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ConUnuind tradiționalele si rodnicele intilniri romârtliiani la cel mai înalt niiiel, ieri a început

NICOLAE CEAUȘESCU IN BULGARIA
O nouă manifestare a legăturilor 
frățești dintre România și Bulgaria, 
a dorinței comune de a dezvolta 
tolaborarea dintre țările noastre 

vecine și prietene, in interesul ambelor 
popoare, al cauzei păcii și socialismului 

in lume
Marți după-amiază a sosit la 

Varna tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, care, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, face o vizită de priete
nie în R.P. Bulgaria, la invitația 
tovarășului Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
însoțit de tovarășii Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Nicu Ceaușescu, membru al 
Biroului C.C. al U.T.C., ți de alte 
persoane oficiale.

De la granița româno-bulgară, 
elicopterul prezidențial a fost 
escortat de o formație de elicop
tere a Forțelor armate ale R.P. 
Bulgaria.

Aeroportul internațional al ora
șului Varna era împodobit sărbă
torește cu portretele tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, 
cu drapele de stat ale României 
și Bulgariei. Pe un mare panou era 
scrisă urarea „Bine ați venit, to
varășe Ceaușescu !“.

La coborîrea din elicopter, to
varășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu sînt în- 
tîmpinați cu deosebită cordialitate 
de tovarășul Todor Jivkov și Lud
mila Jivkova, președintele Comite
tului de Artă și Cultură al R. P. 
Bulgaria, care le urează bun venit 
pe pămîntul bulgar. Tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
se îmbrățișează cu căldură.

La aeroport se afla tovarășul 
Emil Bobu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, aflat la odihnă 
în R.P. Bulgaria.

Era prezent ambasadorul Româ
niei la Sofia, Trofin Simedrea.

Un grup de fete în costume na
ționale oferă înalților oaspeți ro
mâni frumoase buchete de flori.

După intonarea imnurilor de stat 
ale României și Bulgariei, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jiv
kov au trecut în revistă garda de 
onoare aliniată pe aeroport.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu le 
sînt prezentate persoanele oficiale 
bulgare aflate pe aeroport : Boris 
Velcev, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
Ivan Mihailov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Bulgar, Pe- 
tar Tancev, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al R.P. Bulga
ria, Todor Stoicev, membru su
pleant al Biroului Politic, prim-se- 
cretar al Comitetului județean de 
partid Varna, Ognian Doiriov, se
cretar al C.C. al P.C. Bulgar, și alte 
persoane oficiale, împreună cu so
țiile.

Numeroși oameni ai muncii din 
Varna, între care grupuri de tineri 
muncitori în salopete albastre, pre- 
zenți pe aeroport, flutură stegu- 
lețe române și bulgare, scandează 
„Drujba, mir“ — „Prietenie, pace!'1, 
„Vecina drujba!" — „Veșnică prie
tenie !“.

Cei doi conducători de partid și 
de stat primesc defilarea gărzii de 
onoare.

După ceremonia de la aeroport, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și To
dor Jivkov iau loc într-o mașină 
deschisă, escortată de o gardă de 
motocicliști. Coloana oficială se în
dreaptă spre Euxinovgrad, reședin
ța rezervată oaspeților români. Sînt 
străbătute marile bulevarde ale 
orașului, împodobite cu drapele și 
portretele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, cu ură
rile „Slava P.C.R. !“, „Trăiască prie
tenia româno-bulgară !“, „Salut fră
țesc poporului român !“. Zeci de mii 
de locuitori salută cu deosebită 
căldură pe tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, ovațio
nează îndelung.

Coloana oficială se oprește în 
piața centrală a orașului, urjde un
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Convorbiri între tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov

Marți seara, la palatul Euxinov
grad, de lîngă Varna, au început 
convorbirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Ro
mânia, și Todor Jivkov, prim-se- 
cretar al C.C. al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele Consi

liului de Stat al R.P. Bulgaria.
In timpul convorbirilor, cei doi 

conducători de partid și de stat 
s-au informat reciproc despre ac
tivitatea pe care o desfășoară 
P.C.R. și P.C.B. în construirea so
cietății socialiste. Au fost exami
nate, de asemenea, raporturile bi
laterale, exprimîndu-se satisfacția 

față de evoluția pozitivă a acestor 
relații de prietenie și colaborare 
frățească, precum și dorința comu
nă de a lărgi și aprofunda legătu
rile dintre România și Bulgaria în 
interesul ambelor popoare, al cau
zei păcii și socialismului în lume. 
Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Irigarea culturilor — mijloc Im
portant de sporire a recoltelor — 
constituie, alături de recoltarea ce
realelor, principala lucrare agricolă 
de sezon. Ploile căzute zilele aces
tea în Cimpia de vest, in cea a Ol
teniei sau Burnazulul au acoperit 
nevoia de apă a plantelor pentru 
cîteva zile. In Bărăgan, Dobrogea 
si Moldova, rezervele de apă din sol 
sînt mici? Și aceasta în condițiile în 
care vegetația înaintată a plantelor, 
completată cu momentul formării 
rodului, a atins stadiul fiziologic 
în care e nevoie de cea mai mare 
cantitate de apă. Iată de ce. mai 
ales acum și în următoarele zile, 
irigarea culturilor trebuie să consti
tuie o preocupare de prim ordin 
pentru conducerile unităților agrico
le, pentru organele și organizațiile 
de partid. Subordonată acestui o- 
biectiv major, perioada care urmează 
trebuie transformată într-o adevăra
tă campanie în care să fie mobilizate 
la udări toate mijloacele de care 
dispun unitățile agricole, toată 
populația de la sate, pentru ca pre
tutindeni unde pămîntul este înse
tat să se asigure apa necesară plan
telor.

In majoritatea sistemelor de Iri
gații, ca urmare a aplicării corecte 
a udărilor și a regulilor agrotehnice, 
plantele se dezvoltă bine. Extraor
dinara capacitate de mobilizare a 
țărănimii noastre, dovedită mai ales 
in momentele hotărîtoare pentru 
producția agricolă, se înscrie în șirul 
tradiției de hărnicie și bună chibzuia
lă de care au dat totdeauna dovadă 
oamenii ogoarelor. Cu atît mai mult 
astăzi — cînd dispunem de sisteme 
de irigații ce cuprind aproape 1,8 
milioane hectare — participarea tu
turor locuitorilor satelor la efectua
rea udărilor constituie o datorie pa
triotică, o obligație • de prim ordin.

în cimpia de sud și de vest se
cerișul s-a încheiat sau este pe ter
minate. S-au încheiat, de asemenea, 
și lucrările de Întreținere a cultu
rilor. Cea mai mare parte a forței 
de muncă a satelor este acum dis
ponibilă și poate fi deci mobilizată 
la irigații. Nici un moment nu tre
buie să se piardă din vedere că 
răspunderea pentru producția agri
colă revine tuturor cetățenilor care 
locuiesc la cate. Tocmai de aceea,

COTE (NALTE DE CREȘTERE 
A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII

în cinstea apropiatei 
zile a minerului și a 
sărbătoririi zilei de 
23 August, colectivele 
de muncă din indus
tria extractivă a jude
țelor Hunedoara și 
Alba au realizat su
plimentar, de la Înce
putul anului, o pro
ducție globală în va
loare de peste 50 mi
lioane lei. Cea mai 
mare parte a acestui 
spor s-a obținut pe 

seama creșterii pro
ductivității muncii, ca 
rezultat al îmbunătăți
rii organizării produc
ției în subteran și la 
uzinele de preparare. 
Se evidențiază forma
țiile de lucru de la 
Exploatarea minieră 
Deva, care au genera
lizat metoda de ex
tracție In subetaje și 
au asigurat funcțio
narea cu randament 
sporit a mașinilor de

încheierea vizitei in R. P. Bulgaria 
a primului ministru al Guvernului Republicii

Socialiste România, Manea Mănescu
ÎN PAGINA A VI-A

organizațiilor de partid de la sate, 
primăriilor comunale le revine înda
torirea de a mobiliza pe toți locui
torii comunelor la desfășurarea unor 
vaste acțiuni de combatere a secetei.

Obiectivul fundamental trebuie 
să-1 constituie exploatarea sisteme
lor de irigații la capacitatea maximă 
proiectată, stabilirea unui regim de 
funcționare a stațiilor de pompare 
astfel incit unitățile agricole să poa
tă uda efectiv 20 de ore din 24. Aceas
ta constituie o problemă esențială 
pentru realizarea recoltelor sporita 
prevăzute a se obține pe terenurile 
din aceste sisteme. Peste 85 Ia sută 
din suprafața amenajată pentru iri
gații se află tocmai în zona lipsită 
de precipitații. Or, dacă avem în 
vedere că din acestea 80 la sută sînt 
cultivate cu plante prăsitoare, iar 
restul cu culturi succesive, rezultă 
că pe mare parte din suprafața ara
bilă a țării pot fi obținute, în aceas
tă toamnă, recolte sigure. Iată de 
ce nici un efort nu trebuie consi
derat prea mare, acum cînd e vor
ba de aplicarea la timp și corectă 
a udărilor. Este pozitiv faptul că, 
pe ansamblul sistemelor de irigații, 
programele de udări au fost reali
zate pînă în prezent în proporție de 
95 la sută. Raportat la aceeași pe
rioadă a anilor trecuți, putem spune 
că acest procent înseamnă un pro
gres apreciabil. Nu îndeajuns însă 
pentru a ne putea declara mulțu
miți. în cooperativele agricole din 
județele Teleorman. Ilfov, Dolj. Tul- 
cea, Vrancea, Iași. Neamț, Vaslui 
ș.a. nu s-au scos in cîmp sau nu se 
folosesc nici jumătate din utilajele 
de udare. Săptămînal, ca urmare a 
lipsei de echipament, nu se irigă 
aprogpe 50 000 hectare. De la înce
putul anului, alte aproape 100 000 
hectare nu au primit apă din cauza 
neasigurării forței de muncă. De la 
specialistul din unitatea agricolă 
pină la directorul general al direcției 
agricole, de la aceștia pină la mem
brii tuturor formațiilor de lucru tre
buie să se înțeleagă că economia na
țională. întreaga societate așteaptă 
acum, de pe suprafețele amenajate 
pentru irigații, sporuri de recoltă pe 
măsura eforturilor materiale și fi
nanciare făcute de «tatul nostru in 
acest scop.

(Continuare In pag. a Il-a) 

încărcat și transport 
din subteran, obținînd 
pe această cale o creș
tere a productivității 
muncii cu peste 14 la 
sută față de prevederi. 
De asemenea, munci
torii, tehnicienii și in
ginerii ' unităților din 
Poiana Ruscăi. apar- 
ținînd întreprinderii 
miniere Hunedoara, au 
realizat o productivi
tate superioară sarci
nilor de plan. (Ager- 
pres).

Dineu în onoarea tovarășului
Nicolae Ceausescu si a tovarășei Elena Ceausescu

9 9 9 9

Marți seara, primul secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Bulga
ria, tovarășul Todor Jivkov, a ofe
rit un dineu în cinstea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al P.C.R., președintele Republi
cii Socialiste România, și a tovară
șei Elena Ceaușescu.

La dineu au participat, din par
tea română, tovarășii Emil Bobu, 
membru al Comitetului Politic E- 
xecutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, care se află la odihnă în 
R.P. Bulgaria, Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului

Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Nicu Ceaușescu, mem
bru al Biroului C.C. al U.T.C., 
precum și celelalte persoane ofi
ciale care îl însoțesc pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu în 
vizita de prietenie, iar din partea 
bulgară, tovarășii Boris Velcev, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.C.B., Ivan Mihai
lov, membru al Biroului Politic, 
Petar Tancev, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Todor Stoi
cev, membru supleant al Biroului 
Politic, prim-secretar al Comitetu
lui județean da partid Varna,

Toastul tovarășului 
Todor Jivkov

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Stimată tovarășă Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși și prieteni români,
Permiteți-mi să exprim mulțumirile noastre, ale 

Comitetului Central, ale Consiliului de Stat și deose
bita mea satisfacție pentru că vă aflați, în prezent, în 
Bulgaria.

Această vizită este tradițională pentru că între noi 
a devenit o practică deosebit de utilă ca, anual, cel 
puțin o dată, să ne întîlnim fie pe pămîntul bulgar, fie 
pe pămîntul românesc. Această tradiție, pentru mine 
șl tovarășii mei apropiați, pentru Comitetul Central, 
pentru tovarășii care participă la această masă, are 

(Continuare in pag. a IlI-a) 

Ognian Doinov, secretar al C.C. al 
P.C.B., Gheorghi Giagarov, vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Ludmila Jivkova, președintele Co
mitetului de Artă și Cultură, și 
alte persoane oficiale.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
de caldă prietenie, tovarășii Todor 
Jivkov și Nicolae Ceaușescu au 
rostit toasturi.

★
In cadrul dineului, un grup de 

artiști bulgari au prezentat un fru
mos program de cîntece și dansuri.

Toastul tovarășului 
Nicolae Ceausescu

Dragă tovarășe Todor Jivkov,
Dragi tovarăși și prieteni bulgari,
Aș dori să încep prin a vă mulțumi pentru invita

ția ce mi-ați adresat-o de a face această vizită prie
tenească și de odihnă în Bulgaria prietenă.

Este adevărat că întîlnirile noastre au devenit tra
diționale și că fiecare întîlnire, convorbirile pe care 
le avem contribuie la dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și colaborare între partidele și popoarele 
noastre.

Dar aș putea spune că, de fapt, ele nu fac decît să 
continue relațiile tradiționale, străvechi dintre po
poarele noastre. Anul viitor vom sărbători, și unii, și 
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Din zori și pini in noapte toate combinele 
în lanuri pentru a încheia grabnic secerișul

Județul Vrancea a încheiat recoltarea
într-o telegramă a- 

dresată Comitetului 
Central al Partidului 
Comunist Român, to
varășului Nicolae 
Ceausescu, Comitetul 
județean Vrancea al 
P.C.R. raportează că 
mecanizatorii, coope
ratorii și specialiștii 
din agricultura acestei 
zone au reușit să în
cheie, la 27 iulie a.c., 
lucrările de recoltare 
a păioaselor pe în
treaga suprafață cul
tivată.

Vă raportăm. Iubite 
tovarășe Nicolae

Ceaușescu — se spu
ne în telegramă — că 
ritmul de lucru pe 
care l-am realizat in 
acest an este superior 
perioadelor 
re. fiind o 
directă a 
respectării 
indicațiilor 
voastră de 
concomitent cu recol
tarea lucrările de eli
berare a terenului, a- 
rături și însămînțări.

Vă încredințăm, sti
mate tovarășe secretar 
general, că și de a- 
ceastă dată am luat

anterioa- 
consecintă 

aplicării și 
întocmai a 

dumnea- 
a efectua

toate măsurile ce se 
impun pentru pregă
tirea temeinică a 
campaniei de toamnă, 
astfel ca lucrările a- 
cesteia să se desfă
șoare intr-un timp cit 
mai scurt, eliminînd 
pierderile de produc
ție, iar prin rezulta
tele bune pe care spe
răm să le obținem în 
viticultură și pomicul
tură, la cultura po
rumbului, în legumi
cultura. să ne sporim 
contribuția în progre
sul și prosperitatea 
României socialiste.

viLCEA: Exemplul fruntașilor
arată că se poate și mai bine
Ora 5.30 dimineața. La sediul Trus

tului S.M.A. din județul Vîlcea începe 
o nouă zi de muncă. Ora atit de ma
tinală nu constituie o excepție. In 
fiecare zi, la această oră, se ia legă
tura prin radio cu toți directorii și 
inginerii șefi ai consiliilor intercoo
peratiste. Se analizează operativ vi
teza de lucru realizată în ziua pre
cedentă, gradul de folosire a trac
toarelor și mașinilor, se stabilesc mă
surile necesare pentru Înlăturarea 
defecțiunilor. In mai puțin de o ju
mătate de oră se formează o imagine

exactă a mersului lucrărilor în toate 
unitățile. Suprafețele recoltate in 
consiliile intercooperatiste Măciuca, 
Băbeni, Făurești, Orleștl sînt aproape 
sau peste cele planificate. Totuși, 
realizările de ansamblu puteau fi 
mai bune. De ce nu sînt 7 Pentru că 
din cele 186 combine Ci și C, au 
funcționat numai 146. Presele de ba
lotat paie au randament prea mic da
torită defecțiunilor care apar in 
timpul exploatării. Din această cauză 
s-a creat un decalaj mare între su
prafețele recoltate și cele eliberate

de paie. Imediat se stabilesc măsu
rile ce vor fi luate. Radioconferința 
se încheie și munca începe.

— Am adoptat acest sistem de 
lucru, deoarece condițiile naturale 
din județul nostru impun cunoașterea 
exactă, operativă a situației din fie
care unitate, o mare mobilitate în 
folosirea mijloacelor mecanice — ne 
spune tov. Teodor Popescu, directo
rul' Trustului S.M.A. Cele 20 000 ha 
cultivate cu grîu sînt împărțite in 
1 618 parcele. Deci, zilnic, în fiecare 
unitate, combinele trebuie mutate cel 
puțin o dată de pe o tarla pe alta, 
uneori la distanțe destul de mari. Ca 
atare, organizarea muncii are o im
portanță deosebită.

Intr-adevăr, mutarea operativă a 
combinelor de pe o solă pe alta, re
ducerea timpului de staționare, în
lăturarea imediată a defecțiunilor 
sînt probleme hotărâtoare pentru gră
birea secerișului. Mecanizatorii se 
dovedesc oameni harnici și atunci 
cînd au asigurate condițiile necesare 
recoltează zilnic suprafețe mari. La 
cooperativa agricolă Ștefănești, com- 
binerul Nicolae Florescu obține ade
vărate recorduri la recoltare. El este 
urmat de unul din tovarășii săi d» 
muncă, Nistor Gheorghișan.

Descărcarea din mers a combine
lor este o operație mai greu de rea
lizat, cere un plus de îndeminare și 
atenție pe parcele mici, unde se 
fac multe întoarceri. După cum am 
văzut însă se pot găsi soluții și în 
acest caz., Totul depinde de preocu
parea și spiritul de inițiativă al oa
menilor : mecanizatori, specialiști, 
conducători de unități. Diferențele 
existente de la o unitate la alta în 
ce privește ritmul de lucru sînt de
terminate tocmai de felul cum se fo
losește fiecare minut al zilei. La mar
ginea unei parcele a cooperativei a- 
grieole Ionești, de pe care griul s-a 
strins, zărim o combină Cs. In a-

propiere nici un om. în sfîrșit, 11 în- 
tilnim pe Ion Munteanu, mecanicul 
de întreținere al secției de mecani
zare. „Combina trebuie mutată pe 
altă parcelă, ne spune acesta. Trimit 
imediat un tractor acolo". Revenim 
peste cîteva ore. Combina nu fusese 
încă mișcată. Și la Ionești sînt com
biner^ ca Dumitru Pătru, de pildă, 
care recoltează zilnic mari cantități de 
griu. Eforturile făcute s-ar materia
liza în rezultate mult mai bune 
dacă nu s-ar irosi ore prețioase. „Ni
ciodată nu am reușit să recoltez mai

mult de 10 tone de grîu pe zi, întru- 
cit nu se asigură un număr suficient 
de saci — ne-a spus Mihai Necula, me
canizator pe o combină Cs la coope
rativa agricolă Orlești. Zilnic pierd 
cîteva ore buhe de lucru din această 
cauză".

Este clar că se poate realiza mal 
mult. Pentru aceasta trebuie ca me
todele de muncă ale fruntașilor să 
fie generalizate.

Ion TEODOR

bacău: Se recoltează repede, 
dar paiele se string încet

în județul Bacău, din cauza prelun
girii perioadei de coacere a grîului, 
actuala campanie de recoltare a în
ceput cu o întîrziere de 10—12 zile 
față de anul trecut. „Această situație 
ne obligă să âcționăm cu maximă o- 
perativitate ca să strîngem la timp și 
fără pierderi recolta de griu — ne 
spunea tovarășul Dumitru Găină, di
rectorul direcției agricole. Pentru ca 
încă din primele zile să atingem rit
mul de lucru planificat, au fost luate 
măsuri ca toate mijloacele mecanice 
să fie folosite acolo unde griul a 
ajuns la maturitate. în acest scop s-a 
organizat o amplă acțiune de redistri
buire a combinelor de la consiliile 
intercooperatiste din nordul județului 
către cele din sud. Pe lingă mijloace
le de recoltare pregătite de stațiunile 
noastre de mecanizare, am primit în 
ajutor încă 80 de combine „Gloria" 
din județul Buzău, care au intrat în 
brazdă încă din prima zi de cînd am 
sosit. Avem astfel condiții ca in cel 
mult 10 zile bune de lucru să înche-

iem recoltarea grîului pe cele 49 400 
ha cultivate în cooperativele agricole".

Urmărim pe teren desfășurarea 
lucrărilor.

In aparatul de emisie-recepție sa 
aude vocea unui dispecer de la trus
tul S.M.A., care anunță : „Primul lot 
de 11 combine „Gloria" venite în aju
tor din Buzău au intrat in județ. Pa
tru combine au fost dirijate către 
S.M.A. Sascut. Luați măsuri să intre 
direct In lan. Asigurați mijloace de 
transport". Ordinul este scurt și se 
trece imediat la îndeplinirea lui. Două 
combine au fost trimise la C.A.P. 
Sascut Tîrg și două la C.A.P. Sascut 
Sat, care au suprafețe mai mari de 
recoltat. După o oră, cînd ajungem 
pe terenurile C.A.P. Sascut Tîrg, gă
sim in brazdă cele două combine ve
nite în ajutor.

în județul Bacău există 10 000 ha 
cultivate cu grîu, situate pe terenuri 
nemecanizabile, cu pante mari. în 
toate unitățile agricole care au ase
menea terenuri au fost constituite din

La zi în INVESTIȚII
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Mai mull spirit coiistructiv di» partea 
constructorilor de obiective agrozootehnice
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Racoltarea griului la C.A.P. Sascut-Tirg, |udețui BacOu

pentrutimp echipe de cooperatori 
recoltarea manuală a griului. Pentru 
a nu se produce pierderi de recoltă 
prin scuturare, direcția agricolă a in
dicat ca pe terenurile nemecanizabile 
secerișul să înceapă mai devreme, 
cînd lanurile au ajuns in faza de pîr- 
gă. Subliniem acest lucru deoarece în 
unele cooperative agricole, cum sînt 
Viforeni și Pîncești-Bacău, care au 
170 ha și respectiv 130 ha cu grîu pe 
terenuri nemecanizabile, recoltarea 
manuală nu se desfășoară In ritmul 
prevăzut. Comandamentele locale și 
consiliile de conducere din aceste u- 
nități au datoria de a-i mobiliza pe 
toți cooperatorii la recoltarea ma
nuală a grîului 
nemecanizabile.

Dacă în ansamblu, după primele 
.zile de la declanșare, se poate spune 
că secerișul griului se desfășoară cu 
intensitate, nu la fel stau lucrurile și 
în ceea ce privește eliberarea terenu
lui de paie. In multe unități agricole, 
încă din start s-au creat decalaje 
mari între suprafețele recoltate, cele 
eliberate de paie și cele însămințate 
cu culturi duble care sînt foarte mici. 
Pe directorul S.M.A. Răcăciuni, tova
rășul Constantin Popescu, l-am găsit 
în cîmp meșterind cu alți doi meca
nici la o presă de balotat paie : „Dis
pozitivele de legat baloții cu ață nu 
dau rezultate — ne spunea directo
rul. De asta am rămas în urmă cu 
balotatul. Ne-ar fi de mare ajutor 
dacă Întreprinderea producătoare — 
I.M.A.I.A. Năvodari — ar trimite un 
delegat care să asigure asistență teh
nică la funcționarea preselor în tim
pul campaniei". Se semnalează faptul 
că stațiunile de mecanizare din ju
deț nu au asigurat decit jumătate 
din necesarul de sirmă pentru lega
rea baloților. Iată două probleme 
care necesită o soluționare promptă.

Irigarea 
culturilor
(Urmare din pag. I)

de pe terenurile

Aurel PAPAD1UC

Se poate spune că, paralel cu desfășurarea lucrărilor agricole de vară, 
în agricultură are loc și o bătălie contracronometru a constructorilor. Munca 
lor pentru înălțarea noilor obiective agrozootehnice prevăzute în planul de 
stat se înscrie în amplul efort de dezvoltare și modernizare a bazei tehnico- 
materiale a agriculturii noastre. Desfășurarea lucrărilor pe șantierele agro
zootehnice constituie tema anchetei noastre în județele Bacău, Timiș și Dolj.

O primă informație de la inginerul 
Mihai Comănescu, șeful comparti
mentului investiții de la direcția ge
nerală pentru agricultură și industrie 
alimentară din județul Bacău. „Se 
cuvine reliefat — preciza inter
locutorul — că în mod sistematic bi
roul comitetului județean de partid 
analizează stadiul realizării investiți
ilor, respectarea graficelor de punere 
în funcțiune a obiectivelor agrozo
otehnice. Activiști de partid sprijină 
concret, la fața locului, conducerile 
șantierelor pentru întărirea ordinii și 
disciplinei în muncă, respectarea cu 
rigurozitate a măsurilor tehnice, a in
dicilor de calitate spre a se preveni 
deficiențele pe parcursul execuției 
construcției, pentru întărirea colabo
rării dintre constructori și beneficiari 
în special în ce privește aprovizio
narea tehnico-materială și asigu
rarea forței de muncă. Ca urmare, 
s-a asigurat depășirea planului va
loric șl a planului de construcții- 
montaj pe primul semestru al anu
lui, s-au creat condiții pentru a pune 
în funcțiune înainte de termen o se
rie de capacități agrozootehnice im
portante".

Acest optimism al șefului compar
timentului de investiții avea să fie 
confirmat la fața locului, pe șantiere.

Cele mai concludente exemple de 
muncă bine făcută le oferă construc
torii de pe șantierele celor două fer
me de creștere a vacilor de la Ar- 
deoani și Parincea, care vor fi date 
în exploatare cu 2—3 luni înainte de 
termen. La Parincea, datorită orga
nizării exemplare a lucrărilor, asigu
rării din timp a documentației tehni
ce, hărniciei și priceperii constructo
rilor, planul de construcții-montaj pe 
prima jumătate a anului în curs * 
fost depășit cu 67 la sută.

Corelarea eforturilor constructori
lor cu cele ale furnizorilor de utilaje 
reprezintă în momentul de față o 
condiție esențială pentru realizarea și 
darea in funcțiune la termen a obiec
tivelor agrozootehnice. în județul 
Timiș se fac eforturi apreciabile in 
această direcție. In același timp insă, 
nu puține sînt situațiile cînd avansul 
luat de constructori riscă să devină 
Ineficient din cauza neasigurării unor 
utilități sau utilaje strict necesare. 
Constructorii complexelor de îngră- 
șare a mieilor de la cooperativele a- 
gricole Fibiș și Voiteni, de exemplu, 
pe baza depășirii graficelor de exe
cuție inițiale, s-au angajat să dea în 
funcțiune aceste capacități în cursul 
lunii septembrie, în loc de sfîrșitul 
anului. In asemenea îngrășătorii, așa
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® 0 inOVUțiC care se ap!ică dejă eu bune rezultate a fost 

realizată, în perioada practicii de vară, de către trei studenți de la 
Facultatea de electrotehnică a Institutului politehnic din Iași (anul II, 
grupa 3 204). Inovatorii Mirza Mitică, Micu Ionel și Niculiță Sorin, care 
au efectuat practica în cadrul secției mecano-energeticff de la I. M. 
„Nicolina" — Iași, au realizat un dispozitiv de magnetizare la frînele 
electromagnetice. (Constantin Ripă, muncitor. I. M. „Nicolina" — Iași).

® în jurul blocurilor din cartierul Mănăștur, Cluj-Napoca, 
există frumoase spații verzi, bine îngrijite de locatari. Ceea ce deran
jează însă este prezența în jurul unora dintre aceste spații verzi 
a sîrmei ghimpate, menită, zice-se, să le protejeze. Fără să mai vorbim 
de aspectul neprietenos al acestor garduri cu ghimpi, problema pre
zintă și alt aspect. în jurul blocurilor se joacă multi copii care, 
mici și neatenți fiind, se înțeapă, se zgîrie în aceste sîrme ruginite. 
Nu există oare o altă soluție, mai puțin periculoasă, de împrejmuire 
a acestor terenuri ? (Mihai Mitea, str. Micuș, nr. 8, bloc A 10, ap. 28, 
Cluj-Napoca).

10. ap. 28,

® COCSarii de Ia *ntrePrlnderea „Victoria“-Călan, mobilizați 
de edilii locali, au efectuat în timpul liber peste 800 de ore de muncă 
patriotică pentru amenajarea unei zone de agrement pe malul drept 
al Streiulul. Ajutați și de alți cetățeni din localitate, în patru zile ei 
au dat în folosință noul obiectiv. Acum se lucrează la construirea unui 
bazin de înot pentru copii. (Iosif Crasca, muncitor, întreprinderea 
MVictoria“-Călan, județul Hunedoara).

® PiCtOni I Re?ulile d® circulație sînt. Indubitabil, făcute pen
tru a fi respectate atît de șoferi, cit și de cetățeni. Nu încercați Insă, 
ca, respectînd aceste reguli, să traversați strada prin locul distinct 
marcat cu linii albe paralele („zebră") aflat în fața Spitalului nr. 2 
C.F.R. — București. Rar șofer care să reducă viteza In această inter
secție și 
angajați 
Civil) să 
aceasta.

de edilii locali, au efectuat in timpul liber peste 800 de ore

cum s-a prevăzut, mieii urmează să 
stea pe grătare de lemn. Dar grăta
rele făcute de I. F. Bocșa nu co
respund normelor de calitate, avind 
elemente subdimensionate, la distan
țe neuniforme etc. Iată o situație 
care demonstrează necesitatea întă
ririi spiritului de răspundere care tre
buie să caracterizeze întreaga activi
tate legată direct sau indirect de 
realizarea investițiilor. în acest sens 
se cuvine subliniată și cerința 
stabilirii priorităților in executarea 
diferitelor obiective în concordanță 
cu desfășurarea fluxului tehnologic 
al producției. Ne referim, între altele, 
la șantierul complexului de îngrășare 
a taurinelor de la Dudeștii Noi, unde, 
pe ansamblu, volumul fizic al lucră
rilor este depășit, dar numai datorită 
realizării halelor destinate fazei a 
doua a fluxului tehnologic. In schimb, 
hala pentru creșterea vițeilor cu care 
ar urma să înceapă procesul de pro
ducție este abia la fundație. Cauza 
acestei situații nefirești este întirzie- 
rea documentației tehnice, care a fost 
predată constructorului abia la sfîrși- 
tul lunii iunie.

Realizarea ritmică a lucrărilor, po
trivit graficelor de execuție stabili
te, punerea în funcțiune la termene
le prevăzute a noilor capacități de 
producție sînt cerințe primordiale 
ale activității de zi cu zi a construc
torilor. Mai multă atenție se cere a- 
cordată construirii cu prioritate a 
obiectivelor care condiționează reali
zarea planului de producție în ultima 
parte din acest an și în anul viitor. 
O analiză a stadiului execuției, fă
cută cu tov. Achim Nicu, responsabil 
cu investițiile în cadrul direcției ge
nerale pentru agricultură din județul 
Dolj, duce la concluzia că o serie de 
obiective în stadiu avansat de con
strucție pot fi date în funcțiune la 
termen sau chiar pot fi devansate. 
Constructorii de pe șantierul de la 
complexul avicol Pielești au mani
festat din plin spirit constructiv, 
realizînd la timp lucrările la noile 
hale destinate creșterii puilor de car
ne. Și totuși, din cauza neasigurării 
eleveuzelor și altor utilaje, care n-au 
fost contractate pentru a fi livrate 
decit în lunile septembrie-decembrie 
a.c., obiectivele respective nu pot fi 
date în funcțiune. Incertitudini exis
tă și în asigurarea utilajelor pentru 
viitoarele ferme de vaci de la Poiana 
Mare, Gîngiova, Moțăței și Dănești.

Pot fi înlăturate aceste neajunsuri? 
Indiscutabil, da ! Acesta este răs
punsul pe care l-am primit din partea 
beneficiarilor și chiar din partea 
constructorilor. Esențial este, pentru 
accelerarea lucrărilor, ca beneficia
rii și constructorii să-și unească efor
turile, să caute soluții imediate la 
toate problemele în suspensie, dove
dind întreaga răspundere în apli
carea măsurilor stabilite.

C. BORDEIANU
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Intreprinderea de confecții 
Focșani

CONTRACTELE, 
PROMPT ONORATE

„Etalon, calitate, milimetru, 
secundă" — așa se intitulează 
inițiativa pornită în întrecerea 
socialistă și generalizată în toa
te sectoarele de producție ale 
întreprinderii de confecții din 
Focșani. Pentru realizarea o- 
biectivelor acestei inițiative 
muncitorești — oglindă a preo
cupărilor întregului colectiv de 
muncă pentru realizarea unei 
producții sporite și de înaltă 
calitate, pentru folosirea rațio
nală a materiilor prime și ma
terialelor — muncitorii, ingine
rii și tehnicienii întreprinderii 
Înscriu zi de zi noi succese pe 
graficele întrecerii. De la în
ceputul anului, de exemplu, 
aici s-a realizat o producție 
globală industrială mai mare cu 
peste 97 milioane lei față de 
aceeași perioadă din anul tre
cut. Creșterea producției se ba
zează în exclusivitate pe depă
șirea productivității muncii. A- 
ceste rezultate demonstrează 
eficienta măsurilor tehnieo-or- 
ganizatorice aplicate pe întregul 
flux de producție. în vederea 
organizării raționale a muncii la 
toate fazele și operațiunile de 
lucru. întăririi disciplinei și 
răspunderii, ridicării continue a 
calității. Diversificarea sorti
mentului de fabricație a stat me
reu în centrul preocupărilor co
lectivului întreprinderii din 
Focșani, 
mestru. 
aproape 
marcate 
ternă pentru 
ganța lor. 
de altfel, și solicitările 
pentru export.
sută din producția întreprinde
rii fiind destinată clientilor din 
mai multe țări ale lumii. (Dan 
Drăgulescu).

întreprinderii 
Numai în primul se- 
beneficiarii au primit 

300 de produse noi. re- 
pe piața externă și in- 

calitatea și ele- 
Acest lucru explică, 

sporite 
aproape 90 la

La întreprinderea de perdele și tricotaje din Pașcani

Sortiment variat de

tot mai rari aceia dispuși să oprească atunci cînd văd pietoni 
în traversare. Propun ca un agent de circulație (îmbrăcat 
încerce, cu prudenta cuvenită, bineînțeles, să 
(Nicolae Musceleanu, muncitor. București).

• Un lan de grîu,!n 8Uprafată de clrca 150
C.A.P. Niculițel, ferma Parcheș, județul Tulcea. a fost

se convingă de

ha, proprietatea
_____ _______T, ,_____________ _  . salvat de la In

cendiu de^cîțiva’ trecători. Mai ’precis,' este vorba de trei destoinici an
gajați ai Direcției județene P.T.T.R. — Tulcea și de alți doi de la 
I.C.I.L. Tulcea, care tocmai treceau pe șosea (drumul național Tulcea- 
Gaiați) în clipa izbucnirii incendiului. Cauza focului : un muc de 
țigară aruncat la întîmplare pe șosea, care, purtat de vint, a produs 
incendiul. (Vasile Bărbătescu, din grupul de pompieri al județului 
Tulcea).

Colectivul de muncă 
de la întreprinderea 
de perdele și tricotaje 
din Pașcani obține 
realizări deosebite în 
producție. Astfel, de 
la începutul anului și 
pînă acum aici s-a ob
ținut peste prevederile 
de plan o producție în 
valoare de 6.8 milioa
ne lei. Acest spor a 
fost realizat pe seama 
creșterii productivității 
muncii. Harnicul co
lectiv de aici se pre
ocupă constant de îm
bunătățirea calității

produselor, fapt ce a 
determinat suplimen
tarea contractelor de 
export la multe din 
articolele aflate în 
fabricație, cum ' sînt, 
de exemplu, tunicile și 
cămășile fine din țesă
turi poliamidice, impri
mate In culori vii. Ur
mare firească, planul la 
export al întreprinderii 
a fost depășit în primul 
semestru al anului cu 
10 la sută. In aceste 
zile s-au introdus în 
fabricația de serie di
verse sortimente de

produse
lenjerie solicitate de 
firme comerciale din 
Anglia. Astfel, numă
rul modelelor de con
fecții din tricotaje fine 
simple și asortate cu 
dantelărie (între care 
ca noutăți pentru se
mestrul II se înscriu 
bluzele din tricoturi 
scămoșate) a ajuns Ia 
aproape 400. întreprin
derea din Pașcani re
alizează și un mare 
număr de modele de 
perdele și de regu
lă imprimate. (Manole 
Corcaci).

Cu aceeași răspundere trebuie ac
ționat in fiecare unitate, in fiecare 
fermă agricolă pentru efectuarea 
unor udări de calitate, pentru întro
narea unei ordini și discipline rigu
roase în acest domeniu. Subliniem 
aceasta lntrucit în condițiile unui 
deficit de apă, ale scăderilor de 
debite ce le înregistrează prin
cipalele riuri ale țării, proble
ma folosirii cu chibzuință a apei ca- . 
pătă dimensiuni cu totul noi. Iată 
de ce trebuie luate toate măsurile 
pentru ca apa pompată pe canalele j 
de irigații să ajungă la rădăcina 
plantelor, pentru ca nici o cantitate 
să nu se irosească. In acest context, 
introducerea în activitatea de irigații 
a unui sistem organizat de suprave
ghere constituie una din obligațiile 
primordiale ale fiecărei conduceri de 
unitate agricolă. Rezultate bune se 
obțin acolo unde sînt constituite e- 
chipe operative de intervenții care 
controlează și asigură buna funcțio
nare, zi și noapte, a tuturor utila
jelor. Din sondajele efectuate pe 
teren de specialiștii centralei de re
sort rezultă însă că sint puține u- 
nitățile care au trecut la organiza
rea unui asemenea sistem de con
trol. Drept 
te cazurile 
tîlnite fie 
Sărite, fie 
tronsoane, 
administrată 
turile se dezvoltă inegal. în 
le unități agricole din județul 
cea, din lipsa echipamentelor de u- 
dare sau a forței de muncă, s-a tre
cut la udarea culturilor direct de la 
hidranți. Ca urmare, s-a produs o 
mare risipă de apă.

Condițiile climatice din această 
vară impun ca in fiecare unitate a- ■ 
gricolă să fie Identificate și utiliza
te toate sursele de apă posibile — „ 
riuri, pîriuri, lacuri, bălți — să se 
facă foraje în vederea folosirii pînzei 
freatice. Acolo unde nu există ame
najări pentru irigații trebuie să se 
treacă la efectuarea udărilor cu orice 
mijloace aflate la indemîna lucrăto- - 
rilor din agricultură — cisterne, bu- 
toaie. găleți ș.a.

îndeplinirea exemplară a progra-, 
mului de irigații face imperios ne
cesar ca organizațiile de partid de 
la sate, consiliile populare comuna
le să acționeze hotărît pentru orga- > 
nizarea temeinică a muncii, să asi- - 
gure participarea la executarea lu
crărilor de irigare, la întreaga mun- j 
că de udare a culturilor a tuturor 
locuitorilor de la sate. Să facem to
tul pentru a potoli setea de apă a 
plantelor, oriunde și oricînd este ne- - 
voie, pentru a asigura pe această 
cale obținerea recoltelor sporite pre
văzute.

consecință, sînt frecven- 
cînd pe cîmp pot fi în- 
aspersoare blocate 
îmbinări incorecte 
astfel îneît apa 

neuniform, iar

sau. 
Intre 
este 
cui- " 

une- 
Tul-

Apa dulce de izvoare
e de viafă dătătoare, dacă...

Stihurile unei vechi poezii popu
lare de prin părțile Clujului grăiesc : 
„Apa dulce de izvoare / Pentru cerbi 
și căprioare / E de viață dătătoare / 
Cine-o bea, capul nu-1 doare"... Și 
clujenii nu se pot plînge de lipsa 
unor asemenea izvoare limpezi cum 
e cristalul. Măsurătorile și analizele 
complexe efectuate în mod sis
tematic de către Laboratorul de 
hidrochimie din Cluj-Napoca de
monstrează privilegiul de care se 
bucură locuitorii din această parte a 
tării de a dispune de multe aseme
nea izvoare „de viață dătătoare".

In ultimii ani, în cadrul unor ame
najări hidroenergetice, au fost adu
nate, izvor cu izvor, toți afluenții 
rîurilor Someșul ~ 
Rece, formîndu-se 
senilor, un imens 
lare de circa pa
tru milioane me
tri cubi apă. O 
apă rece și lim
pede. motiv pen
tru care este 
strict interzis nu 
numai îmbăiatul, 
ci și pescuitul și 
canotajul pe acest 
lac. 
pele trec prin si
tele 
re — o creație tehnică de presti
giu a specialiștilor români — și este 
transportată apoi spre municipiul 
Cluj-Napoca prin două mari ar
tere subterane. Ținând seama de 
dezvoltarea municipiului și de nece
sitățile altor localități de pe traseu, 
stația de tratare și conductele își Vor 
spori capacitățile in acest cincinal. 
Nu peste multă vreme vor bea apă 
bună din Apuseni — via Cluj-Na
poca — și cetățenii orașului Gherla.

Dar pe cit de cristalină și pură 
este apa în amonte de Cluj-Napoca, 
pe atît de încărcată de impurități 
este în aval, cu consecințe bine cu
noscute. pe o lungime de cîteva zeci 
de kilometri. Este și constatarea la
boratorului de hidrochimie amintit, 
care efectuează analiza apelor de su
prafață de pe teritoriul întregului ju
deț, precum și a apelor reziduale din 
rețeaua orașului și din sursele indus
triale.

— Impurității apei in aval de Cluj- 
Napoca — ne spune tovarășul Gri- 
gore Chetrean, inginerul-șef al Gru
pului întreprinderilor de gospodărie 
comunală și locativă a județului — 
i Șe va pune capăt în curînd prin 
darea in funcțiune a unei mari stații 
de epurare mecanică și biologică, ast
fel incit apele vor reintra curate in 
albia Someșului Mare.

Vizităm șantierul noii stații de e- 
purare mecanică și biologică. Uria
șele grătare, stația de pompare, de- 
cantorul primar și cel secundar sint 
de pe acum gata să primească apele, 
să le purifice. Se fac ultimele lucrări 
la. finisări, la amenajări de drumuri, 
de căi de acces După stadiile fizice, 
lucrarea ar putea fi dată in funcțiu-

Cald și Someșul 
în buza Apu- 
lac de acumu-

ne foarte curînd, iar însoțitorul nos
tru, inginerul Leonida Truța, șeful 
secției ape de la Grupul întreprinde
rilor de gospodărie comunală și lo- 
cativă, ne asigură că se depun toate 
eforturile in acest sens.

In cadrul vastului Program națio
nal privind gospodărirea apelor și a- 
menajările hidrografice, in întreg 
județul Cluj s-au luat măsuri și se 
fac lucrări pentru protecția apelor, 
pentru utilizarea lor organizată atît 
pentru populație, cit și pentru nece
sitățile industriei și agriculturii. Do
vadă a acestor preocupări o consti
tuie fondurile mari de investiții pen
tru amenajări hidroenergetice pe So
meșul Mic și amenajări hidrografice 
pe Someșul Mare. în raza orașului 
Dej. în același timp s-au construit 
noi stații de epurare, a fost mărită

De aci, a-

unei stații

semenea, nesatisfăcătoare capacitatea 
stației de epurare de la combinatul 
de pielărie și încălțăminte „Clujea
na". ca și a instalațiilor de la cres
cătoriile de porci din Bonțida 
Jucu.

Ce spun reprezentanții acestor 
nități 1

— De curînd a fost aprobată 
vestiția pentru mărirea capacității 
stației noastre de epurare, așa că 
vom putea acționa mai eficient pen
tru reducerea poluării — ne asigură 
tovarășul inginer Gheorghe Mărin- 
ceanu, directorul combinatului de 
pielărie și Încălțăminte „Clujeana".

— Este adevărat — se justifică to
varășul inginer Iuliu Oșanu. directo
rul întreprinderii de medicamente 

nu avem încă o 
depozitarea nămo
lului. Acum cîți- 
va ani ne-a fost 
repartizat un te
ren la Căpuș 
pentru amenaja
rea acesteia, peni 
tru care am chei-" 
tuit fonduri im- 
portante cu do- i 
cumentația. Dar 
autorizația ne-a 
fost retrasă, pe ~ 

motiv că localitatea Căpuș face parte ... 
din zona turistică a județului. Ne-a 
fost repartizat alt teren în raza co
munei Cara, am solicitat și pentru 
aceasta studii și documentații. Deci, 
va mai dura.

Alături de aceste cauze — să le 
zicem obiective — aflăm că mai sint 
serioase neglijente în exploatarea 
instalațiilor antipoluante existente, 

ultima vreme — ne spune 
Dorin Ioniță, inspector al 
de gospodărire a apelor — 
nevoiți să aplicăm amenzi

„Terapia" — că 
platformă pentru

PROIECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR — 
RĂSPUNDERE A PREZENTULUI FATĂ DE VIITOR

mari de trata- capacitatea celor existente. Este vor
ba, in principal, de punerea in func
țiune a instalațiilor de epurare de la 
Săvădisla, de la exploatările miniere 
Căpuș și Aghireș, a unor stații si
milare în orașul Gherla, la între
prinderea de medicamente „Tera
pia", la întreprinderea „Unirea" din 
Cluj-Napoca, la Combinatul de ce
luloză și hîrtie din Dej. întreprinde
rea chimică Turda, complexele de 
creștere și îngrășare a porcilor din 
Bonțida și Jucu. Sint în curs de con
strucție sau vor începe, in acest cin
cinal, alte importante lucrări desti
nate protecției apelor. Astfel, stația 
de epurare de pe Arieș va purifica 
apele reziduale din Turda și Cimpia 
Turzii. Se lucrează Intens la mărirea 
stației de la Gherla, iar viitoarea 
stație de epurare mecanică de la Dej, 
împreună cu cea biologică de la 
combinatul de celuloză și hirtie, vor 
contribui la oxigenarea apelor riului 
Someșul Mare și la refacerea faunei 
piscicole.

— Si totuși, mai există și vor mal 
exista o vreme agenți poluanți ai a- 
pelor — constată, cu amărăciune, to
varășul inginer Anton Alexa, direc
torul Oficiului județean de gospodă
rire a apelor. Cel mai mare poluator 
continuă să fie întreprinderea „Te
rapia". Aici, instalațiile stației de e- 
purare nu funcționează corespunză
tor din pricina neevacuării nămolu
lui. Conducerea întreprinderii tără
gănează amenajarea unei platforme 
pentru 
odată, 
pentru 
ția de 
ar fi nitro-etil-benzenul, care trebuie 
neutralizați prin ardere. Este, de a-

depozitarea nămolului. Tot- 
trebuie luate măsuri ferme 
a se evita pătrunderea In sta- 
epurare a unor poluanți, cum

Ci

u-

in-

— In 
biologul 
Oficiului 
am fost 
pentru o serie de neglijențe. Astfel, 
întreprinderea „Electrometal" din 
Cluj-Napoca a deversat în canal cia
nuri de la atelierul de acoperiri me
talice, o fermă a întreprinderii agri
cole de stat a deversat substanțe to
xice intr-uri afluent al unui rîu mai ., 
■mare, iar întreprinderea de produse 
cosmetice „Farmec" — ape reziduale 
insuficient purificate de detergenți.

Iată cum cristalinele izvoare ale ■ 
Munților Apuseni Sînt afectate de al
terări de către unele unități econo- - 
mice, lnregistrindu-se abateri și în
călcări ale Legii privind protecția 
mediului ambiant. Fără Îndoială, ac- 
ționlndu-se pentru accelerarea lu
crărilor de Investiții, concomitent cu 
aplicarea de măsuri pentru înlătura-, 
rea 
vie 
reu 
dul 
bea, capul nu-1 doare".

«genților poluanți, izvorul de apă 
al Apusenilor trebuie să tie me- • 
limpede, așa cum le cîntă rapso- 
de stihuri populare : „Cine-1

Al. MUREȘAN 
corespondentul „ScînteU*
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VIZITA DEPKIETENIE fl TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU IN BULGARIA

Convorbirile oficiale dintre cei doi președinți

Toastul tovarășului 
Todor Jivkov

Toastul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu Primire tradițională, prietenească

(Urmare din pag. I)

o importanță deosebit de mare 
pentru dezvoltarea relațiilor de 
prietenie dintre țările noastre ve
cine, dintre partidele și popoa
rele noastre. într-adevăr, dăm o 
înaltă apreciere acestei tradiții 
și o vom continua și în vii
tor. Fiecare întîlnire a noastră 
a însemnat pași importanți îna
inte în dezvoltarea relațiilor bul- 
garo-române, aduce noi și noi com
ponente la prietenia dintre parti
dele și țările noastre. Fără îndoia
lă că și această vizită pe care o 
faceți acum, convorbirile începute 
astăzi și pe care le vom continua 
miine au o deosebită importanță. 
Am vrea să rămîneți mai mult la 
noi sau să ne încredințați că veți 
veni din nou în Bulgaria.

în ce privește Bulgaria, dorim o 
dezvoltare mai mare a relațiilor 
noastre economice, culturale, în 
alte domenii, a relațiilor dintre 
partidele, țările și popoarele noas
tre.

Tovarăși, noi, în Bulgaria, ur
mărim activitatea partidului și ță
rii dumneavoastră. Comuniștii 
bulgari, poporul nostru se bucură 
de succesele mari obținute de po
porul român în dezvoltarea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate, de succesele care continuă să 
le obțină comuniștii români,, oa
menii muncii, sub conducerea 
P.C.R., în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru înde
plinirea hotărîrilor Congresului al 
XI-lea al P.C.R.

Aceste realizări ne bucură și le 
urăm noi și noi succese în activi
tatea lor pentru înflorirea Româ
niei vecine socialiste.

Vreau să declar ,că conducerea 
partidului nostru și-a concentrat 
toate eforturile pentru îndeplinirea 
hotărîrilor Congresului al XI-lea 
al partidului nostru: Ca o coinci
dență, poporul român îndeplinește 
hotărîrile Congresului al XI-lea al 
P.C.R., iar noi — hotărîrile Con
gresului al XI-lea al P.C.B. Noi 
am avut apoi plenara din- iulie, 
care a pus multe sarcini în fața 
noastră. Chiar în aceste condiții, 
privim cu și mai mare optimism

Primire călduroasă la
Varna

(Urmare din pag. D

grup de tineri în costume naționa
le oferă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, potrivit obiceiului, pîi- 
ne și sare. Grupuri folclorice exe
cută dansuri din diferite regiuni 
ale Bulgariei.

Asemenea manifestări de bucu- 

îndeplinirea hotărîrilor Congresului 
al XI-lea al P.C.B.

Dezvoltarea relațiilor dintre ță
rile noastre frățești creează posi
bilități pentru o colaborare strîn- 
să între ele și pe plan internațio
nal. A trecut un an de la Confe
rința de la Helsinki și apreciem cu 
satisfacție că s-au obținut rezul
tate bune, deși mai sînt obstacole 
pe această cale. Dar trebuie să fa
cem totul ca să înfăptuim cele sta
bilite la Helsinki. Acest proces 
este ireversibil și sîntem convinși 
că va continua, că țările socialis
te, în frunte cu Uniunea Sovietică, 
mișearea comunistă internaționa
lă, forțele progresiste din întreaga 
lume vor aduce o contribuție tot 
mai mare.

Partidul Comunist Bulgar apre
ciază în mod pozitiv Conferința 
partidelor comuniste și muncito
rești din Europa, care a avut loc, 
recent, la Berlin și care a avut o 
importanță deosebită pentru întă
rirea păcii și asigurarea progresu
lui social.

împreună cu dumneavoastră, am 
început astăzi convorbirile și 
ne-am înțeles să le continuăm 
miine. Doresc însă să exprim sa
tisfacția pentru convorbirile de 
astăzi, care au decurs fructuos. 
Convorbirile de mîine vor fi, de 
asemenea, fructuoase.

Aș dori să vă propun să vizitați 
o serie de obiective aici, la Varna 
și în împrejurimi. Știu însă că 
tovarășul Ceaușescu este foarte 
ocupat și că asemenea acțiuni le 
vom înfăptui în viitor.

Salutînd încă o dată pe oaspeții 
noștri dragi, vă propun să ridicăm 
un toast pentru poporul frate ro
mân, pentru înflorirea sa continuă, 
pentru prietenia dintre cele două 
popoare și partide, pentru oaspeții 
noștri scumpi, pentru secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru oaspetele nostru 
scump, tovarășa Elena Ceaușescu, 
pentru fiul lor, tovarășul Nicu 
Ceaușescu, pentru toți cei prezenti 
aici, prieteni și tovarăși români, 
în sănătatea dumneavoastră ! 
(Aplauze).

rie, expresia sentimentelor'de prie
tenie pe care le nutrește poporul 
bulgar față de poporul frate român, 
au loc, în continuare, pe întregul 
traseu. Sînt toate acestea mărturii 
grăitoare ale dorinței ambelor po
poare de a dezvolța șizmai mult 
trainicele legături de prietenie și 
colaborare frățească.

(Urmare din pag. I)
alții, un moment important în isto
ria popoarelor noastre. în perioada 
dominației otomane, popoarele 
noastre au conlucrat foarte strîns, 
s-au întrajutorat în lupta pentru 
eliberare națională și socială. Iată 
de ce noi, comuniștii și secretarii 
generali ai partidelor comuniste 
din țările noastre, nu putem să nu 
continuăm aceste tradiții, să nu 
asigurăm dezvoltarea prieteniei și 
colaborării continue între partide
le și popoarele noastre în noile 
condiții ale construcției societății 
socialiste.

în convorbirile pe care le-am 
început astăzi am discutat despre 
colaborarea dintre țările noastre și 
am constatat, cu deplină satisfac
ție, cursul ascendent al acestor re
lații îiî multe domenii de activi
tate. Convorbirile și întîlnirile la 
diferite niveluri dintre reprezen
tanții țărilor noastre, dintre diferite 
delegații contribuie în mod sub
stanțial la identificarea de noi 
domenii de colaborare, la extin
derea relațiilor în toate sectoarele 
de activitate. Iată de ce consider 
că, tocmai în spiritul acestor întîl- 
niri tradiționale dintre secretarii 
generali ai partidelor noastre, tre
buie ca la toate nivelurile să inten
sificăm contactele și schimburile 
de delegații, inclusiv schimburile 
între oamenii muncii din țările 
noastre. Sîntem vecini, am dus 
multe lupte împreună, făurim so
cialismul, construim societatea 
socialistă — dumneavoastră, socie
tatea socialistă dezvoltată, noi. so
cietatea socialistă multilateral dez
voltată — și este necesar să con
lucrăm tot mai strîfis si construc
torii socialismului din țările noas
tre să conlucreze strîns în toate 
domeniile. Acesta este de altfel 
sensul întîlnirilor noastre, al dis
cuțiilor noastre și ele corespund 
intereselor celor două partide și 
popoare, cauzei socialismului în 
general, a creșterii prestigiului 
socialismului în lume.

într-adevăr, am conlucrat strîns 
la reușita Conferinței de la Hel
sinki. Dar trebuie să acționăm tot 
mai strîns, împreună cu toate ță
rile socialiste, cu toate popoarele 
europene, pentru a realiza în viață 
ceea ce am semnat la Helsinki. Așa 
cum trebuie să acționăm tot mai 
strîns pentru a îmbunătăți și a dez
volta colaborarea în Balcani, par
te inseparabilă a securității în Eu
ropa.

Și noi apreciem rezultatele ob
ținute la Conferința partidelor co
muniste și muncitorești din Euro
pa. Această conferință a deschis o 
perspectivă nouă pentru dezvolta

rea colaborării dintre partidele co
muniste și muncitorești europene, 
pentru afirmarea unei unități ba
zate pe marxism-leninism și pe 
deplina egalitate în drepturi, a a- 
firmat cu putere forța comuniști
lor din fiecare țară, faptul că uni
tatea dintre comuniști este nemij
locit legată de afirmarea comuniș
tilor ca forțe politice care apără 
cu consecvență interesele popoare
lor lor de dezvoltare liberă, inde
pendentă, de bunăstare și fericire. 
Tocmai aceasta a făcut ca confe
rința să dea o puternică lovitură 
născocirilor cercurilor reacționare 
din lume și, de fapt, să ducă la o 
creștere a influenței și prestigiului 
partidelor comuniste.

Eu aș dori să remarc cu satisfac
ție colaborarea bună dintre parti
dele și popoarele noastre și pe 
plan internațional, sa exprim spe
ranța că și în viitor vom extinde 
această conlucrare, vom dezvolta 
relațiile și cu celelalte țări socia
liste, cu toate forțele antii.mperia- 
liste, pentru a asigura triumful po
liticii de pace și colaborare, de 
Instaurare a noii ordini economice 
internaționale, de făurire a unei 
lumi mai drepte și mai bune pe 
planeta noastră.

Dar, desigur, tovarăși, noi tre
buie să ne străduim să obținem re
zultate cît mai bune în construcția 
socialismului din țările noastre. Ne 
bucură rezultatele obținute de po
porul prieten bulgar, sub conduce
rea partidului, a tovarășului To
dor Jivkov, și vă urăm succese tot 
mai mari în realizarea progra
mului adoptat " la Congresul al 
XI-lea al P.C.B. Și România a 
obținut realizări în făurirea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate. a hotărîrilor celui de-al XI- 
Iea Congres al partidului și aș dori 
să exprim convingerea că întîlniri
le noastre, conlucrările dintre 
partidele și popoarele noastre vor 
ajuta la înfăptuirea cu succes a 
hotărîrilor partidelor noastre, vor 
contribui la dezvoltarea colaboră
rii cu celelalte țări socialiste, la 
cauza socialismului, a păcii și co
laborării internaționale.

Cu această convingere, doresc să 
ridic paharul și să urez poporului 
prieten bulgar succese tot mai 
mari în înfăptuirea societății so
cialiste dezvoltate, să urez multă 
sănătate și putere de muncă to
varășului și prietenului meu Todor 
Jivkov și, desigur, președintelui 
Comitetului de Artă și Cultură și 
fiicei tovarășului Todor Jivkov, to
varășa Ludmila Jivkova, să vă 
urez dumneavoastră, dragi prie- , 
teni și tovarăși bulgari, succese în" 
întreaga activitate, multă sănătate 
și fericire ! (Aplauze).

Pe aeroportul internațional din Varna

Salut călduros înalților oaspeți români

..SSrmășag, localitate asi
milată urbanului, situată pe 
valea riului Crasna, 4 930 
locuitori (1965). Exploatări 
de lignit". Dicționarul a 
foarte zgircit atunci cînd ne 
vorbește despre acest loc 
în care, în fiecare diminea
ță, la intrarea în șut se ros
tește, de aproape patru de
cenii, salutul mineresc i 
„Noroc bun 1“

Sărmășagul este un e- 
xemplu tipic pentru muta
țiile economice, sociale și 
spirituale pe care le de
termină în mediul rural a- 
pariția unei activități de 
tip industrial. Minele de 
lignit s-au deschis in tim
pul celui de-al doilea răz
boi mondial. Se practica 
atunci un minerit primitiv, 
cărbunele era dislocat mai 
mult cu tîmăcopul. iar 
transportul. în subteran ca 
și la suprafață, se tăcea cu 
vagonete trase de cai pe 
sine de lemn. Nu-i vorbă 
că nu erau, pe atunci, cu 
mult mai evoluate nici ex
ploatările carbonifere mari 
și de veche tradiție. Primi
tivismul era la fel de... ren
tabil și pentru patronii mi
nelor din Valea Jiului sau 
de pe valea TrotușuluL

Dezvoltarea minelor de 
aici (Chiejd, Bobota, Săr- 
mășag) lși are, de fapt, în
ceputul în 1949 și e în stric
tă legătură cu primul plan 
de electrificare a tării. S-a 
hotărit atunci ca la Ora
dea să se construiască o 
termocentrală ale cărei ge
neratoare să fie puse în 
mișcare prin forța cărbuni
lor de la Sărmășag. Minele 
căpătaseră astfel un rost 
extrem de concret și o fina
litate generoasă, nobilă ca o 
metaforă : lumină, electri
ficare.

Totul a pornit cu un for
midabil elan.

Si foarte curînd, din cele 
mai mici mine de cărbuni 
din România ele au devenit 
și s-au menținut multă vre
me cele mai moderne. Da
torită unei tehnici căreia 1 
se ofereau aici condițiile 
cele mai bune : aici s-a in
trodus pentru prima dată la 
noi transportul cărbunilor, 
din abataj și pînă la lumina 
zilei, pe benzi rulante. Din 
același elan al începutului 
de eră s-a născut, la Săr
mășag. una dintre cele mai 
vestite noutăți în domeniul 
tehnicii miniere : inginerii 
și minerii de aici au in

ventat armăturile cu bol- 
țari. Armăturile „tip Săr
mășag" sînt și, astăzi de 
neinlocuit și le/veți întîlni 
în mai toate minele tării. 
Denumirea exactă : „bolțari 
tip Sălaj".

— Era vremea cînd orice 
noutate de ordin tehnic — 
istorisește inginerul Alexa 
Ilieș, directorul întreprin
derii miniere — pătrundea 
totuși cu dificultate în 
mină. Erau și dintre cei 
care priveau cu circum
specție tot ce venea să 
schimbe ceva din tehnica pe 
care ei. de bine de râu. o 
stăpîneau și își puteau apă
ra cu ea viata. Mai ales 
atunci cind era vorba des
pre armare. Minele noastre, 
prin condițiile lor tectonice, 
au cele mai mari presiuni 
din cite se cunosc în mine
ritul din România. Sint ca
zuri cind armăturile din 
lemn se rup ca chibriturile 
doar in cîteva ore. Cînd am 
introdus pentru prima 
dată armarea metalică, un 
schimb întreg de pe o ga
lerie a ieșit din șut. M-am 
trezit cu ei în curtea minei: 
„Noi cu armăturile astea nu 
lucrăm 1“ M-am așezat în 
fruntea lor și le-am spus 

„Veniți cu mine !“. I-am 
dus într-un abataj și m-am 
apucat de treabă, ajutat de 
cițiva. Le-am arătat că se 
lucrează mai ușor și că, de 
fapt, armăturile metalice 
sint cu mult mai rezistente.

Minerit și bunăstare 
la Sărmășag

încet, încet au căpătat în
credere. Pe urmă ne asaltau 
să le dăm armături metali
ce. Cînd n-aveau destule 
veneau să ceară și protes
tau : „Păi. ce faceți, ne pu
neți iar să tăiem lemne ? 
Dati-ne telescoape !“ Că te- 
lescoape se numeau... Acum 
avem complexe mecanizate 
de abataj. Totul se execută 

mecanizat, excavare, trans
port, armare. Mina e, de 
fapt, o uzină subterană. Mi
nerii au înțeles de mult că 
mecanizarea, modernizarea; 
automatizarea sînt singure
le căi pentru creșterea si

guranței și a randamentului 
muncii lor.

Sigur, toată această evo
luție e mai mult decît fi
rească. Vine în ordinea tu
turor transformărilor din 
societatea noastră, in ordi
nea ritmurilor dezvoltării 
noastre economice. în ordi
nea voinței noastre de auto- 
depășire, pretutindeni si in 

orice domeniu. După cum 
tot firești sint și evoluțiile 
în conștiința acestor oa
meni...

Altădată minerii își fă
ceau feciorii orice, numai 
mineri nu.

— Unul dintre cei mai 
buni mineri ai noștri — po
vestește directorul — Ion 
Mustea, a ieșit la pensie. 
Are doi feciori mari. Voia 
să-i îndrepte spre alte me
serii. Eu m-am gîndit însă 
că dintr-un miner ca Mus
tea. feciorii lui ar putea să 
iasă tot așa de buni mineri. 
Și avem nevoie de mineri 

buni... Că și pentru mese
ria asta trebuie o aplecare. 
L-am rugat pe bătrînul 
să-și lase feciorii la mină. 
L-am convins fără dificul
tate. Mineritul e mult mai 
ușor și mai frumos acum. 
Și-a adus amin doi feciorii > 
la mină. El, personal, a ve
nit și ni i-a „predat". Și 
ne-a rugat să-l lăsăm ca 
primele lecții în mină să le 
primească feciorii de la el. 
Nu m-am înșelat : au ieșit 
mineri strașnici din băieții 
lui Ion Mustea. Obiceiul a 
proliferat. Bătrînii mineri 
își aduc feciorii la mină și 
îi învață cu temei meserie.

Exemplu de comportare 
minerească la Sărmășag :

într-o lună de început a 
acestui an. într-un abataj 
în care se afla un complex 
de mecanizare s-a ivit o vi
itură de apă. Era pusă în 
pericol producția. Dar, mai 
ales, utilajul. Oamenii ace
lui abataj au făcut imposi
bilul : au scos sute de tone 
de cărbune numai din cio
can. rîciind pur și simplu 
stratul de cărbuni. Ca să nu 
miște tavanul abatajului. 
Pînă cînd primejdia a tre
cut. Au fost astfel salvate și 
producția fi utilajele. Nu ie 

ceruse nimeni acest lucru. 
Se propusese o soluție cos
tisitoare și de lungă durată. 
Singuri au spus că se poate 
și fără ea. cu efort, cu cio
canul de abataj... Să-i zicem 
abnegație, muncă de ma
ximă conștiinciozitate, con
știință muncitorească...

Spuneam la început că 
Sărmășagul este un exem
plu tipic pentru mutațiile 
sociale și economice pe care 
le aduce industrializarea în 
mediul rural. Iată ce decla
ră primarul comunei :

— Mina i-a învățat pe 
agricultorii noștri să mun
cească disciplinat. Pentru 
că mai în fiecare familie se 
află cel puțin un miner, cei 
care lucrează la cooperati
vele agricole de producție 
au învățat „în familie" să 
respecte disciplina muncii 
în agricultură, ca in mină. 
De aceea avem rezultate 
foarte bune și in agricultu
ră. Numai din Sărmășag lu
crează în mină 460 de băr
bați. Asta înseamnă ceva 
foarte important in viața 
economică a comunei. Și. în 
același timp, din punct de 
vedere social. Priviți co
muna. E aproape oraș. Da

torită mine! s-au dezvoltat 
și alte sectoare economice. 
S-a dezvoltat stația C.F.R. 
Avem acum policlinică, 
magazine, străzi asfaltate, 
rețea de apă. Au apărut 
primele blocuri de locuințe. 
Toate casele comunei sini 
acum noi.

De la cooperativa de con
sum : la o populație de 
aproximativ 7 000 de locui
tori, magazinele cooperati
vei au vîndut în anul 1973 
mobilă de 1 950 000 lei, ma
teriale de construcție de 
2 190 000 lei, produse elec
trotehnice (televizoare, ma
șini de gătit și de spălat, 
aparate de radio, alte apa
rate de uz casnic) de
1 791 000 lei, confecții de
2 271 000 lei, textile de 
2 300 000 lei. încălțăminte de 
961 000 lei, fierărie și chi
micale de 1 326 000 lei. Cărți 
de 227 000 lei.

Este raportul direct din
tre minerit și bunăstare. 
Dintre industrializare și e- 
voluție socială.

Iar mineritul e aici abia 
la început... Noroc bun 1

Mihal CARANFIL
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FAPTUL ACTUALITATEA

DIVERS
în filmul de actualitate

între ei, 
vecinii

S-au dat in folosință, 
mioara acestui an, 
blocuri din noul cartier 
Jiu, frumos denumit _______
Bradului. Nu mai puțin frumoa
să este inițiativa celor citeva 
sute de familii care s-au mutat 
aici pini acum. Și de cum s-au 
mutat au strins molozul de pe 
fantier, au adus pămint roditor, 
au amenajat spații verzi, au 
plantat fel și fel de flori și 
pomi ornamentali. Mai ingenioși, 
locatarii blocurilor A-2 și A-3 
s-au gindit să planteze nu 
numai flori, ci și... legume. Prin 
luna mai, vecinii din celelalte 
blocuri ii priveau cu neîncre
dere, Chiar cu o ușoară ironie. 
Acum insă, cind roșiile, vinetele 
și ardeii au ajuns la prima re
coltă, aceiași vecini și-au zis : 
„Las’ că vine ea primăvara lui 
”77. O să vedem noi cine se 
pricepe mai bine la grădinărit 1“ 
Să vedem l

in pri- 
primele 
din Tg. 

Cartierul

Casierul
turmentat

Cind s-a trezit dimineața, Ion 
Mitroi, casier la unitatea pisci
colă Tulcea, a început să caute 
geanta cu banii pentru retribu
ția pescarilor, pe care-i ridicase 
cu o zi înainte de la bancă. A 
căutat-o peste tot, dar geanta — 
nicăieri. Deși încă mahmur, 
după cheful făcut pînă tirziu, 
casierului i-a venit o idee 
salvatoare : „Am să merg la mi
liție și am să le spun că am fost 
prădat”. N-a mai ajuns pină la 
miliție, că s-a și pomenit stri- 
gind cit îl ținea gura : „Hoții, 
hoții l Prindeți hoții !“

Alertați, lucrătorii de miliție 
au reconstituit itinerarul parcurs 
de casier cu o zi înainte și au 
constatat că unul din trasee a 
trecut drept prin mijlocul res
taurantului „Danubiu". Geanta 
plină cu bani a fost găsită pa 
terasă, sub o masă. Adică exact 
acolo unde casierul, turmentat, 
și-o uitase.

Ideea
cu fiola

La Cluj-Napoca a avut loc un 
concurs republican de automo
bilism, cu participarea a nu
meroși „ași" ai volanului. Pen
tru prima dată în asemenea îm
prejurări, organele de miliție au 
venit cu ideea ca fiecărui con
curent să 1 se dea, de probă, și 
cite o fiolă alcoolscop. Deși, la 
început, organizatorii concursu
lui au fost sceptici („Păcat de 
atîtia bani stricat! pe fiole, că 
doar e vorba de așii volanu
lui I"), pînă la urmă au trebuit 
să recunoască precum că ideea 
a fost inspirată. Unul din cei 
mai buni viteziști a înverzit 
fiola. Și a tras pe dreapta.

Revenim adesea, cu Justificat te
mei, asupra celei dinții 
nematografiei noastre 
filmul „Răsună Valea" _ 
linescu — tocmai pentru că ea rămîne 
un reper al orientării spre realitățile 
imediate care, In perspectiva epocii 
pe care o trăim, reprezentau star
tul lumii noi. Tinerii brigadieri, care 
prin muncă voluntară deschideau 
drum de fier Văii Jiului către melea
gurile celeilalte părți a Carpaților, 
au pătruns astfel în cea de-a șaptea 
artă cu întreg elanul înnoirilor mora
le pe care-1 transmiteau unui public 
de milioane. La numai cîțiva ani de 
la acest film, cind procesul cooperati
vizării agriculturii era încă departe 
de a se fi încheiat, filmul „Desfășu
rarea", al aceluiași regizor, aducea sub 
privirile spectatorului actualitatea 
fierbinte, înfruntările sociale și etic» 
ale momentului revoluționar în cure 
de împlinire în satele noastre.

Am amintit doar două creații sem
nificative din perioada debutului, 
pentru a evidenția adevărul extrem 
de prețios că imperativul actualității 
pentru cineaștii noștri nu este o ce
rință nouă, sau una venind dinafara 
creației, cl o realitate artistică însu
mată organic, ca o valoroasă tradi
ție pornind din chiar clipa nașterii 
artei revoluționare a filmului româ
nesc.

Desigur, nu se poate afirma fără a 
greși că realizatorii de film artistic, 
din toate generațiile, nu au focalizat 
strădanii și talent in oglinda ecranu
lui pentru a dimensiona pilduitor 
chipul oamenilor acestui timp de isto
rie căruia îi sîntem nu doar martori, 
ci și făurari. Cu toate acestea, nu 
dintr-o suită de titluri și nume d» 
autori de filme vom putea trage în
vățăminte, căci, In artă, statistica 
nu-și are sorți de izbîndă. Important 
nu este cîți eroi au populat ecranul 
In decursul anilor, ci cum și-au im
pus ei conduita spirituală ca model 
pentru publicul larg, îndeosebi pen
tru cel de vîrsta la care caracterul 
este încă In curs de formare. Căci 
sensul actualității pe ecran rezidă, in 
primul rînd. In capacitatea de a de
clanșa acel circuit dinamizator al con
științelor pe traiectoria realitate-artă- 
spectator. Or, aceasta stă numai în 
puterea creatorului de valori filmic» 
care, ghidat de țelul înnobilării spiri
tuale a omului, este chemat să ac
ționeze asupra celor mai intime re
sorturi afective și intelectuale ale ce
lor în fața cărora își înfățișează ro
dul talentului și experienței sala 
ideologic-artistice.

Conceptul de actualitate In arta re
voluționară se definește astfel, în 
mod necesar, din unghiul unei înalte 
responsabilități Ideologice și sociale a 
cineastului, căruia trebuie să-i fie pe 
deplin limpede ceea ce comunică, pen
tru ce anume militează, precum și 
scara la care transmite impulsuri!» 
artei sale (aceasta dictînd alegerea 
mijloacelor de expresie cu care ve
hiculează ideile și, totodată, estima
rea posibilităților formative pe care 
le scontează).

Se impune așadar 
orizontul momentan 
altuia — reușit sau

creații a ci' 
socialiste - 
de Paul Că-

ca, dincolo de 
al unui film sau 
nereușit — tra-

Băutură 
fatală

Vasile Kovaci din Rișnov 
zise de la un prieten că ar 
tea face rost de băutură 
nă și la jumătate din prețul 
celei din comerț. Cum ? Simplu: 
să cumpere „pe sub mină“ 
cool industrial, pe care 
transforme apoi în rachiu. Sur
sa aprovizionării : un oarecare 
individ, care i-a și vindut o anu
mită cantitate de spirt indus
trial, dindu-i și indicații cum 
anume să-l prepare. Bucuros 
de chilipir, V.K. s-a dus aca
să și s-a apucat de treabă. 
Dar băutura s-a dovedit fatală 
atit pentru el, cit și pentru o 
altă persoană care l-a ajutat s-o 
prepare.

au-

al- 
să-l

„Amicii"
Pentru faptele sale — furt din 

avutul obștesc, înșelăciune, fals 
și uz de fals — Iancu Ciobanu 
a ajuns în fața instanței de ju
decată, care l-a condamnat la un 
an și 8 luni închisoare. Imediat 
după pronunțarea sentinței, Ian
cu Ciobanu a dispărut A fost 
căutat pînă 1 s-a dat de urmă. 
Și i s-a dat de urmă in aparta
mentul prietenului său Mircea 
Mihart, din cartierul Crihala, 
municipiul Drobeta Turnu-Seve- 
rin. Nici „amicul" M.M. nu era 
mal breaz. Recidivist șl el, deși 
fusese întrebat de militia în 
citeva rînduri, a jurat că nu l-a 
văzut și n-a auzit de Ciobanu. 
Acum, pentru că tot erau prie
teni, se află împreună...

Din epoca 
bronzului

dePe șantierul arheologic 
muncă patriotică al tineretului, 
deschis în zona cartierului „Du
nărea" din Galați, au fost des
coperite mai multe morminte 
•trăvechl. Vestigiile — după o- 
pinia cercetătorilor de la Mu
zeul Județean de istorie Galați, 
sub îndrumarea cărora se desfă
șoară lucrările — slnt cele mal 
vechi urme de viețuire umană 
descoperite pînă acum pe ac
tualul teritoriu al municipiului 
Galați. Ele datează din prima 
parte a epocii bronzului. Este 
interesant de observat că alături 
de aceste mărturii de demult se 
află astăzi cele mal noi edificii 
ale Galațiului.„

Rubrlcâ redactata de
Petre POPA
cu eprl|lnul corespondenților 
„Scinteil"

tind o „tranșă de viață" 
apreciem rostul 
contribuției lui 
plinirea prin el 
de către cineaști 
săvîrșirea mentalității publice prin- 
tr-o Justă tratare a ceea ce este ac
tual pe coordonatele vieții noastre 
socialiste.

Nu există în societatea noastră cre
ator de film care să nu se dorească 
prețuit de marele public. Din păcate 
însă, nu întotdeauna și nu In mod 
sistematic, cineaștii caută contactul 
cu acest public în afara sălii de cine
ma, la locul de muncă al aceluia pe 
care-1 denumim, cu adînc temei, be
neficiarul creației finite. De aici, un 
evantai de carențe pe care le totali
zează în modul cel mai concludent 
filmele mediocre care încearcă (și 
adesea reușesc) să „trateze" tema im
portantă, majoră, fie exploatînd cu
riozitatea pentru faptul divers, fi» 
cultivînd situații-șoc în desfășurarea 
•ubiectului, fie încercînd să trans-

actuală, să 
filmului în lumina 
educative, deci îm- 
a misiunii asumate 

în a participa la de-

Puncte de vedere

planteze situații și moduri „cu rețetă 
sigură", din cele aflate de prin alte 
cinematografii.

Desigur, lucrurile nu pot fi privite 
simplist. Căci sînt filme slabe din care 
unghiul de vedere just asupra reali
tății nu lipsește, la fel cum filme da 
valoare pot păcătui prin neaprofiinda- 
re, prin cercetarea de circumstanță a 
caracterului și climatului spiritual al 
eroului zilelor noastre. Iată, de pildă, 
filmul „Diminețile unui băiat cu
minte", un film bun, aflat în filiație 
binefăcătoare cu elanul tinerilor din 
„Răsună Valea". Eroul, neastîmpăra- 
tul Vive, este împins de către carac
terul său efervescent către autodepă- 
șire. Cu toate acestea, în film, el de
vine mai curînd instrumentul unei 
demonstrații inteligente pe o idee fa
vorită cineastului — „ia-o din loc1 
„mergi înainte" — decît un 
confruntat cu elemente morale ca
racteristice societății noastre. în ce 
anume ar consta atunci diferența 
dintre Vive — trăind acum și aici — 
și eroii altor filme sau cărți, de pa 
alte meridiane, care și el muncesc, 
mulți chiar în timpul studiilor ? Oare 
e de-ajuns eventuala explicație că 
acolo ei sînt Împinși de nevoile exis
tenței, pe cind în filmul „Dimine
țile uiiui băiat cuminte" eroul ar mai 
fi putut sta încă la părinți, avind cu 
ce trăi ? Tocmai în acest punct se re
velează lipsa de adîncime în formu
larea etico-artistică a caracterului 
chemat să poarte pecetea unei actua
lități precise. Căci, evident, munca 
poartă în societatea noastră o marcă 
de conștiință : nu numai că ea nu 
poate fi socotită doar sub raportul 
nevoii de a supraviețui, dar nici 
măcar sub cel al reușitei singulare, 
egoiste. Ci numai ca o componentă 
conștientă a formării caracterului pa 
o direcție de conduită socialistă, im-

.«
om

plicind multe alte trăsături proprii 
muncii libere, cum sînt spiritul colec
tivist, de întrajutorare, de autoper- 
fecționare continuă, de patriotism etc.

Cunoașterea și aprofundarea actua
lității constituie îndatorirea funda
mentală a cineaștilor. Căci numai 
prih pătrunderea a ceea ce pulsează 
în jurul lor — proces ce materiali
zează o politică științifică și clarvă
zătoare — creatorii pot desprinde 
trăsăturile caracteristice, utile artei 
în participarea ei la opera de mode
lare a omului nou. Altfel, chiar șl 
cele mai bune intenții riscă să rămî- 
nă la nivelul scăzut al unor deducții 
simplificatoare, neizbutind să scoată 
la iveală, in chip pilduitor, preface
rile neîntrerupte ce au loc în sfera 
universului uman socialist. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu atrăgea atenția, în 
expunerea la Congresul educației 
politice și al culturii socialiste, că : 
„Tratarea faptelor de viață și a ac
telor indivizilor rupte de contextul 
social-istoric în care se produc, fără 
cauzalitate și scop, ca niște date fa
tale, incognoscibile, determinate de 
o forță supranaturală denotă pină 
la urmă o optică metafizică In pro
cesul de creație, diametral opusă fi
lozofici materialist-dialectice". în a- 
ceastă lumină este evident că ci
nematografia noastră iși va înde
plini misiunea ce-i revine, va reali
za opere viabile, educative, eroi ade
vărat! și complecși în măsura în care 
nu „elaborarea", ci cunoașterea pro
fundă, științifică, în semnificații și în 
concret, va sta la baza creației. A- 
ceasta va fi cu putință, după pă
rerea mea, dacă, în primul rînd, sa 
va păstra o privire de ansamblu a- 
supra creației de film, dacă apari
ția unor neajunsuri va fi analizată 
„în context", luîndu-se măsuri cores
punzătoare pentru împiedicarea per
petuării lor. Cred că trebuie să 
dea de gîndit, de pildă, faptul că, în 
ultimii ani, cercul autorilor de scena
rii continuă să rămină foarte strimt 
— dar nu trebuie rămas la simpla 
constatare, ci trecut la analizarea 
cauzelor și, în funcție de ele. la pro
punerea de soluții. Tot astfel cred că 
nu este îngăduit să se irosească ener
gie și mijloace, așteptindu-se ca abia 
după apariția pe ecrane să ne dăm 
seama de faptul că unele pelicule 
sint slabe sau necorespunzătoare ; 
acțiunea concretă, permanentă — 
printr-un sistem organizatoric inspi
rat tocmai din cunoașterea specificu
lui vieții noastre cinematografice — 
trebuie să devină un mod firesc de 
lucru.

Explorînd șl redimensionînd artistic 
ziua de astăzi și oamenii care s-au 
angajat a-i conferi o perspectivă 
istorică, cineaștii noștri pot, desigur, 
să creeze opere care să înfrunte 
curgerea inevitabilă a vremii și si 
dobîndească o meritată perenitate.

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu, a transmis o telegramă 
de felicitare ministrului relațiilor 
externe al Republicii Peru. Jose de 
la Puente Radbil, cu prilejul numirii 
sal» in această funcție.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu, a transmis o telegramă de 
felicitare ministrului relațiilor ex
terne peruan. Jose de la Puente Rad
bil. cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Peru.

★
Cu prilejul preluării funcției da 

ministru al afacerilor externe al Re
publicii Portugheze de către Jos» 
Madeiros Ferreira, ministrul aface
rilor externe^ al Republicii Socialiste 
România, 
adresat o

George Macovescu, i-a 
telegramă de felicitare.

★
de prietenie româno-tu- 

român pentru
Asociația 

nisiană și Institutul ...----
relațiile culturale cu străinătatea au 
organizat, marți după-amiază. in 
Capitală, o manifestare culturală.

Mekki Aloui. deputat, secretar ge
neral al Asociației de prietenie tuni- 
siano-română. a vorbit despre dez
voltarea economică si socială a Re
publicii Tunisia.

Au participat membri al comitetu
lui de conducere al Asociației de 
prietenie româno-tunisiană, ai con
ducerii I.R.R.C.S.. Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia si 
Africa, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, un nu
meros public.

în încheierea manifestării a fost 
prezentat un program de filme docu
mentare tunisiene.

in aceeași zi. la Casa de cultură a
I.R.R.C.S. a avut loc vernisajul ex
poziției de fotografii Întitulate „Ima
gini din Tunisia". (Agerpres)

t
PROGRAMUL 1

9,60 Teleșcoalâ.
10,09 Turism si vinătoare.
10.25 Film artistic: „Copacii mor ta' 

picioare" — producție a studiou
rilor din Turcia. Premieră TV.

12,00 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Imagini din Peru.
16.25 Tragerea pronoexpres.
16.30 Jocurile Olimpice de vară 
19,00 Tribuna TV.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 " ‘ ■■ ■ ■ ----------

21.00

Concursul national de muzică u- 
șoară Mamaia 1976 (ziua a IH-a). 
Film artistic: „Marea evadare" 
(partea a Il-a). Premieră TV. 
24 de ore.

Eugen ATANASIU

22,20 _____ ______
22,30 Jocurile Olimpice de vară — Mont

real 1976. Fotbal — semifinale: 
box — sferturi de finală ; polo — 
finală; atletism — aruncarea cio
canului, Înălțime femei, 110 m gar
duri — finală, 200 m femei — 
finală, 3 000 m obstacole — finală, 
400 m femei — semifinale; handbal 
— repriza a n-a a finalei 
line șl ultimul meci din 
feminin.
PROGRAMUL 1

20,00 Roman-foileton: „Țăranii".
20,50 Studio '76.
21,20 Telex.
21,25 Desene animate.
21,40 Premieră pe micul ecran. 

„Toate plnzele sus" (partea I).

mascu- 
turneul

Opera

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII PERU

Excelenței Sale domnului general de divizie 
FRANCISCO MORALES BERMUDEZ

Președintele Republicii Peru Lima
Aniversarea proclamării independenței Republicii Peru imi oferă plăcutul 

prilej de a vă transmite, în numele poporului român, al guvernului și al 
meu personal, cele mai călduroase felicitări, sincere urări ds fericire personală, 
de prosperitate și bunăstare poporului peruan prieten.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că raporturile bune 
de prietenie și colaborare dintre țările noastre, conlucrarea dintre ele pe 
tărlmul vieții internaționale vor continua să se adincească și să se diversifice, 
In folosul popoarelor român și peruan, al cauzei păcii și cooperării, ir» 
concordanța cu cerințele 
politice mondiale, a unei

obiective ale făuririi unei noi ordini economice Și 
lumi mai drepte și mai bune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Concursul național de muzică
ușoară „Mamaia ’76“

Programul celei de-a 
doua seri a concursu
lui a cuprins celelalte 
15 cîntece, mai bine 
diversificate tematic, 
mai variate ca text, 
melodie și formulă or
chestrală. Ca și în lu
crările primei seri, 
patria, cu frumusețile, 
bogățiile și minunății 
ei oameni, constituie 
principalul izvor de 
inspirație pentru par- 

concurs. 
este cău- 
structurl 

muzicale. 
Aurel Gi

ticipanții la 
Remarcabilă 
tarea unor 
poetice și 
sesizabilă la _____
roveanu („întrebare și 
răspuns") sau George 
Grlgoriu („Odată cu 
cîntecul"). O melodie 
adecvată temei au cin- 
tecele „Zestrea Româ
niei" de Petre Mihăes- 
cu și „Recunoștința 
mea" de Ion Crlsti- 
noiu. care exprimă 
mîndria fată de fru
musețea spirituală și 
morală a contempora
nilor noștri.

în concertul de luni, 
observam penuria cîn- 
tecului de dragoste. A- 
cesta a apărut marți 
seara, în ipostaze di
verse, lăsînd o fru
moasă Impresie. Cînte- 
c» ca „Numai cerul și

de Vasila 
„Definiție", 

Bogardo, 
Hori a

pămîntul", 
Vasilache, 
de Florin 
„Pină ieri", de 
Moculescu și „Un ro
man de dragoste", 
Temlstocle Popa justi
fică afirmația de mal 
sus.

Alte melodii. ca 
„Străzile", de Andrei 
Proșteanu, „Drumul", 
de Vasile Șirli (debu
tant în concurs) și 
„Secolul vitezei" 
Marcel Dragomir, au 
diversificat, prin, idei 
și ritm, un concurs 
care ambiționează să 
depășească servitutile 
genului ușor, capricii!» 
modei.

Citeva «curte decla
rații ale unor specta
tori, culese după con
cert, sint, credem, 
semnificativ» pentru 
impresia generală ofe
rită de actuala ediție a 
concursului : „Am nu
mai cuvinte de admi
rație pentru talentul șl 
munca orchestrei Ra- 
diotelevîziunii și a di
rijorului ei, maestrul 
Sile Dinicu, care de 11 
ani, pe această scenă, 
slujesc cu devotament 
cîntecul românesc da 
muzică ușoară" (Iosif

da

da

Buibaș, solist la Tea
trul liric din Constan
ța) ; „Urmăresc, ediție 
de ediție, concursul de 
la Mamaia și sînt 
cred în măsură să 
afirm că unele melodii 
lansate în aceste două 
zile au valoare deose
bită. Și o sugestie : 
este nevoie de mai 
multe cîntece tinerești, 
de ritm, care să fie 
preluate și de orches
trele din localuri pen
tru programele de 
dans" (Viorel Cioba- 
nu, maistru reparații 
auto la i 
„Prestarea" 
ța) ; „Am 
în

cooperativa 
Constan- 

i aplaudat 
special melodiile 

de largă respirație li
rică" (Ion Stoica, pic
tor — Constanta).

în partea a doua a 
programului. soliștii 
Olimpia Panciu și Mi
hai Constantinescu, a- 
companiați de forma
ția „Depold". au 
zentat un 
muzică 
nească.

Dar 
pretăril 
concurs 
rilor vom 
tr-o corespondentă vi
itoare.

Jean BADEA

pre-
recital de 

ușoară româ-

asupra inter- 
pieselor din 

și a recitalu- 
reveni în

cinema
• Orășenii: SCALA — 9,19; 11,1» 
13,30; 16; 18,15: 20,30.

Cîntecul colonadelor: CENTRAL 
r~ 9,15; 11,30; 13.45; 16; 18,15; 20,30.
• Două bunici pentru o vacanță:
TIMPURI NOI — »: 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Comisarul Pledone la Hong- 
Kong: BUCUREȘTI — 9: 11,30; 14; 
18,45; 19,45, LUCEAFĂRUL — 8,30; 
11; 13,30; 18; 18,30; 21. DINAMO
— 20,15.

Circ tn circ: BUZEȘTi — 0; 12; 
16; 19, la grădină — 20,30, MIORIȚA
— 9: 12,15; 16; 19.15.
• Capriciile Măriei: CAPITOL —
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45,
PATRIA — 9; 11,30; 13.45; 16; 18,30; 
20,45, PATINOARUL „23 AUGUST"
— 20,15, GRADINA TESTIVAL — 
20,15.

Instanța amină pronunțarea! 
COSMOS — 15,30; 18; 20,15. PRO
GRESUL — 15,30; 17,45; 20.
• Respirație liberă: COTROCENI
— 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Prizonierul din Manhattan:
SALA PALATULUI (seria de bi
lete 710) — 17,15, (711) — 20.15,
AURORA — 9: 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20, la grădină - 20,15, EFORIE
— 9,15; 11,30; 14; 16,15; 18,30; 20,45.

Texas, dincolo de rlu: FAVORIT
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30,

FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, MODERN — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30, la grădină — 
20, GRADINA PARC HOTEL — 
20,30.
• Nunta: BUCEGI — 16; 18.
• Porumbelul: EXCELSIOR — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, MELO
DIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.

Comedie fantastică: LUMINA — 
9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 20.
• Corupție pe autostradă: CASA 
FILMULUI — 10; 12; 14; 16: 18; 
20, LIRA — 16; 18,15, MOȘILOR — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18, la grădină
— 20,15.
• Veronica — 9,30, Steaua sudului
— 11,30, Soțul meu se distrează —
14.15, Sedusă și abandonată —
16.15, Alexandr Nevski — 18,30; 
20.30: CINEMATECA.
•> Neamul Șoimăreștilor: ARTA — 
15,30; 19, la grădină — 20.
• Papillon: FLAMURA — 9,45;
12,30; 16; 19,30, TOMIS — 8.45;.
11,30; 14,15; 17; 19,45, la grădină —
20.15, GLORIA — 9;. 12: 16; 19,
GRADINA TITAN — 20,30.
• Veronica se întoarce; FLAMU
RA — 8,30.
•> Tom și Jerry: GRI VIȚA — 9; 
11; 13, DOINA — 9,30; 11; 12,30; 14; 
15.30: 17.
• Călărețul cu eșarfă albă: GRI- 
VIȚA — 16; 18,15; 20,15, VOLGA
— 15,45; 18; 20.
• Cerul e cu noi: DOINA — 
18,30; 20,15.
•< Doamna si vagabondul: VOLGA
— 9,30; 11.30: 13,30.

Un cunoscut scriitor 
peruan aprecia descă
tușarea forțelor crea
toare ale poporului 
țării sale, angajarea 
plenâră într-un amplu 
proces de emancipare 
economică și socială 
ca o continuare fireas
că — în condițiile 
schimbate ale epocii 
noastre — a vestitei 
civilizații incașe, ce a 
înflorit pe aceste pă- 
mînturi.

într-adevăr, proiec
tarea în prezent a va
lorilor unui trecut 
strălucit conferă noi și 
profunde sensuri pre
facerilor care au loc, 
azi, în viata poporului 
peruan. Cutezanța și 
iscusința cu care ve
chii incași au fortat 
cursuri de apă și au 
durat la înălțimi ame
țitoare citadele de pia
tră, își găsesc cores
pondentul în citadela 
industriale moderne, 
construite în ultimii 
ani, în întregul an- 
șamblu de transfor
mări economice și so
ciale — componentă 
organică a procesului 
revoluționar inițiat în 
1968, sub conducerea 
guvernului forțelor 
armate.

Acest proces a dat 
noi dimensiuni aspi
rațiilor naționale la 
dezvoltare indepen
dentă și suverană, as
pirații ce și-au găsit 
un început de împli
nire odată cu înlătu
rarea dominației străi
ne, în urmă cu 155 de 
ani. Ducînd mai de
parte tradițiile 
lutionare ale lui 
pac Omaru și
Jos<5, autoritățile 
vemului militar 
luat o serie de măsuri 
pe linia recuperării

resurse na- 
tării, des- 
proprietății 
asupra pa-

marilor 
turale ale 
ființării 
oligarhice asupra pă- 
mintului, în general 
pe linia plasării eco
nomiei pe orbitele 
unei dezvoltări mo
derne.

Asemenea preocu
pări constituie liantul 
trainic al colaborării 
prietenești dintre po
porul peruan

reyo- 
Tu- 
San 
gu- 
au

porul peruan și po
porul român, angajat 
la rindul său într-un 
amplu efort construc
tiv. colaborare stimu
lată și de afinitățile 
de limbă și cultură. 
Ca un moment Istoric 
al dezvoltării relațiilor 
româno-peruane se 
înscrie vizita făcută 
în Peru de președin
tele Nicolae Ceaușescu 
în 1973, vizită ale că
rei ecouri stăruie încă 
puternic în amintirea 
multor locuitori ai a- 
cestor meleaguri. Dia
logul la nivel înalt 
româno-peruan a pus 
bazele unei dezvol
tări dinamic» în di
ferite domenii de ac
tivitate. în calitate de 
corespondent român 
la Lima am avut, a- 
desea, prilejul să aud 
aprecierile elogioase 
ale autorităților pe
ruane, ale cadrelor 
tehnice din această 
țară la adresa modului 
în care se desfășoară 
colaborarea româno- 
peruană, inclusiv în 
cadrul unor acțiuni 
compne de anvergu
ră, cum ar fi Fabrica 
de mașini-unelta an
dine sau exploatarea 
de minereuri neferoa
se de la Antamina, 
despre calitatea pro
duselor și utilajelor 
românești 
competență a apecia-

liștilor noștri. Mesa
jul tehnicii românești 
a ajuns aci si sub alte 
forme, da pildă auto
turismele cu dublă 
tracțiune, care au tre
cut cu brio examenul 
unor drumuri foarte 
anevoioase în zonele 
andine. Iar miile de 
turiști care se în
dreaptă spre Machu- 
Picchu ajung la cele
brele construcții in
cașe folosind garnituri 
de tren ce poartă em
blema fabricii de va
goane din Arad...

Colaborarea româ- 
no-peruană își găsește 
expresii semnificati
ve și in sfera 
internaționale, 
două țări 
contribuția 
ti vă la 
„Grupului 
militâază 
chldarea 
a împărțirii 
în bogați și săraci, 
pentru o nouă or
dine politică și e- 
conomică mondială, 
In care fiecare națiu
ne să se poată dezvol
ta plenar, fiecare po
por să aibă acces la 
binefacerile civiliza
ției contemporane.

Multiplicarea 
melor și 
cooperării 
peruane, 
pe deplin 
celor două 
rinței comune de mai 
strînsă apropiere, se 
Înscrie, totodată, în 
mod cert ca o contri
buție importantă in 
direcția împlinirii co
mandamentelor gene
rale 
gere 
mea

vieții 
Cele 

își aduc 
construc- 

activitatea 
celor 77", 

pentru li- 
decalajelor, 

lumii

for-
domeniilor 

româno- 
răspunzind 
Intereselor 
țări, do-

de pace, Înțele
și progres In lu- 
lntreagă.

și înalta Eugen POP
Lima

lași a Academiei Republicii Socialiste RomâniaFiliala din

AL V-LEA FORUM NAȚIONAL
AL PIONIERILOR

Marti s-au deschis, la Galati, lu
crările' celui de-al V-lea Forum na
tional al pionierilor. Programul foru
mului se desfășoară sub deviza 
„Creștem odată cu tara". Peste 400 
de pionieri, delegați ai tuturor jude
țelor tării, vor dezbate modul în care 
consiliile și comandamentele pionie
rești au acționat pentru traducerea 
în viață a indicațiilor date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la ședința 
de deschidere a Forumului tineretu
lui din noiembrie 1975. a hotărîrilor 
celei de-a III-a Conferințe naționale 
a Organizației pionierilor, căile șl 
modalitățile de înfăptuire a sarcini
lor ce revin Organizației pionierilor 
din documentele adoptate de Con
gresul educației politice și al culturii 
socialiste. (Agerpres)

• Cel alb, cel galben, cel negru: 
DACIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
O Cursa grea: FERENTARI — 
10,30; 15,30; 18; 20,15.

Contele de Monte Cristo: FE
ROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30.
• Zile fierbinți: CRÎNGAȘI — 17.
• Prietenii mei, elefanții: GIU- 
LESTT — 10; 16; 19.
• Cercul magic : FLACĂRA — 
15,30; 18; 20.

teatre
• Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cișmigiu): Spectacol 
de sunet și lumină „Sînt suflet în 
sufletul neamului meu** — 20,30. 
e* Teatrul Giulești (Ia Muzeul de 
istorie al Republicii Socialiste 
România, sala Columnei): Spec
tacol de sunet și lumină „De la 
străbuni pînă la tine** — 16; 17.
O Teatrul evreiesc de stat: Firul 
de aur — 19,30.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (grădina Boema): E nemai
pomenit — 19,30.
e- Ansamblul artistic '„Rapsodia 
română*4: Frumoasă ești, mîndră 
țară — 18,30.
• Teatrul ,.Țăndărică* (la Liceul 
nr. 43, cartier Titan): Rîsul unei 
nopți de vară — 20,30.

vremea
Ieri In țară : Vremea ■ fost In gene

ral instabilă, !n Maramureș, Crișana, 
Transilvania, Banat, zonele de deal șl 
de munte, unde cerul a prezentat tn- 
norărl accentuate și s-au semnalat 
averse de ploaie însoțite de frecvente 
descărcări electrice. In celelalte re
giuni, vremea a fost frumoasă, cu ce
rul variabil, aversele șl descărcările 
electrice avind un caracter Izolat. Vîn- 
tul a suflat slab pînă la potrivit. Tem
peratura aerului, la ora 14, oscila in
tre 16 grada la Joseni și 30 de grade lâ 
Mălcănești, Rm. Sărat și Tulcea.

Timpul probabil pentru zilele de 29, 
S0 și 31 Iulie. In țară : Vremea va fl In 
general Instabilă, mal ales la începutul 
intervalului. Vor cădea ploi locale, pre
dominant cu caracter de aversă, În
soțite de descărcări electrice șl Izolat 
de grindină, îndeosebi în regiunile ves
tice ale țării, la deal șl la munte. Vin- 
tul va prezenta Intensificări de scurtă 
durată. Temperaturile maxime vor fl 
cuprinse ziua între 22 șl 30 de grade, 
local mal ridicate în sud-estul țării, și 
minimele vor oscila noaptea Intra 10 
șl 20 de grade.

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme emise de unitățile 
C.E.C. din municipiul București care au cîștigat cîte un autoturism DACIA 1 300 la 

tragerea la sorți pentru TRIMESTRUL II 1976

Nr. 
ort.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
cri.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
cri.

Numărul 
libretului 

de economii

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
23.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

762- 210-6599 
759-207-4541 
738-103-13357 
761-205-41121 
759-1-218847 
759-1-125361
763- 1-6489 
734-103-68690 
766-1-25140 
759-1-110450 
731-103-13645 
731-103-42793 
731-111-7500 
761-205-24917 
761-205-45433 
761-208-46889
761- 201-11718
762- 207-29378 
766-1-40893 
762-1-16238 
762-1-47565 
762-201-31338
762- 210-15508 
734-103-21825 
734-103-54611 
734-103-71072
763- 1-29587
763- 201-5031
764- 1-21420 
764-203-11016 
764-208-14494 
759-1-5523 
759-1-89249 
759-1-130187 
759-1-158867 
759-1-181500 
759-1-200326 
759-1-215883 
759-1-228302 
738-103-17389 
738-103-38944 
759-207-24897

43.
44.
45.
46
47?
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

economiiTitularilor de librete de 
cu dobîndă și cîștiguri in autotu
risme emise de unitățile C.E.C. din 
tară li se vor acorda printr-o tra

760-1-53901 
760-1-74473 
760-208-10265
737- 113-4744 
760-201-20795 
760-202-30129
760- 207-14731
765- 1-19435 
731-103-27304 
731-103-46896 
731-111-16939
761- 205-33718 
761-208-23160
761- 208-52357
762- 207-16295
766- 1-22622 
766-1-45174 
762-1-30583 
762-201-14586 
762-202-5023
762- 210-22815 
734-103-35144 
734-103-60721
763- 1-16131 
763-139-9178
763- 342-619
764- 1-27756 
764-206-2252 
764-208-20063 
759-1-42367 
759-1-103137 
759-1-139931 
759-1-166742 
759-1-187750 
759-1-205319 
759-1-219878 
759-205-11230
738- 103-27335
759- 207-12376
760- 1-23916 
760-1-61433 
760-1-79091

760-209-4856 
760-29-1603 
760-202-16457 
760-206-17410
760- 207-20264
765- 1-24436 
731-103-21606 
731-103-44981 
731-111-12942
761- 205-29775 
761-208-11899
761- 208-49907
762- 207-10369
766- 1-14823 
766-1-43166 
762-1-24355 
762-201-3439 
762-202-457
762- 210-19570 
734-103-29192 
734-103-57677
763- 1-9749 
763-139-4582
763- 201-9198
764- 1-24798 
764-203-13830 
764-208-17575 
759-1-25839 
759-1-96789 
759-1-135026 
759-1-162714 
759-1-184597 
759-1-202770 
759-1-217940 
759-205-4350 
738-103-22820
759- 207-7549
760- 1-6957 
760-1-57982 
760-1-76811 
760-208-12562 
737-113-8414 
760-202-10903

are locgere la sorți separată, care__ _
azi, 28 iulie a.c., în orașul Mangalia, 
628 de autoturisme DACIA 1300. 
Lista oficială a libretelor de econo-

128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160. 
161. 
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.

760-206-10646
760- 207-17700
765- 1-22126 
731-103-34599 
731-106-22224 
731-111-21463
761- 205-39135 
761-208-34836
761- 208-55901
762- 207-23029
766- 1-31610 
766-201-9367 
762-1-38873 
762-201-23366 
762-202-9448
762- 210-27152 
734-103-43547 
734-103-65349
763- 1-22923 
763-139-14865
763- 202-8082
764- 1-32023 
764-206-10961 
764-209-2050 
759-1-64155 
759-1-114212 
759-1-147946 
759-1-172293 
759-1-192941 
759-1-209593 
759-1-223256 
764-202-8025 
738-103-32769
759- 207-18383
760- 1-3.9292 
760-1-66957 
760-1-82456 
760-209-12170 
760-201-12940 
760-202-23216 
760-206-25002 
760-301-175 
762-210-15663

J

mli ieșite 
tragere la __ _
ziarele „Scînteia" șl 
beră" din 30 iulie a.c.

cîștlgătoare la această 
sorti se va publica în 

„România li-
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JOCURILE OLIMPICE DE VARĂ
® A 15-a medalie pentru România — echipa de sabie 

® Simion Cuțov și-a asigurat medalia de bronz

CELUI DE-AC XIII-LEA CONGRES 
EXTRAORDINAR AL PARTIDULUI COMUNIST 

DIN JAPONIA

Campionii mondiali la handbal
tn Canada sint populare alte jocuri 

sportive decit pe meleagurile noastre. 
Totuși, la Quebec, publicul dlntr-o 
sală arhiplină a rămas incîntat de 
calitățile tehnice și spectaculare ale 
handbalului demonstrat în meciul 
România—Polonia. Fazele combinati
ve binecunoscute amatorilor de sport 
din România, ca și „bombele" expedia
te de la distanță de către Birtalan au 
stîrnit uimire și ropote de aplauze. E 
știut că echipa Poloniei, aflată in 
sensibil progres de-a lungul ultimilor 
ani. a devenit atît de puternică incit 
a pus din nou probleme dificile 
campionilor mondiali. La pauză sco
rul fusese favorabil băieților noștri 
(8—6), însă după timpul de odihnă 
polonezii au egalat în repetate rîn- 
duri. E drept, nu au reușit niciodată 
să ia conducerea fiindcă ori de cite 
ori situațiile deveneau de egalitate, 
orgoliul campionilor noștri și marea 
lor experiență intrau repede in ac
țiune, readucînd avantajul. Totuși, a- 
cest avantaj a rămas minim (16—15) 
pînă în ultimul minut, iar tocmai a- 
tuncl s-a produs cel mai - critic mo
ment al jocului : prin eliminare, e- 
chipa noastră s-a trezit în inferiori
tate numerică și. colac peste pupă
ză. mingea era la polonezi. Aceștia 
ratează însă atacul, formația noastră 
preia mingea și nu se prea grăbește ; 
totuși, ' 
cunde 
Cristian 
Ionul 
dintr-o ____  __ ____ ,__
să. E 17—15 $1 publicul, în extaz,
ovaționează echipa României. Notez, 
printre spectatorii cei mai înflăcărați 
de-a lungul întregului meci, pe lup
tătorii români. în frunte cu proaspe
ții medaliati olimpici, agitind steaguri 
tricolore și bucurîndu-se ca niște 
copii...

Birtalan (care a marcat ieri 8 go-

îșî spun cuvin tul
luri). Cornel Penu (care a apărat 
ieri mingi grele in momentele chele), 
Gațu. Lieu. Volna, Stock], Grabov- 
schi. Cosma, Tudosie. Kicsid, Drăgă- 
nită — această echipă de campioni, 
matură, plină de măiestrie și anima
tă de un rar spirit competițional, a 
fortaț Intrarea in finala olimpică. 
Va fi un meci greu cu echipa 
URS S.. ciștigătoarea celeilalte serii. 
Coincidenta a făcut ca. Ia sfîrșitul 
lunii Iunie, să intilnesc la Moscova 
pe handbaliștil români venițl acolo

CORESPONDENTA 
DIN MONTREAL

Copiii rămîn copii,
chiar dacă sînt

brusc, cu numai 8 se- 
înaintea fluierului final, 

Gațu li strecoară ba- 
lui Stockl, iar acesta, 
bucată. îl trimite în pla-

pentru jocuri de verificare cu echipa 
U.R.S.S. Ziarele sovietice vorbeau 
despre acele jocuri ca despre avan
premiere ale celei mai probabile fi
nale olimpice. La Montreal. în finala 
devenită realitate, cine va cîștiga 7 
îi arătasem lui Cornel Penu ceea ce 
scriau ziarele și îmi răspunsese de 
la înălțimea celor peste 190 cm : 
„întîi să ajungem față în față în 
finală, iar atunci vom da și răspun
sul cu privire la ăîștigător". Ceea ce 
am admirat și ieri la jucătorii noștri, 
la antrenorii Nicolae Nedef și Oprea 
Vlase. la conducătorul federației 
noastre. loan Kunst-Ghermănescu, 
este acea încredere în forța și clasă 
echipei, tenacitatea cu care înfăp
tuiesc pas cu pas cele ce .își propun. 
Desigur, nimeni nu poate presupune 
peripețiile și deznodămîntul unui 
meci final la nivel olimpic ; totuși, 
handbaliștii români ne-au sădit cre
dința că miercuri seara, în sala 
„Forum" vor juca și vor lupta cum 
știu ei mai bine. Și credem.

A venit și prima medalie olimpică

obținută vreodată de un atlet al nos
tru la jocurile olimpicei Dacă suli- 
țasul Gheorghe Megelea ne-a dat a- 
ceastă satisfacție, dacă Ilie Floroiu 
s-a comportat onorabil in compania 
lui Lasse Viren. în schimb perioada 
olimpică de vîrf dominată de atle
tism ne lasă și insatisfacția pentru 
cursa mediocră a Marianei Suman, 
dar mai ales această deziluzie totală 
care se cheamă Gheorghe Cefan — 
pentru a cărui contraperformanță 
nu am găsit încă nici azi o expli
cație cît de cît plauzibilă. Să sperăm 
că ceilalți atleți ai noștri ne vor face 
să ne bucurăm, să îi aplaudăm...

S-au clarificat lucrurile pentru 
sferturile de finală și La ultimele trei 
categorii de greutate la box. Cîteva 
cuvinte despre categoria grea. Mir
cea Dan Simon a lăsat o foarte bună 
impresie prin tehnica sa în fața lui 
Berbick (Bermude), pe care l-a în
trecut clar la puncte ; îi reproșăm — 
însă o oarecare încetineală în des
fășurarea acțiunilor — fapt ce poate 
avea urmări neplăcute în partidele 
cu adversari puternici. Mircea va 
întîlni miercuri pe bulgarul Suvand- 
jiev. învingător fără dificultăți deo
sebite la Ivanov (U.R.S.S.). Remar
căm că Biegalski (Polonia), campio
nul Europei, nu a fost o piedică 
prea grea în calea americanului 
Tate, duoă cum Tarotzi (Ungaria) a 
cedat relativ ușor în fața lui Hussing 
(R.F.G.). Totuși, Johnny Tâte, Hus
sing și Stevenson (Cuba) se găsesc 
pe aceeași parte a tabloului : numai 
unul dintre eî poate ajunge în fi
nală !

Dar despre box vom mai avea pri
lejul să vorbim mai pe larg după 
galele următoare. Sperăm'!

medaliati olimpici
Pe aeroportul Otopeni, la sosirea 

de la Montreal a gimnastelor românce
Lume. Multă lume. 

Felicitări. Și flori. Co
pii in uniformă de 
pionier și copii in cos
tume de gimnastică, 
fjuturînd eșarfe roșii, 
galbene, albastre. A- 
plauze. Flori, flori de 
toate culorile oferite 
cu gesturi gingașe. 
Autografe. Și mame cu 
ținci de mină. Și băr
bați in puterea vîrstef 
inălțîndu-se pe călcîie

...Acedsta a fost at
mosfera în care au 
fost primite ieri pe 
pămintul tării Nadia, 
Teodora. Mariana. An
ca. Georgeta. Gabrie
la. Marilena și Lumi
nița — dragele noas
tre gimnaste de aur. 
Împreună cu Marta și 
Bela, măiestrii lor 
profesori de arta gim
nasticii.

Clasamente, rezultate
HANDBALDUPA NOUA ZILE de întreceri ți 

disputarea a 114 probe. CLASAMEN
TUL PE PUNCTE al Jocurilor Olim-

PE MEDALII

pice de la Montreal se prezintă ast-
fel:
1. U.R.S.S. 471 puncte
2. R. D. Germană 428 •>
3. S.U.A. 393 »»
4. R. F. Germania 162,5 •»
5. Bulgaria 112 »»
6. ROMÂNIA 99
7. Japonia 99 »»
8. Polonia 93
9. Ungaria 80

10. Canada 70 »»
11. Marea Britanie 59 *•
12. Italia 58 »»
13. Cehoslovacia 56 M
14. Finlanda 39 »>
15. Franța 33,5 M

tn CLASAMENTUL j
(aur-argint-bronz)

1. U.R.S.S. 27 26 20
2. R.D. Germană 27 17 14
3. S.U.A. 21 23 17
4. R.F. Germania 6 6 10
5. Bulgaria 5 7 6
6. Polonia 4 2 5
7. ROMÂNIA 3 5 6
8. Japonia 3 4 7
9. Finlanda 3 2 0

10. Ungaria 3 1 4
11. Marea Britanie 2 3 3
12. Cehoslovacia 2 2 3
13. Italia 1 4 2

14—17. Iugoslavia 1 1 0
14—17. Jamaica 1 1 0
14—17. Norvegia 1 1 0
14—17. Suedia 1 1 0
18—20. Cuba 1 0 0
18—20. Mexie 1 0 0
18—20. Trinidad 1 0 0

, 21. Canada 0 2 6
22. Olanda 0 2 2

Clasamentele finale în cele două 
grupe preliminare ale turneului mas
culin : grupa A : 1. U.R.S.S. — 8 
puncte (golaveraj 111—77) ; 2. R. F. 
Germania — 8 puncte (97—76) ; 3. 
Iugoslavia — 8 puncte (110—93) ; 4. 
Danemarca — 4 puncte ; 5. Japonia 
— 2 puncte ; 6. Canada — zero 
puncte ; grupa B : 1. România — 9 
puncte ; 2. Polonia — 8 puncte ; 3. 
Ungaria — 6 puncte ; 4. Cehoslova
cia — 5 puncte ; 5. S.U.A. — zero 
puncte ; 6. Tunisia — zero puncte.

După cum s-a mai anunțat, selec
ționatele României și U.R.S.S. își vor 
disputa titlul de campioană olimpică 
in finala programată azi. 28 iulie. 
Pentru medalia de bronz vor juca 
echipele R. F. Germania și Poloniei.

înaintea ultimei etape. în clasa
mentul turneului feminin conduce 
echipa U.R.S.S. cu 8 puncte, urmată 
de formațiile R. D. Germane — 7 
puncte. Ungariei — 5 puncte. Româ
niei — 4 puncte. Japoniei și Cana
dei — zero puncte. Azi, în ultima 
etapă a competiției, echipa Româ
niei va Întîlni selecționata Ungariei.

SCRIMĂ

BOX

Rezultate înregistrate îh prelimina
riile competiției feminine de flore
tă : România—Cuba 8—8 (66—60) ; 
Italia—Iran 13—3 ; R.F. Germania— 
Japonia 10—6 ; Polonia—Canada 
9—7.

în faza următoare a competiției 
însă, sportivele noastre au pierdut 
(6—9) în fața echipei Franței.

în sferturile de finală : U.R.S.S. — 
România 9—1 ; R.F. Germania — Ita
lia 9—2 ; Ungaria — Marea Britanie 
9—2 ; Franța — Polonia 9—5.

Marți, amatorii de sport șiMarți, amatorii de sport șl numero
șii turiști prezenți la Jocurile Olim
pice de la Montreal au umplut pînă 
la refuz tribunele arenei „Maurice 
Richard" pentru a urmări prima gală 
a sferturilor de finală din cadrul 
competiției de box. O aplaudată vic
torie a repurtat la categoria „semi- 
ușoară" — 60 kg, dublul campion al 
Europei, reprezentantul României, 
Simion Cuțov, care l-a Învins la 
puncte pe suedezul Ove Lunby. în 
această întîlnire, Simion Cuțov a ata
cat în stilul său caracteristic, cu mul
te serii la figură și lovituri la corp. 
Adversarul său a fost deosebit de 
curajos, rezistîndu-i pină la sfîrșitul 
meciului. Juriul i-a acordat verdictul 
cu 5—0 lui Simion Cuțov, care astfel 
s-a calificat pentru semifinale, avind 
pină acum asigurată medalia de 
bronz, cu șanse de a o schimba cu 
una de argint sau chiar de aur.

în gala de joi, Simion Cuțov va 
avea un adversar redutabil în per
soana campionului lumii de la Ha
vana, Vasili Solomin (U.R.S.S.). care 
s-a calificat la rindul lui printr-o 
victorie la puncte (5—0) obținută 
In fața campionului maghiar Andras 
Botos.

La categoria pană. Gh. Ciochină a 
fost învins (K.O. în repriza a III-a) 
de cunoscutul puncheur din R. D. 
Germană, Richard Nowakowski.

La categoria ușoară. Calistrat Cu
țov a pierdut la puncte în fața bul
garului Kolev.

Alți boxeri români vor încerca 
astăzi în ultima gală a sferturilor de 
finală să se califice în „semifinale". 
V. Zilberman (semimijlocie) îl va 
întîlni pe Santos (Porto Rico), Va- 
sile Didea (mijlocie mică) va primi 
asaltul iugoslavului Kacear, Alee 
Năstac (mijlocie) va lupta In com
pania lui Martins (Brazilia). Costică 
Dafinoiu (semigrea) se va întîlni cu 
Burges (Insulele Bermude), iar greul 
Mircea Simon îl va avea de înfrun
tat pe bulgarul Suvandjiev. care l-a 
eliminat în mod surprinzător pe so
vieticul Ivanov, unul din favoriții 
categoriei.

LUPTE LIBERE
La cat. 57 kg. Gigei Anghel l-a În

vins pe australianul Gordon, Smith. 
James Haines (S.tJ.A.) a cîștigat la 
52 kg 
iar la 
cia) a 
dru.

meciul cu Constantin Mîndilă, 
48 kg Kuddusi Ozdemir (Tur- 
dispus de Constantin Alexan-

POLO
Meciul dintre echipele Olandei șl 

Italiei s-a încheiat la egalitate : 3—3. 
Clasamentul final : 1. Ungaria — 9 
puncte — campioană olimpică; 2. Ita
lia — 6 puncte (golaveraj 21—20) ;
3. Olanda — 6 puncte (18—17) ;
4. România — 5 puncte ; 5. Iugosla
via — 3 puncte ; 6. R.F. Germania '— 
1 punct.

FOTBAL
Finala turneului Se va disputa 

simbătă, 31 iulie, pe stadionul olim
pic din Montreal între selecționatele 
R.D. Germane și Poloniei, dețină
toarea titlului olimpic.

Partidele semifinale. disputate 
marți noaptea, s-au Încheiat cu ur
mătoarele rezultate : Polonia — Bra
zilia 2—0 ; R.D. Germană — U.R.S.S. 
2-1.

a cucerit prima 
pentru culorile 

in concursul 
actualei ediții

Valeriu MIRONESCU

„Mușchetarii 
pe podium

Aproape că ne-am obișnuit 
primim vești plăcute după miezul 
nopții. Așa s-a întimplat și in noap
tea trecută, cind...

Echipa de sabie 
medalie olimpică 
sportive românești 
scrimă din cadrul 
Jocurilor Olimpice.

în meciul pentru atribuirea meda
liei de bronz, desfășurat marți seara 
în sala de sport a Universității din 
Montreal, echipa României a întîlnit 
redutabila formație a Ungariei, ini
țial cotată printre favoritele probei. 
Evoluînd remarcabil, cei patru scri- 
meri români — Dan Irimiciuc, Ion 
Pop. Marin Mustață și Corneliu 
Marin — au obținut o victorie clară, 
cu scorul de 9—4. După cum transmi
te comentatorul agenției „France 
Presse", sportivii români s-au arătat 
în evident progres în această specta
culoasă probă a competiției olimpice 
de scrimă. Victoriile echipei române 
au fost realizate de Dan Irimiciuc (3). 
Ion Pop (3), Marin Mustață (2) și 
Corneliu Marin (1).

Deci, felicitări „mușchetarilor" 
noștri pentru acest „asalt" pe po
diumul olimpic 1

în întîlnirea pentru locurile 5—B, 
selecționata Cubei a întrecut cu 9—6 
formația Poloniei.

în finala probei — echipele U.R.S.S. 
și Italiei.

vada bine.
Lume. Multă lume, 
vorbind despre aur și 
mîndrie, victorie și 
bucurie, talent și co- 
pil-minune. Fotorepor
teri. Și radioreporteri. 
Și telereporteri. Și, 
evident, reporteri. Si 
flori. Și aplauze. Și 
îmbrățișări. Și auto
grafe. Și iar flori și 
felicitări, aplauze, îm
brățișări. autografe. Iar 
pe deasupra tuturor, 
dinspre difuzoare — 
acordurile 
„Nadia, Nadia < 
neci, meritai 
nota douăzeci".

Numai într-o 
retrasă, o femeie 
două vîrste, cu 
umezi, privește 
tită spectacolul, 
giind capul blond al 
unei păpuși cit un stat 
de om. Este mama 
Nadiel.

cîntecului 
Comă- 

chiar

parte, 
intre 
ochii 
liniș- 
mîn-

i

Cind fiecare dorea 
tă fie cit mai aproape 
și să vadă mai bine, 
înțelegeți cît de greu 
te puteai apropia de 
micuțele sărbătorite. 
Cel puțin mica noas
tră 
era realmente sorbită 
din ochi și gata să fie 
luată pe sus. Ajuns în 
fața grupului celor 
opt fetițe îmbrăcate 
în elegantele costume 
liliachii, le arăt unul 
din numerele „Scin- 
teii" in care scria des
pre isprava lor la 
Montreal. Nadia zîm- 
bgște. mulțumește, 
și-i arată și Teodorei, 
care face ochii mari 
cind își vede fotogra
fia și citește 
„Rînduri pentru 
dora". întreabă 
dacă într-adevăr 
tru ea fuseseră scrise, 
o întreb la

mare campioană

titlul 
Teo- 
sfios 
pen-

rindul meu

Cinci „mușchetari"™ turnați în bronz

„LEGENDE OLIMPICE11 LAUDA!

Răsuflarea lui Hercule
întimplările zilnice ale Olimpiadei continuă să ne ofere prilejuri 

de caldă meditație la frumusețea, cu valoare de mitologie eroică, a 
unor fapte, a unor profiluri omenești, a unor surprize ale întrecerilor, 
lată, de pildă, o posibilă legendă — ecou al vibrației bronzului cucerit 

de românul Victor Mcgelea. de fel din Herculane.

...Undeva, la subsu
oara Carpaților, se 
află o cetate închinată 
lui Hercule : Hercula
ne. Ea dăruie lumii iz
voare fermecate, de 
sănătate și putere, tn 
ele, zice-se, s-ar fi 
îmbăiat și eroul antic 
înainte de a răpune 
leul din Nemeea. De 
aceea, astăzi. Hercule, 
in bronz, străjuie locu
rile, cu pielea leului 
pe umăr, rezemat în 
bila legendară... Din 
umbra acestei statui 
a pornit către Mont
real — pentru întrece
rile care s-au născut, 
cu mii de ani in urmă, 
tocmai intru cinstirea 
lui Hercule — un suli-

tas frumos ca Paris si 
dornic de izbindă cum 
era semizeul însuți 
cind s-a apucat de cele 
12 isprăvi ale sale. Ti- 
năr și nu prea temut 
de marii sulitați ai lu
mii, atletul nostru s-a 
învrednicit, totuți, să 
zvirle sulița, din prima 
încercare, îndeajuns 
de departe ea să cuce
rească o medalie de 
bronz, lăsînd în urmi 
multi sportivi de fai
mă ai planetei. Care 
s-au și uimit : „Cum a 
fost posibilă asemenea 
ispravă ?“ Sulițațul cel 
tinăr le-a răspuns, 
zimbind cu modestie, 
că nici el nu știe cum 
s-a-ntimplat... Dar in

lui el știa prea 
că îl ajutase 

tutelar din bron-

sinea 
bine 
eroul 
zul de-acasă, trimițin-
du-i, peste mări șl 
țări, o răsuflare priel
nică zborului inalt și 
departe al suliței — 
întocmai ca-n 
plările i 
Drept 
sulițaț i 
întors 
diică la 
tă-și Clinchete 
Ha. in semn de 
giu. lingă bronzul ce
lui mai mare atlet al 
tuturor viselor. întoc
mai ca-n legendă

intim- 
de la Troia... 
care. tinărul 

este hotărit ca, 
acasă, să se 

i Herculane ți
meda- 
oma-

Petre DRAGU
ti

Am fi publicat acest medalion de
dicat poloiștilor din echipa reprezen
tativă a României, chiar dacă aseară 
ar fi înregistrat un eșec in ultima 
partidă de la Montreal. Ei, poloiștii, 
ar fi meritat oricum aplauzele noas
tre scrise, pentru că la această olim
piadă s-au comportat mereu remar
cabil, iar citeodată chiar vitejește.

Cine sint băieții de Ispravă din 
această garnitură a antrenorului 
Grințescu ? Ne face plăcere să-i re
amintim acum. Sînt portarul Florin 
Slavei de la Rapid București (25 de 
ani), rezerva sa Doru Virgil Spinu de 
la „Progresul" București (21 d" ani), 
dinamoviștii Adrian Nastasiu (25 de 
ani). Dinu Popescu (27 de ani). Liviu 
Răducanu (22 de ani) și Viorel Rus 
(24 de ani). Claudiu loan Rus de la 
„Voința" Cluj-Napoca (27 de ani), 
rapidiștil Corneliu Rusu(32 de ani), 
Adrian Schervan (20 de ani) și Ilie 
Slăvei (24 de ani). Gbeorghe Zam- 
firescu de la Dinamo (31 de ani — 
deținătorul... recordului mondial In 
ceea ce privește numărul selecționă
rilor in echipa națională de polo).

Tuturor li se cuvin deopotrivă alese 
cuvinte, pe care le-am fi așternut 
aici chiar dacă ar fi pierdut in fața 
echipei R.F. Germania. Ei însă 
au cîștigat partida cu R.F.G. (5—3), 
dar „jocul" rezultatelor l-a lipsit de 
medalie. Oricum, felicitări I

dacă nu crede că me
rita. îmi răspunde 
„dumneavoastră știți 
mai bine 1“ și dă fuga 
spre mama ei să-i 
arate ziarul.

Microintervlurlle ad- 
hoc sînt, nici nu se 
putea altfel, pe cit de 
fugitive, pe atît de su
gestive și „gustate" 
de asistentă. Toate me
daliatele noastre sînt 
fericite că au putut a- 
duce in dar celor dragi 
și țării întregi acest 
succes olimpic. Apoi, o 
fetiță spune că abia aș
tepta să-și vadă pă
rinții, alta că vrea la 
mare, una că-1 e dor 
de sala de la liceu, alta 
că ar vrea să se vadă 
la televizor, si așa mai 
departe. înțelegem. 
Copiii rămîn. totuși, co
pil, chiar dacă sint 
medaliați olimpici 1

Bela Karoly. omul 
oare în nici o clipă 
nu-șl pierde calmul și 
luciditatea, ne vorbeș
te însă de viitorul 
program. Căci trebuie 
continuat drumul. 
Care-1 programul 7 O- 
dihnă. o bună perioa
dă de odihnă, și apoi 
Începerea pregătirilor 
pentru următorul ma
re concurs — „eu
ropenele" din anul 
viitor.

...Mașinile purtind 
tn ele opt fetițe cu 
fundițe care duc în 
valize șapte medalii 
olimpice au părăsit 
de mult aeroportul O- 
topeni. îl părăsim șl 
noi, împreună cu pro
fesoara de gimnastică 
Elena Duicu. de la li
ceul special din orașul 
laureatelor de azi — 
care ne povestește cît 
de drăguțe sînt cele 
douăzeci de fetite din 
Clasa întîi (au trecut în 
a doua acum) pe care 
le pregătește de mai 
multă vreme. Are un 
grup de douăsprezece 
mogîldețe și la grădi
nița de pe lîngă Com
binatul petrochimic 
Borzești. Mai în glu
mă, mai în serios, ne 
spune că dintre aces
tea vor tlșni medalia
tele la Olimpiada ’84. 
Dacă nu credem, să 
venim odată să le 
vedem. Ne vom duce, 
fără îndoială, și poate 
vom scrie chiar un 
reportaj pe tema „Șta
feta generațiilor o* 
limpice". Că doar tre
buie pregătite din 
timp medaliatele noas
tre la Olimpiada '84 I

G. MITROI

Caleidoscop
Atletul maghiar Mikloș Nemeth, 

noul campion olimpic și recordman 
mondial la aruncarea suliței, conti
nuă în mod strălucit tradiția spor
tivă olimpică a familiei sale. Cind 
Mikloș se afla Încă în leagăn și avea 
doar un an. tatăl său, Imre Nemeth, 
cîștiga medalia de aur la aruncarea 
ciocanului. Aceasta se intimpla In 
anul 1948 la Jocurile Olimpice de lâ 
Londra. Mama lui Mikloș Nemeth a 
fost, de asemenea, o valoroasă spor
tivă. campioană a Ungariei la arun
carea discului.

♦
Una dintre cele mai disputate pro

be din cadrul concursului olimpic de 
atletism a fost cea de pentatlon. în 
care victoria a revenit lui Sigrun 
Siegl (R. D. Germană), cu 4 745 
puncte, urmată de coechipiera sa 
Christine Laser, cu același număr 
de puncte. Această situație de ega
litate. rar întilnită in această probă, 
a fost rezolvată în favoarea lui 
Sigrun Siegl. ținîndu-se seama de 
locurile ocupate de cele două atlete 
in fiecare din cele cinci probe ale 
concursului.

în Vîrstă de 21 de ani, Sigrun Siegl 
(1.73 m. 54 kg) este studentă a In
stitutului de educație fizică și mem
bră a clubului F.C. Turbine Erfurt. . 
Clasată pe locul patru cu 6.59 m în 
finala olimpică de săritură în lun
gime. unde era cotată printre favo
rite, Sigrun Siegl s-a revanșat în 
complexa și dificila probă de penta
tlon. cucerind mult visata medalie 
de aur.

*
Atleta sovietică Tatiana Kazanklnâ, 

care a pulverizat recordul mondial 
pe 800 m plat, are înălțimea de 1.62 
m și ciritărește doar 47 kg. Studentă 
in economie. Kazankina (25 de ani) 
a fost și prima femeie care a coborît 
sub 4 minute In cursa de 1 500 m. tn 
adolescentă, fiind foarte debilă, me
dicii ii interziseseră să facă sport de 
competiție (ÎI).

, *
„In probele de sprint. Cheta Suc

cesului este totuși startul. Am plecat 
bine și atunci am avut convingerea 
că voi cîștiga" — a declarat jamai- 
canul Don Quarrie. noul campion 
olimpic în proba de 200 m plat. Ne
voit să abandoneze la Jocurile Olim
pice de la Miinchen. in urma unei 
întinderi musculare. Don Quarrie â 
continuat să practice proba sa pre
ferată. menținîndii-se printre cel mâl 
buni sprinteri din lume. Anul trecut 
el a egalat recordul mondial la 200 m 
cu 19’8/10, far anul acesta nu a fost 
Învins niciodată pe această distanța.

Dragi tovarăși.
Cu prilejul deschiderii celui de-al XIII-lea Congres extraordinar al P.C. 

din Japonia, ne tace plăcere să Vă adresăm dumneavoastră, participanților la 
congres, tuturor comuniștilor și întregii clase muncitoare japoneze un fier
binte salut tovărășesc, împreună cu cele mai bune urări din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, a Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român, a tuturor comuniștilor și a 
oamenilor muncii din țara noastră.

Comuniștii. întregul popor român urmăresc cu sentimente de solidaritate 
șl înaltă prețuire lupta consecventă de peste o jumătate de secol desfășurată 
de partidul dumneavoastră. împotriva reacțlunil șl imperialismului, pentru 
apărarea intereselor clasei muncitoare, ale tuturor oamenilor muncii, pentru 
libertate, independentă națională și democrație, pentru triumful cauzei so
cialismului și păcii.

Prin problemele pe care le dezbate, congresul se înscrie ca un moment 
Important în activitatea revoluționară a P.C.J., consacrată înfăptuirii aspira
țiilor fundamentale ale clasei muncitoare, ale întregului popor japonez.

Congresul dumneavoastră are loc în condițiile puternicului avint al luptei 
maselor populare pentru transformarea relațiilor de producție și sociale, pen
tru așezarea raporturilor interstatale pe baza egalității In drepturi, a respec
tării independentei și suveranității naționale, pentru lichidarea stărilor de 
inechitate și făurirea unei noi ordini economice și politice pe planeta noastră. 
Schimbările profunde petrecute în raportul de forțe pe plan mondial creează 
largi posibilități pentru a se acționa cu succes în vederea asigurării păcii, 
pentru abordarea și soluționarea Intr-un spirit nou. corespunzător intereselor 
tuturor popoarelor, a marilor probleme care confruntă azi omenirea — eli
minarea vechii politici imperialiste de forță și dominație, lichidarea marilor 
decalaje dintre țările dezvoltate șl cele In cure de dezvoltare. înfăptuirea 
dezarmării. în primul rind a dezarmării nucleare, stingerea focarelor de 
conflict, democratizarea relațiilor internaționale, garantarea dreptului fiecă
rui popor de a fi deplin stăpin pe bogățiile sale șl de a-și hotărî în mod liber 
•oarta, fără nici un amestec din afară.

înfăptuirea acestor obiective impune Intensificarea eforturilor partidelor 
comuniste si muncitorești. întărirea unității și solidarității — pe plan național 
si internațional — cu toate forțele progresiste, democratice și antiimpe- 
rialiste.

Dorim și cu acest prilej să ne exprimăm profunda satisfacție pentru 
relațiile tradiționale de caldă prietenie și solidaritate fnternaționâlistă. pentru 
dezvoltarea colaborării tovărășești între Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist din Japonia. în spiritul înțelegerilor convenite cu prilejul întîlnirilor 
și convorbirilor frățești ce au avut loc tn ultimii ani între tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kenji Miyamoto — momente de importantă majoră în întări
rea sf aprofundarea legăturilor noastre.

Sîntem pe deplin convinși că aceste raporturi frățești se vor dezvolta 
continuu, contribuind la întărirea solidarității internaționale și a unității par
tidelor comuniste și muncitorești, pe baza principiilor independenței, ega
lității în drepturi, neamestecului în treburile interne, respectării dreptului 
fiecărui partid de a-și elabora politica internă și externă, strategia și tactica 
revoluționară corespunzător condițiilor Istorice naționale și sociale din propria 
țară. Totodată, apreciem că adîncirea colaborării dintre partidele noastre este 
de natură să sprijine cursul pozitiv pe care îl cunosc relațiile dintre Repu
blica Socialistă România șl Japonia, corespunzător dorinței de prietenie șl 
intereselor celor două popoare. în folosul cauzei păcii și înțelegerii inter
naționale.

Vă dorim, dragi tovarăși, succes deplin în desfășurarea lucrărilor șl. în 
continuare, în realizarea obiectivelor ce vor ff stabilite de eongre».

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Excelenței Sale domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Exprim Excelenței Voastre viile mele mulțumiri pentru amabilul mesaj 
de felicitări pe care ați binevoit să mi-1 adresați cu prilejul sărbătorii noas
tre naționale și transmit, la rindul meu, în numele poporului italian, calde 
urări de prosperitate poporului român și fericire personală Excelenței 
Voastre.

GIOVANNI LEONE

Excelenței Sale domnului MARIO SOARES
Prim-ministru al guvernului portughez

Numirea Excelenței Voastre în înalta funcție de prim-ministru al gu
vernului portughez îmi oferă plăcutul prilej de a vă transmite sincere fe
licitări, împreună cu cele mai bune urări de succes în îndeplinirea înaltei 
misiuni ce v-a fost încredințată.

îmi exprim convingerea că relațiile de colaborare prietenească dintre 
România și Portugalia se vor consolida șl dezvolta în folosul ambelor noas
tre popoare.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România

Domnului general
GUILLERMO ARBULU GALLIANI

Prim-ministru, ministru de război ți comandant general 
al armatei peruane

Cu prilejul numirii Excelenței Voastre In calitate de prim-ministru al 
guvernului peruan, de ministru de război și comandant general al armatei 
peruane, am deosebita plăcere să vă transmit călduroase felicitări și cele mal 
bune urări de succes in Îndeplinirea însărcinărilor de înaltă răspundere 
ce vă revin.

Folosesc această ocazfe pentru a-mî exprima convingerea că relațiile 
de prietenie și de colaborare fructuoasă care s-au statornicit intre România 
și Peru vor continua sâ se dezvolte pe multiple planuri, in interesul celor 
două țări și popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale, al făuririi 
unei noi ordini economice și politice in lume.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România

Primire la Consiliul de Miniștri
Tovarășul Gheorghe Oprea, vice- 

prim-ministru al guvernului, a pri
mit. marți dimineață, pe Chatichai 
Choonhavan, ministrul industriei din 
Tailanda, care se află în tara noas
tră la invitația Ministerului Comerțu
lui Exterior și Cooperării Economice 
Internaționale.

în timpul întrevederii a fost anali
zat stadiul actual al relațiilor econo

mice româno-tailandeze și au fost 
discutate noi posibilități capabile să 
intensifice cooperarea în diferite sec
toare industriale și să diversifice 
schimburile bilaterale.

La convorbire a participat Nicolae 
Ionescu, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale.

(Agerpres)

Conferință de presă la Ambasada Republicii Cuba
Cu prilejul celei de-a XXIII-a 

aniversări a asaltului cazărmii Mon
cada — Ziua insurecției naționale 
cubaneze — la Ambasada Republicii 
Cuba din București a avut loc. marți, 
o conferință de presă.

Au particioat reprezentanți ai co- 
tidianeior centrale și ai altor publi
cații. ai Agerpres și Radioteleviziu- 
nli. Ministerului Afacerilor Externe, 
precum și corespondenți ai presei 
străine acreditat! in tara noastră.

Evocînd evenimentul aniversat, 
care a reprezentat un moment cru
cial in istoria Cubei. ambasadorul 
Humberto Castello s-a referit pe 
larg ia politica internă și extărnă a 
partidului și statului cubanez, la sar

cinile care stau în fata poporului tn 
îndeplinirea hotărîrilor primului Con
gres al Partidului Comunist din 
Cuba, in edificarea societății socia
liste. Amploarea acestor obiective, 
dintre care unele au fost deja atin
se. atestă hotărfrea și abnegația cu 
care poporul cubanez este decis st 
contribuie cu toate forțele la progre
sul tării.

în încheierea conferinței de presă, 
ambasadorul cubanez a exprimat 
partidului, statului și poporului ro
mân urări de mari succese in opera 
de construire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

(Agerpres)

Meșteșugarii mureșeni in sprijinul cetățenilor
Conducerea U.J.C.M. Mureș a 

luat recent noi măsuri pentru 
îmbunătățirea activității desfă
șurate în unitățile sale. Astfel, 
prestarea unor servicii pe bază 
de abonament, metodă care se 
bucură de succes In rîndurile 
populației din municipiul Tîrgu- 
Mureș. va fi extinsă In acest 
ăn și In municipiul Sighișoara, 
șl in orașul Reghin. Totodată, 
80 află in studiu executarea tot 
pe bază de abonament a lucră
rilor de întreținere la instala
țiile electrice si sanitare, ca șl 
la autoturisme. Concomitent. In 
aceșt cincinal se vor înființa 
145 de noi unităti prestatoare. 
Se va extinde lâ 273 numărul 
serviciilor si prestațiilor, se vor 
perfecționa mijloacele de legă
tură și informare a publicului

prin centrul de informare si re
clamă. Cel? 11 dispecerate pre
văzute a funcționa In două 
schimburi In toate localitățile 
județului vor răspunde solicită
rilor pentru diversele servicii, 
comenzile putlndu-se face $1 
telefonic.

Pe lingă asa-zlsele servicii 
tradiționale, unitățile coopera
ției meșteșugărești vor asigura 
începind din acest an : îngriji
rea copiilor, bolnavilor și per-, 
soanelor de virstă înaintată. în
treținerea locuințelor prin ser
vicii de curățenie generală, spă
latul și călcatul rufelor la domi
ciliu. servicii de bucătărese și 
altele.

Cornel POGACEANU 
corespondentul „Scinteii"
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încheierea vizitei in R. P. Bulgaria 
a primului ministru al Guvernului Republicii 

Socialiste Remania, Manea Mănescu
SOFIA 27 (Agerpres). — La Sofia 

«-au încheiat convorbirile oficiale 
dintre tovarășul Manea Mănescu, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, si tovară
șul Stanko Todorov, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria.

Cei doi șefi de guvern au semnat 
Protocolul cu privire la rezultatele 
convorbirilor și măsurile concrete 
pentru extinderea colaborării și coo
perării economice și tehnico-științi- 
fice.

Au fost semnate, de asemenea, ur
mătoarele documente :

— Protocolul privind principiile de 
organizare și funcționare a întreprin
derii comune pentru construcții de 
mașini In zona Giurgiu — Ruse ;

— Protocolul privind cooperarea 
economică în domeniul electronicii șl 
electrotehnicii ;

— Convenția privind cooperarea In 
producția cauciucului poliizoprenio 
din fracția C5 ;

— Ințelegerea-cadru privind colabo
rarea In realizarea unui complex 
pentru producția olefinelor, cu o ca
pacitate de 300 000 tone pe an j

COMUNICAT COMUN
Tovarășul Manea Mănescu, prim- 

ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, a efectuat, la 
invitația tovarășului Stanko Todorov, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria, o 
vizită oficială de prietenie în Bul
garia, în perioada 26—27 iulie 1976.

Tovarășul Todor Jivkov, prim-se- 
eretar al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria, a primit pe tova
rășul Manea Mănescu, prim-ministru 
al Guvernului Republicii Socialista 
România. în timpul întîlniril, desfă
șurată într-o atmosferă cordială, de 
prietenie, tovarășul Todor Jivkov a 
dat o apreciere pozitivă convorbiri
lor dintre cei doi prim-miniștrl cu 
privire la modul de îndeplinire a 
sarcinilor ce decurg din documentele 
semnate la București în luna iunie 
1975.

în timpul convorbirilor lor, primii 
miniștri s-au informat reciproc asu
pra succeselor obținute de Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Bulgaria în construcția so
cialistă, precum și în legătură cu 
sarcinile pe care le îndeplinesc în 
actuala etapă popoarele român și 
bulgar. S-a relevat că realizările ce
lor două țări socialiste contribuie la 
creșterea forței, influenței șl puterii 
de atracție a socialismului în lume.

Examinînd stadiul colaborării fruc
tuoase româno-bulgare, primul mi
nistru Manea Mănescu și președin
tele Consiliului de Miniștri Stanko 
Todorov au remarcat și cu acest pri
lej importanța deosebită a întîlniri- 
lor și convorbirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și tovarășul Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria, pentru 
dezvoltarea în continuare a relațiilor 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Bulgaria, a 
prieteniei șl colaborării lor multila
terale cu Uniunea Sovietică și cu 
celelalte țări socialiste.

O atenție deosebită s-a acordat 
colaborării economice și tehnico-ști- 
lnțifice dintre cele două țări, dez
voltării și adîncirii acesteia in con
tinuare, în special sarcinilor cu pri
vire la extinderea cooperării și spe
cializării în producție. S-a subliniat 
creșterea rapidă a volumului schim
burilor comerciale, care în actualul 
cincinal va spori de aproape două 
ori în comparație cu volumul 
schimburilor comerciale realizat in 
perioada 1971—1975 5 ponderea ma
șinilor și utilajelor va ajunge la 
peste 60 la sută în ansamblul livră
rilor reciproce ; va spori procentul 
produselor provenite din cooperări 
și specializări.

S-a apreciat pozitiv activitatea 
Comisiei mixte guvernamentale ro
mâno-bulgare de colaborare econo
mică și tehnico-știintifică, precum șl 
cea desfășurată de organele de 
planificare din cele două țări în le
gătură cu coordonarea planurilor de 
dezvoltare a economiilor naționale 
pe perioada 1976—1980.

S-a trasat sarcină organelor de 
resort române și bulgare să depis
teze noi posibilități pentru majora
rea volumului schimburilor comerci
ale în actualul cincinal și s-a hotărit 
urgentarea finalizării acțiunilor de 
contractare în cadrul Protocolului pe 
anul 1976, ca și a contractărilor pe 
termen lung, în «pecial la mașini 
și utilaje.

Părțile au apreciat pozitiv rezulta
tele obținute la întîlnirile dintre

„SALIUT-5"Echipajul navei despre modul 
în care „trăiește" planeta noastră

MOSCOVA 27 (Agerpres). — Fle
care experiment și observație efec
tuate în Cosmos urmărește în final 
obținerea de noi date despre modul 
în care „trăiește" planeta noastră, a 
declarat în cadrul unui Interviu, luat 
prin radio, comandantul echipajului 
de la bordul stației orbitale sovietice 
„Saliut-5", Boris Volînov.

Pînă acum, a spus Boris Volînov, 
«-a efectuat o întreagă serie de spec- 
trografii ale atmosferei terestre, la 
răsăritul și apusul Soarelui. Aceste 
spectrograme le vor permite specia
liștilor să stabilească la ce altitudine 
și în ce cantitate se află în atmosfe

— Convenția privind colaborarea 
In fabricarea și livrările reciproce de 
piese de schimb pentru utilaje chi
mice. pompe, armături si aparate de 
măsură si automatizare pentru in
dustria chimică pe perioada 1976— 
1980 ;

— Convenția privind specializarea 
în fabricarea produselor chimice de 
mic tonaj pentru perioada 1976—1980;

— Acordul dintre Guvernul Repu
blicii Socialiste România si Guver
nul Republicii Populare Bulgaria 
pentru colaborare și cooperare în do
meniul poștelor si telecomunicațiilor ;

— înțelegerea privind colaborarea 
tehnico-științifică în domeniul poște
lor si telecomunicațiilor ;

— Convenția privind cooperarea șl 
specializarea în producția unor sor
timente de laminate din oțel, de pro
duse din metale neferoase și efectua
rea de livrări reciproca pe perioada 
1976—1980.

★

Marți seara, primul ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Manea Mănescu, care, 
la invitația președintelui Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populara 

miniștri, adjuncțî de miniștri și con
ducerile unor centrale industriale și 
uniuni economice privind extinderea 
colaborării în domeniile energeticii, 
construcțiilor de mașini, electronicii 
și electrotehnicii, metalurgiei, chimi
ei, agriculturii, industriei alimenta
re, transporturilor, comerțului exte
rior și turismului.

în timpul vizitei au fost semnate 
următoarele documente :

1. Protocolul privind principiile de 
organizare și funcționare a între
prinderii comune pentru construcții 
de mașini în zona Giurgiu—Ruse ;

2. Convenția între Ministerul In
dustriei Metalurgice din Republica 
Socialistă România și Ministerul 
Construcțiilor de Mașini și Metalur
giei din R.P. Bulgaria privind coo
perarea și specializarea în produc
ția unor sortimente de laminate din 
oțel, de produse din metale neferoa
se și efectuarea de livrări reciproce 
pe perioada 1976—1980 ;

3. Convenția între Ministerul In
dustriei Chimice din Republica So
cialistă România și Ministerul In
dustriei Chimice din R.P. Bulgaria 
privind cooperarea în producția cau
ciucului poliizoprenic din fracția C5 |

4. înțelegerea-cadru între Ministe
rul Industriei Chimice din Republica 
Socialistă România șl Ministerul In
dustriei Chimice din R. P.' Bulgaria 
privind colaborarea în realizarea u- 
nui complex pentru producția olefi
nelor. cu o capacitate de 300 000 tone/ 
an etilenă ;

5. Convenția între Ministerul In
dustriei Chimice din Republica So
cialistă România și Ministerul Indus
triei Chimice din R.P. Bulgaria pri
vind colaborarea în fabricarea și li
vrările reciproce de piese de schimb 
pentru utilaje chimice, pompe, ar
mături si aparate de măsură și au
tomatizare pentru industria chimică 
pe perioada 1976—1980 ;

6. Convenția între Ministerul In
dustriei Chimice din Republica So
cialistă România șl Ministerul In
dustriei Chimice din R. P. Bulgaria 
privind specializarea în fabricarea 
produselor chimice de mie tonaj pe 
perioada 1976—1980 ;

7. Acordul dintre Guvernul Repu
blicii Socialiste România și Guver
nul Republicii Populare Bulgaria 
pentru colaborare și cooperare In 
domeniul poștelor și telecomunica
țiilor ;

8. înțelegerea între Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicațiilor 
din Republica Socialistă România și 
Ministerul Telecomunicațiilor din 
R.P. Bulgaria privind colaborarea 
tehnico-știintifică directă în, domeniul 
poștelor și telecomunicațiilor.

S-a hotărît să se continue activita
tea în legătură cu construirea în co
mun a unor obiective economice pe 
teritoriile celor două state.

Primii miniștri au analizat îndepli
nirea înțelegerilor dintre cele două 
țări, adoptate la cel mai înalt nivel, 
privind construirea în comun a Com
plexului hidrotehnic Turnu-Măgu- 
rele—Nicopol și au convenit măsuri 
vizînd terminarea proiectării și a lu
crărilor pregătitoare ale construcției, 
precum și în legătură cu tranzitul de 
energie electrică din U.R.S.S. spre 
Republica Populară Bulgaria prin te
ritoriul Republicii Socialiste Româ
nia. S-a convenit, totodată, ca orga
nele de resort din cele două țări să 
urgenteze elaborarea proiectelor și 
studiilor tehnico-economice în vede
rea trecerii, cît mai curînd, la con
struirea întreprinderii comune de 
mașini grele de la Giurgiu—Ruse. S-a 
subliniat importanța pozitivă a ac
țiunilor convenite între ministerele 
transporturilor privind lărgirea în 
continuare a rețelelor de transport si 

ră ozonul, vaporii de apă, aerosolii. 
Fiecare dintre aceste elemente in
fluențează „starea planetei". Ozonul, 
de exemplu, ocrotește de radiațiile 
solare tot ce este viu pe Pămînt.

în afară de aceasta, a continuat 
Volînov. am primit sarcini concrete 
de la specialiștii în domeniile hidro
logiei. silviculturii, geologiei, urmă
rim. de asemenea, situația învelișu
lui de nori al planetei. Recent, de 
pildă, am depistat. în centrul Ocea
nului Atlantic, puternice virtejuri 
care provoacă cicloane și am comu
nicat aceasta specialiștilor în meteo
rologie.

Bulgaria, tovarășul Stanko Todorov, 
a făcut o vizită oficială de prietenia 
în această țară, s-a Înapoiat în Ca
pitală.

La sosire, pa aeroportul Otopenl, 
erau prezenți tovarășii Gheorghe 
Cioară, Ion Ioniță, Gheorghe Oprea, 
viceprim-miniștri ai guvernului, mi
niștri. alte persoane oficiale.

A fost de față Nikola Stoev, În
sărcinatul cu afaceri a.i. al R.P. Bul
garia la București.

★

La aeroportul orașului Sofia. îm
podobit cu drapelele de stat ale ce
lor două țări, tovarășul Manea Mă
nescu a fost salutat de către tova
rășii Stanko Todorov, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. Bul
garia, Petăr Mladenov și Andrei 
Lukanov, miniștri, alte persoane ofi
ciale bulgare.

Au fost, prezențl, de asemenea, 
membri ai Ambasadei române din 
Sofia.

Pe aeroport a fost aliniată o gar
dă de onoare. în timpul ceremoniei 
au fost intonate imnurile de stat 
ale României și Bulgariei.

a volumelor de mărfuri în tranzit prin 
teritoriile celor două state și au fost 
stabilite măsuri concrete pentru 
realizarea acestor sarcini.

Cele două părți au apreciat pozi
tiv dezvoltarea colaborării tehnico- 
știintifice în sfera producției mate
riale și activității de cercetare și au 
acordat o deosebită atenție acțiuni
lor integrate de cercetare — dezvol
tare — producție. în acest context, 
a fost dată o apreciere pozitivă mă
surilor concrete convenite între or
ganele centrale de știință și tehno
logie din cele două țări.

Au fost, de asemenea, examinate 
posibilitățile de colaborare în terțe 
țări, prin efectuarea în comun de 
cercetări și construirea de obiective 
industriale și agricole. în acest sens, 
s-a dat o apreciere pozitivă sem
nării statutului privind activitatea 
Subcomisiei româno-bulgare de cola
borare economică în terțe țări și au 
fost stabilite măsuri pentru elabora
rea programului de activitate în 
comun.

Primii miniștri și-au exprimat fer
ma convingere că dezvoltarea per
manentă a colaborării economice șl 
tehnico-ștllntifice dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Bulgaria reprezintă o con
tribuție concretă la înfăptuirea „Pro
gramului complex privind adîncirea 
șt perfectionarea în continuare a co
laborării și dezvoltarea integrării 
economice socialiste a țărilor mem
bre ale C.A.E.R.". la realizarea ho- 
tărîrilor celei de-a 30-a sesiuni a 
consiliului.

Cele două părți au dat o apreciere 
pozitivă relațiilor româno-bulgare in 
domeniile științei, culturii, artei, în- 
vătămîntului și mijloacelor de infor
mare în masă. O expresie concretă 
a legăturilor care se dezvoltă în a- 
ceste domenii o reprezintă crearea 
Comisiei mixte de colaborare cultu
rală. Părțile și-au exprimat hotărî- 
rea de a întreprinde noi măsuri 
pentru extinderea cunoașterii reci
proce a valorilor materiale și spiri
tuale ale României și Bulgariei, pen
tru intensificarea contactelor între 
cetățenii celor două țări. în scopul 
cimentării în continuare a prieteniei 
frățești și a colaborării multilaterale 
dintre popoarele român și bulgar.

Primul ministru Manea Mănescu ș! 
președintele Consiliului de Miniștri 
Stanko Todorov au semnat Protoco
lul cu privire la hotăririle și măsu
rile adoptate în legătură cu proble
mele examinate.

*
Primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România si per
soanele care l-au însoțit au vizitat 
obiective industriale din Sofia. Pre
tutindeni, înaltul oaspete a fost în- 
timplnat cu căldură și cu sentimente 
de prietenie frățească.

Prim-miniștrii celor două guverne 
și-au exprimat satisfacția fată de re
zultatele vizitei și convingerea că 
întîlnirile și convorbirile, desfășurate 
într-o atmosferă de cordialitate, de 
stimă și înțelegere reciprocă, vor 
contribui la adîncirea continuă a re
lațiilor de prietenie frățească și de 
colaborare fructuoasă dintre Repu
blica Socialistă România și Republica 
Populară Bulgaria, în interesul celor 
două popoare, al cauzei socialismului 
și păcii în Europa si în lume.

Tovarășul Manea Mănescu. prim- 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, a invitat pe to
varășul Stanko Todorov, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria, să facă o vizită 
oficială de prietenie în Republica 
Socialistă România. Invitația a fost 
acceptată cu plăcere.

„VIKING-1“: Pregătiri 
de sol

PASADENA 27 (Agerpres). — Săp- 
tămina care s-a încheiat marți de la 
amartizarea lină a modulului sondei 
spațiale „Viking-1“ a permis specia
liștilor americani de la „Jet Pro
pulsion Laboratory" din Pasadena 
întocmirea unui bilanț preliminar al 
datelor științifice obținute și defini
tivarea pregătirilor pentru o nouă 
serie de experiențe.

între datele de bază obținute pînă 
în prezent figurează determinarea 
culorii roz-roșietice a cerului plane
tei și stabilirea, cu ajutorul unui 
spectrometru, a compoziției atmos
ferei — 95 la sută bioxid de
carbon, 2—3 la sută azot și 1—2 la 
sută argon. încă înainte de amarti-

CUBA

Mitingul popular 
de la Pinar del Rio

HAVANA 27 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Cu prilejul celei 
de-a XXIII-a aniversări a asaltului 
asupra cazărmii Moncada — Ziua in
surecției naționale cubaneze, la Pinar 
del Rio, capitala provinciei cu ace
lași nume, a avut loc un mare mi
ting popular. In tribuna oficială se 
aflau Fidel Castro, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cuba, prim-ministru 
al guvernului revoluționar, alți con
ducători de partid și de stat. A par
ticipat Agostinho Neto, președintele 
Republicii Populare Angola, care face 
o vizită oficială în Cuba.

Luînd cuvîntul, Fidel Castro a sub
liniat semnificația profundă a eveni
mentului sărbătorit, a evocat momen
te principale ale luptei poporului cu
banez pentru libertate națională și 
dreptate socială, precum și succesele 
obținute de oamenii muncii din Cuba 
în opera de edificare a societății so
cialiste. Primul secretar al C.C. al 
P.C. din Cuba și prim-ministru al 
guvernului revoluționar, s-a referit, 
totodată, pe larg, la relațiile, pe mul
tiple planuri, existente între Cuba șl 
Republica Populară Angola.

A luat cuvîntul, de asemenea. Agos
tinho Neto.

LISABONA

Ședința Consiliului■ ■

Revoluției■

din Portugalia
LISABONA 27 (Agerpres). — Con

siliul Revoluției din Portugalia s-a 
reunit sub președinția șefului statu
lui, Ramalho Eanes, într-o ședință 
consacrată examinării situației poli
tice și militare din țară — transmite 
agenția ANOP. „Consiliul — se a- 
rată în comunicatul dat publicității 
la sfîrșitul reuniunii — a analizat ac
tivitatea ilegală desfășurată de o se
rie de organizații clandestine cu ca
racter politic din sînul forțelor ar
mate, hotărînd să adopte măsuri în 
vederea neutralizării lor".

A fost decisă, de asemenea, forma
rea unui grup de lucru, constituit din 
mai multi membri ai Consiliului Re
voluției, care va avea drept sarcină 
studierea reorganizării interne a 
acestui organism, „pentru a-1 face să 
răspundă cît mai bine posibil func
țiunilor constituționala ce i-au fost 
atribuite".

BRUXELLES

Reuniunea miniștrilor 
de externe ai țărilor C. E. E.

BRUXELLES — 27 (Agerpres). — 
Oficialitățile care au luat parte la 
reuniunea cu ușile închise a miniș
trilor de externe din țările membre 
ale Pieței comune, care a avut loc, 
marți, la Bruxelles, au declarat că 
s-a căzut de acord asupra adoptării 
unei poziții comune în cadrul Con
ferinței Națiunilor Unite asupra 
dreptului mării, care urmează să 
înceapă, săptămîna viitoare, la se
diul O.N.U. din New York.

Cei nouă miniștri de externe nu 
au semnat încă acordul formal pri
vind organizarea alegerilor din anul 
1978 pentru Parlamentul vest-euro- 
pean, ca urmare a rezervelor for
mulate de Marea Britanie.

agențiile de presă transmit:
Comandantul detașa

mentului de nave militare
române, contraamiralul Mibai
Aron, care participă la festivitățile 
organizate la Sevastopol cu prilejul 
Zilei Flotei maritime militare sovieti
ce, a fost primit de amiralul de flotă 
Serghei Gorșkov, comandantul su
prem al Flotei maritime militare a 
U.R.S.S.

Reprezentanții miniștrilor 
arabi ai informațiilor,reunlțl 
la Doha (Qatar). în cadrul sesiunii 
Comitetului arab permanent al infor
mațiilor, au hotărît să încredințeze 
agenției tunisiene de presă „Tunis 
Afrique-Presse" (T.A.P.), organizarea 
primei conferințe a directorilor agen
țiilor de presă arabe și europene. 
Obiectivul reuniunii este căutarea 
unei noi forme de cooperare între 
agențiile de informații arabe și eu
ropene și dezvoltarea circulației și a 
schimburilor de informații dintre 
aceste agenții.

Convorbiri. Pre?edintele Ge
rald Ford a primit marți la Casa 
Albă pe primul ministru al Austra
liei. Malcolm Fraser. A avut loc o 
primă rundă de convorbiri, la care 
a participat și secretarul de stat a- 
merican, Henry Kissinger.

pentru primele probe 
marțian
zare, sonda „Viking-1“ a semnalat 
existenta azotului în atmosfera pla
netei. dar. după cum a precizat bio
logul Gerald Soffen, în ciuda pre
zentei în atmosfera marțiană a patru 
dintre principalele elemente necesare 
vieții — oxigenul, hidrogenul, carbo
nul și azotul — se pune încă între
barea seculară : „Există viată pe 
Marte ?“.

Un răspuns la această fascinantă în
trebare nu va putea fi dat decît după 
prelucrarea datelor pe care le va 
transmite „Viking-l" după ce va ana
liza probele de sol martian îrf labo
ratoarele sale, primele rezultate ur- 
mind a fi cunoscute la 9 august

MOSCOVA

CONVORBIRI ECONOMICE ROMÂNO-SOVIETICE
MOSCOVA 27 — Corespondentul 

Agerpres transmite : Tovarășul Ion 
Pățan, vlceprim-mlnlstru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
ministrul comerțului exterior șl coo
perării economice internaționale, 
aflat într-o vizită de lucru în 
U.R.S.S., a avut convorbiri cu I. V. 
Arhipov, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., și cu

O.N.U.

Consecințele economice și sociale ale cursei 
înarmărilor în dezbaterile unui grup de experți
NAȚIUNILE UNITE 27 — Cores

pondentul nostru transmite : La se
diul O.N.U. din New York și-a în
ceput lucrările sesiunea grupului da 
experți consultanți numiți de secre
tarul general al Națiunilor Unite, 
Kurt Waldheim, pentru studierea 
consecințelor economice și sociale 
ale cursei înarmărilor și cheltuielilor 
militare. Studiul se elaborează ca 
urmare a unei hotărîrl a ultimei se
siuni a Adunării Generale a O.N.U., 
luată la inițiativa României. Este 
cunoscut că România a înscris ca 
punct separat pe ordinea de zi a 
Adunării Generale problema intitu
lată „Consecințele economice și so
ciale ale cursei înarmărilor șl efec
tele sale profund dăunătoare asupra 
păcii și securității internaționale". 
Adunarea Generală a hotărît ca a- 
ceastă problemă să fie păstrată con
stant în atenția sa. Ca o recunoaș
tere a contribuției României la efor
turile de încetare a cursei înarmă
rilor și dezarmare, grupul celor 12 
experți consultanți a ales ca pre
ședinte al său, la propunerea exper
tului japonez, susținut de cel iugo
slav, pe expertul român, prof. dr. 
Gh. Dolgu, rectorul Academiei de 
studii economice din București.

Raportul ce urmează a fi elaborat 
de grupul de experți va fi 6upus 
Adunării Generale la cea de-a 
XXXII-a sesiune a sa.

ROMA

0 nouă afirmare a pozițiilor P. C. Italian 
in parlament

Comuniști la președinția a șapte comisii
ROMA 27 — Corespondentul Ager

pres transmite : Partidul democrat- 
creștin, Partidul Comunist Italian, 
partidele socialist, socialist-democrat, 
republican și stingă independentă au 
ajuns la un nou și important acord 
pentru desemnarea conducerilor co
misiilor permanente ale Camerei de- 
putaților și Senatului. în baza aces
tui acord, președinția a șapte comi
sii importante pe pian politic, eco
nomic și financiar a revenit, pentru 
prima dată în istoria Italiei republi
cane, reprezentanților P.C. Italian. 
Partidului democrat-creștin l-a reve

MADRID

Protest față de menținerea Partidului 
Comunist Spaniol în ilegalitate

MADRID 27 (Agerpres). — Un 
grup de aproape optzeci de intelec
tuali spanioli a dat publicității o 
declarație în care își exprimă pro
testul fată de intenția autorităților 
de la Madrid de a menține partidul 
comunist în afara legii. Semnatarii 
documentului resping acuzațiile adu
se comuniștilor spanioli, arătînd între 
altele : „Partidul Comunist Spa
niol a luptat timp de decenii pentru

PlimirO. Președintele R.P.D. 
Coreene. Kim Ir Sen, a primit o de
legație a Adunării Naționale a Ku
weitului, condusă de Khalid Saleh 
Al-Ghunaim, președintele Adunării, 
și a avut o convorbire cu membrii 
delegației kuweitiene — informează 
agenția A.C.T.C.

PARIS. — Televiziunea fran
ceză a prezentat emisiunea „Mi- 
năstirile Moldovei", coproducția 
a studiourilor Televiziunii româ
ne și Oficiului radioteleviziunii 
franceze.

RIO DE JANEIRO. — In sala 
Cinematecii din Curitiba s-a des
fășurat „Săptămîna filmului ro
mânesc", in cadrul căreia au 
fost prezentate peliculele „Pă
durea spînzuraților", „Ultima 
noapte a copilăriei", „Balul de 
simbătă seara" și o serie de do
cumentare.

Comisia națională perua
nă pentru proprietatea so
cială a aPro,3at 0 rezoluție privind 
transformarea unui număr de șase 
cooperative agricole în întreprinderi 
proprietate de stat Rezoluția apro
bă, de asemenea, fuzionarea acestor 
întreprinderi în una singură. Vii
toarea întreprindere se va consacra 
industrializării și comercializării 
produselor agrozootehnice.

Negocieri greco-america-
La Atena au fost reluate, 

ieri, negocierile dintre Statele 
Unite și Grecia privind statutul ba
zelor militare americane din această 
țară. Actualele negocieri, aflate la a 
6-a rundă, au fost inițiate în luna

Fostul premier japonez Tanaka, implicat 
In „afacerea Lockheed"

TOKIO 27 (Agerpres). — După cum 
transmite agenția Kyodo, fostul prim- 
ministru japonez Kakuei Tanaka a 
fost arestat marți sub acuzația de 
violare a legii privind controlul de
vizelor și comerțului exterior. Man
datul de arestare a fost emis după 
convocarea fostului premier la ofi

N. S. Patolicev, ministrul comerțului 
exterior al U.R.S.S,

Au fost examinate, într-o atmos
feră de lucru, prietenească, proble
me actuale ale dezvoltării relațiilor 
de colaborare și cooperare economică 
dintre România si Uniunea Sovie
tică.

La convorbiri a participat Gheor
ghe Badrus, ambasadorul țării noas
tre în Uniunea Sovietică.

în mesajul adresat grupului de 
experți consultanți cu prilejul înce
perii sesiunii sale, secretarul gene
ral al O.N.U., Kurț Waldheim, a sub
liniat că „armamentele și cursa în
armărilor constituie una dintre cele 
mai acute probleme care confruntă 
lumea de astăzi. într-o lume pre
ocupată în măsură crescîndă de pro
blemele justiției sociale, foametei, 
sărăciei, analfabetismului, bolilor, 
dezvoltării și distribuției echitabile 
a resurselor — a relevat Kurt Wald
heim — cheltuielile militare mondi
ale continuă să crească, ajungînd la 
circa 300 miliarde de dolari anual. în 
timp ce 400 000 de ingineri și oameni 
de știință lucrează la proiecte mili
tare, care consumă aproximativ 40 
la sută din fondurile alocate în în
treaga lume cercetării și dezvoltării, 
importante probleme care confrun
tă lumea contemporană și care re
clamă contribuția acestor oameni de 
știință și ingineri sînt neglijate. în 
Încheierea mesajului său, Kurt 
Waldheim, subliniind că societatea 
contemporană nu-și poate permite o 
asemenea stare de lucruri întrucit 
ea contravine spiritului timpurilor 
noastre, merge împotriva eforturilor 
tinzînd spre edificarea unei noi or
dini mondiale, a unei lumi mai bu
ne, s-a pronunțat pentru intensifi
carea eforturilor în domeniul dez- 
armării.

nit președinția a 11 comisii, socia
liștilor — 5, socialist-democraților — 
2, republicanilor — 2, stîngii indepen
dente — una.

Prin acest acord, oare intervine la 
numai trei săptămîni după cel pen
tru alegerea conducerilor celor două 
camere ale parlamentului, se pune 
astfel capăt, după cum scrie ziarul 
„l’Unită", unei situații discrimina
torii ce a durat circa 30 de ani șl 
care a avut profunde repercusiuni 
asupra activității parlamentului și 
posibilității de stabilire a unui ra
port corect între puterea executivă 
și puterea legislativă.

reconcilierea națională, pronuntin- 
du-se pentru un sistem pluralist, 
pentru sufragiul universal si respec
tarea regulilor constitutionale liber 
consimțite, între care garantarea tu
turor libertăților — de expresie, de 
reuniune, asociere și credință reli
gioasă. Tentativa de excludere a co
muniștilor — se menționează — tră
dează dorința de divizare a opoziției 
democratice".

februarie 1975. Ele au ca scop „re- 
definirea" statutului bazelor ameri
cane și a facilităților acordate Sta
telor Unite de către Grecia in acest 
domeniu.

Președintele Egiptului, 
Anwar El Sadat, a rostit, luni, o cu- 
vîntare la Universitatea din Alexan
dria. în cadrul căreia s-a referit la o 
serie de preocupări în vederea dez
voltării societății egiptene. Șeful 
statului egiptean a subliniat că eco
nomia egipteană are nevoie, in ur
mătorii cinci ani, de fonduri în va
loare de 10—12 miliarde de dolari și a 
făcut un apel către țările arabe pro
ducătoare de petrol să sporească 
ajutorul economic către Egipt. El a 
subliniat că aceste state au acordat 
pînă în prezent Egiptului circa 2 mi
liarde de dolari.

Principalele companii 
petroliere americane au re* 
elizat profituri importante în al 
doilea trimestru al anului. Cele mal 
mari sporuri au fost anunțate de 
compania „Atlantic Richfield", care 
și-a dublat aproape beneficiile. Unul 
din factorii creșterii l-a constituit 
majorarea, în perioada respectivă, a 
prețurilor la o serie de produse pe
troliere.

Noi Incidente în Africa 
de Sud. ^Ia' tnu,te mil de elev* 
africani din Soweto au pro
testat luni față de prezența poliției 
regimului rasist de la Pretoria în 
această localitate. După cum se știe, 
în acest oraș, situat la cîtiva kilome
tri de Johannesburg, au avut loc. la 
mijlocul lunii iunie, o serie de ma
nifestații de amploare ale populației 
africane. Pe de altă parte, agențiile 
de presă notează că au fost înregis
trate incidente între poliție și mani
festant! în provincia Natal.

ciul unui procuror districtual din 
Tokio, pentru a răspunde la o serie 
de întrebări legate de cazul „Lock
heed". Agenția japoneză adaugă că 
Tanaka este suspectat de a fi pri
mit ilegal 500 milioane yeni din par
tea fostului președinte al corporației 
„Marubeni". Hiro Hyama. implicat 
In „afacerea Lockheed".

DE PRETUTINDENI
• OMUL Șl ANIMA

LELE „Necuvîntătoarela care 
m-au făcut să mă simt om", 
lucrare apărută sub semnătura 
d-rului Klein, este una dintre 
cărțile de succes ale actualului 
sezon editorial din Franța. Lan- 
sînd un apel pentru protejarea 
și salvgardarea speciilor ani
male pe cale de dispariție, 
autorul propune inventarierea 
exactă a acestora și crearea 
unor „bănci" pentru fiecare 
specie în parte. Ideea centrală 
a cărții este că protejînd ani
malele. ne protejăm pe noi în
șine, asigurăm echilibrul ecolo
gic indispensabil vieții pe Pă- 
mint

• MAȘINĂ DESCRIS 
PENTRU NEVĂZĂTORI. 
Un Inginer polonez, care și-a 
pierdut vederea în timpul ulti
mului război mondial, este In
ventatorul unei mașini de scris 
electrice destinate nevăzători
lor. în ciuda invalidității sale, 
fostul combatant a urmat 
cursurile Școlii politehnice din 
Varșovia, pe care le-a absolvit 
în 1964, și a fost angajat la 
Centrul de calcul al Academiei 
poloneze de științe, unde s-a 
consacrat informaticii. Inven
ția sa este rodul unor minu
țioase observații șl reprezintă o 
mașină de scris pe sistem 
Braille, In Întregime automati
zată. Un dispozitiv special per
mite dactilografierea cu o sin
gură mină, în timp ce cu cea
laltă se urmărește textul,

• DEPOZIT PALEO
LITIC. Un grup de cercetători 
de la Academia de științe a 
U.R.S.S. a descoperit, de cu
rînd, pe un afluent al fluviului 
Indighirka o așezare paleoli- 
tică, considerată cea mai sep
tentrională din cele identificate 
pînă în prezent. Se apreciază 
că este vorba de o rezervație de 
vînătoare în care oamenii pre
istorici Înmagazinau produse 
alimentare, pentru vremurile de 
restriște. Săpăturile au dat la 
iveală o importantă cantitate 
de oseminte de animale. Ținind 
seama de condițiile specifica 
zonei ghețurilor veșnice, a fost 
necesară folosirea unei metode 
speciale, respectiv a unui jet de 
apă cu o presiune variind între 
6 și 8 atmosfere. Autoritățile 
locale intenționează să creeze 
în zona respectivă un muzeu.

• „WILHELM TELL* 
LA EL ACASĂ. In 10cali- 
tatea Altdorf, din Elveția, a re
început — după patru ani de 
întrerupere — o nouă serie de 
spectacole în aer liber cu cele
bra piesă a lui Schiller „Wil
helm Tell". Toți cei 180 de ac
tori și figuranți care apar pe 
scenă sînt locuitori ai acestui 
oraș, unde se presupune că a 
trăit cel mai popular erou al 
luptei elvețienilor împotriva 
dominației habsburgice.

• ARSENALUL TRA- 
FICANȚILOR. în perioada 
iulie 1975 — iulie 1976, pe aero
porturile internaționale <iin 
Statele Unite ale Americii au 
fost confiscate un număr de 
41 000 pistoale, puști, automate 
și alte tipuri de arme de foc, 
precum și o mare cantitate de 
muniții. Autoritățile americane 
au precizat că aceste arme erau 
destinate unor activități ilicite 
ale marilor organizații inter
naționale ale crimei și ale tra- 
ficanților de stupefiante.

• ZĂPADĂ TIMPURIE. 
După săptămîni în șir de cani
culă, care a afectat întreaga 
Europă occidentală, în Italia de 
nord a căzut prima zăpadă. Se 
știe că în ultimele zile asupra 
Italiei s-au abătut furtuni car» 
au pricinuit importante pagube. 
Acum, din cauza zăpezii. drU' 
mul național nr. 38 în direcția 
Elveției este închis fi circulația 
este, de asemenea, întreruptă 
pe o porțiune a traseului Bor- 
mino — Col de Stelvio, aflat la 
o altitudine de 2 758 metri.

• O NOUĂ MASA 
PLASTICA. Firma vest-ger- 
mană Hoechst a pus la punct o 
nouă masă plastică din rețele 
de poliesteri nesaturați, avînd 
drept principală caracteristică 
rezistenta la temperaturi ridi
cate. Noul produs prezintă, în 
același timp, rezistentă la elec
tricitate și este neinflamabil. 
Domeniile de Întrebuințare : 
electrotehnică, automatică și 
termotehnică.

• EFECTELE SECUN
DARE ALE MEDICA
MENTELOR. Efectele se
cundare ale medicamentelor
constituie aproximativ 10 la sută 
din maladiile ce reclamă spita
lizare — susține dr. P. M. 
Brooks de la Centrul de boli 
reumatismale din Glasgow (An
glia). Acest medic a participat 
la o anchetă în Marea Britanie șl 
In S.U.A. ale cărei rezultate au 

celui de-alfost prezentate
VIII-lea Congres european de 
reumatologie de
Efectele secundare sînt cu attt
mai nocive cu cît se adminis

la Helsinki.

trează mai multe medicament» 
simultan.

• MUZEU REDES
CHIS. în Berlinul occidental 
s-a redeschis de curînd Muzeul 
de antropologie modernă, ale 
cărui prețioase colecții fuseseră 
distruse în cea mai mare parte 
în timpul războiului. Actualul 
fond al muzeului cuprinde peste 
30 000 de exponate, majoritatea 
reprezentind achiziții postbe
lice.
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