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ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C. C AL P. C R.

în ziua de 14 iulie 1976 a avut loc ședința Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. sub 
președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist Român.

Comitetul Politic Executiv a examinat desfă
șurarea campaniei agricole de vară, pregătirea 
și organizarea lucrărilor agricole de toamnă. Pe 
baza analizei rezultatelor obținute pînă în pre
zent, Comitetul Politic Executiv a hotărit ca 
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimen
tare, Uniunea Națională a Cooperativelor 
Agricole de Producție, consiliile populare ju
dețene și comunale, toate organele agricole 
să ia măsuri energice pentru intensifica
rea lucrărilor agricole de sezon, folosirea fiecărei 
ore bune de lucru în cîmp în vederea stringerii 
rapide a întregii recolte de cereale, transportării 
și înmagazinării acesteia în cel mai scurt timp, 
pentru a se evita orice pierderi. Trebuie să se 
treacă neîntîrziat la realizarea culturii a doua 
pe terenurile de pe care a fost strînsă recolta, în 
vederea asigurării bunei aprovizionări a popu
lației cu legume, precum și pentru obținerea 
unor cantități suplimentare de furaje. De aseme
nea. să se ia măsuri pentru realizarea integrală 
a planului de livrări la fondul centralizat de stat 
în vederea asigurării aprovizionării corespunză
toare a populației cu produse agroalimentare. 
Totodată, a fost subliniată necesitatea executării 
în condiții agrotehnice superioare a tuturor lu
crărilor de întreținere a culturilor de toamnă, 
pentru obținerea unor recolte sporite. Ținînd 
seama de umiditatea redusă din unele zone ale 
țării trebuie să se ia măsuri hotărîte pentru folo
sirea la maximum a irigațiilor, pentru realizarea 
udărilor prin toate mijloacele de care dispun 
unitățile agricole de stat și cooperatiste, precum 
și populația de la sate.

Organele și organizațiile de partid trebuie să 
acționeze cu toată fermitatea pentru buna orga

nizare a întregii activități din agricultură, pentru 
mobilizarea tuturor forțelor materiale și umane 
în vederea realizării la timp și in cele mai bune 
condițiuni a sarcinilor importante ce se pun, în 
această perioadă, in fața oamenilor muncii de la 
sate.

Comitetul Politic Executiv iși exprimă convin
gerea că organele și organizațiile de partid, lu
crătorii din unitățile agricole, cooperatiste și de 
stat, mecanizatorii, toți oamenii muncii din agri
cultură vor munci fără preget pentru a asigura 
desfășurarea in mod exemplar a campaniei agri
cole de vară și de toamnă, aducindu-și astfel con
tribuția la dezvoltarea economiei naționale, la ri
dicarea, pe această bază, a bunăstării întregului 
popor.

în continuare, Comitetul Politic Executiv a dis
cutat unele probleme legate de înfăptuirea hotă- 
rîrilor și sarcinilor stabilite de Congresul educa
ției politice și al culturii socialiste.

Ținînd seama de importanța deosebită a activi
tății ideologice și cultural-educative a partidului, 
a întregii noastre societăți, de complexitatea sar
cinilor care decurg din Programul partidului și 
din hotărîrile Congresului educației politice și al 
culturii socialiste privind ridicarea conștiinței so
cialiste și formarea omului nou, de necesitatea 
conducerii și coordonării unitare a acestei activi
tăți, Comitetul Politic Executiv a stabilit ca se
cretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să conducă nemijlocit Comisia ideolo
gică a Comitetului Central al P.C.R. Totodată, s-a 
stabilit să se treacă la elaborarea măsurilor con
crete pentru traducerea în viață a indicațiilor cu
prinse în expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Congresul educației politice și al 
culturii socialiste, precum și a propunerilor și 
sugestiilor prezentate de participanții la Congres, 
în scopul îmbunătățirii organizării activității in
stituțiilor centrale cu caracter ideologic și cultu-

ral-educativ, al organizării unitare a acestor ac
tivități la nivelul județelor, municipiilor, orașe
lor, comunelor, al întreprinderilor și instituțiilor.

In continuarea ședinței, Comitetul Politic Exe
cutiv a examinat raportul delegației române la 
cea de-a XXX-a sesiune a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc. Aprobînd activitatea delega
ției țării noastre, Comitetul Politic Executiv re
levă că prevederile documentelor sesiunii sînt de 
natură să favorizeze extinderea în continuare, pe 
multiple planuri, a colaborării și cooperării reci
proc avantajoase, pe baza coordonării planurilor 
naționale unice dintre România și celelalte state 
membre ale C.A.E.R., asigură înfăptuirea în con
tinuare a procesului de apropiere și egalizare a 
nivelului dezvoltării economico-sociale, creșterea 
și modernizarea forțelor de producție, progresul 
și propășirea fiecăreia din aceste țări, ridicarea 
nivelului de trai al popoarelor lor.

Constatînd cu satisfacție că documentele și ho
tărîrile sesiunii C.A.E.R. se întemeiază pe prin
cipiile și normele convenite de țările membre în 
cadrul Statutului organizației și al „Programului 
complex", Comitetul Politic Executiv subliniază 
că promovarea consecventă și în viitor a acestor 
principii creează cadrul unei tot mai largi coope
rări reciproc avantajoase între țările membre.

Comitetul Politic Executiv a stabilit măsuri 
pentru înfăptuirea prevederilor înscrise în do
cumentele sesiunii, relevînd, totodată, hotărîrea 
țării noastre de a acționa în continuare pentru 
adincirea și perfecționarea colaborării și coope
rării economice și tehnico-științifice cu țările 
membre ale C.A.E.R., cu celelalte țări socialiste, 
cu toate statele lumii, în interesul cauzei socia
lismului, al progresului social, păcii și colaborării 
mondiale.

In cadrul ședinței, Comitetul Politic Executiv 
a soluționat, de asemenea, unele probleme 
curente ale activității de partid și de stat.

Șantierul naval Constanța. Oamenii și realizările lor — giganții de oțel ai mărilor.
Foto : V. RANGA

Masa rotundă a „Scinteii tineretului"

DEMOCRAȚIA SOCIALISTA9
cadru de împlinire multilaterală 

a personalității umane
Efortul de cultivare și afirmare practică a va

lorilor politice, ideologice, morale proprii unei 
personalități umane pe măsura epocii socialiste 
este unul dintre indicatorii cei mai elocvenți care 
atestă profunzimea și amplitudinea procesului de 
formare a omului nou pe scara progresului ge
neral al patriei. Relevînd calitatea omenească 
a acestui proces, expresia lui sintetică o regăsim 
in sistemul democrației socialiste, sistem definit 
in Expunerea secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Congresul edu
cației politice și al culturii socialiste ca modali
tate esențială de înfăptuire a țelului suprem pe

care ni l-am asumat — împlinirea multilaterală 
a ființei umane, satisfacerea deplină a cerințe
lor de viață și muncă ale omului. Desigur, tinăra 
generație — importantă forță socială a prezen
tului patriei și, in măsură decisivă, viitorul na
țiunii — este profund implicată in practica de
mocrației socialiste. Cum o înțeleg, cum o 
trăiesc, cum o înfăptuiesc tinerii, in sfirșit, cum 
acționează organizațiile, U.T.C.. iată întrebările 
in jurul cărora a gravitat dialogul susținut cu 
cițiva tineri, uteciști din municipiul Iași, pe tema 
locului și rolului tinerei generații in sistemul de 
norme specifice democrației socialiste.

PARTICIPANT! : Ion Agapie, lăcătuș la combinatul de fibre sintetice, Dana Țolea, laborantă la 
combinatul de fibre sintetice, Alexandru *petroaie,  electrician la întreprinderea metalurgică, Elena 
Lazăr și Elena Ciobanu, eleve la Liceul nr. 6 „Vasile Alecsandri".
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- DANTON ÎN INTERPRE
TAREA LUI MIRCEA 
ALBULESCU

t so se -e pierderile - în 
idu-se din zori și pînă in noapte. Ca 
Co'se -z~ ș azi efortul lucrătorilor

Echipe de intervenție
O sută treizeci de tineri 

din întreprinderea „Tracto- 
rul“-Brașov și-au propus ca, 
in cadrul acțiunilor de mun
că patriotică în sprijinul 
producției, să se organizeze 
în echipe de intervenție 
care, după orele de program, 
să lucreze la întreținerea și 
verificarea utilajelor din 
dotarea secției. Cele 12 e- 
chipe alcătuite din cei mai 
buni meseriași 
la această oră, 
șament de bază al 
ciului mecanic șef. Repara
rea, pe această cale, a utila
jelor în timpul cel mai scurt 
și de bună calitate adaugă 
noi posibilități pentru depă
șirea producției planificate. 
Angajamentul uteeist asu
mat de aceste formații de 
lucru este de 300 mii lei și 
pină in prezent contribuția 
echipelor conduse de Teodor

Din cronica 
întrecerii uteciste

Laslo (turnătoria de fontă), 
Gheorghe Dumitrache (sec
ția prese). Ion Olteanu (sec
ția autoutilitări) și-a arătat 
din plin eficiența. (Adina 
Velea).

în sprijinul producției
Prin organizarea unor zile 

record în sprijinul produc
ției, tinerii din întreprinde
rile „Străduința“-Cristurul 
Secuiesc. Fabrica de mobilă 
Ditrău, U.F.E.T.. turnătoria 
Gheorghieni și I.U.D.S. Mier
curea Ciuc, județul Harghi
ta, au realizat peste plan 
produse in valoare de peste 
165 mii lei. (I. Mureșan).

Obiectiv preluat 
de tineri

Organizația de tineret din 
cadrul P.T.T.R. Vaslui a 
preluat in întregime cen
trala telefonică automată, 
pentru îngrijire și asigura
rea in bune condiții a func
ționării ei. (Teodor Stupu).

Săptămînă record
Săptămina record în agri

cultură organizată de către 
Comitetul județean Teleor
man al U.T.C., a însemnat, 
pentru cei 20 000 de tineri 
cooperatori, muncitori și e- 
levi, participare efectivă la 
lucrările de recoltare a griu
lui — acțiune de maximă ur
gență — precum și la pre
gătirea terenurilor 
cea de-a doua 
Printre tinerii care au ob
ținut rezultate bune in a- 
ceastă direcție se remarcă 
cei din comunele : Purani. 
Furculești, Piatra. Poroschia 
și Nanov. Această acțiune 
va continua cu intensitate 
sporită în toate comunele ju
dețului si în săptămina vii
toare. (Constanța Toderoiu).

pentru 
cultură.

obiectivele angajării noastre spre 
noi trepte de progres și civilizație

Prin folosirea intensivă la întreaga tapatitate a mașinilor și utilajelor

PRODUCTIVITATE SPORITĂ 
SUCCESE DE PRESTIGIU 
• INDICATORII DE PLAN Șl ANGAJAMENTELE IN ÎNTRECEREA SOCIALISTA EXEMPLAR ÎNDEPLI
NITE • 12,4 MILIOANE LEI REALIZATE SUPLIMENTAR LA PRODUCȚIA MARFA • PLANUL LA EXPORT 
DEPĂȘIT SUBSTANȚIAL • INIȚIATIVELE ORGANIZAȚIEI U.T.C. IN SPRIJINUL PRODUCT Ei AU CON

. -------- - -------- y UN0R REMARCABiLE SUCCESE IN MIIMUL SEMESTRU Al
ACESTUI AN

Pentru tînăra întreprindere 
de strunguri automate din Tîr- 
goviște, bilanțul primului se
mestru al acestui an sintetizea
ză cele mai bune realizări din 
scurta sa istorie. Depășirile în
registrate la absolut toți indi
catorii de plan, cele 12,4 mili
oane lei realizate suplimentar 
la producția marfă ca și faptul 
că planul la export a cunoscut, 
de asemenea, o substanțială de
pășire, constituie, așa cum ne 
spunea tovarășul Vasile Costea, 
secretarul comitetului de partid 
al întreprinderii, un imbold în 
activitatea viitoare.

Una din căile principale ce 
au condus la obținerea unor ast
fel de realizări a fost folosirea 
intensivă, la întreaga capacita
te a mașinilor și utilajelor, a 
spațiilor productive și bineîn
țeles a timpului de muncă. 
Semnificativ în acest sens ni se 
pare faptul că în comparație 
cu luna iunie a anului trecuț, 
indicele de utilizare a capacită-

ÎNTREPRINDEREA
DE STRUNGURI 

TÎRGOVIȘTE

ților productive a crescut cu 
peste 8 la sută, gradul de în
cărcare a mașinilor unelte, a- 
jungind să crească cu aproape 
25 la sută in secția uzinaj. 
principala secție a întreprinde
rii. față de primele luni ale fi
nului 1975. Desigur, și alți fac
tori au contribuit la ridicarea 
întregii activități productive Ia 
nivelul așteptat și dorit, rtin- 
'tre ei, s-ar număra, nu 
parat intr-o ordine p: 
consideră tovarășul ingine 
vrii Mureșan. directorul 
al întreprinderii, experiența a- 
cumulată de tinărul colectiv c ? 
muncă (media de virstă este de

Indiscutabil, directorul Uzinei 
de utilaj minier și reparații din 
Alba Iulia avea o zi grea. Te
lefonul suna la intervale scurte 
și egale, anunțîndu-l că cineva 
voia să-i vorbească, sg-i ceară 
sprijinul într-o problemă sau 
alta. Tocmai acum m-am găsit 
să-l caut și eu, cind omul avea 
atitea treburi pe cap. „Nu e 
nici un deranj, se scuză, insă, . 
directorul. O să vă recomand 
un băiat bun, chiar foarte bun! 
Așteptați citeva clipe". In acel 
moment s-a auzit țiriitul pre
lung al telefonului

— S-a defectat podul rulant și 
nu vă puteți realiza planul ? — 
a întrebat directorul necăjit. Vă- 
trimit un om... Pe electricianul 
Petre Gavrilă.

„Cind se defectează podul 
ăsta — mi-a explicat directorul 
— stă întreaga secție. Nu se 
mai poate monta și demonta 
nici un utilaj !u.

N-a terminat vorba, că tele
fonul a sunat iarăși :

— Ce s-a intim plat ?, a
trebat directorul surprins. S-a 
defectat mașina de sudat elec
tronică? Aveți puțintică răbda
re. O să vi-l trimit pe lăcătușul 
Petre Gavrilă.

„Mașinile astea — mi s-a a- 
dresat el — sint de-o virstă cu 
mine. Dacă n-ar fi Petre al nos
tru nu știu cine le-ar mai pu
tea repara".

în-
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REPORTAJUL NOSTRU
Zbirniitul acela prelung s-n 

auzit din nou. De data asta 
căuta maistrul de la mecanica:

— S-a ars ambreiajul de fri- 
nare la strungul Carusel ?, a fa
nat directorul. Nu se poate 
procura decit din import? O să 
staționeze mașina citeva luni c: 
zile ? Ba nu ! Vi-l trimit P? 
Gavrilă, a mai executat un

spune tel

zii că trebuie net 
le demontăm. Fiind 
Petre Gavrilă. a susțr 
fi duse și întregi, dac 
gate cu cabluri de op 
cu tractorul. S-a urce 
pe tractor — am «i

MESERIILE
MUNCITORULUI
PETRE GAVRILA

astfel de ambreiaj cu un an 
în urmă și mașina funcționează 
strună.

— Ce mai vrei și tu ?. s-a răs
tit directorul la omul de la ce
lălalt capăt al firului care toc
mai in clipa aceea ii sunase. Să 
coborim compresoarele, vagone- 
ții și utilajele de forat pentru 
ca să puteți recepționa lucra
rea ? Vine Petre Gravilă, meca
nicul meu cel mai priceput.

spun că Petre este un foarte 
bun tractorist — intr-o zi 
utilajele au fost în virful mun
telui. Dacă a putut să le urce 
poate, desigur, să le și co
boare !“).

A sunat din nou telefonul.
— Numai aprovizionarea mai 

lipsea !. a exclamat directorul. 
Au sosit chesoanele? Foarte 
bine! Cum? O să plătim loca
ții ? Nu te teme. Trimitem ma
caragiul și... Nu se poate ? E in

• Cartea

• Biografia unui rol

- IDEI NOI, NECESARE 
CONDUCERII SI OR
GANIZĂRII MODERNE 
A PRODUCȚIEI

Stringerea operativă și fără 
pierderi a întregii recolte

Brigada ..SâBlcii 
uucreiului" irabaiit:

■eâoăc ori 
râAv $-

că

:e-

«-

Zilnic se
depășește graficul 

planificat

Galati, pria 1
dinesc 5 corn

c.

iri

5

tin Bote

deși

țațe, 
diut

pe care < aru:-o. di 
^ercxzâ-so. S-c« ce 
nsmscn :oată. D'n

lat cu noaptea in cap să și-o 
coase la mașină, fapt care a 
scos-o din fire pe nevastă-sa. 
croitoreasă de meserie. Apoi 
Și-a bătut blacheuri la pantofi, 
a pus garnituri noi la robinete
le de la bucătărie și s-a apucat 
să-și pregătească, in minutele 
care i-au mai rămas, cortul pen
tru excursie. „Cind vrea, omul 
poate face orice !", mi-a decla
rat senin Petre Gavrilă, in timp 
ce mașina lua ultima curbă 
spre gară...

ALEX. BĂLGRĂDEAN

— Iși vor depăși norma pla
nificată și in cursul zilei de azi, 
ne asigură tînărul Florin Mitro
fan. inginerul șef al C.A.P. Șen- 
drenL Pînă acum, fiecare a re- 
collat zilnic cu cite un hectar 
mai mult. In aceste 4 zile de 
cind am început recoltatul griu
lui. aș putea spune că ei nu au 
risipit nici o secundă bună de 
lucru. în plus, calitatea muncii 
lor este ireproșabilă.

Buni gospodari ai timpului de 
lucru sint insă toți cooperatorii. 
Măsurile luate sint grăitoare in 
acest sens : descărcarea combi
nelor se face din mers, mijloa
cele de transport, suficiente, 
asigură o servire promptă ; după 
recoltat urmează imediat balota- 
tul. eliberarea terenului și în- 
sămințarea culturilor duble. 
Totul se desfășoară așa cum s-a 
planificat anterior. Tinerii do 
aici au ambiția și reușesc să 
recolteze mai mult decit se pre- 

. vede în normele zilnice. Va li 
campania cea mai scurtă.

ț 
ț 
I
V 
ț 
î

I 
I
I

*

I
L.

CU ACEST GRÎU
NEMURITOR

Miroase țarc-a spice coapte
Și-a brazde proaspete — de-azi noapte

Miroase țara-a miez de vară 
Și-a griu de forță milenară.

E-o dragoste cimpia-ntreagâ 
Și-al meu destin de ea se leagă -

De limpedele-i griu curat : 
Matca din care am plecat.

Intrăm cu țara-n viitor 
Cu acest griu nemuritor - 
Culoare sfintă-n tricolor.

Fapte la puterea
exemplului

de hărnicie
Cum te abați de pe șoseaua 

Tecuci-Mărășești, spre comuna 
Nicorești, nu poți să nu remarci 
mulțimea jeturilor de apă. Ne 
aflăm într-un sistem de iriga
ții. Aici îl întîlnim pe tînărul 
primar al comunei, tovarășul 
Marin Munteanu, de la care

DIM. RACHICI

aflăm detalii. Se irigă, prin as- 
persiune. cu peste 250 de aripi 
de ploaie pe o suprafață de 2 000 
de hectare. Utilajele funcționea
ză fără întrerupere, zi și noapte. 
Cele mai bune rezultate le-au 
obținut pînă în prezent echipa 
de udători condusă de utecistul 
Nicolae Culbeci.

— Astăzi, la irigat, ne spune

ION CHIRIC

(Continuare în pag. a 111-a)
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DEMOCRAȚIA SOCIALISTĂ
cadru de împlinire multilaterală

a personalității umane
Ion Agapie : Cred că este 

bine să începem cu începutul. 
Acest început constă în aceea 
că întreprinderea unde lucrez 
ca și ceilalți oameni ne 
aparține. Democrația socialistă 
ne asigură prin aceasta, nouă, 
celor ce muncim, mie însumi, 
calitatea de stăpîni ai bogățiilor 
create. Această situație mie îmi 
dă sentimentul că nu sînt străin 
in combinat, că nu am dreptul 
să mă consider străin. Ca în 
oricare alt loc care știu că-mi 
aparține, și aici mă pot simți 
ca acasă. Firește, acest simță- 
mînt, dacă-1 trăiești cu adevă
rat, te îndeamnă să ocolești ati
tudinea indiferentă, pasivă față 
de problemele întreprinderii, ale 
colectivului. Dimpotrivă, îți 
pretinde să ai aceeași grijă față 
de mașini și utilaje, față de 
buna lor întreținere și folosire, 
ca și atunci cînd este vorba de 
bunurile tale personale.

în uzina de reparații unde 
lucrez noi organizăm perma
nent în cadrul colectivului de 
uteciști acțiuni menite să ne 
dezvolte spiritul gospodăresc, 
disciplina, solidaritatea în efor
tul comun. Nu văd cum ai pu
tea să dovedești că îți exerciți 
calitatea democratică de pro
prietar, producător și beneficiar 
altfel decît așa. Individualis
mul, egoismul, risipa nu-și au 
locul în uzină, contrazic chiar 
rațiunea muncii pe care o pres
tăm. Toate acestea. rezultind 
din cadrul democratic creat 
prin proprietatea obștească, 
devin obligații morale de la 
care nu poți să abdici. Mi se 
pare chiar că numai în acest 
fel poți demonstra că înțelegi 
intr-adevăr realitatea în care 
trăiești.

Dana Țolea : Pentru noi, mă 
gîndesc la membrii organizației 
U.T.C.. lucrul de care a vorbit 
colegul meu constituie obiecti
vul principal al acțiunilor edu
cative. Ca secretară a organi
zației din secția fibre I — aici 
lucrează aproape 900 de tinere 
— am încercat întotdeauna să 
ne insuflăm conștiința că mun
ca în aceste condiții, munca 
bine făcută, devine o problemă 
de demnitate personală. Aici, 
în combinat, nu te poți respecta 
pe tine însuti, ea și pe ceilalți, 
fără să te străduiești ^ă-ți faci 
datoria cum se cuvine. Acțiu
nile desfășurate în sprijinul 
îmbunătățirii participării . tine

ȘTIINȚĂ, TEHNICĂ, PRODUCȚIE
Elementul comun al acțiunilor pe care vi le prezentam astăzi 

este acela că ele își propun sâ ofere exemplul unor structuri or
ganizatorice adecvate scopului practic de a stimula, prin inter*  
mediul mișcării de masă Știință, tehnică, producție afirmarea 
unor idei noi, înarmarea tinerilor cu informațiile necesare con
ducerii și organizării moderne

• „Folosirea mijloacelor elec
tronice de calcul în întreprinde
rile economice reprezintă, după 
cum se știe, unul din elemen
tele esențiale ale procesului de 
modernizare in conducerea si 
organizarea producției, prevăzut 
ca obiectiv de seamă al cincina
lului revoluției tehnico-științi- 
fice. Pornind de aici și avind in 
vedere două lucruri, pe de o 
parte dotarea existentă, in acest 
sens, in principalele întreprin
deri dîmbovițene. iar pe de alta, 
perfecționarea in perspectivă a 
modalităților de lucru in dome
niu, Consiliul tineret muncito
resc al Comitetului județean 
Dîmbovița al U.T.C. a lansat 
cu ajutorul comisiilor teh- 
nico-științifice, în toate orga-

mitetului U.T.C.. ne explică in 
ce constă inițiativa „Utilajul ti
neretului". întreprinderea este 
dotată cu mașini unelte de ma
re . complexitate tehnică, cum 
sînt mașinile de prelucrare cu 
comandă program. Fixarea re
perelor pe mașini la începutul 
fiecărui schimb era o operațiu
ne de durată. Era. pentru că 
uteciștii au hotăriț să preia 
schimburile din mers odată 
cu piesele deja fixate și să 
continue prelucrarea lor. De a- 
tunci. pe mașinile la care se 
aplică inițiativa este fixat un 
fanion : „Utilajul tineretului". 
L-am găsit pe mașina tînăru- 
lui strungar Nicolae Bidireanu, 
pe mașina rectificatorului A- 
drian Olteanu, secretarul orga
nizației U.T.C. din atelierul me
canică grea, pe mașinile a nu
meroși tineri.

Cercul tinerilor inovatori, 
condus de inginerul Valentin 
Negritu, membru al biroului co
mitetului U.T.C.. a reușit să a- 
tragă mulți tineri în mișcarea 
de inovații și raționalizări. Dis
pozitivul pentru rectificat ca- 
neluri, creație a inginerului 
Negritu în colaborare cu un

• „La o analiză recentă am 
constatat că eficienta activității 
comisiei noastre tehnico-științi- 
fice nu atinge cotele la care, in 
principiu, ne-ar fi dat dreptul 
să aspirăm nivelul general de 
pregătire al membrilor aces
teia. Explicația : problemele 
puse în discuție nu interesau, 
de fiecare dată, decît un grup 
restrîns de tineri. Criteriul după 
care se formau aceste centre de 
interese ani observat că era im
primat de comunitatea de preo
cupări născute din confruntarea 
cu aspectele practice ale unui 
loc de muncă bine determinat, 
în consecință am trecut la con
stituirea pe lingă fiecare organi
zație U.T.C. a unui minicerc 
tehnic care se identifică, 
în fond, cu însuși colecti
vul unui atelier sau al 
unei secții. Capacitatea a- 
cestuia de a-și adecva disponi
bilitățile creatoare la obiectivele 
imediate este mai mare îndeo
sebi datorită cunoașterii tuturor 
detaliilor pe care le antrenează 
preocuparea de a căuta rezolva
rea unor probleme tehnice parti
culare. Minicercul organizează 
dezbateri lunare asupra ideilor și 
sugestiilor originale afirmate, 
căilor și metodologiilor de ur
mat în valorificarea acestora 
sau asupra informațiilor noi, de 
sinteză apărute în domeniile de 
specialitate ale secției sau ate
lierului. Am dobîndit. astfel, nu 
numai o mobilitate sporită a 
forței tehnice în general, ci și 
o participare mai sigură a aces
teia la activitatea comisiei pe 
întreprindere. Iată Cm exemplu : 
la propunerea membrilor 
minicercuri a fost lansat 
concurs tehnico-aplicativ 
mai bun laminorist. cea 
bună concepție tehnică", cu 
pe secții și pe

din 
un 

„Cel 
mai 
faze 

întreprindere.

PRODUCTIVITATE SPORITA
(Urmare din pag. 1) 

de muncă neasigurat cu asis
tență tehnică de specialitate.

întărirea disciplinei de pro
ducție, diminuarea absențelor 
nemotivate și a întirzierilor ca 
și stabilizarea forței de mun
că. au constituit alți factori in 
direcția cărora s-a acționat 
pentru creșterea eficienței în
tregii activități.

Implicată direct și mai ales 
cu responsabilitate și compe
tență in rezolvarea tuturor a- 
cestor probleme cu care pînă 
nu de mult se confrunta între
prinderea, organizația U.T.C.. 
și-a adus o considerabilă con
tribuție la obținerea celui mai 
frumos bilanț din istoria între
prinderii. Numeroasele inițiati
ve uteciste. printre, care la loc 
de frunte se situează cea de
numită „Utilajul tineretului", a- 
supra căreia ne vom o>pri în 
rîndurile următoare, sau „Zilele 
record" și „Schimburile de o- 
noare", devenite tradiționale, au 
contribuit la îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan.

Inginerul Constantin Con
stantin, membru al biroului co

rilor la îndeplinirea sarcinilor 
de producție urmăresc să pună 
în valoare potențialul de efort, 
de gîndire, de inventivitate 
chiar al fiecăruia. Sigur, fie
care trebuie să muneească. dar 
să o facă cit mai bine, după 
puterile lui. Pentru asta tre
buie însă să investești pasiune 
în tot ceea ce faci, să nu-ți 
drămuiești efortul de care ești 
în stare. Această exigență ține 
de morala pe care ne-o impune 
nouă, tinerilor, cadrul demo
cratic care este asigurat muncii 
noastre, acela de a ști că munca 
ne este liberă.

în ceea ce ne privește, efectele 
acestei preocupări a organizației 
s-au soldat cu obținerea titlului 
de secție fruntașă pe combinat, 
titlu care a constituit ținta unor 
acțiuni multiple desfășurate cu 
participarea uteciștilor din sec
ție. Este un argument foarte 
important care arată că pentru 
noi demnitatea, onoarea de om 
al muncii, sînt bine înțelese.

Afaxa rotundă a „Scinteii tineretului"

avînd girul faptelor, că drep
turile și obligațiile democratice 
au acoperirea participării la 
efortul muncii. Cu atît mai mult 
cu cit și răsplata muncii se ob
ține după o măsură care ține 
tot de democrație, aceea de a 
cere fiecăruia pe măsura capa
cităților și de a-1 recompensa 
în raport de munca depusă.

Alexandru Apetroaie : Discu- 
tînd despre democrația socia
listă și tinerii, nu se poate să 
nu amintim că ni se asigură 
posibilitatea de a participa la 
conducerea treburilor generale. 
Vă vorbesc din experiență pro
prie, fiind secretarul comitetului 
U.T.C. pe întreprinderea meta
lurgică dintre ai cărei munci
tori peste 3 000 sînt tineri iar 
în comitetul oamenilor muncii 
eu sînt purtătorul lor de cuvînt. 
Prin mine, tinerii sînt părtași 
la ceea ce se hotărăște să se 
facă în întreprindere. Nu sînt 
simpli executanți. o masă pa
sivă de oameni. Sîntem chemați 
la responsabilitate, la acțiune 
conștientă, sîntem îndemnați 
să ne asumăm efortul de a ne 
rezolva problemele de muncă 
și viață. Dacă cuvântul nostru 
este ascultat — și este —. dacă 

a producției.

destinat să pună in valoare cele 
mai bune idei referitoare la îm
bunătățirea procesului tehnolo
gic de laminare". (Ing. Octavian 
Grămadă, președintele comisiei 
tehnico-științifice de la între
prinderea de țevi ..Republica". 
București). 

Idei noi, necesare
conducerii și organizării

moderne a producției

ni se Încredințează responsabili
tăți—și nise încredințează — 
aceasta este un certificat de în
credere pe care sistemul demo
crației socialiste îl dă tinereții 
noastre. Ca reprezentant al ti
nerilor din întreprinderea me
talurgică. îmi dau seama că 
misiunea mea este de a-i mobi
liza să răspundă prin fapte 
acestei încrederi. Trebuie însă 
ca un lucru să fie foarte lim
pede : îi învățăm pe tineri să 
facă pinioane. țevi, scule, dar, 
în același timp. îi învățăm să 
fie oameni. Fără această legare 
a activității productive de mo
dul de gîndire. de comportare, 
de mentalitatea fiecăruia, ac
țiunile organizației nu ar putea 
să se ridice la înălțimea cerin
țelor ce decurg din reprezenta
rea tinerilor în forul de con
ducere al întreprinderii. Ceea 
ce și facem.

Elena Lazăr : Și la noi. în 
școală, elevii sînt reprezentat!

în consiliul profesoral. înțeleg 
acest drept pe care îl avem ca 
o angajare direcția în pregăti
rea noastră pentru muncă și 
viață. Este un mod de a ne 
implica cu luciditate și nemij
locit in propria realizare ca 
oameni. în apropierea încă de 
pe băncile școlii de problemele 
care ne așteaptă după termina
rea ei. pentru ca să intrăm în 
viață apți să facem față cerințe
lor. în primul rînd. și aceasta este 
preocuparea de căpătîi a orga- 
nizațiiei U.T.C.. este vorba des
pre faDtul că trebuie să înțele
gem că a te pregăti pentru viată 
înseamnă a te pregăti pentru 
muncă. învățînd, străduindu-ne 
să luăm note maxime, trebuie 
să știm că învățăm pentru a 
munci, că realizarea de sine Ia 
care aspirăm nu este posibilă 
altfel. Participarea în consiliul 
profesoral este o modalitate de
mocratică de a ne autoeduca, 
de a ne simți răspunzători de 
propria noastră împlinire, de a 
păși în viitor cu certitudinea pe 
cît mai mare posibilă a reușitei.

Elena Ciobanu : S-a vorbit 
mai înainte de condițiile de 
muncă ale tinerilor în indus
trie. S-a vorbit, de asemenea.

irizațiile U.T.C.. inițiativa intitu
lată : Premierele tehnice, carte 
de vizită a comisiei. Ea isi pro
pune si asirure. in timp, uur- 
mirea tinerilor atit eu informa
țiile teoretice cit si cu deprin
derile necesare utilizării eu pre
cădere a calculatorului in prac
tica unităților respective. Nu 
este vorba doar de un exercițiu 
in sine, abstract, fără finalitate 
ci. pe baza cunoașterii de an
samblu a posibilităților pe care 
le asigură calculatorul in pregă
tirea producției, de elaborarea 
de către colecti”ele noastre de 
tineri specialiști a unor aplica
ții și pachete de programe refe
ritoare la aprovizionarea cu ma
terii prime, asigurarea stocurilor 
optime, lansarea fi urmărirea 

tinerii vor fi in măsură să 
treacă la folosirea cu randament 
maxim a tehnicii moderne, de 
îndată ce aceasta va intra in 
dotarea Tuturor întreprinderilor 
noastre." (Vasile Goran, pre
ședintele Consiliului tineret 
muncitoresc al Comitetului ju
dețean Dîmbovița al U.T.C.).

• ..La recenta ședință comu
nă a C.C. al P.C.R. s: Ccr.s^. j- 
lui Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale a României, 
secretarul general al partidului 
atrăgea atenția asupra citorva 

grup de tineri, a condus la eco
nomisirea a 200 000 lei valută 
cit ar fi costat aducerea unei 
mașini din import.

Angrenați cu toate forțele in 
marea întrecere „Tineretul — 
factor activ in îndeplinirea cin
cinalului revoluției tehnico-ști- 
ințifice". uteciștii de la ..SARO" 
Tirgoviște și-au adus o con
tribuție de prestigiu la creș
terea renumelui întreprinde
rii. Rezultatele obținute în 
primul semestru se doresc un 
preludiu al viitoarelor reali
zări. Se lucrează intens la asi
milarea unor produse noi, ’a 
realizarea strungului SARO mo
dernizat, cu îmbunătățiri con
structive. echipat cu accesorii și 
dispozitive care să-i permită 
un cîmp mai larg de acțiune. 
Totodată se urmărește reduce
rea greutății, deci a consumului 
de metal, prin reproiectarea 
unor repere, miniaturizarea lor, 
prin schimbarea de materiale.

Așadar, un bilanț al primului 
semestru pozitiv. Preocupări 
susținute pentru menținerea și 
depășirea acestui ritm. încre
dere în posibilitățile unui co
lectiv tînăr. dar ambițios. 

I

de grija față de mașini și uti
laje, în general față de între
prindere, de eforturile pentru 
îndeplinirea planului de pro
ducție, de etica celui care mun
cește. Le-am reamintit pentru 
că ele îmi arată cîteva din di
recțiile viitorului meu. Dar și 
pentru că la inițiativa organiza
ției U.T.C. s-.au făcut schimburi 
de experiență. prilej cu care 
am fost în întreprinderi din 
Iași și am văzut pe viu cum 
muncesc tinerii care au termi
nat școala. Această exigență 
mi-a confirmat și mai mult ne
cesitatea de a avea pasiune 
pentru munca concretă. Cunoș
tințele pe care le acumulez 
astăzi. miine va trebui să le 
folosesc la locul de muncă în 
întreprinderea unde voi lucra. 
Este singura cale prin care mă 
pot integra în această democra
ție a efortului care-1 solicită pe 
fiecare să-și aducă partea lui 
de contribuție la progresul țării, 
de ale cărui roade ne bucurăm 
cu toții, și eu, bineînțeles.

Gînduri, fapte, împliniri, as
pirații sădite in mintea și sen
sibilitatea. în existența unor 
tineri pentru care devenirea de 
sine are girul conștiinței de 
sine. In ceea ce-i privește pe 
ei și generația lor, democrația 
înseamnă, după cum se vede, 
muncă. răspundere. efort și 
realizare. cadrul propice de 
afirmare, de împlinire profe
sională, morală, multilaterală.
Ei sesizează astfel esența 

profund democratică a societății 
socialiste românești, aceea de a 
da oamenilor posibilitatea mun
cii. virtutea creației și deschi
derea viitorului, strîngind de 
fapt, sub o singură acoladă, 
dreptul la responsabilitate, 
dreptul de a fi stăpîni pe ei 
înșiși. Lor li se cere un singur 
lucru : să dea tot ceea ce pot da 
pe măsura condițiilor materiale, 
morale. politice create, astfel 
incit să-și trăiască tinerețea cu 
maturitate, și asta nu este nici 
pe departe un paradox. Dovadă 
cuvintele celor cinci tineri din 
Iași. Ele consemnează o reali
tate indubitabilă, de fiecare zi. 
dreptul și datoria fiecăruia de 
a se ridica la împlinirile cele 
mai înalte prin muncă, anga
jare. pasiune.

Masă rotundă realizată de 
TRAIAN GÂNJU

probleme esențiale referitoare 
la sarcinile deosebi: de mar; ce 
revin nu numai cercetării ă si 
asigurăm: une; conduceri econo
mice ci: mai competente in uni
tățile productive, pentru Înfăp
tuirea cu succes a cincina
lului revoluției tehmoo-sttmți- 
fice. Tocmai pornind de la ne
cesitatea sxâpinirii celor mai 
noi date referitoare la conduce
rea economică a întreprinderilor 
ST. socotit că este de datora 
Comisiei de creație tehnică fi a 
Consiliului tineret muncnore-c 
să răspundă pnntr-o acțiu
ne organizatorică cererilor for
mulate in acest sens de către 
membrii comisiilor tehnico- 
științifice. Pregătim, deci, și 
urmează să se desfășoare, 
incepind din luna august, 
un ciclu de iatilniri periodice ale 
tinerilor cu absolvenți ai cursu
rilor do specializare CEPECA. 
Aceste intilniri vor oferi, de 
fapt, prilejul angajării unor am
ple dialoguri pe teme de inte
res major — cum ar fi : for
mele cele mai eficiente de coo
perare a întreprinderilor, moda- 
Ltăți de organizare a sectoare
lor de cercetare in secțiile de 
producție, căile de valorificare 
operativă a rezultatelor cercetă
rii. stimularea creației proprii 
ir. vederea eliminării importu
rilor de utilaje și tehnologii etc. 
După informarea sintetică cu 
Principalele noutăți intr-o ches
tiune sau alta, tinerii vor adre
sa Întrebări invitaților cu pri
vire la aspectele concrete cu 
care se confruntă ei înșiși în 
activitatea lor de zi cu zi. Vom 
realiza o difuzare largă a infor
mației de specialitate, și tot
odată a experienței existente, 
in riadul tinerilor care vor pu
tea aplica, ulterior, cele asimi
late." (AL Bănică, președintele 
Consiliului tineret muncitoresc 
al Comitetului municipal Ploiești 
al U.T.C.).

CONSTANTA TODEROIU

BIOGRAFIA UNUI ROL
Un personaj care a prins 

chip și viață scenică la 45 de 
ani după ce ultima sa replică 
fusese rostită pe hirtie. Un 
personaj gigantic vizat de mari 
actori. Un personaj așteptind 
in manuscrise clipa dialogului 
fierbinte cu publicul. Un per
sonaj a cărui intrare in istoria 
artei spectacolului poartă în
semnele Teatrului Național 
bucureștean, semnătura regizo
rului Horea Popescu, alura și 
pasiunea actorului Mircea Albu- 
lescu. Danton.

— Mircea Albulescu, pentru 
mulți dintre spectatori figura 
dv. a încetat de a mai fi le
gată de atitea personaje din 
filme sau din teatru, răminînd 
întruchiparea unui singur erou 
dramatic : a lui Danton. Spune- 
ți-ne, vă rugăm, povestea întîl- 
nirii dintre dumneavoastră și 
acest rol.

— Cu doi ani înainte de a fi so
licitat pentru a-1 juca la Na
tional. interpretasem Danton in
tr-un serial la radio. Dar cu vreo 
10 ani înainte de asta, sau poate 
mai mult, pe vremea cind re
petam Hanul de la răscruce, de 
Horia Lovinescu. acel mare ac
tor care era Gheorghe Storin 
mi-a spus într-o pauză : „Măi, 
dacă lași pripeala asta din vor
bă, să le spui să-ți dea să joci 
Danton-ul lui Camil“. Sigur că 
în timp am uitat îndemnul de

CARTEA
„Diminețile lungi" de Costa- 

che Anton este un roman critic 
și polemic scris intr-o tonalita
te încordată, cu un fel de ener
vare potolită dar înșelătoare ca 
mediul și personajele evocate, 
în ciuda statutului nesigur, 
fluctuant al adolescenței, cind 
iluziile și decepțiile se propagă 
cu viteza luminii, judecățile 
sînt, paradoxal, juste, iar apre
cierile asupra lumii înconjură
toare, ascuțite și incomode, 
vădesc o prospețime remarca
bilă, spulberind mitul convena
bil al adolescentului dezorientat 
și timid. Personalitate „în for
mare" intr-un sens, în altul el 
este aidoma unui organ optic 
perfecționat, îndreptat in chip 
corectiv asupra lumii, lentilă 
trădătoare dar care, cu vremea, 
desigur, se va aburi. De aceea 
trebuie să i se cunoască perioa
da maximei și eficientei utili
zări. Adolescentul nu este nu
mai o lume in formare, dar și 
un mod de a forma lumea, fi
rește. cu condiția ca aceasta si 
reziste și să accepte critica lui.

Romanul adolescenței are în 
literatura noastră o carieră 
semnificativă sub raportul vi
ziunii despre lume, dar și des
pre literatură: el este mai ales 
un mod de a o înfrumuseța 
prin aștemerea unei pînze dia
fane asupra lucrurilor, îndul
cind asperitățile sau reducîn- 
du-le la accidente trecătoare. 
Adolescența este văzută mai 
ales in latura idilic-puerilă, 
plină de farmecul stîngăciei și 
al secretelor știute de toată lu
mea și tocmai de aceea prote
jate prin consens. Iubim „se
cretele" care nu ne amenință 
propria securitate. De aceea 
imaginea literară a adolescen
ței este cel mai adesea produ
sul unei viziuni din afara ei. 
suprapusă, efectul nu atit al 
observării și reproducerii unei 
realități dificile, fluctuante cit, 
mai ales, ceea ce adultul vrea 
să fie și crede că este. Univer
sul „medelenizant" este o ex
presie tipică a rezolvării unei 
revolte potențiale în lirismul 
idilic-dulceag pe care ochiul a- 
dult il aruncă întocmai ca pe 
o plasă inșelător-fragilă asupra 
acestei lumi explozive, flotante 
și imprevizibile.

în consecință, literatura des
pre adolescență este mai puțin 
un instrument de cunoaștere și 
mai mult o măsură de protec
ție. un reflex al tendinței de 
omologare și integrare. Un e- 
xorcism subtil stă la baza mul
tor cărți despre adolescenți și 
tineri, un transfer de la ceea ce 
rint la ceea ce am dori să fie.

vacile netea

PE
DRUMUL
UXITATH 

NAȚIOXALE

T. otite .\etea. cunoscut is
toric și publicist, a adăugat 
recent o noul lucrare la bo
gata suită de cărți apărute 
sub semnătura sa de-a lun- 
ful c: torre decent; de labo
rioasă activitaie științifică și 
publicistică. Este vorba de 
volumul „Pe drumul unității 
naționale*  tipări*  sub egida 
Editurii ,.Dacia" din Cluj-Na- 
poca. De menționat faptul că 
autorul a reunit sub acest 
titlu o serie de studii și con
ferințe rostite cu prilejul a- 
niversirii unor evenimente 
fundamentale ale istoriei 
noastre naționale fi a unor 
figuri remarcabile de mili- 
tanți și oameni de cultură 
care au luptat in decursul 
veacurilor pentru realizarea 
idealului unității naționale. 
Sint prezentate pe larg mo
mentele revoluției de la 1848 
Și unirii săvirșite in I91S, 
precum și personalitățile lui 
Dimitrie Cantemir. Gheorghe 
Lazăr. Simion Bămuțiu. Ni- 
colae Bălcescu. Avram Iancu 
ș.a.

„Pe drumul unității națio
nale" este o carte al cărei 
autor și-a propus să desprin
dă sensul istoric al eveni
mentelor evocate, să relie
feze în ceea ce au ele esen
țial concepțiile pe care și-au 
întemeiat activitatea patrio
tică personalitățile amintite.

o rară generozitate al aceluia 
care a figurat primul in diswi- 
buția spectacolului niciodată 
jucat, ci doar visat la vremea 
aceea.

— Gîndindu-ne la biografia 
personajului, din multitudinea 
de idei și fapte care o compun, 
ce anume v-a preocupat in 

Danton în interpretarea 
lui Mircea Albulescu

mod deosebit, cu alte cuvinte, 
care a fost mobilul interior al 
rolului creat de dv. ?

— Așa cum Camil Petrescu 
din prea multă dragoste pentru 
erou și-a luat libertatea de a-1 
înfățișa într-o lumină mai spe
cială în raport cu Robespierre, 
tot așa realizarea personajului 
a constituit pentru mine, mai 
întîi de toate, o chinuitoare și 
responsabilă suită de opțiuni, 
în primul rînd, rolul trebuia 
creat prin metoda — căci și aici 
aveam de-a face cu o opțiune 

„Literatura" virstei se manifes
tă oarecum împotriva sociologiei 
sale. Mihai Ralea observa, însă, 
cu multă dreptate, că alarma 
pe care mulți o resimt în fața 
acestei lumi ca și necunoscute 
nu vine ca o reacție la abun
dența instinctuală cit mai cu 
seamă este provocată de rațiu
nea ei corosivă, plină de forță 
demistificatoare. Imaginea unei 
adolescențe raționale, cu o ve
dere clară și pregnantă ase
mănătoare aceleia din vis și. 
prin aceasta, capabilă de a ne 
face să vedem ceea ce nu vrem 
sau nu mai putem observa, a- 
ceastă imagine este incomodă 
și iritantă, in contradicție . cu 
realismul calm și liniștitor, 
„clasic", al rațiunii adulte. în 
cele mai multe cărți destinate 
acestui univers uman este vizi

ROMANUL
ADOLESCENȚEI)
bilă tendința de a înlocui ob
servația și descrierea realistă, 
supunerea la realitate, cu ceea 
ce așteptăm de la ea.

Sensibilitatea ascuțită a erou
lui din romanul lui Costache 
Anton este adevărata rațiune a 
personajului, instrumentul tă
ios care demistifică, edificin- 
du-se, care înlătură peste tot 
crusta de conformism depus 
peste cuvintele, credințele și 
sentimentele oamenilor. împre
jurarea că personajul are fa
cultatea de a auzi de la distan
ță convorbirile între adulți — 
în speță, profesori — și invers, 
de a percepe drept zgomote in
distincte lecțiile rostite in ime
diata apropiere trebuie, fireș
te, considerată simbolic. Ascu
țimea simțurilor divulgă ridico
lul teatral de care nu-și dau 
seama ceilalți. Romanul este 
plin de asemenea demistificări, 
virulenta criticii fiind insă as
cunsă in tonul catifelat, evoca
tor nostalgic pe care naratorul 
îl imprimă povestirii, in „proza 
de atmosferă" ce invadează pa
ginile, în acea melancolie a a-

UNITĂȚII 
NAȚIONALE" 
Studiile gravitează in jurul 
ideii originii comune a tutu
ror românilor din Tara Ro
mânească. Moldova și Tran
silvanii. demonstrind unita
tea de limbă și cultură, con
tinuitatea lor neîntreruptă in 
spațiul geografic al străve
chii Dacii. O atenție specială 
este acordată afirmării con
științei unității naționale, 
autorul subliniind în acest 
sens contribuțiile veacurilor 
XVI și XVII prin operele 
umaniștilor și cronicarilor 
din rindul cărora se detașează 
Nicolae Olahul, Grigore Ure
che. Miron Costin.

Este demn de a fi eviden
țiat, merit incontestabil al 
profesorului Vasile Netea. e- 
fortul de a pune sub privi
rile cititorului un apreciabil 
volum de documente de epo
că — un loc aparte revine 
periodicelor, revistelor și zia
relor — ce atestă vitalitatea 
idealului de unitate în con
știința și activitatea politică 
și culturală a vremii, faptul 
că acest imperativ s-a con
stituit in ideea cardinală care 
a fixat pe scara istoriei sem
nificația epocii analizate.

Oferind o imagine vie a 
realității istorice, a luptelor 
revoluționare pentru unita
tea tuturor românilor, cartea 
scrisă de Vasile Netea se în
fățișează tinerilor cititori ca 
o lectură patriotică de in
strucție și educație ce se a- 
dresează in egală măsură ra
țiunii și sensibilității lor.

G. TRAIAN

— apropierii de personaj. Acest 
lucru era mai puțin posibil sub 
aspectul asemănării fizice și 
poate tocmai de aceea a trebuit 
să mobilez textul cu teribilele 
stări și cu sentimentele atit de 
copleșitoare ale titanului. Rea
lizarea unui asemenea rol este 
o ocazie unică in cariera unui 
actor : ca întindere si comple
xitate. Un an de repetiții cu în
tregul colectiv și nenumăratele 
nopți petrecute în intimitatea 
personajului au purtat ampren

ta acestei obsesii de a reda su
fletul eroului. Și cum pe mine 
mă preocupa la vremea aceea 
tema paradoxurilor marilor 
personaje, am căutat „frica" e- 
roului pentru că. sînt convins, 
un erou are marile sale mo
mente de cumpănă, de incerti
tudine, eînd trebuie să aleagă 
și, cum era cazul lui Danton, 
să aleagă pentru o întreagă 
Franță.

— în afara analizei, a dise- 
cării, a apropierii totale de per
sonajul lui Camil Petrescu, v-a

mintirii ce plutește ca o ceață 
deasupra unor episoade. Dar 
tocmai această îmbinare între 
realism și iluzie, critică și re
verie, luciditate și visătorie de
suetă face farmecul unui roman 
in care „nu se intîmplă nimic" 
fiindcă totul pare petrecut o- 
dată, demult, povestitorul a- 
mesteeîndu-se mereu în cele 
povestite, creind o fertilă am
biguitate a personajului prin
cipal învestit cu o funcțiune 
dublă, fiind și ceea ce i se cere 
să fie dar găsind suficient loc 
și de a respinge „modelele" care 
nu i se potrivesc. Critic cu 
tendința adulților de a se com
porta fără subtilitate ca niște 
„modele" in carne și oase, pă
trunse de importanța misiunii 
lor educative, tinărul nu este 
mai tolerant cu „modelele" din 
propria lui lume, liceenii bucu- 
reșteni care afectează un non
conformism pretențios, sfidă
tor, in realitate un adevărat 
conformism numai că adecvat 
posibilităților de care dispun 
importanții lor părinți.

Romanul descrie prin inter
mediul evocării citeva tipuri, 
modele de existență. Este mai 
întîi imaginea lumii (modelului) 
provinciei cu obiceiuri consi
derate sobre, cu acea atmosfe
ră de cumințenie semitonală în
treținută de reguli statornicite 
funcționind de la sine, cu lip
sa ei de evenimente denumită 
decență, cu mersul calm-alune- 
cat al vieții, un intreg cadru ce 
stimulează sensibilitatea intro
vertită. aproape bolnăvicioasă, 
a copilului: lipsit de aventuri 
exterioare le caută și le inven
tează înăuntru. Este sugerată 
astfel un fel de viață persona
lă prin contrabandă ce dă sen
timentul ilegalității întreținut, 
la rindul său, de micul intimism 
provincial, aidoma unui mers 
pe virful picioarelor la o virs'tă 
cind, teoretic, se calcă cu toa
tă talpa, zgomotos și nereținut.

Spre deosebire de stilul aces
tui model provincial, la Bucu
rești, in casa unchiului Alexan
dru, director general voiajind în 
interes de serviciu și apărțnd 
abia spre sfirșitul romanului, 
nu există propriu-zis obiceiuri 
iar timpul nu se măsoară, fie
care face, liber, ce vrea, se iau 
hotăriri in chip „spontan", fără 
necesitate sau reguli. Există 
aici o libertate degenerată in 
libertinaj. Copiii unchiului au 
mașini decapotabile, o limuzină 
albastră cu „bot de știucă" $i 
un „bondar" roșu cu care ceata 
de tineri neconformiști străbate 
orașul ieșind la cîmp, în liber
tate sau face escapade noc
turne, în fine, toți se plictisesc 
cu multă sirguință. Tinerii stră
bat o dată două sute de kilo
metri numai spre a admira un
deva in Bărăgan un superb ră
sărit de soare și spre a mînca 
morcovi proaspeți luați direct 
din tarla: imagini vorbind des
pre un snobism al vieții fruste, 
directe, „autentice". Conștienți 
de desuetudinea pastoral-idilică 
în care pot cădea tinerii cari
caturizează Bărăganul cu dro
pii și iarbă înaltă, arhaic, in
troduc nota parodică, întocmai 
ca o mică explozie, sub pășu- 
nismul idilic. După toate aces
tea cititorul rămîne insă cu sen
timentul unei sensibilități reale 
și profunde, dar alarmate, care 
fuge de ea însăși. Escapadele, 

interesat pentru crearea rolului 
și istoria adevărată, adevăratul 
personaj istoric ?

— Cu mult înainte de înce
perea repetițiilor a existat o 
etapă de studiere aprofundată 
și detaliată a unor istorii pri
vând epoca respectivă. A tre
buit apoi să le uit și să rămî- 
nă in mine numai ceea ce tre
cuse prin filtrul memoriei a- 
fective.

— S-ar putea spune, deci, că 
biografia rolului Danton își are 

începutul in primele gînduri — 
ale dumneavoastră, ale regizo
rului, ale întregului colectiv ac
toricesc — de definire, de struc
turare a lui ?

— Deloc. Fără îndoială, mun
ca de realizare a personajului, 
a spectacolului cuprinde în si
ne nenumărate gînduri. obsesii, 
mai ales o viziune globală, ge
nerală care urmărește a prinde 
întruchipare scenică. Totul nu 
este însă decît muncă de labo
rator, o ambiție și o încrînce- 
nare de a relua, de a reface și 

gusturile extravagante nu defi
nesc caractere „rele" sau spi
rite înguste; ele aparțin mai 
degrabă unui, cod, sînt doar 
semne de recunoaștere, consti
tuie o „limbă" în care, vorbind, 
acești tineri doresc să nu fie 
înțeleși, dorință universală și 
probabil veșnică, specifică unei 
„clase de virstă" în interiorul 
căreia diferențele sînt totuși 
foarte mari. Ea îi solidarizează 
în raport , cu exteriorul pentru 
ca, în interior, să se deosebeas
că „dialectal" intr-un chip și 
mai izbitor. De aceea, frivolita
tea sau exagerările nu sînt nu- 
maidecît „tare" de caracter, vi
cii adinei trădate în comporta
ment ci mai mult simbolizează 
un mod, un cifru de diferen
țiere. Este un cod artificial ca
re nu traduce calități sau de
fecte, un simplu mijloc de co
municare și de recunoaștere". 
Autorul nu confundă codul a- 
doptat de eroii săi cu valorile 
afectivității și moralității, măș
tile cu chipurile autentice, tea
tralizarea existenței cu exis
tența insăși. întreagă această 
tehnică de evaziune și ascunde
re, poză a blazării timpurii nu 
constituie decît încercarea de a 
juca un rol înainte de a fi ne- 
voiți să aibă cu adevărat unul 
și există în acest joc o gravi
tate tulburătoare dacă nu o in
dicibilă tristețe.

Tin este personajul „demistifi- 
cator", cel care din colțul său, 
participind pe jumătate la a- 
ceastă existență înscenată di
vulgă trucurile, secretele bi
zarelor atitudini. Autorul do
vedește o vastă cunoaștere și 
înțelegere subtilă a semnelor și 
reperelor acestui univers acci
dentat, peisaj fabulos dispunînd 
de o vegetație proprie, luxuri
antă, exotică și foarte greu de 
străbătut fără un ghid adec
vat. Meritul cărții constă și în 
această lipsă de ostentație în 
ghidaj, atitudine izvorîtă din 
consimțirea profundă la valori
le și codurile adesea intraduc
tibile ale acestui mediu. în fond 
marea descoperire de la capătul 
parcurgerii acestui ținut meta- 
morfozat constă în aceea că re
gulile codului și ale metamor
fozei au tocmai funcția de a 
proteja sentimentele, relațiile și 
interesele, de a le feri să func
ționeze in chip deghizat și de
format așa cum, in lumea adul
ților, ne relevă că se mai în- 
timplă '‘jurnalul neadaptatului 
procuror Popeea. Tinărul per
sonaj al .romanului trebuie că 
va fi sesizat, citind acest jur
nal, o asemănare cu propria 
lui stare a „bolii" de care 
suferă procurorul, anume in
capacitatea de a se adapta 
stărilor de lucruri observate 
grație unei exacerbate lucidi
tăți și simțului dreptății: ne- 
sinceritate, neglijență, mane
vrarea deformantă a adevăru
lui, carierism sub protecția 
funcției, lipsă de respect re
ciproc și, in toate, deghizarea 
nocivă a sentimentelor in opu
sul lor, prefăcătoria. Această 
„criză" mai degrabă decît boală 
clinică seamănă, în. datele ei ge
nerale, cu aceea prin care trece 
Tin și ea prefigurează un viitor 
posibil. Lectura jurnalului pune 
astfel în fața adolescentului un 
fel de oglindă avertisment, 
precipitindu-i ieșirea din ex
pectativă și contemplație, ma- 
turizindu-l. Alergînd la fel de 
fel de doctori în căutarea unui 
diagnostic și a unui tratament 
adecvat, procurorul bagă de sea
mă qă medicii umblă și ei cu 
instrumente ne sterilizate, \ au
mîinile murdare. Apoi, aspectul 
clinicilor care îngrijesc pe bol
navi acuză nepăsarea ori, din 
contra, un interes ce n-are pi- 
mic comun cu tratarea bolii. 
Tot astfel, in domeniul pacien
tului, delicatele operații asupra 
adevărului, dreptății cunosc și' ** 
intervenții improprii, miinile 
chemate să desfacă nodul con
tradicțiilor incilcite in care se 
ascunde adevărul nefiind întot
deauna curate. Sint constatări 
ce îi apropie, fără să se cu
noască, pe cei doi, adolescent 
și matur — și de aici izvorăște 
nevoia retragerii in zone de pro
tecție și de adăpost, apelind la 
un cod al securității și liniștii. 
In acest chip, romanul depășeș
te granița „clasei" sale — lite
ratură despre adolescenți, dar 
păstrind mereu prospețimea și 
spiritul critic de care această 
clasă dispune. „Diminețile 
lungi" este o carte pasionantă 
și plină de învățăminte.

C. STANESCU

*) Costache Anton : Dimine
țile lungi. Editura Cartea româ
nească, 1976.

de a realiza ceea ce ți-ai pro
pus. Sînt o multitudine de de
talii tehnice care nu interesea
ză spectatorul. Căci în fond nu 
contează decît rezultatul final : 
ceea ce ai reușit să faci și să 
transmiți.

— Atunci care ar fi momentul 
nașterii personajului ?

— Al premierei, bineînțeles. 
Iar biografia rolului este com
pusă din fiecare spectacol în 
parte. Și asta pentru câ acto
rul este un artist care creează 
instantaneu, sub o anumită sta
re. Există o incandescentă, me
reu alta, pe care numai spec
tacolul o conferă, o creează A- 
ceastă stare, această incandes
cență depinde de cîteva con
stante. Una, și cea mai impor
tantă, este publicul. De el, de 
starea de comuniune, de flu
xul care se naște sau nu între 
public și actori depinde în cea 
mai mare măsură nivelul spec
tacolului. Mai intervin „starea 
de grație", de inspirație, pute
rea de concentrare a actorului, 
chiar și starea lui de sănătate 
fizică. Sint. deci, niște constan
te extrem de... variabile care 
imprimă spectacolului și bine
înțeles rolului, personajului un 
caracter sensibil diferit. Este 
aici o lume a nuanțelor care 
intervine in structura rolului și 
a personajului, lume pe care un 
spectator avizat o percepe la 
un spectacol de teatru și care 
constituie tocmai biografia lui 
— a spectacolului, a persona
jului.

MIRUNA IONESCU
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P reședințele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Portugheze ANTO
NIO RAMALHO EANES, următoarea telegramă ;

Cu ocazia alegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte 
al Republicii Portugheze, vă transmit, în numele poporului român 
și al meu personal, calde felicitări și cele mai bune urări de succes 
în îndeplinirea misiunii de mare importanță ce v-a fost încredin
țată, prosperitate și progres poporului portughez prieten, angajat 
pe calea propășirii sale economice și sociale independente.

Nutresc convingerea că, în spiritul prevederilor Tratatului de 
prietenie și colaborare dintre statele noastre, va continua să se dez
volte cooperarea dintre cele două țări în toate domeniile, se va 
întări conlucrarea dintre România și Portugalia pe plan internațio
nal, în interesul ambelor popoare, în beneficiul cauzei păcii și secu
rității în Europa și în întreaga lume.

PLECĂRI RECEPȚIE

PE ITINERARELE

Calificative maxime 
la „examenul

ducție, fie că este vorba de lu
crări pentru sortarea legumelor 
și fructelor, etichetarea si am
balarea sticlelor de ulei 
lucrul efectiv la bandă.

sau 
într-

adevăr, fetele știu să obțină în 
fiecare zi calificativul maxim 
la „examenul producției".

ILEANA PODOLEANU

Tineri pe șantierele 
muncii patriotice■ ■

120 de viitoare orașe

Miercuri după-amiază a pă
răsit. Capitala John Douglas An
thony. viceprim-ministru, mi
nistrul resurselor naționale și 
ministrul comerțului exterior 
al Australiei, care a făcut o 
vizită în țara noastră

★
în timpul vizitei în România, 

vicepremierul australian a avut 
întîlniri de lucru cu Gheorghe 
Oprea și Ion Pățan, viceprim- 
ministri ai guvernului, în ca
drul cărora au fost analizate 
posibilitățile de extindere și di
versificare a relațiilor economi
ce româno-australiene.

Viceprim-ministrul australian 
a vizitat, totodată, obiective e- 
conomice și industriale din ju
dețele Brașov și Constanta.

Miercuri a părăsit ^definitiv 
țara noastră Ivan Abagiev, am
basador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Populare 
Bulgaria în Republica Socialistă 
România.

Cu ocazia Zilei naționale a 
Republicii Franceze, ambasado
rul acestei țări la București. 
Raoul Delaye. a oferit, miercuri 
seara, o recepție.

Au luat parte Paul Niculescu, 
viceprim-ministru al guvernu
lui. Aneta Spornic, vicepre
ședinte al Marii Adunări Na’io- 
nale. Bujor Almășan și Vasile 
Bumbăcea. miniștri. Nicolae Io- 
nescu, ministru secretar de stat 
la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice 
Internaționale. Constantin Oar.- 
cea. adjunct al ministrului afa
cerilor externe, generai colonel 
Vasile Ionel, adjunct al minis
trului apărării naționale, repre
zentanți ai altor ministere, acad. 
Ana Aslan, vicepreședinte al 
Asociației de prietenie România 
— Franța, funcționari ruperior. 
din M.A.E. și instituții centrale, 
oameni de știință, artă și cul
tură, generali.

Practica productivă de vară 
a elevelor de la Liceul real-u- 
manist din Fetești este in plină 
desfășurare. îmbrăcate de 3 
săptămîni în salopete de briga
dier ele se află acum in pepi
niera dendrologicâ a Consiliu
lui popular orășenesc unde pli
vesc răsadurile de flori și pu- 
ieții care vor înfrumuseța spa
țiile verzi ale orașului și uni
tăților economice. în prima pe
rioadă de practică fetele au 
lucrat la ir.trețir.erea puieților 
ocolului silvic pe circa M de 
hectare, lucrare estimaiă la 
pesie 40 000 lei. De asemenea, 
au participa: la întreținerea și 
Înfrumusețarea parcului tinere
tului din oraș.

— Ne face parcă mai multă 
plăcere să trecem pe aLeu imi 
mâminsea eîe*-  a Mioara Das- 
câiu ; ceea ce am realiza: no
lo arm.-teșze arta si migala do
vedite ia a te Lecui școîar de 
covoare unde aranjăm loc 
wcimpun de Coci".

I producției
șui Tudor Pleșca, spunea că le 
așteaptă pe toate să revină in 
fermă și la toamnă pentru a 
culege „roadele".

La Întreprinderea de produ
cere și industrializare a legu
melor și fructelor Fetești, a- 
parținind M.A.I.A., o altă bri
gadă alcătuită din 25 de fete 
de la același liceu, iși făcea bi
lanțul zilei : 3 500 sticle de ulei 
etichetate și ambalate, gata pre
gătite pentru expedierea la be
neficiari. Tovarășul Ion Corbu, 
secretarul comitetului U.T.C. 
pe întreprindere, imi argumen
ta că elevele de la liceu (care 
primesc in întreprindere certi
ficate de atestare ca muncitoa- 
r- * Leat*,  ae încadrează foar
te bine in disciplina de pro-

de 16 iulie este pentru 
orașului Jibou ziua bi- 

Bilanțul activităților
tinerii 
lanțului. ___
desfășurate în cadrul șantiere
lor de muncă patriotică ale ti
neretului din localitate deschi
se în urmă cu o lună.

Cei aproape 600 de uteciști 
din liceu și școlile generale, 
din întreprinderi industriale și 
unități economice au răspuns 
cu entuziasm la chemarea co
mitetului orășenesc U.T.C., an- 
gajîndu-se să efectueze lucrări 
în valoare de 31 000 lei — finan
țate și de un milion și jumă
tate lei la nefinanțate.

Realizarea acestor sume — 
ne spune Molnar Mihai, secre
tar al comitetului orășenesc 
U.T.C. — se datorează, in pri
mul rînd, hărniciei și abnega
ției celor aproape 600 de tineri 
participanți. Ei au fost prezenți 
la prășitul porumbului ș: al ră
sadnițelor. la amenajarea 
dionului, in pepiniere.

sta
in par-

Vizita delegației Uniunii Tineretului Revoluției 
din Republica Arabâ Sirianâ

Delegația Uniunii Tineretu
lui Revoluției din Republica 
Arabă Siriană, condusă de 
Feyssal Sammak, președinte
le organizației, care efec
tuează o vizită în țara noas
tră, s-a întîlnit cu tovarășul 
Ion Traian Ștefănescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., 
cu cadre ale U.T.C. Cu acest 
prilej s-a realizat un schimb 
de păreri și experiența pri
vind activitatea celor două 
organizații de tineret precum

și în legătură cu dezvoltarea 
pe mai departe a relațiilor 
bilaterale de prietenie si 
colaborare dintre tineml 
român și sirian.

In aceeași zi. delegația > 
vizitat Șantierul de muci 
patriotică al tinerelului de U 
Complexul muzeistic Văcă
rești, Institutul politehnic 
București, alte obiective eco
nomice și social-eulturale din 
Capitală.

for-

STRINGEREA OPERATIVA A RECOLTEI
Fapte la puterea 

exemplului 
de hărnicie 
(Urmare din pag. I)

După grîu,
a doua cultură - porumbul

curi, la construirea unor 
ective edilitar-gospodărești, 
betoniera Sălâjana etc.

Tinerii care au răspunsTinerii care au răspuns cu 
entuziasm deosebit la- chemare 
au fost cei din organizația Re
miza C.F.R„ din organizațiile 
liceului, ale cooperativei mește
șugărești și ale spitalului. In 
cinstea lor am organizat seri 
cultural-educative, spectacole, 
vizionări de filme și acum, la 
încheiere, o excursie în afara 
județului. După cum ne infor
mează tovarășul Augustin Pre- 
cup. instructor al Comitetului 
județean Sălaj al U.T.C.. s-au 
închis (prima serie) șantierele 
de muncă patriotică ale tinere
tului din localitățile Băbeni, 

Sălătig. Șimleul Sil- 
vaniei ș; Zalău și au fost des- 
chue noi șantiere in comunele 
Car.da, Gilgău. Plopiș și Rus.

VIOREL VARGA

Poiana Căprioarei-forum național
al elevilor istorici și

p^-

zaie

plasticieni
făaescu de Ia Muzeul de is
toria cl JLS.R. din Bucu- 
•er. . Aurel Torescu — secre
te- z; Comitetului județean 
Faahn el U.T.C.. Dumi
tru Popeseu — director al 

județean de istorie 
Vzs'. ^-. concursuri pe teme 
de istorie națională și uni- 

Au fost vizitate, de 
sje—mes. monuv^entele cu 
jafi?rales rezonanțe istorice 
z : V:- ce-
Ze ztr :-.zețe a'e Moldovei. 

-Vy-s de desfășu-
-z-e t fCi'.unilor nct.onale de 
referete șz comunicări știin- 

dovedît superioară 
ee-or entenoare prin faptul 
ei < poribifrfotcc desfă- 

zner palete mai bo- 
pfe fi —.si ample de ac- 
țsMi. wn fructuos

de expenenți intre 
șt legarea unor 

scrrrue pnetesri.

BĂLCEȘTI Șl BĂBENI,
DIN JUDEȚUL VÎLCEA

tovarășul primar, muncesc în co
muna noastră peste 600 de oa
meni. Dintre aceștia, 300 sint ti
neri cooperatori. și elevi veniți 
în vacanță, care, alături de pă
rinții lor, au pus mina pe căl
dări pentru a uda pomii și vița 
de vie. în raza comunei, la 
I.A.S. Nicorești și cooperativele 
agricole Podgoria, Poiana și 
Unirea, datorită eforturilor de
puse zi de zi, cu dăruire, cu 
mult spirit de răspundere, cul
turile arată bine. La I.A.S. Ni- 
coreșri, în ziua raidului nostru, 
se aplicau udări și pe 360 hec
tare destinate culturilor duble, 
iar la C.A.P. Poiana mai mulți 
tineri cooperatori lucrau intens 
pentru a extinde un sistem local 
de irigații amenajat in anul 
trecut prin eforturi proprii. Ase
menea fapte demonstrează că 
oamenii din Nicorești fac totul 
pentru o recoltă cit mai bogată. 
Asemenea fapte au puterea 
exemplului.

Dacă fiecărei săptămim de Su- 
cru din agricultură i s-ar acor
da un nume. această a doua 
săptâminâ a lunii iulie ar tre
bui să poarte r.umeie de SâjHâ- 
mina Griului. Nici o altă cultură 
cerealieră nu presupune la re
coltat o atit de mare concentra
re de forțe, pentru ca din dmp 
să fie transportat și pus la adă
post pină la ultimul bob. Fiind
că acesta este angajamentul 
cooperatorilor și mecanizatorilor 
din raza de activitate a Consi
liului intercooperatist Cărpiniș, 
județul Timiș. Pentru a-și înde
plini angajamentul, in ajutorul 
lor au fost trimise 16 combine 
Gloria și 8 prese din județul 
Cluj. La 14 iulie, datorită vrem.: 
uscate, la ora 6 in lan au intrat 
41 de Glorii. Sint urmate de 28 
de prese de balotat. de 34 mij
loace de transport dotate cu 
remorci, afectate eliberăm tere
nurilor 
gătesc 
duble, 
adaugă 
secția

SPOIIT • SPORT

V ASIIX LUCLAN AR HIRE 
ofer

iorfsstor «I comandantului 
teberă

Chemarea organizației 
U.T.C. Drag alina către toate 
organizațiile U.T.C. din co
munele ce vor deveni orașe 
în actualul cincinal și răs
punsul tinerilor din respec
tivele localități sint edifica
toare pentru angajarea tine
rilor in realizarea acestui o- 
biectiv. Un răspuns pe care 
uteciștii, toți tinerii din co
munele vizate îl dau con
cret prin înfăptuirea și de
pășirea, punct cu punct, a 
angajamentelor asumate în 
această responsabilă acțiune 
patriotică.

Iată, de pildă, exemplul 
celor 1 200 uteciști din Băl- 
cești-Vilcea. Pe primul se
mestru al anului ei au exe
cutat lucrări de modernizare 
a drumurilor și trotuarelor, 
de extindere a spațiilor 
verzi, in valoare de 100 000 
lei, depășind angajamentul 
inițial cu 30 000 lei. Brigăzi 
de tineri, de la toate orga
nizațiile din comună, sint 
prezente pe șantierul casei 
de cultură și al grădiniței, 
unde valoarea muncii lor se 
cifrează, de asemenea, la 
100 000 lei. Fondul agricol al 
comunei a primit recent încă 
10 ha, redate în circuit prin 
contribuția exclusivă a orga
nizației de tineret. Alte o- 
biective, la fel de importante, 
fiecare o piatră la temelia 
viitorului oraș, sint cuprinse 
in agenda de lucru a orga
nizației U.T.C. din comuna 
Bălcești. Executarea unor lu
crări la rețeaua de canali
zare și alimentare cu apă, a- 
menajarea a noi suprafețe 
pentru solarii, a unei com
plexe baze sportive sint 
puncte prioritare în -progra
mul viitor de activitate. To
tul se face planificat, cu en
tuziasm și dăruire, într-o 
competiție ‘ mereu deschisă 
cu ei înșiși, cu colegii lor 
din celelalte viitoare

O activitate la fel 
moașă desfășoară șl 
din comuna Bălieni. 
unde ritmurile

orașe, 
de fru- 

tinerii
Aici,

industriei

in pulsul son- 
al utilajelor de 

cei 
„fermen-

Un slujitor
al

și 39 tractoare care pre- 
.nsămințarul culturilor 
Efortului material i sa 
strădania oamenilor. La 
I din Cărpiniș. Ia ora 

prinzului. unde s-a servit o 
masă caldă acolo in cimp. me
canizatorii Ionel Moga, secreta
rul organizației U.T.C-. Andrei 
Kiss și Ion Creștin realizaseră 
mai mult de jumătate din nor
mă. Dealtfel, de la începutul 

BRĂILA

F Flore*  Bi.aț leee-a 
loăf ABt «a TagBl Gre 
Ji—.bo>2- Practic aa fo«s 
note tone de
nare. Pe de altă pane, r 
tul cuhurSor cubîe se des 
ră și el din plm. Pa 
boabe a fost «emâsa: pe 
hectare din 245. iar euh 
furajere pe 630 ha dm 1 4M.

NOU CANAL

Cind se vorbește despre 
devotamentul „oamenilor in 
alb" referirile sint făcute a- 
proape exclusiv la medici. 
Personalului sanitar mediu, 
surorilor medicale le este 
îndeobște rezervat un rol de 
mare „anonimat", dacă nu 
sint obiectul unor critici 
pentru diferite neglijențe in 
serviciu.

Socotesc deci un act de 
dreptate să scriu despre 
Georgeta Lăzărescu, soră 
medicală la modernul Com
plex sanatorial 500 din Căciu- 
lata. în primul rînd pentru 
competența și devotamentul 
ei în îngrijirea bolnavilor, 
pentru tactul in relațiile 
cu oamenii suferinzi, ca
lități- care o fac prie
tenia apropiată a tuturor. 
In al doilea rînd, pentru per
manenta ei dăruire in acti
vitățile obștești. în virstă de 
23 de ani, tinăra aceasta ma
tură în gindire și acțiune — 
cum spun toți cei ce o cu
nosc — este membră a bi
roului Comitetului județean 
Vilcea al U.T.C. și a fost de
legată a tinerilor de aici la 
cel de-al X-lea Congres al 
Uniunii Tineretului Comu
nist. Nu este acțiune impor
tantă a tineretului din Căli- 
mănești-Căciulata care să nu 
poarte intr-un fel și am
prenta participării Georgetei 
Lăzărescu.

Prin comportarea ei im
pune tuturor bolnavilor 
sentiment de optimism, 
cesta transformindu-se
speranță, iar colegilor ei de 
muncă le oferă un exemplu 
de pasiune și inițiativă.

DE ADUCȚIUNE A APEI
La 50 de kilometri de Brăih 

un panou iți atrage atenția : Bor
dei Verde — Șantier județean de 
muncă patriotică al tineretului. 
Lucrarea ce se execută aici are 
o mare importanță pentru între
gul județ. Este vorba de un ca
nal de aducțiune a apei pe care 
tinerii s-au angajat să il talu
zeze pe o lungime de 4.8 kilome
tri, în zona Perișoru-Lișcoteanca.

Am sosit pe șantier intr-un 
moment de repaus. Brigadierii 
erau la masă. Elevul de serviciu 
ne-a încredințat că masa durea
ză puțin pentru că cele patru 
brigăzi se află intr-o susținută 
întrecere. în joc sint cuvintul de 
onoare, un drapel de brigadă 
fruntașă și un fanion de echipă 
de frunte. într-adevăr, prima 
serie de 100 de elevi 
Grupul școlar „Progresul" ți Li
ceul din însurăței iși face apari
ția pe șosea intr-o perfectă dis
ciplină și cu steagurile fluturind. 
Sint însoțiți de loan Radu, pre
ședintele Consiliului tineret să
tesc de la Comitetul județean 
Brăila al U.T.C.

Doi dintre brigadieri, George

de la

39 K

ION DANCEA

ionul de

t-

V, c

preot de e

raise. formația română va 
echipa Mexicului, iar 

pa cea a Olandei.

Dinu și Cornea Mitici, de Ic 
Grupul școlar ^rogresur, n 
mai lucrat pe un astf 
tier, la Grădiștea. Au 
riență. între cele parr 
conduse de Vasile Di 
Păcală, Dumitru 
Dcbncă Chioioașu 
o acerbi întrecere 
gul, cine ia fanio 
ori l-a avut briga 
tot de două on brigada ia 
cală, iar bngadi 
data. Fi 
frunte a fost purtat cu 
3 zile de echipa

Emoțiile sint 
și bucuriile cu 
tiiâ munca. După 
serie de 100 de bngedieri ișs 
încheia activitatea. Brigada i 
ra deține c-cpel-î de cele 
mulse ori ca fi premiată, și bri
gadierii distinși cu I>.plomn de 
onoare a Cow it etalai județean 
ei U.T.C.

Va veni o nouă setig de IOD de 
elevi ca~e va duce moț departe 
flacăra întrecerii.

de an- 
deci e-rpe- 

ru brigăzi

LIDIA POPESCU

SMONTREAL 1976
'.g. eu 4 kg mai puțin dectt 

mea obișnuită, și sint 
CMVtae ci voi obține un rezul- 

saperior fostului record 
----- '21.82 m) stabilit de 

vi-.ne m anul 1973".
• y.-.ercuri a fost stabilit pro- 

f's—.zî grupelor preliminare din 
zzdr-y. turneului de polo pe apă 
cî O. de la Montreal. Echipa 

va susține primul meci 
duminici. 18 iulie, in compania 
selecționatei U.RS.S. Luni, 19 

intil- 
marți

ÎNTRE 17 IULIE
AUGUST. redacția de ac- 
tu:.ități a Radiodifuziunii va 
p-^zc^.ta pe larg desfășura
rea Jocurilor Olimpice.

De simbătă, 17 iulie ora 
21.00 programul I (transmi
sie directă a festivității de 
c:?cr.:dere), și pină dumi
nică. 1 august, zilnic, din 
oră in oră, se vor transmite 
rezultatele înregistrate in 

marii competiții de 
îi Montreal. în radioprogra- 
rr.ele „Orele dimineții", „De 
la 1 la 3", „Orele serii" și 
..O zi intr-o oră", ca și in 
radiojurnale și buletine <?e 
Știri se vor oferi ascultători
lor vești de ultimă oră, cro
nici, corespondențe, însem
nări și comentarii ale redac
torilor și colaboratorilor de 
specialitate privind Olimpi
ada ’76.

ȘI 1

un 
a- 
in

F. LEREA

SiTUATII, CAZURI ATITUDINI
Fo cui

Acum două luni, pe una din 
străduțele situate in perimetrul 
Gării de Nord a izbucnit un 
incendiu. Nu se inserase încă, 
aerul mai păstra ceva din do
goarea zilei, oamenii începu
seră să plimbe peste straturile 
cu flori din fața locuințelor șu
voaie de apă, cind. de pe una 
din ferestrele clădirii in care 
locuia Gheorghe Dumitru au 
început să se prelingă flăcări, 
în. curte se aflau cei doi copii 
ai lui G.D., unul în virstă de 
două luni, dormind în brațele 
bunicii, celălalt, de trei ani. 
țopăind lingă fusta mamei. Stă- 
pinul casei se proțăpise în fața 
intrării. El pusese focul. Deșer
tase un bidon cu motorină prin 
camere, 
acum _____ _
pe rînd. televizorul. _______
mobila, covoarele. Distrugea tot 
ce agonisiseră în zece ani de 
căsnicie, el. muncitor la între
prinderea de reparații auto 17,

averea mea, 
ele !“ arunca, 
către cei din

scăpărase chibritul și 
privea liniștit cum ard 

radioul.

împreună cu soția sa. munci
toare la F.C.T.B.

,.E casa mea. 
fac ce poftesc cu 
din cind in cind
jur. Dăduse foc ca să iși poto
lească minia și să se răzbune 
pe cea care o provocase. Elena 
soția sa, aflată încă în conce
diu de maternitate săvirșise 
o greșeală : nu-i dăduse destul 
de repede să mănînce soțului 
înfometat, iar el, furios, s-a ho- 
tărit s-o învețe minte. Nu era 
prima oară cind vecinii luau 
act de ..severitatea" conjugală 
a lui Gheorghe Dumitru. In cei 
zece ani de căsnicie s-a mai 
intîmplat de cîteva ori să in-

tercaleze printre pedepsele ba
nale : bătăi, amenințări. înjura, 
și cite una mai ..năstrușnică-- 
De data aceasta, flăcările care 
mistuiau avutul familiei deve
neau o amenințare și pentru 
privitorii de peste gard- Civ.va 
s-au hotărit să înfrunte riscur.e 
și să intervină înainte ca in
cendiul să ia proporții- Unul 
s-a ales cu dinții scoși, altul 
cu niște pumni, numai sosirea 
organelor de ordine a pus ca
păt „incidentului". A doua zi. 
Gheorghe Dumitru s-a prezen
tat la lucru ca de obicei. Aco
lo, așa cum reiese din caracte
rizarea anexată la dosar, e 
cunoscut ca un om liniștit, co
rect, care se ocupă de califica
rea tinerilor.

rul de la volan fluieră în col
tul gurii un cîntec de drume
ție. iar prin crăpătura obloane 
lor. și peste, curge fără opriră 
sămința de griu. Camionul a 
intrat deja în șoseaua Ștefan 
cel Mare. înaintează acum in
tr-o lungă coloană care tranc- 
portă încărcături dintre cele 
mai diferite, de la lădițe cu 
fructe la butoaie cu păcură 
Nimeni nu iși marchează însă, 
cu atîta voioasă indiferență, 
trecerea ca acest băiat care 
seamănă pe asfaltul moleșit de 
căldură boabe de grîu.

Nu este pentru prima oară 
cind ne întîlnim cu asemenea 
forme de risipă. De data aceas
ta. ascultăm și o explicație a 
autorului ei. „Lasă dom’le — 
aruncă acesta către cineva car**  
ii atrage atenția — la 
tone, nu se cunoaște !“

Cine nu cunoaște, în 
nu se cunoaște ? E clar

atîtea

fel

Semănături pe asfalt
Lasă în țmă dîră grea, au

rie, pare ca însuși asfaltul a 
stors sub călcătura roților grele

stropi de lumină. Mașina înain
tează indiferentă la ..trena" cu 
care iși înseamnă traseul, tină

ce
că pen

tru omul de la volan paguba pe 
care o produce ar conta numai 
dacă ar deveni vizibilă. Adică 
la atîtea tone, ca să preluăm 
termenii după care se ascunde, 
ar trebui să se irosească, nea-

• PROBA DE 1 M e*  start 
de pe iec. din cadrul cam pi on a-

aaiionale de ciclism, dis
putau ieri pe velodromul Di- 
eamo din Capitala, a revenit 
spertivaloi dinam o vist Ștefan 
Leibner. cu timpul de 1TO”7 10. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat A. Telegdi (Steaua) 1T1”7/1O 
Si P. Dolofan (Steaua) 1’11”9 19.

• ÎN TURUL DOI al con
cursului interzonal de tenis 
de la Kitzbuehel (Austria), ju- 
cătoarea româncă Virginia Ru- 
zici a învins-o cu 6—0, 6—3 pe 
Veronika Bald o vinos (Spania).

• TURNEUL INTERZONAL 
DE ȘAH de la Bienne (Elveția) 
a continuat cu runda a treia, in 
care Smislov l-a învins pe Tal, 
Smejkal pe Diaz, iar Csom a 
cișțigat la Lombard. S-au în
cheiat remiză partidele Hueb- 
ner-Eyrae, Andersson-Liberzon, 
Gulko-Petrosian, Sanguineti- 
Matanovici, Rogoff-Larscn și 
Sosonko-Castro. Partida L. Por- 
tisch-Gheller s-a întrerupt.

în clasament conduce marele

maestru sovietic Tigran Petro
sian. cu 2 puncte, urmat de 
Smislov (U.R.S.S.), Matanovici 
(Iugoslavia), Smcjkal (Ceho
slovacia), L. Portisch (Ungaria) 
— 1,5 puncte și cite o partidă 
Întreruptă.

• AU ÎNCEPUT ÎNTRECERI
LE turneului internațional dc 
tenis de la Cincinnati (Ohio).

meridian
Iată primele rezultate înregis
trate : Smith (S.U.A.)-Turner 
(S.U.A.) 6—1, 7—5 ; Ismail el 
Shafei (Republica Arabă Egipt) 
— Holliday (S.U.A.) 7—6, 6—1 : 
Taylor (Anglia)-Anand Amriiraj 
(India) 6—2, 6—2 ; Crealy (Aus
tralia) -Dibley (Australia) 6—1, 
3—6, 6—4.

• ECHIPA DE RUGBY Spor
tul Studențesc și-a început tur
neul în U.R.S.S. jucînd la Mos
cova cu formația locală „Slava" 
aflată pe locui doi în campio-

se simt 
delor și _____
la unitatea forestieră, 
1 000 uteciști sint 
tul" activității economice și 
cetățenești. Aceiași uteciști, 
care în primăvară preluau 
asupra lor grija a 5 hectare 
cu pomi, au plantat în plus 
alte 5 hectăre. „Livada tine
retului" de la Băbeni a de
venit model pentru ceilalți 
tineri din comunele cu fond 
pomicol. Străzile comunei 
(atit la „centru", cit și in sa
tele aparținătoare — Ro
mâni, Valea Mare), arată a- 
cum altfel. Sint nivelate, 
flancate de pomi și rigole cu 
flori, cu șanțuri de scurgere 
curățate, curțile aliniate la 
fațadă. 180 000 lei — aceasta 
este, simbolic, măsura con
tribuției tinerilor la lucrările 
de bună gospodărire în pe
rioada menționată. „Mai sini 
multe de făcut, ne spune 
Gheorghe lordache, secreta
rul comitetului U.T.C. al co
munei Băbeni. Va începe 
construcția fabricii de nutre
țuri combinate, se vor ex 
tinde lucrările de îndiguire 
a riului Bistrița și de com
batere a eroziunii solului și 
cite altele..." Am reținut la 
toate cifre semnificative. Ci
fre care nu mai corespund 
planificării. Ele au fost re
vizuite. Au apărut obiective 
noi. La toate, tinerii parti
cipă cu mindria de a se afla 
printre cei dinții „construc
tori" ai orașului Băbeni, ce
tățenii săi de frunte. Nu in- 
timplător, ne indemna să re-

' ținem tovarășul ' Constantin 
Fulga, secretar al Comitetu
lui județean Vilcea al U.T.C., 
organizațiile de tineret din a-r 
ceste localități se evidențiază 
prin întreaga lor activitate. 
Este dorința fierbinte de a-si 
exprima creator efortul lor, 
posibilitățile complexe de a' 
firmare in contextul evolu
ției fără precedent a comu
nelor in care s-au născut și 
trăiesc.

V. RĂVESCU

natul unional. Gazdele au ob
ținut victoria cu școrul de 8-—6 
(0-0). * 
echipa 
evolua 
chipei 
civilă.

• ÎN CADRUL CONCURSU
LUI INTERNAȚIONAL desfă
șurat la Varșovia, atletul român 
Nicolae Voicu a cîștigat, proba 
de 3 000 m obstacole, cu timpul 
de 8’40”2/10. Cunoscuta sprinte
ră poloneză Irena Szewinska a 
fost cronometrată în cursa de 
100 m cu 11’22/100, iar compa
trioata sa Bronislawa Ludwi- 
kowska a terminat învingătoare 
în proba de 3 000 m, cu timpul 
de 9’09”6/10.

• PRIMA FRACȚIUNE & 
celei de-a 18-a etape a Turului

, ciclist al Franței s-a disputat 
pe traseul Auch — Langon (86 
km) și a revenit belgianului 
Maertens în 2 h 34’37”. A doua 
semietapă Lacanau — Bordeaux 
— Le-Lac (70,500 km) a fost 
cîștigată de olandezul Karstens.

în continuarea turneului, 
Sportul Studențesc va 

Ia Kiev în compania e- 
Institutului de aviație

Anticipații pe traseele turistice ale lumii
Interviul nostru cu tovarășul Vasile Băloiu,

directorul Agenției de excursii cu turiști români peste hotare din cadrul O.N.T. „Carpați‘

În 
luției
nomice și sociale din țara noas
tră, în actualul cincinal, avînd 
în vedere sarcinile trasate de 
Congresul al XI-lea al partidu
lui, privind creșterea turismu
lui intern și internațional, 
excursiile peste hotare ale tu
riștilor români cunosc o dez
voltare ascendentă. Turismul 
mijlocește contactele intre po
poare și țări, sporind cunoaște
rea și, pe această bază, stima 
și respectul reciproc. Aceste 
idei stau la baza dezvoltării 
activității turistice în țara noas
tră. Dar iată și argumentele 
concrete pe care ni le furnizea
ză tovarășul Vasile ■ 
rectorul Agenției de 
turiști români peste

— Pentru anul în 
spune interlocutorul — am pre
gătit circa 120 de programe, pe 
o multitudine de trasee turis
tice din Bulgaria, Cehoslovacia, 
China, Republica Democrată 
Coreeană, Republica Democra
tă Germană, Iugoslavia, Mongo-

contextul general al evo- 
tuturor activităților eco-

Băloiu, di- 
exc,ursii cu 
hotare.
curs — ne

părat, cîteva zeci de kilograme ! 
Și dacă nu sînt atîtea, dacă din 
sămința prăpădită' degeaba s-ar 
putea face doar o singură pli
ne ? „Se vede că n-a muncit 
niciodată pămintul !“, observa 
cineva care asistase la schim
bul de replici. Se poate, dar a- 
ceasta nu îndreptățește lipsa de 
respect pentru cei care îl mun
cesc. Șoferul risipitor chiar 
dacă nu a trudit vreodată pă
mântul este consumator, bene
ficiar direct al roadelor sale. 
Măcar gîndul că s-ar putea să 
irosească tocmai pîineă cu care 
urmează să iși astîmpere foa
mea într-una din zile putea 
să-1 oprească de la risipă. Poa
te că nu i-a trecut prin minte 
așa ceva. Ce-ar fi insă ca cei 
direct răspunzători de felul în 
care ajunge recolta în depozite 
și de integritatea ei să sugereze 
celor care nu ezită s-o prăpă
dească o asemenea posibilitate ? 
E vorba, în fond, de a asigura 
camioanele cu niște simple 
prelate !

SOFIA SCOKȚARU-PAUN

lia, Polonia, Ungaria, Uniunea 
Sovietică. De asemenea,- avem 
numeroase programe turistice 
pentru excursii in Turcia, Gre
cia, Italia, Franța, Anglia, Egipt, 
Țările scandinave, o parte din 
aceste excursii avînd programe 
combinate cu trasee turistice și 
în alte țări, ca de exemplu, 
Bulgaria, Iugoslavia, Austria, 
Republica Federală Germania. 
Oferta turistică este cu mult 
mai bogată decit în anul 1975.

— Ce noutăți prezentați in 
acest an în cadrul diversificării 
programelor turistice la ex
cursiile in străinătate ?

— Ne-am preocupat din timp 
să venim în. întimpinarea do
rințelor solicitanților și consi
derăm că am reușit să aducem 
o serie de îmbunătățiri și nou
tăți. Fără intenția de a le ară
ta intr-o ordine prioritară, mă 
voi referi la cîteva : durata 
excursiilor este foarte diferen
țiată, de la 1 la 24 de zile, ceea 
ce oferă largi posibilități de 
alegere. în funcție de durata 
concediilor de odihnă ; marea 
majoritate a programelor ex
cursiilor sint pe toată durata 
anului, deci intr-o strinsă core
lare cu eșalonarea concediilor 
de odihnă ; s-a realizat o mai 
mare diversificare în privința 
mijloacelor de. transport, multe 
programe turistice realizîndu-se 
cu trenul, avionul și autocarul, 
creîndu-se posibilități sporite 
de vizitare a cit mai multe 
obiective de interes turistic. 
Totodată, a crescut ponderea 
excursiilor de programe combi
nate pe mai multe țări ca : Un
garia Cehoslovacia. Uniunea 
Sovietică — Polonia. China — 
Republica Democrată Coreeană 
etc.

— Pe lingă excursiile deveni
te tradiționale, care includ în 
programe, de regulă, capitalele 
și principalele orașe din țările 
vizitate, ce este inedit în aces
tea ?

— Numeroase programe turis
tice din Bulgaria includ locali
tățile Grivița, Plevna, Vidin, în 
care ati loc manifestări speci
fice dedicate aniversării Cente
narului războiului pentru inde
pendentă. Se fac, astfel, o serie 
de itinerare ale eroicelor arma
te române. Tot în această țară 
vacante de sezon pe litoral, la 
Vama, excursii cu prilejul săr
bătorii trandafirilor chiar în 
această lună. Apoi, turul Ceho-

slovaciei cu avionul vizitîndu-se 
și o serie de stațiuni din Munții 
Tatra, iar in China, pe lingă 
vizitarea marilor orașe Pekin. 
Nankin, Șanhai. Canton, unele 
trasee includ și alte centre de 
o mare bogăție turistică : Han- 
ceu. Usi, Sian, Suciu, Saosan, 
Quilin și altele, iar unele tipuri 
de excursii se prelungesc și in 
Republica Democrată Coreeana 
unde se vizitează capitala țării. 
Phenian, și centrele Vonsan. 
Kimgansan. Ce s-ar mai putea 
spune ? Tîrgul de la Leipzig, 
excursiile in Elveția Saxonă, 
casele memoriale Schiller. Goe
the, Liszt, Galeriile de artă de 
la Dresda, sint alte cîteva ..ca
pete de afiș" pentru călătoriile 
în. R. D. Germană. S-a îmbogă
țit programul turistic al ex
cursiei Turul Poloniei, au fost 
prelungite o serie de excursii 
din U.R.S.S. în Polonia. zona 
Cracoviei, a crescut numărul 
excursiilor care au în programe 
vizitarea stațiunii montane Za
kopane, iar în Ungaria nume
roase programe includ, pe lingă 
Budapesta, vizitarea orașelor 
Eger. Estergpm, Debrețin. Miș- 
colț, Gyor, precum și zile de 
odihnă la Balaton. Cele 28 de 
tipuri de excursii în Uniunea 
Sovietică oferă o mare diver
sitate de obiective, zone — ex
cursiile în Asia Centrală. Trans- 
caucazia, itinerariul Siberian 
(Bratsk — Irkutsk — Novosi
birsk — Abakan), țările Baltice, 
odihnă pe litoral în stațiunea 
Soci, trasee cu vizitarea orașe
lor Chișinău, ‘ Kiev, Zaporojie. 
Harkov, Krasnodar, Poltava. 
Ulianovsk și, bineînțeles, pro
gramele turistice la Moscova și 
Leningrad.

— Ce „premiere" rezervă ama
torilor agenția în semestrul doi 
al anului ?

— Vom organiza excursii, cu 
avionul, în Cuba, iată o pre
mieră. Sq vor vizita Havana. 
Varadero, Cienfuegos. Apo:. 
unele excursii în China, care 
au prevăzute în programe și vi
zite în. eroicul Vietnam. Capătă 
o mai mare amploare plecările 
grupurilor — cu trenul, autoca
rul sau avionul — in Grecia. 
Turcia, Iugoslavia, Italia. Fran
ța, Anglia etc. Dorim să satis
facem într-o cit mai mare mă
sură setea de cunoaștere a tu
riștilor români.

VASILE CABULEA
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întilniri ale președintelui părții române

Lupta pentru o nouă 
ordine economică — 
o obligație politică 
a țărilor nealiniate

Interviul președintelui

La 14 iulie, tovarășul Gheor- 
fihe Radulescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-minis- 
tru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, președintele 
părții române în Comisia inter- 

■ guvernamentală româno-sovie- 
itică de colaborare economică, s-a 
•întîlnit cu tovarășul A. P. Kiri
lenko, membru al Biroului Poli
tic. secretar al C.C. al P.C.U.S.

La întrevedere au participat
K. F. Katușev, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., și M. A. Leseciko, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.,' președintele

★
în zilele de 13 $i 14 iulie, 

membrii delegației țării noastre 
la sesiunea specială a Comisiei 
interguvernamentale . româno- 
sovietice de colaborare econo
mică — ministrul industriei 
metalurgice, Neculai Agachi, 
ministrul industriei construcții
lor de mașini, loan Avram, mi
nistrul industriei chimice. Mi
hail Florescu, ministrul industri
ei energetice. Nicolae Mănescu, 
au avut întilniri de lucru cu 
ministrul industriei electroteh
nice. A. K. Antonov, ministrul 
industriei prelucrării țițeiului 
și petrochimice. V. S. Fiodorov, 
ministrul industriei chimice,
L. A. Kostandov. ministrul con
strucțiilor de mașini grele și de 
transport, V. F. Jigalin. mi
nistrul industriei construcțiilor 
de mașini-unelte, A. I. Kostou- 
sov, ministrul industriei de au
tomobile, V. N. Poliakov, cu 
conducători ai Comitetului de 
Stat al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. pentru relații eco
nomice cu străinătatea, ai Mi
nisterului Construcțiilor de Ma-

părții sovietice în Comisia in- 
terguvernamentală romăno-so- 
vietică de colaborare economică. 
A luat parte ambasadorul Româ
niei în Uniunea Sovietică, 
Gheorghe Badrus.

Cu acest prilej, au fost exa
minate probleme ale extinderii 
și adîncirii colaborării econo
mice, ale cooperării în producție 
și dezvoltării schimburilor de 
mărfuri între România și Uniu
nea Sovietică.

Convorbirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

★

șini pentru Industria Petrolieră 
și Petrochimică.

Cu acest prilej au fost exa
minate probleme ale colaboră
rii, cooperării și specializării în 
domeniile construcției de utila
je pentru industria chimică și 
petrochimică, de mașini-unelțe, 
utilaje energetice, metalurgice 
și pentru industria electrotehni
că, probleme ale livrărilor reci
proce în perioada cincinalului 
1976—1980, ale utilizării intr-o 
mai mare măsură a posibilită
ților de dezvoltare a ramurilor 
respective din economiile na
ționale ale celor două țări.

Totodată, adjunctul ministru
lui comerțului exterior și coo
perării economice internaționa
le. Ion Stoian, a examinat cu 
adjuncții ministrului comerțu
lui exterior al U.R.S.S. V. S. 
Alhimov și N. N. Smeliakov 
posibilități de sporire a livrări
lor de mărfuri pe anul în curs 
și pină la sfirșitul actualului 
cincinal, potrivit capacităților 
crescinde ale economiilor na
ționale ale României și Uniunii 
Sovietice.

Noul președinte al Portugaliei,
Antonio Ramalho Panes,

a depus jurămîntul
La Palatul Sao Bento 

din Lisabona a avut loc. 
miercuri, ceremonia în
vestiturii noului pre
ședinte al Portugaliei, 
generalul Antonio Dos 
Santos Ramalho Eanes, 
ales in această funcție in 
cadrul scrutinului pre
zidențial de la 27 iunie.

La ceremonie au participat 
membrii Adunării Republicii, ai 
Consiliului Revoluției și ai gu
vernului provizoriu.

★
Președintele Republicii Por

tugalia, generalul Antonio Dos 
Santos Ramalho Eanes, s-a năs
cut la 25 ianuarie 1935, în loca
litatea Alcains, departamentul 
Castelo Branco.

A absolvit Școala militară în 
1956, consacrîndu-se carierei 
militare.

In 1973, Ramalho Eanes și-a 
manifestat public opoziția față 
de regimul dictatprial fascist

portughez, răsturnat la 25 apri
lie 1974.

După victoria revoluției. în
deplinește diferite misiuni, fiind 
apoi membru al Consiliului Re
voluției. din c^re fac parte cele 
mai reprezentative elemente ale 
Mișcării Forțelor Armate. La 6 
decembrie 1975 a fost avansa: 
la gradul de 
șeful Statului 
de uscat

Cu prilejul 
președinte, in 
ralul Ramalho Eanes s-a anga
jat să apere cu fermitate idea
lurile democratice și patriotice 
care stau la baza revoluției din 
25 aprilie 1974. instituționaliza- 
rea democrației, garantarea in
dependenței naționale și coeziu
nea forțelor armate în îndepli
nirea misiunii lor — toate a- 
cestea in condițiile respectării 
riguroase a Constituției țării.

general și numi: 
Major al armatei

alegerii sale ca 
iunie 1976. gene-

LA MOSCOVA A FOST SEMNATĂ 

Convenția cu privire la colaborarea 
in domeniul cercetării și folosirii

o CORTESURILE SPANIOLE 
(parlamentul țării) au aprobat 
— cu 245 voturi pentru, 175 
contra și 57 de abțineri — pro
iectul de lege guvernamental 
privind revizuirea codului pe
nal. Principala prevedere a do
cumentului constă in menține
rea. în ciuda protestelor unor 
largi pături ale poporului spa
niol. a interdicției asupra lega
lizării Partidului Comunist. 
Proiectul de lege va intra în 
vigoare odată cu publicarea sa 
în Buletinul Oficial al statului.

spațiului cosmic in scopuri pașnice ITALIA

Reprezentanții guvernelor din 
R.P. Bulgaria. R.S. Cehoslova
că. R. Cuba. R.D. Germană. 
R.P. Mongolă. R.P. Polonă, Re
publica Socialistă România. R.P. 
Ungară și U.R.S.S. au semnat

Cercetări 
medicale la bordul

lui „Saliut-5"
Ziua de miercuri a fost con

sacrată de echipajul laboratoru
lui spațial „Saliut-5” cercetărilor 
medicale. Cosmonauții Boris Vo- 
•linov și Vitali Jolobov au făcut 
cercetări privind parametrii 
funcționării sistemelor cardio
vascular și respirator. Datele 
obținute în Cosmos au fost 
comparate cu cele obținute an
terior pe Pămînt, astfel incit 
echipajul a putut face aprecieri 
referitoare la evoluția stării să
nătății sale.

la Moscova Convenția cu pri
vire Ia colaborarea in domeniul 
cercetării și folosirii spațiului 
cosmic in scopuri pașnice.

Convenția relevă dorința păr
ților semnatare de a contribui 
la dezvoltarea continuă a cola
borării in acest domeniu, mai 
ales la studierea proprietăților 
fizice ale spațiului cosmic, a 
meteorologiei, biologiei, medi- 
cinei, telecomunicațiilor cos
mice. la cercetarea mediului 
natural cu ajutorul mijloa
celor cosmice. Colaborarea 
în aceste direcții fundamen
tale are in vedere lansa
rea de obiecte cosmice ca 
destinație științifică si aplica
tivă. crearea de aparataj pentru 
cercetări cosmice, efectuarea de 
experiențe cu rachete geofizice 
și meteorologice, acordarea de 
ajutor mutual tehnico-șnințifîc. 
schimb de documentații si in
formări tehnico-știînțifice. Cer
cetările și experiențele cosmice 
concrete se efectuează de către 
organizațiile interesate ale Păr
ților semnatare, pe baza pro
gramelor și planurilor coc veri
le. in cadrul grupelor de lucru 
cu activitate permanentă-

Victime
și adepți ai
„strategiei
tensiunii"
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MYCIN" este numele aparatului pus la punct de speoaixș- 
tii Facultății de medicină din Stanford (S.U.A.) și destinat elabo
rării tratamentelor în bolile infecțioase. Aparatul este compus 
dintr-un calculator care colectează informările șî formulează 
tratamentul. Medicii americani afirmă că a fost necesară reali
zarea unui astfel de aparat, ir.trucit utilizarea abuzivă a antibio
ticelor face tot mat neeficient t: a'amentul boblor inlecțtoase.
• UN GRUP DE RECHINI AU AT \( \T O MICA AMBARC4IIE 
UE AGREMENT, în care se aflau 12 persoane, in apele din largul 
Siciliei, provocînd o adevărată panică la bord. Un pasager a 
afirmat că unul din rechini avea mai multi metri lungime. De 
altfel, în ultimele două luni, numeroși rechini au fost semnalați 
în apele mărilor din apropierea litoralului italian, fiind atrași, 
după unele ipoteze, de reapariția in aceste zone a tonilor, care 
constituie hrana lcr preferată • LEXICON SPORTIV IN PATRU 
LIMBI. Guvernul provinciei Quebec din Canada a editat un 
lexicon sportiv in patru limbi (franceză, engleză, germană și 
spaniolă), considerat de specialiștii canadieni drept cel mai cu
prinzător și mai complet de acest gen. Lexiconul cuprinde de 
două ori mai multe cuvinte și expresii chn domeniul diferitelor 
sporturi decit conținea dicționarul similar editat cu prilejul Jocu
rilor Olimpice de la Munchen • CAZURI DE HOLERA ÎN INDO
NEZIA. Peste 60 de persoane au deceda*,  de holeră. iar alte 1000 
se află încă sub tratament împotriva acestei boli in Java de vest.
• SPERIETOARE... MECANIZATA Specialiștii japonezi au in
ventat multiple metode de protejare a semănăturilor împotriva 
porumbeilor. Astfel, au fost trase deasupra ogoarelor fișii înguste 
vopsite pe o parte in roșu aprins, iar pe cealaltă parte in argin
tiu. Vibrînd sub acțiunea vin*,  ului, benzile lucesc și sperie păsă
rile. S-a recurs, de asemenea, la plase care acopereau in între
gime ogoarele, la lămpi cu aprindere și stingere continuă, la ex
plozii cu carbid etc. Dar toate aceste metode s-au dovedit a fi 
de eficacitate redusă și foarte costisitoare. Pină la urmă s-au 
hotărit să utilizeze clasica sperietoare, cunoscută din cele mai 
vechi timpuri, dar mecanizată. Astfel, un schelet de lemn îmbră
cat cu haine ponosite, avînd în mină un fanion colorat pe care 
îl agită, mișcare ce este asigurată de un ștergător de parbriz 
vechi, reprezintă ..sperietoarea-semnalizator". Un alt tip este 
„sperietoarea-nomadă-. care se pune in funcțiune o dată cu 
răsăritul soarelui și umblă pe cîmp fiind acționată de motorul 
demontat de la o mașină de spălat rufe • ȘTIUCA AGRESIVA. 
O știueă dintr-un lac din Bavaria, lungă de 1,25 m. a atacat zilele 
trecute mai multi oameni, mușeîndu-i de picioare. Cei mai ex
perimentați pescări au încercat s-o captureze, dar nu au reușit, 
înotătorii au fost. în schimb, sfătuiți să se bronzeze rapid, 
deoarece acest ..rechin de apă dulce“ nu atacă decit prăzile care 
au culori Ioane deschise.
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..Trebuie să se acționeze 
eu cea mai mare urgentă in 
seetuurele legate de a^ăi area 
iBsahutiîIur si securitatea ee- 
Uteniloc pentru a elimina 
terorismul o toate legăiurile 
sale obscure si eu toate ră
dăcinile sale întinse- — de
clara zilele trecute președin
tele Italiei. Giovauni Leone, 
iu fața Consiliului superior 
al magistraturii. Declarația 
șefului statului italian a fost 
făcută Ia puțin timp după 
asasinarea substitutului pro
curorului Republicii. Vittorio 
Oeeorsio. preeonizind • re
structurare și • întărire a 
forțelor de ordine.

Acest nou asasinat a pro
vocat • vie emoție și indig
nare in Italia, determinind 
ea atit in cercurile judiciare 
cit și in rindul opiniei pu
blice să fie reclamate măsuri 
mult mai severe pentru izo
larea unor asemenea mani
festări criminale și pentru 
protejarea vieții acelora care 
juptâ pentru apărarea liber
tății și a ordinii civile. Au
toare a asasinatului s-a de
clarat mișcarea de extremâ- 
dreapta „Ordine Nuovo" 
(„Ordinea nouă"), mișcare al 
cărei scop declarat este „de 
a răsturna democrația și a da 
Italiei un regim militar*-.  Ea 
a fost înființată in anul 1956 
de mai mulți foști membri 
ai Mișcării Sociale Italiene 
(neofascistă) și scoasă in a- 
fara legii in 1973. Magistra
tul Vittorio Occorsio. care în 
mai multe rinduri a fost a- 
menințat cu moartea de neo
fasciști. se ocupa de activita
tea acestei organizații, punind 
sub acuzare pe conducătorii 
ei (dosare de urmărire con
tra a 40 de persoane dintre 
care 30 au fost condamnate), 
iar in toamna acestui an ur
ma să deschidă un nou pro
ces. Motivul asasinatului este 
ușor de înțeles.

O altă tentativă criminală 
a avut loc, in aceeași zi cu 
uciderea magistratului Oc
corsio. la locuința procuroru
lui orașului Bologna. Aten
tatul. care n-a făcut victime 
de data aceasta, a fost re
vendicat tot de „Ordinea 
nouă”. De asemenea, aceas
tă mișcare neofascistă clan
destină a anunțat numele al
tor patru magistrali care se 
află „in atenția ei".
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ALBA: Patria (orele 9; 11.15;
13,30; 16; 18,15; 20,30); Grădina
Luceafărul (ora 20,30).

PRIZONIERUL DIN MANHAT
TAN: Eforie (orele 9,15; 11,30; 14; 
16,15; 18,30; 20.45); Favorit (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30); 
Patinoarul „23 August" (ora 20,30).

CIRC ÎN CIRC: Gri vița (orele 9; 
12,30; 16; 19,15); Victoria (orele 
9,30; 12,30; 16; 19,15).

ORDINUL ANA: Timpuri Noi 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15)..

TEXAS DINCOLO DE RÎU: 
Festival (orele 8,45; 10,45; 12,45; 
14,45; 16,45; 19; 21,15); Scala (orele

9.15; 11,30: 13,45; 16,15; 18,30; 20,45); 
Grădina Dinamo (ora 20,30); Gră
dina Festival (ora 20,30).

PAPILLON (ambele serii): Fe
roviar (orele 8,30; 11,30; 14,30; 
17,30; 20,30); București (orele 9; 
12; 16,15; 19,30).

INSTANȚA AMINA PRONUN
ȚAREA: Arta (orele 15,30; 17,45; 
20); Bucegi (orele 16; 18,15); Gră
dina Arta (ora 20,30); Grădina 
Bucegi (ora 20,15).

PORUMBELUL : Sala Palatului 
(orele 17.15; 20,15), Capitol (orele 
9.30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45); 
Grădina Capitol (ora 20.15) ; Mo
dern (orele 8,30; 11.30; 14,30; 17,30; 
20,45) ; Grădina Modern, (ora 20,15).

MERE ROȘII: Dacia (orele 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15).

CONTELE DE MONTE CRISTO: 
Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30); Gloria (orele 8,45; 11; 
13; 15,15; 17,30; 19,45); Luceafărul 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30); Melodia (orele 9; 11,15;

Șilingul austriac 
s-a retras din 

„șarpele monetar"
Bar.ca Centrală a Austriei a 

anunțat, marți că a hotărit să 
renunțe la fluctuarea corelată a 
șilingului, instituind, in schimb, 
o fluctuare liberă, in funcție de 
situația diferitelor monede occi
dentale pe piețele de devize. Ie
șirea monedei austriece din așa- 
r.umirul ..șarpe monetar" va 

?pt efect depășirea mar- 
43 la sută — stabilită 
fluctuarea corelată a

jei de 
pentru . _______
unor devize occidentale.

Măsura a fost adoptată după 
ce s-a observat cererea mare de 
monedă austriacă pe piețele 
occidentale.

Efectul imediat al acestei de
cizii va fi scumpirea șilingului 
in tranzacțiile cu celelalte mo
nede. dezavantajind. intre alte
le. pe turiștii străini care sosesc 
in Austria. Dar — sint de părere 
experții monetari austrieci — o 
reevaluare oficială ar fi afectat 
regimul importurilor și ar fi in
fluențat negativ nivelul costului 
vieții.

Cuvîntul reprezentantului României
Consiliul de Securitate dezbate, in prezent, plîngerea Orga

nizației Unității Africane cu privire la raidul israelian asupra 
aeroportului din Entebbe (Uganda).

n-au avut niciodată și nu pot 
avea rezultatele scontate. Dim
potrivă, ele aduc prejudicii in
tereselor reale ale luptei po
poarelor împotriva imperialis
mului, pentru libertate și inde
pendență națională-

De aceea, terorismul nu poate 
fi confundat sau identificat cu 
lupta de eliberare națională, 
care este o luptă legitimă, le
gală și conformă cu aspirațiile 
profunde ale popoarelor. Ea 
este, de asemenea, conformă cu 
Carta O.N.U. și normele drep
tului internațional .și a fost re
cunoscută ca atare de către 
O.N.U.

România — a încheiat vorbi
torul — a acordat întregul său 
sprijin popoarelor care luptă 
pentru eliberarea lor națională.

Consultările premierului desemnat
al Italiei, Giulio Andreotti

desemnat Giulio 
avut miercuri pri-

Premierul 
Andreotti a 
mele contacte politice in vede
rea formării noului guvern ita
lian. El s-a întilnit cu președin
tele și secretarul național al 
Partidului Socialist Democratic. 
Giuseppe Saragat. cu președin
tele Partidului Republican, Ugo 
la Malfa, cu premierul demisio- 
nar. Aldo Moro. și cu președin
tele Senatului, Amintore Fan- 
fani.

în cursul zilei de miercuri, s-a 
reunit la Roma Direcțiunea Par

Presa italiană amintește că 
in ultimii patru ani au fost 
asasinați patru magistrațL La 
5 mai 1971. la Palermo era 
ucis procurorul general al 
orașului. Pietro Seaglione. La 
3 iulie 1975. avocatul general 
Francesco Derlaino cade vic
tima unui atentat intr-o lo
calitate din Calabria. La 8 
iunie 1975. in plină campanie 
electorală, la Geneva este a- 
sasinat procurorul general 
Francesco Coco, ce fusese 
însărcinat eu ancheta asupra 
sortii procurorului Seaglio- 
ne. ȘL la 18 iulie, substitutul 
procurorului Republicii. Vit
torio Oeeorsâo. Pe de alta 
parte, alți magistrat! an fost 
răpiți și ținuți ostatici mai 
mult timp, tot de către orga
nizațiile neofasciste. Valului 
de criminalitate nu-i cad insă 
victime numai persoane care 
anchetează crimele făcute de 
aceste organizații. De exem
plu. nu de mult timp, a fost 
ucis la Roma, de către neo
fasciști. ti nărui Luigi di Rosa, 
membru al Federației Tine
retului Comunist Italian.

Ori de cile ori au loc ase
menea acte, reacția întregii 
opinii publice italiene este 
deosebit de viguroasă, eu a- 
tit mai mult cu cit provocă
rile fasciste de acest gen ur
măresc nu numai eliminarea 
celor care caută să siringă 
dovezi ale acțiunilor lor ires
ponsabile. dar și crearea li
nei stări de tensiune care să 
paralizeze activitatea nor
mală. să împrăștie frică și 
neîncredere, să lovească in 
instituțiile democratice ale 
statului și. toate acestea, in 
condițiile in care Italia tre
ce printr-o perioadă destul 
de dificilă, ca urmare a a- 
gravarii situației economice 
și a instabilității politice. Or
ganizații neofasciste ca „Or
dinea nouă”, .„Avangarda 
națională", ..Echipele de ac
țiune musolineană", toate 
scoase în afara legii, organi
zează de ani de zile atentate 
cu bombe asupra sediilor 
partidelor și organizațiilor 
progresiste, provocări și vio
lențe la adresa reprezentan
ților acestor organizații sau 
atentate cu ocazia unor ma
nifestații de masă cu caracter 
antifascist, indepliaind ceea 
ce ei numesc ..strategia ten
siunii". Împotriva acestei ne
firești strategii se pronunță 
cu fermiiate poporul italian, 
tineretul, cerind intensifi
carea acțiunilor în vederea 
descoperirii și pedepsirii res
ponsabililor actelor de vio
lență fascistă, să bareze ca
lea neofascismului.

RODICA AVRAM

13,30; 16; 18,15; 20,30); Grădina
Titan (ora 20,30).

CURSA: Lumina (orele 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20).

AVENTURILE CELOR TREI 
MUZICIENI: Lira (orele 15,30; 
13); Grădina Lira (ora 20,15).

PRIETENII MEI, ELEFANȚII: 
Flacăra (orele 9,45; 13; 16,15;
19.30).

CONVERSAȚIA: Central (orele 
8,45; 11,15; 13,45; 16.15; 18,45; 21).

RĂSCUMPĂRAREA: Casa Fil
mului (orele 10; 12; 14; 16; 18: 20), 
Flamura (orele 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20), Grădina Tomis (ora 20,30), 
Tomis (orele 8,45; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20).

PISICA JUNGLEI: Flamura
(ora 9).

tidului Comunist Italian. La în
cheierea reuniunii a fost dat pu
blicității un comunicat in care 
se reînnoiesc pozițiile deja ex
primate de delegația P.C.I. la 
întilnirea cu președintele Re
publicii. subliniindu-se necesi
tatea de a se da țării un gu
vern care să se fondeze pe un 
larg consens popular și să poată 
conta pe angajarea și colabora
rea tuturor forțelor democratice.

Referindu-se la tratativele 
pentru formarea guvernului, co
municatul relevă că „o confrun
tare programatică ce s-ar iniția 
pomindu-se de la stabilirea 
mod aprioric a majorității și 
opoziției ar fi viciată chiar

in 
a 

w_____ __  -_JHL , . - - de
la început. în orice caz. comu
niștii iși rezervă dreptul de a 
aprecia propunerile politice și 
programatice care vor fi avan
sate de către democrația creș
tină și de premierul desemnat 
și de a vedea dacă ele cores
pund intereselor maselor popu
lare și tării".

Șase nave americane în 
portul kenyan Mombasa

Purtă torul de cu vin t al Mi-
isterului*  Apărării al State-

........ Greener, a 
navală de 

șase nave.

lor Unite. William 
declarat că o forță 
șoc. alcătuită din 
printre car? portavionul ..Ran
gers" (transferate din Oceanul 
Indian). împreună cu nava de 
escortă „Beary". se află, in pre
zent, in portul kenyan Mom
basa. De asemenea, au fost adu
se, temporar, in Kenya avioane 
de patrulare ..Orion" — relatea
ză agenția U.P.I.

întrebat, in cadrul unei con
ferințe de presă, dacă există 
vreo legătură intre transferarea 
in Kenya a navelor și avioane
lor americane și creșterea- ten
siunii dintre această țară și 
Uganda. William Greener a 
declarat că nu are „nimic de 
comunicat in legătură cu acest 
lucru".

Un grup de trei țâri membre 
ale consiliului — Benin. Libia 
și Tanzania — au prezentat un 
proiect de rezoluție care con
damnă violarea flagrantă de 
către Israel a suveranității și 
integrității teritoriale a Ugandei. 
La rindul lor. Marea Britanie 
și S.U.A. au prezentat un pro
iect de rezoluție, in care este 
condamnată deturnarea de aero
nave și se cere adoptarea de 
măsuri pentru prevenirea și re
primarea îuturor actelor 
rorism de acest fel.

în cadrul dezbaterilor 
cuvîntul reprezentantul 
niei. ambasadorul Ion 
care a relevat intre altele : 
xaminind problema cu care este 
sesizat. Consiliul de Securitate 
trebuie să țină seama de pre
vederile dreptului internațional, 
așa cum sint enunțate în Carta 
O.N.U. și in alte documente a- 
doptate de organizația mondială, 
în această privință este de re
ținut că în Carta O.N.U. a fost 
consacrat principiul potrivit că
ruia statele au obligația față de 
orice alt stat să se abțină de la 
recurgerea la forță sau la ame
nințarea cu forța. Aceasta este 
o normă imperativă de drept in
ternațional si are o aplicabili
tate universală.

România — a continuat vor
bitorul — dezaprobă și con
damnă actele de folosire a for
ței sau de amenințare cu forța 
în relațiile internaționale, pre
cum și atacurile armate asupra 
teritoriului altor state și orice 
încercare de încălcare a inte
grității teritoriale, a suveranită
ții și independenței statelor, 
oricare ar fi circumstanțele și 
pretextele invocate. Experiența 
a arătat că astfel de atacuri ar
mate sau acte asemănătoare de 
folosire a forței nu pot sâ ducă 
la rezolvarea problemelor inter
naționale, ci. dimpotrivă, ele nu 
fac decit să le complice. De 
aceea, acțiuni de acest fel nu 
pot in nici un fel să fie admi
se sau trecute cu vederea, toc
mai pentru că ele reprezintă o 
încălcare a dreptului internațio
nal și o violare flagrantă a su
veranității Ș> integrității terito
riale a statelor, o incercare de 
a substitui dreptului forța.

Violarea suveranității Ugandei 
de către avioane militare ale 
Israelului este un act ilegal și, in 
consecință, inadmisibil și P9r^“ 
culos pentru pacea și securita
tea popoarelor — a spus amba
sadorul țării noastre. Asemenea 
acțiuni armate. întreprinse de 
state in mod premeditat împo
triva suveranității altor state, nu 
pot în nici un caz să fie puse 
pe același plan, pentru a le 
justifica, cu actele iresponsabile 
ale unor persoane izolate.

România dezaprobă și 
damnă actele de terorism 
ternațional, inclusiv deturnarea 
de aeronave și luarea de osta
tici. Terorismul internațional 
este un fenomen profund nega
tiv. care dăunează relațiilor de 
cooperare intre state și încre
derii intre popoare. Actele de 
terorism îndreptate împotriva 
unor ființe nevinovate nu pot 
fi considerate drept mijloace de 
luptă revoluționară, chiar dacă 
sint întreprinse in numele unei 
cauze nobile. Asemenea acte

de te-

a luat 
Romă- 
Datcu, 

E-

Leopold Sedar Senghor

,,Lupta pentru o nouă or
dine economică în lume a 
devenit o obligație politică a 
țărilor nealiniate” — a decla
rat Leopold Sedar Senghor, 
președintele Republicii Sene
gal, într-un interviu acordat 
agenției iugoslave de știri 
Taniug. Rezumind conținutul 
acestei noi ordini economice, 
șeful statului senegalez a 
arătat, între altele, ca tre
buie schimbată structura pro
ducției industriale și a co
merțului, pentru a se asigura 
o participare simțitor sporită 
a țărilor în curs de dezvol
tare la exportul de produse 
finite și semifinite. Este ne
cesar — a spus președintele 
Senegalului — să se asigure 
transferul de tehnologie că
tre țările în curs de dezvol
tare. într-un cuvînt — a con
chis Leopold Sedar Senghor 
— popoarele lumii a treia 
trebuie să participe, începînd 
din acest moment, la condu
cerea e treburilor internațio
nale, să nu se mai mulțu
mească să suporte consecin
țele hotărîrilor la elaborarea 
cărora nici nu au participat.

Vară capricioasă in lume
Luna iulie, deosebit de ca

pricioasă anul acesta, a oferit 
surprize din cele mai neaștep
tate locuitorilor de pe diferite 
meridiane ale globului.

In Brazilia, unde in prezent 
este iarnă, a nins. Mulți dintre 
locuitorii acestei țări au văzut 
zăpadă pentru prima oară in 
viață.

Pe de altă parte, în țări ca 
Danemarca și Suedia, situate 
mult in zona nordică, s-au în
registrat călduri neobișnuite. 
Mercurul termometrelor a ur
cat la peste 30 grade Celsius 
Britanicii suferă de pe urma 
unei secete și a căldurii cu to
tul neobișnuite pentru „Albio- 
nul cețos".

Căldura însoțită de secetă a 
afectat, practic, zona occiden
tală și centrală a continentului 
european, aducînd prejudicii 
considerabile agriculturii, ener
geticii, transporturilor fluviale. 
In Italia, patru luni consecutive 
de căldură și secetă au provo
cat mari pagube culturilor ce
realiere și pășunilor. Informații 
similare au fost transmise de 
agențiile de presă din unele 
zone din R.F.G. In Belgia, o a- 
semenea secetă, cu consecințe 
grave pentru agricultură, nu a

mai fost înregistrată de peste o 
sută de ani.

Din Franța, Belgia, Dane
marca, Olanda și Suedia se a- 
nunță incendii de păduri. Nive
lul apelor unor fluvii și rîuri a 
scăzut considerabil într-o serie 
de țări. în unele regiuni din 
Marea Britanie și Belgia au fost 
introduse măsuri de raționali
zare a consumului de apă pota- 
bilă. S-a pus chiar problema 
eventualității importului de apă 
potabilă in Anglia.

Agențiile de presă au anun
țat, insă, in ultimele două zile 
că, în sfîrșit, după o îndelun
gată perioadă de secetă, care a 
bătut toațe recordurile din ul
timii —
timpul _ _ ______  ___ r,
plouat. La Paris termometrele 
arătau 18 grade. Ploi scurte au 
căzut și in nordul Italiei, iar in 
R.F.G., dacă în urmă cu citeva 
zile se înregistrau temperaturi 
de 35 de grade, luni și marți, pe 
întinse zone au căzut ploi a- 
bundente.

Marți, după o lungă perioadă 
de zăpușeală, s-a răcorit ușor 
timpul și la New York, unde a 
și plouat. Termometrele arătau 
dimineața 16 grade Celsius.

100 de ani, în Franța 
s-a .răcorit. Marți c

JAPONIA : Afacerea „Lockheed" continuă să preocupe intens opinia 
publică japoneză. In imagine, aspect de la o recentă demonstrație 
a populației capitalei nipone pentru elucidarea totală a acestui 

caz de corupție

• UN PURTĂTOR DE CU
VÎNT al comunității turce din 
Cipru a anunțat marți că a fost 
ridicată starea de urgența care 
fusese instituită in partea de 
nord-est a insulei, la 18 august 
1974. în același timp au fost ri
dicate restricțiile speciale pri
vind circulația ia timpul nopțri.

Rezoluții ale Ligii Arabe 
privind situația din Liban

• SESIUNEA EXTRAORDI- 
NARA a Consiliului ministerial 
al Ligii Arabe, reunită la Cairo, 
in prezența miniștrilor de ex
terne din țările membre a a- 
doptat o serie de reaotații pri
vind situația din Liban — in
formează agenția MEN. Mâhnind 
Riad, secretarul general al Ligii 
Arabe, a fost însărcinat să ur
mărească aplicarea tuturor do
cumentelor adoptate de scriuota 
extraordinară și să colaboreze 
cu oricare ministru arab de ex
terne in acest scop.

africane se află peste 500 000 de 
persoane, in majori taie negri, 
care au încălca: legile privind 
apartbeiduL

Reprezentantul sud-african a 

posibilitate de a se pune capăt 
regimului rasist de ia Pretoria 
esre lupta armată, apreciind că 
aceasta va fi dură, dar că se 
va solda cu rezultate favorabile

vorbirile destinate restabilirii 
legăturilor comerciale dintre cele 
două țări s-au desfășurat la 
Dacca, in conformitate cu acor
dul bilateral încheiat in aprilie 
acest an.

Parada militară la Paris

6!
ne dec: se crede in

• UN ACORD a fost semnat 
între companiile de navigație 
aeriană civilă ..Indian Airlines" 
și ..Pakistan International Air
lines- prin care se restabilesc 
legăturile aeriene directe pentru 
transportul de pasageri și măr
furi dintre India și Pakistan.

Acordul a fost negociat la 
Karachi (Pakistan) în baza hotă- 
ririi luate recent de cele două 
guverne cu privire la normali
zarea relațiilor bilaterale și la 
restabilirea tuturor legăturilor de 
comunicații.

• MIERCURI DIMINEAȚA, a 
avut loc la Paris, între Arcul de 
Triumf și Place de la Concorde, 
tradiționala paradă militară 
care marchează în fiecare an 
sărbătorirea Zilei naționale, 14 
iulie.

în tribuna oficială au fost 
prezenți președintele Republicii, 
Valery Giscard d’Estaing, mem
brii guvernului, alte oficialități, 
precum și ambasadorii acreditați 
la Paris.

O nouă rundă S.A.L.T,
• LA GENEVA a avut loc 

miercuri • nouă rundă a con- 
verbiritor sovieto-americane cu 
privire la limitarea înarmărilor 
strazegice «tensive.

• SECRETARUL GENERAL 
AL O.N.U., Kurt Waldheim, l-a 
primit pe observatorul Republi
cii Socialiste Vietnam la O.N.U., 
ambasadorul Dinh Ba Thi.

Ambasadorul Dinh Ba Thi, 
care a deținut anul trecut func
ția de observator pe lingă 
O.N.U. al Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, a prezen
tat secretarului general al 
O.N.U. scrisorile sale de acredi
tare in calitate de reprezentant 
al R.S. Vietnam.

500 000 de deținuți în 
închisorile sud-africane

• REPREZENTANTUL pentru 
Europa occidentală al Congre
sului Național African, organi
zație a populației de culoare din 
Africa de Sud. Reginald Sep
tember. a declarat la Roma că. 
in prezent, in închisorile sud-

Comitet economic 
Pakistan — Bangladesh
• REPUBLICA BANGLA 

DESH $1 PAK1STAMUL. 
tărit să stabilească un coc 
comun destinas promovurxi 
lațiiior comerciale dm.n’e 
două țân. anunță un coerur 
de presă difuzat la Dacca 
încheierea convorbirilor du 
delegațiile acestor state. C

• LA PANMUNJON a avut 
loc cea de-a 444-a reuniune a 
secretarilor Comisiei militare 
de armistițiu din Coreea, con
vocată propunerea părții

anunță agenția
C.T.C.

PE DONUL LINIȘTIT (seria a 
Il-a și a Iii-a) : Viitorul (orele 
15: 18: 20,15).

CORUPȚIE PE AUTOSTRADA: 
Volga (orele 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20); Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20).

CAVALERII TEUTONI: Cotro- 
ceni (orele 9; 12; 15,30; 19).

B. D. INTRA IN ACȚIUNE: 
Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

CEL ALB, CEL GALBEN, CEL 
NEGRU: Buzești (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,15).

FRAȚI DE CRUCE: Crîngași 
(ora 17).

URSUL YOGI: Doina (orele 9,30; 
11,15; 13; 14,45; 16,30).

EVADAREA: Doina (orele 18,15; 
20).

FAMILIILE PATRIOTILOR CA- 
ZUȚI: Pacea (orele 16: 18: 20).

KIT ÎN ALASKA: Popular (ore
le 15,30: 18; 20.15).

PRIMA PAGINA: Miorița (orele 
9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20).

PACALĂ: Munca (orele 15,30; 
19).

EXPLOZIA: Moșilor (orele 15,30; 
18).

MISIUNE PRIMEJDIOASĂ: Dru
mul Sării (orele 15,30; 18; 20).

ZIDUL: Ferentari (orele 15,98; 
18; 20,15).

O ZI DE NEUITAT: Gluleștl 
(orele 15,30; 17,45; 20).

FRATELE MEU ARE UN FRA
TE FORMIDABIL: Floreasca (ore
le 15,30;. 18; 20,15).

Ktoba i?jM Telex. 17 05
Iha ță~ie soesabne. 17.15 Bljurem 
—iibfmte- X7 Eneieiopedie pen - 
ne de ~lr;cala. :i_!»
Atespe la— seaxenpe ! 1Z.45 Uni
vers Ftințtfx 15.15
It MK de seri. 19 Ji Trte jurnal, 
as •• frwhxlrrea sxagxuz.. de con
certe 19S5 1996 a **'*1  mu
zicale ale Rad’-oteievzzrumi. Con
cert extraordinar sxisți"-*  de oc- 
cfaestra sunfocucă a RadxKe£>erizm- 
nii. Dirijor : Iosxf Conta. ±1.45 Ca
dran mondial. Ecran TV Vî.
21.40 Meridiane ctiZturale. 24
de ore. 22J0 închiderea progra
mului.

OPERAȚIUNEA „MONSTRUL-: 
Vitan (orele 15,30; 18).

ÎNTOARCEREA LUI MAGEL
LAN : Rahova (orele 17: 19).

FILIP CEL BUN: Progresul 
(orele 15,30: 17.45: 20).

SOARTA AUREI ȘI ARGENTI
NEI : Grădina Moșilor (ora 20.30).

PROGRAMUL I

16,00 Matineu de vacanță : Pă
pușa Noddy (II). 16,30 Curs de

PROGRAMUL II

Î0.00 închiderea stagiunii de 
concerte 1975—1976 a formațiilor 
muzicale ale Radioteleviziunii. In 
pauză : Telex : Desene animate. 
22.00 Spectacolul lumii : Pe Con
go. la mal. 22,25 închiderea pro
gramului.

Teatrul Național (Sala Mică) : 
ZOO — ora 19.30; Teatrul 
Mic Ga Rotonda scriitorilor) : 
Spectacol de sunet și lumi- 

:.NT SUFLET IN SU
FLETUL NEAMULUI MEU — ora 
JT»: Teatrul Giulești (la Parcul 
Hertsttâu): ZODIA GEMENILOR 

oca ±S; Teatrul Evreiesc de 
Stat: HAI NOROC ȘI... ZEILIG 
$OR — ora 19.30; Teatrul „C. Tâ- 
r --■ * (Grădina Boema) : E
NE1.IAIPOMENIT — ora 19.30; 
A.R.I.A. (Sala de concerte 
a Radioteleviziunii): CONCERT 
EXTRAORDINAR SUSȚINUT DE 
ORCHESTRA SIMFONICA DIN 
LYON — Franța — ora 20; Cir
cul ..București": CIRCUL PE 
GHEAȚA — ora 19,30; Ansamblul 
..Rapsodia Română": FRUMOASĂ 
EȘTI. MÎNDRA ȚARĂ - ora 19,30.
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