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ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C. C. AL P. C. R.
în ziua de 30 iulie 1976 a avut loc ședința 

Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist Român.

Comitetul Politic Executiv a discutat un 
proiect de lege privind îmbunătățirea norme
lor actuale de recrutare, pregătire și reparti
zare a forței de muncă, pornind de la preve
derile Constituției, care asigură fiecărui cetă
țean dreptul fundamental și obligația de a 
desfășura o activitate folositoare în domeniul 
producției materiale, social-culturale și teh- 
nico-științifice.

De asemenea, Comitetul Politic Executiv a 
discutat un proiect de lege privind încadrarea 
intr-o activitate utilă a tuturor persoanelor 
apte de muncă.

Proiectele de legi discutate pornesc de la 
aplicarea in viață a principiilor eticii și echi
tății socialiste, țin seama de faptul că în 
orinduirea noastră nimeni nu poate trăi fără 
muncă, că aceasta reprezintă o necesitate 
pentru afirmarea și dezvoltarea personalități: 
umane, pentru progresul general al societății. 
Sini stabilite, totodată, obligațiile organelor 
de stat de a sprijini încadrarea în producție 
a tuturor persoanelor apte de muncă, potrivit 
dorinței fiecăruia, aptitudinilor și pregătirii 
sale și in raport de necesitățile fiecărui județ, 
ale economiei naționale pe ansamblul ei.

Comitetul Politic Executiv a hotărit ca 
aceste două proiecte de lege să fie date publi
cității și supuse discuției oamenilor muncii.

în continuarea ședinței. Comitetul Politic 
Executiv a examinat și aprobat propunerile 
guvernului cu privire la prelungirea duratei 
de serviciu normate a fondurilor fixe din do
tarea unităților economice. Măsurile propuse 
au in vedere criterii științifice de normare a 
timpului de utilizare a fondurilor fixe, ținind 
seama de progresele tehnicii pe plan mondial, 
de posibilitățile existente prin realizarea unei 
exploatări mai raționale a mașinilor, utilaje
lor și instalațiilor, a clădirilor și a tuturor 
spațiilor de producție, prin îmbunătățirea în
treținerii și reparațiilor lor, precum și prin 
executarea pe bază de plan a lucrărilor de 
modernizare a acestora.

Comitetul Politic Executiv a pus în fața 
guvernului, a ministerelor și celorlalte insti

tuții centrale economice, centralelor industri
ale și întreprinderilor sarcina de a acționa cu 
toată hotărirea pentru transpunerea in viață 
a acestor măsuri care vor permite, in condi
țiile asigurării nivelurilor de producție pla
nificate pe anii 1977—1980, micșorarea vo
lumului și costurilor construcțiilor indus
triale. reducerea in continuare a dotărilor cu 
utilaje și mașini ca urmare a prelungirii du
ratei lor de funcționare, creșterea eficienței 
economice generale a investițiilor, utilizarea 
lor mai rațională.

Comitetul Politic Executiv a rezolvat, de 
asemenea, și alte probleme ale activității 
de partid și de stat.

★
Tn cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu. secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socia
liste România, a informat cu privire la rezul
tatele vizitei de prietenie pe care a efectua
t-o, împreună eu tovarășa Elena Ceausescu, 
in Republica Populară Bulgaria, la invitația 
tovarășului Todor Jivkos. prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulgaria.

Dind o înaltă apreciere vizitei și convorbi
rilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov. Comitetul Politic Executiv a 
salutat cu căldură noua intilnire româno-bul- 
gară la nivel inalt. subliniind că aceasta se 
înscrie in tradiția relațiilor de prietenie și co
laborare dintre cele două partide, țări și 
popoare.

Dialogul rodnic româno-bulgar. manifestă
rile de caldă prietenie ale oamenilor muncii 
bulgari față de secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. față de tovarășa 
Elena Ceaușescu. reprezintă • expresie a re
lațiilor frățești de colaborare, ca adina ră
dăcini istorice, bazate pe stână, respect $i 
prețuire reciprocă, dintre cele două popoare, 
dintre partidele și țările noastre.

Comitetul Politic Executiv relevă ca vie 
satisfacție rezultatele fructuoase ale intilnirii 
și convorbirilor de la Vama dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov. apreciind

că acestea reprezintă o contribuție de seamă 
la adincirea prieteniei și colaborării frățești 
româno-bulgare, pe plan bilateral și in viața 
internațională, in folosul ambelor popoare, 
servesc construcția socialistă in cele două 
țări, cauza socialismului și progresului social, 
pacea. înțelegerea și cooperarea in lume.

Comitetul Politic Executiv a stabilit măsuri 
pentru transpunerea in viață a înțelegerilor 
stabilite cu prilejul noii intilniri româno-bul
gare la nivel inalt. pentru a se asigura toate 
condițiile dezvoltării pe multiple planuri a 
relațiilor și colaborării dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist Bulgar, din
tre România și Bulgaria.

Comitetul Politic Executiv a ascultat apoi 
o informare a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu privire la vizita oficială de prietenie efec
tuată in țara noastră de președintele Corni- 
tetului Central al Partidului Revoluției Popu
lare a Beninului, președintele Republicii 
Populare Benin. Mathieu Kerekou.

Comitetul Politic Executiv a dai • de osc 
bită apreciere rerultaletec convorbirilor ofi
ciale româno-benioeze. care marchează un 
moment însemnat ia evotnțza rriMiiW dintre 
cele două partide, țări și popoare. Expresie a 
solidarității României cu țările ia cur» de 
dezvoltare, a politkii țartririaî si Matului 
nostru consacrate initial ii unei nai ordini 
economice și politice iMenatămale. lichidării 

dintre președinții crier dumă țâri a deschis 

Benin, in toate deuaeririe de «etrritrie. atit 
in plan bilateral, rit si teieraatienal.

Evidențiind îMpertanga deosebită a Decla
rației solemne cumm» a Wtpnbficii Socialiste 
România *i  Rtpnbtoeu Fapriare Benin, in 
care sint insense prrioprie pe care au con
venit să ie respecte erie dună state în dez
voltarea raperturder Antre ele. cit și in via- 

larialte deanunnae semnate cu prilejul vizi
tei. care asară pe o bază trainică, de lungă 
dnrsti. cooperarea economică și în alte dome
nii de activitate intre crie două țări. Comi
tetul Pabtii Executiv a stabilit măsuri pen
tru realizarea in bune cooditiuni a inț cleg cri -

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU
a primit scrisorile de acreditare 

a ambasadorului
Republicii Populare

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, în ziua de 
30 iulie, pe Petar Danailov 
Hristov. care și-a prezentat scri
sorile de acreditare in calitate 
de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii 
Populare Bulgaria în țara 
noastră.

Cu acest prilej, președintele 
Nicolae Ceaușescu și ambasa
dorul Petar Danailov Hristov 
au rostit scurte alocuțiuni.

După primirea scrisorilor de 
acreditare, președintele Repu
blicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, s-a în
treținut într-o atmosferă cordia-

Bulgaria
lă, tovărășească, cu noul amb 
sador al Republicii Populare Bt 
garia. Petar Danailov Hrisțoi 

La ceremonia prezentării sci 
sorilor și la convorbire au pari 
cipat George Macovescu, mini 
trul afacerilor externe, și Silv 
Curticeanu. secretar preziden 
al și al Consiliului de Stat.

IN ÎNTlMPlNAREA 
MARH SARBĂTOR 
DE LA 23 AUGUS1

Din cronica întrecerii uteciste
• CC PRILEJUL adunării generale a oame- 

niior muncii de la întreprinderea de construc- 
î:: de ma*mi  din Caransebeș. 5 din cele 7 e- 
chipe declarate fruntașe in producție sint con- 
duse de • reni IUe Birovescu. loan Harasim. 
Jcnicl Nutâ. loan Socaci. Gheorghe Păstrăv. 
Cu acer: oriiej in cinstea zilei de 23 August. 
tzBerii dui întreprindere s-au angajat să rea- 
lizeze o producție suplimentară în valoare de 
3*  MB le: sâ presteze 2 000 de ore muncă vo
luntar patriotîcâ la amenajarea materialelor 
s.r oeo -z. - s: magazii (I. Danoea).

• PESTE M MO de tineri din județul Mureș 
antrenat! in cinstea zilei de 23 August la

*..zarea obiectivelor cuprinse in regulamen
tul cadru de organizare a întrecerii ..Tineretul 

I — factor activ in realizarea cincinalului revo- 
J tehr.xo-«uintifice“. Acțiunile de muncă
■ pazr.x.câ ar.tiate in sprijinul producției, pre- 
I ram oi lucrinle efectuate de tineri coopera- 
1 Dr- m-ecar_zatori si elevi se traduc in valori 
IC? tigpiauc pinâ in prezent suma de 8 mi- 

Ijoane -r. Aproape 6 000 de u-teciști. desemnați 
f w evidential! in întrecerea socialistă.
. « b obemat renltate deosebite in această com- 
• a muzicii. disciplinei și corectitudinii.
I Ofea TfBdul lor fac pane și tinerii oraanizat::- 

-yr ’C.TC. dtn T rau Miires. Reghin. Luduș si 
1 Sovata (Grvxa Mihail).

• TINERn de Ia secția Cuptoare industria
le dm CSl Hpnedoara ir.tunpinâ marea sârbâ- 
•cere de la 23 Augus: cu noi succese in. muncă. 
Z. rucreazâ sub devua ..Reducerea timpului de 
saafMoare și reparații a agregatelor producă
toare de otel cu o oră pe cuptor". In felul a- 
r«ti. ei au contribuit .tnnă in - prezent la re

ducerea cu 62 de ore a timpului de execuție la 
lucrările ef&cfuate în otelăria SM.nj?. 2 ceea ce 
înseamnă peste prevederi' la această secție 
2 500 tone oțel. De asemenea/ ei •' și -a u adus a- 
portul lă economisirea a 850’tone cărămidă'ba- 
zică din import si a 500 tone cărămidă indigenă. 
(Ion Vlad).

• MEMBRII comitetului U.T.C. al' Fabricii de 
confecții si tricotaje*  ..Zimbrul” din municipiul 
Suceava, au lansat în cinstea zilei de 23 Au
gust inițiativa ..Utecistuil, model de conștiin
ciozitate și disciplină la locul de muncă”. Bu- 
curindu-se de receptivitate, din partea tineri
lor. inițiativa s-a extins în. întreaga fabrică iar 
rezultatele ci nu au întîrziat să apară. Pînă în 
prezent uteciștii colectivului de muncă de aici 
care reprezintă 80 la sută din numărul total al 
muncitorilor, au economisit 2.3 tone fire și. 2 
tone tricot. (Constanța Toderoiu).

• PRIN APLICAREA în organizațiile U.T.C. 
a unor initiative valoroase. (..Să economisim 
lunar scule și oțeluri de scule în valoare de 
100 lei“ — la întreprinderea^ mecanică si între
prinderea de piese auto din Sibiu, ..Fiecare kwh 
folosit cu eficiență maximă” — la „Indepen
dența” Sibiu. ..Eu lucrez, eu controlez, eu răs
pund — la ..Steaua roșie”. Sibiu. ..Emailul 
roșu” si ..Vitrometan” Medias. ..Să lucrăm o 
zi ne lună cu carburanți economisiți”, la între
prinderea de transporturi. Sibiu), tinerii , an
trenați în întrecere au contribuit la. realizarea 
unor economii care, la nivelul județului, se ri
dică pină în. prezent la 5 tone materiale me
talice. 40 tone motorină și peste 40 tone ben
zină. Sîn.t rezultate pe care tinerii le dedică 
zilei de 23 August. (Angela Chițu).

DE LA VECHEA DEVIIĂ A LUPTEI PENTRU DREPTATE SOCIALĂ, LA 
ÎNALTELE EXIGENȚE DE AZI ALE ETICII COMUNISTE

NICI pilIME FĂRĂ MUNCĂ
IN DEZBATEREA UTECIȘTILOR DE LA ÎNTREPRINDEREA MECANO NAVALĂ 

DIN CONSTANTA. 0 TEMĂ CE EXPRIMĂ ÎNALTELE VIRTUȚI 
ALE CONȘTIINȚEI MUNCITOREȘTI

Un an de la semnarea Actului final al 

Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa 

INSTAURAREA PĂCII ȘI COLABORĂRII 
PE CONTINENT IMPUNE, ÎN CONTINUARE.

SCRIITORII — LA IZVORUL VIU, 
DĂTĂTOR DE VIATĂ, AL REALITĂȚII

CARTEA 
GRIUL UI 

de Vasile Băran

in numărul de azi. in 
pagina a II-a, 

dezbaterea:

Ar*  piĂr. «oroe, ®
foexte veche ctr^ ce t-âsde ee 
mi-« rtrrwiî «« «-! «rw-

— porertin femet&ze.

Se împlinește astăzi un an de 
Io data cinci, reuniți in sala 
mare a Palatului „Finlandia” din 
Helsinki, inalții reprezentanți ai 
celor 35 de state participante la 
Conferința pentru securitate și 
cooperare în Europa iși puneau 
semnătura pe documentul ei 
final. Satisfacția cu care opinia 
publică europeană și mondială 
a salutat încheierea cu succes a 
conferinței sublinia, fără putință 
de tăgadă, că popoarele bătri- 
nului și încercatului continent iși 
puneau mari speranțe în acest 
atit de des menționat Act final. 
Speranțele erau îndreptățite. 
Căci niciodată pînă atunci in 
multimilenara istorie a Europei 
nu se petrecuse ceva similar. 
Cvasitotalitatea statelor euro
pene, Canada și Statele Unite 
ale Americii se reuniseră, ca 
entități independente și suvera
ne, pentru a dezbate, in condiții 
de deplină egalitate în drepturi 
și in spirit democratic, una din 
problemele vitale care preocupă 
popoarele : asigurarea păcii, 
securității și cooperării multila
terale în Europa. Prin atmosfera 
și spiritul nou în care a avut 
loc, prin intreaga ei desfășurare, 
prin hotărîrile și angajamentele 
reciproce de înaltă semnificație 
pe care le-a prilejuit, Confe
rința pentru securitate și coope
rare în Europa a fost apreciată 
de cercuri largi ale opiniei pu
blice internaționale ca un eve
niment de importanță istorică în 
viața continentului, a întregii o- 
omeniri.

Ne sint încă vii în memorie sa-

întregul nostru popor a urmărit 
și salutat evenimentul petrecut 
cu un an in urmă la Helsinki. 
Satisfacție pe deplin îndreptă
țită, deoarece România se ma
nifestase ca un factor deosebit 
de activ in pregătirea și desfă
șurarea lucrărilor conferinței, a- 
ducindu-și o contribuție preți
oasă, substanțială la așezarea 
pe o bază democratică a nego
cierilor, la elaborarea unor do
cumente cit mai clare și mai an- 
gajante și, pe această cale, la 
succesul ei final. Activitatea in
tensă și constructivă desfășu
rată de delegația țării noastre 
în toate fazele conferinței și-a 
avut temeiul in faptul că proble
ma securității și cooperării pe 
continentul pe care trăim se 
află înscrisă in mod firesc ca 
una din preocupările primordia
le ale politicii externe a Româ
niei socialiste, fiind cunoscute e- 
forturile constante desfășurate

de Partidul Comunist Român și*  
guvernul tării noastre pentru 
promovarea destinderii și coope
rării intre statele europene încă 
cu mult timp înainte de convo
carea conferinței, intr-o perioa
da cind acest proces întâmpina 
o puternică rezistență. In stabi
lirea orientării politicii externe 
românești spre dezvoltarea con
tinuă a relațiilor țării noastre 
cu toate statele continentului, in 
desfășurarea dialogului și co
operării menite să ducă la re
stabilirea încrederii și progresul 
destinderii și înțelegerii inter
naționale un rol hotăritor a 
avut secretarul general al parti
dului și președintele țării noas
tre, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care a indrumat și direcționat în 
mod nemijlocit activitatea Româ-

BAZIL ȘTEFAN

(Continuare în pag. a IV-a)

cele nsi de ionaml
faaKxticvdai, foarte aproape de 
baan : o cane cere m-a yiee:. 
ra cele dt*  «hm. să cred că 
niciodată ri poezie
s-a«\ hrâtaf mai fericit ca ia 
aceste creații populare ce ating 
au înalt grad de perfecțiune 
artistică. purtind ia ele freamâ- 
tul și vijeliile, tunetul ți vuie
tele. exploziile auzite ți neauzi
te ale pămintului și unde totul 
se petrece ca intr-o pădure in 
cere a pătruns adine soarele, 
împins de curiozitate am reci
tit baladele cu alți ochi. încet
ând să văd ^din ce sint făcu
te" și am descoperit expresii 
nemaipomenit de simple. dar 
astfel îmbinate precum o stea 
pe un cer, incit alcătuirea ema
nă mereu o vrajă cu neputință 
de spulberat.

Fac legătura cu vechea carte 
de care-am pomenit intr-un 
moment de călătorie in Țara 
de Sus a Moldovei, la Vetrișoa- 
ia. comună modernă din margi
nea de răsărit a județului 
Vaslui, înfiorat de o expresie a

PE FRONTUL RECOLTEI
Răspunderea revine tuturor locuitorilor satului

ÎN CÎMP-ACTIVITAIf FĂRĂ ÎNTRERUPfRt, BINE ORGANIZATĂ!
Brigada „Scinteii tineretului" transmite din județele Vaslui, Constanța și Covasna

• in Bărăgan secerișul este, practic, încheiat, dar în nord combinele trebuie să-și sporeas
că viteza de lucru • Eforturi susținute pentru reușita celei de a doua culturi • Cu toate ploile 
din ultima vreme este necesară continuarea udărilor pînă la completarea integrală a deficitului 

de umiditate (ÎN PAGINA A 3-A)
tisîacția și interesul cu care

primarului Gheorghe Iacob, om 
:criî parcă din luminișurile de
fuse in acele balade : „ a ști 
să citești griul" !

L-am întrebat :
— Tovarășe Iacob, ce faceți 

dumneavoastră ?
Și el mi-a răspuns :
— Muncim.
î-am pus încă o întrebare 

'..ndcă aflasem de la bibliote
cara din Vetrișoaia cum că 
Gheorghe Iacob, primarul, e un 
prieten al cărților, că are o ma
re pasiune pentru autografe, că 
i-a cunoscut personal pe Sado- 
veanu cu care a petrecut șase 
ceasuri întregi la pescuit pe apa 
Moldovei), i-am pus, deci, în
trebarea :

— Dar de citit, ce mai citiți 
dumneavoastră ?

$i el mi-a răspuns :
— De citit mai citesc, dar nu 

acuma. Acuma citesc griul.
Și mi-arn zis : asta se intim? 

plă numai la oamenii care au 
de o parte versurile și de alta 
muzica și. deodată, cind nici 
nu te aștepți, le aduc la punctul 
lor de confluență ; și astfel se 
naște poezia locului, poezia 
griului. Fiindcă iată și un adaos 
al aceluiași Gheorghe Iacob, 
primarul Vetrișoaiei, comună 
așezată, cum spuneam, în partea 
de est a Podișului central mol
dovenesc, intre Prut și Rinceni, 
intre Berezeni și Pojoreni :

— Dacă știi să-l citești, griul 
se coace mai repede.

Eram pe un delușor de la poa
lele căruia începea lunca Pru
tului și aveam senzația că griul 
se cocea chiar atunci, sub ochii 
noștri ; vedeam cum se' colora, 
cum se aurea, numai bun de 
secerat, numai bun de dus in 
hambare. Cindva ii asemănasem 
cu- valurile oceanului, acum insă 
mi se părea sobru și nemișcat 
precum literele nenumărate din 
paginile unei cărți : marea carte 
a griului ! Tot timpul acela 
părea o carte și, cum era măr-

(Continuare in pag. a 11-a)

A FI DREPȚI 
CU NOI 
ÎNȘINE Maistrul Grigore Ivanciu împreună cu cițiva dintre cei mai 

harnici tineri strungari
■ Foto : VASILE RANGA

^JOCURILE OLIMPICE MONTREAL'76 i

TRICOLORII (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - i 
Un nou succes al sportului românesc:!

VASILE DlBA- ! 
MEDALIE DE AUR !

CAMPION OLIMPIC ! 
LA CAIAC SIMPLU 500 M. !

Caiacistul român VASILE DiBA a cucerit medalia de aur i 
in proba de caiac simplu 500 m. Medalia de argint a revenit t 
lui Zoltan Sztanity (Ungaria), iar cea de bronz lui Rudiger ? 
Helm (R. D. Germana). T

în pagina a 3-a ț
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NICI MUNCĂ FĂRĂ PÎINE, NICI PilNE FĂRĂ MUNCĂ

A FI DREPȚI CU NOI ÎNȘINE
DIE ZIUA MACINE»

IEȘIRE PE MARE

SCHIMBUL 
DE ONOARE 

INTRE GENERAȚII

Cind intri în întreprindere 
primul lucru care-ți solicită a- 
tenția este un dublu panou in
genios, care vrea să fie intr-un 
fel invitația la cunoașterea co
lectivului de muncă și a ceea 
ce îl caracterizează. O parte a 
panoului este rezervată munci
torului cu experiență — și ce 
trebuie el să învețe tineretul. 
Cealaltă parte a panoului este 
însuși răspunsul, în program 
de activitate, al tineretului. 
La I.M.N. Constanta s-a declan
șat o inițiativă preluată apoi 
de multe întreprinderi din oraș 
„Fiecare muncitor cu experien
ță trebuie să Crească cel puțin 
doi tiriferi âiiual". La dezbaterea 
la care am luat parte, pri
mii au vorbit maiștrii. Munci
torii cu experiență. Ei și-au 
spus părerea despre tineretul 
întreprinderii.

— Tineretul trebuie învățat 
Să se bazeze pe forțele lui, să 
capete încredere în ele. (Grigo- 
ro Ivanciu, maistru» secția 
Strungărie). Inițiativa formării 
de către fiecare muncitor cu ex
periență a doi tineri nu se re
feră numai la meserie. Noi nici 
n-am înțeles-o astfel. Cind spun 
că strungarii mpi Marin Voinea. 
Valeriu Florea, Adriana Diaco- 
Au, Camelia Spînu sînt strun
gari de mina întîi și ne min- 
drim cu ei, asta înseamnă și că 
sint tineri serioși, oameni de 
nădejde pe care te poți baza la 
greu. Tineretul nu e o masă 
Omogenă. La noi în secție fie
care caracter este și trebuie luat 
ca atare : 6 problemă. Cine fuge 
de muncă nu trCbuie lăsat să 
fugă pur și simplu. Pentru fie
care caz nerezolvat răspundem 
toți. înseamnă că nu ne-am fă- 
cut datoria. Uite, eu, la această 
dezbatere cu 6 temă care este 
însăși viața noastră, nu pot să 
laud și să mă laud cu gura 
plină. De vreme ce mai avem 
lâ noi, în secția Strungărie, trei 
tineri, cărora nu le-am găsit 
„cheia". Sînt delăsători, nu știu 
meserie, lipsesc, nu vor să Se 
încadreze in colectivul nostru. 
Petre Liviu. Orășeanu Mariam 
Dogaru Adela. I-am*  luat în
toate chipurile. Adevărul este
că organizația U.T.C. î-a
scăoat din mină și un
maistru nu poate singur să re
zolve toate problemele vizind 
educația prin muncă și pen
tru muncă a tineretului, 
tfebuie eforturi conjugate. 
Ca-n Cazul lui Feizula Al
tar său Oprea Ion. Pe a- 
ceștiă. din ..cazuri" i-am trans
format în fruntași. Astăzi Fei
zula îmi spune Meștere, nu știu 
cum să vă mulțumesc că m-ați 
făcut om. E cea mai mare satis
facție pe care poate s-d încerce 
un comunist.

— Trebuie spus că noi nu am 
aplicat această inițiativă la în
tâmplare. (Ion Stanciu» șef de 
echipă lăcătușgrie). Am avut 
grijă că muncitorii cu expe
riență care cresc tineri să fie 
oameni al căror caracter, afini
tăți dacă vreți, să sfe potri
vească cu al învățăceilor lor și 
invers. Dacă nu ții seama de 
om, n-ai rezultate.

„NE PUTEM BAZA 
PE FORȚA 

LOR MORALA"

— întreprinderea noastră âre 
rftedie de vîrstă douăzeci dă 
ahi. (Ion Georgescu, directorul
I.M.N.C.).  Tineretul nos
tru a răspuns admirabil lâ 
înaltele cerințe ale între
prinderii. în ultimă vreme 
numai, am calificat 400 de ti
neri, dar Se pune problema ca
lificării și celor... calificați, adi
că, sfe pune problema ridicării 
cunoștințelor profesionale pentru 
întreg colectivul. Ne putem baza 
pe fOrța lui morală. Deși vor
bim d§ producție, eă nu poate 
fi ruptă din contextul general al 
educației. Omul trebuie să iu
bească locul de muncă, să vină 
cu plăcere într-un colectiv, cu 
dragoste. Apropierea oamenilor. 

lată 6 realizare foarte măre, 
de care ne apropiem prin toate 
mijloacele. De la crearea unor 
condiții de muncă și viață civi
lizate (am dat peste 130 de a- 
partâmente și vom da pînă la 
sfîrșitul cincinalului peste 500) 
pînă la condiții de distracție, 
pînă la acea atmosferă de prie
tenie, de tovărășie comunistă, 
fără de care nu poate fi vorba 
de un colectiv socialist.

— „Prietenul noului angajat" 
e numai o formă prin care în
cercăm aceasta. (Sandu Straton, 
secretar de partid pe întreprin
dere). A fost o vreme cind gă
seam greu oameni — deci tineri. 
Multi ne-au mărturisit că plea
că. trebuie s-o recunoaștem, 
pentru că n-am găsit formele 
potrivite să-i apropiem de co
lectiv, de întreprindere. Putem 
spune că este o etapă depășită. 
Acum, numai cu elevii din 
treapta întîi liceală am contrac
tat 350 de burse. Sintem exi
gents dar această exigență este 
forța colectivului nostru. Așa 
cufn ne popularizăm fruntașii 
punem și degetul pe rană. S-au 
format colective de disciplină 
în care discutăm fiecare aba
tere, îi analizăm cauzele. Eu 
cred că prea multe sancțiuni, 
penalizări, sînt o hotă rea pen
tru un colectiv. înseamnă că 
pînă la sancțiuni nu a știut să 
găsească căile educative, propa

•Ion Georgescu

Nicolae Cojocarii

gandistice potrivite, înaintea 
celor restrictive.

— Trebuie spus însă câ mun
citorii tineri de lâ noi care me
rită puși la panoul fruntașilor 
sînt majoritatea. Noi sintem 
majoritatea, și cind spun „nor
mă refer la toți colegii mei de 
mUncă ! (Graur Ion, mecaniO 
reparații).

„DICTONUL ACESTA 
SE REFERĂ.

IN PRIMUL RIND, 
LA METODELE 
DE ACTIVITATE 

POLITICĂ A U.T.C."

— Comitetul U.T.C. a rămas 
dator un răspuns tovarășului 
Grigore Ivanciu. (Lucia But- 
caru. jurisconsult, membră a 
comitetului U.T.C., responsa
bilă cu problemele educației), 
în cazul Adelei Dogaru. Pină la 
ea, am să spun o chestiune de 
principiu. Cred că nimic nu ega
lează munca de la om la om. 
Cînd cineva are problemă sau â 
apucat-o pe un drum greșit e 
greu să rezolvi totul într-o șe
dință. Să știți, tovarășe Ivanciu. 
că in cazul Adelei am făcut 
foarte mult. E refractară, dar 
nu ne dăm bătuți. Am fost la 
ăă acasă, lă gazdă, âm mutât-o 
la cămin, stăm mereu de vorbă 
cu ea. Nu neglijăm nici o mo
dalitate mai școlărească, dar 
foarte eficientă. Stăm de vorbă 
cu părinții. Nu o dată se întîm- 

plă să fie vorba de oameni 
foarte muncitori, care nu știu 
de isprăvile, odraslelor și care 
o dată aflînd, să ne ajute mult. 
Âșa s-a întîmplat cu Mirceă 
Chiper, lăcătuș mecanic sau cu 
Ion Pațachin. care era cit pe ce 
să ajungă infractor. Nu negli
jăm nici informarea în masă, 
mijloacele de popularizare a 
fruntașilor și codașilor, stația 
de amplificare. Pînă la urmă, 
cel care decide este însuși co
lectivul. în fiecare om trebuie 
să descoperi fondul lui bun, care 
trebuie căutat, cunoscut, lui tre
buie să i te adresezi.

— Să nu uităm că noii anga
jați ne vin in flux continuu, 
odată cu dezvoltarea accelerată 
a întreprinderii. (Constantin Li
pan, secretar al comite
tului U.T.C. pe întreprin
dere). TinPrii aceștia vin de 
pe băncile liceului, sau vin să 
se califice, vin din medii dife
rite și chiar din locuri diferite, 
din toată tara. Tuturor trebuie 
să le facem educația prin muncă 
și pentru muncă $i în acest 
sens, cred că deviza la care 
s-a referit tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se adresează cu pre
cădere formelor de muncă Doli- 
tică ale U.T.C. Răspunderea 
noastră e foarte mare. Une
ori mai ne încorsetăm în me
tode „tradiționale" care nu 
corespund, prin formalismul lor.

psihologiei tinerilor din genera
ția aceasta, care sînt foarte in- 
teligenți și dacă te „prind" cu 
fdrfhâlism. rezultatul e nul !

— Mai ales la Constanța, pro
blemă mediilbr din care vin ti
nerii — și ih care, dacă hu sin
tem atenți se pot întoarce tine
rii, vorbesc despre anumite me
dii — se pune cu stringență. 
(Nicolae Cojocaru, strungar, se
cretar al organizației 
U.T.C. pe secție). Eu am 
«ă încep cu mine. Am dat la fa
cultate. am căzut, m-am făcut 
funcționar și nu mi-a plăcut. 
M-ăm făcut barman la Manga
lia. Cîștigam bani și părea că 
mi-am încheiat socotelile cil 
„cariera". Dar am plecat. Nu 
era de mine. Am făcut o cali
ficare postliceală de opt luni — 
multi spiineâu ..ce poți tu să-n- 
veți în ODt luni din strungă- 
rie ?!“ — dar uite c-am învățat. 
Am fost prima promoție de ca
lificare Dostlicrală și acum în
văț pe alții. Nu vreau să mă 
laud, dar Și ucenicii mei sînt 
azi strungari de fflînâ întîi. 
Sandu Constantin, de exemplu. 
Părea un tinăr „problemă", fu
sese exmatriculat din liceu. Se 
ocupa cu mici învîrteli. Eu. care 
am avut o biografie cum v-am 
spus, m-am apropiat altfel de el. 
I-am explicat că trebuie să se 
realizeze ca om. aici la gura 
portului tentațiile sint multe și 
mărunte, dar cea mai frumoasă 
tentație tot să fii om întreg este. 
Acum Constantin Sandu e de
parte de a fi o ..problemă". Cred 
că noi ar trebui să înțelegem 
bine ce înseamnă sentimentul 
responsabilității și cum să-1 dez
voltăm lâ tinerii noștri.

„NU EXISTĂ «CAZURI» 
NERECUPERABILE I"

Rep. : De fapt4 de „cazuri" a 
mai fost vorba- în fond, ce este 
acela un „caz" ?.

— Un . caz este un om 
cu care, undeva, pe o treaptă 
a dezvoltării sale, s-a gre
șit. Fie îh familie, in Șitoală. 
în colectivul de muncă. Pentru 
că veți observa că întotdeauna 
cind vorbim de „cazuri" ne 
referim la fuga de muncă. Aici 
e hiba, aici e nucleul. (Sandu 
Straton, secretarul de partid). 
Atit este de adevărat că munca 
este valoarea supremă în socie
tate. Să vă dau un exemplu 
care-mi este foarte apropiat. 
Ne-a venit nouă un tinăr de la 
școala de reeducare. Nelu Mișdc. 
După două luni, iar intră într-un 
anturaj deocheat și dispare. Să 
i se desfacă contractul de mun
că. Noi. am fost de altă părere. 
Strungar rău nu era. L-am pus 
în discuția colectivului de mun
că. Nu l-am slăbit din ochi, s-a 
ocupat de el un strungar serios. 
L-am recuperat, s-a integrat, eu 
personal am avut nu știu cite 
discuții cu el. Acum a plecat in 
armată cu alte concepții despre 

muncă, despre viață. Pentru că, 
și asta o cred cu fermitate, nu 
există „caz" nerecuperabil.

— Am să vă povestesc despre 
Boboc. (Andrei Milan, secția 
turnătorie). Boboc DUmitru ăsta 
vine la noi la turnătorie și ne 
face praf ce repede învață me
serie. Din zbor, un băiat isteț, 
de vreo optsprezece ani. L-am 
ridicat în slăvi, l-am ales în co
mitetul U.T.C. La o lună de la 
alegeri mă pomenesc cu Boboc 
câ imi spune : măi nea Andrei, 
turnătoria nu-l de mine. La cele 
opt clase ale mele ? !“.

Acum sigur, la noi la turnă
torie e muncă grea. Mă uit eu 
la el mai atent și-i zic : „Ia 
ascultă Boboc, eu am 12 clase 
și nu fug de muncă ! Să-ți fie 
rușine că la mintea ta ai numai 
opt !“ Ți-ai găsit, îi intrase in 
cap, dduă luni cine l-a văzut ? 
Luase altă cale. Să-1 dăm afară. 
Eu și alții am zis, să mai aștep
tăm. Se-ntoarce Boboc al nos
tru cam... ciufulit. „Pe unde ai 
umblat ?“ Cind colo, el ajunsese 
pe la miliție, se ținuse de găină
rii. ;,Măi. îi zic. tu ești din aceia 
cu „La plăcinte inainte, la 
război înapoi A mormăit : 
„Nu sint eu !“ Și nu e. L-am- dat 
pe mina unor oameni serioși, 
ne ținem de el să-și facă toată 
școala. Acum iar îl lăudăm pe 
Boboc, dar mai cu grijă !

— Dacă faci ceva cu plăcere, 
nimic nu e greu. (Graur Ion, 
mecanic reparații). Dacă stau să 
mă gindesc. arh fost și eu un 
„caz". De plimbăreț. Mi-am gă
sit mai greu drumul- La început 
am lucrat aici, m-am calificat 
mecanic la „Energia". Pe urmă 
am urmat un curs de electroni
că. reparații radio TV și am 
plecat, la un atelier de repara
ții. Bani se ciștigau. Dar rni-era 
dor de meseria de mecanic, a

ceea îmi plăcea mie. Știam că 
„Energia" de pe timpuri acum 
e o mare întreprindere. Sînt 
locțiitor de secretar U.T.C., am 
și mari satisfacții în meserie. 
Partidul ne cere să fim exigenți 
cu noi înșine și cu munca noas
tră. Nu-i o sarcină ușoară, dar 
altfel ce fel de tineri am fi, dacă 
am fugi de greii ? N-ăverii voie 
să dăm rebuturi umane. De a- 
ceea zic că orice „caz" e o pal
mă pe obrazul colectivului. 
„Cine nu muncește nu mănîncă", 
dar munca nu e numai atit. Pur 
și simplu reprezintă însăși' viața 
ta. tot ce are mai de preț, reali
zarea ta, ca om. ca cetățean, și 
dacă cel de lingă tine o ia pe 
un drum greșit, înseamnă că 
ceva nu e în regulă nici cu tine. 
Dai dovadă de egoism și ne
păsare I

LA GURA PORTULUI 
MUNCA ESTE 
O ONOARE I

— Vin în fiecare an ingineri, 
economiști, tineri absolvenți cu 
studii superioare la noi în între
prindere. (Lucian Mihalcea, eco
nomist). Numai anul acesta au 
venit 24. Problema integrării lor 

este de maximă importanță pen
tru viitorul întreprinderii. „Ca
petele tehnice" îi asigură dez
voltarea. Și noi nu vrem să 
împrumutăm „minte" de la alții. 
Cred că e locul sâ afirm că a- 
vem o organizație U-T.C. foarte 
sudata, care este atentă la ma
rile probleme ale tineretului. 
Noi avem o acțiune care se 
cheamă : „Fiecare inginer, eco
nomist, tehnician, să contribuie 
în afara producției la rezolvarea 
unei probleme tehnico-economi- 
ce iii valttare do 500 000 de Iei". 
E o acțiune îndrăzneață, care ne 
solicită și nu ne lasă să dormim 
cu capul pe birou. Eu am desco
perit aici, în afara frumuseții 
meseriei de economist, frumuse
țea meseriei de navalist. Am 
întîlnit, oameni care am simțit 
că „trăiesc" navele. Am ieșit 
din birou, am umblat prin secții, 
prin șantierul naval. Eu sînt 
dobrogean și iubesc Dobrogea, 
puțini constănțeni veți întilni 
prin alte părți. Problema mea 
este a tuturor celor care se în
torc, ca și a celor care vin din 
alte părți, atrași de frumusețea 
acestor locuri, să muncească și 
să trăiască aici : să fac tot ce 
se poate, ca să contribui la creș
terea ponderii economice, a 
bunăstării județului nostru. Pro
blema pendulării tinerilor care 
vin aici după false miraje este 
mereu în atenția noastră. Pe cei 
pe care îi simțim astfel nu-i go
nim, dar facem totul ca să-i in
tegrăm. Altfel, într-un colectiv 
muncitoresc, hu se poate ! La 
gura portului munca este o 
onoare !

Dezbatere realizată de 
SMARANDA JELESCU

Fotografiile de 
VASILE RANGA

M-am întrebat, poate nu o dată, 
și cred că nu sînt singurul, de 
ce este iubită atit de mult ma- 
rinăria de tineri? Poate pentru 
că văd In ea o viață romantică, 
de fapt o iluzie. Poate pentru 
frumoasele costume marinărești, 
îți explici această irezistibilă che
mare numai atunci cînd începi să 
pătrunzi tainele ei, să cunoști 
viața de marinâr. Tinerii sînt 
atrași de Specificul, ineditul aces
tei activități. Marinăria are un 
limbaj propriu, mai exact, există 
un adevărat dibțiohăr cu zeci, sute 
de cuvinte pe care nimeni altci
neva nu le înțelege, decît aceia 
care trăiesc pe vas și călătoresc 
pe mare. Desigur, cele mai cu
noscute și uzitate sînt cuvintele: 
pupa, prova, parîmă, ancoră, al 
căror sens este oarecum cunos
cut. Dar cîți știu ce înseanmă siaj 
(drumul, calea din spuma albă a 
mării ce rămîne, mult timp. în 
urma vasului), marcă de coman
dant și flamură ridicată la pic 
(un steag care arată dacă coman
dantul se află la bord și ce grad 
are, astfel, ca navele care trec 
prin preajmă, potrivit protocolu
lui, să se salute în funcție de 
grad), geac (drapelul țării la pro
vă). mola prova (reducerea parî- 
melor). și atîtea altele. Pe urmă 
există o serie de obiceiuri mari
nărești, pline de farmec. Ora exac
tă este anunțată prin... bătăi de 
clopot — în epoca electronicii! — 
după un sistem foarte original. 
Ora exactă înseamnă patru bătăi, 
respectiv cele patru sferturi. So
sirea pe vas a unei persoane 
străine sau a unui ofițer este 
anunțată, de cel care face de 
cart, prin siflee. un fel de flu
ier. După ondulâțiile sunetelor ce< 
de pe vas sînt avertizați asupra 
gradului și calității pe care le 
are oaspetele...

Vizita recentă pe care am fă- 
cut-o într-b unitate de nave și 
care a cuprins și o ieșire pe 
măre, a fost o adevărată revela
ție și din acest punct de vedere. 
Plecarea în larg are un ritual 
anume: ridicarea pavilionului,
trecerea în revistă a efectivului, 
raportul către comandant, inspec
ția echipajului... Am fost oaspe
ții navei comandate de căpitanul 
de rangul III. Ion Podea. Am cu
noscut, cu acest prilej, un echi
paj destoinic, format din tineri 
unul și unul, din ofițeri și maiștri 
cu o bogată și îndelungată expe
riență. Cele citeva ore petrecute 
împreună. pe marea albastră, 
ne-au dezvăluit multe din tainele 
marinăriei, din frumusețea servi
ciului militar la această armă. Fi
rește. cînd privești marinăria de 
pe uscat totul ți se pare ca o 
poezie, ceva ușor, simplu, plim
bări romantice în largul nesfîrșit 
al mării. Nu este, însă, deloc sim
plu să fii. să te poți numi mari
nar. Am pus această întrebare că
pitanului de rangul II. ilie Hân- 
ganu, comandantul unei unități de 
nâve purtătoare de rachete :Uum 
trebuie să fie un marinar, ce ca
lități 1 se cer? „Multe! Un ma
rinar adevărat trebuie să aibă:

„ZOO Sill ffllll HLANTROP"
PE SCENA NAȚIONALULUI BUCUREȘTEAN
Spectacolul estival pe care ni-1 

oferă Naționalul hucureștean 
este cel cu Zoo sau Asasinul fi
lantrop de Vercors, pus în scenă 
de Mihai Berechet, o „comedie 
judiciară, zoologică și morală" — 
cum o clasifică însuși autorul — 
ce a văzut pentru prima oară la 
noi lumina rampei, cu mai mulți 
ani în urmă, la Teatrul de stat 
din Ploiești. Opțiunea colectivu
lui primei scene a țării pentru 
piesa mai sus amintită ar putea 
fi susținută de importantul mo
tiv care a stat la baza inten
țiilor cunoscutului romancier și 
eseist : dorința de a reali
za o dezbatere despre condiția 
umană într-un moment în care, 
după ce Germania nazistă dorise 
să transforme în realitate teoria 
aberantă a departajării raselor 
în superioare și inferioare, alți 
continuatori deghizați ai teoriei 
o pun în practică in diverse col
țuri ale lumii.

Vercors, o conștiință vie a 
timpului său. și-a dedicat mulți 
ani de studiu, după cel de-al 
II-lea război mondial, găsirii și 
analizării acelor trăsături care 
definesc natura umană. Scriito
rul demonstrează că rasismul, de 
orice fel ar fi el. reprezintă o 
ideologie falsă care denaturează 
și înjosește ideea de om în ge
neral. Cercetările sale au fost 
sintetizate apoi in mai multe vo
lume dintre care Animalele de
naturate stă la baza debutului 
său dramaturgie — Zoo sau Asa
sinul filantrop.

Piesa este construită într-o 
manieră destul de puțin teatrală, 
adeseori utilizată, insă. în ulti
mul timp : aceea a procesului 
intentat unei idei sau unei atitu
dini. La bază se prezintă perso
naje. depozițiile lor constituie 
tot atitea argumente pro și con

atenție distributivă, memorie, 
imaginație, inițiativă, putere de 
reacție, o bună pregătire fizică. 
N-am spus că tînărul trebuie să 
fie bine pregătit la carte, ăsta se 
înțelege. Marinarul de azi hu mai 
seamănă cu cel din trecut: înain
te ca să devii velier nu-ți tre
buiau decît brațe foarte puterni
ce; astăzi se cer. în plus, cunoș
tințe tehnice și științifice, navele 
sini înzestrate cu aparatură elec
tronică: hidrolofeatoare. radioloca
toare, Sesizoare... Este o etapă 
nouă, cea a specialistului. Pentru 
că marinarul capătă, e drept, cu
noștințe multilaterale, dar el se 
specializează pe un singur post de 
luptă, deservește un singur agre
gat. Timonierul învață să stăpî- 
nească cîrma. O singură meserie, 
deci, dar pe asta o știe perfect. 
De aceea și selecția pentru aceas
tă armă este mai riguroasă, du
rata serviciului militar mai lungă 
și poate că de-aici. de la greută
țile pe care le implică, și tenta
ția tinerilor. îndrăzneala lor de 
a face armata la marină. Cuteză
tori, ambițioși să-și încerce pu
terile, ei nu se dau înlături de la 
greu. Sînt trăsături morale carac
teristice generației..." Exigențele 
marinărești o exprimă și modul 
îh care se face pregătirea de lup
tă și politică: tinerii au la dispo
ziție cabinete, laboratoare și bi
blioteci. unde fac primul stagiu, 
apoi pe navă. în port, după care 
urmează ieșirile în larg unde pri
mesc în răspundere, posturi de 
luptă. Am auzit un lucru intere- 
sănt: marinarii trebuie să aibă 
ureche muzicală, deprinderi la 
clavifetură. Motoarele, ni se expli
că, au un anumit Sunet. Oriei» de
fecțiune se poate descoperi după 
tonurile care se schimbă... Mari
narii trebuie să știe geografie as

CVMVKĂ

tra îh dezbatere. Mișcarea este 
una pur ideatică, situațiile sînt 
povestite, iar hu născute pe sce
nă, crescendo-ul dramatic este 
cu suplețe marcat de curba unei 
demonstrații cu caracter teoretic. 
Un ziarist, participant la o ex
pediție de cercetare științifică, 
iși asumă răspunderea unei cri-

HÂTRU
me — iși ucide „fiul" avut cu o 
maimuță reprezentînd o rasă 
necunoscută, mult apropiată de 
om — pentru a provoca o discu
ție deschisă, în fața legii, despre 
om. despre natura umană. La 
bară se vor prezenta oameni de 
știință — exponenți ai unor teo
rii dintre cele mai diferite —, 
iar argumentele lor (este de 
subliniat că discuția se poartă în 
termeni științifici și este, de 
aceea, de o mare profunzime și 
gravitate) conțin in nuce o anu
mită poziție filosofică servind o 
ideologie sau alta. Comicul, dacă 
există vreunul, ar putea avea ca 
sursă un fapt de natură tragică 
mai degrabă : acela ca îndoieli
le privind natura vieții, a omu
lui, a existenței conștiente pot 
duce la aberații cu pretenții 
științifice care nu fac decit să 
ăltereze ideea de umanitate.

Dar Mihai Berechet propune 
o altă soluție comică ; el preferă 
ritmului interior al piesei unul 
exterior susținut, dealtfel, de o 
excelentă muzică în cadențe 
exotice (amuzant este că micile 
schimbări de decor se fac de 
către persoane îmbrăcate și ele 
exotic și care dansează pe înne
bunitorul ritm), merge pe o 
anume caracterizare a persona

tronomică, pentru executarea na
vigației. Dar testul suprem pen
tru tînărul marinar este compor
tamentul în împrejurări deosebite 
în căre sîht puși să acționeze, sâ 
se descurce. Iată de ce, atunci 
cind ni s-a spus că toți marina
rii unității în care ne aflam ăn 
rezultate deosebite — datorită 
pregătirii și disciplinei ei au fost 
admiși la deservirea mecanisme
lor — iar un procent de 90 la sută 
din trageri cu armament de arti
lerie — activități complexe, grele 
— s-au soldat cu calificative foar
te bune, că 85 la sută dintre ostași 
sînt militări de frunte și 96 la 
sută dih telegrafiști au obținut 
titlul de specialiști de clasă, am 
înțeles, de-abia atunci âm înțeles 
rigorile, exigențele pe care le im
plică școala marinărească. Cîțivâ 
dintre tinerii cei mai destoinici, 
ne-au fost prezentați de maistrul 
clasa întîi. Văsiie Rusu. Organiza
torul grupei de partid, un vete
ran al mărilor, oin cu 25 de ani 
de ambarcâre, prin mîinile căruia 
au trecut numeroase, cadre care 
astăzi fac cinste marinei militară 
și flotei comerciale a țării. Prin
tre aceștia, însuși comandantul 
navei, căpitan de rang iii, Podea 
Ion. Comunistul Vasile Rusu este 
un comandant sever și uri părinte 
burt. înțelegător. Așa-1 consideră 
ținerii ca sergent major Calciuc 
Mihai. soldații Dincbiu Lâureân șl 
Velicu Dumitru, caporal Ion An- 
tohie, uteciști, toți militări dă 
frunte. Păstrez impresii din ceie 
mai alese despre acești tineri care 
reprezintă generația prezentului și 
viitorului. Am rămas cu imaginea 
vie a acestor bravi bărbâți. cară 
slujesc patria cit abnegație și 
dăruire.

VASILE CABULEA 

jelor ce ține de elemente de un 
atractiv pur formal (oamenii de 
știință au ticuri caraghioase, 
unii trăiesc cu capul în nori, 
alții sînt de o uscăciune respin
gătoare, inspectorul de poliție 
leșină de vreo trei ori cînd pri
vește mortul din landou — căci 
este „cu discreție" așezat pe 
scenă landoul în care presupu-*  
nem că se află micuțul ucis)) 
acceptă o scenografie (Elena 
Pătrășcanu-Veachis) de un baroc 
multifuncțional, cu o masivitate 
ce amintește de Procesul, fil
mul lui Orson Wells, dar din 
care se deschide printr-o trapă 
un fel de cort care ne trimite 
cu gindul pe undeva, la tropice, 
unde avusese loc expediția etc. 
etc. Mă rog, tot felul de ele
mente „estivale" care nu fac 
decît să împiedice ajungerea la 
spectator a mesajului grav al 
piesei. Curios că aceste exage
rări comice ce țin evident dă 
concepția regizorală sînt reali
zate scenic cu un indiscutabil 
profesionalism, căci majoritatea 
interpreților — actori de frunte 
ai Teatrului Național — și-au 
construit rolurile cu migală, gîn- 
dindu-le in cele mai mici deta
lii, din păcate, repet, \avî-nd lă 
bază o idee regizorală ce nu mi 
se pare a fi fost în real consens 
Cu adevărata problematică a 
piesei. Cu toate acestea, apariția 
pe scenă a lui Geo Barton și 
Tantzi Cocea, a Cellei Dima și 
Marcel Anghelescu, a Tamarei 
Cretulescu și Al. Demetriad, 
precum și a altor actori iubiți 
și apreciați de public, actori al 
căror profesionalism este singu
rul ce susține spectacolul, cons
tituie o indiscutabilă plăcere 
pentru spectatorul ce intră în 
Sala Mică a Teatrului Național.

MIRUNA IONESCU

opinii- Semne de întrebare in jurul bacalaureatului (II)
Duelul de reproșuri dintre 

Școala medie și facultate este 
cunoscut, dâtînd de multi ani. 
$coala consideră că facultatea 
depășește prin cerințele sale la 
concursul de admitere nivelul 
pregătirii cerut unui bacalau
reat, iar facultatea socotește că 
liceul nu-și onorează întocmai 
obligația de â pregăti creator 
și complet pe tineri pentru Vii
toarele domenii de studiu în ve
derea realizării profesionale. 
Duelul continuă și prima con
secință a acestuia, după opinia 
noastră, este ăCecâ că elevul, 
dar mai cu seamă părinții, trag 
de aici concluzia că școala nu 
asigură pregătirea necesară 
intrării la facultate, mo
tiv pentru care se ape
lează masiv la pregătire supli
mentară, dezvoltîndu-se. în a- 
cest fel, o întreprindere parale
lă școlii, cea a meditatorilor 
plătiți de părinți cu bani grei.

Ediția din acest ân a admite
rii, fhăi mult că în âlți ani, a 
apelat la subiecte mâi mult 
„ale școlii", evitîndu-se orice 
îhcălcare a graniței programei 
liceale. Informațiile noastre — 
parțiale, desigur la această dată 
— arată că, totuși, și în aceste 
condiții, se menține o discre- 

Ipanță între ceea ce scrie pe di

pldma de bacalaureat a tînăru- 
lui și notele pe care le primeș
te la admitere, asta în condi
țiile în care căndidații îhtr-uh 
procent depășind cu siguranță 
jumătatea lor, au dublat pregă
tirea cu meditatori. în aceste 
cbndiții. ce âre de spus școala?

în iarnă, anul acesta. Consi
liul învățămîntului liceal al

MEDIOCRITATEA NU TREBUIE ÎNCURAJATA
M.E.I. analiza pregătirea promo
ției liceale 1975 confruntîndu-i 
rezultatele dobîndite în liceu 
cu cele de la concursul de ad
mitere în 22 institute de îiîvă- 
țămînt superior tehnic, agricol 
și economic.

în decursul analizei, se face 
precizarea că rezolvarea com
pletă a subiectelor date la Con
curs solicita cunoștințe teore
tice amănunțite și o bună cu
noaștere a formulelor, capacita
tea de a opera cu ele rapid și 
fără confuzii pentru a distinge 
o situație matematică dată, pri
ceperea de a le aplica, o teh
nică de calcul rapidă și sigură, 

un temeinic studiu individual, 
precum și o rezistență fizică și 
intelectuală, deasupra mediei, 
pentru ă face față muncii în
cordate de trei ore. in condiții
le psihice ale unui concurs. Se 
poate ca solicitările de anul tre
cut să fi întrecut un anumit ba
rem. situație îh bună măsură 
remediată în acest an. Totuși.

pentru a stabili cit de cit ade
vărul. să ne uităm puțin în, 
„grădină bacalaureatului", la ce' 
solicitări Obligă aceasta elevul. 
Conf. univ. loan Mureșan. pre
ședinte ăl comisiei de bacalau
reat de la Liceul nr» 2 din Timi
șoara. consultîndu-se cu prof, 
de liceu examinatoare Fluda 
Pavel, notează că „Ia matemati
că subiectele probei scrise se 
încadrează în categoria tipică 
a unor subiecte ce se dau de 
mai mult de zece ani la baca
laureat în tara noastră, ele ne- 
prezentind nici o dificultate". 
Lâ prestigiosul liceu „N. Băl- 
cescu" din București, din- 

tr-o clasă de 36 de e- 
levi. 30 au luat nota 10, re- 
zolvind tema nr. 1 repede și 
foarte bine. „Cele două subiec
te au fost la nivelul elevilor 
medii și nu au prezentat nici 
o dificultate pentru cei mai 
mulți elevi", opinează lect. univ, 
Gh. Ciobanu, președintele co
misiei la Liceul „Mihai Emi

nescu" din Botoșani. „Elevii au 
ales primul subiect deoarece 
acesta se referea la elemente de 
analiză matematică studiate în 
anul III și IV. Rezultatele au 
fost foarte bune, dar neconclu
dente pentru a aprecia nivelul 
de pregătire la acest obiect. 
Pentru elevii buni, practic, su
biectul n-a prezentat nici o di
ficultate". Făcînd o sinteză a 
părerilor exprimate de pre
ședinții comisiilor de bacalau
reat din județul Sibiu, inspec
torul general școlar Alexandru 
Galea apreciază că de ani de 
zile la matematică se dau su
biecte asemănătoare ; materia

lul apreciat cu 4 anul trecut 
(pentru aceeași temă), în acest 
an a fost apreciat cu 6 ; subiec
tul de matematică a fost rela
tiv ușor și n-a permis o de
partajare a candidaților". A- 
ceastâ părere este îmbrățișată, 
după cum ne-am dat seama, de 
către mai toți președinții și 
componenții comisiilor de ad
mitere. Nu se săvîrșește oare o 
greșeală concepindu-se subiecte 
de minimă rezistență ? Și pen
tru ce ? Pentru un procentaj de 
medii mari la bacalaureat ? Cui 
folosesc ele ? Poate doar a

limentării ideii că, avînd a- 
semenea note mari la ba
calaureat. poți bate la porți
le facultății, ca, apoi, avînd 
un eșec de factura notelor 
sub trei, tînărul să trăiască 
o deziluzie greu lecuibilă. Ni
meni nu spune că elevul trebuie 
solicitat la bacalaureat peste 
ori la nivelul celui de nota 10. 
dar nici nu trebuie coborîtă 
ștacheta la nivelul celui de notă 
șăse. Dacă subiectul de lă baca
laureat este de factura unei 
simple teze de sfîrșit de trimes
tru, de ce-i mai spunem baca
laureat ? Se poate încuraja, ast
fel, un climat de mediocrizare a 

pregătirii liceale, precum și 
tendința de a străbate intr-o 
manieră comoda ani de liceu. 
Subiectul nr. 1 verifica o pre
gătire din ultimii doi ani de 
școală și mai cu seamă, din ul
timul an, fiind preferat, din 
comoditate, subiectului nr. 2 ca
re verifica o pregătire dintr-o 
perioadă anterioară. Interesante 
Sîht observațiile președinților 
de comisii privitoare la exame
nul oral de matematică : nu 
sînt puține situațiile in care 
candidații la proba orală au scă
zut față de lucrarea scrisă în 
fața unor probleme de mai mare 
diversitate, alcătuite astfel de 
către profesorii examinatori in
cit să impună un grad mai mare 
de dificultate, să solicite o mai 
mare gamă de cunoștințe mate
matice. Se poate proba cu elevi 
de la Liceul ..Mihai Eminescu" 
din Botoșani, care au luat 7 și 
8 la lucrările scrise, iar la oral 
2 și 3. precum și cu elevi de la 
Liceul real-umanist din Teaca, 
județul Bistrița-Năsăud, ca și de 
la alte licee, situația bună de 
lă lucrarea scrisă s-ă confirmat 
în general numai în cazul unor 
licee foarte bune și subiec
tele de la oral au fost simplist 
făcute, cum s-â întîmplat la 
Liceul „Radu Greceanu" din 
Slatina, prof, examinator Ale
xandru Baicescu.

LLCREȚIA LUSTIG

CARTEA
(Urmare din pag. I)

ginit, intr-o parte și în alta, 
de două coline, cimpul mi se 
înfățișa ca o carte deschisă in 
care omul de alături citea.

Cu citeva ceasuri mai inainte 
colindasem de la un capăt la 
altul șoselele Vetrișoaiei abă- 
tindu-ne din cind in cind și 
printr-o livadă. (Era duminică 
dimineața și noi, cițiva scriitori, 
intre care Marin Sorescu, Ale
xandru Mirodan, Valentin Sil
vestru, avusesem acolo o șeză
toare literară). Colindasem, așa
dar, satul și, minat de pasiunea 
mea de reporter, l-am intrebat 
pe profesorul care-l învăța car
te pe Nelu Norocea (copilul de 
șapte ani care știe pe dinafară 
^mintirile^ lui Creangă, micul 
actor din Vetrișoaia. elev in 
clasa a II-O, „un boț cu ochi" și 
nas cim și o frunte încrețită, 
foarte atent la tot ce se spu
nea); l-am intrebat, deci, pe 
profesor ce funcție mai are 
in comună, adică ce mai face 
in afara orelor de clasă, sau 
acum, in vacanță mare, și 
mi-a răspuns :

— Sint directorul școlii. Or, 
un director de școală....

îmi era clar : un director de 
școală are o seamă de obligații

GRIULUI
pă tot timpul anului, plus parti
ciparea la viața economică și 
social-culturală a comunei. Dar 
iată că un alt profesor, intilnit 
împreună cu o droaie de copii 
care ajutau la culesul fructelort 
mi-a răspuns la fel : r

— Sint directorul școlii !
Și iată și o profesoară ca

re-mi dă același răspuns : n
— Sint directoarea școlii ! J
Ar trebui, desigur, să urme

ze imediat o limpezire a situa
ției : n-am înțeles bine ? Cine, 1 
adică, e directorul școlii ?

— Noi toți! — mi-au răspuns 
cei trei directori.

Și era normal să fie toți trei 
din moment ce in Vetrișoaia 
sint trei școli ! Fiecare școală 
are un director. lucru cit se 
poate de firesc ! Și m-am gin- 
dit că, la fel de firesc, in toate 
cele trei școli, copiii de pe lo
cul acela moldovenesc nu au 
altceva de făcut decit să învețe 
carte. Și vor deveni, fapt tot 
atit de firesc, și cititori pasio
nați. cu fișe doldora, la biblio
tecă. precum primarul lor. Dar, 
totodată, trăind pe acele plaiuri 
roditoare vor învăța, ca și pri
marul. să citească griul. Și vor' 
fi, astfel, și oameni ăi . satului 
pe deplin cunoscători ai cărții 
roadelor.
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AHEXllA
TELEGRAMĂ

Tovarășul NICOLAE CEAUSESCU, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a 
adresat tovarășului GUSTAV HUSAK, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, președintele 
Republicii Socialiste Cehoslovace, următoarea telegramă :

Doresc să vă exprim dumneavoastră și poporului cehoslovac 
prieten sentimentele mele de profundă compasiune în legătură cu 
tragica catastrofă aeriană din apropierea aeroportului Bratislava — 
Ivanka, care a provocat numeroase victime omenești.

Vă rog, totodată, să transmiteți familiilor îndoliate sincerele 
mele condoleanțe.

Președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socia- 
liste România. Nicolae Giosan, 
a primit o telegramă de mulțu
mire din partea președintelui 
Comitetului Permanent al Adu

PRIMIRI
O delegație a PC. din Austra

lia, formată din Mavis Robert- 
son, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al Comitetu- 
lui Național, Merv Nixon și 
Pierre Slicer, membri ai Comi
tetului Național al P.C.A., face 
o vizită in țara noastră, la in
vitația C.C. al P.C.R.

în cursul șederii în țara 
noastră, delegația a vizitat 
obiective economice și social- 
culturale în județele Mureș, 
Hunedoara, Brașov și Constanța, 
unde a avut întîlniri și discuții 
cu reprezentanți ai organelor de 
partid județene și municipale.

Vineri după-amiază, delegația 
s-a intilnit la C.C. al P.C.R. cu 
tovarășii Ilie Verdeț, membru 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. Ștefan 
Andrei, membru suplearit al Co
mitetului Politic Executiv, se-

PE FRONTUL RECOLTEI RĂSPUNDEREA REVINE TUTUROR 
LOCUITORILOR SATULUI

ÎN CÎMP - ACTIVITATE FĂRĂ
ÎNTRERUPERE, BINE ORGANIZATĂ!

SPORESC 
PRODUCȚIILE LA TOATE 

SORTIMENTELE 
DE LEGUME

Principală preocupare â meca
nizatorilor și cooperatorilor din 
Todirești. județul Vaslui, este 
acum strîngerea și depozitarea 
griului. La analiza muncii făcută 
in fiecare seară se constată că 
sarcinile planificate se înfăptu
iesc ritmic și la timp. Dar, 
după cum ne preciza tovarășul 
Petre Iancu, inginerul șef al 
cooperativei agricole, la aceste 
scurte analize un loc impor
tant este acordat și sectorului 
legumicol. Se urmărește recol
tarea la tomate, ardei și varză, 
livrarea produselor, cit și modul 
de întreținere a culturilor exis
tente. irigarea lor neîntreruptă. 
Zilele trecute vizitam această 
fermă care se întinde pe mai 
bine de 20 de hectafe. Peste 60 
de cooperatori. îndrumați înde
aproape de șefa fermei, Maria 
Grigoraș, efectuau complexul de 
lucrări impuse de tehnologia 

$ fiecărei culturi. La unul din 
punctele de lucru îl întilnim pe 
cooperatorul Ilie Bratu, cel mai 
priceput legumicultor al unității. 
„Lucrez în acest sector de peste 
20 de ani — ne spune ilie Bratu. 
Este un sector care an de an 
aduce venituri importante atit 
Unității, cît și nouă, celor care 
îngrijim zilnic cu migală aceste 
plante. Și pot spune că mulți 
tineri au învățat de la noi, cei 
mai Vechi, că doar 17 sintem, 
âccăstă frumoasă îndeletnicire 
care se conturează ca o meserie 
de viitor pentru agricultura 
noastră"* * Toți cei prezenți lucrau 
de zor. Rezultatele muncii lor 
Sînt concretizate în cele 22 tone 
tomate, 15 tone varză timpurie, 
1 500 kg castraveți, 1 700 kg de 
ardei, cantități care au fost li
vrate deja piețelor. în perioada 
următoare se prevede sporirea 
producțiilor la toate sortimente
le de legume. Plantele dezvol
tate bine primesc apă fără în
trerupere prin brazdele efectua
te de aceiași harnici legumicul
tori din Todirești.

maratonișt de două ori învingă
tor la olimpiadele moderne.

• Dublul campion olimpic de 
atletism, cubanezul Juantoren'i, 
clștigător la 400 și 800 m plat, a 
declarat că soția sa dorește ca 
fiica lor. acum in vîrstă de 18 
luni, să devină o gimnastă ca 
Nadia Comăneci. în ceea ce mă 
privește, a spus Juantorena. eu 
aș vrea ca fiica mea să prac
tice atletismul, controversa din
tre soții Juantorena rămîne deo
camdată, deschisă.

• Melodia. „Te iubesc" inter
pretată de Estella Croix, a. fost 
declarată cintecul oficial al 
jocurilor olimpice, atribuindu-i- 
se premiul I la concursul de 
muzică ușoară organizat la 
Montreal,- in cadrul programului 
olimpic cultural. Muzica este de 
Christian Roch, iar textul a- 
parține lui Jean Robitaille. Me
lodia ya fi difuzată în cadrul 
festivității de închidere a jocu
rilor.

• Plecați la 20 aprilie 1975 din
Buenos Aires, doi studenti ar
gentinieni au parcurs la bordul 
unui Fiat-600, circa 100 000 km 
pentru a ajunge la Montreal 
după o călătorie de 15 luni, 
care le-a adus și 51 de contra
venții la legile circulației din 
diverse țări ce le-au străbătut. 
Cei doi temerari amatori de 
sport cu resursele pecuniare se
rios diminuate au putut să asis
te doar la cîteva întreceri de 
baschet, box și canotaj aca
demic.

IRIGAȚIILE LA 
CAPACITATEA 

MAXIMA I
Constanța. De mai multe săp- 

tămîni bțiîetlhele meteorologice 
©nuntă temperatura în continuă 
creștere. Situația reclamă, fi
rește, oa primă urgență în uni
tățile agricole funcționarea ia 
capacitatea maximă a sisteme
lor de irigații. Starea gene
rală a culturilor de toamna 
(porumb, lucernă, floarea- 
soarelui, legume și culturi 
succesive) confirmă faptul că se 
irigă fără întrerupere, zi și 
noapte. Peste tot, chiar și acolo 
unde nu există amenajări pen
tru irigații sînt folosite toate 
mijloacele care stau la îndemi- 
na lucrătorilor din agricultură.

Organizare temeinică și dis
ciplină fermă sînt, în sistemele 
de irigații din Complexul Valea 
Carasu pe care le-am vizitat, 
termeni care definesc în modul 
cel mai sugestiv climatul de 
muncă din actuala campanie de 
vară. La cooperativa agricolă 
din Valea Seacă am fost marto
rii unui flux tehnologic care, 
prin organizare și precizie, este 
propriu unui program uzinal. 
Aripile de ploaie sînt schimbate 
sub supravegherea specialiștilor 
cu precizia ceasornicului, asigu- 
rîndu-se la toate culturile nor
mele de apă stabilite prin udări 
uniforme. La întreaga suprafață 
de porumb, lucernă și cartofi 
— peste 600 ha — s-au aplicat 
pînă acum patru udări. De trei 
săptămîni sistemul de irigații 
Basarabi este folosit la capaci
tate maximă. „După încheierea 
secerișului, precizează ing. Gh. 
Izvernariu, am analizat posibili
tățile de a. repartiza forțe supli- 

nării Naționale a Republicii So
cialiste Vietnam, Truong Chinh, 
pentru felicitările adresate cu 
ocazia alegerii sale în această 
funcție.

ci-etar al C.C. al P.C.R,, și uhi- 
zela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R.

în cursul convorbirii, s-a fă- 
cut un schimb de păreri cu pri
vire la preocupările actuale ale 
celor două partide, la unele as
pecte ale situației internaționale, 
ale mișcării comuniste și mun
citorești, precum și în legătură 
cu dezvoltarea pe mai departe 
a bunelor relații existente între 
P.C.R. și P.C. din Australia.

întilnirea și discuțiile s-au 
desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească.

★

George Macovescu, ministrul 
©facetlor externe, a primit, vi
neri, pe Petal*  Danailov HriStov. 
noul ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii 
Populare Bulgaria în Republica 
Socialistă România în legătură 
cu prezentarea scrisorilor sale 
de acreditare.

La recoltarea legumelor din

mentare la irigat, acdrdînd prio
ritate legumelor, culturilor 
succesive, porumbului și lucer- 
nei. S-au format mai multe e- 
chipe de intervenție, fiecare 
avînd la dispoziție un atelaj, 
conducte și piese de schimb 
strict necesare". La Castelu, 
Medgidia, Satu Nou și altele s-fc 
încheiat udarea a treia a po
rumbului. O mare parte din as- 
persoare funcționează neîncetat 
și pe terenurile ocupate de cul
turile succesive. Aceeași preocu
pare pentru aplicarea neîntre
ruptă a udărilor am înregistra
t-o și la întreprinderile agricole 
Peștera, Tortomanu. Săcele. 
Aici, porumbul, de talie înaltă, 
nu mai poate fi irigat prin as- 
persiune. S-a recurs la o altă 
metodă : apa este ridicată cu 
ajutorul motopompelor la cotele 
cele mai înalte ale solelor și 
apoi manual sint deschise cana
le. O măsură eficientă care per
mite unităților amintite să irige 
peste 1 300 ha. săptămînal. Așa 
se desfășoară lucrările și la coo
perativele agricole de la Agigea, 
Techirghiol. Straja și Costinești 
— unități unde acționează ne
numărate echipe de udători și 
mecanici constituite din elevi in 
vacanță, sau tineri calificați prin 
cursuri de scurtă durată.

DE CE NU 
SUTĂ LA SUTA î

în județul Covasna căldurile 
din ultima vreme, mai ales, în 
zonele Tg. Secuiesc și Sfintul 
Gheorghe, fac ca lipsa de apă 
din sol Să dăuneze plan
telor. Măsurile pentru dimi
nuarea efectelor secetei privesc 
irigarea zilnică a unei suprafețe 
de 316 hectare. Realizarea aces
tei sarcini este însă nedusă l<f 
îndeplinire, capacitatea agrega
telor de aspersiune fiind folosi
tă într-un procent de numai 30 
la sută. O atenție deosebită a 
fost acordată acestei acțiuni 
doar do către cooperatorii din 
Ghidfalău, Cvun, Tg. Secuiesc, 
unități unde sînt irigate zilnic, 
conform graficului, suprafețele 
planificate. Nefolosirea agrega
telor de către unele unități din 
lipsa pieselor de schimb, ca și 
exploatarea sub capacitate a 
utilajelor existente de către 
cooperatorii din Sînzieni, Bo- 
doc, Tamașfalău atrag după sine 
substanțiale restanțe la supra
fețele irigate. Utilizarea asper- 
soarelor numai în timpul zilei 
impune organizarea de către 
conducerile tuturor cooperative
lor agricole de producție a unor 
echipe de lucru care să supra
vegheze funcționarea fără în
trerupere, zi și noapte, a moto
pompelor, precum și stabilirea 
priorităților culturilor care se 
irigă- Do asemenea, o mai mare 
atenție trebuie acordată calității 
udărilor. Organizarea campaniei 
de irigare constituie nu doar o

PRIMIRE LA

PRIMUL MINISTRU

AL GUVERNULUI
Primul ministru al Guvernu

lui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Manea Mănes- 
cu, a primii vineri dupa-amia- 
ză, pe Erwin Wickert, ambasa
dorul R.F. Germania La Bucu
rești, în vizită de rămas bun, 
cu prilejul încheierii misiunii 
sale în țara noastră.

COCTEIL
Atașatul militar, aerb și naval 

al Republicii Populare Chineze 
la București, Li Iun-ci, a oferit, 
vineri seara, un cocteil cu pri
lejul celei de-a 49-a aniversări 
a Zilei Armatei Populare Chine
ze de Eliberare.

Au participat Ion Popescu 
Puțuri, președintele Asociației 
de prietenie româno-chineză, 
gencral-locotenent Ion Horto- 
pan, prim-adjunct fll ministrului 
apărării naționale și șef al Ma
relui Stat Mâjtir, Constantin 
OancCa, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, activiști de 
partid și de stat, generali și ofi
țeri superiori.

Au luat parte, de asemenea, 
Li Tin-ciuan, ambasadorul R. P. 
Chineze la București, șefi de 
misiuni diplomatice, membri ai 
corpului diplomatic.

TIMBRU
♦

Succesul gimnasticii româ
nești la Jocurile Olimpice de 
la Montreal a fost marcat de 
Direeția generală a poștelor și 
telecomunicațiilor prin scoate
rea unei cărți poștă le-color 
care reproduce portretul trip
lei campioane olimpice Nadia 
Comăneci. Tirajul este de 
160 000 exemplare.

actuala campanie participă și elevi, 
agricol din Alexandria

sarcină de serviciu ci și 0 obli
gație patriotică deoarece, acum, 
bătălia pentru recoltă înseamnă 
bătălia pentru apă !

ELEVI BRIGADIERI
Munca patriotică a elevilor 

din județul Covasna pentru re
darea in circuitul agricol a unei 
suprafețe de pășuni de circa 30 
de hectare s-a materializat pînă 
în prezent cu efectuarea unor 
lucrări în valoare de 90 000 lei. 
Printre cei mai harnici briga
dieri se numără Ștefan Găspari, 
Gabor Bardotz, Attila Pastori, 
elevi ai liceelor din Baraolt, 
Tg. Secuiesc, Sf. Gheorghe, ln- 
torsura Buzăului care au lucrat 
sub îndrumarea profesorilor

" Pin poșta săptăminii
• 420 de tinere țesătoare de 

la întreprinderea textilă din 
Galați sint antrenate intr-o 
nottâ și amplă acțiune orga
nizată de Comitetul U.T.C. al 
întreprinderii — „Drapelul ca
lității**.  Inițiativa vizează creș
terea calității muncii in țesă
torii. participarea activă A ti
nerelor In cadrul întrecerii so
cialiste, perfecționarea pregă
tirii profesionale, întreținerea 
și exploatarea mașiniior de 
țesut in vederea prelungirii 
duratei lor de funcționare, 
sporirea preocupărilor pentru 
creșterea competitivității pro
duselor realizate etc. Organi
zațiile U.T.C. care întrunesc 
cei mai mulți tineri deținători 
ai „Drapelului calității**  vor fi 
declarate la sfîrșitul anului or
ganizații fruntașe pe între
prindere. în prezent, Costica 
Teguță, Maricica MigireanU, 
Vasilica Manolache, Maricica 
Oprea și Vasilica Lupca sint 
primele țesătoare care au pă
șit cu succes pe drumul aces
tei competiții a muncii. „Dra
pelul calității" aflat la răz
boaiele lor le certifică hărni
cia și priceperea. (Vafcile Ca- 
burgan) • Priittr-o judicioasă 
gospodărire a materiei prime, 
printr-o mai bună organizare 
a muncii, tinerii de la Șantie
rul naval din Constanța au 
economisit în această perioadă 
peste 1 200 tone metal. Această 
cifră, pe lingă faptul că sub
liniază grija tinerilor față de 
fondurile materiale ce le sînt 
încredințate spre a fi gospo
dărite, reprezintă șl o garan
ție că angajamentul asumat de 
tinerii de aici în cinstea Zilei 
de 23 August va fi realizat. 
(Lucian Cristea) o Peste 400 
de elevi uteciști se întrec pe 
șantierele muncii patriotice în 
vederea realizării unor obiec
tive social-culturale de mare în
semnătate pentru orașul Doro- 
hoi. Astfel, elevii Școlii profe
sionale de mecanici agricoli au 
executat pe Dealul Polonicului

Au terminat 
recoltatul 

griului
Prin telegrame adresate C.C. 

al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, comitetele județene 
de partid Arad, Bihor și Me
hedinți anunță terminarea re
coltării griului.

în prezent, se arată printre 
altele în telegrama Comitetului 
județean Arad al P.C.R.. oame
nii muncii de pe ogoare lucrea
ză cu toate forțele la întreți
nerea și irigarea culturilor dS 
toamnă, lâ strîngerea și depozi
tarea furajelo'f, recoltarea și 
aprovizionarea ritmică a popu
lației du produse agro-alimen- 
tare.

în telegrama Comitetului ju
dețean de partid Bihor se spune 
că, sub conducerea organizațir 
ilor de partid, valorificînd ex
periența unităților fruntașe, 
mecanizatorii, țăranii coopera
tori și specialiștii lucrează cu 
răspundere la pregătirea temei
nică a recoltei anului viitor, 
pentru îndeplinirea angajamen
telor asumate.

Raportind acest succes, Comi
tetul județean Mehedinți ăl 
P.C.R. arată totodată că oame
nii muncii din agricultura jude
țului âu îndeplinit planul de 
insămînțare a porumbului și le
gumelor în cultură dublă, iar în 
prezent se acționează intens la 
efectuarea lucrărilor de întreți
nere a plantelor prășitoare, îri 
legumicultura și pomicultură, 
astfel incit sâ se asigure o bază 
bună recoltei de toamnă.

aflați in practică ai Liceului
Foto : VASILE RANGA

Traian Mitrofan și Arpad Boer. 
Merită să fie evidențiată și acti
vitatea celor 80 de elevi care 
și-ău propus §â recolteze plante 
medicinale din flora spontană, 
atit de bogată in județ. Cele 15 
tone de cetină, frunză de alun 
și flori de podbâl, din pădurile 
aflate în preajma orașului Tg. 
Secuiesc, la stațiunea Balvanyos 
din vecinătatea comunelor Tu- 
ria și Estelnic, au fost predate 
centrului de recoltare a plante
lor medicinale. Printre elevii 
care s-au distins se află Maria 
Hollanda, Emilia Trefan, Mari- 
cica Rotaru, Gydngyar Borșai.

ADINA VELEA
OVIDIU MARIAN

BENONE NEAGOE

din apropierea orașului, lucrări 
In valoare de 1.5 milioane let ; 
elevii liceului real-umanlst 
execută zilnic, la Fabrica de 
cărămidă Dorohoi, lucrări In 
valoare de peste 2 000 lei; un 
marc număr de elevi de la 
școlile generale din oraș au 
strins pînă in prezent peste 
2 000 de kg de plante medici
nale. (Otiliâ Artiarandei) • Sa
lonul artelor din Tirgoviște 
găzduiește cea de a 5-a expo
ziție aparținînd membrilor Ce
naclului artiștilor plastici ama
tori din localitate. Expun 
Sculptorii Marin Alex Manea 
— cioplitură în lemn și Petre 
Doflica — metalopiastie. (Mi- 
nodora Crăciun) • Recent, la 
Motru, s-a desfășurat faza ju
dețeană a concursului profe
sional dotată cu „Trofeul mi- 
nerttlui"*  Din cei peste 300 de 
mineri antrenați pe parcursul 
întrecerii, pentru faza jude
țeană au fost selecționați 11 
tineri. în urma concursului, lo
cui I a fost ocupat de Gheor
ghe Circiumaru de la Exploa
tarea minieră Ploștina, locul II 
de Ion Băcioiu, de la E.M. 
Roșiuța, iar locui III de Mihai 
Busuioc de la E.M. Ploștina. 
(Titus Stoichițoiu) • Produ
sele din lemn, specifice Țării 
Moților, realizate de secția de 
artizanat, a Cooperativei meș
teșugărești „Moțul" din Cim- 
peni, județul Alba, se bucură 
de o bună apreciere atit în 
țară cit și peste hotare. Ciubâ- 
rașele albe nepirogravate, do
nițele și tulnicele de diferite 
mărimi sînt din ce in ce mai 
mult solicitate de Olanda, 
Franța, Italia, R.F. Germania. 
Hărnicia colectivelor de muncă 
de aici este vestită. Astfel, in
tr-o singură lună, pe secție se 
realizează aproximativ 10 000 de 
produse. Cu consecvență, de la 
începutul anului, planul lunar 
a fost depășit cu aproximativ 
10 la sută. Acum, In preajma 
marii sărbători de lă 23 Au
gust, activitatea lor s-a inten
sificat. (Ion Coțoi).
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După admirabilul succes al faiaristulni VASILE DÎBA
Sportivii români luptă 

pentru noi medalii de aur
La Montreal unde continuă lupta cdnttâ cro

nometru, o luptă din răsputeri, Sportul fririfilâ- 
nesc a cucerit irică b medalie de âuc. Repre
zentantul nostru VâSiie Diba, dînd dovadă dO 
o excelentă putere de luptă și abnegație, a cîș- 
tigăt locul unu la caiâb siiilplu 500 fti și priiria 
medalie de aur lă această probă. Felicitări din 
inimă peiitrii frumoasă Iul performanță. Con
statăm, de asemenea, cil mare bucurie» eft 
boxerii noștri, întreeînd așteptările, âu obținut 
5 medalii, ceea ce reprezintă un succes de 
prestigiu pentru Sportul românesc. Aceasta cu 
atit mai mult cu cît drumul spre podium a fost 
deosebit de greu âvirid In vedete numărul re
cord de Sportivi prezenți la toate categoriile. 
Doi dintre pugillștii noștri, Simion Cuțâv și 
MirCea Simon cdittintiă să mențină, lâ Cote 
înalte, speranțele noastre îri cucerirea unor 
medalii de aut și titluri olimpice. Recunoaștem, 
va fi foarte greu, dâr rtu imposibil. Turneul de 
box, așa cum a arătat, de altfel, este competiția 
mărilor șanse, a marilor Surprize. COi dbi spor
tivi români, cafe sîrtt deja viceCampioni olim
pici și deținătorii medaliilor de argint, au 0 
misiune dificilă. Ei au de Înfruntat pe campio
nul Americii. sportivul de culoare Hotvard Da
vis și. respectiv, pe campionul olimpic și mon
dial, Teofilo Stevenson. Aruncînd în luptă toa
te resursele, toată dirzenia și ambiția de care 
sînt capabili, așâ cum nC-âu arătat c-au făcut 
in precedentele confruntări, ei păstrează 0 șan
să de victorie.

Fiindcă la Montreal, ultimele zile âu fost 2110 
ale atletismului» se cuvine să fâcâm un SCUft 
bilanț. Intr-un moment cind in „Sportul rege" 
al Olimpiadelor s-âu bătut un număr mare de 
recorduri și au apărut „stele" noi la diferite 
probe, reprezentanții noștri au avut O evoluție 
slabă, el nereușind să iasă din anonimat. Este 
vizibil Că de ia J.O. din Mexic, atletismul nos
tru â părăsit vîrful ierarhiilor mondiale. Ciudat 
ni se pare că unii dintre ei nu și-au realizat 
într-o confruntare de elită propriile recorduri. 
Argentina Menls s-a Clasat pe un loc modest, 
6, în finală, Valeria Ștefănescu n-a mai cdnsti-

tttit uri peridol pentru adversar, ca Ia Mfinchen, 
Natalia Andrei a Ocupat locul 7 în semifinale, 
GheOfghe Ghipu, sosit la Montreal pentru a re
para ce se mai poate, n-a reușit riimic, iar 
Gheorghe Cefân și Mariana Suman au fost de
parte de valoarea adversarilor. Singurii atleți 
care au onorat culorile Sportive ale țării ono- 
riridu-sO, îri ăcelaȘi timp pe Oi înșiși, sint 
Gheorghe MOgelea și Iile Floroiu, despre per
formanțele cărora, frumoase, tonice, am mai 
vorbit în acest colț de pagină. La ora cind scri
em aceste rinduri ultimul nostru reprezentant 
îri probele atletice, Carol Corbu, își încearcă 
șansele în firiâla de triplu salt. Sperăm să-și 
confirme valoarea care l-a consacrat și astfel 
fiă mâi amelioreze situația piinctClor echipei 
noastre de atletism.

îri sCbimb rie dau mari Speranțe luptătorii 
care încearcă și fac fot ce-i posibil să se nu
mere printre cei mai buni. Luptele sînt un 
sport care ne-a adus mereu satisfacții în con
fruntările Olimpice. Marin Pîrcâlabu, Vasile 
lOrgă, Ladislâu Simon și Steliăh Morcov au 
depus opțiuni serioase pentru completarea co
lecției noastre de medalii, pentru întregirea 
punctajului, astfel ca să putem Sălta in clasa
mentul pe națiuni. Credem, de aceea, Că pe 
piepturile lOr vor străluci medaliile ce atestă 
pregătirea serioasă, pasionată, angajarea exem
plară iii luptă pentru apărarea prestigiului 
Sportului românesc. Aceleași cuvinte calde, de 
îmbărbătare și apreciere, trebuie adresate re- 
prezOritârițîlOr „flotilei" noastre a căror ascen
siune spre treptele podiumului olimpic sperăm 
— așa cum ne-â arătat Vasile Dîba — să nu 
iritîlneâscă Obstacole de netfecut. Nu putem as
cunde că năzuim să cucerim citeva medalii dc 
aur fără de câre ori cît ăr fi de mare numărul 
celorlalte bilanțul nu poate fi considerat satis
făcător. istoria J.O. nu înregistrează decit pe 
aceia care devin eroi intre oameni, campioni 
olimpici, incununindu-și frunțile cu laurii vic
toriei supreme.

. VASILE CABULEA

VASILI DIBA - 
MEDALIE DE AUR

Prima finâlă â competiției 
Olimpice de cftiăc-cahOe câre 
se desfășoară lâ baza riâutiCă 
de pe insulă Notre D-afne. a 
coirtcis Cu o> splendidă vidtbt*iC  
a culorilor sportive românești. 
Victor-i-e Obținută întf-0 ma
nieră magistrală de tmarui 
Caiacîst Văsiie Dîbâ. întrecerea 
a avut o desfășurare palpitan
tă. citrsa Caiacelor dC simplu m 
proba lor cea mai râpidă. pri
lejuind o luptă atrinsă ihtfe 
principalii favorifi. încă de lâ 
plecare Dîba s-a detașat îm
preună cu maghiarul Sztanity, 
Helm (R.D.G.) și Lizunov 
(U.R.S.S.), La jumătatea curSei. 
plutonul se menține com
pact, cu mici diferente între 
fruntași, dar pe măsură Ce se 
zăresc balizele dinaintea liniei 
de sosire, Dîba forțează și re
zistă contra.atăcului dat de ur
măritorii săi. In aplauzele mii
lor de spectatori. caiacistul 
român trece primul linia nan- 
zelor care marchează sosirea, 
urmat la o jumătate de barcă 
de concurentul maghiar și ia 
citeva bune lungimi de Rudi
ger Helm.

Iată clasamentul finalei de 
caiac sîmnlu bărbați — 500 m : 
1. VASILE DÎBA (România) - 
l’48’*41/100  — medalie de aur — 
campion olimpic : 2. Zolt-an
Sztanity (Ungaria) — 1’46”95/ 
100 ; 3. Rudiger Helm (R.D.G.) 
— l’48”30/i00 ; 4. Hermimo
Menendez (Spania) — l’48”40/ 
100 ; 5. Gregor Sledziewski (Po
lonia) — 1’48”49/100 ; 6. Serghei 
Lizunov (U.R.S.S.) 1W21/

După cele trei medalii de aur 
cucerite de gimnasta Nadia Co
măneci. un alt reprezentant al 
țării noastre a reușit să urce

BOX:
Un succes al sportului 

românesc: In finala 
olimpică - Simion Cuțov 
și Mircea Simon - luptă 
pentru medaliile de aur.

• Titlul de campioană olimpi
că cucerit de celebra sprinteră 
poloneză Irena Szewinska, in 
proba de 400 m încununează ca
riera unei sportive de excepție, 
cu o îndelungată activitate com- 
petițională. în vîrstă de 30 de 
ani, Irena Szewinska (1.76 m. 
62 kg) a obținut primele mari 
succese la Olimpiada de la To
kio (1964), cind a ciștigat titlul 
olimpic in proba de ștafetă 
4x100 m și medaliile de argint 
in probele de 200 m și săritură 
in lungime. Patru ani mai tir- 
ztu, la Ciudad de Mexico, cam
pioana poloneză termină învin
gătoare în proba de 200 m și a 
obținut medalia de bronz la 
100 m. La Jocurile de la Miin- 
chen este din nou medaliată cu 
bronz la 100 m. Joi seara, in 
finala de pe stadionul olimpic 
din Montreal, sprintera polone
ză a obținut o victorie clară, 
încheind cursa de 400 m cu un 
nou și excelent record mondial 
— 49”29/100.

• Lă conferința de presă care 
a avut loc imediat după ter
minarea finalei, Irena Szewins
ka a declarat, printre altele : 
..Cred că am disputat cea mai 
importantă cursă din cariera 
mea, care se apropie de sfirșit. 
Voi mai concura un an. cel 
mult doi, astfel că la Olimpiada 
de la Moscova voi fi prezentă 
ca simplă turistă".

• Noul campion olimpie In 
proba de săritură în lungime, 
americanul Arnie Robinson 
(1,88 m și 75 kg) și-a început

TRICOLORII

pe cea mai înaltă treaptă a po
diumului olimpic. Acest minu
nat sportiv este caiacistul Vasile 
Dîba. care a primit ieri lauri’ 
Olimpici în timp ce pe cel mâi 
înalt catarg s-a înălțat drapelul 
țârii noastre și s-a intonat imnul 
de stât al Republicii Socialiste 
România.

în vîrsță dh 22 de ani, Vasile 
Dîba (1.83 m și 87 kg) a început 
să practice această disciplină 
Sportivă eu patru ani în urmă 
la clubul sportiv din Tulcăa, sub 
îndrumarea antrenorului I. Li- 
palit. Dînd dovadă de calități 
fizice remarcabile, dar mai ales 
de o puternică voință de a se 
autodepăși continuu. Vasile 
Diba a progresat foarte repede 
și succesele n-au intirziat să 
apară. în anul 1974 la campio
natele mondiale de la Ciudad de 
Mexico. Vasile Diba a cucerit 
titlul suprem in proba de caiac 
simplu — 500 m. Un an mâi 
tîrziu, la campionatele mondiale 
de la Belgrad, a obținut meda
lia de argint in aceeași probă, 
iar împreună cu colegi; săi. 
Eșeanu. Drâgulschi și Zafiu s-a 
clasat pe locul doi în proba de 
caiac-4 pe distanța de 500 m.

Anunțînd parcă splendida vic
torie obținută vineri seara In 
finala olimpică. Vasile Diba a 
ciștigat concursul preolimpic 
desfășurat anul trecut pe ace
eași pistă de apă de la Montreal.

în prezent, Vasile Diba este 
component al clubului Dinamo. 
avîndu-1 ca antrenor pe Radu 
Hutan.

Pentru strălucitul succes reali
zat in finala olimpică. Vasile 
Dîba merită cele mai călduroase 
felicitări $i întreaga admirație 
din partea tuturor iubitorilor de 
sport din țara noastră.

Astă seară, cu Începere de la 
ora 24.00 (ora Bucureei). pe rin
gul montat In arena Forum" 
din Montreal 22 de pugiliști. om 
Cuba (6). S.U.A. (6). Româ
nia (2). R.P.D. Coreeană (2). 
R.D. Germană (2). U.R.S.S.. Po
lonia. Venezuela $i Iugoslavia 
cite unul. își vor disputa fina
lele celor 11 categorii de ia 

cariera sportivă la first a de 15 
ani și, in scurt timp, a devenit 
unul dintre «pecialiitii din 
S.U.A. ai acestei probe. Con
stanța rezultatelor sale il reco
mandau drept unul dintre favo
rita întrecerii de la Montreal 
și evoluția sa în finala olimpică 
nu a dezmințit aceste pronos
ticuri. Medaliat cu bronz la 
Olimpiada de la Miinchen, Ar- 

caleidoscop olimpic
nie Robinson și-a luat revanșa 
la actuals ediție a J.O.. ciștiglnd 
medalia de aur cu 8,35 m, la 
numai un centimetru de cea mai 
bună performanță a să obținută 
in acest an. De remarcat că Ar
nie Robinson este un atlet mul
tilateral, el fiind creditat cu re
zultate bune și in alte probe : 
săritura in înălțime — 2,08 m, 
100 yarzi — 9”5/10 și triplusalt 
— 15,45 m.

• Tinăra atletă Evelyn Schlaak, 
în vîrstă de 20 de ani, a deve
nit cea mai tlnără campioană 
olimpică din istoria Jocurilor in 
proba de aruncarea discului. 
Joi seara. în finala olimpică, E- 
velyn Schlaăk a produs o sut- 
priză de proporții, reușind să o 
întreacă pe principala favorită, 

âemimuscâ la grea în dorința 
de a cuceri centurile de cam
pioni și medaliile de aur. x-a 
această ediție ..mâra’oriul" pu
gilistic a reunit peste 300 de 
maeștri ai ringului, un adevă
rat record în materie, care au 
Oferit in cele 22 de reumurn 
(ceâ mai lungă competiție a 
J.O.) întîlniri pasionante în
cheiate cu multe surprize, prin
tre învinși figurind campioni 
mondiali (V. Solomin) sau o- 
limpici (Gedo, Corea, Garbey. 
Kostandinov).

în ultimul „act" al tumeurui 
olimpic boxul românesc este 
reprezentat de doi tineri pugi- 
liști : dublul campion european 
la categoria semiușoarâ Simion 
Cuțov și campionul ..gret^or- 
Mircea Simon. Simion Cuțov a 
confirmat că este in excelentă 
formă, mâi ales după meciul 
ciștigat cu o decizie de 5—u iri 
fața campionului lumii de ia 
Havana, sovieticul Vaaih Solo
min. Dir.amovistul a arăta: o 
mare putere de luptă și un 
curai exemplar. în comenta
riul agenției France Presse. si- 
mion Cuțov este lăudat pentru 
ambiția sa puțin comună, torța 
In lovituri și vite2a execuțiilor 
diferitelor procedee tehnice, in 
finală. Simion Cuțov are am 
nou o misiune dificilă. Ei îl va 
întilni pe americanul de cu
loare Howard Davis, campion 
al lumii la Havana la ca *e«  oria 
pană, care în acest an a aeou- 
tat la semiușoară. Davis l-a În
trecu! în semifinale pe iugosla
vul Ace Rusevski. Fără îndo
ială o «arcinâ extrem de grea 
are Mircea Simon care va n 
opus campionului olimpic și 
mondial. cubanezul Teofilo 
Stevenson. învingător In semi
finale prin K.O. in numai ut* 
în fata americanului Johnny 
Tate. Ori care ar fi rezultatul 
acestei întîlniri. de pe acum 
trebuie subliniată performanța 
lui Simon care participînd pen
tru prima oară la J.O. a intrat 
in posesia medaliei de argint 
cu sanse de a o schimba cu 
una de aur.

Iatâ programul complet al 
finalelor și al boxerilor care au 
eurerit medaliile de bronz :

SEMIMUSCA (48 KG): Li 
Ven-Uk (R.P.D. Coreeană) — 
Jorte Hernandez (Cuba).

Medalii de bronz : P. Poolta- 
rat (Thailanda) și Orlando Mol- 
donado (Porto Rico).

MUSCA (51 KG): Ramon 
Duvalon (Cuba) — Leo Ran
dolph (S.U.A.).

sportiva sovietică Faina Melnik, 
campioană olimpică la Miin- 
chen și deținătoarea recordului 
mondial.

• Evelyn Schlaak (1,79 m și 
84 kg) este studentă la faculta
tea de drept a Universității 
Humboldt din Berlin. Campioa
nă europeană de junioare in 
anul 1973, Evelyn Schlaak a reu
șit in acest an o aruncare de

68,70 m, pe care și-a îmbunătă
țit-o cu 30 cm la Montreal, unde 
a realizat un nou record olim
pic cu performanța de 69 m.

• Concursul de atletism al 
Olimpiadei de la Montreal se va 
încheia potrivit tradiției cu pro
ba de maraton, a cărei sosire 
este prevăzută pentrti ora 19,40 
(ora locală) pe stadionul olim
pic de la Maisonneuve. Întrece
rea se va disputa pe principale
le artere ale metropolei cana
diene, pe clasica distanță de 
42,195 km. Comentatorii prevăd 
o dispută pasionantă al cărui fa
vorit principal este americanul 
Frank Shorter, cîștigătorul a- 
cestei probe la J.O. de la Miin- 
chen, lansat acum în tentativa 
de a reedita performanța etio
pianului Bikila Abebe, singurul

CLASAMENT

După 12 zile de întreceri 
și 144 de probe disputate, 
clasamentul pe puncte al 
Jocurilor Olimpice de lâ 
Montreal, alcătuit de agenții 
A.D.N. se prezintă astfel i
1. U.R.S.S. — 586 puncte;
2. R. D. Germană — 517
puncte ; 3. S.U.A. — 467,75 
puncte ; 4. R. F. Germania
— 224,5 puncte : 5. Bulgaria
— 120 puncte ; 6. Japonia —
120 puncte ; 7. Polonia —
119 puricte ; 8. România — 
116 puncte ; 9. Ungaria — 
102 puncte ; 10. Italia — 88 
puncte ; 11. Canada — 84
puncte ; 12. Marea Britanic
— 79 puncte ; 13. Cehoslova
cia — 65 puncte ; 14. Franța
— 53,25 puncte ; 15. Suedia
— 50 puncte ; 16. Finlanda
— 45 puricte ; 17. Australia
— 41,75 puncte ; 18. Olandă
— 37 puncte ; 19. Iugoslavia
— 36 puncte ; 20. Cuba — 
23 puncte etc.

PRESA VENEZUELEANA 
DESPRE SUCCESUL 

GIMNASTICII ROMANEȘTI 
în legătură cu succesul 

deosebit al gimnastei ro
mânce Nadiâ Comăneci lâ 
Olifripiada de lâ Montreal^ 
ziarele din Venezuela au pu
blicat numeroase articole/ 
știri și reportaje. Sub titlul 
„Nadia Comăneci stea de. 
mărimea Unui Owens, Zato- 
pek sau Nurmiu, cotidianul 
sportiv „Meridiano“ sublinia
ză strălucitele performanțe 
ăle gimnastei din România. 
In numărul din 2S iulie ăl 
aceluiași ziar, trei pagini sint 
consacrate exclusiv Nadiei 
Comăneci. în același timp, 
postul de televiziune „Radio 
Caracas Television" a trans
mis o emisiune dedicată 
Nâdieî Comăneci și gimnas
ticii românești. La cererea 
telespectatorilor această emi
siune a fost repetată.

Medalii de bronz : D. Toro- 
«ian (U.R.S.S.) și L. BlazynsKi 
(Polonia).

COCOȘ (54 KG): Ciu En-Zo 
(R.P.D. Coreeană) *— Charles 
Mooney (8.U.A.).

Medâlii de bronz : P. COW- 
dell (Marea Britanie) și V. Ri
bakov (U.R.S.S.).

PANA (57 KG): Richard No
wakowski (R.D. Germană) — 
Angel Herrera (Cuba).

Medalii de argint : L. KOsâ- 
dow<k. (Polonia) și J. Pareaes 
(Metre).

SEMIV8OARA (60 KG) : Bi- 
mion Cuțov (România) — Ho
ward Davis (S.U.A.).

Medalii de bronz : V. SolO- 
mm (U.R.S.S.) și A. Rusevski 
(Iugoslavia).

UȘOARA (63.500 KG): Andres 
Aldama (Cuba) — Ray Leonard 
(S.U..A.).-

Medalii de bronz : V. Kolev 
(Bulgaria) și K. Sczerba (Polo
nia).

SEMIMIJLOC1E (67 KU) : 
Pedo Gamarro (Venezuela) — 
Jochen Bachfeid (R.D. Germa
nă).

Medalii de bronz : R. Skricek 
(R.F. Germania) și V. Zilber- 
man (România).

MIJLOCIEMICA (71 KG) : 
Jerzy Rybicki (Polonia) — 1a- 
dija Kacear (Iugoslavia).

Medalii de bronz : V. Sav- 
cenko (U.R.S.S.) și R. Garbey 
(Cuba).

MIJLOCIE (75 KG): Michael 
Spinks (S.U.A.) — Rufat Kis- 
kiev (U.R.S.S ).

Medalii de bronz *. Alee Nâs- 
tac (România) si L. Martinez 
(Cuba).

SEMIGREA (81 KG) : Bixto 
Soria (Cuba) — Leon Spinks 
(S.U.A.).

Medalii de bronz : C. Dafi- 
noiu (România) și J. Gortat 
(Polonia).

GREA (PLUS 81 KG): Teo
filo Stevenson (Cuba) — Mir
cea Simen (România).

Medalii de bronz : J. Tate 
(S.U.A.) Cl.' Hill (Bermuda).

LUPTE:

Trei dintre reprezen
tanții noștri candidează 
la un loc pe podium 

în turul trei al concursului o- 
limnic de lupte libere, sportivii 
români Vasile Icwga. Mânu 
Pîrcălabu și Stelică Morcov au 
obținut victorii.
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niei în vederea transformării 
Europei într-un continent al 
păcii, securității și cooperării 
rodnice.

La împlinirea unui an de la 
semnarea, la cel mai înalt nivel 
de decizie și competență poli
tică, a Actului final al Confe
rinței, se poate constata însă că 
speranțele pe care popoarele 
europene și le-au pus în rezul
tatele acesteia încă nu s-au con
firmat. Principiile, înțelegerile 
și angajamentele conținute în 
documentele conferinței consti
tuie, desigur, un solid punct de 
plecare pentru eforturile ce 
trebuie depuse în vederea con
tinuării procesului de instaurare 
a securității și cooperării pe con
tinentul nostru. Actul final al 
conferinței a reprezentat un 
start bun, intrarea intr-o etapă 
nouă a preocupărilor privind 
realizarea unui climat de reală 
securitate și cooperare în Eu
ropa, dar nicidecum punctul fi
nal al procesului. După cum se 
știe, în Europa există încă nu
meroase probleme complexe și 
grave, ce nu au fost și nici nu 
puteau fi soluționate la confe
rință. O politică viabilă trebuie 
nu numai să stabilească precis, 
pe baza unei analize aprofun
date, imperativele și posibilită
țile momentului și orientările de 
perspectivă — ceea ce s-a reali
zat cu un an in urmă la Hel
sinki - ci, de asemenea, să se 
transforme în acțiune concretă. 
Verificarea în practică, transpu
nerea în viață constituie și aici 
criteriul esențial. Or, în anul 
care a trecut de la semnarea 
documentelor conferinței, s-au

întreprins foarte puține aseme
nea măsuri practice de tradu
cere in viață a hotăririlor și an
gajamentelor asumate, manifes- 
tîndu-se o tendință de aplicare 
parțială, selectivă. „Trebuie să 
spunem deschis, arăta în aceas
tă ordine de idei secretarul 
general al Partidului Comu
nist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, că speranțele pe ca
re și le-au pus popoarele în do
cumentele semnate la Helsinki 
nu s-au confirmat pînă în pre
zent. S-au întreprins foarte pu
ține măsuri, foarte puțini pași 
concreți in direcția soluționării 
problemelor complexe, grave, 
existente în Europa și de rezol
varea cărora depind libertatea, 
bunăstarea, însăși viața popoa
relor de pe continent. Noi consi
derăm câ documentele Confe
rinței pentru securitate și coope
rare europeană constituie un tot 
unitar și că trebuie acționat cu 
toată energia pentru realizarea 
lor integrală in practică".

Este evident, spre exemplu, că 
pe un continent ca Europa, pe 
care este concentrat cel mai pu
ternic arsenal de forțe militare 
și de arme moderne, inclusiv 
nucleare, de pe glob, nu poate 
fi vorba de realizarea securității 
fără întreprinderea unor măsuri 
ferme și eficiente de dezarmare. 
Bugetele militare ale statelor 
participante la Conferința gene- 
ral-europeană însumează 80 la 
sută din cheltuielile militare 
mondiale, arsenalele acumulate 
constituind o uriașă povară și 
un grav pericol pentru pacea, 
independența și viața popoare
lor. Tot astfel, existența celor 
două blocuri militare opuse, a 
trupelor și bazelor militare străi
ne sporesc neîncrederea, mențin

pericolul unui nou război, lată 
de ce România apreciază că 
pentru realizarea dezideratului 
major al păcii, securității și coo
perării în Europa și în lume tre
buie intensificate eforturile tu
turor popoarelor, ale tuturor for
țelor înaintate, in vederea tre
cerii rapide la măsuri concrete 
de dezangajare militară și 
dezarmare. Este necesar să se 
acționeze, de asemenea, pentru 
desființarea concomitentă a ce
lor două blocuri militare, pen
tru retragerea trupelor străine 
de pe teritoriile altor state, pen
tru desființarea bazelor militare, 
reducerea bugetelor militare, a 
trupelor naționale și armamen
telor. Securitatea implică ga
ranții corespunzătoare privind 
lichidarea folosirii forței sau a 
amenințării cu forța, certitudine 
pentru toate popoarele câ nu 
vor fi victima unei agresiuni din 
afară, indiferent de pretextul 
sau forma în care s-ar produce. 
In sfirșit, se impune dezvoltarea 
unor relații economice libere, 
nediscriminatorii, a unei coope
rări ample, multilaterale și re
ciproc avantajoase în toate do
meniile, raporturi noi, de cola
borare și bună vecinătate în 
Balcani, Marea Mediterană, în 
toate regiunile continentului.

Fidelă aspirațiilor fierbinți de 
pace, securitate și cooperare, 
România socialistă iși va aduce 
și în continuare întreaga contri
buție, alături de toate forțele 
democratice și progresiste, pen
tru transpunerea integrală în 
viață a principiilor și angaja
mentelor cuprinse în documente
le Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa, pentru 
triumful nobilelor idealuri de 
pace și progres ale omenirii.

Imperativul edificării unei noi
ordini economice internaționale

INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI ROMÂN LA SESIUNEA 
CONSILIULUI ECONOMIC Șl SOCIAL AL O.N.U.

Dezbaterile care au avut loc in cadrul sesiunii a 61-a a Con
siliului Economic și Social al O.N.U. la punctul privind activită
țile operaționale s-au concentrat cu precădere asupra acțiunilor 
Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.).pentru Dezvoltare (P.N.U.D.).

TINERETUL LUMII

Acțiuni ale elevilor

de culoare din

Secretarul general al Partidului 
Comunist Italian l-a primit

pe ambasadorul României la Roma

Subliniind importanța pe care 
România o acordă activităților 
de asistentă tehnică ale O.N.U. 
și instituțiilor din sistemul său, 
reprezentantul român, Ion Go
rilă, a exprimat sprijinul pen
tru măsurile adoptate de Consi
liul de administrație al P.N.U.D. 
la sesiunea recent încheiată la 
Geneva, măsuri ce evidențiază 
o dată în plus preocuparea 
P.N.U.D. de a-și orienta activi
tatea spre acțiuni majore, des
tinate să răspundă într-o mă
sură sporită exigențelor actuale 
ale dezvoltării economice a 
statelor membre și imperati
velor edificării unei noi ordini 
economice internaționale.

În ....
mân 
care 
cial 
sînt .. .. 
susținut de dezvoltare econo
mică, depun eforturi pentru li-

continuare, delegatul ro- 
a arătat că, în condițiile în 
țările membre, și în spe- 

cele în curs de dezvoltare, 
angajate într-un proces

chidarea decalajelor ce le se
pară de statele avansate din 
punct de vedere economic, este 
necesar ca P.N.U.D. să asigure 
în continuare asistența nece
sară sprijinirii acestor eforturi.

Referindu-se la decizia Con
siliului de administrație al 
P.N.U.D. privind convocarea în 
1977. în capitala Argentinei, a 
Conferinței mondiale pentru 
cooperarea tehnică între țările 
în curs de dezvoltare, delegatul 
român a relevat interesul 
României pentru această con
ferință și, în general, pentru 
activitățile P.N.U.D. in dome
niul cooperării intre țările în 
curs de dezvoltare, cooperare 
care. în opinia delegației ro
mâne, exprimă necesitatea și' 
posibilitatea de a utiliza la ma
ximum capacitățile, experiența 
și resursele țărilor în curs de 
dezvoltare în folosul progresu
lui lor economic și social.

R.S.A. împotriva 
politicii 

discriminare rasială

acțiunilor represive sud-africane

Mii de elevi de culoare au 
boicotat joi cursurile școli
lor din Soweto — orașul sa
telit al Johannesburgului, lo
cuit de populația de culoare, 
— relatează agențiile de pre
să. După cum se știe, por
țile acestor școli au fost re
deschise joia trecută, după o 
suspendare de cinci săptă- 
mini a cursurilor, măsură 
dictată de autorități ca ur
mare a amplelor manifesta
ții împotriva politicii de dis
criminare rasială promovată 
in școli, ca dealtfel in toa
te domeniile de activitate dc 
regimul Basist de la Pretoria.

Unități ale poliției, puter
nic înarmate, au fost trimi
se să patruleze străzile din 
Soweto, unde situația a ră
mas incordată in toată peri
oada care a trecut de la in
cidentele din iunie.

După boicotarea de joi a 
cursurilor, autoritățile au or- 
dqnat din nou închiderea 
școlilor din Soweto.

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Italian, tovarășul 
Enrico Berlinguer l-a primit, vi
neri. la sediul Direcțiunii P.C.I., 
pe noul ambasador al Republicii 
Socialiste România la Roma. Ion 
Mărgineanu. Cu acest prilej, din 
partea secretarului general al 
Partidului Comunist Român, to
varășul Nicolae Ceaușescu, au 
fost transmise tovarășului En
rico Berlinguer. un cald mesaj 
de salut și urări de noi succese 
în activitatea comuniștilor ita
lieni. Mulțumind, secretarul ge
neral al P.C.I., a adresat, la 
rindul său, cele mai calde urări 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

și poporului român, angajat in 
opera de-edificare a noii socie
tăți.

în cursul întrevederii, la care 
au luat parte Giancarlo Pajetta, 
membru al Direcțiunii și al Se
cretariatului P.C.I., Enrico Ber- 
linguer. a evidențiat cu căldură 
raporturile de strînsâ colaborare 
și solidaritate internaționalistă 
dintre cele două partide, precum 
și dorința comuniștilor italieni 
de a dezvolta in continuare a- 
ceste raporturi. în folosul celor 
două popoare, al unității mișcă
rii comuniste și• muncitorești in
ternaționale.

Noul guvern al Italiei a depus jurămîntul

Plenara C. C. ai 
P. C. din Spania
Deschizind lucrările Plenarei 

Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Spania, care 
se desfășoară la Roma, pre
ședintele partidului. Dolores 
Ibarruri, a reafirmat „dreptul 
inalienabil al P.C-S. — ca partid 
al clasei muncitoare, al țărani
lor, al intelectualilor — de a 
activa in legalitate- și liber". 
„Noi, comuniștii, nu renunțăm la 
dreptul de a ne reuni legal in 
patria noastră, ca partid națio
nal, democratic, cu adinei rădă
cini populare, partid pe care 
trebuie sâ se conteze in soluțio
narea importantelor probleme 
politice și sociale existente in 
statul spaniol4*.  Partidul Comu
nist. a subliniat Dolores Ibarruri, 
reprezintă „o forță fără de care 
nu poate fi construită democra
ția in Spania".

Luînd cuvîntul. secretarul ge
neral al P.C.S., Santiago 
Carrillo, a relevat că prima cri
ză guvernamentală de după 
Franco este, de fapt, eșecul 
așa-zisului reformism, subliniind 
în acest context că, în ciuda li
mitărilor și condiționărilor, gu
vernul Suarez ține seama de a- 
ceastă realitate atunci cînd, in 
Declarația-program, substituie 
termenul de „reformă" prin ace
la de „transformare democrati
că". Potrivit dicționarului, a 
transforma înseamnă a schimba 
un lucru in altul. Despre aceas
ta este vorba. De a transforma 
dictatura în democrație. Aceasta 
iși propune s-o realizeze și 
Coordonarea Democratică atunci 
cînd vorbește de ruptură. Dar 
este imposibil să reformăm 
franchismul cu propriile saie 
legi, instituții și componente. 
Coordonarea Democratică s-a 
pronunțat deja pentru o cotitură 
în baza unui acord. Opoziția ar 
trebui să poarte in mod respon
sabil un dialog cu actualul gu
vern referitor Ia condițiile unei 
transformări democratice. în le
gătură cu aceasta, secretarul 
general al P.C.S. a relevat că 
punctele asupra cărora opoziția 
nu-și poate permite să cedeze 
se referă, între altele, la : de
mocratizarea legii de asociere ; 
constituirea unui „guvern provi
zoriu" de reconciliere națională
— în sinul căruia să fie repre
zentate toate grupările, de 
dreapta, de centru și de stingă
— aflat in posesia puterilor 
extraordinare pe care le va re
mite cortesurilor alese in mod 
liber de popor, în fața cărora 
va trebui să răspundă de actele 
sale ; deschiderea unei perioade 
constituante, însoțită de convo
carea alegerilor pentru o aduna
re care să aibă puteri depline 
în ce privește elaborarea Consti
tuției țării ; acordarea unei 
amnistii generale pentru toate 
delictele politice, fără excepție, 
care va fi o bază propice pen
tru reconcilierea națională.

MAREA BRITANIE >

Camera Comunelor a adoptat proiectul
de lege privind naționalizarea industriei
aeronautice si de construcții navale7

SIMBATA, 31 IULIE 1976

PROGRAMUL I

10,00 Film artistic : întîlnire la 
Ischia. 11,35 Tineret, mîndria țării. 
12,00 Preferințele dv. muzicale. 12.30 
Muzică populară instrumentală. 
13,00 Telex. 13,15 O viață pentru o 
idee. Emisiune dedicată acad. Vic
tor Vîlcovici (1885—1970). 13,45 OltU- 
le, plai înflorit — emisiune de cînte- 
ce și dansuri populare. 14.25 Lumea 
cîntă, lumea ride — călătorie mu
zicală prin citeva parcuri de dis
tracții din lume. 14,55 Tragerea de 
amortizare ADAS. 15,05 Caleidos
cop cultural-artistic. 15,20 Imagini 
din Republica Populară Benin.
15.30 Vîrstele peliculei. 16,30 Jocu
rile Olimpice de vară — Montreal 
1976. 18,30 Club T : La trecutu-ți 
mare, mare viitor. 19,25 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Con
cursul național de muzică ușoară 
„Mamaia ’76". Gala laureaților.
21.30 24 de ore. 21,45 Jocurile 
Olimpice de vară — Montreal 1976.

PROGRAMUL II
20,00 Animale... vesele în dese

nul animat, 21,10 Seară de roman

Camera Comunelor a încheiat 
dezbaterile asupra proiectului de 
lege privind naționalizarea in
dustriei aeronautice și a indus
triei construcțiilor și reparații
lor navale, în cea de-a treia și 
ultima citire, cu 311 voturi con
tra 303.

Proiectul, care prevede pre
luarea in proprietatea statului a 
tuturor companiilor și firmelor 
particulare care operează in do
meniul industriei aeronautice, ca 
și în acela al industriei con
strucțiilor și reparațiilor navale, 
a fost dezbătut de Camera Co
munelor timp de 58 de zile. îm
potriva proiectului, inițiat de 
Partidul Laburist, de guvernă- 
mînt, și sprijinit de sindicate, 
s-au pronunțat, in primul rind, 
partidele Conservator și Libe
ral, din opoziție, legate de ma
rele capital. Acestea au căutat 
pe toate căile să împiedice apro
barea proiectului de lege. In 
dezbaterile de joi noaptea, re
prezentantul conservatorilor, de
putatul Michael Heseltine, a de
clarat: „Sîntem hotăriți să ne 
folosim de toate mijloacele con
stituționale care ne stau la dis
poziție pentru a împiedica apro
barea proiectului. Noi vom con
tinua să facem aceasta, iar 
atunci cînd vom veni la putere 
vom întoarce industriile respec
tive sectorului particular". Față 
de rezistența depusă de parti
dele de opoziție, guvernul a ce
rut introducerea procedurii 
„ghilotinei", pentru a urgenta 
preluarea în stăpînire publică a 
întreprinderilor din industria ae
ronautică și navală.

„Prin adoptarea proiectului de 
lege privind preluarea sub con
trolul statului a unor ramuri 
cheie ale economiei, cum sint 
industria aeronautică și cea na
vală — scrie sâptâmînalul „La
bour Weekly" — politica labu
ristă de extindere a naționali
zărilor și a controlului statului 
în economie capătă un nou con
tur. Pină acum au fost naționa
lizate doar ramuri „deficitare", 
cum erau industria cărbunelui 
și oțelului, căile ferate, poșta, 
telegraful și telefonul, transpor
turile publice, gazele și electri
citatea. Acum, naționalizarea se 
extinde asupra sectorului profi
tabil al industriei particulare, 
îngustind sfera de activitate a 
acestuia". Potrivit datelor ofi
ciale. sectorul particular in Ma
rea Britanie produce 90 la sută 
din produsele de export și an
gajează 70 la sută din totalul 
salariaților.

în ultima sa ședință, Comite
tul Executiv național al Parti-

dului Laburist din Marea Bri
tanie a 
pentru
anuală a partidului o moțiune 
privitoare la necesitatea națio
nalizării a patru mari bănci 
(„Barclays". ..Lloyds", „National 
Westminster" și „Midland"), a 
principalelor șapte companii de 
asigurare (..Legal and General", 
„Prudential". „Commercial U- 
nion". ..Guardian-. ..Royal". 
„Exchange*-.  „General Accident". 
„Royal and Sun Alliance" și 
„London") și a efectuării unei 
„reforme fundamentale" in ca
drul Băncii Angliei.

hotărit să recomande 
apropiata Conferință

ouy este o mica 
așezare din sub- 
prefectura D’Alla- 
da, aflată la circa 
100 de km de O-

ceanul Atlantic, in plină brusă, 
departe de buza de arșiță a 
Saharei. Ca să ajungem la Aouy 
a trebuit să pătrundem adine 
in inima brusei pe un drum 
îngust, presărat cu pulbere ro
șie, străjuit de cocotieri uriași, 
de palmieri de ulei. Primăvara, 
sezon de vinătoare. Mai ardeau 
încă focurile folosite pentru 
vînarea animalelor după proce
deul tradițional. Căldură înăbu
șitoare. umedă, apăsătoare. 
Sîntem avertizați să nu cobo- 
rîm din mașini. Pericol de șerpi 
veninoși. Pînă la Aouy, drumul 
trece foarte aproape de Janko, 
un sat de pescari, aflat la 
îngemănarea brusei cu oceanul. 
Satul păstrează, în formele cele 
mai pure, tradiția. Am simțit 
satul din depărtare... Ajungem, 
sîntem întîmpinați de bâtrinii 
satului și îndemnați să rămi- 
nem citeva clipe in mijlocul oa
menilor. Ni se oferă nuci de 
cocos din care bem un lichid 
dulceag-acrișor, înviorător. Nu
cile de cocos fuseseră culese 
sub ochii noștri din palmieri 
foarte inalți de către copiii satu
lui. Adevărată probă de măies
trie și agilitate.

Ne apropiem tot mai mult de 
Aouy trecind foarte aproape de 
templul șerpilor de la Dagoui 
— o stincă pe care mișună șerpi 
de cele mai diferite mărimi.

Brusc, în mijloc de pădure,

țe și cîntece de voie bună. 21,40 
Film serial : Lucas Tanner.

DUMINICA, 1 AUGUST 1976

PROGRAMUL I

8,30 Deschiderea programului. 
Avanpremiera zilei. 8,40 Tot înain
te. 9.35 Film serial pentru copii : 
Blîndul Ben. 10,00 Viața satului. 
11,15 Ce știm și ce nu știm des
pre... 11.45 Bucuriile muzicii. Omul 
și muzica lui Mihail Jora. 12,30 De 
strajă patriei. 13,00 Telex. 13,05 
Album duminical. 14,25 Jocurile 
Olimpice de vară — Montreal 1976. 
16,55 Imagini din Elveția. 17,15 
Drum de glorii — emisiune-con- 
curs pentru tineret dedicată ani
versării a 100 de ani de la cu
cerirea independenței de stat a 
României. 18.30 Film serial : Din 
tainele mărilor. Episodul IV : Ba
lenele. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. Comentariul săptămî- 
nii. 20,00 Baladă pentru acest pă- 
mînt. Dacia Felix. 20,25 Festivalul 
filmului muzical la TV. Arcușul 
fermecat — producție a studiouri
lor engleze. Premieră TV. 22,00 24 
de ore. 22,10 Jocurile Olimpice de 
vară — Montreal 1976.

PROGRAMUL II
10.15—11,45 Matineu simfonic. 

20.00 100%... Disney. 20,50 Ora me
lomanului. Seară Joseph Haydn. 
21.45 Sentimentul de patrie — ver
suri în lectura autorilor. 22.05 
Trubadurul dorului — spectacol de 
balet.

LUNI, 2 AUGUST 1976

PROGRAMUL I
15,00 Avanpremiera zilei. 15.05 

Emisiune in limba maghiară. 16,30 
Jocurile Olimpice de vară — 
Montreal 1976. 19.00 Teleglob.
Angola — documentar. 19,20 1001 
de seri. ' 19.30 Telejurnal. 20,00 
Jocurile Olimpice de vară — 
Montreal 1976. 21.30 Roman-foile- 
ton — Țăranii. Episodul V : „Ani
versarea". 22,20 24 de ore.

PROGRAMUL II

15,00 Festivalul filmului muzical 
la TV. Albă ca Zăpada și cei 7 
saltimbanci — coproducție a stu
diourilor din R.F.G. și Elveția. 
16,50 Reportaj de scriitor. 17.10 
Microvarietăți muzicale. 17.25 
Baladă pentru acest pămînt. Da

Tn cadrul Consiliului de Securitate al O.N.U. continuă dezba
terile privind plingerea Zambiei in legătură cu actele de agre
siune comise împotriva teritoriului de regimul rasist din Africa 
dc sud.

în ședința de joi a Consiliu
lui au luat cuvîntul pe această 
temă reprezentanții Tanzaniei. 
Etiopiei. Libiei, iugoslaviei și 
U.R.S.S. O notă comună a luă
rilor de cuvînt ale reprezentan
ților acestor state a constituit-o 
condamnarea fermă a actelor de 
agresiune repetate ale regimu
lui rasist de la Pretoria împo
triva unui stat membru al 
O.N.U. și cererea ca membrii 
Consiliului de Securitate să a- 
dopte cele mai hotârîte măsuri 
împotriva Africii de sud. ale că
rei acțiuni constituie violări ale 
Cartei O.N.U. și ale normelor 
dreptului internațional, repre- 
zentind. totodată, un pericol 
pentru pacea și securitatea in 
sudul Africii S-a relevat, dea- 
semenea. că atentatele R.S.A. 
împotriva independenței și in
tegrității teritoriale a Zambiei 
se înscriu in șirul de acte agre
sive ale regimului rasist de la 
Pretoria, care continuă — în 
ciuda rezoluțiilor O.N.U. și a 
cererilor opiniei publice inter
naționale — sâ dețină ilegal te
ritoriul Namibiei, să încalce 
drepturile inalienabile ale po
porului namibian la autodeter
minare, să practice politica re-

volută de apartheid și discrimi- 
Wi rasiale. Vorbitorii au ce
rut Consiliului de Securitate să 
adopte de urgență măsuri care 
să pună capăt acestor acte de 
agresiune și să conducă la 
curmarea practicilor rasiste ale 
regimului sud-african.

• PREȘEDINTELE GERALD 
FORD s-a intîlnit la Casa Albă 
cu fostul prim-ministru turc 
Bulent Ecevit, aflat in S.U.A. 
într-o vizită particulară. In 
cursul întrevederii au fost exa
minate relațiile americano- 
turce, precum și o serie de as
pecte ale situației internațio
nale. inclusiv problema ciprio
tă. La discuții a participat se
cretarul de stat american. Henry 
Kissinger.

Noul guvern al Italiei, condus 
de Giulio Andreotti și-a preluat 
oficial vineri atribuțiile prin ju
rămîntul depus, la Palatul Qui- 
rinale, în fata președintelui Gio
vanni Leone. Noul cabinet, care 
are în componența sa 22 de por
tofolii ministeriale, este alcătu
it numai din reprezentanți ai 
Partidului Democrat-Creștin. 
Principalele portofolii au fost 
repartizate astfel : afacerile ex
terne — Arnaldo Forlani ; inter
nele —• Francesco Cossiga : fi
nanțele — Filippo Pandolfi ; a- 
părarea — Vito Lattanzio ; a- 
gricultura Giovanni Marcora : 
industrie —■ Carlo Donat Cat- 
tin : comerțul exterior — Ri
naldo Ossola. Pentru prima dată 
în istoria politică a Italiei din 
guvern face parte și o femeie, 
Tina Anselmi, care deține func
ția de ministru al muncii.

în prima zi a sâptămînii vi
itoare. premierul Andreotti ur
mează să prezinte celor două 
camere ale Parlamentului ita
lian, programul guvernamental 
în vederea obținerii votului de 
învestitură, procedură care 
va desfășura la 4 august.

învestitura de către Parla-

ment a noului cabinet urmează 
să fie obținută prin abținerea 
de la vot a majorității deputa- 
ților partidelor democratice din 
arcul constituțional. Un purtător 
de cuvînt al Partidului Comu
nist a declarat că atitudinea co
muniștilor față de noul guvern 
monocolor democrat-creștin va 
fi stabilită după prezentarea de 
către acesta a declarăției-pro- 
gram.

Activitatea
stației orbitale

„Saliut-5"

se

PE SCURT «PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT

• LEONID BREJNEV, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S. 
a avut o intilnire prietenească 
cu Gustav Husak, secretar ge
neral al C.C. al P.C.C., pre
ședintele R. S. Cehoslovace, 
care se află la odihnă in U.R.S.S. 
Cu acest prilej, relevă agenția 
TASS, s-a efectuat un schimb de 
opinii privind dezvoltarea în 
continuare a relațiilor multila
terale și a cooperării sovieto- 
cehoslovace. O atenție deosebi
tă a fost acordată problemelor 
legate de realizarea prevederilor 
înscrise în Actul final al Con
ferinței pentru securitate și co
operare in Europa.

ACORD LA BONN
• UN ACORD A FOST SEM

NAT la Bonn intre R. F. Ger
mania, Marea Britanie și Italia 
pentru construirea in comun a 
unui număr de peste 800 avioa
ne de luptă cu misiuni multiple 
de tipul „Tornado". Din acest 
total. 385 vor intra în dotarea 
forțelor aeriene britanice. 324 
vor fi construite pentru flota 
aeriană și navală vest-germană, 
iar 100 pentru forțele aeriene 
italiene.

La construirea acestor 
te vor contribui peste 
firme din cele trei țări 
mătorii zece ani.

celor care vor beneficia de a- 
ceastă măsură se ridică la 400. 
Decretul nu răspunde însă cere
rilor forțelor democratice, ale o- 
piniei publice spaniole privind 
eliberarea tuturor deținuților po
litici.

• LA BELGRAD S-A ANUN
ȚAT că guvernele R.S.F. Iugo
slavia și Insulelor Fiji au sta
bilit relații diplomatice la nivel 
de ambasadă — informează a- 
genția Taniug.

Vineri, la ora 10, ora Bucu- 
reștiului, stația științifică orbi
tală sovietică „Saliut-5" efec
tuase 605 rotații în jyrul Pă- 
mîntului. dintre c^e 362 cu 
echipaj la bord.

Conform programului de 
zbor, in zilele de 29 și 30 iulie 
cosmonauții Boris Volînov și 
Vitali Jolobov au fotografiat 
suprafața terestră. Prin această 
operațiune s-a urmărit eviden
țierea zonelor unde pare indi
cată prospectarea zăcămintelor 
de minereuri utile, studierea 
activității seismice și a posibi
lităților de producere a toren- 
ților de noroi în zonele mon
tane. cercetarea regiunilor ce 
prezintă interes pentru proîec- 
tanții de lucrări hidrotehnice, 
precum și obținerea de soluții 
pentru o serie de alte probleme 
importante din sfera economiei 
naționale.

Sistemele de bord ale staț'ei 
..Saliut-5" funcționează normal, 
iar starea sănătății cosmonau- 
ților este bună.

apara-
500 de 
in ur-

cerul se apropie de pămint min- 
giindu-l. Privirii i se oferă ima
ginea unei întinderi de pămint 
pe care mina și mintea omului 
au făcut-o sâ rodească. Pămint 
smuls brusei și redat omului ca 
o ofrandă a hărniciei și tenaci
tății. 40 de tineri, constituiți în 
„Clubul tinerilor agricultori" — 
un fel de stație pilot pentru a- 
griculturo —, folosind focul - 
arderea arbuștilor este un pro
cedeu specific pentru defrișare 
aici în brusă - au redat circui-

turole. Se predau, după pn pro
gram bine stabilit, noțiuni de 
agricultură, de cultură generală, 
se face o educație

Tinerii au ridicat 
lor o casă pentru 
macie. Am urmărit 
explicațiile organizatorilor des
pre modul de împărțire și valo
rificare a produselor, dar mai 
ales despre viitorul acestei sta
ții pilot, despre intenția de a se 
aduce în circuitul agrar cît mai 
mult teren din brusă.

• ÎN CAPITALA Repu
blicii Burundi s-a deschis în 
prezența unor personalități 
ale vieții politice și culturale 
burundeze și a unor șefi ai 
misiunilor diplomatice, o ex
poziție de carte românească-

• MINISTERUL DE FINAN
ȚE FRANCEZ a anunțat majo
rarea. incepind de la 1 august, 
a prețurilor unor produse ali
mentare. Printre acestea figu
rează piinea și laptele.

• ÎN UNIUNEA SOVIETICA 
a fost*  lansat satelitul artificial 
al Pămintului. „Cosmos—846". 
El este destinat continuării ex
plorării spațiului cosmic, anun
ță agenția TASS.

sanitară, 
prin munca 
club, o far- 
cu interes

• ÎN CADRUL festivalului 
muzical de vară de la Si. 
Paul de Vence, Orchestra de 
cameră a Radioteleviziunli 
române a prezentat un con
cert sub conducerea dirijo
rului Petre Bocotan.

CLUBUL TINERILOR
AGRICULTORI DE LA AOUY

însemnări din Benin

HOTARIRE LA DACCA
• LA DACCA s-a anunțat, 

printr-o hotărîre guvernamenta
lă, că în Bangladesh se permite 
crearea partidelor politice. Po
trivit aceleiași hotărîri, pînă 
la data de 1 septembrie, fie
care partid politic trebuie să 
prezinte guvernului statutul 
său, programul, manifestul e- 
lectoral și lista organizațiilor 
care sînt aliate la gruparea 
respectivă. Guvernul va adopta 
hotăriri dacă documentele pre
zentate corespund spiritului le
gilor.

tului agricol circa 12 ha de 
pămint. Acțiunea la scară na
țională și-a dovedit eficiența. 
Asemenea cluburi ale tinerilor 
agricultori sînt, in întreg Beni
nul, in număr de 25, prefigurînd 
deja un proces închegat, cu e- 
fecte benefice pentru economie 
și, in același timp pentru edu
cație. La Aouy — ne relata con
ducătorul clubului — se cultivă 
mai mult porumb și arahide și 
se obțin două producții pe an. 
Se cresc, de asemenea, porci, 
vaci, păsări. Dar nu numai atit. 
Organizatorii clubului s-au în
grijit pentru dublarea procesului 
producției cu acțiuni social-cul-

Se releva dealtfel, pe un 
plan mai larg, acțiunea pentru 
dezvoltarea agriculturii cu aju
torul unor noi 
tive create de 
ției Populare, 
tele regionale 
dezvoltarea i 
context, cluburile țăranilor agri
cultori se înscriu pe traiectoria 
propășirii de sine stătătoare a 
Beninului printr-o activitate mul
tilaterală, pe calea dezvoltării 
unei economii independente și 
prospere, potrivit aspirațiilor de 
mai bine ale poporului beninez.

forme administic- 
t Partidul Revolu- 
cum sînt Comite- 

; de sprijin pentru 
morală. In acest

PETRU IGNAT

cia Felix. 17.50 Melodii populare. 
18.00 Drumuri pe cinci continente. 
19.00 De la preclasici la romantici. 
19.29 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20.00 Film serial pentru copii : 
Blindul Ben. 20,25 Viața economi
că a Capitalei. 20.50 Telerama. 
21.20 Telex. 21.25 Seară de operă.

cezâ. 17,00 Telex. 17.05 Amfiteatrul 
cărților — lecturi de vacanță pen
tru copii și tineret. 17.35 Mari 
compozitori, mari interpreți. 18.00 
Pentru sănătatea dv. Primul aju
tor în caz de înec. 18.10 Melodii 
populare. 18.20 Lecții TV pentru 
lucrătorii din agricultură. 18,50

ĂIPTĂMÎNA T.V.
31 IULIE — 6 AUGUST 1976

Domnița din depărtări. Premieră 
TV.

MARȚI, 3 AUGUST 1976

PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală. 10,00 Telerama. 
10,30 Emisiune în limba maghiară. 
11,55 Telex. 16.00 Matineu de va
canță. Ursulețul Yogi și prietenii 
lui (V). 16,30 Curs de limba fran-

România de azi. România de rriîi- 
ne. Drumuri albastre (II). 19,20
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 
Reflector. 20.20 Seară de teatru. 
„Acești îngeri triști" de D. R. 
Popescu. 22,00 Cîntă Karel Gott. 
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Film serial. Olga Sergheev- 
na. Episodul V. 21,10 Noi și me

• MINISTERUL TRANSPOR
TURILOR al R. S. Cehoslovace 
a anunțat că in urma catastro
fei aeriene care a avut loc la 
28 iulie in apropiere de Bra
tislava din cele 76 de persoane 
aflate la bord au supraviețuit 
cinci.

• POSTUL DE RADIO Anta
nanarivo a difuzat un comunicat 
oficial in care se anunță că pri
mul ministru ai Republicii De
mocratice Madagascar. Joel Ra- 
kotomolala. și-a pierdut viața 
vineri intr-un accident de eli
copter.

• REGELE SPANIEI, Juan 
Carlos, a semnat vineri un de
cret privind amnistierea unor 
deținuți politici. Potrivit agen
ției spaniole CIFRA, numărul

diul ambiant. .21,30 Vîrstele pelicu
lei (reluare).

MIERCURI, 4 AUGUST 1976

PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală. 10,00 Studio ’76.
10.30 Festivalul filmului muzical la 
TV. Fete în soare — producție a 
studiourilor din Grecia. Premieră 
TV. 11,55 Telex. 16,00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limba rusă. 17,00 
Telex. 17,05 Enciclopedie pentru 
tineret.' 17,30 Bijuterii muzicale. 
18,00 Arte vizuale. 18,20 Săptămîna 
muzicală. 18,40 Tragerea prono- 
expres. 18,50 Tribuna TV. 19.15 
Publicitate. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Revista economi
că TV. 20,25 Festivalul filmului 
muzical la TV. Hello, Dollyj! — 
producție a studiourilor americar 
ne. Premieră TV. 22,30 24 de ore.

PROGRAMUL II

20.00 O viață pentru o idee. 
Constantin Levaditti (1374—1945).
20.30 Treptele afirmării. 21,15 Carte 
românească de învățătură. 21,35 
Roman-foileton : Țăranii (reluare).

• CEL MAI SCUMP TIMBRU DIN LUME. Noua ediție a cele
brului catalog „Stanley Gibbons14, apreciază că cel mai scump 
timbru din lume este o marcă poștală datînd din. 1856, emisă în 
fosta Guyană britanică. Cea de-a zecea ediție a catalogului 
„Stanley Gibbons44, care va fi lansată oficial la 13 august, pre
cizează că acest timbru, care valora la lansare un cent, are în 
prezent prețul de 1 548 000 franci francezi (180 000 lire sterline). In 
perioada 1975—1976, valoarea mărcii a crescut cu 15 la sută 
• TELESCOP CU OGLINDA HIPERBOLICA. Specialiștii sovietici 
au construit un telescop universal ce poate fi instalat la oricare 
dintre observatoarele astronomice, amplasate la o latitudine între 
30 și 60'grade. Realizarea acestei construcții a fost preluată de 
întreprinderea leningrădeană „Lorno", care a construit cel mai 
mare telescop azlmutal din lume, a cărui oglindă are un dia
metru de șase metri. Acest telescop se află instalat deja la Ob
servatorul astronomic din Caucaz al Academiei de științe a 
U.R.S.S. • CONDAMNARE. Tribunalul din orașul Lagonegro 
(Italia) a pronunțat sentința împotriva persoanelor implicate în 
răpirea, în 1973, a lui Paul Getty III, nepotul celebrului, milionar. 
Doi dintre acuzați au fost condamnați la 16 și, respectiv, 8 ani 
închisoare, iar alți șase, bănuiți de complicitate, au fost achitați 
din lipsă de probe. Dar, în cadrul unui alt proces, cinci dintre 
aceștia au fost condamnați pentru deținere și trafic ilegal de 
narcotice • INCIDENT LA „CONCORDE". Un avion de tipul 
„Concorde-, aparținînd companiei „British Airways", care părăsi
se joi Londra cu destinația Washington, avind la bord 79 de 
pasageri, a fost nevoit să revină la punctul de plecare, după o 
oră de zbor, din cauza unei defecțiuni mecanice la sistemul 
hidraulic. Nu a fost insă necesară intervenția echipajelor de 
pompieri mobilizate pe aeroport, aparatul reușind să aterizeze în 
mod normal. De la intrarea în serviciile comerciale a avionului 
britanic „Concorde44, mai multe decolări au fost amînate din 
cauza unor incidente tehnice. Astfel, în luna februarie a.c., func
ționarea defectuoasă a unui instrument de control a determinat 
reîntoarcerea avionului la punctul, de plecare, după o oră și ju
mătate de la decolare • PROIECT DE LEGE. în Camera Repre
zentanților a S.U.A. a fost prezentat un proiect de lege care pro
pune promovarea lui George Washington, la 200 de ani după ce 
acesta a condus forțele armate ale statelor americane nou inde
pendente, la gradul de general de armată. Autorii inițiativei sînt 
nemulțumiți de faptul că mulți ofițeri superiori americani depă
șesc in grad astăzi pe George Washington, situație pe care vor 
să o corijeze. Pentagonul manifestă rezerve față de proiectul de 
lege, deși a anunțat că nici nu-1 va sprijini și nici nu i se va 
opune • SPECIALIȘTI DE LA INSTITUTUL DE ELECTRONICA 
AL POLITEHNICII DIN LODZ au construit un analizator al sis
temelor logice destinat controlului mașinilor de cifrat, instalația 
transformă informația privind activitatea sistemului cercetat în
tr-o imagine proiectată pe tejeecran. In prezent, se lucrează la 
prototipul acestei noi instalații, producția în serie urmind a fi 
asigurată de Biroul național de aparate științifice și didactice din 
Varșovia.

JOI, 5 AUGUST 1976

PROGRAMUL I
16,00 Matineu de vacanță. 16.30 

Curs de limba germană. 17,00 
Telex. 17,05 Pentru timpul dv. 
liber, vă recomandăm... 17,20 La 
volan — emisiune pentru condu
cătorii auto. 17,30 Din țările so
cialiste. 17,40 Festivalul interjude- 
țean al cîntecului, dansului și 
portului popular românesc — 
Tulcea 1976. 18,10 Cabinet juridic.
18.30 întîlnire cu opera la Teatrul 
muzical „N. Leonard" din Galați.
19.15 Publicitate. 19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. 20,00 Izvoarele și 
rîul — reportaj. 20.20 Ecran TV ’76.
21.15 Cadran mondial. 21,40 Revista 
literar-artistică TV. 22,10 24 de 
orei

PROGRAMUL II
20,00 Teatru scurt : „Ziarul de 

dimineață" — de Valentin Mun- 
teanu. 20,55 Concertul Orchestrei 
simfonice a Radioteleviziunii.

VINERI, 6 AUGUST 1976

PROGRAMUL I
16,00 Teleșcoală. 16,30 Curs de

limba engleză. 17,00 Emisiune în 
limba germană. 18,45 Tragerea 
loto. 18,55 Din lumea plantelor șl 
animalelor. 19,20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. 20,00 Mai aveți o în
trebare ? 20.35 Film artistic : „Ro
manță pentru îndrăgostiți" — pro-, 
duciție a studiourilor sovietice. 
Premieră TV. 22,20 24 de ore.

PROGRAMUL II

17,00 Telex. 17,05 România de 
azi. România de inline. Drumuri 
albastre (II). 17,35 Microrecital
Eva Pilarova. 17,55 Ferestre des
chise spre lume : Las Vegas — mit 
și realitate. 18,30 Desene animate.
18.45 Pagini de umor : Ce, vrăji a 
mai făcut nevasta mea. 19,10 Rit
muri de jazz. 19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. 20,00 întîlnire la 
porțile cetății — selecțiuni din 
spectacolul realizat la Alba Iulia.
20.30 Turism și vînătoare. Prietenii
noștri cîinii. 20,50 Telex. 20,55 
Aventura cunoașterii : Adaptarea 
— întîmplare sau necesitate ? 21,25 
Biruit-au gîndul........Din respect
pentru Măria-Ta“ — evocare pri
lejuită de împlinirea a 375 de ani 
de la moartea lui Mihai Viteazul.
21.45 Din nou despre.„ preferințele 
dv. muzicale.
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