratorului spațial trei 
cri stabilizat ori plini cu o soluție 
de alaun. Cosmonauții au urmă
rit felul in care sint formate 
cr'statele.

Conducătorii programului ști- 
ințific de pe stația orbitală „Sa- 

acordă o atenție deose- 
brfâ ace*tor experiențe. Acade- 
micianul Boris Petrov consideră 
aceste experiențe ca fiind im
portante nu numai pentru ela- 
borarea unor metode spațiale de 
montare a unor mari stații or- 
bitale. ci și pentru realizarea 
unor procese și materiale ce nu 
lobținute pe Pămint, in 
condiții de gravitație.

de

Secretarul general al Parti
dului Socialist din Portugalia. 
Mario Soares, și-a continuat 
marți, consultările sale cu lideri 
politici în vederea formării gu
vernului portughez.

După ce avusese luni convor
biri cu delegații ale Partidului 
Comunist Portughez, Uniunii 
Democratice Populare și Centru
lui Democratic și Social. Mario 
Soares s-a întâlnit marți dimi
neața cu conducerea Partidului 
Popular Democratic. în cursul 
după-amiezii. au fost programate 
întrevederi cu reprezentanți ai 
conducerilor uniunilor sindicale 
din metalurgie, transporturi fe
roviare, chimie, textile și con
strucții. din comerț și bănci.

După întrevederea pe care a 
avut-o cu liderul socialist, Ma
rio Soares, secretarul general al 
Partidului Comunișt Portughez, 
Alvaro Cunhal. a declarat : .,Co
muniștii portughezi continuă 
să-și exprime îndoiala cu pri
vire la viabilitatea unui guvern 
monocolor socialist minoritar. 
După părerea comuniștilor, for
marea unui guvern minoritar nu 
corespunde cerințelor actuale ale 
situației concrete din Portuga
lia". „Apărarea și consolidarea 
democrației din Portugalia sînt 
inseparabile de apărarea și con
solidarea principalelor cuceriri 
revoluționare ale poporului — 
naționalizarea băncilor și indus
triei, reforma agrară, controlul 
muncitoresc în întreprinderi" — 
a încheiat secretarul general al 
Partidului Comunist Portughez.

Liderul socialist se va deplasa 
miercuri la Porto pentru a face

o vizită fostului premier Pin
heiro de Azevedo. încă spitali-; 
zat. și a avea întîlniri cu lideri 
ai uniunilor sindicale din nordul 
tării, în vederea obținerii unui 
cit mai larg sprijin din partea 
organizațiilor sindicale și ob
ștești.

Ședința Comisiei
permanente C.A.E.R. 
pentru transporturi

Recent s-au încheiat, la Bra
tislava, lucrările ședinței a 51-a 
a Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru transporturi.

Au participat delegații ale 
țărilor membre ale C.A.E.R., 
precum și o delegație iugoslavă.

Comisia a adoptat. în. spiritul 
prieteniei și deplinei înțelegeri 
reciproce, măsuri pentru reali
zarea sarcinilor ce îi revin, din 
hotărîrile celei de-a XXX-a 
ședințe a Sesiunii C.A.E.R., in
clusiv propuneri pentru Comi
tetul Executiv al C.A.E.R. in. 
vederea organizării îndeplinirii 
..Direcțiilor principale și sar
cinilor colaborării țărilor mem
bre ale C.A.E.R. în domeniul 
transporturilor pe anii 1976— 
1980 și pe perioada următoare". 
S-au mai examinat, de aseme
nea. probleme referitoare la 
îmbunătățirea graficului trenu
rilor de călători în traficul in
ternațional,. la organizarea 
transporturilor de mărfuri peri
sabile, precum și alte probleme 
de interes reciproc.

amarlimi

elemente se 
și la alte 
altele sint 
«Merite, iar 

lor dă 
iaeonfunda-

obținute prin efortu
rile unite ale oameni
lor acestui pămint au 
constituit, desigur, 

# creuzetul în care s-a 
format națiunea bel
giană, in ciuda adver
sităților impuse de 
numeroasele stăpîniri 
succesive pe care le-a 
cunoscut în decursul 
vremurilor acest teri
toriu. Căci Belgia de 
azi a făcut parte, rind 
pe rind. din imperiile

chiar cele mai mari 
orașe ale continentu
lui — încă la începu
tul acestui mileniu. 
Liege-Luik, Anvers- 
Antwerpen și Bruxel
les li s-au adăugat 
apoi, devenind marile 
cetăți industriale și 
comerciale ale Belgiei 
contemporane, țară Cu 
un avansat nivel de 
dezvoltare economică.

Cu o suprafață de 
numai 30 513 km.p. și

corm
in cap;t 

. la Buc;
4* * **

ANGOtA
ORIENTEAZĂ FERM

SPRE EDIFICAREA
SOCIALISMULUI"SOCIALISMULUI"

• Primele observații asujj'a , Plonete -oș
După • călătorie spațială de potei II ham. uocp ta rare a par

curs aproape de ■ul»**oe de mJ* »**<a spațială amer-ra*a
_Viki«g-l- a parcat pe • *rbtiă rir ’̂.arâ m pi—rseî WV-
de pe rare waxti ta aaaian a expe^at *pre iwnlăi MKnA*â 
mie modul ma; • r* greutate

vest de Cimpi 
aproape 900 dfi 
de Ecuator. Lo< 
modulului cu 
se află intr-o 
așa-zisâ cina 
3 000 metri 
marțiene. 
canioane.

Primele fotografii trimp 
laboratorul fotografic al n 
lului către Centrul spațial caii 
fornian din Pasadena confirm 
supozițiile cercetâtorilo 
câni, potrivit cărora 
Chryse sint acoperite cti 
gros de material pulve 
sipos și pietre 
me și dimensiur

Cimpiile Chry 
rea cimpie de aur marțiană 
au fost formate, in parte, te 
către fluviile maniene. ctea’i 
inunda*, canioane!? in zor.-?', de 
nord sud. dcpoz.tind 
de tone de sedimente pe supra
fața terenurilor mai joase. De 
asemenea, se crede că aceste 
cimpii ar fi acoperite cu lavă 
aruncată in urmă cu 3—I miliar
de de ani prin imens? erupțn 
ale celor 4 vuicar.i giyapuc a; 
lanțului muntos Tharrii. 
dintre ei sint de două ori mat 
mari decit cei-rr.ai man vulcani 

i. cel mai mare masii 
Olimp. avind ârcumfc 

bazei de 240 km si 
de 24 (M) de 

_  ____ _ rei < 
decit Muntele Evei

Scooul mi 
kir.g-1- este 
pe ..Planeta 
de viată. Pe;

Situat în vestul Africii, in
tre Nigeria. Niger. Volta Su
perioară, Togo și Golful Gui
neei. Beninul se întinde pe 
o suprafață de 112 622 kmp 
și are o populație de 3 074 000 
locuitori. Capitala este ora
șul Porto-Novo (aproximativ 
i00 000 locuitori), iar capitala 
economică, Cotonou (aproxi
mativ 175 000 locuitori) con
stituie, totodată, și principa
lul port

Micul 
„Coastă 
Oceanul 
jat din 
proclamarea 
pe calea unor prefaceri pro
gresiste, depunind eforturi
continue pentru lichidarea 
stării de înapoiere economi
că datorată îndelungatei do
minații coloniale.

Condițiile naturale permit 
practicarea unei agriculturi 
destul de variate, ramură în 
care lucrează aproximativ 80 
la sută din populație. Indus
tria Beninului este reprezen
tată de mici întreprinderi 
prelucrătoare ale materiilor 
prime de proveniență agri
colă. acestea furnizînd con
sumului intern, dar și expor
tului. ulei de palmier, che
restea, fibre de bumbac ș.a.

La 30 noiembrie 1975, pre
ședintele țării, locoteneni- 
colonelul Mathieu Kerekou, 
subliniind că vechea denu
mire, Dahomey, este rămasă 
de la colonialiștii care voiau 
să imortalizeze succesul 
agresiunii lor in regatul „Da- 
home“, anunța noua denu
mire oficială a statului — Re
publica Populară Benin — 
provenind de la vechea civi
lizație cu același nume, care 
a existat în regiunea respec
tivă a Africii.

Pe plan social, în Benin se 
acordă o mare importanță 
problemei învățămîntului. Re
forma învâțămintului, aflată 
in curs de desfășurare, își 
propune să asigure cadrele 
necesare dezvoltării econo
mice și sociale a țării, învă- 
țămîntul elementar fiind 
obligatoriu și gratuit. Guver
nul consideră lichidarea anal
fabetismului in rîndurile 
populației drept un 
important al luptei 
progres social.

Lichidarea deplină 
minației străine și edificarea 
unei economii naționale in
dependente — iată sarcina 
principală înscrisă în docu
mentele programatice ale Be
ninului. In ultimii ani au 
fost intensificate acțiunile de 
control al statului asupra bo
gățiilor naturale și au fost 
naționalizate întreprinderi in
dustriale, baze energetice, 
bănci, societăți de asigurare.

Țară în curs de dezvol
tare, Beninul promovează pe 
plan extern o politică bazată 
pe principiile respectului in
dependenței și suveranității 
naționale, ale neamestecului 
in treburile interne ale altor 
țări, ale avantajului reciproc.

Ca membră a O.N.U., a 
„Grupului celor 77“, a miș
cării nealiniate, Republica 
Populară Benin militează îm- 
poțiriv^ colonialismului și 
neocolonialismului, pentru 
pace și întărirea colaborării 
internaționale, se pronunță 
pentru instaurarea unei noi 
ordini economice și politice 
internaționale.

Relațiile de prietenie și co
laborare prietenească dintre 
țara noastră și Benin au cu
noscut o evoluție ascendentă, 
mai cu seamă în ultima pe
rioadă. Convorbirile guver
namentale, in cadrul cărora 
a fost abordată problema ex
tinderii în viitor a cooperă
rii economice, iehnico-șiiin- 
țifice și a schimburilor cul
turale, au stimulat relațiile 
de colaborare prietenească 
dintre România și Benin. 
Bazate pe principiile dreptu
lui internațional, raporturile 
prietenești dintre Republica 
Socialistă România și Repu
blica Populară Benin se dez
voltă continuu, în avantajul 
ambelor popoare, al păcii și 
înțelegerii internaționale.

al țării.
stat de pe fosta 

a sclavilor", de la 
Atlantic, s-a anga- 
primii ani dc după 

independenței

căzut tot mai mult pe 
dezvoltarea ramurilor 
prelucrătoare, ale că
ror produse de înaltă 
tehnicitate luau calea 
exportului. Așa se 
face că Belgia exportă 
aproape jumătate din 
produsul intern brut, 
situîndu-se pe unul 
din primele locuri in 
lume la acest capitol. 
Și dacă, datorită bo
gatelor tradiții side
rurgice, în Belgia se 
produceau in 
14,5 milioane 
otel, adică 1,5 tone pe 
cap de locuitor (unul 
din cei mai înalți in
dici pe plan mondial), 
nu este mai puțin ade
vărat că „tonul" il dau 
în prezent ramurile 
noi : petrochimia (ca
pacitatea rafinăriilor 
belgiene se ridică la 
44 milioane tone I), 
celelalte ramuri ale 
industriei chimice, 
electronica și electro
tehnica. metalurgia si 
construcțiile de ma
șini. Un nivel înalt au 
atins, dc 
industria 
alimentară, 
turile. Și toate sînt 
orientate spre export. 
Nu întâmplător, An- 
vers-Antwerpen se nu
măra în prezent prin
tre cele mai mari 
porturi ale lumii. 
Aici sosesc și de aici 
pleacă mii de vase 
încărcate cu mărfuri 
spre toate colțurile 
lumii.

BAZIL ȘTEFAN

sector 
pentru

a do-1972 
tone

Belgia, fără îndoială, 
este una din tarile 
europene, care oferă 
celui dornic s-o cu- 
noască motive de me
ditație in numeroase 
privințe și in diverse 
planuri — istoric, et
nic. economic, cul- 
s ural-ar» ist ic. Q parte 
din aceste 
regăsesc 
p*p«are. 
insă mtal 
ansamblul 
speri ticni
toți ni Belgiei de azi. 
Mnite din aceste tră- 
<ătnrt «peciiier provin 
dăn pnritiu geografică 
» Belgiei — situată m 
ana* de toMcucrtir a 
dumă din spatiile «>»- 
e*-Knpsiraice ale toâ- 
frmndni emmănent —

Cu rwrepcta nu 
toeirimra de M 
nimic enmun

nâu Acria (toeign) erau 
na trib celtic eliminat 
sau asimilat de cuce
ritorii de mai târziu
— romanii iui Cezar, 
apai francii. Belgienii 
de azi. in număr de 
aproape zece milioane, 
«ini un popor format 
din două comunități
— valonii fraaeofoni și 
flamanzii neerlando- 
f*ai rare au păstrat 
denumirea populației 
antice. Tradițiile isto
rice si culturale, in
teresele economice și 
politice comune, lupta 
pentru libertate si 
propășire. realizările

M

Coordonate
belgiene

lipsită de resurse na
turale deosebite (nu
mai cărbunii consti
tuie o rezervă nota
bilă), Belgia a știut 
să folosească intens 
posibilitățile care i 
s-au oferit pentru a 
se conecta la procese
le din care s-a născut 
societatea industrială 
modernă. Mai întii a 
fost utilizat cărbunele 
și minereul de fier 
din bazinele proprii, 
dezvoltîndu-se mineri
tul și siderurgia. 
Apoi, pe măsură ce 
acestea deveneau in
suficiente, accentul a

meravingian. Carolin
gian. romano-german, 
habsburgic. spaniol și 
francez, obținind in
dependenta abia in 
1830. iar in primul și 
in al doilea război 
mondial a fost ocupată 
de imperialismul ger
man.

Realizări importante 
îq domeniile economi
ei culturii ’.șj artei 
vin să ateste vocația 
acestui popor pentru 
munca și creația paș
nica. Gand-Gent și 
Burges-Brugge erau 
centre înfloritoare ale 
Europei — se pare

asemenea, 
ușoară și 

transpor-

PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT

ÎNCHEIEREA VIZITEI PREȘEDIN
TELUI R. P. BENIN IN R. P. 

CHINEZA
>licii Popu- 
u Kerekou, 
oficială pe 
in fruntea 
L in R. P. 
el a avut 
irul Consi

liului de Stat al R.P. Chineze. 
Hua Kuo-fen,. consacrate extin- 
erii relațiilor de prietenie și 

re cele două țări, 
relatează agenția 
niștrii de externe 

celor două țări au semnat, 
rți. la Pekin, protocolul afe- 
ît Acordului de cooperare 

tehnică și științifică dintre Re
populară Chineză și Re
populară Benin.

RETRAGEREA ULTIMELOR 
FORTE MIUTARE AMERICANE 

DIN TAILANDA

>laborare di: 
După cum 

China Noua, i

Tereștri 
numit 
rința t 
țirr.ea 
de aproape

Cu prilejul Zilei Naționale a 
Republicii Columbia — cea de-a 
166-a aniversare a proclamării 
independenței — ambasadorul a- 
cestei țări la București. F 
do Ui*daneta. a oferit, mar 
ra. o recepție.

S țațele Unite ale Americii au 
încheiat marți. 20 iulie, opera
țiunea de retragere a ultime
lor sale forțe militare de pe te
ritoriul Tailandei. în conformi
tate cu hotărirea guvernului

SINGURĂTATEA FLORILOR : 
Doina (orele 18,15; 20).

PRIZONIERUL DIN MANHAT
TAN : Eforie (orele 9.13 ; 11.30, 
14: 16,15; 18,30; 20.45). Gloria (oreie 
8.45; 11: 13; 15; 17,15; 19,36), Gră
dina Titan (ora 20.30).

ASTA-SEARA DANSAM ÎN FA
MILIE : Grădina Vitan (ore 20.15).

PACALA : Lumina (orele «.30; 
11,30; 14,30; 17,30; 20.30).

PAPILLON : Melodia (orele 8.45: 
11,30; 14.15; 17; 20). Modern (orele 
9; 12; 15.30; 19). Grădina Modern 
(ora 20.15), Excelsior (orele 9; 
11.45; 14.30; 17,30; 20.30).

INSTANȚA AMINĂ PRONUN
ȚAREA : Drumul Sării (orele 
15,30: .18: 20.15). Miorița (orele 9; 
11.15; 13.30; 15.45; 18; 20).

CONTELE DE MONTE CRISTO : 
Flamura (orele 9; 11.15; 13,30; 15,45; 
18; 20). Tomis (orele 8.45; 11; 
13.15; 15.30; 17,45; 20), Grădina To
mis (ora 20,30). Aurora (orele 9; 
11,15 ; 13,30; 15.45; 18; 20), Grădina 
Aurora (ora 20,15).

CĂLĂREȚUL EȘARFA
ALBA : Victoria (orele 9.15; 11.30; 
13.45; 18: 18.15; 20.36).

PORUMBELUL : Favorit (orele 
9.15: 11.30; 13.45; 16: ItJ5 : 20.30).

DARLING LILI : Cotroceni (ore
le >: 12: 15.30: 19).

OPERAȚIUNEA „MONSTRUL" S 
Cringaș; (ora 17).

PRIETENII MEI. ELEFANȚII: 
Bucegi (orele 14; 17,15). Grădina 
Bucegl (ora 20.15).

FRAȚI DE CRUCE : Cosmos <o- 
rele 15.30: 18: 20.15). Central (o- 
rele 9.15; 11.30: 13,45).

KIT ÎN ALASKA : Dacia (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

CORUPȚIE PE AUTOSTRADA ! 
Arta (orele 15,30: 17,45; 20), Grădi
na Arta (ora 20.30), Grlvița (orele 
9: 11.15; J3.30; 15,45; 18; 20,15).

CIRC ÎN CIRC : Giulești (orele 
16; 19). Lira (orele 16; 18,15), Gră
dina Lira (ora 20,30).

ȘTEFAN CEL MARE — VASLUI 
1475 : Ferentari (orele 15.80; 19).

FRATELE MEU ARE UN FRATE

FORMIDABIL : Flacăra (orele 
15.30: 18: 29).

CÎNTECELE MĂRII : Floreasca 
(orele 16: 13; 2»)

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;

PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală.
în jurul orei 10,00 - 

Transmisiune directă : Cere
monia sosirii președintelui

Comitetului Central al Parti-, 
duiui Revoluției Populare a 
Beninului, președintele Repu
blicii Populare Benin, Ma
thieu Kerekou, care, la invi
tația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii 
Socialiste România, face o 
vizitâ oficialâ de prietenie 
in țara noastrâ.

10.40 Imagini din țară. -10.45 Film 
artistic: „Regele manejului" — 
producție a studiourilor sovietice. 
Premieră pe țară. 11,50 Telex. 11.55 
închiderea programului. 16.00 Ima
gini din Belgia. 16,20 Tragerea 
Pronoexpres. 16.30 Jocurile Olim
pice de vară — - - • •
19.00 Tribuna TV.
seri. 19.30 Telejurnal. 20.00 Tele- 
cinemateca. Ecranizări după mari 
opere literare: „Jane Eyre". 21,50

Montreal 1976.
19,20 1001 de

tailandez de la 20 martie a.e. 
începind de miercuri, în Tai

landa vor rămine mai puțin de 
270 consilieri militari investiți 
cu statut semidiplomatic.

Acest moment pune capăt 
unei prezențe militare ameri
cane în Tailanda care in diferite 
forme a durat mai bine de un 
sfert de veac și care in anii de 
virf a atins un efectiv de aproa
pe 50 000 de persoane și cîteva 
zeci de baze militare.

CONVOCAREA CONSILIULUI DE 
SECURITATE LA CEREREA 

ZAMBIEI

• Mijloacele de comuni
care în masă nu trebuie să 
continue să rămînă conduse 
de interesele străine de „lu
mea a treia" și de problema 
constituirii și apărării unei 
noi ordini economice inter
naționale — a evidențiat, în 
cadru] unei declarații făcute 
Ia Caracas, președintele Ve- 
nezuelei, Carlos Andres Pe- 
rez. Țările din America La
tină — a arătat el —, în a- 
fară de dependența în mate
rie de tehnologie, cunosc și 
o altă dependență, mult mai 
umilitoare, cea exercitată 
prin intermediul mijloacelor 
de comunicare în masă.

24 de ore. 22,00 Jocurile Olimpice 
de vară — Montreal 1976.

PROGRAMUL 2

20.00 Viața economică a Capi
talei. 20,20 întîlnire cu opereta. 
Selecțiuni din „Gasparone" de 
Millocker ■ și „Voievodul țiganilor" 
de J. Strauss. 20,50. Telex. 20,55 
Formații artistice de amatori din 
județul Brașov. 21.15 Din lirica 
universală: „Jur împrejur e lar
gul care cîntâ..." 21.35 Călător spre 
lumină — muzică ușoară. 21,50 Foc 
pe Muntele Kelly.

Teatrul de Operetă (la Parcul 
Herăstrău) : SUZANA — ora 20; 
Teatrul Mic (la Rotonda scriitori
lor — Cișmigiu) : SÎNT SUFLET 
DIN SUFLETUL NEAMULUI MEU
— spectacol de sunet și lumină — 
ora 20,30; Teatrul Evreiesc de 
Stat : HAI NOROC ȘI ZELING 
ȘOR - ora 19,30; Teatrul „C. Tă- 
nase“ (Grădina Boema) : E NE
MAIPOMENIT ! — ora 19,30; An
samblul ..Rapsodia Română" : 
FRUMOASA EȘTI, MÎNDRA ȚARA
— ora 10,30.

Zambia a cerut convocarea 
Consiliului de Securitate al 
O.N.U, pentru examinarea mă
surilor ce se impun ca‘urmare 
a actelor de agresiune comise 
de Africa de Sud împotriva te
ritoriului său național. Cel mai 
recent dintre acestea a surve
nit la 11 iulie, cîn-d unități te
restre și 
au atacat 
ucigind 22 
nind 45.

aeriene sud-africane 
localitatea Sialola, 
de persoane și ră-

MARILENA
ARMEANU-OLAN

• S-A PIERDUT... UN STRADIVARIUS. La biroul de obiecte 
pierdute din orașul britanic Folkestone a fost adusă, în urmă 
cu cîteva zile, o vioară veche, ușor uzată, pe care un locuitor 
o găsise în împrejurimi. Vioara poartă pe ea, nici mai mult, nici 
mai puțin decit inscripția „Stradivarius". In prezent, poliția caută 
păgubașul, care, în mod straniu, nu poate fi găsit. Un purtător de 
cuvint al poliției a declarat că, deși biroul de obiecte pierdute al 
orașului nu se poate plinge de lipsă de experiența, trebuie să se 
recunoască faptul că de data aceasta descoperirea este cu totul 
inedită • POPULAȚIA EGIPTULUI. Potrivit unei recente decla
rații a președintelui Organismului central egiptean al recensămîn- 
tului, Gamal Askar, populația actuală a Egiptului este de 38 de 
milioane de locuitori, dintre care 19 184 500 bărbați și 18 815 500 
femei. Se prevede ca populația Egiptului să atingă aproximativ 
70 milioane locuitori în anul 2 000, Numai regiunea Marelui-Cairo 
va număra 20 milioane locuitori. In prezent, guvernoratul Cairo 
are 6.1 milioane locuitori • RAVAGIILE TAIFUNULUI NR. 9. 
Taifunul nr. 9. care s-a abătut luni cu o viteză de 160 km'/h asu
pra Japoniei, a provocat moartea a trei persoane și rănirea altoi’ 
10. distrugerea a numeroase poduri și avarierea unor nave. 
Aproape 1 000 de persoane au rămas fără adăpost numai în insula 
Kyushu. O plantație de citrice de la nord de Tokio a fost com
plet distrusă de puternica grindină care a căzut în urma taifu
nului. După cum precizează agenția Kyodo, cele mai importante 
pagube le-au suferit prefecturile Kagoshima, Nagasaki si 
Ishikawa « CĂLDURĂ RECORD LA PRAGA. La Praga a fost 
înregistrată, simbătă. cea mai ridicată temperatură cunoscută 
după anul 1775. Stația meteorologică a Universității pragheze a 
tiecut în registrul temperaturilor zilnice 34 de grade Celsius, față 
de 33,9 grade înregistrată în anul amintit. Duminică, la Brati
slava a fost depășită temperatura maximă înregistrată în 1953, 
mercurul termometrului ureînd lac. 34 grade. In unele localități 
din jurul capitalei cehoslovace, după-amlezele se înregistrează în 
mod curent 36 grade. întreaga țară este cuprinsă de o pronunțată 
secetă. Meteorologii prevăd în Continuare vreme caniculară. 
• INVAZIE DE SCORPIONI. Mai multe mici localități din apro
piere de Kashan — renumit centru al fabricării de covoare per
sane — sint în prezent invadate de scorpioni, au relatat ziarele 
apărute luni la Teheran. Locuitorii au plasat picioarele paturilor 
în vase cu apă, pentru a se feri în timpul somnului de aceste 
viețuitoare, a căror mușcătură pcate fi mortală • CASA LUI 
DICKENS DE VINZARE. O casă din comitatul britanic Kent, în 
care a locuit marele scriitor englez Charles Dickens în vremea 
in care a scris celebrul său roman ,,David Copperfield", a fost 
scoasă la vînzare de actualii săi proprietari la prețul de 45 000 
lire sterline.
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