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/ri intimpinarea marii sărbători
La Combinatul petrochimic Brazi

NOUL, AS A CUM ÎL CONCEP, 
ASA CIÎM IL TRANSPUN

IN PRACTICĂ TINERII

Petrecîndu-și o parte a concediului de odihnă in Uniunea Sovietică la invitația C.C. alP.C.U.S.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU 
Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU 

au vizitat, ieri, obiective economice
și culturale din R. S. S. Gruzină

PRINTRE MUNCITORII, INGINfRII
Șl 1EHNICIENII UZINEI METALURGICE

DIN ORAȘUL RUSTAVI
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
care împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, își petrece o 
parte a concediului de odihnă 
in Uniunea Sovietică, la invi
tația C.C. al P.C.U.S., a vizitat, 
marți dimineață, Uzina metalur
gică din orașul Rustavi. Impor
tant obiectiv al industriei grele 
a I^țS.S. Gruzine, uzina a in- 
t-râtf în funcțiune cu întreaga 
capacitate acum 22 de ani, de
venind un puternic factor al 
dezvoltării industriale a R.S.S. 
Gruzine.

Pe întregul parcurs spre 
Rustavi, pe străzile capitalei 
R.S.S. Gruzine-, grupuri com
pacte de cetățeni aplaudă, fac 
semne prietenești cu mina.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost însoțit in această vizită 
de tovarășii E. A. Șevardnadze, 
membru al C.C. al P.C.U.S., 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Gruzia, Z. A. Pataridze, mem
bru supleant al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R-S.S. Gruzine, de alți 
conducători de partid și de stat 
din ’ Gruzia Sovietică.

Pe străzile tînărului oraș in
dustrial Rustavi, mărginite de 
pini și arțari, cetățenii țin să-și 
manifeste, prin aplauze, bucu
ria de a primi pe oaspeții 
români.

La intrarea în uzină, tova
rășul Nicolae Ceaușescu este 
salutat cu deosebită căldură de 
tovarășii • Lenari Gheorgadze, 
membru al C.C. al P.C. din 
Gruzia, secretarul Comitetului 
orășenesc de partid Rustavi, 
Otar Șuladzc, membru al C.C. 
al P.C. din Gruzia, directorul 
general al uzinei, care i-au urat 
un călduros bun venit.

Se vizitează marea secție a 
cuptoarelor Martin, unde gru
puri de oțelari, în lumina je
turilor de flăcări ale cuptoare

lor, fac semne prietenești fnal- 
ților oaspeți. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se întreține cordial 
cu lucrătorii de la punctul de 
comandă al cuptorului Martin 
nr. 1. care exprimă bucuria în
tregului lor colectiv de a primi 
un oaspete atit de drag.

Apoi se vizitează secția lami- 
’ noarelor de țevi pentru indus
tria petrolieră, care realizează 
anual o producție de 500 000 
tone de țevi.

La sediul conducerii uzinei, 
directorul acesteia, Otar Șuladze, 
a exprimat încă o dată bucuria 
și recunoștința întregului colec
tiv, de 12 000 de oameni ai în
treprinderii, pentru cinstea de 
a-L avea ca oaspete pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. El a arătat 
că Uzina metalurgică din Rus
tavi, una din puținele obiective 
din ramură cu ciclu complet — 
de la șarjele de fontă pîriă la 
țevi laminate — are o mare 
pondere în producția pe întrea
ga Uniune Sovietică a țevilor 
pentru industria petrolieră. Vor
bitorul a relevat contribuția 
specialiștilor și tehnicienilor din 
R.S.S. Gruzină la mecanizarea 
și automatizarea complexă a 
proceselor de producție, rolul 
uzinei în dezvoltarea multilate
rală a economiei R S.S. Gruzine, 
care, în urmă cu citeva dece
nii, se axa pe industriile ușoară 
și alimentară.

După ce a evidențiat colabo
rarea dintre uzina de la Rustavi 
și întreprinderile românești de 
același profil, O. Șuladze a ru
gat să se transmită colegilor 
metalurgiști din România urări 
de succese în activitatea lor 
pentru îndeplinirea sarcinilor ce 
le stau în față.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
exprimîndiț-și satisfacția de a 
vizita o uzină care întreține o 
strînsă colaborare cu întreprin
derile șimilare românești, a 
spus : „Vă urez să obțineți 
rezultate cit mai bune în rea-

A privi inventatorul sau 
inovatorul doar ca pc un sim
plu creator de sisteme tehnice 
sau mecanice, iată una dintre 
cele mai lacunare viziuni asu
pra omului pe care îl așezăm in 
mod obișnuit în avangarda 
luptei pentru' nou.

Sub semnul unei astfel'de idei 
a început dialogul cu inginerul 
Florea Găpitanu, președintele 
comisiei de creație tehnico- 
științifică din cadrul Combina
tului petrochimic Brazi. Adică 
sub semnul acelei idei în care 
inovatorul'nu este doar un sim
plu creator de nou, explorato
rul unei conștiințe neliniștite, 
ci însuși noul din om, acea tră
sătura specific revoluționară, 
capabilă să creeze nu numai 
sisteme mecanice sau ciberne
tice noi, ci și o nouă conștiință, 
un nou umanism.

— în domeniul inovațiilor 
tehnice, ca dealtfel în oricare 
alt domeniu ăl investigării și a- 
plicării noului — ne spune a- 
cesta — problema centrală nu 
cred că ține de inspirație, ci de 
materializarea ei. De Ia acest con
siderent am plecat și noi cînd 
am înființat, în februarie anul 
acesta, comisia de creație, teh- 
nico-ștîințifică. Fiecare din cei 
42 de tineri, cîți ne-am strîns 
atunci — 29 muncitori, 3 maiș
tri și 10 ingineri stagiari — ve
nise cu cite cel puțin o idee 
nouă, valorificabilă în practică. 
Dacă am fi încercat să aplicăm 
pe cont propriu aceste idei, nu 
știu dacă am fi realizat mare 
lucru. Dar am ales, cred eu, ca
lea optimă. Ne-am făcut un por
tofoliu de idei și. în funcție de 
bugetul nostru de timp, de po
sibilitățile tehnice și adminis
trative oferite ne-am apucat de 
treabă. Combinatul ne-a 
pus în față două mari pro
bleme în rezolvarea cărora tre
buie să ne aducem și noî con
tribuția : reducerea cheltuieli
lor de producție și reducerea 
importurilor la piesele de 
schimb.

— Asta înseamnă1 de fapt lăr
girea ariei de lucru a comisiei, 
pentru că reducerea cheltuieli
lor de producție și a importuri
lor sint probleme care ar trebui 
să preocupe în mod normal pe 
toți cei 1 800 de tineri din com
binat.

— Lucru care s-a și întîmplat 
dealtfel. . Ar fi un orgoliu 
prea ieftin să ne lăudăm cu fap
tul că doar 42 de tineri promo
vează noul, iar restul de pină 
la 1 800 îl acceptă cu smerenie 
sau resemnare, fără să miște un 
deget pentru asta. Dar și în a- 
cest caz comisia are și ea rostu

rile ei bine definite : depozitară 
de idei valoroase, necesare acti-* 
vității de raționalizare și ino
vație. stabilește căile prioritare 
în aria acestor preocupări, con
tribuie prin diverse forme la rij 
dicarea nivelului de cultură 
profesională a tinerilor, ține le
gătura cu comisia inginerilor și 
tehnicienilor pe combinat ș.a.

Iată de pildă, nu demult a fost 
organizată aici o expoziție cu 
piese de schimb aduse din im
port. Tinerii s-au angajat să 
realizeze prin forțe proprii 38 de 
repere. Sub îndrumarea comisi
ei. cu asistenta tehnică a tineri
lor ingineri și cu aportul direct 
al celor 20 de muncitori uteciști 
de la uzina mecanică s-au rea
lizat deja 22 repere, iar celelalte 
16 vor fi gata cu mult înainte 
de sfirșitul anului. Desigur, 
toate acestea necesită timp și 
multe eforturi, o investiție ma
sivă de muncă și inteligență. 
Plecînd de la acest adevăr, ti
nerii petrochimiști sint. hotărîți 
să-și îndeplinească cu prompti
tudine angajamentele asumate, 
în această privință există deja 
citeva exemple demne de ur
mat.

Cînd .inginera Maria Dă- 
nescu a început să studieze pro
blema stabilizării calității dime- 
tiltereftalatului în stare topită 
știa de la bun început ce o aș* 
teaptă : sute do ore peste pro* 
gram petrecute în combinați 
pentru procurarea nu știu cărei 
soluții chimice, chestiuni admi* 
nisfcrative : o listă lungă de ..in* 
conveniențe1*, la capătul cărora 
o aștepta un succes : inovația 
care va aduce combinatului c
economie de peste 100 000 lei. Ur 
drum asemănător l-a urmat ș 
muncitorul Ion Dan. autor al une
inovații, 
„cracare 
tineretului “), 
randamentul 
Boyler cu _ _
In aceeași situație se mai afl. 
inovatorii : Tudor
Varga, , Valentina A'ndreeseu 
n -r»-------- . Vasile Ștefan

sau uteciștii de h 
catalitică" („instalații 

spori
C.0 

sută

care au 
cuptoarelor

2,5 la

Mihai. joi

Carmen Ponescu. 
și multi alții.

— într-adovăr, receptivitate 
la nou presunune o anume sen 
sibilitate. Promovarea noulu 
presupune însă ceva în plus. C 
nepotolită forță lăuntrică, gat; 
oricînd să facă corp comun cil 
forța lăuntrică a celorlalți s.ej 
meni. Iată ce și-a propus cotpi'l 
sia de creație tehnico] 
științifică, din rîndurile căreia 
fac .parte nu patruzeci și doi dJ
uteciști, ci aproape 2 000.

PAVEL PERFIL

Din cronica întrecerii uteciste

lizarea programului pe care 
îl aveți și, desigur, o colaborare 
tot mai strinsâ cu întreprinde
rile din România. Avem o bună 
impresie despre uzina dumnea
voastră și doresc să urez colec
tivului de conducere, muncito
rilor și inginerilor succese tot 
mai mari in producție, multă 
sănătate și fericire !“

La ieșirea din uzină, un mare

număr de muncitori I-au întîm- 
pinat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu puternice aplauze. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
stringe prietenește mîinile unora 
dintre veteranii uzinei.

Și din nou. la întoarcere, pe 
străzile marelui oraș muncito
resc cetățenii îi aplaudă căl
duros. ii aclamă pe oaspeții 
români.

La Uzina metalurgică din orașul1 Rustavi

ÎN PAGINA a 2-a
In dezbatere „Proiectul Legii privind recrutarea și repartizarea 
forței de munca" și „Proiectul Legii privind încadrarea intr-o 

munca utila a unor persoane apte de muncă"

Munca, 
drept și datorie

• Ancheta „Scînteii tineretului" : TOțl LO
CUITORII SATULUI, LA MUNCILE SATU
LUI.

• „Educația formează cele mai trainice con
vingeri de viață".

• „Drumul în viață îl afli dacă ai preocupări 
folositoare".

• „Să ne gîndim mai serios la orientarea 
profesională a tinerilor".

Dineu oferit în onoarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
si a tovarășei [lena Ceausescu
Marți seara, tovarășul E-duard 

Amvrosievici Șevardnadze. prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Gru
zia. a oferit un dineu in onoarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu.

- La dineu au participat tova
rășii Ștefan Andrei. membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al Comitetu
lui Central al P.C.R.. Nicu 
Ceaușescu. membru al Biroului 
C.C. al U.T.C.. Constantin Mi- 
tea. membru al C.C. al P.C.R.. 
consilier al președintelui repu
blicii.

Din partea gruzină, la dineu 
au participat tovarășii Zurab 
Alexandrovici Pataridze. pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al R.S.S. Gruzine. Victoria 
Moiseevna Șiradze. secretar al 
C.C. al P.C. din Gruzia, Juli 
Kalistiatovici Șartava. prim- 
secretar al C.C. al U.T.C.L. din 
Gruzia, Tamara Vasilievna Las-

karașvili. secretar al Prezidiu
lui Sovietului Suprem al R.S.S. 
Gruzine, alte persoane oficiale, 
conducători ai unor ministere 
republicane și unități economi
ce și cuitural-științifice.

In timpul dineului, tovarășul 
E. A. Șevardnadze și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au rostit to-

în alocuțiunea sa. primul se
cretar al C.C. al P.C. din Gru
zia. exprimind satisfacția co
muniștilor și a oamenilor mun
cii din Gruzia de a avea ca 
oaspeți pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 

‘Ceaușescu, a transmis oaspeți
lor călduroase urări din partea 
tovarășului L. L Brejnev, se
cretar general al C.C. al 
P.C.U.S.. și a toastat pentru 
prietenia și colaborarea dintre

(Continuare in pag. a Ul-a)

• VIZITAREA UNOR LOCURI ISTORICE
• LA EXPOZIȚIA REALIZĂRILOR ECONOMIEI 

NAȚIONALE A R. S. S. GRUZINE
(IN PAGINA A III-A)

• DE LA ÎNCEPUTUL A- 
CESTEI LUNI ȘI PÎNA LA 
23 AUGUST, tinerii din sec
ția confecții a Fabricii ..U- 
nitatea." din Sighetu-Marma- 
ției- au hotărît să efectueze 
zilnic, în serii, cîte un 
schimb prelungit în sprijinul 
producției. Eficienta acestei 
initiative se exprimă printr-o 
producție zilnică suplimen
tară de peste 8 000 Iei. Deci, 
prin mai multe bunuri de 
consum care iau calea maga
zinelor de specialitate. (V. 
Simion).

• RASPUNZÎND CU 
PROMPTITUDINE inițiati
vei „Eu produc, eu con
trolez, eu răspund" tînă- 
rul colectiv al Fabricii 
de confecții Baia Mare 
întîmpină apropiata sărbă
toare a zilei de 23 August cu 
o depășire de 12 la sută a 
producției marfă. Deși fabri
ca a intrat în funcțiune abia 
de 6 luni, iar media de vîrstă 
a muncitorilor este de 22 de 
ani. prin hărnicia și pasiunea 
lor productivitatea muncii a 
crescut pină La 107 la sută. 
Pentru următoarele două tri
mestre se preconizează rea
lizarea a 50 de modele noi, 
dintre care cele mai multe 
destinate produselor pentru 
copii. (Gabriela Hurezcan).

• NUMEROASE INIȚIA
TIVE ALE TINERILOR din 
județul Timiș vin să com
pleteze agenda întrecerii u- 
teciste în cinstea sărbătorii 
de la 23 August. Astfel, in 
ultima sâptămînă circa 4 300 
de tineri au participat la

J ..Săptămina muncii patrioti- 
I ce in sprijinul producției" șî 

zilele-record declarate in în
treprinderi ca „Electrobanat". 
Fabrica de încălțăminte 
..Modern". întreprinderea 
textilă și ..Tehnometal" din 
Timișoara. Fabrica de nas- 
turi Jimbolia și întreprin
derea textilă Lugoj. Valoarea 
produselor realizate supli

mentat1 în cinstea zilei de 23 
August e^te de 232 000 lei. 
(Mihail Groza).

• PREOCUPĂRILE PER
MANENTE ALE COLECTI
VULUI UZINEI DE CAU
CIUC din municipiul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej pentru 
folosirea rațională a capaci
tăților de producție, pentru 
eliminarea timpilor nepro
ductivi și îmbunătățirea con
tinuă a calității s-au mate
rializat în importante canti
tăți de produse obținute su
plimentar. Astfel. în cinstea 
zilei de 23 August, numai a- 
telierele tirenpolistiren și fe-s 
noi au livrat în plus 60 tone 
acetonă. 320 tone polistiren 
și 365 tone fenol. La obține
rea acestui succes au contri
buit printre alții tinerii Va
lentin Străpuc. Constantin 
Fetre. Nicolae Marin. Vasile 
Gcagu. Ion Petrovici. Alecu 
Botezatu. Carp Veronica. 
(Cornel Galben).

• TINERII DIN UNITĂ
ȚILE ECONOMICE ale mu
nicipiului Pitești s-au an
gajat ca. în cinstea marii 
sărbători de la 23 August, 
prin organizarea unor acțiuni 
.de muncă patriotică în spri
jinul producției, a unor zile 
.și săptămîni record, să li
vreze suplimentar economiei 
naționale- importante canti
tăți de produse. Astfel, ute
ciștii întreprinderii de auto
turisme s-au angajat să rea
lizeze peste plan 20 autotu
risme Dacia-1 300. 10 autou
tilitare. precum și piese de 
schimb auto în valoare de 
120 000 lei. In cadrul iniția
tivei ..Trofeul calității și al 
productivității". brigăzile- 
model de muncă și educație 
comunistă de la Combinatul 
de prelucrare a lemnului vor 
livra suplimentar. în cinstea 
lui 23 August, mobilă în va
loare de 16 000 Iei. 40 m.c. 
cherestea, și 25 m.p. placaj. 
(Mihai Eleodor).

Acum, cînd secerișul griului 
a intrat în faza finală

TOATĂ ATENȚIA EXECUTĂRII 
CELORLALTE LUCRĂRI DE SEZON

CAMPANIA AGRICOLĂ GHEORGHE STOICA

Zi de august. De la Sărmaș, 
spre Luduș, pe cimp, sute de 
oameni, atelaje, combine, re
morci, camioane, prese de ba
lotat sint prinse in marea bă
tălie a stringerii roadelor. La 
sediul unităților din raza con
siliului intercooperatist Zau, în
cercăm să aflăm date in legă
tură cu secerișul. Președinții, 
inginerii, contabilii șefi, briga
dierii, sint însă greu de găsit. 
La C.A-P. Zau. discutăm totuși 
cu pensionarii Macarie Rizea și 
Iacob Cosma.

..Am încheiat secerișul griu
lui, ne informează aceștia. 
Acum oamenii noștri sint ocu
pați cu transportul baloților, re
coltatul tutunului. 5 remorci 
transportă îngrășăminte organi
ce pe cîmp, iar 2 remorci, 2 
camioane și 15 atelaje aduc 
paie". O altă unitate vizitată — 
C.A.P. Tăureni. în jurul selec
torului, frații Viorica și Mihai 
Boaru, Aurica Ruța, Elena 
Popa, Lenuța Florea, Chireana 
Olteanu, loan Olteanu, elevi 
aflați în vacanță își văd de tre

buri. Ceea ce știu ei e că com
binele și-au încheiat misiunea.

în ziua raidului, se lucrează 
la treieratul griului, recoltat 
manual. Cind să plecăm, vine 
de la cîmp tovarășul loan Lup- 
șa, președintele C.A.P. De la 
dînsul aflăm că griul a fost re
coltat de pe toate cele 320 hec
tare semănate. 25 atelaje sint 
mobilizate pentru t/ansportul și 
treieratul griului de pe ulti
mele 10 hectare. De asemenea, 
au foșt. transportate in cîmp 
peste 1 000 tone ingrășăminte

organice și s-au arat. în vede
rea semănăturilor din toamnă, 
100 de hectare.

La ora prinzului, ne îndrep
tăm spre Singer. La Canton, 
privirea ne este reținută de 4 
combine aflate în plină activi
tate. Urcăm un pinten de deal, 
mai vedem încă 3 „C“-uri, 2 
camioane. 2 prese de balotat- 
Aici, in obișnuita acțiune de ve-

MIRCEA BORDA

(Continuare fn pag. a ll-a)

Din partea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, a Mari 
Adunări Naționale și Consiliului de StaJ 

ale Republicii Socialiste România
Comitetul Central al Partidului Comunist Român, Mar 

'Adunare Națională și Consiliul de Stat ale Republicii SocialiJ 
România anunță cu profundă durere încetarea din viața, lai 
august a.c„ a tovarășului Gheorghe Stoica, președintele Con! 
siei centrale de revizie, membru al Consiliului de Stat al k] 
publicii Socialiste România, deputat in Marea Adunare NațU 
nală. vechi militant al mișcării comuniste și muncitorești revl 
luționare din țara noastră, tiu credincios al partidului și I 
poporului român, luptător devotat pentru cauza socialismul! 
pentru intărirea și propășirea patriei noastre. I
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în dezbatere „Proiectul Legii privind recrutarea 

și recuperarea forței de muncă" și „Proiectul 
Legii privind încadrarea Intr-o muncă utilă 

a unor persoane apte de muncă"
MUNCA, DREPT Șl DATORIE GHEORGHE STOICĂ~|

Zilele aceste* *u tost publicate două proiecte de legrl. am- 
bele urmărind un obiectiv comun : folosirea științifică ratio* 
nală a resurselor umane ale țării, afirmarea cu mai multă 
fermitate în acest domeniu a principiilor eticii și echității so
cialiste. Inscriindu-se în amplul efort de perfecționare a ca
drului legislativ, proiectele de legi supuse dezbaterii cetățe
nilor au o semnificație aparte în procesul continuu de dez
voltare multilaterală a țării, exprimînd prin litera și prin 
spiritul lor responsabilități și exigente educative și morale 
sporite pentru colectivele de oameni ai muncii, pentru fami
lii. pentru fiecare cetățean, în special, pentru tinerii apți să 
se încadreze într-o muncă folositoare societății. Aceasta con
stituie un deziderat obiectiv impus de împlinirea prin mun
că, prin cinste și corectitudine a propriilor aspirații de mai 
bine pe care le are fiecare. In același timp, prevederile pro
iectelor de legi întăresc și afirmă cu mai multă vigoare ro
lul opiniei publice în combaterea oricăror tentative de para
zitism, de trai ilicit, pe seama efortului creator al altora. In 
numărul de astăzi al ziarului oferim primele intervenții ale 
tinerilor, sosite la redacție dună publicarea proiectelor de 
legi aflate în dezbaterea generală

Toți locuitorii satului,
la muncile satului ln secția sculeri* a Întreprinde-: de vagoane din Arad

Comuna Grivița din județul 
Ialomița este o așezare relativ 
tinără. Ea datează din 1878, cind 
aici au fost împroprietăriți 7 
lombatanți din războiul de inde
pendență, iar numele îi vine — 
iănutți, desigur — de la locul 
tcelei bătălii istorice (asaltul re- 
lutei Grivița) în care combatan- 
ii s-au acoperit de glorie. La 1 
anuarie 1976, comuna număra 
10 136 locuitori, organizați in 3 460 
familii, a căror îndeletnicire de 
bază o constituie agricultura, 
muncind laolaltă 11 300 ha pă- 
mint. în fiecare din cele trei sate 
componente — Grivița, Traian și 
Smirna — există o cooperativă 
igricolă de producție, poli in ju
rul cărora gravitează întreaga 
>iață social-economică, poli care 
inamizează însăși această via- 
ă. De la mic la vîrstnic, de la 
bărbat la femeie, de la simplu 
cooperator la funcționar, profe- 
or sau medic, dincolo de pro- 
esie, mai presus de orice profe
sie, oamenii de aici au deprins 
idevărata profesie a unei vieți 
lemne : munca.

Relatează Miu Nicolae, prima
ri comunei : „In devenirea sa- 
ului nostru două trepte se dis- 
ing limpede, cu claritate. Prima 
reaptă, intiiul deziderat pe care 
i l-am impus sună astfel : fie- 
are să producă cel puțin atit cit 
onsumă el și familia lui. lntrea- 
a obște a votat această lege 
■escrisă, pătrunsă de adevărul 
ă, intr-o țară in care munca 
ste criteriul fundamental de a- 
reciere, nu trebuie să existe om 
are să mănlnce fără a face ni- 
lic pentru a merita această hra- 
ă. Fenomenul acesta s-a tntîm- 
lat în urmă cu 
altul s-a im- 
is. apoi, de la 
ie. Construim 
societate li

tră și dreaptă, 
detatea so- 
alistă, dorită 

^B noi toți. Este 
^Bresc deci să 
■uit și mai 

mai'
^Bzn, spre binele nostru, al in- 

societăți. Tocmai, de aceea, 
t^foiectele celor două legi — pri- 
^Bnd recrutarea și repartizarea 
^Brței de muncă ; privind inca- 
^Barea intr-o muncă utilă a u- ^Br persoane apte de muncă — 
^Bte recent publicității au fost 
^^Kîmpinafe de consătenii cu 
^B/cZura. au întrunit totala, lor a- 
I^Bziune".
s^Intre metodele cu deosebit 
I^Hect, cea cu maximă eficiență 
S^Kucativă — și nu numai educa- 
g^Ba — s-a dovedit a fi exemplul 
j^Brsonal. Toți cei care îndepli
nesc funcții de răspundere in 
g^BcZrat comunei s-au integrat, 
j^Bpreunci cu familiile lor, in for- 
g^BațiuniZe de lucru ale cooperati- 
j^Bi. In cimp, în grădina de legu- 
^Be, Constantin Florica, soția 
^^Beședintelui C.A.P. Grivița, ne 
g^BcZarâ : „Muncesc de cind mă 
g^Bu. Faptul că soțului meu i s-a 
g^Bcredințat răspunderea de pre- 
g^Bchnte mă îndeamnă să muncesc 
B!B atit mai bine". Lingă Con- 
g^Bntzn Florica se află Bărbules- |||B Vasilica. soția contabilului g^B, celelalte consătence din bri- ^■da de legume. Pe soția pri- 
Ij^BiruZui am întilnit-o la fer- I^B de păsări. Pe soțiile ' ce- 
^^•lalți tovarăși din fruntea co- 
g^Bnei — de la președinte la lu- 
g^Btori in cooperație sau milițian 
WiB le-am intilnit la locurile lor |||B muncă, in fermele legumico- 
i|B ori de cereale. Din fișele in- 
g^B’iduafe de evidență a lucrări- 
|^B reiese că fiecare are realizate 
Ij^Bz trecut cel puțiit 200 de nor- H^B convenționale, iar în acest an 
K^B au efectuat deja cite 100. 
l|^B>-a intîmplat în iarna, la o a- 
1. ■nare generală a comuniștilor 
g|^B S.M.A. Mecanizatorii, pe lin- 
|f|B activitatea propriu-zisă in 
S^Hiipele mixte, aveau cu toții 
S^^iartizate și suprafețe pe cere 
SSBmunceau in acord global. In 
S^Azbaterile din acea adunare. 
Ig^Beva a făcut o propunere : ,.$i ||^B, cei de la atelierul mecanic, 
^^Btem să dăm o mină de aiu- £^B“. Astfel, in timpul liber, o 
S^^rafață de pămînt o lucrează 
gfg^Băzi, in acord global, mecanicii

Acesta a fost intiiul 
S^Remplu pe care l-au dat ei. re- 
Sg^fzentanții clasei muncitoare 
^^Bești. Au urmat apoi... Dar ci;i 
^^Biu urmat.
^^BPuteam foarte bine să-mi fac 
^^Boria de contabil principal — 
'‘"--'-‘■spune Costache Aneta, de la

Grivița — și apoi să stau 
Mi-am făcut o casă mare 

«S^Mfrumoasă, soțul cîșttgă bine. 
SjgjB ne lipsește nimic. Dar,* mă 

puteam să stau fără sa 
ll^Bncesc ? Părinții mei lucrează 
■■C.A.P. din 1959. Anul trecut, 
■Mau făcut 524 norme conven- 
li^Bna/e. Puteam eu să mai pri- 'C,r^Bc in ochii lor, fără să-mi fie 
|||^Bine, dacă, după orele de birou. 
«^■fi stat acasă ? Și apoi, te poți 
^^Ksidera locuitor al satului dacă 
'^'VB te simti răspunzător pentru 
Sg^gtinul său ? Și cum te simți 
S^Kpunzător mai concret, mai 
ll^Bict. decit punind umărul, ală- 
H^K de ceilalți, la ridicarea lui, 
'■".-'.•^■primul rind economică ? Iată 
|||M ce, alături de ceilalți econo- 
lll^Bfi. contabili, magazineri, ca- 

merceologi, valorificat ori, 
^^■i de garaj — fac parte din- 
’•i^^^Buna din echipele de muncă in 
||M)rd global. Am și o fetiță, ore 
S^Kni și o iau cu mine la cimp. 
\vadă, să învețe, să se for- 
■■’e tot în cultul muncii", 
^g^nterlocutor, învățătorul Ml-

mai mulți ani.

tran Dănilă, de la școala din sa
tul Traian : „Sintem cei care fa
cem educație generațiilor tinere 
și avem o mare răspundere pen
tru aceasta. Le spunem copiilor 
cuvinte mari, yi fi îndemnăm 
să-și facă din aceste cuvinte un 
crez de viață. Dar cum ? Ei, 
elevii, sint organizați in micro
cooperative agricole unde-și fae 
mai mult decit practica școlari ; 
au o suprafață de trei hectare 
pe care o muncesc tot timpul a- 
nului, deprinzind odată cu 
munca, satisfacțiile ei. datoria 
de onoare de a nu trăi în afara 
muncii. E drept, in microcoope- 
rativă, alături de ei, participăm 
și noi la muncă. Este insă sufi
cient acesț 
goric nu. 
Iul cererea 
a tuturor 
de a ni se . -------- _ -
fețe de pămînt pe care să le lu
crăm in acord global. Personal 
răspund de o astfel de echipă, 
în cadrul căreia muncesc 18 în
vățători și profesori".

Așa înțeleg la Grivița toți lo
cuitorii satului, indiferent de 
profesie, să-și cîștige prestigiul, 
să mențină prestigiul comunei 
lor. între aceștia, tinerii, organi
zația U.T.C. pu pot fi ultimii. Pe 
lingă datoria de locuitor, aceea 
de a participa concret la lucră
rile agricole, ei au și onoarea de 
uteciști, care i-a îndemnat la o 
inițiativă meritorie. „Cind am 
propus într-o ședință de comitet 
să luăm o suprafață pe care s-o 
lucrăm în acord global, unii au 
privit nedumeriți — ne declară 
Damian Dumitru, secretarul co
mitetului comunal U.T.C. 
aveam, ca să

„Educația 
formează cele mai 
trainice convingeri 

de viață“

„Drumul în viață 
îl afli dacă ai 

preocupări 
folositoare** 

_ i

„Să ne gîndim mai 
serios la orienta
rea profesională 

a tinerilor**

exemplu ? Cate- 
Aici iși află mobi- 

noastră colectivă, 
cadrelor didactice, 

repartiza supra-

ANCHETA 
NOASTRĂ

muncim mai 
bine, să pro- 

mult și mat

__________ Toți 
zic așa, hectarul 
nostru personal. 
Apoi s-au lumi
nat. Care va să 
zică — și-au zis 
— cealaltă su
prafață s-o lu
crăm voluntar- 
patriotic. in nu

mele organizației. Uteciștii din 
Traian, au luat 3 ha de plante 
tehnice. Noi. în Grivița, ne-am 
angajat la 2 ha de porumb și 2 ha 
de ricin". Am mers in cimp, îm
preună cu președinții cooperati
velor agricole. Pămintul uteciști- 
lor se recunoaștea prin acurate
țea lucrărilor executate, prin 
buna dezvoltare a plantelor.

Anume n-am pomenit nimie 
pină aici despre activitatea coo
peratorilor propriu-ziși, a miilor 
de brațe active de muncă ce se 
află in fiecare dintre cele trei 
C.A.P.-uri. „Intr-un fel, — ne 
spune unul din țăranii coopera
tori (și numiți aici pe oricine 
dintre Necula Gheorghe, Baștu- 
rea Vasile, Boboc Voicu, Chiru 
Ion, Cilibeanu Maria, Anghel 
Gradea) — despre noi nici n-ar 
trebui să fie vorba. Pentru' că. 
dacă ceilalți consăteni muncesc 
cum ați văzut că muncesc, — 
nouă, se înțelege că cea dinții 
casă și credință ne este munca, 
pămintul, așa cum l-am moștenit 
și cum dorim să-l facem mai ro
ditor". Am reținut, spre exempli
ficare, activitatea unei singure 
unități — C A.P. Smirna.

Tinărul Berbecel Vasile, pre
ședinte și ing. șef al cooperati
vei ne confirmă că „atit ci
frele de plan, cit si angajamen
tele sint mari, adică exact pe 
măsura efortului, priceperii și 
pasiunii oamenilor noștri".

Da, faptele atestă, conving. în 
1971, 1972 și 1973. cooperatorii 
din Smirna au fost distinși cu 
Ordinul Muncii claia I. In 1974, 
ei au ocupat locul I pe țară in 
ceea ce privește producția de 
ouă. Tot in 1974. cooperativa a 
primit titlul de Erou al Muncit 
Socialiste. De șase ani. de cind 
tinărul ing. Berbecel Vasile. fiu 
al satului, a fost investit cu răs
punderea de președinte, produc
ția a crescut foarte mult. ..De
sigur, ne spune, aplicăm meto
de moderne. cu randament 
superior. Dar, în primul rind, 
muncim: cu efort si cu dragoste, 
cu convingere. Salopeta a deve
nit, in accepțiunea largă a cuvin- 
tuluit emblema noastră de onoa
re. Sintem un colectiv tinăr. pu
ternic. sudat la școala muncii. De 
la inginer, la șef de fermă ori 
economist, nimeni nu are mai 
mult de 30 de ani. dar sint ani 
de muncă, de învățătură și expe
riență. Ne bucurăm de prestigiul 
satului, facem totul si păstrăm 
curată încrederea oamenilor in 
noi, a societății care ne-a for
mat și pentru care nu precupe
țim nimic".

...Nu poți părăsi comuna Gri- 
vița fără a lua in amintire ima
ginea locului, a caselor, ogrăzi
lor, a străzii. Este o „ilustrată** 
pe care țin să ți-o ofere la ple
care acești oameni minunați. 
Pentru că. iată, urmînd indica
țiile partidului, îndemnurile se
cretarului său general, grivițenii 
au făcut din fiecare curte un te
ritoriu agricol, lingă straturile cu 
flori ei au alăturat straturi de 
legume și alte produse. Mai 
mult, fiecare trotuar de stradă, 
fiecare margine de uliță, oricit 
de dosnic ar fi așezată, au im- 
pînzit-o, într-o adevărată com
petiție intergospodării, cu un co
vor de verdeață, in principal le
gume. Sint astfel 30 ha cultivate 
cu dragoste și pasiune, care, pe 
lingă frumosul cotidian, le aduc 
și un venit anual de o jumătate 
milion lei. Semn de belșug, de 
bunăstare, de trăinicie și devo
tament pentru pămînt.

ION ANDREIȚĂ

E de la sine înțeles că omul, 
ajuns la virsta cind poate răs
punde prin fapte interesului so
cietății pentru educarea și for
marea sa. pentru asigurarea de 
la cea mai fragedă vîrstă a ca
drului optim in vederea dezvol
tării sale multilaterale, trebuie 
să presteze o activitate utilă, 
care, de fapt, nu este altceva 
decît o nouă treaptă în manifes
tarea personalității lui. Societa
tea noastră asigură fiecăruia un 
loc de muncă conform pregăti
rii sale, asigură manifestarea 
plenară a tuturor fiilor țării, pe 
întreaga scară a valorilor uma
ne. profesionale. în același timp, 
dreptul la muncă este și o în
datorire de căpătîi. într-o enti
tate inseparabilă, pe care noi, 
părinți și educatori, avem da
toria s-o promovăm, transfor- 
mînd-o în convingere de-o via
ță încă de la virsta copilăriei.

Mă întîlnesc uneori cu foști 
elevi de-ai mei, astăzi munci
tori, tehnicieni, țărani coopera
tori. ingineri sau economiști și 
nu-mi pot ascunde satisfacția 
că-i văd într-adevăr oameni, cu 
responsabilități mai mari sau 
mai mici la prima vedere, res
ponsabilități care. în ultimă in
stanță. se exprimă prin rapor
tul dintre ei și societatea noas
tră socialistă, la a cărei dezvol
tare contribuie. Proiectele de 
legi privind încadrarea persoa
nelor apte de muncă într-o j 
muncă utilă, si recrutarea și re
partizarea forței de muncă isi 
au originea intr-o situație care, 
din păcate. încă mai dăinuie : 
existenta unor persoane care 
duc o viață parazitară. întirziind 
să devină cu adevărat cetățeni. 
Consider că acest fapt se dato- 
rește. intr-o anumită măsură, si 
factorilor educaționali, forma
tivi. ale căror mijloace de în- 
rîurire încă n-au fost epuizate. 
Iată de ce consider că noi. În
vățătorii, profesorii, educatorii 
trebuie să ne intensificăm efor
turile pentru a sădi în fiecare 
copil dragostea pentru muncă, 
în spiritul Înaltelor valori ale 
patriotismului socialist, ca si I 
deprinderile practice de care are ! 
nevoie fiecare om per.tru a-si ' 
manifesta din plin personalita- I 
tea.

VASILE EFTTMIE,
Învățător. Școala generali 
Mindreiti, jud. Botoșani

Acum trei ani. la două săptă
mâni după absolvirea școlii, 
m-am încadrat ca muncitoare 
la întreprinderea de confecții 
..București". în scurtă vreme 
am izbutit să mă integrez în 
colectivul de muncă al acestei 
unități economice, să dobîndesc 
deprinderile practice necesare 
îndeplinirii obligațiilor mele zil
nice de producție. Mi-am gă
sit un drum în viață, cum se 
spune, și am fost întotdeauna 
mirată să constat că există ti
neri de vîrsta mea care speră 
că afirmarea socială se poate 
dobindi .printr-o așteptare fără 
rost. Jată de ce lectura proiec
telor de legi date recent publi
cității referitoare la recrutarea 
și repartizarea forței de muncă, 
la încadrarea intr-o muncă uti
lă a unor persoane apte de 
muncă, m-a făcut să înțeleg, o 
dată mai mult, că statul nostru 
întreprinde cu consecvență tot 
ceea ce este necesar pentru a 
sprijini dorințele cetățenilor si 
îndeosebi ale tinerilor d.e a se 
califica, de a avea o preocupa
re folositoare societății. Tocmai 
pornind de aici, precum și de la 
necesitatea asigurării unui mod 
organizat de recrutare, califica
re și repartizare a forței de 
muncă pentru toate sectoarele 
de activitate. în funcție de per
spectivele de dezvoltare ale fie
cărei ramuri, ale fiecărui județ, 
ale economiei naționale în an
samblul ei. actualele proiect? de 
legi vin să perfecționeze cadrul 
juridic existent in acest® dome
nii. acordind responsabilități 
noi si erei nd îndatoriri sporite 
organelor centrale și locale, tu
turor unităților economice.

Ceea ce mi se pare că merită 
subliniat cu precădere este fap
tul că un Ioc deosebit se acor
dă. din acest punct de vedere, 
potrivit principiilor eticii și e- 
chitătii socialiste, omului, con
științei sale, accentul Cind ru« 
Pe caracterul moral al țeluril<*r 
orir.duirii noastre care a^rdă 
muncii locul cel mai înalt pe 
podiumul îndatoririlor cetățe
nești de onoare. Aș vrea 
să precizez in încheiere în
că o singură trăsătură pe care 
cele do-ji proiecte de legi Ie e- 
videnriază : caracterul uma
nist pe care no-î pot avea decit 
acțiunile ccnsecver.te în favoa
rea afirmării personal’lăți: mul
tilaterale societatea socialis
tă. potrivit aspirațiilor și de
prinderilor fiecăruia.

DOINA GRTGORAS. 
Mvacftoare îa hetrnrinderei 

de eoe^eerii Bacwegti

Am citit cu atenție proiectele 
celor două legi și oportunitatea 
lor este în afara oricărei discu
ții. în primul rind apreciez fap
tul că vom avea o viziune foar
te precisă asupra necesarului 
forței de muncă pe scară națio
nală. dar și a gradului de folo
sire a forței de muncă potenția
le la nivel național.

Și în Galați am intilnit cazuri 
de unități economice care nu-și 
puteau, sau nu se preocupau su
ficient de asigurarea propriului 
lor necesar de forță de muncă. 
Or. recentele proiecte de legi 
stipulează clar obligativitatea 
unităților socialiste de a-și asi
gura. cu ajutorul forurilor supe
rioare sau pur și simplu prin 
forțe proprii, întregul volum de 
forță de muncă necesar îndepli
nirii sarcinilor de producție sta
bilite prin plan. Existau și alte 
împrejurări, mai delicate, acelea 
ale absolvenților de liceu sau ai 
învățămîntului. profesional și 
tehnic, care erau nevoiți să tra
verseze ^in interval birocratic 
complicat intre absolvire și mo
mentul încadrării efective în 
producție. Insă recentele proiecte 
de legi scutesc proaspeții absol
venți de eforturi inutile în ve
derea încadrării, deoarece acum, 
repartizarea și încadrarea aces
tora intră în obligațiile organe
lor centrale și locale care girea
ză activitatea unităților școlare 
respective, iar acestei obligativi
tăți i se fixează și un termen 
limitat în timp — 30 de zile.

Sînt conștientă că, date fiind 
aceste reglementări privind re
crutarea și repartizarea forței de 
TriWncă, organizațiilor U.T.C., în 
speță celor din școli, le revin 
mari obligații atîf în facilitarea 
încadrării, cît și în asigurarea 
unei bune orientări profesionale. 
Este foarte imnortant ca fieca
re tînăr cetățean al țării să 
muncească, dar e la fel de im
portant și profitabil pentru în
treaga colectivitate ca el să lu
creze acolo unde își va putea 
valorifica în totalitate aptitudi
nile. Iată de ce cred că acum, 
mai mult decît oridnd este ne
cesară inițierea unei mișcări 
largi de orientare profesională, 
perfecționată în așa măsură în- 
dt un tînăr de 14—15 ani să 
știe foarte concret cărei profesii 
i se va dedica, cum arată și ce 
anume îi va oferi viitorul loc de 
muncă.

AURICA BERBECE, 
activiști la Comitetul județean 

Galați al U.T.C.

în ziua de 10 august a.c. a 
încetat din 
Gheorghe 
frunte al 
Român și 
care și-a 
luționară și dăruire, 
viață 
slujba realizării idealurilor de 
libertate. progres și pace ale 
poporului român, triumfului 
socialismului și comunismului 
în România, înfloririi patriei.

Născut 
Dorohoi. 
cunoscut 
vieții și 
dreptăților sociale ale regimu
lui, burghezo-mosieresc. La 
numai 13 ani. părăsește, din 
cauza sărăciei, meleagurile 
natale, plecînd la Bucu
rești, unde se angajează 
ca ucenic la firma 
„A.E.G.",

Atras de forța și ade
vărul ideilor comuniste, 
el ia legătura. încă din 
tinerețe, cu mișcarea re
voluționară, eveniment 
care avea să influențeze 
întregul curs al existenței 
sale.

Gheorghe Stoica s-a în
cadrat. la început, 
mișcarea socialistă 
muncitorească, apoi 
rîndurile Partidului 
munist Român, al cărui 
militant devotat, înflăcă
rat, a fost pînă la sfîrși- 
tul vieții, servind întot
deauna și în toate împre
jurările cauza partidului, 
interesele vitale alg po
porului român.

Au fost multe momen
te de seamă ale istoriei 
partidului și patriei noas
tre la care Gheorghe 
Stoica a participat nemij
locit. El se numără prin
tre acei care au luat 
parte la primul Congres 
de constituire a Partidu
lui Comunist Român. în
deplinind apoi munci de 
conducere, inclusiv pe 
ac^ea de secretar al Co
mitetului Central, în con
dițiile activității ilegale a 
partidului nostru, în anii 
marilor bătălii de clasă 
desfășurate de comuniști, 
de proletariatul român 
împotriva exploatării 
burghezo-moșieresti. a reactiu- 
nii interne și a dominației im
perialiste străine, pentru eli
berare socială și națională a 
ponorului nostru.

în acea perioadă, de adînci 
frămîntări sociale, cg.re au cul
minat cu eroicele lupte ale ce
feriștilor și petroliștilor din 
ianuarie-februarie 1933. Gheor
ghe Stoica. înfruntînd greută
țile muncii ilegale și regimul 
închisorilor, s-a afirmat ca un 
militant înflăcărat si luptător 
neînfricat împotriva fascismu
lui. pentru cauza celor ce 
muncesc, pentru drepturi de
mocratice. pentru independenta 
și suveranitatea națională a 
patriei, pentru viitorul ei so
cialist.

viață tovarășul 
Stoica, activist de 

Partidului Comunist 
al statului nostru, 

pus. cu pasiune revo- 
întreaga 

și putere de muncă în

1900, la
Stoica a

la 20 iulie
Gheorghe 

de timpuriu • asprimea 
revolta împotriva ne-

Pentru activitatea sa revo
luționară. Gheorghe Stoica a 
suferit represiunile organelor 
de stat burghezo-moșierești, 
fiind arestat în mai multe rîn- 
duri și întemnițat. Comportîn- 
du-se cu demnitate și curaj, 
manifestîndu-și cu tărie voința 
de luptă pentru triumful idea
lurilor socialismului, el a ac
ționat pentru înfăptuirea liniei 
partidului, pentru întărirea uni
tății sale și a rindurilor clasei 
muncitoare.

Alături de alțl comuniști și 
antifasciști români, Gheorghe 
Stoica s-a Înrolat In brigăzile 
internaționale, luptînd pe pă- 
mîntul -spaniol, pentru apărarea 
Spaniei republicane.

Izbucnirea celui de-al doilea 
război mondial 11 găsește pe

Gheorghe Stoica in primele 
rînduri ale luptei inițiate și 
conduse de Partidul Comunist 
Român împotriva fascismului 
și a mașinii de război hitleriste, 
el participînd pînă la victoria 
finală asupra Germaniei fas
ciste.

După 23 August 1944. Gheor
ghe Stoica participă la lupta 
dusă de partid, adueîndu-și 
contribuția — în activitatea de 
partid. sindicală. în aparatul 
de stat — la democratizarea 
tării, cucerirea puterii politice 
de către clasa muncitoare, fău
rirea orînduirii socialiste.

în anii de după eliberare, 
partidul i-a încredințat sarcini 
de înaltă răspundere, pe care 
le-a îndeplinit cu fermitate și 
pasiune revoluționară. A fost.

PLAST/CÂ

Pictura lui Ștefan Dimitrescu 
marchează, in epoci, cu o certă 
claritate a scopurilor și o insis
tență de facturi proclamației, 
tendința de reinstcurare a va
lorilor realismului. In fond, este 
vorba de reacția unui spin! 
profund caracteristic culturii și 
artei noastre față de exagerările 
dizolvante ale adepților impre
sionismului (nu ie primă mă
rime, se-nțelege. dar care per
suasiv. speculind gustul clima
tului artistic in egală măsură 
al unei clientele, asociau moda, 
prestigiului noii școlii. Poate d 
mai mult decit imbietoarea și 
plăcută alunecare in pitoresc 
(factologie încăpățînat monocro
mă. încăpățînat roz), atrăgea a- 
tenția celor mai lucide perso
nalități artistice, pericolul redu
cerii complexității vieții — și 
implicit a creației — ia motiv, 
iar mai departe, datorită como
dității tipice artizanilor, a aces
tuia la șablon.

Ștefan Dimitrescu a avut, in
tr-un înalt grad, conștiința și 
cultul formei. Dar ea n-a fost 
decit mijlocul, cu grijă ales și 
cultivat, de a sluji adevărul 
vieții. Imaginea, ca ipostază ve
rosimilă a realității, inseamnâ 
pentru pictor o construcție, o 
severă și logică arhitecturare a 
formelor, supuse, cum perpetuu 
sugerează, propriei lor condiții 
și materialități. Contururile sint 
ferme, pasta densă, așternută 
meticulos, metodic, cu sentimen
tul definitivului, precum pietrele 
unei trainice zidiri. Ignoră, ase
meni lui Pallady, pe alte pla
nuri, poezia luminii, vibrația ei 
nestatornică ce alterează forma 
și consistența volumelor, efec
tele cromatice seducătoare ce 
incită retina, dar spun atit de 
puțin spiritului. Ai senzația că 
pictorul sculptează in lumina 
egal filtrată a atelierului. Deși a

LA ATENEUL ROMAN

:e. seconceput numeroase j 
Știe, :n noiisri, după 
fascinat de detaliile ac 
multiplele ei semnzfics 
ros oferite. Lusnina 1 
gravă, uwiformc. p«:h 
mereu aceesjz, se tasîi 
fel. ca o convenție a îs 
o proiecție c propriei Ii 
tenoare. expri»j»ndw-l ca stere 
sufletească r. exteriorizind prin 
at mo fer z create îonalztctea d:<- 
cursultii sâx despre lume. Exis
tă la Ște'an Dimitrescu o intt- 
mâ și puternică solidaritate cu 
subiectuL Imaginea se dorește o 
comunicare adresată direct si 
limpede rațiunii, pe care lim
bajul plastic o potențează. El 
vrea, in primul rind, să vor- 

Itească tuturor despre ceea ce a 
văzut ți înțeles că e lumea. Prin 
culoare. Și nu datorită culorii. 
Pictorul se impune, deci, ca o 
conștiință morală ; 
conștiință morală, 
bine seama despre ce vorbește 
și cum vorbește.

Pictura sa este populată de 
foarte multe personaje. în ma
joritatea cazurilor oameni sim
pli. Țărani. în momente de' o- 
dihnă, cind, __
după el, un Ressu, un Corneliu 
Baba, pacea și liniștea ființei 
erau veșnic tulburate de mute 
interogații asupra propriului 
destin și existențe. Portretele, 
atitudinile lor vădesc concen
trare. derrțnă retragere in sine, 
o noblețe și o adincă înclinație 
către filosofare in fața vicisitu
dinilor vieții. Un aer mioritic 
planează nerostit, ca atare, peste 
tot și toate. îmbogățit parcă 
prin deplina înțelegere a esen
ței sale. De unde și dramatis
mul conținut. Tărăncile par tot 
atitea Vitorii Lipan nedecise 
încă a alege acțiunea. Această 
stare de spirit este magistral 
concentrată intr-una dintre ca

zez*. de 
gene

rărilor,

l*. ASl-

pod operele sale, 
Cașin. prezentă 
Durerea oprește 
respirația f 
CBre < 
eu sai 
pri’ 
ron 
refl

la

sol

ca o înaltă 
dacă luăm

așa cum observa
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Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român. Marea 
Adunare Națională și Consiliul 
de Stat ale Republicii Socialiste 
România au hotărît. în legătură

cu încetarea din viață a tova
rășului Gheorghe Stoica, con
stituirea unei comisii de partid 
și de stat pentru organizarea 
funeraliilor.

Morții de 
in expoziție, 
aici, o clipă, 

zidind in nemiș- 
wenî:, rude ale eroilor 
fără opinti, căzuți in 

război, peste cerul că- 
s-a așternut matern cerul 
țelor populare, stele de 
stele de bumbac, strălucind 

tainic gindului ji eternității.
Ștefan Dtmitrescu nu coboară 

fi nu inaiță nimic. Nu dezavu
ează și nv idealizează nimic. 
Observă numai, obserră insă cu 
înțelegerea profundă a lucruri
lor. pâstrind tot timpul distanța 
necesară percepției exacte. Ast
fel, tot ceea ce izvodește este 
firesc. Surprinzind, intr-un feL 
prin naturalețe- Prin franchețe. 
El se vădește un excelent psi
holog in surprinderea comple-

romanesc
Filme artistice, documentare 

sau de animație reprezintă, și 
în această lună, cinematograîia 
românească la mai multe con
fruntări cu caracter internațio
nal. Trei creații ale studioului 
..Animafilm** — „Unde-s mulți 
outerea crește", „Icar" și „Cale 
lungă** — sînt însorise în pro
gramul Festivalului internațio
nal al filmului de animație de la 
Otawa (Canada), aflat. în pre
zent. în plină desfășurare.

Aflăm de asemenea că. zilele 
acestea, are loc la Philadelphia 
(S.U.A.) Festivalul internațio
nal al filmului științific, mani
festare la 
participă 
„Robinson.

care țara noastră 
cu scurt-mețraieie 
de bună voie". Jte-

în anii 1946—1950. secretar al 
Comitetului regional P.C.R. 
Dobrpgea și secretar al Confe
derației Generale a Muncii iar 
în perioada 1950—1953 prim- 
secretar al Comitetului regio
nal și orășenesc București al 
P.C.R. La Congresul al VI-lea 1 
al P.C.R., în 1948, a fost ales —- 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R., iar din 1952 este mem
bru al C.C. al P.C.R., fiind 
reales, apoi, la congresele VII, 
VIII, IX și X ale partidului. ■ 
Din decembrie 1967 și plnă 
în decembrie 1968, Gheorghe 
Stoica a fost membru supleant 
al Comitetului* Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., iar de la 
această dată și pînă în anul 
1974 a fost membru al Corni te-

Executiv al C.C. » 
La Congresul al 

al P.C.R. a fost

Politic 
al P.C.R. 
XI-lea ____________
ales președinte al Comi
siei centrale de revizie.

în 1946 a fost ales de- _ 
putat în primul parla
ment democratic al țării, 
iar din 1948 a fost ales 
deputat în toate legisla- 
turile Marii Adunări Na-, 
ționale.

Gheorghe Stoica a fost, 
între anii 1957—1961, se
cretar al Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale, 
iar din anul 1965 și pînă 
în prezent membru al 
Consiliului de - Stat.

în funcțiile de mare 
răspundere încredințate 
de partid, el a muncit cu 
pasiune comunistă și 
înalt simț al datoriei, a- 
vînd o contribuție de 
seamă la elaborarea poli
ticii de construire a so
cialismului, la dezvolta
rea economiei naționale 
și a culturii, a întregii 
noastre societăți, la întă
rirea partidului și rolului 
său conducător, la dez
voltarea relațiilor cu ță
rile socialiste, cu parti- ‘ 
dele comuniste și mun
citorești, cu toate forțele 
revoluționare și progre
siste ale omenirii, la 
cauza păcii, colaborării și 
înțelegerii intre popoare.

Partidul și statul nos
tru au dat o înaltă apre
ciere activității revoluțio
nare a lui Gheorghe 
Stoica, care, pentru meri- 
sale deosebite, a fost 

„Erou al 
lomftnia"

distins cu titlurile de „ 
Republicii Socialiste România" 
și „Erou al Muncii Socialiste", 
cu cele mai de seamă ordine 
și medalii ale Republicii Socia-- 
liste România.

Prin încetarea din viață a 
tovarășului Gheorghe Stoica, 
Partidul Comunist Român, Re
publica Socialistă România, 
întregul nostru popor pierd un 
fiu credincios al tării, un lup
tător devotat pentru cauza so
cialismului și comunismului, 
pentru înflorirea patriei si a 
națiunii noastre socialiste.

Amintirea sa va rămîne 
în inimile comuniștilor, 
tuturor oamenilor muncii 
patria noastră.

•
CONSILIUL DE STAT 

AL REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMÂNIA
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Comisia este alcătuită din to
varășii : Stefan Voi tec. pre
ședintele comisiei, Iosif Uglar. 
Constantin Pîrvulescu, ion 
Dincă, Ion Popescu-Puțuri, 
Emil Popa. Pavel Ștefan.

Din partea Comisiei de organizare a funeraliilor
Comisia de partid și de stat 

pentru organizarea funeraliilor 
tovarășului Gheorghe Stoica 
comunică :

Sicriul cu corpul neînsuflețit

al tovarășului Gheorghe Stoica 
va fi depus în holul Palatului 
Marii Adunări Naționale.

Oamenii muncii vor avea 
acces, pentru a-și lua rămas

bun, în ziua de miercuri. 11 
august. între orele 10.30—13.30.

Mitingul de doliu va avea loc 
în aceeași zi. La ora 14.00. la 
Marea Adunare Națională.

xității sufletului omului simplu, 
al țăranului, a bogăției de nu
anțe ale vieții lor interioare, 
cărora snobismul citadinului 
proaspăt adoptat și convertit le 
hărăzise haine de paria, iar pă- 
șunismul de toate nuanțele, 
veșminte de carnaval. Ștefan 
Dimitrescu nu inventariază sec 
și rece o lume. Adinca lui dra
goste și compasiune este dezvă
luită cu infinită precauție și de
licatețe. Orice gest retoric i se 
pare o impudoare. Un fel de a 
trăda o umanitate, iar prin ea, 
însăși propria noastră condiție.

Pictura sa articulată in tă
cere, in afara disputelor zgomo
toase mărturisește o rară mo
destie. Ea a atins valori anto
logice, implinindu-se șt justifi- 
cindu-se ca operă ori s-a văzut 
risipită in piese, unde incerti
tudinea creatorului transpare in 
toată intensitatea sa. O puritate 
a aspirației si o fervoare a gin- 
dului vor așeza insă toate rea
lizările sale sub o zodie fastă, 
căci înainte de a fi un mește
șug s-a dovedit a fi o profesi
une de credinți. Și o cale de a 
scruta adevărul.

C. R. CONSTANTINESCU

internaționale
tezat. întâiul parc național" și 
..Fierul, elementul 26“.

Seria manifestărilor interna
ționale de film va continua cu 
festivalul de la Cairo. Cine
matografia română a ales pen
tru manifestarea din capitala 
egipteană, recenta peliculă . 
tistică „Cursa". în regia 
Mircea Daneliuc.

..Mostra internațională 
artă", sub acest generic se 
desfășura. între 24 august , 
3 septembrie. Bienala cinema
tografică de la Veneția, unde a 
fost propus selecției filmul ar
tistic „Dincolo 
regie poartă 
Mircea Veroiu.

ar- 
iui

de 
va

Si

de pod", a cărui 
semnătura lui

Toată atenția executării 
celorlalte lucrări de sezon

(Urmare din pag. I) 

rificare a modului în care se 
materializează măsurile stabi
lite de comandamentul local 
agricol, îl întîlnim pe Ștefan 
Kakasi, președintele consiliului 
intercooperatist. Ioan David, in
ginerul șe£ al S.M.A.. Emil 
Anca, inginerul șef aL consiliu
lui intercooperatist și Eugen 
Turdean. inginerul șef al C.A.P. 
Singer. Combinierii Mihai Stur- 
za. Vasile Hărăstășan, Mihai 
Mureșan, Ștefan Covaks se în
treceau pentru a încheia recol
tatul ultimelor suprafețe. Fără 
a uita responsabilitățile și se
riozitatea preocupărilor zileloj* 
următoare, se declarau satisfă- 
cuți. La nivelul consiliului, re
coltatul griului este aproape pe 
sfirșite. Mai sînt 20 de hectare 
la C.A.P. Papiu Ilarian, 25 ha 
la Chimitelnic și 20 ha la Va
lea Largă.

— în unitățile din subordinca 
noastră, ne informează tovară
șul Kakasi. lucrează astăzi 45 
tractoare la arat, 20 prese de 
balotat, 15 combine C-12. 20 de 
combine C-l și C-3. 11 combine 
Gloria au fost deplasate pentru 
a grăbi recoltatul în zona Si- 
ghișoareî și la Vînători.

Cei care deservesc combinele 
și transportă roadele cîmpului 
în hambare sînt tineri. Ca un 
cuvînt de laudă, adus organiza
țiilor U.T.C.. interlocutorul nos
tru subliniază:

— La combine, la prese și 
transport, la magazii au lucrat 
de la începutul campaniei numai 
tineri uteciști. cooperatori, elevi 
și studenți aflați în vacanță-

Chiar dacă rezultatele obți
nute pînă acum sînt bune, 
timpul pentru discuții este li
mitat. Peste tot, ritmul intens 
de lucru ridică probleme care 
se cer rezolvate prompt, opera
tiv.

C.A.P. Nazna se numără prin

tre primele unități ale județu
lui Mureș care au terminat se
cerișul griului. Un capitol înche
iat, un altul care se deschide: 
pregătirea viitoarei recolte. Co
operatorii de aici au dovedit și 
în acest an că știu să smulgă 
pămîntului cît poate da. Acest 
lucru a fost posibil respectînd 
indicațiile conducerii de partid 
privind introducerea tehnologii
lor avansate, folosirea pe scară 
largă a chimizării și mecani
zării. ,

— Numai așa, intervine tova
rășul Ion Popșor, șeful secției 
S.M.A.. putem face din angaja
mente, fapte.

Seara tîrziu, dat fiind volu
mul mare de lucrări ce a mai 
rămas de efectuat pe cimp, in
ginerul Alexandru Bad era 
preocupat cu repartizarea forțe
lor pentru a doua zi. Chiar 
dacă secerișul este încheiat, mai 
sint încă multe treburi de făcut. 
Porumbul, legumele, semănate 
în cultură succesivă, necesită o 
întreținere corectă și la timp. 
Recoltarea legumelor solicită, de 
asemenea. importante forțe. 
Mecanizatorii Vasile Bucur, Vic
tor Făgăraș, Emil Fodor, loan 
Raț. Petru Nemeș sint angre
nați la arături. Din cele 100 ha 
arate pentru semănăturile de 
toamnă, 40 au deja la capătul 
tarlalei îngrășămintele naturale 
asteptind doar să fie -împrăș
tiate. La fertilizare lucrează 
astăzi 17 atelaje. Mijloace me
canizate sînt ocupate încă cu 
transportul baloților de paie. în 
magazia unității se condițio
nează griul pentru sămînță. 
Afirmația inginerului ..sînt?m la 
zi cu îndeplinirea obligațiilor", 
înseamnă efort. Muncă' din zori 
și pină în noapte pentru a va
lorifica integral roadele pămin- 
tului, pentru a obține altele 
mai bogate în cel' de-al doilea 
an al actualului cincinal.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU 

au vizitat, ieri, obiective economice
și culturale din R. S. S. Gruzină

Dineu oferit in onoarea 
tovarășului Nicolae Ceausescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu

(Urmare din pag. I)

popoarele Uniunii Sovietice și 
poporul român. în sănătatea 
secretarului general al P.C.R., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a tovarășei Elena Ceaușescu. 
pentru noi și noi succese în 
dezvoltarea socialistă a Româ
niei. in lupta pentru pace, pen
tru comunism.

iîn buvîntul său. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. mulțumind 
călduros pentru» primirea deose
bit de cordială de care s-a 
bucurat în Gruzia sovietică, a 
toastat pentru dezvoltarea bune
lor relații de prietenie și co
laborare dintre Reoublica Socia
listă România si Uniunea Sovie
tică și.-în cadrul acestora, pen
tru progresul si înflorirea tradi
ționalelor legături dintre po
porul român și poporul gruzin. 
Secretarul general al P.C.R. a 
urat, cu acest prilej, comuniști
lor si poporului gruzin prieten 
succese tot mai mari în reali
zarea programului de dezvoltare 
economico-socială a tării. în în
florirea științei și culturii, in 
ridicarea bunăstării materia’.® si 
spirituale a tuturor oamenilor 
muncii din R.S.S. Gruzină. To
varășul Nicolae Ceausescu a

Vorbitorii au exprimat căl
duroase urări de întărire a prie
teniei româno-sovietice. de dez
voltare. în acest cadru, a co
laborării dintre România și Gru
zia pe tărîm politic, economic, 
științific și cultural, al organiza
țiilor de tineret. în toate dome
niile de activitate.

De asemenea, tovarășa Elena 
Ceaușescu a toastat pentru bu
nele relații care există Intre po
porul nostru, poporul gruzin si 
popoarele Uniunii Sovietice, 
pentru sănătatea si fericirea fe
meilor sovietice, a tuturor fe
meilor din Gruzia care lucrează 
în diferite domenii de activitate 
— industrie, știintă. lnvătămint. 
cultură, pentru femeile mame 
din România socialistă și Uniu
nea Sovietică.

în timpul dineuhiL care s-a 
desfășurat !ntr-o ambiante ©li
nă de cordialitate, a fost pre
zentat un frumos proeram de 
cin'.ece si dansuri interpretat de 
artiști de seamă ai R-S-S. Gru
zine.

IN 1MTIMPINAREA ZILEI DE 23 AUGUST

Raport muncitoresc
Intensificînd ritmul întrecerii socialiste în cinstea marii săr

bători naționale a poporului nostru, colectivele de oameni ai 
muncii din întreaga țară raportează noi fapte de muncă.

toastat pentru o colaborare 
strînsă între Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice. în sănătatea 
secretarului general al P.C.U.S., 
tovarășul Leonid Bici Breinev. 
pentru Comitetul Central al 
P.C. din Gruzia și în sănătatea 
primului său secretar, tovarășul 
E. A. Șevardnadze. în sănătatea 
tuturor celor prezenți la dineu.

în cursul dineului au mal 
rostit scurte toasturi tovarășii 
V. M. Siradze. secretar al C.C. 
al P.C. din Gruzia. Z. A. Pata- 
ridze. președintele Consiliului de 
Miniștri al republicii, acad. 
Vahtang Beridze, președintele 
Filialei din Gruzia a Asociației 
de prietenie sovieto-române. 
T. V. Laskarașvili. secretar al 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al republicii, J. K. Șartava, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C.L. 
din Gruzia.

Vizitarea unor locuri 
istorice

La Expoziția Realizărilor 
Economiei Naționale a R. S. S. Gruzine

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
împreună cu tovarășa E.ena 
Ceaușescu au vizitat, marți di
mineața. străvechiul monument 
istoric al Gruziei. Givari. si
tuat pe virful unui munte om 
apropierea capitalei.

Gazdele au prezentat Irupți
lor oaspeți o serie de momente 
importante ale bogatei istorii a 
poporului gruzin, ale luptei 
sale pentru păstrarea ființei 
naționale împotriva cotropiri- 
străine. în acest cadru a tor 
subliniat rolul biserici:-ce
tate ..Givarx**. edificiu ridicat 
în secolul al IV-Iea.

Tovarășul Nicolae Cea-?e<r: 
și tovarășa Elena Ceauaescu 
privesc de pe platform* străve
chiului edificiu panorama fos

tei capitale gruzine. Mțheta. 
s-.tuate la oocEuer.ta riunlor 
Araz'.-. f Kara (Mtkari).

Se ’nx'eazâ ar*>. un alt rx> 
ftumeet lezar de irtoma pooo- 
ruiui eruzm — — ârterirea
SvetistboCeL. construită in se
colul al VH-iea.

La înapoierea la Tbilisi, co
loana de masir.i trece pe Ungă 
prima hidrocentrală electrică 
di- Transcau raza. ..Zazhes-. 
ridiatft in aaix puterii sovieti
ce. pe larzul bulevard „Pnete- 
zia intre ooooe-e-. mirximt de 
împilătoare biocun de lo
cui nt*.

Gruporl de cetățeni Ii salută 
pe tovarășul Nicolae Ceausescu 
Si pe tovarășa Elena Ceaușescu 
cu vii aplauze.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
vizitat Expoziția Realizărilor 
Economiei Naționale a R.S.S. 
Gruzine — situată în unul din 
frumoasele parcuri ale orașului.

La intrare, oaspeții români 
sint intimpinați și salutați cu 
căldură de directorul expoziției, 
Sota Djavahișvili. de Leovar 
Mamaladze. arhitectul-construc- 
tor al expoziției, de specialiști 
și lucrători din cadrul expozi
ției.

Expoziția reprezintă o grăi
toare ilustrare a realizărilor 
dobindite de R.S.S. Gruzină în 
dezvoltarea economiei naționale 
și ridicarea nivelului de trai al 
poporului. în fața unor machete 
sugestive. grafice și panouri, 
precum și a diferitelor expo
nate. gazdele prezintă princi

palele realizări obținute de 
oamenii muncii din republică 
în industrie, agricultură, invâ- 
tămint și știință, artă și cultură, 
în creșterea bunăstării mate
riale și spirituale.

Sînt vizitate pavilioanele care 
reflectă dezvoltarea științei și 
tehnicii, a industriei agro-ali- 
mentafe. a industriei ușoare și 
industriei locale. precum și 
pavilionul de plante subtropi
cale.

La încheierea vizitei tovară
șul Nicolae Ceaușescu. apre
ciind realizările oglindite de 
exponatele prezentate în cadrul 
expoziției, a urat oamenilor 
muncii din Gruzia socialistă 
prietenă noi și mari progrese 
pe drumul dezvoltării econo
miei naționale, al făuririi unei 
vieți îmbelșugate și fericite.

TOVARĂȘUL 
NICU CEAUȘESCU 

S-A ÎNTÎLNIT 
CU TOVARĂȘUL 
J. K. ȘARTAVA

Tovarășul Nicu Ceaușescu. 
membru al Biroului C.C. al 
Uniunii Tineretului Comunist, 
a avut marți după-amiază o în- 
tîlnire cu tovarășul J. K. Șar
tava, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C.L. din Gruzia.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de opinii în legătură cu 
activitatea organizațiilor revo
luționare de tineret din Repu
blica Socialistă România și 
Uniunea Sovietică pentru edu
carea comunistă a tinerilor, 
pentru formarea lor ca făuritori 
conștienți ai socialismului și 
comunismului.

Cu angajamentul 
anual îndeplinit

In întîmpinarea marii sărbă
tori de la 23 August colectivele 
întreprinderilor industriale din 
județul Teleorman raportează 
obținerea unui succes de presti
giu — îndeplinirea angajamen
tului anual la producția supli
mentară, luat în întrecerea so
cialistă pe 1976. Bilanțul pe 
șapte luni consemnează realiza
rea unei producții globale, peste 
sarcinile de plan, în valoare de 
101.8 milioane lei. între altele au 
fost livrate peste prevederi eco
nomiei naționale mijloace de au
tomatizare în valoare de aproa
pe 15 milioane lei,1 importante 
cantități de utilaje tehnologice 
pentru industriile chimică și 
ușoară, acid sulfuric, îngrășă
minte chimice, mobilier, țesături 
din bumbac și _ fire sintetice, 
produse alimentare. O mare 
contribuție la obținerea acestor 
rezultate au adus colectivele 
Combinatului de îngrășăminte 
chimice Tr. Măgurele, întreprin
derile de rulmenți și de apara
te je și accesorii din Alexandria, 
cele de material rulant și tex
tilă ..Teleorman" din Roșiorii de 
Vede.

Producție peste 
sarcinile de plan 
Prin aplicarea în producție a 

cercetărilor proprii. utilizarea 
intensivă a capacităților și mai 
buna organizare a muncii colec
tive întreprinderile din județul 
Brăila au pus la dispoziția eco
nomiei naționale, între altele, 
peste prevederi. 2 600 tone ți
ței, 4 500 tone laminate. 14 mi
lioane mc gaze de sondă uti
lizabile, 2 300 tone oțel și alte 
produse. La rîndul lor. furna- 
liștîî combinatului siderurgic 
Hunedoara, utilizînd la para-^ 
metri superiori agregatele și 
prin aplicarea mai corectă a 
tehnologiilor de topire și ela
borare a șarjelor au realizat 
suplimentar de la începutul lu
nii august o cantitate de oțel 
echivalentă cu metalul necesar 
fabricării a peste 650 de trac
toare. Totodată. împreună cu 
colegii lor de la Călan. side- 
rurgiștți hunedoreni au majo
rat la 110 000 tone cantitatea 
de fontă și oțel elaborată pes
te sarcinile de plan aferente 
perioadei care a trecut din 
acest an.

Succese similare raportează 
și colectivele din industria mu
nicipiului Galați, care și-au su
plimentat angajamentele anuale 
asumate în întrecerea socialistă 
cu 43 milioane lei. în timp ce 
muncitorii și specialiștii între
prinderii de motoare electrice 
din Pitești au realizat. în cin
stea măreței sărbători. cel 
de-al 6 500 000-lea motor elec
tric produs de la începutul fa
bricației si pină în prezent. 
Succesul a fost posibil prin 
creșterea productivității muncii 
cu 3 la sută față de sarcina 
prevăzută pe acest an.

Animați de dorința de a în- 
tîmpina ziua de 23 August cu 
fapte de muncă pe măsura

semnificației acestui eveniment, 
minerii din bazinele Domelor, 
Bistriței și Moldovei înscriu în 
bilanțul de realizări un spor de 
producție în valoare de 7,5 mi
lioane lei, iar forestierii între
prinderii din Rîmnicu-Vîlcea, 
valorificînd superior masa lem
noasă, și-au onorat integral an
gajamentele anuale asumate în 
întrecerea socialistă. Cu succese 
de prestigiu întîmpină sărbătoa
rea de la 23 August și petroliș
tii din Ticleni, care au extras 
în plus 1 000 tone țiței și aproa
pe 90 milioane mc gaze utili
zabile, precum și energeticienii 
Centralei Govora, care au ro
tunjit la 60 milioane kilowați- 
oră cantitatea de energie elec
trică pulsată peste plan in sis
temul energetic național.

Noi succese in 
contul economiilor
Acțiunea de folosire rațională 

a materiilor prime, energiei 
electrice, combustibililor înscrie 
noi cote de realizări în activi
tatea productivă a colectivelor 
unităților industriale. în între
prinderile județului Suceava, de 
pildă, în acest an au fost econo
misite, între altele, 830 tone 
carburanți și lubrifianți, mai 
mult de 3 800 megawați oră 
energie electrică și peste 3 200 
tone combustibil convențional.

Aplicarea unor măsuri tehni- 
co-organizatorice vizînd mai 
buna gospodărire a energiei 
electrice, reducereh consumuri
lor specifice s-a soldat în uni
tățile economice din județul 
Argeș cu economisirea a peste 
70 milioane kWh.

La rîndul său, colectivul 
Trustului de construcții indus
triale Craiova a economisit în 
intervalul scurs din acest an o 
cantitate de ciment din care se 
pot confecționa prefabricatele 
din beton pentru 200 de apar
tamente, 260 tone profile din 
oțel, 300 mc material lemnos, 
cărămizi pentru 50 de aparta
mente, alte materiale. Construc
torii acestei unități și-au înde
plinit angajamentul asumat pe 
întregul an.

Pe șantierul Termocentralei 
Turceai — cel mai mare obiec
tiv energetic al țării —, conco
mitent cu realizarea în plus de 
la începutul anului a unui vo
lum de lucrări in valoare de 6 
milioane lei, constructorii au 
economisit 92 tone metal, 150 
tone ciment, însemnate canti
tăți de alte materiale, energie 
electrică și combustibil, ’

întreprinderile industriale din 
Dolj au integrat anul acesta în 
producție mai mult de 300 ma
șini și utilaje concepute și rea
lizate în cadrul acțiunilor de 
autoutilare, care, printre altele 
au contribuit la reducerea im
portului cu aproape 2 milioane 
lei valută. Cele mai bune re
zultate au fost înregistrate la 
Combinatul chimft Ișalnifa, 
unde au fost realizate un mare 
număr de schimbătoare de 
căldură, rezervoare, filtre și alte 
utilaje, la ..Electroputere“, unde 
au fost, finalizate mai multe 
instalații și mașini, la între
prinderile de material rulant, 
„7 Noiembrie" și de reparații 
auto Craiova.

REPORTAJUL NOSTRU
în hala nouă, o încăpere ma

re în care au loc și „liniile" de 
sortat și stivele cu lăzi, confec
ționate tot aici, unde tractoare
le pot intra și descărca direct 
recolta culeasă, forfotesc aproa
pe 100 de oameni — lucrători 
ai fermei, elevi și studenți ve- 
niți să sprijine munca culesului. 
Piersicile pufoase, mari și îm
bietoare, sînt sortate după o 
strictă calibrare și așezate pe 
categorii. Nu rămin mult in ha
lă, pentru că mașini de mare 
capacitate au și sosit pe platfor
ma betonată de la intrare. a$- 
teptînd să le transporte, proas
pete, pe piețele din Brașov, Plo
iești sau din Capitală. Se lucrea
ză intr-un ritm constant, in 
funcție de solicitările pieții și 
de capacitatea livezii de a fur
niza zilnic fructele corespunză
toare. Munca culegătorilor este 
corelată cu cea a sortatorilor, 
într-o bună coordonare. Am 
cumpărat piersici mari, frumoa
se și l-am întrebat pe vinzător 
de unde provin. Mi-a spus nu
mele fermei pe care o știam si 
m-am simțit bucuros ca și cind 
eu aș fi fost producătorul. Dar 
eu nu sint decît martor, în re
petate rânduri, la eforturile sus
ținute, zi de zi, întreaga zi-lu- 
mină, pe care oamenii de la 
ferma nr. 14 Tîncăbești — căci 
despre aceștia este vorba — le 
fac cu sirguință si responsa
bilitate.

Pe tînărul inginer horticol 
Grlgore Venescu l-am cunoscut 
încă din perioada de practică și 
mai apoi, de stagiatură, la fer
ma Neptun din județul Con

stanța. Pasiunea »a pentru me
serie și competența profesionali 
s-aU confirmat cu adevărat in 
următorii doi am, cind a înde
plinit ia Stațiunea experimenta
lă Neptun funcția de șef de 
fermă, împărtășind experiența 
inginerului Bebe Constanzinescu, 
tînărul șef de fermi a devenit 
curind el însuți un specialist in 
domeniul cultivării piersicului. 
Așa se face că, m 1972, preț 2 
împreună cu soția sa, Lidia Ve
nescu, proaspăt absolvent al In
stitutului agronomic, fe^-na de 
la Tîncăbești. Pe atunci ferma 
nu era decît teren pe care ei 
doi trebuiau sâ-l transforme In
tr-o livadă roditoare. Ceea ce 
au și făcut. Au fAcut-o insa cu 
o muncă neîntreruptă. care, 
acum, se bănuiește doar :n ro
dul bogat al pomilor.

In toamna lui *74, cind pop-.H 
erau de-o șchioapă, se făceau 
încă lucrări de extindere a plan
tației, terenul era pregătit pen
tru irigarea in brazde. Fuseseră 
aduși mecanizatori de la orezâ- 
riile din Oltenița. Pină au ter
minat lucrarea, inginerul nu 
slăbit din ochi Abia apoi, cind 
mi-a explicat mai bine, am în
țeles de ce era atît de grijuliu. 
„Experimentăm aici, pentru pri
ma.dată in țară — mi-a spus — 
sistemul superintensiv: pier
sic tufă aplatizată. Deocamda
tă, 50 hectare" A continuat 
să-mi vorbească despre avan
tajele unui atare sistem : pro
ducții sporite, recoltare semi- 
mecanizată și altele. Mai rețin 
că, in prima zi a anului urmă
tor, cind alții mai petreceau re
velionul, la Tincăbești lucrăto-

Livada cu piersici
li H Inrii erau in livadă, la tăiatul po

milor in uscat. In paralel, exe
cutau stropitul, administrau 
îngrășăminte. Totul se făcea cu 
o atenție specială, sub aceeași 
supraveghere strictă și compe
tentă a celor doi ingineri, de 
multe ori demonstrind ei înșiși 
practic. M-am mirat cind mi 
s-a spus că. in vară (abia în 
anul al 111-lea), se așteaptă pri
ma recoltă. Dar și mai de mira
re mi s-a părut cind. în această 
rri—.c recoltă, se obținuse o 
producție deosebită la hectar. 
Aaii următori întrevăd posibili- 
tatei sporirii mult mai mari a 
producției de piersici. Dar gin- 
dul celor doi ingineri — soții 
Venescu — este îndreptat spre 
c.’t tel. ..Dacă piersicul are deja 
o tehnică pusă la punct, cultura 
caisului rămine încă in-studiu. 
Vom încerca să deslușim și tai
na căitului" Intențiile celor doi 
inpineri se văd concret in lotul 
experimental pe care sînt plan
tați deja caișii In vreme ce 
p erșieul iri golește rind pe rind 
ramurile, fiecare din cele opt 
soiuri la vremea lui. in planta
ție se reiau, cu răbdare, migală, 
pasiune îi competență lucrările 
de întreținere. Un ciclu al mun
cii neîntrerupt Alături de cei 
dri specialiști. lucrători ca 
Gheorqhe Petrescu. Traian Vră- 
j:*or-i. Alexandru Roman, me
canizatori. precum Nicolae Con
stantin. Ion Iordan. Marin Zdre
lea. Varga Coman 
majoritatea tineri, 
ric roadelor care 
plăcuta trudă.

V.
Foto :

și mulți alții, 
trăiesc bucu- 
le răsplătesc

RAVESCU 
GH. CUCU

• IAȘI. Pornind din „dulcele 
tîrg al Ieșilor" expediția orga
nizată de Comitetul județean 
Iași al U.T.C. cu laureații con
cursului „Școala mea. mîndria 
mea" sub genericul „Tinerii pe 
cărările patriei" a continuat pe 
crestele semețului Ceahlău și pe 
platourile industriale de pe me
leagurile județului Neamț. 
Membrii expediției, elevi ai li
ceelor din Iași și Podul Iloaiei, 
au făcut cunoștință cu noile 
realizări ale industriei socialis

te, vizitînd Fabrica de ciment 
Bicaz, Șantierul combinatului ce 
ciment de la Tașca. întreprin
derea mecanică Ceahlău! din 
Piatra Neamț. (Vasile Arhire).

• SUCEAVA. Peste 600 de 
studenți din diferite centre uni
versitare din țară își vor petre
ce pină la 25 august o parte 
din vacanță în tabăra studen
țească de la Suceava. După cum 
ne-a declarat comandantul aces
tei tabere, studentul Alexandru 
Molnar, tabăra are un caracter 
recreatîv-educativ, în programul 
ei fiind cuprinse excursii la mo
numentele istorice din Bucovina, 
acțiuni cultural-distractive, ex
puneri cu caracter politico-ideo
logic, acțiuni de muncă patrio
tică, concursuri de poezie și al
tele. (loan Poting).

• SALAJ. Tn comuna Horoa- 
tul Crasnei, 120 de tineri, orga
nizați pe echipe, lucrează zilnic 
la transportatul și depozitatul 
furajelor, curățatul și dezinfec- 
tatul magaziilor în timp ce alți

de tineri au turnat, 
patriotică, fundația 
locuințe pentru în- 
comunei. (Lucreția

aproape 150 
prin muncă 
blocului de 
telectualii 
Crist ea).

• PRAHOVA. Recent s-au re
luat lucrările pe șantierul ar
heologic Buduleasca unde zilnic 
40 de elevi participă la conser
varea și restaurarea pieselor 
din cultura neolitică descoperite 
în aceste locuri. (Ion Mărgâri- 
taru).

• TULCEA. Tinerii de la Ex
ploatarea 
Samova. 
acumulată 
dotare, au 
zent piese 
valoare este estimată la peste 
300 000 lei. Succesul lor. un 
succes al organizației U.T.C.. al 
tuturor tinerilor, reprezintă o 
contribuție de seamă la anga
jamentul întregului colectiv de 
a întîmpină ziua de 23 August 
cu noi și importante realizări în 
producție. (Mihai Pintilie).

minieră Mahmudia- 
folorind experiența 
în acțiunea de auto- 
realizat pînâ în pre- 
de schimb a căror

Gr: pore Venescu. inginer la ferma pomicolă Tincăbești, a I.A.S. 
Buftea, județul Ilfov, unul din tinerii specialiști, ca mulți alții, 
care, cu trudă și pasiune, a înființat și a pus pe rod, împreună 
cu soția sa Lidia, o livadă in consens cu cele mai moderne 
cuceriri ale științei agricole, l-am surprins in mai multe ipostaze 

în tonele de fructeale activității lor, evidențiată 
expediate

Desfășurat Ia Amara, în
tr-o ambianță sărbătorească, 
Festivalul tinereții a consti
tuit un sever examen pen
tru concurenți.

Manifestare
organizată de către Comite
tul de cultură și educație so
cialistă al județului Ialomi
ța. Comitetul județean 
U.T.C., festivalul și-a propus 
depistarea noilor talente, 
promovarea muzicii ușoare, 
precum și cultivarea gustu
lui pentru acest gen, reu
nind concurenți din aproape 
toate județele țării. în pre
zența unui numeros public, 
artiștii amatori au interpre
tat, sub bagheta dirijorului 
și artistului emerit Sile Di- 
nicu., piese de mare popu
laritate ale muzicii ușoare. 
Cea de-a IX-a ediție a Fes
tivalului tinereții „Amara 
’76“ a însemnat nu numai 
un examen al concurenților; 
ci și al organizatorilor.

prestigioasă,

'acum 
pieții.

Se 
tatea 
jii

cuvine adăugată și caii-, 
deosebită a participă- 

„hors-concours"; recita
lul tinerei cîntărețe Angela 
Ciochină și cele ale unor

Festivalul 
tinereții• •

vedete ca Ana Szeleș, Florin 
Piersic, Vasile Oroz, Cornel 
Constantiniu.

Juriul, format din compo
zitori de seamă ai muzicii 
ușoare (George Grigoriu, 
Laurențiu Profeta, Vasile 
Donose. Mișu Iancu, Aurel 
Giroveanu ș.a.), a acordat 
numeroase premii celor mai 
valoroși interpreți: Trofeu!

Activități interesante 
concepute de tineri

De pe șantier am plecat cu un 
autobuz care transportă perso
nalul după încheierea progra
mului. Tovarășii mei de drum 
erau lucrători la Stația de uti
laj transport, din cadrul Trus
tului de construcții industriale, 
județul Argeș. Călătoria pînâ la 
Pitești a durat aproape o oră. 
Un singur subiect în discuție : 
cum își vor petrece seara. Se 
aflau în autobuz în jur de 25 de 
tineri. Erau după o zi de mun
că și se pregăteau pentru o me
ritată odihnă. Ce li se oferea ? 
Unii se grăbeau acasă, pentru a 
urmări programul de la televi
zor ; alții intenționau să procure 
bilete la film. Cei mai mulți 
însă erau tentați să se plimbe 
pe stradă. I-am întrebat dacă 
așa își consumă mereu timpul 
de odihnă și am primit un răs
puns afirmativ.

...Este un adevăr confirmat de 
practică : forța de influențare a 
organizației U.T.C. se face sim
țită numai în cazul promovării 
active a unui stil de muncă ti
neresc. în deplin consens cu 
preocupările diverse ale tineri
lor. Numai în raport cu această 
realitate se definesc cu limpe
zime criteriile și modalitățile
de acțiune. Or, cum am putea 
vorbi despre exercitarea unei 
influențe eficiente față de tine
rii mai sus amintiți în cadrul 
organizației 2. 
U.T.C. secția I.

lor (organizația 
Stația de utilaj

Amara: Mihaela 
(Buzău), Premiul _ 
nii compozitorilor : _____
Voiculescu (Arad), Premiul 
I al Comitetului de cultură 
și educație socialistă al ju
dețului Ialomița: Nicoleta 
Velicu (București), Premiul 
II: Gina Pătrașcu (Timiș) și 
Marinela Șerban (București), 
Premiul III: Elena Petcu 
(Ialomița). Viorel Rus (Bucu
rești).

„Ecoul de care s-a bucu
rat în rîndul spectatorilor 
această ediție a Festivalului 
tinereții Amara ’76 ne în
dreptățește să așteptăm cu 
și mai multă încredere vii
toarea confruntare cu publi
cul și cu noi înșine", ne 
mărturisește Petre Dobrescu, 
președintele Comitetului de 
cultură și educație socialistă 
al județului Ialomița.

Runceanu
I al Uniu- 

Mirela

NICOLINA GARICI

transport) atîta vreme cit biroul 
întocmește planuri fără să cea
ră părerea tinerilor, fără să 
țină seama de preocupările, de 
dorințele și cerințele lor ?

Programul de activități poli
tico-educative pe trimestrul III 
al respectivei organizații oferă 
un exemplu semnificativ de su
perficialitate și formalism. Pen
tru luna iulie în plan a fost în
scrisă o singură acțiune : con
cursul „Cum respectați normele 
de tehnica securității muncii ?" 
Dar nici măcar această unică 
acțiune nu a fost organizată. 
Pentru celelalte două luni (au
gust și septembrie) sînt trecute 
fără date certe cîteva activități 
alese la întîmplare : „Viziona
rea în colectiv a două piese de 
teatru" ; „Vizionarea în colectiv 
a trei filme cu caracter educa
tiv" ; „Stringerea unei cantități 
de fier vechi"; „Concurs de 
șah și table" ; „Concurs pentru 
cea mai bună gazetă de perete" ; 
„întîlnire cu un jurist. Tema : 
respectarea legilor țării". L-am 
întrebat pe revizorul tehnic Du
mitru Vintilescu, secretarul 
U.T.C. al. acestei organizații, de 
ce nu i-a consultat și pe tineri 
în vederea elaborării progra
mului de activități. Răspunsul 
pe care l-am primit vorbește d.e 
la sine despre felul în care gîn- 
desc și acționează cei cărora li 
s-a încredințat conducerea a- 
cestei organizații : „Este foarte 
greu — preciza secretarul U.T.C. 
— să-I stringent pe toți uteciștii 
la ședință" (?!) Este însă anor
mal, vom adăuga noi, ca pro
gramul de activități să se nască 
într-un birou. Actul elaborării 
unui astfel de program trebuie 
să înceapă cu consultarea largă 
a uteciștilor (pentru care nu 
este nevoie neapărat de o șe
dință !), cu analizarea inițiati
velor care apar în cadrul colec
tivului. Abia apoi se elaborează 
proiectul programului de activi
tăți, care este necesar să fie su
pus dezbaterii adunării gene
rale, în vederea adoptării lui.

Biroul organizației U.T.C. 
secția I rămîne dator atît pe 
planul profunzimii, mai ales tn 
ceea ce privește conceperea ac
țiunilor cu caracter educativ, 
cît și pe planul mijloacelor și 
modalităților promovate. Am 
citat exemplul oferit de discu
ția din autobuz, semnificativ 
pentru modul neinteresrfnt și 
neinstructiv în care tinerii își 
petrec timpul liber. Ar mai fi 
de adăugat dificultățile care a- 
par 'atît în procesul integrării 
profesionale a tinerilor, cît și în

asigurarea unui climat de or
dine și disciplină. Mi se pare e- 
locvent în acest sens faptul că 
cu două ore înainte de încheie
rea programului de lucru se
cretarul U.T.C. stătea la poartă 
(făcînd pe paznicul) pentru că 
șoferii să nu intre mai devreme 
în garaje. Am fost astfel martor 
la dueluri verbale care nu fac 
cinste unor oameni tineri.

Desigur, în această organiza
ție răspunderea pentru slaba ac
tivitate educativă nu revine nur 
mai biroului, ci tuturor tineri
lor. Dar biroul are sarcini ma
jore privind dezvoltarea unei 
înalte responsabilități colective. 
De reținut însă că accentuarea 
obligațiilor colective nu poate 
să exdludă munca cu fiecare tî- 
năr în parte. Mai ales că nici 
în acest domeniu, biroul nu ma
nifestă nici un fel de preocu
pare. Tinerii cu care am stat de 
vorbă au precizat că nu se poate 
spune că ei participă la viața 
organizației, că acționează pen
tru îmbunătățirea activității. Ion 
Dumitrașcu. de pildă, de la 1 
ianuarie și pină în prezent a 
participat la o singură acțiune 
în cadrul organizației : aduna
rea generală din 11 iulie. Cons
tantin Sandu și-a îndeplinit 0- 
bligația de a fi prezent la adu
narea generală în fiecare lună, 
dar nu a mai participat și la 
alte activități. El. ca și alți ti
neri din această organizație, ar 
fi gata să participe la acțiuni 
culturale, sportive, turistice ; nu 
s-a gîndit însă niciodată că ar 
putea fi beneficiar și organiza
tor. totodată, al unor astfel de 
acțiuni.

Cu prilejul discuțiilor indivi
duale^ organizate în pregătirea 
semnării angajamentului so
lemn, mai mulți uteciști, între 
care Ion Puiu, Teodor Lazăr, 
Oprea Barbu, Aurel Marinescu 
au propus să se organizeze sim
pozioane pe teme politice, seri 
de întrebări și Răspunsuri, dez
bateri de etică, șezători literare. 
Dar _ astfel de acțiuni nu-și vor 
realiza scopul educativ dacă 
vor rămîne izolate și vor aborda 
numai fragmentar anumite 
teme. Este nevoie aici și de in
tervenția Comitetului munici
pal Pitești al U.T.C.. în vede
rea organizării în așa fel a ac
tivității acestui colectiv de ti
neri încît toate acțiunile pe 
care le inițiază să fie cuprinse 
într-un sistem unitar, in stare 
să asigure întregii activități oo- 
litico-educative continuitate și 
profunzime.

ADRIAN VASILESCU



Alt EX DA „Scînteia

TELEGRAME tineretului"

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MANESCU, a trimis primului ministru al Guvernului Re
publicii Arabe Siriene, RAHMAN KHLEFAOVI, următoarea tele
gramă :

Numirea Excelenței Voastre în funcția de prim-ministru al Gu
vernului Republicii Arabe Siriene îmi oferă plăcutul prilej de a 
vă adresa cordiale felicitări, cele mai bune urări de fericire per
sonală și de succes în îndeplinirea înaltei misiuni ce v-a fost 
încredințată.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare 
dintre țările noastre vor cunoaște o dezvoltare mereu ascendentă, 
în folosul celor două popoare, al păcii și progresului in lume.
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roma Deibaterile din Camera 
Seputaților pe marginea programului 
guvernamental

Cuvîntul secretarului

Necesitatea statornicirii unui sistem
unitar de reglementare a

Ministrul afacerilor externe, 
George Macovescu, a adresat o 
telegramă de felicitare minis
trului afacerilor externe al Re-

publicii Arabe Siriene, Abdul 
Halim Khaddam, cu ocazia re- 
învestirii «ale în această funcție.

diferendelor din domeniul maritim

PRIMIRE prezentare a scrisorilor sale de 
acreditare.

Cuvîntul șefului delegației române in cadrul 
Conferinței O.N.U. asupra dreptului mării

Marți, 10 august a.c., Constan
tin Oancea, adjunct al minis
trului afacerilor externe, a pri
mit pe Abdullah Khodheir, noul 
ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Irak 
în Republica Socialistă Româ
nia, în legătură cu apropiata

PLECARE
Marți dimineață Yohanan 

Cohen, ambasadorul statului 
Israel, a părăsit definitiv Ca
pitala. încheindu-și misiunea in 
țara noastră.

Centenarul Teatrului 
evreiesc din România

Teatrul evreiesc din România 
a împlinit 100 de ani de exis
tență. La adunarea festivă or
ganizata cu acest prilej, marți, 
la Teatrul Evreiesc de Stat din 
București, au participat repre
zentanți ai organelor de partid 
și de stat, ai unor instituții 
culturale din Capitală și din 
țară, oameni de artă și cultură.

A fost prezent Ion Docți 
Bălan, vicepreședinte al Consi
liului Culturii și Educației So
cialiste.

în cadrul adunării, Franz 
Auerbach? directorul Teatrului 
Evreiesc de Stat, a înfățișat 
momente semnificative din ac
tivitatea acestei instituții care, 
în. decursul existentei sale, a 
adus o însemnată contribuție la 
promovarea unei culturi pro
gresiste, a înaltelor idealuri ale 
umanismului, a militat pentru 
înflorirea culturii in limba na
ționalităților conlocuitoare, du- 
nind in scenă opere cu bogat 
conținut de idei, cu mesaj 
umanist, revoluționar.

Cuvinte de salut au fost 
adresate colectivului institu
ției sărbătorite de Gheorghe 
Dumitru, vicepreședinte al Co'- 
mitetului Executiv al Con
siliului popular al municipiu
lui București, Constantin Mă
ciucă, director în Consiliul 
CuLturii și Educației Socialiste. 
Radu Beligan, artist al poporu
lui. directorul Teatrului Națio
nal „I.L. C-aragiale". Hanz 
Schusnig, șeful secției germane 
a Teatrului de Stat din Sibiu, 
și Simon Surmiefe directorul 
Teatrului Evreiesc de Stat din 
Varșovia.

în încheierea adunării, a fost 
adresată o telegramă C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, in care se spune 
între altele : Colectivul Teatru
lui Evreiesc de Stat din Bucu
rești, cu prilejul aniversării a 
100 de ani de la înființarea 
Teatrului evreiesc în Romania.

vă roagă să primiți cuvintele 
venite din adincul inimii, care 
doresc să exprime nemărgi
nita recunoștință Partidului 
Coaumis: * — - -
său 
personal.
Ceaușescu. pentru 
lele oor-diții de 
create artei si cult 
publica Socialistă 
condiții de care se 
egală măsură $: 
Evreiesc de Stat din

Sintem bucuroși «4. v* raoor- 
tăm că in cei 28 de ani ce acti
vitate ca Teatru Evreiesc oe 
Sat. am prezent#: pe scena 
noastră 143 de premiere cm 
repertoriul autottor.. universal 
și i 
li tai 
țeluri 
varea 
înfrățire i 
oamenikr

R<xnân. Comitetului 
Central $i dumneavoasrt 

tovarășe Nîcoâae 
excepiiona- 
dezvoltare 
rii în Re- 

Romă-.ia. 
bucură in

Teatrul 
București.

liș. cu lucrări care au mi- 
peniru ce4e mai nootie 
•umaniste, pen^u cuiu- 

fromoaseior tradiții de 
faptă și muncâ a 
muncii romăm cu 

cei apar-.mir.d naționali tâtiioc 
conlocuitoare, care formează 
împreună marea familze a 
României socialiste de astăzi.

Asigurăm conducerea parti
dului și stalului nostru, pe 
dumneavoastră. mult stima:e 
tovarășe secretar generaL că si 
in viitor ne vom face neabătut 
datoria promovind. in spiritul 
indicațiilor pe care ni le-ati 
da: la recemu. Congres al edu
cație; poLuce și al eultur.i 
socialiste, o artă mjulletîiă de
idealurile edificării societății 
socialiste și comm.«te. o artă 
militantă. anaaia-A activ in 
opera de formare a orzuio; nou. 
multilateral dezvoltat, o artâ 
care să slujească inaitele idea
luri ale socialismului, răcii si 
prieteniei 
națiuni.

să siujeascâ inaliele idea- 
ale socialismului. oăcii si

Pintre oameni

SPORT • SPORT
• DUPĂ DESFĂȘURAREA 

A TREI RUNDE, în turneul 
internațional masculin de 
șah de la Polanica pe primul 
loc în clasament se află la 
egalitate Mihai Șubâ (Româ
nia) și Miroslav Filip (Ceho
slovacia), cu cîte 2,5 puncte. 
In runda a 3-a, Șubă l-a în
vins pe Knak (R.D. Germa
nă), iar Filip a ciștigat la 
Bueno (Cuba).

• ASTĂZI, PE STADI
ONUL REPUBLICII, cu în
cepere de la ora 11,00, în ca
drul „Cupei balcanice" inter- 
cluburi la fotbal, echipa 
Sportul Studențesc va intil- 
ni în meci retur formația 
bulgară Akademik Sofia. In 
primul joc disputat la So
fia, fotbaliștii bulgari au ob
ținut victoria cu scorul de 
4—2.

*
astăzi, după-amiază, 
ora 17,00 amatorii de 
din Capitală vor putea

Tot 
de la 
fotbal __
urmări pe stadionul „Steaua" 
jocul amical internațional in 
care echipa campioană a 
țării noastre Steaua va în- 
tîlni formația Panathinaikos 
din Atena.

Ieri, pe stadionul Republi
cii. echipa divizionară de 
fotbal Progresul a susținut 
un meci de antrenament in 
compania reprezentativei de 
juniori a țării care sc pregă
tește pentru „Turneul Prie
tenia", programat în Bulga
ria. Progresul a obținut vic
toria cu scorul de 4—1 (2—1)

• ÎN PRIMA ZI A COM
PETIȚIEI internaționale de 
polo pe apă pentru echipe 
de tineret (jucători sub 19 
ani), echipa României a ter
minat Ia egalitate ; 3—3 
(1—1. 0—1. 1—e, 1—1) eu se
lecționata Bulgariei. Unga
ria a învins cu 5—2 Polonia, 
U R.S.S. a întrecut cu 12—2 
echipa secundă a Bulgariei, 
iar Cuba a învins cu 8—6 
Cehoslovacia.

• ASEARĂ LA BRAȘOV 
s-a disputat întîlnirea in
ternațională masculină de 
baschet dintre 
divizionară a țării 
și echipa Quncy 
..Hawks- (S.Uu%.). 
români 
tori cu 
M).

• IN 
continuat 
lui internațional de 
Echipa secundă a României 
a obținut a doua vietorie 
consecutivă, invingind cu 
scorul de 29—IC (16—0) se
lecționata Cehoslovaciei.

• LA INDIANAPOLIS
(Indiana) au început cam
pionatele de tenis ale S.U^A. 
pe terenuri cu zgură. în pri
mul tur. jucătoarele român
ce au obținut frumoase vic
torii. Virginia Ruzici a in- 
vins-o cu ” " " ' _
Vickie Kerr (S.U.A.), Flo
rența Mihai a intrecut-o cn 
6—4, 6—3 pe Betsy Nagelsen 
(S.U.A.), iar Mariana Simio- 
nescu a eliminat-o cu 6—2, 
6—1 pe Linda Thomas
(S.U.A.).

întîlnirea 
masculină 

selecționata 
noastre 
College 

,_____ Jucătorii
au terminat invingâ- 
scorul de 87-71 (44-

ORAȘUL LVOV au 
t meciurile tumeu- 

rugbi.

6—3.

gfnema
MIERCURI, 11 AUGUST

MELODIILE CARTIERULUI: Pa
tria- (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30).

CÎNTECUL COLONADELOR: 
Arta (ora 15,30).

ÎNTOARCEREA LUI MAGEL
LAN: Arta (orele 17,45: 20).

CEI MAI FRUMOȘI ANI: Gră
dina Arta (ora 20).

FILIERA II: Scala (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21); Grădina 
Dinamo (ora 20); București (ore
le 8,45; 11; 13,15; 16; 18,15; 20,30); 
Grădina București (ora 20).

PISICILE ARISTOCRATICE: Ca
pitol (orele 9,45; 11,45; 14; 16.15; 
18,30; 20,30); Grădina Capitol (ora 
20); Eforie (orele 9,30; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,15); Favorit (orele 
9,15; 11.30; 13,45: 16; 18,15: 20,30).

MUNTELE ASCUNS: Floreasca 
(orele 15.30: 18; 20,15)

PROGRAM DE DESENE ANI
MATE: Doina (orele 9,30; 11,15; 
16.30: 18.15).

CĂLĂTORIE TN ANGLIA: Doi
na (orele 13; 14,45: 20).

călărețul CU EȘARFA 
ALBĂ: Lira (orgie 16; 18,15);
Grădina Lira (ora 20,30).

în cadrul dezbaterilor privind 
noile reglementări în domeniul 
maritim sînt examinate proble
mele referitoare la soluționarea 
diferendelor ce ar putea să a- 
pară in procesul interpretării și 
aplicării viitoarei convenții. 
Luînd cuvîntul in cadrul aces
tor dezbateri — care au loc în 
plenara Conferinței O.N.U. asu
pra dreptului mării — Vasil e 
Gliga. adjunct al ministrului 
afacerilor externe, șeful delega
ției române, a subliniat necesi
tatea ca orice diferend să fie 
soluționat potrivit scopurilor si 
prin, c.pii lor Cartei Națiunilor 
Unite fi Declarației cu privire 
la principiile dreptului interna
țional privind relațiile amicale 
Si cooperarea între state. Vor
bitorul a evidențiat importan
ța statornicirii unui sistem uni
tar In acest domeniu. propunmd 
instituirea unei curți de arbi
traj care sâ Demită 1 tuturor 
părților contractante alegerea 
mijloacelor procedurale pentru 
soluționarea acestor probleme 
ce ar putea să apară în curbul 
interpretării și aplicării regle
mentărilor ce se vor adopta.

România apreciază câ siste
mul de soluționare a disputelor 
ce va fi consacrat trebuie să 
aibă un caracter eficient, silu
ind pe primul plan al preocupă
rilor interesul general de a avea 
instituții internaționale capabile

să transpună cerințele rezol
vării — intr-un spirit consec
vent democratic — atit a pro
blemelor care ar putea să apară 
în zonele /maritime de sub ju
risdicția națională a statelor, cî.t 
și a celor din zona internaționa1- 
lă. în lumina exigențelor folo
sirii mărilor și oceanelor în in
teresul comun al întregii uma
nități. Un asemenea sistem, a- 
răta șeful delegației române, 
ar fi de natură să garanteze 
respectarea suveranității, pre
cum și a drepturilor suverane 
ale statelor in zonele maritime 
de sub jurisdicția lor. cit și 
participarea — pe baze egale — 
la rezolvarea eventualelor di
ferende privind prospectarea, 
explorarea și exploatarea re
surselor minerale din zona in
ternațională a teritoriilor sub
marine.

în aceeași ședință plenară au 
mai luat cuvîntul reprezentanții 
Salvadorului. Spaniei, Franței, 
Madagascarului. Tunisiei. Libe
riei, Angliei. Perului, Israelu
lui. Italiei și Bahrainului, care 
au făcut propuneri de îmbună
tățire și simplificare a actuale
lor texte de negociere, cu scopul 
ca ele să reflecte și să țină 
seama în mod corespunzător de 
interesele tuturor țărilor în do
meniul maritim.

Strzelce Opolskie.
R.P. POLONA. Imagine a șantierului noii fabrici de ciment care 

se construiește la Strzelce Opolskie.

Luînd cuvîntul în. cadrul dez
baterilor Camerai Deputaților 
pe marginea programului gu
vernamental, secretarul general 
al Partidului Comunist Italian, 
Enrico Berlinguer, a declarat 
că abținerea. comuniștilor la 
votul pentru acordarea învesti
turii cabinetului democrat-creș- 
tin se explică prin gravitatea 
problemelor țării, care nu mai 
pot tolera absența unei condu
ceri politice. „Responsabilita
tea de a da țării un guvern 
constituie o prioritate a demo
crat-creștinilor, dar și a comu
niștilor — a spus Berlinguer. 
Un vot împotrivă din partea 
P.C.I. ar putea împiedica for
marea guvernului, generînd o 
confuzie politică îngrijorătoare 
in condițiile existenței unor 
probleme a căror rezolvare nu 
admite nici o întârziere". Refe- 
rindu-se 1a programul guverna
mental. vorbitorul l-a calilicat 
drept vag. El a criticat, de ase
menea, faptul că „ușile guver
nului au fost ținute închise par
tidelor care reprezintă intere
sele clasei muncitoare. în pri
mul rînd pentru Partidul 
Comunist".

în intervenția sa, secretarul 
general al Partidului Democrat 
Creștin. Benigno Zaccagnini, a 
admis că votul important acor
dat de electorat comuniștilor la

ultimele consultări naționale 
semnifică necesitatea unei, 
schimbări. El a reafirmat, to
tuși, poziția democrației creș
tine de a n.u accepta formarea 
unei, coaliții guvernamentale in. 
care să fie inclus Partidul Co
munist.

Liderul Partidului Socialist, 
Bettino Craxi, a declarat ca. 
în condițiile in care nici unul 
din partidele politice nu a ob
ținut o majoritate de voturi la 
ultimele alegeri, socialiștii se 
opun dominației unei forma
țiuni politice. Craxi a subliniat 

' necesitatea ca guvernul să re
flecte actualul raport de forțe, 
cu alte cuvinte pozițiile cuce
rite de forțele stângii.

Pentru instaurarea 
unei noi ordini

economice
internaționale

Remaniere
a guvernului sudanez
Prese dintele Sudanului. Ga- 

afar Mohammed El-Numeiry, a 
anur.-ât luni că renunță să e- 
xertte ia p***^*^ timp cu man- 
datul prezidențial 'funcțiile de 

și ministru al 
apărării. în postul de vice
președinte al republicii și de 
președmte ai Consiliului de Mi
niștri a fost numi: actualul pre
ședinte al Adunării Naționale. 
Sayed El Rashid Al Tahtr. iar 
portofoliul apărării a fost in- 
credmțat actualului șef al Sta- 
t-r - Major. Rarh - Mohammed 
Al_ Președinte al Adunării Na
ționale a fort numit Sayed 

Mustafa, fort comisar al 
pc T. Lncjei Khartum- Totodată, 
secretar general al Vniunii So
cialiste Scusan-eze a fost numit 
Abdul Gar.-r. Mohamed Ibra
him. fost m.nistru al agricultu
rii și secretar general adjunct 
al partidului, fe timp ce Man- 
sour Khalid a fort numit asis
tent al președintelui centra 
problemele afacerilor externe.

Declarațies

a primului ministru 
al Jamaicâi

Primul ministry al Jamaicâi. 
Michael Mar/.ey. a Scut o de
clarație in care s-a referit la 
uneie aspecte ale situației din 
țară. El a relevat câ Jamaica 
parcurge în prezent o etapă im
portantă din istoria sa. in ulti- 
mii patru ani în această țară 
fiind întreprinse acțiuni fe ve
derea înfăptuirii unei reforme 
agrare radicale. întăririi secto
rului de stat in industrie și a 
combaterii șomajului. Pe de 
altă parte, el a arătat că Ja
maica ia parte activă la lupta 
pentru pace și progres in lume 
și a evidențiat importanța pe 
care au avut-o pentru această 
țară stabilirea de relații diplo
matice cu țările socialiste si 
dezvoltarea contactelor multi
laterale cu aceste state.

Totodată, premierul iamaican 
a declarat că această orientarea 
guvernului a intimpinat împo
trivirea ohgarhiei locale, a for
țelor reacționare, in generat 
care au inițiat acțiuni teroriste 
și de sabotaj economic, precum 
și diferite alte acțiuni provoca
toare. situația creată silind gu
vernul să introducă starea ex
cepțională. In încheiere. Michael 

iey a spus că. in prezent, 
situația

Aia:
guvernul controlează 
din țară.

Raid rhodesian pe 
teritoriul Mozambicului

Trupele regimului de la Sa
lisbury au pătruns pe teri
toriul Mozambicului — infor
mează agențiile internaționa
le de presă — citind un pur
tător de cuvînt al guvernu
lui Ian Smith. în cursul rai
dului. forțele militare rho- 
desiene au ucis peste 300 de 
patrioți Zimbabwe și aproxi
mativ 30 de soldați mozam- 
bicani.

o oc notes
Cazul Seveso

în urmă cu 150 de ani, în notele sale de călătorie, Stendhal 
denumise Italia „grădina Europei". Nu aceeași frumoasă com
parație este valabilă și astăzi. în Italia, îndeosebi in provin
ciile nordice (triunghiul Milano — Genova — Torino) cerul 
deasupra marilor centre urbane nu mai este senin, iar mult 
cintatele riuri cu ape limpezi au devenit veritabile canale de 
drenaj in aer liber. Bineînțeles că poluarea nu este un feno
men specific Italiei, ci tuturor concentrărilor haotice de în
treprinderi din lume, acolo unde cele mai elementare măsuri 
ar.:ipoluare nu sint luate.

Dar iată că in Italia, abia încheiat „cazul". (mai bine zis 
procesul) Montedison și al „noroaielor roșii", a apărut un 
nou caz. mult mai grav : „cazul Seveso". La 10 iulie, deasu
pra orășelului Seveso, din apropiere de Milano, a fost sem
nalat in obișnuiții nori de fum răspindiți de uzina chimică 
situată ia periferia localității, un gaz foarte toxic, dioxina, un 
defoliant puternic. în afara efectului imediat pe care l-a avu' 
asupra plantelor. gazul a provocat moartea animalelor mici 
și a pisărilor. Iar zilele trecute, neliniștea a crescut și mai 
mult deoarece au fost semnalate și cazuri de îmbolnăvire sau 
moarte a unor animale mari. Peste 30 de persoane au fost 
spitalizate, pe corpul mai multor copii cu apărut ulcerații 
iar aeclarațule medicilor nu au făcut decit să sporească ne- 
inirea. Se consideră că substanța emanată pe coșurile uzinei 
chimice din Seveso poate avea efecte canceri
gene pentru ficat și rinichi după mai mulți ani de la conta
minare, la femeile insărcinate existind pericolul nașterii unor 
copii cu malformații. Martori oculari descriu atmosfera 
de pensei ee domnește in rindul locuitorilor . Micile între
prinderi au fost inchise, majoritatea populației, in primul 
rind cea așa-numita zonă A, din apropierea uzinei, fiind 
evacuată în alte localități. Toți cei care pleacă în grabă pun 
aceeași întrebare „pe cind intoarcerea ?u, întrebare la care 
deocamdată nu se poate da un răspuns sigur.

.Asnwijtrafia locală a votat un credit de 500 milioane da 
lire pentru a se face față problemelor pe care le ridică eva- 
cuarea locuitorilor dtn întreaga zonă contaminată (localitățile 
Seveso, Meda, Cesano Mademo) și găsirea unor soluții me- 
nite să reducă gradul de toxicitate al regiunii, iar guvernul 
italian a aprobat un fond de urgență de 40 miliarde lire. S-au 
prc?-s ptnă acum trei soluții. Folosirea luminii puternice și a 

oazelor ultraviolete, o acțiune biologică prin intermediul micro- 
organismelor și, mai ales, aratul pămintului la o adincime de 
20 de centimetri și arderea tuturor plantelor, fructelor etc., in 
cuptoare speciale la o temperatură de 800—1000 de grade (o 
temperatură mai scăzută ar antrena multiplicarea dioxinet). 
Comisia guvernamentală creată special pentru decontamina
rea zonei a decis că terenul respectiv va fi înconjurat cu 
un gard metalic și acoperit cu foi din material plastic. 
Se estimează că pagubele in ceea ce privește culturile agri
cole se ridică la peste un miliard de lire.

Si, in timp ce la Seveso se pregătește demontarea uzinei 
eh: mice, un alt caz de poluare este pe cale să apară in 
altă extremitate a Italiei, in Sicilia. O mică localitate. Priolo, 
cu 12 000 de locuitori, unde sint instalate mai multe uzine 
chimice și petrochimice, este amenințată cu evacuarea din 
cauza nivelului insuportabil atins de poluarea atmosferei. Pe 
o rază de 30 de kilometri, in centru aflindu-se Priolo, sint 
concentrate două rafinării, o fabrică de ciment, o uzină pe
trochimică, una de obținerea magneziului și alta de îngrășă
minte chimice, fiind gata de dare in folosință și o centrală 
termică. Apa mării a prins culoarea roșiatică, un strat gros 
de pudră albă acoperind solul și făcind imposibilă orice cul
tură agricolă.

De fapt, in asemenea cazuri de poluare, nu numărul mare 
c. obiectivelor industriale este determinant, ci faptul că nu 
sint luate măsurile necesare împotriva poluării. Multe con
duceri ale unor firme preferă mai degrabă să plătească a- 
menzi decit să construiască instalațiile necesare de purificare 
și filtrare, să amenajeze locuri pentru depozitarea deșeurilor. 
Nu este decit obișnuita goană după profituri in această dez
voltare industrială necontrolată care nesocotește pericolul ee 
amenință sănătatea omului.

RODICA ȚEPEȘ

cii“ (partea a 2-a). 22.10 24 de 
ore. 22,30 închiderea programului.

ORĂȘENII : Central (orele 16 ; 
18,15 : 20,30).

ORAȘUL VĂZUT DE SUS: Bu- 
cegi (orele 16; 18).

AMORUL VRĂJITOR: Grădina 
Bucegi (ora 20).

LUPTĂTORUL DIN NEW OR
LEANS: Luceafărul (orele 9;
11,15; 13.30; 16; 16.15; 20.30); Fes
tival (orele 9: 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45); Grădina Festival (ora 
19.45) ; Parc Hotel (ora 20).

ROMANȚA PENTRU O CO
ROANA: Excelsior (orele 9: 11,15; 
13.30; " ----- ----- ‘

9:

16; 18,15; 20,3u) ; Victoria
(orele 9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30); Grădina Luceafărul (ora
20).

DOI BĂRBAȚI IES LA RĂ
PORT:: Buzești (orele 9; II,15;
13.30; 16; 18,15).

HAIDUCII: Cotrocenl (orele 10; 
12: 14; 16: 18; 20).

COMISARUL PIEDONE LA 
HONG-KONG: Feroviar (orele
8,30; 11; 13.30: 16; 18; 21); Melodia 
(orele 9: 11.15: 13.30; 16: 18,15;
20.30); Modern (orele 8.30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 20,45); Grădina
Modern (ora 20).

PRIETENII MEI. ELEFANȚlIl 
Ferentari (orele 19.30; 16: 19).

INSTANȚA AMINA PRONUN
ȚAREA: Flacăra ' ----------
20).

OPERAȚIUNEA 
Lumina (orele 
15.45: lt: 29.15).

DOUA BUNICI 
CANTA: Flamura (ora 9).

TEXAS DINCOLO DE RlU: Fla
mura (orele 15.45; 18; 20); Aurora 
(orele 9; 11.15: 13.30; 15,45; 18;
20); Grădina Aurora (ora 20,15); 
Tomis (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 
18.15: 20.30); Grădina Tomis (ora 
»).

CIRC ÎN CIRC: Timpuri Noi 
orele 9: 12; 15.15 ; 19) ; Volga
(orele 9.30; L2J0; 16; 19).

PAPILLON: Miorița (orele 9:
12,15; 16; 19,15); Giulești (orele 10; 
16: 19)

CAPRICIILE MĂRIEI: Gloria 
(orele 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30); 
Grădina Titan (ora 20,30).

PROGRAM DE DESENE ANI
MATE: Cosmos (orele 14.30; 16.30).

DINCOLO DE POD: Dacia (ore
le 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

(orele 15.30; 18;
..MONSTRUL-: 
•; 11,15; 13,30;

PENTRU O VA-

EVADAREA: Drumul Sării lo
vele 15.30; 18; 20.15).

CONTELE DE MONTE CRISTO: 
Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20.15).

ZIDUL: Moșilor (orele 15,30; 18; 
20).

B. D. INTRA ÎN ACȚIUNE: 
Grădina Moșilor (ora 20).

AVENTURILE CELOR TREI 
MUZICANȚI: Popular (orele 16; 
18: 20).

ELIXIRUL TINEREȚII: Munca 
(orele 15,45; 18; 20.15).

CONVERSAȚIA : Viitorul (ore
le 15.30; 19; 20,15).

NOI AVENTURI CU TOM $T 
JERRY : Central (orele 10 : 12 ; 
14 ;) Pacea (orele 14,30 ? 16,30).

MISIUNE PRIMEJDIOASA: Pa
cea (orele 18,30; 20,30).

EXPLOZIA: Unirea (orele 16; 
18); Grădina Unirea (ora 20).

MIHAI VITEAZUL: Rahova (ora 
16,30).

FRAȚI DE CRUCE: Progresul 
(orele 15,30; 17,45; 20).

CAVALERII TEUTONI: Vitan

(orele 15; 18); Grădina Vitan (ora 
20).

CASA DE LA MIEZUL NOPȚII: 
Csingași (ora 17).

PROGRAMUL 1

9.00 Teleșcoală. 10,00 Festivalul 
filmului muzical la TV. „Poves
tirile lui Hoffman". ' ' 
11.45 
16,00 
limbă rusă. 17.00 Telex. 17,05 En
ciclopedie pentru tineret. 17.30 
Săptămîna muzicală. Prezintă A- 
drian Dieterle. 17,50 Scena. Pre
zintă Liliana Zenne. 18,10 Trage
rea pronoexpres. 18,20 Cîntece de 
seară. 18.50 Tribuna TV. — Revistă 
social-politîcă. 19,20 1001 de seri. 
19.30 Telejurnal. 20.00 Revista eco
nomică TV. 20,30 înainte și după 
Nefertiti. 21,05 Festivalul filmului 
muzical la TV. : „Sunetul muzl-

______  11,40 Telex, 
închiderea programului. 

Teleșcoală. 16,30 Curs1 de

Coordonarea democratică din Spania
se pronunță pentru o ruptură cu trecutul

franchist, negociată cu guvernul
Gruparea de opoziție din Spa

nia — Coordonarea democratică 
— a apreciat, intr-un comunicat, 
dat publicității luni seara In
Madrid. că amnistia r3-----
recent de către regele 
Carios reprezintă 
ment important pe 
tinderii naționale", 
crețul de amnistie 
cune. dintre care 
grave". ~

“a la 
decretată 

j Juan 
„un eveni- 

calea des- 
dar că de- 
conține „la- 

__ _ _____ unele sint 
grave". Comunicatul sublinia
ză. în acest sens, că numeroși 
deținuți politici basci și mili- 
tanți ai mișcării muncitorești 
continuă să rămînă în închisori, 
câ exilații întîmpină obstaco
le în calea reîntoarcerii lor în 
Spania, iar militarii amnistiați 
nu au fost autorizați să se re
integreze în armată.

Coordonarea democratică — 
relevă comunicatul ■— va con
tinua sâ ceară o amnistie tota
lă și exercitarea deplină a tu
turor libertăților democratice, 
inclusiv libertatea de acțiune 
pentru toate partidele politice, 
fără excepție.

într-o altă declarație, dată 
publicității in aceeași zi. cele 
14 partide și formațiuni din Co
ordonarea democratică, între ca
re și partidele comunist și socia
liste, se pronunță pentru o rup
tură cu trecutul franchist ne
gociată cu guvernul, in vede
rea inițierii unui proces con
stituant, sub controlul unui gu
vern provizoriu de largă 

•prezentare democratică.
tru aceasta, declarația 
întreaga opoziție spaniola de
mocratică. în special mișcările 
naționaliste și regionaliste care 
nu au aderat la Coordonare, să 
se regrupeze intr-o mișcare u- 
nitară, pentru ca negocierile cu 
guvernul să poată fi purtate de 
către un nou organism politic.

care să poată vorbi în numel« 
întregii opoziții.

Astfel. Coordonarea democra
tică a propus ca reprezentanții 
opoziției să se întrunească la 
Madrid la 4 septembrie in ve
derea constituirii noului orga
nism, iar negocierile cu guver
nul să înceapă imediat după 
formarea acestuia.

„A venit momentul de a 
acționa concret pentru ins
taurarea noii ordini econo
mice internaționale, singura 
in măsură să asigure, atît ță
rilor dezvoltate, cît și țărilor 
în cura de dezvoltare, un e- 
chilibru politic necesar păcii 
în lume, respectului suvera
nității națiunilor și demni
tății omului’4 — a declarat 
președintele Republicii Togo, 
Gnassimbe Eyadema, într- 
un interviu acordat ziarului 
alger ian „El Moudjahid4,> 
Arătînd, în acest context, că 
„dialogul Nord-Sud, început 
de cîteva luni, a pus cu cla
ritate problema deteriorării 
termenilor de schimb în de
trimentul lumii a treia", 
președintele togolez a rele
vat importanta colaborării 
statelor In curs de dezvol
tare.

,Saliut-5“ a început experiențele
de fotografiere a atmosferei

re- 
Pen- 

invită

pe scurt
• HĂ DAM, vicepremier al 

Consiliului Administrativ, mi
nistrul afacerilor externe al 
R.P.D. Coreene, care a efectuat 
o vizită în Cambodgia, ca trimis 
special al președintelui Kim Ir 
Sen, a fost primit de Khieu 
Samphan, președintele Prezidiu
lui de Stat al Cambodgiei De
mocratice. Agenția A.C.T.C. re
latează că, cu acest prilej a a- 
vut loc o convorbire în cadrul 
căreia a fost reafirmată solida
ritatea dintre cele două guverne 
și popoare.

• UN purtător de cuvînt mi
litar a anunțat că fostul gene
ral, Antonio de Spinola s-a 
reîntors, marți, la Lisabona. 
Imediat după sosirea sa la ae
roport, organele polițienești 
l-au condus pe Spinola la în
chisoarea Caxias, unde va fi 
reținut la dispoziția autorităților 
militare.

• COMANDAMENTUL tru
pelor britanice din Irlanda de 
nord a anunțat că mobilizează 
suplimentar - 1 400 de rezerviști 
pentru a efectua serviciu în a- 
ceastă provincie. Hotărirea a fost 
motivată prin recrudescența 
violențelor in Ulster. în special 
în capitala provinciei Belfast, 
unde incepind de la sfîrșitul 
săptăminii trecute s-au produs 
grave tulburări, au avut Ioc ex
plozii și s-au înregistrat schim
buri de focuri.

PROGRAMUL 2

28.00 O viată pentru o idee : E- 
msl Pop (1897—1974). 20.30 Melodii 
populare. 20.45 Roman-foileton : 
„Țăranii-*. — Episodul IV — 
„Nunta-. 21.35 Telex. 21.40 Armo
nii intime. Enesciana. 22,15 închi
derea programului.

Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor) : SINT SUFLET ÎN SU
FLETUL NEAMULUI MEU — 
spectacol de sunet și lumină — 
ora 20.30; Teatrul Giulești (la 
Sala Columnei de la Muzeul de 
istorie a R.S.R.): DE LA STRĂ
BUNI PÎNA LA TINE — orele 11 
și 12; Teatrul Evreiesc de Stat: 
TEVIE LĂPTARUL — ora 19,30; 
Ansamblul „Rapsodia Română": 
FRUMOASA EȘTI, PATRIA MEA 
— ora 18,30; Teatrul „C. Tănase" 
(Grădina Boema): E NEMAIPO
MENIT — ora 19,30.

La bordul stației orbitale 
„Saliut-5" au început, la 9 au
gust, experiențele de fotogra
fiere a atmosferei Pămîntuluiîn 
infraroșu.

Experiențe asemănătoare, in
formează agenția ’ TASS, au fost 
efectuate și de la bordul stației 
,.Saliut-4“. După prelucrarea 
datelor recepționate, oamenii de 
știință sovietici au ajuns la 
concluzia că izvorul de bază al 
radiațiilor infraroșii, ce vine din 
straturile superioare ale atmo
sferei, il constituie oxidul de 
azot. Specialiștii presupun că 
oxidul de azot se formează în 
urma descompunerii fluxului 
de particule corpusculare ale 
Soarelui.

Telescopul în infraroșu de pe 
„Saliut-5", cu ajutorul căruia se 
efectuează fotografierea at-

mosferai, este' superior celui de 
pe „SaliujM". Oglinzile tele
scopului , focalizează .radiațiile, 
care sînt apoi fixate pe peliculă 
și în „memorie", ddpă'cafe in- 
formația este transmisă spre 
Pămînt.

înainte de începerea experi
mentului, cosmonauții Boris 
Volînov și Vitali Jolobov au o- 
rientat stația orbitală, îndrep- 
tînd instalația de fotografiere 
spre discul Soarelui, la apus, și 
au menținut stația ,.Saliut-5“ în 
această poziție pe toată durata 
experienței.

în timpul antrenamentelor e- 
fectuate anterior la sol, cei doi 
cosmonauți sovietici s-au pre
gătit îndelung pentru aceste 
experiențe la Institutul de fizică 
al Academiei de Științe a 
U.R.S.S.

Nori de dimensiuni considerabile
înconjoară vulcani de pe planeta Marte
indică fotografiile transmise de r,Viking-2“

Experți de la Centrul de con
trol din Pasadena (California) 
au anunțat marți că nori de 
dimensiuni considerabile în
conjoară vulcani de pe planeta 
Marte, în. timp ce în .zona ca
ntoanelor a fost detectată cea
ță în straturi groase. Aceste 
amănunte au fost descifrate cu 
ajutorul mai multor fotografii 
de o calitate remarcabilă trans
mise de sonda spațială „Viking- 
2".

După cum a declarat dr. Geo
ffrey Briggs de la „Jet Pro
pulsion Laboratory", spre deose
bire de norii tereștri, cei 
înconjoară planeta Marte 
mai puțin denși și cu
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care 
sînt 

spații

mari între ei, fiind după cît se 
pare sezonieri (apar doar pri
măvara și vara). Sub efectul 
vîntului. care suflă cu o vite
ză de peste 200 km pe oră, a- 
cești nori dau impresia unor 
uriașe vîrtejuri în zona vulca
nilor.

Se crede că lanțul de Munți 
Tharsis, din care se ridică pa
tru vulcani giganți, ar fi aco
perit de pături groase de nori, 
în cea mai- mare parte a zilei 
martiene, a declarat dr. Briggs. 
Virfurile acestor vulcani — mat 
înalte decît toți cei de pe Pă- 
mint — sînt vizibile în aceste 
fotografii, depășind cu circa 
5 000 metri nivelul norilor.

• CELE MAI FRUMOASE MUSTĂȚI ALE ANULUI. Acest 
titlu, acordat de tradiționalul concurs din localitatea siciliană 
Montemesola, a revenit de această dată, după i o „dominație" 
italiană de doisprezece ani, concurentului grec Nicolas Stassi- 
nos. Atenianul s-a prezentat in fața juriului cu niște mustăți 
de 60 de centimetri lungime, obținînd 97 de puncte (din 100 
posibile). Fe locul doi s-a clasat campionul anului trecut, ma
iorul de artilerie în retragere Giovanni Bianchi cu 87 de puncte. 
Italienii și-au menținut în schimb supremația -la categoria 
„mustăți asiatice" (criteriu esențial: lungimea), mustățile re
prezentantului lor, Cataldo Conta, atingînd 96 de centimetri!

• JACQUES COUSTEAU ȘI ARHEOLOGIA SUBMARINĂ. Cu- 
noscutul oceanograf francez, care efectuează cercetări arheolo
gice submarine din însărcinarea statului elen, a făcut o nouă 
descoperire. în largul portului Heaklionl echipa sa a dat de 
resturile galerei franceze „Therese" din flota regelui Ludovic 
al XIV-lea. Oamenii-broască de pe „Calypso" au descoperit la 
bordul epavei mai multe schelete, platouri de argint, arme și 
alte obiecte. „Therese" fusese scufundată în anul 1668 în timpul 
linei expediții antiotomane • SECETA Și CURSELE DE CAI. 
Din cauza secetei persistente care afectează Anglia, tradițio
nalele curse de cai de la Epsom se vor’ desfășura anul acesta 
în altă parte, la Kempton Park. Datorită absenței precipitații
lor, gazonul de la Epsom se află în stare necorespunzătoare 
și legea asupra secetei interzice utilizarea apei pentru stro
pitul spațiilor verzi • ClND CONDUCTELE DE GAZE EXPLO
DEAZĂ. O conductă pentru gaze naturale a explodat în apro
piere de localitatea Calhon, din statul american Louisiana, pro
rocind moartea a șase persoane. Explozia a creat un crater 
avlnd o adincime de nouă metri și a fost resimțită pe o 
rază de peste șase kilometri. Flăcări înalte de 60 de metri 
au ars timp de aproape o oră, distrugînd două locuințe din 
apropiere. Un purtător de cuvînt al companiei „United Gas 
Pipeline- a declarat că accidentul ar fi fost provocat de tre
cerea întîmplătoare a unui motocompresor prin zona în care 
se afla îngropată conducta • OXIGEN PENTRU RIURI. Scă
derea nivelufui apelor rîurilor din Franța, ca urmare a sece
tei, a determinat, între altele, o creștere a concentrației de sub
stanțe poluante cu efecte extrem de nefavorabile asupra fau
nei și florei acvatice. Pentru remedierea acestei situații, oame
nii de știință francezi au propus și aplicat experimental o 
nouă metodă destinată să ducă la sporirea procentului de oxi
gen în apele rîurilor. Metoda constă în amplasarea, pe fundul 
albiilor rîurilor, în zonele cele mai puternic afectate, a unor 
tuburi de plastic prin care se pompează oxigen în apă. Acest 
dispozitiv a fost aplicat chiar pe Sena, conductele respective 
fiind legate de trei instalații producătoare de oxigen. Se apre
ciază că punerea în aplicare a acestui plan la nivelul întregii 
țări ar costa circa cinci milioane franci. ;
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