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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
IN REPUBLICA POPULARĂ BULGARIA

îndeplinirea angajamentului anual
Caraș-Severin

în unitățile industriale din județul 
Caraș-Severin, în care ponderea cea 
mai mare o dețin siderurgia, con
strucțiile de mașini și prelucrarea 
lemnului, s-a consemnat un nou și 
remarcabil succes, pe care oamenii 
muncii îl dedică marii sărbători de 
la 23 August : angajamentul asumat 
la producția globală pe 1976 a fost în
deplinit cu 5 luni mai devreme. In 
acest fel, au fost livrate suplimentar 
economiei naționale importante can
tități de fontă, laminate, cocs, utilaje 
metalurgice, motoare diesel, macara- 
le-turn, mobilă, furnire estetice și 
alte produse. Sporul de producție ob
ținut — cu aproape 500 milioane lei 
mai mult decît în perioada corespun
zătoare a anului trecut — se datoreș- 
te creșterii productivității muncii, fo
losirii cu randament superior a capa
cităților de producție, îmbunătățirii 
organizării muncii în toate schimbu
rile.

Brăila
De la începutul anului și pînă în 

prezent, pe ansamblul industriei ju
dețului Brăila, sarcinile de plan la 
producția globală au fost depășite 
cu peste 140 milioane lei și cu 
231 milioane la producția marfă. în- 
deplinindu-se astfel încă de pe acum 
prevederile angajamentului asumat 
pe întregul an în întrecerea so
cialistă. De asemenea, angajamentul 
luat în cinstea zilei de 23 August 
la indicatorul productivitatea mun
cii a fost depășit cu 1011 lei pe an
gajat, iar cheltuielile materiale au 
fost reduse cu 15 milioane lei, eco- 
nomisindu-se 8 307 tone de metal și 
33 000 tone la combustibil conven
țional. Pe baza acestor frumoase în
făptuiri, oamenii muncii din indus
tria brăileană și-au suplimentat, în 
cinstea zilei de 23 August, angaja
mentul anual cu 52 milioane lei la 
producția globală și cu 
lei la producția-marfă. 
nea).

12 milioane 
(Mircea Bu-

îndeplinirea planului pe șapte luni

Miercuri după-amiază, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și-a încheiat vizita de prietenie făcută, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în R.P. Bulgaria, la invi
tația tovarășului Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al Partidu
lui Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republi
cii Populare Bulgaria.

In această vizită, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost însoțit 
de tovarășii Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Nicu Ceaușescu, mem
bru al Biroului C.C. al U.T.C., și de alte persoane oficiale.

Încheierea convorbirilor
••dintre tovarășii

Nicolae
si Todor

Miercuri dimineața s-au înche
iat, la palatul Euxinograd, convor
birile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, și Todor Jivkov, prim-se-

Ceausescu 
Jivkov

cretar al C.C. al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria.

In legătură cu problemele discu
tate s-a convenit să se dea publi
cității un comunicat. Un călduros rămas bun

Suceava
Puternic mobilizate în întrecerea 

pentru îndeplinirea planului de pro
ducție și angajamentelor asumate, 
harnicele colective de muncă din in
dustria județului Suceava raportează 
îndeplinirea sarcinilor pe primele 7 
luni cu 6 zile mai devreme. Pînă la 
finele acestei luni se va realiza o 
producție industrială suplimentară în 
valoare de peste 200 milioane lei. In 
acest fel vor fi livrate economiei 
naționale peste prevederile la zi mai 
bine de 21 000 tone minereu de man- 
gan, mașini-unelte. utilaje, piese de 
schimb în valoare de 37 milioane 
lei. aproape 30 000 mc lemn pentru 
celuloză, precum și importante can
tități de produse alimentare. (Gh. 
Parascan).

Satu-Mare
Mobilizate de însuflețitoarea între

cere socialistă ce se desfășoară în 
cinstea zilei de 23 August, colecti
vele de oameni ai muncii din in
dustria județului Satu-Mare au rea
lizat înainte de termen sarcinile a- 
ferente pe 7 luni ale anului. Avan
sul ciștigat — realizat în întregime 
pe seama sporirii productivității 
muncii — se va materializa pînă la 
finele lunii iulie în realizarea su
plimentară a 111 milioane lei la pro
ducția globală și a 115 milioane lei 
la producția-marfă, care se vor con
cretiza în 
economiei 
mașini și 
niere, 139 
mică, 88 
lemnului, 
fecții în valoare de 37 milioane lei, 
1 132 litri ulei comestibil ș.a. De re
marcat că și sarcinile la export sint 
depășite cu 11 milioane lei valută. 
(Octav Grumeza).

Vrancea

meni al muncii și-au suplimentat 
angajamentul luat inițial în cinstea 
zilei de 23 August. (Dan Drăgulescu)

Covasna
Ferm angajate în întrecerea socia

listă. colectivele de muncă din in
dustria județului Covasna raportează 
realizarea prevederilor de plan pe 
primele 7 luni ale anului cu 5 zile 
înainte de termen. Pînă la sfîrșitul 
lunii iulie vor fi produse peste pre
vederi : 45 500 tone cărbune. 2100 
metri cubi cherestea rășiHoase, 
62 000 metri pătrați țesături bumbac, 
confecții textile în valoare de 19,6 
milioane lei, echipament electric auto 
în valoare de peste 2 milioane lei, 
precum și alte produse în valoare de 
peste 59 milioane lei. La realizarea 
acestui succes au adus o contribuție 
de seamă întreprinderea minieră Că- 
peni, întreprinderea textilă „Oltul" din 
Sfintu-Gheorghe, întreprinderea de 
confecții Tîrgu-Secuiesc, întreprin
derea de amidon Tîrgu-Secuiesc, în
treprinderea de aparataj electric 
Sfintu-Gheorghe etc. (Tomori Geza).

Deva

Plecarea din Varna

privind vizita în Republica Populară Bulgaria
a tovarășului Nicolae Ceausescu,y y 7

secretar general al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste România

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, a făcut o vi
zită de prietenie în Bulgaria în 
perioada 27—28 iulie 1976, la invi
tația tovarășului Todor Jivkov, 
prim-secretar al. Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulgaria.

Pretutindeni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și persoanele care l-au 
însoțit s-au bucurat de o primire 
caldă, frățească din partea oame
nilor muncii bulgari, expresie a 
prieteniei și colaborării tradiționa
le dintre cele două popoare.

între tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov au avut loc con
vorbiri rodnice, care s-au desfășu
rat într-o atmosferă cordială, to
vărășească. Cei doi conducători de 
partid și de stat s-au informat re
ciproc asupra rezultatelor obținute 
în construcția socialistă în cele 
două țări, asupra sarcinilor pe care 
popoarele român și bulgar le în
făptuiesc cu succes pentru îndepli
nirea directivelor trasate de Con
gresul al XI-lea al Partidului Co
munist Român și, respectiv, de 
Congresul al XI-lea al Partidului 
Comunist Bulgar.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov 
deosebită 
tenia și
publica Socialistă 
Republica Populară Bulgaria se 
dezvoltă cu succes pe baza 
principiilor marxism-leninismului 
și internaționalismului proletar. A 
fost reafirmată dorința fermă a 
celor două partide și guverne de 
a continua dezvoltarea și 
dîncirea relațiilor bilaterale și 
a prieteniei dintre popoarele

au remarcat cu 
satisfacție că prie- 

colaborarea dintre Re- 
România și

a-

român și bulgar. Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov au 
apreciat pozitiv rezultatele con
vorbirilor dintre primul minis
tru al Guvernului Republicii So
cialiste România, Manea Mănescu, 
și președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Bul
garia, Stanko Todorov, pe linia a- 
plicării celor convenite în întîlni- 
rile anterioare de cei doi șefi de 
stat. Rezultatele acestor convorbiri 
vor da un nou impuls dezvoltării 
în continuare, pe o linie ascenden
tă, a relațiilor bilaterale.

Adîncirea prieteniei frățești și a 
colaborării dintre cele două țări 
socialiste 
voltarea 
culturale 
forței și 
la promovarea cauzei păcii, colabo
rării și progresului social în lume.

în cursul convorbirilor a fost 
subliniată necesitatea întăririi în 
continuare a colaborării economice 
multilaterale dintre țările membre 
ale C.A.E.R., în concordanță cu 
Programul complex. S-a evidențiat 
că, datorită politicii Uniunii Sovie
tice și a celorlalte țări socialiste, 
s-au obținut progrese pe calea des
tinderii în viața internațională. în 
ciuda împotrivirii forțelor reacțio
nare, continuă procesul pozitiv în 
direcția întăririi păcii', securității 
și colaborării în lume, pe baza 
principiilor coexistenței pașnice 
dintre state cu orânduiri sociale 
diferite. Cele două părți vor acțio
na cu toate forțele pentru ca acest 
proces să devină ireversibil.

în ajunul aniversării unui an de 
la Conferința pentru securitate și 
cooperare în Europa a fost subli
niată din nou importanța istorică 
a acestui eveniment, necesitatea

vecine contribuie la dez- 
relațiilor economice și 
și, totodată, la întărirea 
influenței socialismului,

aplicării depline și consecvente, de 
către toate statele participante la 
conferință, a principiilor și înțele
gerilor conținute în Actul final de 
la Helsinki. Ambele părți își vor 
aduce permanent contribuția la 
cauza păcii și colaborării pe con
tinentul nostru.

Cei doi conducători de partid și 
de stat au reafirmat hotărîrea par
tidelor și guvernelor lor de a con
tribui la dezvoltarea în continuare 
a legăturilor de bună vecinătate și 
a colaborării dintre țările balca
nice, pentru transformarea Balca
nilor într-o zonă a păcii trainice, 
securității și înțelegerii.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov au subliniat impor
tanța deosebită a Conferinței parti
delor comuniste și muncitorești din 
Europa, desfășurată la Berlin, în 
perioada 29—30 iunie 1976. Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Comunist Bulgar apreciază confe
rința ca o importantă contribuție 
la lupta pentru pace, securitate, 
colaborare și progres social. Cele 
două partide vor acționa împreună 
cu celelalte partide comuniste și 
muncitorești din Europa pentru 
realizarea nobilelor obiective pe 
care conferința le-a pus în fața 
popoarelor din această parte a lu
mii.

A fost exprimată hotărîrea Parti
dului Comunist Român și Partidu
lui Comunist Bulgar, a României 
și Bulgariei de a contribui și în 
viitor, în mod activ, la întărirea 
unității țărilor socialiste, a mișcă
rii comuniste și muncitorești pe 
baza marxism-leninismului și a 
internaționalismului proletar, pen
tru înfăptuirea coeziunii tuturor 
forțelor antiimperialiste.

De la Euxinograd și pînă la 
aeroportul din Vama, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost însoțiți de 
tovarășii Țodor Jivkov, Ludmila 
Jivkova, președintele Comitetului 
de Artă și Cultură al R.P. Bulga
ria, și de alte persoane oficiale 
bulgare.

Ca și în ziua sosirii, pe întregul 
traseu străbătut de coloana oficială 
s-au adunat mii și mii de cetățeni 
ai Varnei pentru a-i saluta pe înal- 
ții oaspeți români, pentru a-și ma
nifesta bucuria și satisfacția față 
de rezultatele rodnice ale noului 
dialog româno-bulgar la nivel 
înalt, sentimentele lor de sinceră 
prietenie față de poporul român.

în centrul orașului, în mijlocul 
unei mulțimi entuziaste, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
coboară

punde ovațiilor. Se scandează înde
lung „Trăiască prietenia bulgaro- 
românăl", „Prietenie—pace!", „Sa
lut frățesc poporului român !“. 
Grupuri folclorice execută dansuri 
populare bulgărești și românești. 
Domnește o atmosferă sărbătoreas
că; ea ilustrează, o dată mai mult, 
trăinicia tradiționalelor raporturi 
de prietenie dintre popoarele 
român și bulgar, dorința lor comu
nă de a dezvolta și extinde aceste 
relații, în interesul ambelor țări, al 
păcii și socialismului.

Pe aeroportul din Varna, împo
dobit sărbătorește cu drapele de 
stat ale celor două țări, cu portrete 
ale tovarășilor Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov, sînt prezenți, pen
tru a-și lua rămas bun de la oaspe
ții români, tovarășii Boris Velcev,

diferite produse necesare 
naționale ca : 38 tone de 
utilaje pentru lucrări mi- 
tone pentru industria chi- 
tone pentru prelucrarea 

211 000 mp țesături, con-

Colectivele de oameni ai muncii 
din unitățile economice ale județului 
Vrancea, angajate cu toate forțele 
în îndeplinirea obiectivelor asumate 
în întrecerea socialistă în cinstea zi
lei de 23 August, obțin zi de zi noi 
succese de prestigiu. Astfel, a fost 
atins, cu 8 zile mai devreme, nivelul 
planificat pe județ la producția 
globală industrială pe primele 7 luni 
ale acestui an. Acest fapt va contri
bui la obținerea unei producții su
plimentare. pînă la sfirșitul lunii, de 
aproape 90 milioane lei. Economia 
națională va primi în plus de la 
întreprinderile industriale ale jude
țului cantități sporite de produse de 
mecanică fină, materiale de construc
ții, confecții, produse chimice, bu
nuri alimentare și altele. Stimulate 
de aceste succese, colectivele de oa-

Ritmicitatea imprimată încă de la 
începutul anului activității de pro
ducție din unitățile economice ale 
municipiului Deva s-a soldat, în a- 
ceste zile, cu îndeplinirea înainte de 
termen a sarcinilor de plan revenite 
pe ansamblul municipiului în pri
mele 7 luni ale anului la producția 
industrială. Hotărîtoare în obținerea 
acestui succes a fost materializarea 
fermă a programelor stabilite în fie
care unitate pentru creșterea conti
nuă a productivității muncii — in
dicator care în această perioadă a 
fost depășit cu 10 760 lei pe fiecare 
lucrător din industria municipiului, 
îmbunătățirea calitativă a întregii 
activități productive este reflectată, 
printre altele, și de cele 15 milioane 
lei economii înregistrate la prețul de 
cost. (S. Ionescu).

Vaslui
Colectivele de muncă din unitățile 

economice ale orașului Vaslui rapor
tează îndeplinirea, înainte de termen, 
a sarcinilor de plan pe 7 luni, ur- 
mînd să realizeze, pînă Ia sfîrșitul 
lunii iulie, o producție globală supli
mentară în valoare de circa 35 mi
lioane lei și o producție marfă de 
peste 30 milioane lei. Prin aceste 
rezultate, oamenii muncii de aici în
făptuiesc și prevederile angajamen
tului asumat în cinstea zilei de 23 
August. De reținut faptul că produc
ția suplimentară oferă posibilitatea 
livrării unor importante cantități de 
confecții, textile, fire de bumbac, bu
nuri de folosință îndelungată, mate
riale de construcții, produse alimen
tare, precum și alte bunuri de con
sum. (Crăciun Lăluci).

SECERIȘUL
• Stadiul recoltării griului la data de 28 

iulie a.c.
• în județele Prahova și Dîmbovița s-a 

încheiat secerișul griului.

(Continuare în pag. a IlI-a)mașină pentru a răs-
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La plecare, pe aeroportul din Varna
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[faptul]
DIVERS;I

I
I Să tot înveți! |

Elevii Liceului de arte plasti
ce din Cluj-Napoaa și-.au con
sacrat 
vară 
scoli.

■ cusință 
cincizeci 
frescă in tempera cu 
te inspirate din
ei, cam tot atiția metri pătrați 
de mozaic, iar holul de la in
trare a fost pardosit cu gresie. 
Pentru ca să nu rămină mai 
prejos față de „pictori" si 
„sculptori", colegii lor din gru
pa de textile, ca și ceramista, 
au împodobit școala cu tot fe
lul de obiecte, care mai de care 
mai atrăgătoare. Intr-un aseme
nea lăcaș de artă, unde arta 
se simte intr-adevăr ca la ea a- 
casă, să' tot înveți !

Plopul de la 
Rafaila

practica din 
înfrumusețării 
Ei au 

Si 
de

această 
propriei 
cu is- 

peste
realizat 
fantezie 
metri pătrați de 

subiec- 
istoria pa tri

Rafaila 
județul 
înainte. 

Falnicul

Despre plopul de la 
s-a dus vestea în tot 
Vaslui — iar de acum 
nu numai în Vaslui, 
copac stă parcă de strajă văii
Stemnicului, la marginea unei 
păduri, în punctul numit de lo
calnici — nici nu se putea alt
fel — „La plop". Respectivul 
plop are o grosime neobișnuită. 
Pe puțin 7—8 voinici dacă pot 
să-i încingă trunchiul. Despre 
plopul de la Rafaila s-au păs
trat. din vremuri străvechi, o 
mulțime de legende. Ceea ce 
nu ne miră, dată fiind venera
bila lui vîrstă, apreciată de 
specialiști la peste 500 de ani.

Daniela
din Adjud

Maiorul de miliție Alexandru 
Năsăudean ne scrie : „Găsind 
pe stradă un portmoneu cu o 
importantă sumă de bani (nu 
pot să vă spun ciți bani, si 0 
să vedeți din ce cauză), eleva 
Cucu Daniela (sir. Independen
ței nr. 11, din Adjud, județul 
Vrancea) l-a adus imediat la 
miliție. Apreciind cum se cuvi
ne fapta Danielei, vă rog fru
mos să ne ajutați în aflarea 
păgubașului, pe care il căutăm 
nu de ieri, de alaltăieri, ci incă 
din ziua de 14 mai, de cînd ne-a 
fost adus portmoneul cu bani. 
In ce ne privește, am făcut tot 
ce depinde de noi spre a-i da 
de urmă. Am fost ajutați in a- 
ceastă privință și de ziarul ju
dețean „Milcovul", dar se pare 
că păgubașul nu este de 1 
părțile Vrancei. Poate află 
vine să-și ridice banii", 
vină.

Suferințe... 
la buzunar

Viorel Șendroiu din orașul 
Motru venise la Băile Hercula
ne să-și îngrijească sănătatea. 
Medicii l-au luat „în primire", 
i s-a prescris tratamentul adec
vat și totul părea normal și la 
locul lui. Dar Șendroiu, in loc 
să-și vadă de boală, s-a urcat 
pe muntele Domogled, din a- 
propierea stațiunii, și a inceput 
să țipe ca din gură de șarpe ; 
„Săriți 1 Ajutor ! Ajutooor !...“

Jos, în stațiune, oamenii au 
început să se agite, cîțiva au 
intrat în panică, iar echipa „Sal- 
vamont", alertată, a urcat cu 
sufletul la gură pînă sus pe 
munte, întrebîndu-1 pe Șendro
iu ce s-a întîmplat.

— Ce să se întîmple ?! 
s-a întîmplat nimic

NOTE
INFORMAȚII 
REPORTAJE

Organizare, conducere 
eficiență...

...Aceasta a fost tema 
unei interesante sesiuni 
de referate și comuni
cări pe teme ale mun
cii politice, organizată la 
Bacău din inițiativa comi
tetului județean de partid. 
Activiști de partid din 10 
județe ale țării, specialiști 
de Ia CEPECA. cadre di
dactice de la Academia de 
științe sociale „Ștefan 
Gheorghiu", Academia de 
studii economice din Capi
tală și de la universitățile 
din Cluj-Napoca și Iași au 
dezbătut timp de două zile 
probleme ale activității de 
partid privind rolul șt lotul 
muncii organizatorice în

Ilustrata din Clu|-Napoca

In spiritul legii sistematizării

de partid 
generic ce 

se realizeze 
ieri.

Faclia“ și întrecerea

îndeplinirea Programului 
P.C.R.. în perfecționarea 
organizării în administrația 
locală de stat, rolul contro
lului în organizarea activi
tăților economico-sociale 
etc. Cele 140 de referate și 
comunicări au 
totodată, 
muncii 
partid din 
Botoșani, 
Harghita, 
domeniul organizatoric, 
conomic și al propagandei 
de partid, în promovarea 
metodelor moderne de or
ganizare și conducere a în
tregii activități. (Gheorghe 
Baltă).

tv.lui — unitățile care 
și-au realizat planul se
mestrial ; întreprinderea de 
produse din ceramică fină 
pentru construcții (99.4 la 
sută), întreprinderea pen
tru producerea nutrețurilor 
combinate Cluj-Napoca
(99.3) , Combinatul de pre
lucrare a lemnului Gherla
(98.3) si întreprinderea de 
confecții „Flacăra" (97,3).

Un asemenea inspirat 
clasament se întocmește se
parat și pentru unitățile de 
construcții, și pentru consi
liile intercooperatiste din 
agricultură. Inițiativa se 
bucură de popularitate deo
sebită atît în colectivele de 
muncă aflate în întrecere, 
cît și în rindul celorlalți 
cetățeni ai județului — 
care citesc și comentează 
cu interes clasamentul hăr
niciei. (M. Gheorghe).

un leu...
Sînt cifre grăitoare, care 

se adresează direct, nemij
locit, conștiinței fiecărui om 
al muncii, îndemnînd la o 
reflecție profundă, respon
sabilă asupra datoriei pa
triotice de a valorifica din 
plin posibilitățile și resur
sele interne de creștere a 
producției. Este și temeiul 
pentru care, așa cum am a- 
flat, în multe cabinete de 
științe sociale se organizea
ză. pornindu-se de la sem
nificațiile acestor cifre, dez
bateri și discuții în cursul 
cărora se conturează mă
suri precise de acțiune în 
vederea înfăptuirii exem
plare a sarcinilor actualului 
cincinal. (Silviu Achim).

Din inițiativa Comitetu
lui județean 
Cluj, sub un 
îndeatnnă să 
„Azi mai mult decît 
mîine mai mult decît azi", 
periodic se întocmește un 
original clasament — dat și 
publicității prin ziarul lo
cal „Făclia" — în care uni
tățile industriale sînt ordo
nate în funcție de îndepli
nirea planului la produc
ția globală.

Cel mai recent clasament 
— care indică, în acest fel. 
și locul ocupat în întrece
rea socialistă — a fost co
municat 
primului 
lui 1976. 
se află : 
„11 Iunie" Dej (plan reali
zat în proporție de 120.6 la 
sută). 2. Fabrica „Turdca- 
na“ Turda (119,7 la sută) și 
3. întreprinderea

duse cosmetice „Farmec" 
(112,9 la sută). Urmează 
alte 53 de unități indus
triale, care au reușit nu 
numai să-și îndeplinească, 
dar chiar să-și depășească 
planul. Dintre acestea ci
tăm : întreprinderea de re
țele electrice (112.2), între
prinderea de morărit și pa
nificație (111,7), „Napo- 
chim" (108,1), combinatul 
de piele și încălțăminte 
„Clujeana" (107.3), „Carbo- 
chim" (107.3), Exploatarea 
minieră Căpuș (104,8). în
treprinderea forestieră de 
exploatare și transporturi 
(104,7), întreprinderea de 
industrializare a laptelui 
(104.3). Fabrica de mobilă 
Dej (103), y „Industria sîr- 
mei" Cîmpia Turzii (101.9), 
întreprinderea de tricotaje 
„Someșul" (101,3) și altele. 
Pe ultimele 
din cele 60la constructori

în cabi-

unui 
scara

bază. ale comite- 
partid pe între- 
privind buna gos- 
cu materii prime 

folosirea la

patru locuri, 
ale clasamen-de pro-

Un procent, un minut,

după încheierea 
semestru al anu- 
Pe primele locuri 

1. întreprinderea

De la constructori

privind
gestionarilor

Noi blocuri de locuințe și unități comerciale la Hușii.
în industria locală hunedoreană

La 
adresate 

Nicolae 
Drobeta-

Recent a văzut lumina ti
parului fcțaia volantă „Con
structorul", editată de comi
tetul de partid al întreprin
derii județene de construc- 
ții-montaj Covasna. Apăru
tă în limbile română și 
maghiară, pe cele două pa
gini ale foii volante, pe lin
gă popularizarea succeselor 
obținute în ultimii ani de 
harnicii constructori din 
județ, sînt prezentate preo
cupările comuniștilor de pe 
șantierele întreprinderii 
pentru respectarea grafice
lor și termenelor de dare în 
funcțiune a diverselor o- 
biective industriale și so- 
ciâl-culturale aflate in con
strucție. Totodată, sînt evi
dențiate sarcinile organiza-

I

împărtășit, 
din experiența 

organizațiilor de 
județele Iași, 

Brașov. Sibiu, 
Bacău etc. în

e-

fiilor de 
tului de 
prindere 
podărire 
și materiale,
maximum a tiranului de lu
cru. a capacităților utilaje
lor din dotare, preocupările 
privind asigurarea necesa
rului de cadre calificate etc. 
Iată un mijloc de a susține 
eficient — prin populariza
rea experienței bune și cri
ticarea neajunsurilor — 
realizarea și depășirea sar
cinilor de plan, ale între
prinderii. care în acest an 
sînt cu 40 la sută mai mari 
decît realizările anului 1975. 
Pe cînd o nouă ediție ? 
(Tomori Gâza).

Celui care intră 
netele de științe sociale, in 
casele de cultură, cluburile 
și căminele culturale 
localitățile 
privirea ii 
numeroase 
zintă prin 
sugestive 
cial-economică

din 
Maramureșului 

este atrasă de 
planșe care pre- 
cifre și grafice 

dezvoltarea so- 
a acestor 

meleaguri In actualul cin
cinal. Pînă aici, desigur, ni
mic deosebit, întrucît ase
menea planșe se tipăresc în 
numeroase alte locuri din 
țară. Ce ne-a determinat să 
scriem totuși despre ele ?

Aceste planșe au fost 
astfel concepute Incit con
centrează atenția nu nu
mai asupra evoluției prin-

cipalilor indicatori econo- 
mico-financiari ai județului, 
ci mai ales asupra a ceea ce 
trebuie făcut pentru reali
zarea sarcinilor de plan la 
parametri înalți de calitate 
și eficientă economică. Plan
șele conțin astfel sugestive 
calcule economice privind 
bunăoară ce ar însemna 
pentru economia maramu
reșeană creșterea cu un 
singur procent a producti
vității muncii, reducerea cu 
unu la sută a prețului de 
cost, scăderea cu un leu a 
cheltuielilor materiale la 
mia de lei producție, cît de 
mare este valoarea 
minut de muncă la 
întregului județ.

Un viitor „oraș
al luminii"

Preocupări de actualitate Ia Turceni-Gorj ¥

Nu 
s-a întîmplat nimic — a răs
puns el, imperturbabil. Am vrut 
să mă vadă și pe mine lumea, 
dar și eu pe voi. Să văd dacă 
sinteți în stare să salvați un om. 

întrucit medicii l-au găsit pe 
(Șendroiu perfect sănătos la 
cap, miliția i-a aplicat o amen
dă care i-a pricinuit suferințe 
la... buzunar.

Martor 
de ocazie

Doi consăteni din comuna 
Dumbrava, județul Prahova, 
s-au luat, din te miri ce, la 
harță. De la harță au ajuns la 
bătaie și apoi la judecată. Cum 
unul din împricinați ^era bun 
prieten cu Petre " 
din aceeași comună, 
i-a spus :

— Acu’ să te văd 
mult ții tu la mine.

— Mă știi doar — i-a 
Grigorescu. Țin la tine 
mine. /

— Atunci, ne vedem la tribu
nal și spui că ai auzit ți ai vă
zut cum am fost înjurat și mal
tratat, că n-am fost și nu sint 
Vinova,t.

Zis și făcut. în fața instanței, 
luat la întrebări, martorul de 
ocazie a început să dea din colț 
în colț. Și cum s-a dovedit * 
în ziua cu pricina el se afla 
lucru și nu la locul faptei, 
fost condamnat.

Sărate 
| și nesărate

I 
I
I
I

I
I
I
I

bun 
Grigorescu, 
■s-a dus și
eu cit de

răspuns 
ca la

că 
la 
a

primit aseară 
de ultimă oră

ani s-au asfaltat și modernizat 10 
km drumuri, a fost construită calea 
ferată ce face legătura cu orașele Ei- 
liași și Motru și cu platforma indus
trială a Rovinarilor ; s-au construit 
și dat in folosință o creșă cu 240 de 
locuri, o fabrică de pîine, unități pres
tatoare de servicii. în comună func
ționează 6 școli generale, 7 grădinițe 
în care sînt cuprinși peste 1 000 de 
elevi și toți copiii de virstă preșco
lară. Fondurile alocate de stat au fost, 
fără îndoială, principala pîrghie a 
dezvoltării așezării. Dar ea a fost și 
este permanent completată de efortu
rile locuitorilor, de spiritul lor gospo
dăresc. Acțiunile de muncă patriotică 
ale cetățenilor — a căror valoare, in 
1976, se va ridica la 1 340 lei pe lo
cuitor — vor aduce o contribuție în
semnată la plusul de frumusețe și 
confort al viitorului centru urban.

îl rugăm pe primar să ne prezinte 
în continuare dezvoltarea pe care o 
va cunoaște comuna pină la sfîrșitul 
actualului cincinal, cînd va deveni 
oraș. Aflăm astfel că centrul civic va 
dispune — pină în 1980 — de peste 
700 de apartamente și aproape tot a- 
tîtea case noi amplasate în zona sis
tematizată, de o policlinică staționa
ră, două cămine pentru nefamiliști, 
noi spatii școlare, creșe și grădinițe. 
Prin amplasarea unor magazine la 
parterul noilor blocuri, prin folosirea 
mai rațională a spațiilor existente, 
suprafața comercială va crește cu 
încă 1 330 mp. Vor fi înființate secții 
de croitorie, cizmărie, boiangerie. o 
unitate de bunuri de consum, precum 
și altele, care vor marca o creștere a 
volumului prestărilor de servicii pină 
în 1980 de peste două ori fată de 1975. 
Integrate . armonios, 1 unitar în pei
sajul viftbfulUr'JoraȘ,J'fele își vorcitr- 
duce contribuția la îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de viată ale ce
tățenilor.

în anul 1980, orașul Turceni — pen
tru că atunci va fi oraș — va oferi 
celor peste 10 000 de locuitori ai săi 
condiții materiale și spirituale supe
rioare de viată. In acest spirit sint 
orientate eforturile organelor județe
ne și locale de partid și de stat, ale 
cetățenilor comunei, ale tuturor celor 
care contribuie la edificarea și mo
dernizarea acestei așezări. în această 
perioadă va avea loc transferul unei 
bune părți din populația ocupată în 
agricultură în industria orașului. Prin 
intrarea in funcțiune la întreaga ca
pacitate a termocentralei și a bazinu
lui carbonifer din Valea Jilțului, aici 
vor trebui statorniciți citeva mii 
de angajați. De altfel, încă de pe a- 
cum, circa 1 000 de locuitori ai co
munei au mîndria de a se numi mon- 
tori, dulgheri, zidari, excavatoriști, 
fierar-betoniști, într-un cuvint, con
structori. între ei se numără șf Du
mitru Achimescu, Ion Cauc. Gheor
ghe Birău și mulți alții, pînă ma 
ieri lucrători ai ogoarelor, azi destoi
nici muncitori pe șantierele termo
centralei.

Comuna Turceni, județul Gorj. Este 
una din cele 120 de comune care vor 
fi transformate în centre urbane in 
actualul cincinal. în prezent. în cen
trul civic, constructorii zoresc la noul 
cartier de locuințe. în partea de 
răsărit, pe platforma industrială, se 
înaltă, văzînd cu ochii, silueta zvel- 
tă a unui mare obiectiv industrial : 
termocentrala Turceni.

— Ne pregătim pentru a face din 
așezarea noastră un modern centru 
urban — ne spune Emil Gîlceavă, 
primarul comunei. De altfel, astăzi 
este oarecum impropriu să vorbim 
doar despre „comuna Turceni". In- 
cepînd din anii cincinalului trecut, in 
tabloul social-economic al localității 
au apărut elemente noi, cu adinei im
plicații asupra vieții și activității lo
cuitorilor săi. Cel mai important din
tre ele este, firește, amplasarea pe 
teritoriul comunei a unuia din cele 
mai mari obiective ale termoenerge- 
ticii românești : Termocentrala de la 
Turceni. De atunci, de la începerea 
construcției, în 1972. configurația co
munei s-a schimbat de la o zi la alta. 
Procesul intens de industrializare (pe 
lingă termocentrală. în apropiere de 
Turceni se conturează și unul din 
cele mai mari bazine carbonifere — 
Jilțul), exercită o influentă hotărî- 
toare asupra concretizării viitorului 
comunei în schița de sistematizare. 
Conform acesteia, comuna Turceni va 
deveni, pină la sfîrșitul actualului 
cincinal, centru urban cu caracter a- 
gro-industrial. în concordantă cu a- 
ceastă perspectivă, au fost elaborate 
și obiectivele dezvoltării viitoare. Prin 
accelerarea ritmului de construcție si 
punere în funcțiune a primelor gru
puri energetice, atei vor fi alocate de 
către ' stat mari mijloace financial 
re; imensa lor majoritate desti
nate obiectivelor Industriale, dar 
și dezvoltării unor dotări so- 
cial-edilitare în măsură să asigure 
condiții noi de viată, civilizate, .lo
cuitorilor viitorului centru urban. In 
profilul economic al comunei-viltor 
oraș, agricultura va ocupa șl ea un 
loc important. Măsurile preconizate 
la cele două cooperative de produc
ție și la ferma I.A.S. vizează. cu 
precădere, intensificarea acțiunilor de 
redare în circuitul agricol a unor noi 
suprafețe — prin desecări, defrișări, 
regularizări de ape, prin limitarea 
vetrelor satelor — cit și a celor me
nite să contribuie la sporirea randa
mentului productiv al pămîntului. 
Soluțiile propuse de specialiști. Idei
le și sugestiile cetățenilor au în ve
dere aplicarea cu strictețe a prevede
rilor legii sistematizării, a indicații
lor secretarului general al partidului 
privind zonarea funcțională a tere
nului. realizarea unei densități opti
me a construcțiilor, echiparea aces
tora cu dotări tehnico-edilitare. dez
voltarea căilor de comunicație și 
transport etc.

Un microcartier cu 400 de aparta
mente — cu dotarea tehnico-edilitară 
aferentă, cu spații comerciale, cu ar
tere stradale îngrijite — formează de 
pe acum nucleul în jurul căruia se va 
„stringe" viitorul oraș. In ultimii trei

stabilite răspunderi a- 
tît pentru gestionari, 
cît și pentru unitățile 
socialiste. Gestiona
rul răspunde discipli
nar, administrativ și 
material, iar în caz de 
infracțiune, conform 
legii penale. Răspun
derea materială este 
integrală, însă gestio
narul nu răspunde și 
de beneficiile nereali
zate. Dacă la produce
rea pagubei au concu
rat mai ranițe perșefa- 
ne încadrate în mun
că. răspunderea lor se 
stabilește după gradul 
de participare al fie
căreia. Unele dispozi
ții din lege se referă 
Ia crearea cu rea cre
dință a unor plusuri în 
gestiune, faptă ce con
stituie infracțiune și 
se pedepsește cu în
chisoarea, pedeapsă ca
re poate fi, în anumite 
cazuri, de trei ani. Tot 
cu închisoarea se pe
depsește și înstrăina
rea unor bunuri mo
bile ce au fost consti
tuite garanție.

Legea precizează că 
și cei care au calitatea 
de a încadra o persoa
nă în funcție de ges
tionar sau de a con
trola dacă îl pot men
ține în această func
ție răspund pentru 
pagubele provocate 
dacă cel în cauză nu 
are vîrstă, studiile și 
stagiul necesare, pre
cum și atunci cînd în
cadrarea s-a făcut fă
ră a se cerceta 
gestionarul - are 
cedente penale 
dacă nu s-a 
pectat obligația 
a se depune garanțiile 
cerute de lege. în ast
fel de cazuri, răspun
derea este solidară cu 
a gestionarului. Unită
țile socialiste Sînt o- 
bligate să asigure ges
tionarului condițiile 
necesare recepționării, 
bunei păstrări și ma
nipulări a bunurilor 
din gestiune. Condu
cătorii unităților răs
pund dacă au dat ges
tionarului dispoziții 
greșite sau contrare 
legii ori nu i-au dat 
asistența tehnică de 
specialitate pentru ve
rificarea calitativă a 
bunurilor, pentru păs
trarea și manipularea 
lor în mod corespun
zător. în aceste cazuri, 
răspunderea celor v‘- 
novați este integrală.

de judecată fapte din 
cele mai sus arătate. 
Cei amnistiați pentru 
aceeași categorie de 
fapte sau condamnați 
cu suspendarea condi
ționată a pedepsei nu 
vor putea fi angajați 
ca gestionari decît du
pă un termen de doi 
ani de' la amnistierea 
faptei sau a trecerii 
termenului pentru ca
re s-a suspendat exe
cutarea pedepsei. Tot 
attfel 'țeste prevăzut că 
și persoanele carora in 
baza Legii nr. 18/1968 
li s-a reținut dobindi- 
rea ilicită a unor bu
nuri nu li se pot în-

în scopul gospodări
rii judicioase a bunu
rilor ce constituie pro
prietate socialistă a 
fost elaborată. între 
altele, și Legea nr. 
22/1969, privind înca
drarea gestionarilor, 
constituirea de garan
ții și răspunderea în 
legătură cu gestiona
rea bunurilor organi
zațiilor socialiste, 
întrebările 
redacției de 
.Marin din 
Tr. Severin, Gheorghe 
Smaranda din Curtea 
de Argeș, Cristache 
Săceanu din comuna 
Grojdibodu, județul 
Olt, Ion V. Marin din 
Brăila ș.a., în legătură 
cu aplicarea dispozi
țiilor acestei legi, răs
punde, în rindurile de 
față, tovarășul VIC
TOR SCHERER, pro- 
curor-șef de direcție 
în Procuratura gene
rală.

Potrivit prevederilor 
Legii nr. 22/1969, sint 
gestionari nu numai 
cei care au fost înca
drați în funcție ca a- 
tare, ci și persoanele 
care au ca principală 
sarcină de serviciu pri
mirea, păstrarea și ma
nipularea unor bunuri, 
chiar pentru un anu
mit interval de timp 
sau doar în legătură cu 
o singură lucrare. Pen
tru ca gestiunile, să fie 
date numai celor ca
re merită încrederea 
de a gospodări bunuri 
obștești, legea institu
ie anumite condiții ce 
trebuie îndeplinite, 
prevăzind și situațiile 
în care o persoană r.u 
poate fi numită gestio
nar sau nu mai poa
te rămîne în această 
funcție. Astfel de si
tuații. se ivesc atunci 
cînd persoana în cau
ză a fost condamnată 
pentru fapte prevăzu
te de legea penală 
cum sînt : infracțiuni
le contra securității 
statului, delapidarea, 
neglijența sau abuzul 
in serviciu, înșelăciu
nea, ' darea și luarea 
de mită, falsul, provo
carea de incendii, fur
tul etc. Interdicția, vi
zează de fapt pe cel 
condamnați pentru 
fapte ce au legătură 
cu gestiunea. Nu poate 
fi gestionar nici acea 
persoană în privința 
căreia sint în curs de 
urmărire penală sau

Răspuns
la întrebările

cititorilor

Produse noi, de larga utilitate
pii, la Hațeg — numărul produselor 
noi introduse în fabricație numai 
în acest an ridieîndu-se pină în 
prezent la peste 20. Dintre produ
sele de largă utilitate care au fost 
lansate anul acesta în fabrjeatie 
mai amintim foarfecă electrică 
pentru croitorie — în două varian
te — 6 tipuri noi de garnituri de 
mobilă, uscător de rufe extensibil, 
cărucioare pentru copii, diverse 
accesorii de mobilier și jucării din 
mase plastice.

După programul stabilit. în. cadrul 
unităților aparținătoare I.J.I.L.- 
Hunedoafa-Deva vor fi asimilate 
și introduse in fabricație printre 
altele : mașina electrică de tocat 
carne, aspirator de praf — pre
văzut cu dispozitiv pentru spălatul 
covoarelor — aprinzător pentru 
aragaz, suport magnetic pentru să- 

aspereor pentru 
alte articole și 
gospodărie. (Sa

Lucrătorii din unitățile întreprin
derii județene de industrie locală 
Hunedoara-Deva sporesc și diver
sifică in permanență gama de 
țesături, articole și aparatură de 
uz casnic și gospodăresc, materiale 
de construcții ș.a.m.d. Astfel, pe 
ansamblul întreprinderii s-a reali
zat de la începutul anului și pină 
în prezent o 
suplimentară 
28 milioane 
importante 
destinate pieței.

în perioada care a trecut din 
acest an — după cum subliniau to
varășii Alexandru Voiculescu, di
rector comercial, și Bujor Albu, di
rector tehnic — au fost livrate la 
fondul -pieței, suplimentar, produse 
în valoare de aproape 1 500 000 lei. 
Totodată, au fost înființate două 
secții noi — una de țesături pen
tru covoare și cuverturi, la Orăș- 
tie, iar cealaltă, profilată pe con
fecții pentru bărbați, femei și co-

producție industrială 
în valoare de peste 
lei. înregistrindu-se 
sporuri la produselecredința gestiuni de 

bunuri aparținînd uni
tăților socialiste.

Unitățile socialiste 
au obligația să ceară 
relații organelor 
miliție ori de cîte 
cineva urmează să 
încadrat în funcția 
gestionar, spre a 
cunoaște dacă nu are 
antecedente penale. 
De asemenea, se pre
vede că trebuie cerute 
de la vechiul loc de 
muncă relații privind 
faptul dacă cel în cau
ză a produs vreo pa
gubă avutului obștesc.

Gestionarul are o- 
bligația să prezinte 
garanții, în principal 
în numerar, depuse de 
el sau de alte persoa
ne, care, de asemenea 
pot garanta unității 
pentru pagubele pe 
care eventual le-ar 
produce gestionarul. 
Garanțiile sint varia
bile în raport de im
portanța și valoarea 
gestiunii și pot consta 
și in bunuri imobile 
sau mobile de o anu
mită valoare. Neînde- 
plinirea obligației de a 
constitui sau — după 
caz — de a majora ori 
modifica cuantumul și 
felul garanției duce la 
retragerea calității de 
gestionar.

Potrivit prevederilor 
Legii nr. 22/1969 și ale 
Codului muncii sînt

de 
ori 
fie 
de 
se

dacă 
ante- 

sau 
res- 

de
numărul 

marile alei 
din inima 
crezi că te

București sau la

de oa- 
ale cu- 
Bărăga- 
afli pe

pun de toaletă, 
grădină și multe 
dispozitive utile în 
bin Ionescu). Dumitru PRUNĂ

corespondentul „Scînteli1

bine gospodărită. Cit timp am ră
mas acolo nu ș-a întrerupt o clipă 
curentul electric sau apa, n-am vă
zut aruncată pe alei o singură bu
cățică de hîrtie. O.J.T., ca și cele
lalte unități care dețin case de 
odihnă la Amara, are personal pro
priu de întreținere și pentru nțici 
construcții și ------- *” —
proprii pentru 
organizată de 
o mare crescătorie de animale pen
tru îmbunătățirea meniurilor la can
tină. Aprovizionarea — direct de la 
furnizori, fără verigi intermediare 
— este bună și într-un flux care 
arareori cunoaște deranjamente.

...Trecuse de amiază cînd am ajuns 
la penultimul pavilion pe care urma 
să-l vedem : proprietatea pionieri
lor. Am văzut de departe lacătul pus 
la poartă. „Aici o să avem neca
zuri" — zise, deodată, tov. Drăghicl, 
N-am înțeles pe loc la ce anume se 
referea, dar, ajunși lingă gard, o 
voce pițigăiată ne-a țintuit locului : 
„Stați și nu mai înaintați" — a stri
gat vocea, iar de după un copac a 
apărut un copil cît un ac cu gămălie, 
care a mai zis foarte serios : „Sînt 
elevul Beleuță Adrian dintr-a 4-a B, 
de Ia școala generală nr. 1 din Po
iana Mărului — Brașov. Sint din de
tașamentul de serviciu și n-am voie 
să primesc pe nimeni pe terenul ta
berei". „Totuși, am insistat, dă-ne 
voie să aruncăm măcar o privire în 
pavilion. îl vedem nou și frumos. 
Numai o privire..." „Ordinul e or
din", zice Beleuță. supărat, evident, 
că nu ne poate conduce, el personal, 
prin incinta taberei. „Vă pot însă 
spune că sîntem aici, veniți numai 
de la munte. 200 de elevi pe serie. 
Noi, cei de la munte, venim în tabe
rele de vară de la __
noștri de la șes se duc la taberele 
de la munte".

Alte informații : copiii mănîncă la 
cantinele sindicatelor, fac plajă și 
excursii. Firește, despre tratament, 
nici vorbă, nefiind cazul.

Am plecat mai departe 
torid de iulie. La colonia 
organizată de biroul de 
avut insă și mai puțin 
ora aceea toată suflarea tineretului 
aflat la odihnă la Amara intrase la 
apă...

adus felul intîi — un borș fierbinte 
de legume cu carne. „Amu, zicea o 
vecină de masă, poci spune că 
pe-aici, prin Bărăgan, bună-i min- 
carea. Da’ nu știu oamenii locului să 
facă borșul cum e el pe la noi : cu 
carnea tocată mai mărunt, cu zdren
țe de ouă, cu leuștean mult, acrit 
cu boabe de struguri". Felul doi a 
fost friptură cu cartofi, apoi ni s-au 
adus prăjiturile. Am făcut cunoș
tință cu oamenii veniti la tratament 
și odihnă. Sint o mulțime de tineri 
veniți să-și petreacă vacanta sau 
concediul, dar și pensionari sau oa
meni din fabrici și mai ales de pe

Judecind după 
meni intîlniți pe 
noscutei stațiuni 
nului puteai să 
bd. Magheru din 
tirgul din Călugăreni. Tovarășul Du
mitru Drăghici, directorul O.J.T. Ia
lomița, care ne-a însoțit în stațiune, 
ne spunea insă că ceea ce vedem noi 
e „mai nimic", pentru că simbăta și 
duminica vin la Amara, peste capa
citatea ei de cazare, 10 000—12 000 de 
oameni să se „împacheteze" cu "nă
mol, să facă plajă, să' se scalde in 
valurile verzui ale» uriașului lac. să 
bea apa aceea cu gust îngrozitor, dar 
care curăță rinichii de pietre. Zic 
unii că, de cînd au fost ele descope
rite și pină acum, izvoarele de apă 
de la Amara au scos tone de piatră 
din rinichii oamenilor. Probabil că 
se. cam exagerează. Că sint insă mi
raculoase băile. nămolul, izvoarele 
de apă minerală, plaja și clima de 
la Amara — faptul e sigur. De altfel, 
tovarășul Gh. Atanase, medicul-șef 
al policlinicii balneare, cercetător 
atent al „fenomenului Amara", afir
ma următoarele, avînd drept argu
ment miile de cazuri de ’ ” 
rate :

— Factorii terapeutici 
climatul de stepă uscat și însorit, la
cul, apa minerală 
Iul — sint. laolaltă, 
pentr.u vindecarea 
unui întreg șir de 
tismale, ginecologice, aie tubului di
gestiv, renale, de nutriție, dermato
logice. Mai spunea medicul-șef. cu- 
noscînd bine efectele miraculoase 
ale stațiunii : Mulți vin Ia mine și 
îmi zic cu toată convingerea : „Am 
venit iar, doctore, la «atelierul» du- 
mitale de reparații capitale". în mod 
organizat, adică prin sindicate — 
care au investit in ultimii ani im
portante fonduri pentru dezvoltarea 
bazei d<> tratament — prin Uni
unea Națională a Cooperativelor 
Agricole de Producție, prin oficiile 
de turism ș.a.m.d., vin într-un an la 
Amara peste 50 000 de oameni, dar 
cel puțin încă pe atîția sînt „flotan- 
ții". care apar aici atrași 
netul Amara" la 
săptămină.

De fapt, cine 
Ne-am așezat la 
marile cantine ale complexului bal
near construit de sindicate. Ni s-a

astea...
Pentru 
cu tot.
întors

zușa. Peste tot mă trimite C.A.P.-uI. 
Dar aici la Amara e de mine. Masă 
bună, tratament și mai bun.

— O fi costînd mult toate
— Ba ! zice tușa Viorica. 

18 zile — 325 de lei. Cu tren 
Și dacă trenu’ costă dus și
240 lei, vine socoteala că doar 85 de 
lei costă masa, casa și tratamentu’.

Am zimbit cu înțeles unul la ce
lălalt. 85 de lei pentru 18 zile ! Adică 
4,72 lei pe zi — diferența o plătesc, 
după caz, sindicatele sau uniunile 
cooperativelor agricole — în care 
sint induse, cum spunea tușa 
Viorica, „masa, casa și tratamentul".

reparații, spălătorii 
lenjerie. Există — 
sindicate — chiar

Dulce-i viața
AmaraI

I
I 
I

I
I
I
I

• • •
boli amelio-

Magazine moderne in satele argeșene naturali

ogoare. Oameni pe care societatea ii 
ajută să se repună pe picioare, pe 
care o armată de doctori îi încon
joară cu dragoste și atenție, pentru 
care e pusă in mișcare o altă armată 
de oameni care se ocupă de aprovi
zionare, de curățenie și ordine. Pe 
lingă pavilioanele turistice, de odih
nă, pe lingă căsuțe și vile mai vechi, 
Amara e dominată acum de trei 
case de odihnă noi și complexe, in 
care încap intr-o singură serie (de 
18 zile) peste 1 500 de oameni. Iată 
cum le caracterizează un poet popu
lar. Sandu Nicu din Văleni, venit și 
el la odihnă și tratament : Mergi la 
baie, la nămol. / Nu pe-afară, cl 
prin hol ! / De la baie mergi la 
masă / Tot așa. numai prin casă 1 l 
De la masă — Ia culcare / Tot pe 
scări și culoare.

Aici am cunoscut-o și pe tușa 
Viorica Tîrnovan, femeie in vîrstă, 
venită la Perla Bărăganului — cum 
snunea dumneaei — taman de la 
Șușeava, din comuna Cornu Luncăi.

— Cum e la Amara, mătușică ?
— Cum să fie ? Bine. Mai bine ca 

oriunde. Chit că sint doar o țărancă 
cooperatoare. și încă bătrlnă și la 
pensie, mi-s umblată. Am fost și pe 
Litoral, și la Herculane, și la Bi-

— Eu, cînd am imbătrinit. nu gin- 
deam c-o să mă mai bage cineva in 
samă, mai zise pensionara 
parcă uimită de descoperirea

în timp ce suceveanca se 
16 așa ceva, noi ne gindeam 
rănii mai au asemenea case 
Pătate și odihnă cum sint cele de la 
Amara incă in trei orașe : la Brăila, 
la Olănești și Monteoru. iar in 
alte 8 județe începe construcția altor 
și altor case de odihnă.

între timp și în același bloc al 
C.A.P.-iștilor am mai făcut cunoș
tință cu Ion Nistor din comuna 
Dezmir-Cluj, cu Terezia Veber din 
Horia-Arad, cu Const. I. Novac din 
Demireștii de Bacău șl cu alții. Dar 
h-am mai aflat nici o noutate. 
„Cum e la Amara ?“ „Bine, foarte 
bine". încolo ? Trei mese bune pe 
zi. tratament. Totul Ia „preț unic". 
Aceasta este noutatea zilei. Ar mai 
putea fi insă spuse o mulțime de 
lucruri mai mult sau mai puțin 
noi. De pildă că multe unități ale 
Ministerului Turismului, fie ele 
chiar și de mare „marcă", ar putea 
lua exemplu de organizare și auto- 
gospodărire de la O..I.T. Amara. 
Stațiunea pare o grădină de flori și, 
în același timp, o bucată de litoral

C.A.P., 
făcută, 
gindea 
că ță- 
de să-

sulfuroasă, nămo- 
elemente esențiale 

sau ameliorarea 
afecțiuni : reuma-

tirziu o
din stațiu- 
lîngă Bră- 
lacului a 

__  _____ ______ de săruri 
sulfatice la litrul de apă. Cu 
această doză, lacul brăilean a 
devenit unul din cele mai să
rate din țară. Păcat că unele 
neajunsuri de natură organiza
torică și de amenajare nu au 
aceeași „concentrație de efort" 
din partea edililor. Fapt care 
a născut și o glumă... nesăra
tă. Iat-o : „Știți cînd o să facă 
primăria ce-a spus că face ? 
Cînd la un litru de sare o să 
fie o concentrație de... 220 mi- 
lilitri de apă. De ploaie, bine
înțeles !“.

Rubrics redoctatâ de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

Am 
veste 
nea Lacul Sărat, de 
ila : concentrația 
ajuns la 220 grame

Rețeaua cooperației de con
sum din județul Argeș iși spo
rește mereu baza materială prin 
darea în funcțiune a numeroase 
unități comerciale moderne rea
lizate din fonduri de stat și prin 
contribuția membrilor coopera
tori. Ultimul dintre ele. cu uni
tăți de alimentație și prestări 
de servicii către populație, 
puse supraetajat, este cel 
comuna Boțești. Magazine 
milare au fost deschise și 
comunele Rociu, Stroiești, 
cănefști și Mioarele. La Topolo- 
veni a fost înființat un magazin 
specializat in vinzarea mobilei. 
Intr-un stadiu avansat de con
strucție se află complexul co
mercial și de prestări de servicii 
din Domnești și grădina de vară 
din Lerești. Ample 
modernizare au loc 
nele universale din 
Izbășești.

dis- 
din 
si- 
in 

Cio-

lucrări de 
la magazi- 
Izvoru și

Tovarășul Ion Radu, președin
tele Uniunii județene a coopera
ției de consum Argeș, ne-a in
format, de asemenea, că „prin in
trarea in folosință a investițiilor 
amintite, rețeaua comercială să
tească va număra 1 080 unități 
cu o suprafață de circa 90 000 
pap". Se va extinde și rețeaua 
turistică, care in prezent cu- 
prinde 13 unități cu 2 650 locuri 
la mese și 350 locuri pentru 
cazare. Magazinele și hanurile 
sint mai bine gospodărite, au 
fost igienizate, iar personalul 
de înaltă calificare asigură so- 
licitanților servicii de calitate. 
Iată de ce și volumul de des
facere ca și veniturile vor fi 
în creștere. De pildă, față 
cincinalul trecut, in cel 
volumul desfacerilor va 
53 la sută mai mare — 
sută sînt creșterile din 
acesta. (Gh. Cîrstea).

de 
actual 

fi cu 
10.5 la 

anul

i

fiecare
de „mag- 
sfîrșit de

Amara ?

șes. iar colegii

sub soarele 
tineretului, 
turism, am 
succes : Ia

vine la
masă într-una din

Gh. GRAURI
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Un moment din timpul vizitei

Plecarea din Varna
(Urmare din pag. I)
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 al R.P.B., 
Todor Stoicev, membru supleant al 
Biroului Politic, prim-secretar al 
Comitetului județean de partid 
Varna, Ognian Doinov, secretar al 
C.C. al P.C.B., și alte persoane ofi
ciale bulgare, împreună cu soțiile.

Sînt prezenți, de asemenea, to
varășii Emil Bobu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar

al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, aflat la odihnă 
în R.P. Bulgaria, Trofin Simedrea, 
ambasadorul României în Bulgaria, 
Petar Danailov, ambasadorul Bul
gariei în România.

După intonarea imnurilor de 
stat, tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov trec în revistă garda 
de onoare aliniată pe aeroport.

Oaspeții români își iau mai întîi 
rămas bun de la persoanele ofi
ciale bulgare prezente la ceremo
nia plecării. Numeroși oameni ai 
muncii ovaționează pe tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov.

Un grup de tinere, în costume na
ționale bulgărești, oferă tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu frumoase buchete 
de garoafe.

La scara elicopterului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu își iau un călduros ră
mas bun de la tovarășii Todor 
Jivkov și Ludmila Jivkova. Tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov își string mîinile îndelung, 
se îmbrățișează.

Pe litoralul Mării Negre, 
la stațiunile „Prietenia" 
și „Nisipurile de aur"

Miercuri dimineața, după în
cheierea convorbirilor româno-bul- 
gare la nivel înalt, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul To
dor Jivkov au vizitat stațiunile 
„Drujba“ („Prietenia") și „Zlatni 
piaseți" („Nisipurile de aur“) de 
pe litoralul bulgar al Mării Negre.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov au fost însoțiți de to
varășii Boris Velcev, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.C.B., Todor Stoicev, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.B., prim-secretar al Comi
tetului județean de partid Varna, 
și de alte persoane oficiale bulga
re și române.

Au fost, de asemenea, prezenți 
Trofin Simedrea, ambasadorul 
României la Sofia, și Petar Danai
lov, ambasadorul Bulgariei la 
București.

în timpul vizitei, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i-au fost pre
zentate cele mai noi construcții 
hoteliere și de agrement ale celor 
două stațiuni care, în prezent, dis
pun de o capacitate de găzduire 
de 12 000 locuri pe an. Se face un 
scurt popas la noul și modernul 
hotel „Șipka", de pe terasa căruia

Tovarășa Elena Ceaușescu a vizitat 
zona centrală a orașului Varna

în cursul dimineții de miercuri, 
tovarășa Elena Ceaușescu a vizitat 
zona centrală a orașului Varna. 
Tovarășa Elena Ceaușescu a fost 
însoțită în această vizită de tova
rășa Ludmila Jivkova, președinte
le Comitetului de Artă și Cultură 
al Republicii Populare Bulgaria.

Vizita a constituit încă un prilej 
de a cunoaște preocupările și rea

La ora 15,30 elicopterul prezi
dențial decolează, îndreptîndu-se 
spre stațiunea Neptun.

★
în cursul serii, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au înapoiat în Capi
tală.

La sosire, au fost întîmpinați de 
tovarășii Manea Mănescu, Cornel 
Burtică, Gheorghe Oprea și Ilie 
Verdeț.

— la etajul al XI-lea — se deschi
de o minunată panoramă a „Nisipu
rilor de aur". Directorul general al 
complexului economic și de stat 
„Odihnă și turism" — Varna, Pen- 
cio Arabagiev, prezintă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu realizările obți
nute în acest domeniu de între
prinderea pe care o conduce, per
spectivele de dezvoltare a bazei 
turistice de pe litoralul bulgar de 
la nord de Varna.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
Interesează de eficiența economică 
a stațiunilor de pe litoral, de expe
riența tovarășilor bulgari în orga
nizarea turismului intern și inter
național.

Au fost vizitate, de asemenea, 
alte construcții reprezentative ale 
arhitecturii moderne bulgare.

Ca și în ziua precedentă, tovară
șii Nicolae Ceaușescu și Todor Jiv
kov au fost peste tot întîmpinați cu 
multă căldură, cu entuziasm, cu 
sentimente de înaltă prețuire și 
stimă de numeroși cetățeni bulgari 
și străini aflați la odihnă pe lito
ral. Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov au răspuns cu pri
etenie acestor manifestări spontane 
de simpatie.

lizările țării vecine și prietene în 
domeniul dezvoltării social-edilita- 
re și turistice, concretizate în a- 
cest frumos oraș de pe litoralul 
bulgar al Mării Negre.

Numeroși locuitori ai Varnei au 
salutat cu căldură și simpatie pe 
tovarășa Elena Ceaușescu, mani- 
festîndu-și satisfacția pentru vizita 
făcută în orașul lor.

Populația Varnei întîmpină distinșii oaspeți cu manifestări de caldă prietenie

ECERIȘUL J

In județele Prahova 

și Dîmbovița 

s-a Încheiat 
SECERIȘUL GRIULUI

Prețuirea muncii 
celor harnici

Unităților agricole care în cursul anului 1975 au obținut rezultate 
deosebite în producție, în îndeplinirea și depășirea tuturor indicatorilor 
economico-financiarj le sînt înmînate înalte distincții.

• Grîul a fost strîns de pe 
trei sferturi din suprafață

• Semănatul culturilor 
succesive trebuie grăbit

Lucrările agricole de vară 
continuă cu intensitate. Pînă 
ieri seara, potrivit datelor 
furnizate de ministerul de 
resort, grîul a fost strîns de 
pe 1 768 800 hectare, adică 
de pe 75 la sută din supra
fața cultivată. Unitățile a- 
gricole din 12 județe au ra
portat că au încheiat seceri
șul griului. Constituie un 
succes faptul că în acest an 
lucrările de recoltare s-au 
desfășurat într-un timp mai 
scurt decît în alți ani, cu 
mai multă preocupare pen
tru evitarea pierderilor. Este 
rezultatul aplicării măsuri
lor stabilite de comandamen
tul central pentru buna fo
losire a utilajelor — combi
ne, tractoare, prese de ba
lotat — a mijloacelor de 
transport, pentru mobilizarea 
tuturor locuitorilor satelor 
la această importantă ac
țiune.

Acum, bătălia strîngerii 
recoltei se desfășoară din 
plin în județele de deal și în 
cele situate în nordul tării, 
unde grîul s-a copt mai tîr- 
ziu. Există condiții ca și în

sATu-MAREi Neajunsurile au fost înlăturate
Pină miercuri, 28 iulie, în județul 

Satu-Mare a fost recoltat grîul de pe 
mai bine de jumătate din cele peste 
54 000 hectare cultivate, a fost însă- 
mințată cu a doua cultură toată su
prafața planificată în I.A.S., această 
lucrare fiind aproape încheiată și în 
cooperativele agricole.

Iată — în cele ce urmează — o shită 
de noutăți îmbucurătoare și inițiative 
consemnate în cursul unui raid. Mai 
întîi cîteva vești bune pe urmele 
unor „semnale" consemnate în „Scîn- 
teia“ de duminică 25 iulie. Ni s-a 
comunicat astfel că la secția de me
canizare Rătești (S.M.A. Beltiug) a 
intrat în lan și lucrează din plin și 
combina C-12 care nu a putut fi folo
sită pînă acum, lipsindu-i masa de 
tăiere (de curînd însă sosită la be
neficiar), omisă inițial la expedierea 
„Gloriei" de către uzina „Semănă
toarea" din Capitală. Și în bazele de 
recepție, în urma unor riguroase 
măsuri de ordin tehnic și organiza
toric, a crescut simțitor operativitatea 
în preluarea și descărcarea griului. 
Astfel, la baza de recepție unde 
transportă grîul cooperativele din 
Potău, Medieșu Aurit și alte unități, 
toate operațiunile — desfășurate 
în flux continuu — se încadrează de

aceste zone secerișul să se 
încheie în cel mult o săptă- 
mină. în sprijinul mecaniza
torilor care lucrează în uni
tățile agricole respective au 
fost trimise din județele su
dice, unde s-a încheiat se
cerișul, un număr însemnat 
de combine. Important este 
ca pretutindeni să se mun
cească din plin, bine orga
nizat, astfel incit în timpul 
cel mai scurt întreaga recol
tă de grîu să fie strînsă și 
pusă la adăpost.

Concomitent cu eforturile 
ce se fac pentru încheierea 
grabnică a recoltării, trebuie 
să se acționeze' ferm pentru 
eliberarea terenurilor de 
paie și însămînțarea neîntâr
ziată a culturilor succesive 
— plante furajere și legume. 
Din datele furnizate de mi
nister rezultă că in între
prinderile agricole de stat 
s-au depășit cu 10 la sută 
suprafețele prevăzute a se 
însămînța cu culturi succe
sive, dar în cooperativele 
agricole această lucrare s-a 
făcut în proporție de numai

iar jos

62 la sută. Semănatul celei * 
de-a doua culturi este întîr- 
ziat mai ales în județele 
Olt, Teleorman, Constanța,

— în întreprinderile agricole

amintind numai pe cele care 
au încheiat mai repede se
cerișul. întrucît timpul este 
înaintat, se impune să fie

cîteva zile în graficul stabilit. întru
cît acum descărcatul și depozitatul 
griului nu se mai fac după primirea 
rezultatului de la analiza umidității 
griului, ci concomitent cu efectuarea 
acestei operațiuni. S-au întocmit tot
odată echipe de descărcare din par
tea cooperativelor agricole și au fost 
puse în funcțiune. în scopul unei 
mai rapide descărcări, toate șnecu- 
rile și benzile transportoare din do
tarea bazei.

La ora apariției acestor rînduri, 
numeroase cooperative, ca cele din 
Botiz, Becheni, Tășnadu Nou, Che- 
reușa, Crucișor etc, au încheiat re
coltatul griului. în unitățile cu su
prafețe mult mai mari cu grîu, cum 
sînt cele din Sanislău, Ciumești, 
Santău, Tiream, Livada și altele, 
recoltatul se desfășoară pe „zi-lumi- 
nă“ și fără întreruperi. Mai mult 
decît atît, la C.A.P. Livada i-am 
aflat la lucru pe cei 6 mecanizatori 
de pe combinele „Gloria", chiar și 
seara, în jurul orei 22. Am reținut 
numele acestora: loan Podolyak, 
loan Antku, Francisc Erdosi, Nicolae 
Vîntu, Iosif Chimpan, Ion Midia.

Consiliile intercooperatiste urmea
ză să întreprindă, în cel mai scurt 
timp, redistribuirea unor combine
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STADIUL RECOLTĂRII GRIULUI la data de 28 iulie a c. Cifrele înscrise în perimetrul 
fiecărui județ indică : sus — suprafața recoltată, în procente, în cooperativele agricole.

k SUCEAVA

din unitățile care termină mai repe
de recoltatul în cele în care mai 
există suprafețe mari de recoltat. 
Astfel, aflăm că la C.A.P. Vetiș. ală
turi de cele 5 combine vor sosi în 
curind să lucreze alte 4 de la C.A.P. 
Oar. grăbind astfel cu 2—3 zile în
cheierea recoltatului. La ultima uni
tate menționată — C.A.P. Oar — am 
consemnat o exemplară organizare a 
muncii în flux continuu. Așa se ex
plică faptul că aici, fată de cele 240 
hectare recoltate pină în seara zilei 
de 27 iulie, fuseseră balotate și 
transportate paiele de pe mai bine 
de 200 hectare. Era și normal : aici 
erau mobilizate două prese de balo
tat dotate cu sănii. 10 căruțe, o re
morcă și 2 autocamioane. Pînă la 
aceeași dată se efectuaseră arături 
pe 180 hectare și se însămînțaseră 
culturi succesive pe 175 hectare, din 
care 50 hectare cu legume. Lucrările 
se intensifică de la o zi la alta. Oa
menii muncii de pe ogoarele jude
țului Satu-Mare sînt hotărîți să în
cheie strîngerea recoltei în timp 
scurt și fără pierderi.

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scînteii"

de stat

luate măsuri energice pen
tru însămînțarea culturilor 
succesive pe toate suprafe
țele prevăzute.

BUZĂU

Ritm intens de lucru 
pe ogoare

încheind recoltarea griului, lucră
torii ogoarelor buzoiene nu au slă
bit nici o clipă ritmul zilnic de lu
cru. Mobilizîndu-și toate forțele, u- 
nitățile agricole cooperatiste au în
cheiat in bune condiții însămînțarea 
culturilor succesive pe cele 31 000 ha 
prevăzute în planul de producție. 
De asemenea, cooperativele agricole 
buzoiene și-au îndeplinit și depășit, 
pină la această dată, angajamentele 
de livrare a produselor la fondul de 
stat. Utilizînd la maximum forța de 
muncă și mijloacele mecanice, coo
peratorii au reușit să elibereze în 
întregime terenul de paie, iar plu
gurile au fost dirijate la continua
rea în ritm susținut a executării o- 
goarelor de vară, unde pînă acum 
lucrarea s-a realizat pe aproape 70 
la sută din suprafața prevăzută. 
(Mihai Băzu).

în telegrama adresată cu acest 
prilej C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de către comitetul 
județean de partid se spune : Mun
cind cu hărnicie și abnegație pentru 
strîngerea în perioada optimă și 
fără pierderi a recoltei, sub condu
cerea organelor și organizațiilor de 
partid, mecanizatorii, lucrătorii din 
întreprinderile agricole de stat și ță
ranii cooperatori din județul Prahova 
au încheiat miercuri, 28 iulie, seceri
șul cerealelor păioase, de pe întreaga 
suprafață. în prezent continuăm re
coltarea legumelor și fructelor, acțio
nam cu toate forțele pentru irigarea 
culturilor din perimetrele amenajate, 
precum și pentru pregătirea produc
ției anului viitor prin fertilizări și 
arături corespunzătoare cerințelor 
agrotehnicii.

Oamenii muncii din agricultura 
județului au. efectuat de asemenea 
lucrări de calitate la întreținerea cul
turilor prăsitoare, la legume, în vii 
și livezi, au însămînțat importante 
suprafețe cu culturi duble și succe
sive, acțiune ce se va încheia în ur
mătoarele zile.

Succesele amintite, se spune în în
cheierea telegramei, reflectă modul 
cum au înțeles comuniștii, toti oa
menii muncii de pe ogoarele Praho
vei să răspundă prin fapte de muncă 
la chemarea partidului, a dumnea
voastră personal, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu.

★
Lucrătorii ogoarelor din județul 

Dîmbovița raportează încheierea re
coltării griului în unitățile agricole 
de stat și cooperatiste pe întreaga 
suprafață cultivată. Acest succes — 
se arată în telegrama adresată C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de comitetul județean de 
partid — se datorește bunei organi
zări a activității, folosirii la întreaga 
capacitate a combinelor, a fiecărei 
ore bune de lucru.

De asemenea, mecanizatorii, țăra
nii cooperatori, lucrătorii întreprin
derilor agricole de stat au acordat o 
atenție deosebită și executării celor
lalte lucrări din campania de vară, 
acționîndu-se cu operativitate la eli
berarea terenului. Hotărîți să întîm- 
pine marea sărbătoare de la 23 Au
gust cu noi și importante succese, 
lucrătorii ogoarelor, alături de cei
lalți oameni ai muncii din județul 
Dîmbovița — se spune în telegramă 
— au răspuns prin noi fapte che
mării Consiliului județean al Fron
tului Unității Socialiste de a face 
din luna august o lună a recorduri
lor în muncă, angajîndu-se să exe
cute în timp optim și de bună cali
tate arăturile de vară. întreținerea 
culturilor, recoltatul furajelor si ce
lelalte lucrări de sezon.

Vă raportăm, de asemenea, că au 
fost luate măsuri pentru livrarea 
unor cantități sporite de legume, 
fructe și alte produse agroalimen- 
tare, contribuind astfel la o mai bună 
aprovizionare a populației, așa cum 
se prevede în programul elaborat din 
inițiativa și sub directa dumneavoas
tră îndrumare privind producerea și 
desfacerea bunurilor de consum în 
perioada 1976—1980.

In unități din agricultura județului Ilfov
Ieri. 28 iulie a.c., în mai multe lo

calități din județul Ilfov au avut loc 
adunări generale ale unor colective 
de muncă din unități agricole în 
cadrul cărora au fost înmînate înal
te distincții acordate pentru obține
rea în 1975 a unor rezultate remar
cabile în producția agricolă. S-a de
cernat pentru a doua oară titlul de 
„Erou al Muncii Socialiste" și me
dalia de aur „Secera și ciocanul" 
cooperativei agricole din Girbovi.

la Scornicești, unde oamenii 
culeg „recolte de aur“

Scornicești, 28 iulie 1976. O zi obiș
nuită capătă pentru cooperatorii de 
aici o semnificație aparte. Are loc 
festivitatea de înmînare a unor înal
te distincții acordate cooperativei a- 
gricole pentru situarea pe locul I pe 
tară în ce privește îndeplinirea și 
depășirea tuturor indicatorilor econo- 
mico-financiari planificați și pentru 
producțiile de grîu și porumb obți
nute anul trecut. Este de fapt reedi
tarea succesului din anul 1974, care 
aduce drept prețuire a muncii coope
ratorilor din Scornicești a patra 
„stea de aur" — medalia „Secera și 
ciocanul". Iată, pe scurt, cîteva din 
argumentele care stau la baza aces
tui nou succes. Anul trecut s-au ob
ținut 5 416 kg grîu în medie la hectar 
pe 675 hectare cultivate în regim 
neirigat, 8 450 kg porumb boabe în 
medie pe 750 hectare cultivate ; pro
ducția globală a fost de 111 milioane 
lei. fată de 84 milioane cit prevedea 
planul.

Să parcurgem retrospectiv cîteva 
din treptele pe care au urcat coope
ratorii din Scornicești pentru a a- 
junge pe locul I în întrecerea socia
listă dintre cooperativele agricole.

Cu mai bine de un an în urmă, 
prezenți la adunarea generală prile
juită de decernarea diplomei și a 
Drapelului roșu de unitate fruntașă 
pe tară pentru rezultatele obținute 
în 1974. notam : „Vom munci mai 
bine. Ne vom strădui să obținem re
colte și mai mari. Vom face tot ce 
ne stă în putință pentru a ne men
ține în rîndul fruntașilor". Aceste 
cuvinte care aparțin președintelui 
cooperativei, tovarășul Vasile Bărbu- 
lescu. Erou al Muncii Socialiste, sin
tetizau dorința și voința tuturor me
canizatorilor. cooperatorilor și specia
liștilor de aici de a se situa perma
nent în fruntea întrecerii socialiste. 
Si angajamentele au devenit fapte.

Ridicarea potențialului productiv al 
pămîntului, sporirea fertilității lui 
naturale, iată punctul de pornire în 
lupta pentru producții mereu mai 
mari. „Cu cîțiva ani în urmă — ne 
spunea tovarășul Radu Vitan, ingine
rul șef al cooperativei — am trecut la 
înfăptuirea unui program complet 
privind îmbunătățirea fertilității 
podzolului. Acțiunile principale : co
rectarea acidității solului prin apli
carea de amendamente calcaroase, 
executarea unor lucrări de subsolaje 

Aceeași distincție a fost acordată și 
cooperativelor agricole Valea Măcri- 
șului, Gurbănești, Frăsinet și Chir- 
nogi. Asociațiile intercooperatiste 
avicole Moara Vlăsiei, Manasia și 
Chirnogi, cooperativa agricolă Stupi
nele și Institutul de cercetări pentru 
creșterea taurinelor Corbeanca au 
fost distinse cu ordinul „Meritul 
agricol clasa 1“ pentru rezultatele 
meritorii obținute în 1975. (Al. Brad).

pentru afînarea solului în profunzi
me și aplicarea unor tehnologii noi 
de cultură adecvate pe aceste tere
nuri".

Această bătălie asiduă pentru a 
smulge pămîntului producții tot mai 
mari și-a arătat roadele : în 1973 — 
3 400 kilograme grîu în medie Ia 
hectar, în 1974 — 4 850 kilograme la 
hectar. în 1975 — 5 416 kilograme. La 
fel au crescut producțiile și la po
rumb. Care vor fi limitele ? Un lu
cru este cert. Cooperatorii din Scor
nicești nu se vor opri aici.

Desigur, asemenea recolte nu se 
plămădesc peste noapte. Ele au cres
cut pe terenul fertil al hărniciei, dă
ruirii, încrederii în faptul că numai 
prin muncă neprecupețită și folosirea 
judicioasă a bazei tehnico-materiale 
se pot obține producții mereu mai 
mari. Care este suportul acestor re
zultate ? „Munca și iar munca — ne 
răspunde președintele cooperativei. 
Dar nu oricum, ci o muncă temeinic 
organizată, care se desfășoară la fel 
ca in industrie, pe baza unei disci
pline ferme". într-adevăr, cei 1274 
de cooperatori care participă la lu
crări efectuează, în medie, cite 350— 
360 de norme convenționale anual, 
iar peste 90 la sută din ei lucrează 
în cooperativă de la 1 ianuarie pină 
la 31 decembrie, adică tot anul.

Care sint proiectele cooperatorilor 
din Scornicești ? Atrage atenția 
programul de dezvoltare a zooteh
niei, care va deveni sectorul de 
bază al cooperativei. în următorii 
doi ani, producția zootehnică va creș
te la 100 milioane lei, ceea ce va 
reprezenta 75 la sută din producția 
agricolă globală. Pentru aceasta, coo
perativa a investit din fonduri pro
prii peste 43 milioane lei numai anul 
acesta. Luna viitoare va fi dat în 
folosință un complex cu o capacitate 
de 100 000 păsări ouătoare. Cit pri
vește cultura plantelor de cîmp, vor 
fi introduse soiuri și hibrizi cu po
tențial mare de producție, vor fi fo
losite pe scară și mai mare îngră- 
șămintele naturale.

...Am plecat de la Scornicești cu 
o întrebare în gîndurile noastre : la 
ce nivel se vor situa producțiile 
anului viitor ? Cu siguranță, ele vor 
depăși tot ce s-a realizat pînă acum.

Aurel PAPAD1UC J
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Oricit ar părea de curios, prima 
medalie olimpică de argint a Româ
niei (a doua în istoria participării 
noastre la jocurile desfășurate sub 
faldurile drapelului cu cele cinci 
cercuri de culoare albastră, galbenii, 
neagră, verde și roșie) a fost cuce
rită, in 1936, de... handbaliști. E 
drept, atunci se jțica handbal în 
„11“, iar ulterior — odată cu trece
rea la echipa de „7“ și intrarea pe 
parchetul sălilor de sport — acest 
joc a evoluat uimitor, ajungind as
tăzi să ofere spectacole de cea mai 
înaltă ținută sportivă. Tocmai în a- 
ceastă perioadă de mare progres 
s-a afirmat strălucitor și constant 
școala românească de handbal.

...La prima ediție a campionatelor 
mondiale rezervată pentru handba
liști după al doilea război mondial
— Dortmund, 1961 — băieții noștri 
nu îndrăzneau să spere decît o com
portare onorabilă. Și, totuși, au ie
șit nici mai mult, nici mai puțin 
decît campioni mondiali !

...La a doua ediție — Fraga, 1964
— puțini credeau că minunea se va 
repeta. Și minunea s-a repetat. Re
prezentativa României a cucerit 
pentru a doua oară titlul mondial 1

...La a treia ediție — Stockholm. 
1967 — handbaliștii noștri s-au pre
zentat la start ca mari favoriți. Dar 
surprizele au continuat și... s-au ales 
cu medalia de bronz !

...La a patra ediție — Paris, 1970
— s-a încercat relansarea pe orbita 
succeselor supreme. Rezultatul : din 
nou, românii cei mai buni din lume !

...La a cineea ediție — Berlin, 1974
— întreaga noastră opinie sportivă 
pretindea titlul, chiar dacă puterni
ca reprezentativă a țării-gazdă in
trase în finală. Și titlul a fost din 
nou cucerit !

Așadar, din cele' cinci ediții ale 
campionatelor mondiale postbelice, 
handbaliștii tricolori au învins în 
patru. Performanța lor în acest sport, 
mereu mai popular, aste nemailntil- 
nită și vorbește cu puterea de con
vingere a faptelor de reputația șco
lii românești de handbal.

între timp, handbalul — care din 
1936 nu mai fusese acceptat pe lista 
sporturilor olimpice — și-a reintrat 
din nou în drepturi, la Olimpiada de 
la Miinchen. Unde campionii mon
diali, care se numeau Penu, Gruia, 
Gațu etc., au urcat din nou pe po
dium — însă doar pe treapta a treia 
a acestuia. Este lesne, de înțeles, 
prin urmare, că palmaresul, valoarea

DUPĂ ZECE ZILE de întreceri șt 
126 de probe disputate, CLASAMEN
TUL PE PUNCTE al Jocurilor Olim
pice de la Montreal, alcătuit de a- 
genția A.D.N., se prezintă astfel ;

1. U.R.S.S. 516 puncte
2. R. D. Germană 419 »
3. S.U.A. 422,75
4. R. F. Germania 188,5 »»
5. Bulgaria 112 ff

6—7. ROMANIA
și Japonia 106 ff

8. Polonia 96 ,,

9. Ungaria 90
10. Italia 81 »»
11. Canada 81
12. Marea Britanie 72 >»
13. Cehoslovacia 62 ff

14. Finlanda 39 . ff

15. Australia 37.75 ,»
16. Olanda 37
17. Franja 34,251 ff

18. Suedia 34 ff.

19. Iugoslavia 29 ff

20. Norvegia 17 ff

CLASAMENT PE MEDALII
(după 127 de probe)

1. U.R.S.S. 29 29 22
2. R.D.G. 28 18 16
3. S.U.A. 22 26 18
4. R.F.G. 9 i6 11
5. Bulgaria 5 7 6
6. Japonia 4 4 7
7. Polonia 4 2 5
8. Ungaria 4 1 4
9. ROMÂNIA 3 5 7

10. M. Britanie 3 4 4
11. Finlanda 3 2 0
12. Italia 2 6 2
13. Cehoslovacia 2 2 3
14. Suedia 2 1 0
15. Iugoslavia 1 2 0

16—17. Jamaica I 1 0
16—17. Norvegia 1 1 0

18. Danemarca 1 0 2
19—21. Cuba 1 0 0
19—21. Mexic 1 0 0
19—21. Trinidad 1 0 0

22. Canada 0 3 6
23. Olanda 0 2 3
24. Belgia 0 2 1
25. Portugalia o :2 0
26. Franța 0 1 4
27. Spania 0 1 0
28. Australia 0 0 4

29—32. Austria 0 0 1
29—32. Brazilia 0 0 1
29—32. Iran 0 0 1
29—32. N. Zeelandă 0 0 1

JOCURILE OLIMPICE DE JL4RA
Cuvinte de laudă pentru 

școala românească de handbal
„LEGENDE OLIMPICE"

H U M O R E S C A
Manifestare a tinereții și a prieteniei, a sănătății fizice și deopo

trivă a celei morale, Olimpiada este și un moment al veseliei, emo
țiile întrecerilor, greutatea eforturilor, amărăciunea eșecurilor ncim- 
piedicind sclipirea risului, proliferarea glumei, Ivirea anecdotei. Șl 
cum anecdota nu este decît „o legendă in haine de carnaval", cum 
zice Mark Twain, iată citeva sugestii pentru asemenea legende.

și orgoliul handbaliștilor noștri pre
tindeau acum, la Olimpiada de la 
Montreal, o medalie mai prețioasă 
decît bronzul.

La ora cind închidem ediția de 
față a ziarului nostru, deși e trecut 
de miezul nopții, ei, handbaliștii — 
care, ciștigînd grupa preliminară, 
și-au asigurat medalia de argint — 
sint pe teren, și luptă pentru „aur“. 
Nu știm deci dacă pînă în final vor 
învinge — cum dorim noi și cum do
resc și ei. Dar. indiferent de rezul
tat, putem spune că și la Montreal 
ei s-au comportat ca întotdeauna. 
Adică, excelent !

Cine sint acești handbaliști minu
nați, aureolați de atitea performanțe 
minunate 7 Sint atit de bineeunos- 
cuți de publicul nostru larg incit o

CLASAMENTE, REZULTATE
SCRIMA

Titlul de campioană olimpică in 
proba de sabie a fost cucerit de e- 
chipa U.R.S.S. (Krovopuskov — 3 vic
torii, Vinokurov — 2 v, Sidiak — 2 v, 
Nazlimov 2 v), care a întrecut în fi
nală cu scorul de 9—4 formația Ita
liei (A. Montano — 2 v, ■ Mafiei -- 
2 v, Arcidiacono și T. Mpnlano).

Reamintim că medalia de bronz a 
revenit selecționatei României. învin
gătoare cu 9—4 în meciul susținut cu 
formația Ungariei.

CAIAC-CANOE
La baza nautică din insula Notre 

Dame au început întrecerile de 
caiac-canoe (serii) pentru probele 
masculine și feminine pe distanța 
de 500 m. Primii trei din fiecare 
serie se califică în semifinale, cei
lalți participînd la recalificări. în 
proba de caiac simplu, românul Va- 
sile Diba s-a clasat pe primul loc 
în seria a 3-a cu l’54”14/100 (cel mai 
bun timp al zilei). în urma lui 
Diba s-au clasat Serghei Lizunov 
(U.R.S.S.) — 1’54”47/100 și Ivan Ma- 
nev (Bulgaria) — l’57”90/100 ; tot 
pe locul intli s-a clasat în seria sa 
la caiac dublu (500 m) echipajul Po- 
licarp Malihin și Larion Serghei 
(România), care a realizat timpul de 
l’43”49/100, întrecînd echipajele Fin
landei (l’44”51/100) și Bulgariei 
(l’46”03/100).

S-a calificat pentru semifinale 
echipajul de caiac dublu femei al 
României (Nastasia Nichitov, Aga- 
fia Orlov), clasat pe locul doi cu 
timpul de l’59”33/100, în prima serie, 
cîștigată de U.R.S.S. cu l’57”47/100. 
Va participa, de asemenea, la semi
finale echipajul de canoe .dublu al 
României (Gh. Danielov, Gh. Si- 
mionov), situat pe locul doi în prima 
grupă cu timpul de l’57”27/100 (pri
mul loc revenind echipajului Unga
riei — l’56”44/100.)

BASCHET
Turneul masculin s-a încheiat cu 

victoria selecționatei S.U.A.. care a 
întrecut in finală cu scorul de 95—74 
(50—38) formația Iugoslaviei. Iată 
clasamentul final : 1. S.U.A. ; 2. Iu
goslavia ; 3. U.R.S.S. 

prezentare detaliată a lor nu mai e 
necesară. Să amintim, totuși, că din 
1961 și pină astăzi ștafeta victoriei 
s-a predat din generație în generație, 
sub îndrumarea măiastră a unui 
grup de antrenori de elită, cum sint 
loan Kunst-Ghermănescu. Nicolae 
Nadef și Oprea Vlase. Atit de pri
ceput s-a lucrat, cu atit de înaltă 
competentă profesională este pregă
tită echipa noastră reprezentativă 
Incit, iată, acum am putut fi repre- 
zentați la Olimpiadă de trei gene
rații de handbaliști. Grupul „vete
ranilor", cu cea mai mare experien
ță : Cornel Penu, Cristian Gațu, 
Ghiță Lieu, Gabriel Kicsid, Roland 
Gunesch. Grupul celor deja consa- 
crați : Ștefan Birtalan. Werner 
Stockl, Radu Voina, Adrian Cosma, 
Constantin Tudosie. Grupul noului

HALTERE
Clasamentul final la categoria su- 

pergrea : 1. Vasili Alekseev (U.R.S.S.) 
— 440 kg (185 kg plus 255 kg) ; 2. 
Gerd Bonk (R.D. Germană) — 405 kg 
(170 kg plus 235 kg) ; 3. Helmut 
Losch (R.D. Germană) — 387,500 kg 
(165 ’ plus 222,500 kg). Recordmanul 
■mondial, bulgarul Hristo Platoikov, 
nu a participat la concurs, fiind acci
dentat.

JUDO
Titlul olimpie la categoria semi

grea a fost ciștigat de japonezul Ka- 
zuhiro Ninomiya care, în meciul de
cisiv, l-a întrecut pe judocanul so
vietic R. Harșiladze. medaliat cu 
argint. Medaliile de bronz la această 
categorie au fost atribuite englezului 
Dave Starbrook și elvețianului Juerg 
Rothlîsberger, ultimul fiind marea 
revelație a întrecerii.

IAHTING
Medaliații olimpici : clasa „Soling":

1. Danemarca, 2. S.U.A.. 3. R.D. Ger
mană ; clasa „Tempest" : 1. Suedia.
2. U.R.S.S., 3. S.U.A. ; clasa „470":
1. R.F. Germania. 2. Spania. 3. Aus
tralia ; clasa „Finii" : 1. R.D. Germa
nă. 2. U.R.S.S., 3. Australia ; clasa 
„Olandezul zburător" : 1. R.F. Germa
nia, 2. Marea Britanie, 3. Brazilia ; 
clasa „Tornado" : 1. Marea Britanie,
2. S.U.A., 3. R.F. Germania.

LUPTE LIBERE
Marți noaptea, în cea de-a doua 

reuniune a concursului olimpic de 
lupte libere, doi sportivi români au 
terminat învingători. Campionul nos
tru la categoria supergrea, Ladislau 
Simon, a obținut o aplaudată victo
rie în meciul susținut cu Doljin 
Adiiatumur (R.P. Mongolă), iar la ca
tegoria 74 kg Marin Pircălabu a ciș
tigat prin descalificare în fața lui 
Keith Haward (Marea Britanie). Cei
lalți luptători români care au evo
luat în această gală au suferit înfrân
geri : Vasile Iorga (categ. 82 kg) la 
sovieticul Viktor Novojilov, Enache 
Panaite (categ. 100 kg) la mongolezul 
Khorloo Baianmunkh și Stelică 

val, care-și caută consacrarea : 
Mircea Grabovschi, Cezar Drăgăniță, 
Nicolae Munteanu, Alexandru Fdl- 
ker.

Omogenizarea la cel mai înalt ni
vel a celor mai talentați reprezen
tanți din trei generații de jucători, 
omogenizare demonstrată in întrece
rile olimpice și confirmată pe po
diumul olimpic, este, într-adevăr, o 
performanță a tehnicienilor care, au 
selecționat, pregătit și condus lotul. 
Este insă, în același timp, o expre
sie cit se poate de elocventă a ca
pacităților și calităților școlii româ
nești de harfttbal. Acestei școli și re
prezentanților lor le închinăm aceste 
cuvinte de laudă.

G. MITROI

Morcov (categ. 90 kg) la americanul 
Benjamin Peterson.

ATLETISM
După o zi de pauză, competiția de 

atletism a fost reluată miercuri dimi
neață, cind pe stadionul olimpic s-au 
desfășurat preliminariile probei fe
minine de aruncare a discului. Prin
tre atletele care au obținut califica
rea pentru finală s-a numărat și re
cordmana României, Argentina Me- 
niș, care a realizat 59,56 m (baremul a 
fost de 55 m). Cel mai bun rezultat a 
fost obținut de Gabriele Hinzmann 
(R.D. Germană) 65,12 m. Recordmana 
lumii, sovietica Faina Melnik, a obți
nut al doilea rezultat : 63,74 m. Pen
tru finală — care va avea loc astăzi
— s-au calificat 14 sportive.

în seriile probei feminine de 1 500 
m plat, Natalia Andrei-Mărășescu s-a 
clasat pe locul trei (seria a 4-a) cu 
timpul de 4'08’ 31/100 și s-a calificat 
pentru semifinalele probei, progra
mate astăzi. în seria sa. Natalia An
drei-Mărășescu a fost precedată de 
Brigitte Kraus (R.F. Germania) — 
4'07”79/100 și Gunhild Hoffmeister 
(R. D. Germană) — 4’08”23/100. Cel 
mai bun timp al seriilor l-a realizat 
Ludmila Braghina (U.R.S.S.) —■
4'07”H/100.

Cel mai bin timp în seriile probei 
de 100 m garduri femei a fost deți
nut de atleta sovietică Natalia Le- 
bedeeva cu 12’'94/100. Valeria Bufanu 
Ștefănescu (România) s-a calificat 
pentru semifinalele acestei probe, 
realizînd timpul de 13”60/100.

Campionul olimpic de la Miinchen 
Randy Williams (S.U.A.) a înregis
trat cel mai bun rezultat în califi
cările probei de săritură în lungime, 
cu o performanță de 7,97 m (baremul 
7,80 m).

HANDBAL
în turneul masculin s-au disputat 

meciuri pentru clasamentul final. 
Iată rezultatele : pentru locurile 
5—6 : Iugoslavia — Ungaria 21—19 
(11—9) ; pentru locurile 7—8 : Ceho
slovacia — Danemarca 25—21 (11—
13) ; pentru locurile 9—10; , Japonia
— S.U.A. 27—20 (12—8).

PREGATINDU-SE 
pentru Olimpiadă, po- 
loiștii români vor fi 
apelat, pentru capitolul 
moral-volitiv, și la te
zaurul înțelepciunii 
poporului nostru, atit 
de bogat in maxime ți 
îndemnuri privitoare 
la cura) ți vitejie, la 
dirzenie și dor de per
formantă. Si, după 
cum s-au comportat 
in întrecere, statorni- 
cindu-te, prin luptă 
dirză, în elita polo- 
ului mondial, s-a văzut 
că și-au însușit din 
plin cele invitate 
din filozofia popu
lară. Un singur în
demn din bătrîni se 
vede că nu le-a atras 
atenția — „Să nu a- 
jungi la mina altuia!" 
— și tocmai aceasta 
le-a adus pocinogul. 
Dovada: bronzul pier
dut de români pe sea
ma egalului dintre ita
lieni ți olandezi.

SE ȘTIE CA recor
dul mondial la 10 000 
de metri, dobindit de 
finlandezul Lasse Vi
ren. de profesie poli
țist, a produs o ne
plăcută emoție în ria
dul... răufăcătorilor din 
capitala tării sale. 
„Cum să mai scapi de 
un asemenea urmări
tor!", s-au cutremurat 
aceștia. Iar cind atle
tul a anunțat că va 
participa și la proba 
de maraton, se zice că 
au început să tremure 
ți... răufăcătorii din 
provincie.

CHIAR 1N ZIUA in 
care intra in întrecere, 
sabrerul român Marin 
Mustață a primit un 
telefon din țară: „Ești 
tată. Ai o fetiță". 
„Să-mi trăiască! S-o 
botezați Olimpia ți 
să-i spuneți că dacă e 
cuminte am să-i aduc

Nadia Comăneci pe coperta ce
lor mai prestigioase reviste de 
informație generală dm Franța : 
„L’Express" și „Nouvel Obser- 
vateur". Faptul este socotit fără 
precedent. Intr-adevăr, nicioda
tă pină acum cele două reviste 
de mare tiraj nu au publicat in
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Succes tricolorilor rămași in întreceri

Așadar, s-au scurs 11 zile de în
treceri olimpice. Mai sînt 3 și, în 
a 4-a, pe micul ecran vom vedea 
ceremonia de închidere. Pînă 
atunci insă, sportivii noștri mai 
au de luptat pentru medalii și 
puncte.

Tricolorii vor evolua zilele a- 
cestea in întrecerile de atletism 

, (fetele — la 1 500 m și la disc ;

Caleidoscop
• Săritorul in apă Klaus Dibiasi 

(Italia) a realizat o performanță u- 
nică la această disciplină in analele 
olimpice, cucerind pentru a treia 
oară consecutiv medalia de aur in 
proba de platformă. în virstă de 28 
de ani, Dibiasi și-a făcut debutul o- 
limpic la Tokio în 1964, cînd a cu
cerit medalia de argint. La următoa
rele trei olimpiade el a terminat în
vingător. în impresionantul său pal
mares are 9 medalii de aur și 5 de 
argint, obținute la Jocurile Olimpice, 
campionate mondiale și europene.

• Japonezul Kazuhiro Ninomiya a 
readus surisul în rfndurile delegației 
sale după victoria obținută la cate
goria semigrea in concursul de judo, 
sportul național al niponilor. Cu 
patru ani in urmă, la Miinchen. la a- 
ceastă categorie nici un concurent 
japonez nu s-a clasat în primele trei 
locuri. Victoria obținută în finala cu 
Harșiladze (U.R.S.S.) a fost realizată 
de Kazuhiro prin procedeul clasic 
cunoscut în limbajul judoist sub nu
mele de „Solog gări".

• O furtună violentă — care s-a 
abătut marți seara asupra Mont- 
realului — a stins pentru cîteva mi
nute flacăra olimpică ce arde la ma
rele stadion de la Maisonneuve. Fo

de la Montreal o ju
cărie frumoasă" . Și 
s-a ținut de cuvint: 
chiar in ziua aceea, 
Marin Mustață, îm
preună cu colegii săi, 
dobindea medalia de 
bronz. Pentru Olimpia 
— o „jucărie" olim
pică.
DELEGAȚIA Trinida- 

dului la Olimpiadă este 
alcătuită din doi spor
tivi. Dintre ei, unul 
(Hasely Crawford — 
record mondial la 100 m 
plat) a obținut meda
lia de aur. Cu aceasta, 
Trinidadul realizează , 
o performantă, neofi
cială, absolută: este 
singura delegație ai 
cărei concurenți obfin, 
în proporție de 50 la 
sută, metalul suprem 
al Olimpiadei. Iată, 
intr-adevăr, o perfor
manță de legendă.

Petre DRAGU

aceeași săptămînă pe copertă 
fotografia uneia ți aceleiași per
sonalități sportive. Așadar, o 
nouă dovadă a răsunetului pro
dus de performanța „zinei de la 
Montreal", cum scrie unul din 
săptămânalele citate.

băieții — la 5 000 m, poate mara
ton și triplu-salt), box (semifinale 
și, sperăm, finale), caiac-canoe (fi
nale), lupte libere (ultimele tururi) 
și spadă.

Sînt deci posibilități reale ca 
reprezentanții noștri să sporească 
„recolta" de medalii cu care se vor 
întoarce de la Montreal. Să le 
urăm SUCCES, mult SUCCES !

cul sacru a fost reaprins imediat cu 
ajutorul unei flăcări olimpice de re
zervă, adăpostită în subsolul stadio
nului.

• Potrivit statisticilor date publici
tății de organizatorii Olimpiadei de 
vară de la Montreal, la întrecerile 
desfășurate in primele nouă zile ale 
Jocurilor au asistat 1 876 438 de spec
tatori. Pentru o singură zi recordul de 
public îl deține ziua de duminică 25 
iulie, cînd la concursurile desfășurate 
pe 20 de baze sportive au fost pre- 
zenți 329 499 de spectatori.

• Printre cele mai apreciate spec
tacole date în cadrul programului 
cultural al Olimpiadei de la Montreal 
a fost concertul de jazz al cunoscu
tului interpret canadian Oscar Peter
son. La următorul concert își va da 
concursul și Mick Jagger din forma
ția engleză ..The Rolling Stones". 
Cintărcțul englez, aflat la Montreal, 
a asistat și la diverse întreceri spor
tive olimpice.

<9 în concursul de sărituri de la 
platformă, pe locul doi s-a clasat 
Greg Louganis. un tînăr originar din 
Insulele Samoa. Pentru stilul său a- 
crobatic și spectaculos, Louganis a 
fost supranumit de reporteri „un Co
măneci al săriturilor in apă".

PE SCURT 
DIN ȚARĂ

Corespondenții 
„Scînteii" transmit:
DOLJ. Lucrătorii de Ia șantierul 

nr. 3 al Trustului de construcții lo
cale Dolj au început construcția la 
primul bloc de 66 apartamente din 
noul cartier 23 August. Acest nou și 
modern cartier al Craiovei se va 
întinde de o parte și de alta a auto
străzii ce face legătura între centrul 
municipiului și pitoreasca luncă a 
Jiului. Cele aproape 30 de blocuri, 
insumînd 2 000 de apartamente, vor 
fi construite în cursul actualului cin
cinal. Primele 400 de apartamente 
vor fi predate locatarilor în 1978. 
Concomitent, se vor construi creșe și 
grădinițe, iar la parterul blocurilor — 
spații comerciale. (N. Băbălău).

IALOMIȚA. Lucrările de sezon fl 
solicită pe oamenii ogoarelor de di
mineață și pînă seara tirziu. Tocmai 
de aceea, copiilor acestora li s-au a- 
sigurat condiții optime de cazare, 
masă, distracție în cele 142 grădinițe 
cu cămin care funcționează in satele 
județului. Ele sînt frecventate de
15 400 copii. Spre sfirșitul acestei 
luni, alte două unități similare vor 
fi date în folosință în localitățile 
Smirna și Alexandru Odobescu — 
prima cu 90 locuri în grădiniță și 60 
de locuri în cămin, iar a doua cu 120 
locuri in grădiniță și 90 locuri în că
min. (A. David).

MUREȘ. în municipiul Sighișoara, 
pe malul Tirnavei Mari, a fost ame
najată cu sprijinul cetățenilor o fru
moasă bază de odihnă și agrement, 
care dispune de un ștrand cu două 
bazine de înot — unul pentru a- 
dulți, altul pentru copii — o plajă 
spațioasă, zone verzi și locuri pentru 
jocuri sportive. (Cornel Pogăceanu).

BISTRIȚA-NÂSAUD. Orașul bal
neoclimateric Singeorz-Băi, frecven- 

,tat de numeroși.turiști din țară și de 
peste hotare, și-a îmbogățit recent 
zestrea complexelor de alimentație 
publică prin darea în folosință a unui 
modern restaurant cu terasă și a unui 
cafe-bar, aparținînd întreprinderii 
județene a cooperației de consum 
Bistrița-Năsăud. Aceeași întreprinde
re a mai construit și dat în folo
sință în ultimul timp numeroase alte 
unități de alimentație publică ampla
sate în principalele puncte de inte
res turistic din această parte a ță
rii : la confluenta riului Bistrița cu 
Someșul, hanul „Popasul pescarilor", 
în orașul Năsăud, un restaurant cu 
grădină de vară. (I. Anghel).

MARAMUREȘ. Prin grija Consi
liului popular comunal Rona de Sus, 
la vechea salină Coștini a fost ame
najată o bază pentru tratamente 
reumatismale. Aici a fost realizat 
un bazin din beton în suprafață de 
120 mp pentru băl sărate în aer li
ber, 10 vane pentru băi calde, 24 de 
cabine pentru garderobă, dușuri și 
se află în curs de amenajare un 
camping. Toate acestea prin munca 
voluntar-patriotică a cetățenilor. 
(Gh. Susa).

HARGHITA. Do curînd, în muni
cipiul Odorheiu Secuiesc a fost dat 
în folosință un nou și modern lăcaș 
de cultură : cinematograful „Olim
pia". cu o capacitate. de 500 de 
locuri. La tediflctreai' noului obiectiv, 
cetățenii, orașului .și-.au adus o «în
semnată contribuție, efectuînd un 
mare număr de ore de muncă pa
triotică. (I. D. Kiss).

BUZĂU. La dispoziția cabinetelor 
de științe sociale a fost pusă de cu
rînd o fotoexpoziție tipărită — edi
tată de secția de propagandă a comi
tetului județean de partid. în cele 12 
planșe expuse sînt prezentate sinte
tic principalele coordonate ale dez
voltării economico-sociale a județu
lui Buzău. (Mihai Bâzu).

VRANCEA. La Dumitrești, co
mună ce reunește mai multe sate 
din zona montană a județului, a 
fost dat în folosință un nou local 
de școală cu 16 clase. Pentru pregă
tirea elevilor au fost amenajate la
boratoare și spatii necesare ateliere
lor. în cadrul complexului, care dis
pune de instalație de termoficare, de 
rețele de alimentare cu apă și ca
nalizare, în acest an vor mai, fi inau
gurate un internat de 120 locuri și 
o cantină. La construcția acestor 
obiective au contribuit, prin muncă 
patriotică, cetățenii comunei, elevii 
școlilor din localitate. (Dan Drăgu- 
lescu).

IAȘI. La Pașcani, în zona gării, 
s-au construit în ultimii ani mai 
multe blocuri de locuințe, precum și 
complexe comerciale și de servire a 
populației, un grup școlar industrial, 
o creșă. Recent s-a mai dat în fo
losință aici încă un bloc de locuințe 
cu 80 de apartamente, iar în cadrul 
grupului școlar’ este în faza finală de 
execuție un cămin pentru elevi cu 
300 de locuri, precum și o școală cu
16 săli de clasă. în construcție se află 
încă patru blocuri cu 320 de aparta
mente. în final, noul cartier de lo
cuințe din Pașcani va însuma peste 
5 000 apartamente, mai multe maga
zine, alte dotări social-culturale. 
(Manole Corcaci).

HUNEDOARA. în paralel cu me
canizarea muncii, în majoritatea mi
nelor din Valea Jiului se materia
lizează un vast program de măsuri 
pentru crearea unor condiții supe
rioare de lucru și de . protecție a 
muncii în subteran. în acest scop, in 
anul 1976 au fost alocate importante 
fonduri în vederea ridicării gradului 
de tehnică a securității muncii, am
plificării și perfecționării ventilației 
în abataje, asigurării echipamentului 
specific de protecție și de lucru, in
tensificării propagandei de protecție 
a muncii. (Sabin Ionescu).

GORJ. începînd cu luna iulie, 
pe parcursul a 6 săptămîni, la Mo- 
tru funcționează o tabără interju
dețeană de aeromodelism pentru ti
neretul școlar. în primele două serii 
participă elevi din județele Olt, Vil- 
cea, Alba și Gorj, urmînd ca în cea 
de-a treia toate județele țării să fie 
reprezentate de cite 5 elevi, care vor 
lua parte la faza finală a concursu
lui „Cupa tinerelor speranțe la aero
modelism". îndrumarea activității în 
tabără este asigurată de studenți de 
la I.E.F.S. București și specialiști de 
la Federația română de aeromode- 
lism. (Dumitru Prună).

teatre 
nase“ (grădina Boema): E ne
maipomenit — 19,30.
•• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română'* *: Frumoasă ești, mîndră 
țară — 13,30.

• Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cișmigiu): Spectacol de 
sunet și lumină „Sînt suflet in 
sufletul neamului meu** — 20,30.
•- Teatrul Giulești (la Muzeul de 
istorie al Republicii Socialiste 
România, sala Columnei): Spec
tacol de sunet și lumină „De la 
străbuni pînă la tine** — 16: 17.
• Teatrul evreiesc de stat: Scri
sori pe portativ — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă-

O Teatrul „Țăndărică**  (la Liceul 
nr. 43, cartier Titan): Rîsul unei 
nopți de vară — 20,30.

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

Cîntecul colonadelor: CENTRAL 
— 9,15; 11,30: 13,45; 16; 18,15; 20.30. 
0 Două bunici pentru o vacanță: 
TIMPURI NOI — 9; 11,15; 13,30;
15,45: 18; 20,15.
0 Comisarul Piedone Ia Hong- 
Kong: SALA PALATULUI (seria 
de bilete 712) — 17,15, (713) — 20,15, 
BUCUREȘTI — 9; 11,30; 14; 16.45; 
19,45, LUCEAFĂRUL — 8.30; 11;
13,30; 16; 18,30; 21, DINAMO —
20,15.

Circ în circ: BUZEȘTI — 9; 12; 
16; 19, la grădină — 20,30, MIORI
ȚA — 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 AU

GUST**  — 20,15, GRADINA FESTI
VAL — 20,15.
e Instanța amină pronunțarea: 
COSMOS — 15,30; 18; 20,15, PRO
GRESUL — 15,30; 17,45; 20.
0 Respirație liberă: COTROCENI 
— 10; 12; 14; 16; 18; 20.
© Prizonierul din Manhattan: AU
RORA — 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.
0 Texas, dincolo de rîu: FAVO
RIT — 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 gră
dină — 20, GRADINA PARC
HOTEL — 20,30.

Nunta: BUCEGI — 16; 18.
0 Porumbelul: EXCELSIOR — 9; 
11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
0 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 gră
dină —■ 20,15.
O Veronica — 9.30, Steaua sudu
lui — 11,30, 5 milioane de martori 
— 14,15, Domni și doamne — 16,15;
18.30, Soțul meu se distrează — 
20,30: CINEMATECA.

0 Neamul Șoimăreștilor: ARTA — 
15,30; 19, la grădină — 20.
0 Papilion : 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.
0 Veronica se întoarce: FLAMU
RA — 8,30.
0 Tom și Jerry: GRIVIȚA — 9; 
11; 13. DOINA — 9,30; 11; 12,30; 
14; 15,30; 17.
O- Călărețul cu eșarfă albă: GRI
VIȚA — 16; 18,15; 20.15, VOLGA — 
15,45; 18; 20.
0 Cerul e cu noi: DOINA —• 18,30;
20.15.

0 Doamna și vagabondul: VOLGA 
— 9,30; 1130; 13,36.

Cel alb, cel galben, cel negru: 
DACIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
0 Cursa grea: FERENTARI — 
10,30; 15,30; 18; 20.15.
0< Contele de Monte Cristo: FE
ROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30.0 Zile fierbinți: CRÎNGAȘI — 17. 0 Prietenii mei, elefanții: GIU
LEȘTI — 10; 16; 19.
0> Cercul magic; FLACARA — 
15,30; 18; 20.
0 Aventurile celor trei muzicanți: 
FLOREASCA — 15,30; 18; 20.
0 Dincolo de pod: RAHOVA — 

16 30; 18,30, GRADINA LUCEA
FĂRUL — 20.
0 Haiducii: VICTORIA — 9,15; 
11,30; 13.45; 16; 18,15; 20,30.0 Steaua fericirii captive: VIITO
RUL — 15,30; 19.
O Patima: VțTAN — 15,30; 18.
0> Amorul vrăjitor: GRADINA 
VITAN — 20,15.
O Cîntecele mării: UNIREA — 
16; 18, la grădină — 20.0 Fratele meu are un frate for
midabil: PACEA — 16; 18; 20.
0 O zi de neuitat: POPULAR — 
13,45; 18; 20.15.0 întoarcerea lui Magellan: GRA
DINA LIRA — 20,30.0 Simon Blanco: GRADINA BU
CEGI — 20.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România'

Pentru cuvintele dumneavoastră de compasiune exprimate cu ocazia 
decesului fostului președinte federal Heinemann vă mulțumesc foarte mult.

WALTER SCHEEL
Președintele

Republicii Federale Germania

Recepție cu prilejul aniversării proclamării 
independenței Republicii Peru

Tovarășul Manea Mănescu. prim- 
ministru al guvernului, a primit 
miercuri pe Abdel Aziz Hussein, mi
nistru secretar de stat pentru proble
mele Consiliului de Miniștri al Ku
weitului.

Au fost abordate aspecte ale rela
țiilor bilaterale de colaborare și 
cooperare economică și tehnico-știin-

Tovarășul George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, s-a întîl- 
nit, miercuri dimineață, cu Chatichai 
Choonhavan, ministrul industriei din 
Tailanda, care face o vizită în țara 
noastră, Ia invitația Ministerului Co
merțului Exterior și Cooperării E- 
conomice Internaționale. în timpul 
convorbirii au fost abordate aspecte 
ale dezvoltării colaborării și coope
rării economice dintre România și 
Tailanda și alte probleme de interes 
comun.

Cu prilejul aniversării proclamării 
independentei Republicii Peru, am
basadorul acestei țări la București. 
Roger Eloy Loayza Saavedra, a ofe
rit o recepție.

Au participat Gheorghe Oprea, vi- 
ceprim-ministru al guvernului. Nico- 
lae Mănescu. Emil Nicolcioiu. mi
niștri, Constantin Oancea, adjunct al

vremea
Ieri in tară : vremea a fost insta

bilă, în cea mai mare parte a țării, 
mai ales după-amiaza. Cerul a fost 
variabil in sudul Olteniei și nordul 
Moldovei și a prezentat înnorări, ac- 
entuate in celelalte regiuni. Au că- 
t ploi sub formă de averse și s-au 
.-i.oalat frecvente descărcări elec

trice L, Banat, Crișana, Maramureș, 
Transilvania, centrul și sudul Moldo
vei, centrul și sudul Munteniei, Do- 
brogea și în zonele de deal și de 
munte din celelalte regiuni. La mun
tele Vlădeasa și in zona Budești a că
zut grindină. Vîntul a suflat slab, pînă 
la potrivit. Temperatura la ora 14 era 
cuprinsă între 16 grade la CIuj-Na- 
poca și Piatra Neamț și 30 de grade 
în mai multe localități din sud-estul 
Bărăganului. în București : vremea a 
fost instabilă, cu cerul variabil, mai

tv
PROGRAMUL 1

16,00 Matineu de vacanță; Păpușa 
Noddy (III).

16.30 Jocurile Olimpice de vară — Mont
real 1976. (Rezumatul Înregistrat al 
Întrecerilor din ziua precedentă; 
calac-canoe, scrimă, tir'cu arcul, 
dresaj hipic, iahting, lupte, judo 
șl box).

19.00 Atenție la... neatenție!
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.30 Concursul național de muzică u- 

șoară „Mamaia ’76“ (ziua a IV-a). 
Transmisiune directă de la Tea
trul de vară din Mamaia.

21,00 Jocurile Olimpice de vară — Mont
real 1976. (Atletism — finalele pro
belor de 100 m garduri, lungime 
bărbați, disc femei, 400 m băr
bați și 400 m femei).

22.30 24 de ore.

bacău , Repartizarea judicioasă

COOPERAȚIA MEȘTEȘUGĂREASCĂ 
oferă populației un volum sporit de servicii 

și bunuri pentru consum

Din cele 437 de unități ale co
operației meșteșugărești din ju
dețul Bacău, 354 efectuează ser
vicii pentru populație. Și in con
tinuare — după cum ne spunea 
tovarășul Constantin Pătrășcanu, 
președintele U.J.C.M. — toate 
forțele sînt mobilizate tot spre 
dezvoltarea și diversificarea 
prestațiilor de servicii pentru 
populație și concomitent spre 
creșterea și diversificarea pro
ducției bunurilor de larg consum 
destinate fondului pieței. în fie
care oraș, în fiecare cartier vor 
*i create, corespunzător solicita
tion, noi complexe și unități de 

servire. Pentru a cunoaște în 
permanență care sînt cerințele 
cetățenilor — dar și modul cum 
sint satisfăcute — la Bacău, Bu- 
huși, Moinești, Comănești, ca și 
în municipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej au fost organizate intîlniri 
între conducerile unităților și 
beneficiari, expoziții în cadrul 
cărora au fost prezentate produ
sele, schimburi de experiență etc. 
în urma unor astfel de intîlniri.

vrancea . Produse
în cadrul programului de or

ganizare a activității producției 
bunurilor de larg consum, pre
cum și a prestărilor de servicii 
solicitate de populație, sarcini 
importante revin in acest an și 
unităților Uniunii județene 
Vrancea a cooperației meșteșu
gărești.

— Pornind de la prevederile 
acestui program — ne spune 
tovarășul Chirii Bivolan, pre
ședintele U.J.C.M. Vrancea — 
încă de la începutul anului, au 
fost luate măsuri concrete in 
vederea dezvoltării capacități
lor de producție și a folosirii 
mai bune a dotărilor tehnice e- 
xistente. pentru o valorificare 
superioară a materiilor prime și 
materialelor. După primul se
mestru de activitate, la princi
palii indicatori de plan au fost 
obținute însemnate depășiri. 
Astfel, au fost livrate supli
mentar la fondul pieței pro
duse in valoare de peste 4,3 
milioane lei, iar la prestările 
de servicii pentru populație bi
lanțul s-a încheiat cu un plus 
de aproape o jumătate de mi
lion de let.

De la același Interlocutor am 
aflat că,- in acest timp, au fost 
înființate noi secții și activități, 
numărul lor ajungind în pre
zent la peste 260. Totodată, s-a 
înregistrat o creștere și diver
sificare a producției bunurilor 
de larg consum — obiecte de 
uz gospodăresc, articole de ar
tizanat și marochinărie, confec
ții, încălțăminte și altele. Pro
ducția de confecții a crescut, 
de exemplu, și prin darea în 
funcțiune a unei secții mbder- 
ne in orașul Adjud. Pentru va
lorificarea superioară a mate
riilor prime și â deșeurilor pro
venite din alte activități de pro
ducție. la cooperativa „Presta
rea" din Focșani au fost asimi
late și introduse în fabricație

ministrului afacerilor externe, mem
bri ai conducerii altor ministere și 
instituții centrale, ziariști, alti oa
meni de cultură și artă.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în tara noas
tră, alți membri ai corpului diplo
matic. '

(Agerpreș)

mult noros în cursul după-amiezii. 
Au căzut averse de ploaie. însoțite 
de descărcări electrice. Temperatura 
maximă a fost de 31 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 30, 
31 iulie și 1 august. în țară : vremea 
va fi in general instabilă în regiunile 
din nordul țării. Cerul va fi tempo
rar noros. Vor cădea ploi, mai ales cu 
caracter de averse. însoțite de des
cărcări electrice și. izolat, de grin
dină. Pe alocuri, cantitățile de apă 
vor depăși 25 de litri pe metru pă
trat în 24 de ore. Vîntul va prezenta 
intensificări locale, predominînd din 
sectorul nord-vestic. Temperatura va 
continua să scadă ușor, mai ales in 
nord-vestul țării. Minimele vor fi cu
prinse între 10 și 18 grade, izolat mai 
coborîte in depresiunile din nordul 
țării, iar maximele vor oscila între 20 
și 30 grade. în București : vreme in 
general instabilă. Cer temporar noros. 
Vor cădea averse de ploaie. însoțite 
de descărcări electrice. Vîntul va pre
zenta intensificări de scurtă durată. 
Temperatura în scădere ușoară.

22,45 Jocurile Olimpice de vară — Mont
real 1976.

PROGRAMUL 2
20,00 Univers științific.
20,30 Film artistic: „Ultima noapte pe 

Titanic” — producție a studiouri
lor engleze, tn distribuție: Kenneth 
More, Ronald Allen, Robert Ayres, 
Honor Blackman. John Cairney, 
Jill Dixon, Jane Downs. Regia: Roy 
Baker.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 28 IULIE 1976 :
Extragerea I : 11 19 25 27 18 32.
Extragerea a II-a : 29 16 20 4 1.
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 

1 544 413 lei din care : 861910 lei 
REPORT.

suplimentare livrate la fondul pieței

Primire la primul ministru al guvernului

Convorbiri româno-tailandeze

Concursul național de muzică 
ușoară „Mamaia ’76“

INTERPREȚII
Miercuri seara, 15 

cintece din cele 30 ale 
etapei finale au fost 
prezentate in a doua 
interpretare. Conclu
zia evidentă, in urma 
acestui concert, este că 
fiecare melodie a că
pătat noi dimensiuni 
valorice. Așa s-a in- 
timplat cu „Dorul" de 
Vaslle Vasilache, „Pă
rinții mei" de Horia 
Moculescu, „Cei 100 de 
ant" de George Grigo- 
riu, „Azi, aici, acum" 
de Gelu Solomonescu, 
„Să fii învingător" 
de Temistocle Popa, 
„Casa mea" de Florin 
Bogardo și altele. De 
altfel, trebuie să apre
ciem contribuția tutu
ror soliștilor la reușita 
lansării cintecelor de 
la Mamaia. Se poate 
spune că, cu citeva 
excepții, au fost pre
zenți pe scena concur
sului cei mai buni so
liști vocali ai momen
tului actual. Dintre ei 
s-au detașat Margare
ta Pislaru (cu cinci 
piese, un exemplu de 
interpretare, ținută ar
tistică și costumație de 
scenă), Aurelian An- 
dreescu (tot cinci pie

se, cu același timbru 
vocal plăcut, care 
l-a consacrat), Cornel 
Constantiniu (șase pie
se, solist de talent, dar 
care trebuie, credem, 
să refuze „specializa
rea" in registrul liric, 
care i-ar diminua dis
ponibilitățile artistice), 
precum și Doina Ba
dea, Angela Similea 
și Corina Chiriac.

O bună impresie au 
lăsat interpreta tineri. 
Angela Ciochină, fire 
romantică, cu predis
poziții exclusiv lirice, 
reușind să transmită 
emoția cu grație, poa
te emite pretenții 
la treptele consacrării. 
Ceea ce se poate spu
ne și despre Doina 
Stănescu, o solistă de 
aleasă sensibilitate, și 
Mirabela Dauer, al că
rei temperament vo
cal și scenic se propu
ne unei mai atente va
lorificări de către com
pozitori.

De semnalat că 
soliștii-actori (Mihai 
Dumbravă. Cristian 
Popescu, Sergiu Cioiu) 
au adus in concerte 
gestul, privirea și miș
carea de scenă, fără

a unităților
ții de mobilier, tricotaje, blă
nărie etc.

La ora actuală, conducerea 
uniunii județene studiază posi
bilitatea dezvoltării și diversifi
cării întregii game de servicii și 
lucrări după comandă, acordin- 
du-se prioritate celor solicitate 
mai mult de cetățeni : întreține
rea și repararea mașinilor elec- 
trocasnice, a aparatelor de radio 
și televizoarelor, intreținerea și 
repararea locuințelor etc. Ca ur
mare a studierii cerințelor popu
lației, planul întocmit în acest 
scop prevede ca intr-un viitor 
apropiat numărul profilelor 
prestatoare de servicii din ora
șele județului să sporească la 
cjrca 550. în fiecare oraș vor fi 
organizate ateliere mari, spe
cializate, care să servească mai 
multe centre de primire. Peste 
tot, activitatea va fi organizată 
în două schimburi, pentru a se 
scurta timpul de servire a ce
tățenilor. (Gh. Baltă).

resc, iar Ia Mărășești sint in 
curs de execuție lucrările de 
finisaj a unor noi spații de 
producție și vinzare. în acest 
an și în municipiul Focșani vor 
fi date în folosință spații noi 
de prezentare și vinzare a pro
duselor, realizate în unitățile 
meșteșugărești din județul 
Vrancea. (Dan Drăgulescu). 

țifică, precum și ale extinderii schim
burilor comerciale dintre România și 
Kuweit.

La primire, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă cordialitate, 
au participat : Ion St. Ion, secretar al 
guvernului, și Aii Zakaria Al-Ansari, 
ambasadorul Kuweitului la Bucu
rești.

în aceeași zi. oaspetele tailandez a 
avut o convorbire de lucru la Mi
nisterul Comerțului Exterior și Coo
perării Economice Internaționale.

★

După-amiază, ministrul tailandez 
al industriei a părăsit Capitala.

‘ Pe aeroportul Otopeni erau pre
zenți Constantin Stanciu, adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
alte persoane oficiale.

excesele din anii tre- 
cuți. Foarte bine pri
mit a fost cuplul Olim
pia Panciu ■— Mihai 
Constantine seu, mai o- 
mogen, mai convingă
tori de la concert la 
concert, mai ales in 
piesele de ritm.

Octetul „5 T + 3", 
format din studenti de 
conservator (Mihaela 
Boboc, Adriana Anas
tasiei, Călina Anasta
siei, Elena Abagiu, Ro- 
dica Vasile, Cornel 
Mihalea, Gabriel Po
pescu și Pavel Sopov), 
după un inceput timid, 
încărcat de emoția de
butului intr-un con
curs național, a avut 
intervenții apreciate, 
in sprijinul melodiilor.

Seara a treia a con
cursului s-a încheiat 
cu două microrecita- 
luri susținute de solis
tele Corina Chiriac și 
Doina Badea, acompa
niate de formația Li
pan Și, respectiv, de 
orchestra de estradă a 
Radioteleviziunii, diri
jată de artistul eme
rit Sile Dinicu.

Jean BADEA

Noi studii despre războiul 
de independență

Două studii de un deosebit inte
res au fost elaborate recent de că
tre istoricul constănțean Nicolae Pe
trescu, directorul Muzeului marinei. 
Este vorba, în prima lucrare, de con
tribuția marinei militare la cucerirea 
independenței de stat a României. 
Pe baza unui bogat material docu
mentar privind misiunile de luptă 
ale navelor „România". „Ștefan cel 
Mare", „Rîndunica" și „Fulgerul" 
sînt redate fapte de înalt eroism ale 
marinarilor români în războiul din 
1877—1878. în cel de-al doilea studiu 
sint analizate acțiunile armatei ro
mâne împotriva navelor de război 
otomane de pe Dunăre, sublinlin- 
du-se admirabila colaborare dintre 
marinari și dorobanți. (Agerpreș)

Asigurarea mixtă 
deJ viață

Este una din cele mai răspîn- 
dite și mai populare forme de 
asigurare oferite de către Ad
ministrația Asigurărilor de Stat. 
Ea îmbină prevederea cu spiri
tul de economie. în ultimul 
timp. Administrația Asigurărilor 
de Stat oferă posesorilor acestei 
asigurări o serie de avantaje. 
Astfel, la expirarea asigurării, in 
cazul în care primele au fost 
plătite pe perioada prevăzută în 
contract. ADAS plătește in în
tregime suma asigurată înscrisă 
în poliță, majorată cu 10 la sută.

Asigurarea mixtă de viață se 
poate contraota pe durate de la 
5 la 20 de ani de către orice 
persoană in virstă de la 16 la 60 
de ani. pentru sumele pe care 
și le stabilesc singure.

La dorința asiguraților, poli
țele de asigurare pot participa 
la tragerile de amortizare. Pen
tru flecare 1 000 de lei sumă a- 
sigurată se atribuie cite o com
binație de 3 litere.

După cum ni se comunică de 
la Administrația Asigurărilor 
de Stat, dacă in urma unui ac
cident asiguratul rămine ime
diat sau în decurs de un an de 
la nedorita întimplare cu o in
validitate permanentă totală, el 
primește întreaga sumă asigu
rată. Dacă invaliditatea perma
nentă este parțială, el primește 
o parte din suma asigurată in 
report cu gradul de invalidi
tate stabilit, majorată cu 25 la 
sută in limita sumei asigurate 
înscrisă in poliță, fără ca asi
gurarea să ia sfîrșit. Aceasta 
rămine mai departe in vigoare 
pentru întreaga sumă din poli
ță și pentru toate drepturile ce 
decurg din asigurare. în cazul 
în care, in urma unui accident, 
asiguratul rămine cu o invali
ditate permanentă mai mare de 
50 la sută, ADAS îl scutește pe 
asigurat de plata primelor pen
tru toată perioada rămasă pînă 
la expirarea asigurării.

Trebuie subliniate și alte a- 
vantaje, între care faptul că 
asiguratul are dreptul să majo
reze sau să micșoreze suma asi
gurată, durata asigurării, să 
modifice termenele de plată a 
primelor și să schimbe pe be
neficiarul stabilit inițial în po
lița de asigurare.

Pentru relații suplimentare și 
pentru încheierea de asigurări, 
cetățenii se pot adresa respon
sabililor cu munca ADAS din 
unitățile socialiste, filialelor 
A.C.R., agenților și inspectori
lor de asigurare sau oricărei 
unități ADAS.

Cronica zilei
Miercuri dimineața. în cadrul unor 

solemnități separate, noii ambasadori 
ai Republicii Federale Nigeria — 
Luke Salisu Mamodu-Osobase, și Re
publicii Gaboneze — Maurice Yocko, 
au depus coroane de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru liber
tatea poporului și a patriei, pentru 
socialism.

A apărut
„Revista de istorie* 1

au fost înființate complexe și 
unități in cartierele Cornișa Bis
triței. Milcov și in centrul ora
șului Bacău, în Tg. Ocna. Bu- 
huși, Moinești. Paralel, în unită
țile existente au fost create și 
lansate în fabricație produse noi, 
de sezon, într-o gamă variată 
de sortimente și modele. Tot
odată, a fost diversificată gama 
activităților prestatoare de ser
vicii, numărul acestora ajungind 
astăzi la aproape 100. Unitățile 
cooperației meșteșugărești din 
Bacău execută astăzi prestații 
din cele mai complexe și varia
te, de la întreținerea locuințelor 
și pînă la diferite munci gospo
dărești la domiciliu. în ultimul 
deceniu, de pildă, volumul pres
tațiilor de servicii către popu
lație pe ansamblul județului a 
crescut de 2,5 ori, într-un ritm 
mediu anual de 9 la sută. S-au 
dezvoltat în mod deosebit presta
țiile în ramura construcții, ma- 
rochinărie, întrețineri și repara- 

noi produse. Noutăți sînt de 
Semnalat și în producția de 
mobilă, sector ce oferă benefi
ciarilor diferite articole cu ca
racteristici calitative superioare. 
In continuare, activitatea coo
perației meșteșugărești din 
județul Vrancea se va dezvolta 
și diversifica. Astfel, la Panciu 
se află în faza finală construc
ția unui complex meșteșugă

nr. 6/1976
în deschidere este publicat edito

rialul „Congresul educației politice 
și al culturii socialiste — eveniment 
de însemnătate majoră în viata spi
rituală a României". în continuare 
sint inserate studiile : „Cercetările 
tracologice în România" (I) de Radu 
Vulpe ; „Participarea românilor din 
Transilvania la revoluția de la 1848 
în Tara Românească" de Marja 
Totu ; „Românii din Dobrogea și 
manifestări ale conștiinței lor națio
nale Ia inceputul epocii moderne" 
de Ion Bitoleanu și Gheorghe Dumi- 
tnașcu ; „Locul și rolul lui Spirt 
Haret în viața social-politică a 
României la sfîrșitul secolului al
XIX- lea și începutul secolului al
XX- lea“ de Traian Lungu ; „Istorio
grafia S.U.A. despre prima revolu
ție americană" de Alexandru Vianu 
și „Aspecte ale relațiilor româno- 
americane in anii neutralității Româ
niei (1914—1916)“ de Ion Stanciu.

Revista mai conține obișnuitele 
rubrici : „Probleme ale istoriografiei 
contemporane (studii documentare)", 
„Viața științifică", „Recenzii" și „în
semnări".

Tabere de creație 
plastică

Adevărate ateliere de artă plas
tică în aer liber, taberele de docu
mentare și creație desfășoară, și în 
această. vară, o intensă activitate. O 
astfel de tabără, menită să ofere ar
tiștilor noi teme de creație ancorate 
în actualitatea vieții noastre sociale, 
s-a deschis, zilele acestea, la Reșița. 
Timp de 20 de zile pictori și grafi
cieni din București, Cluj-Napoca și 
Timișoara sînt reuniți aici intr-un 
proces comun de creație. Programul 
taberei prevede întilniri cu oameni 
ai muncii din centre industriale și 
așezări montane, excursii de docu
mentare pe valea Almăjului și Ca
rasului, la Herculane și în alte zone 
turistice din județul Caraș-Severin.

Dar cea mai bogată în astfel de 
inițiative se anunță luna august. 
Continuînd o tradiție, sculptorii își 
dau intîlnire în Munții Buzăului, la 
Măgura, prima tabără de creație din 
țară ce are experiența mai multor 
ani. Noi sculpturi în piatră se vor 
adăuga astfel muzeului in aer liber 
existent aici. Aflăm, de asemenea, că 
la sfirșitul acestei săptămîni va fi 
inaugurată și tabăra de sculptură în 
metal de la Galați, plasată în ve
cinătatea combinatului siderurgic. 
Pentru, pictori și graficieni. Uniunea 
artiștilor plastici, cu concursul orga
nelor., loiale. Organizează tabere de 
documentare și creație la Botoșani, 
Deva, Tg. Jiu. Lăzarea — județul 
Harghita, Vaslui. Zalău și Zimnicea, 
iar pentru ceramiști — la Medgidia.

Cu un interes deosebit sînt aștep
tate și apropiatele simpozioane pen
tru sticlă, faianță și porțelan de la 
Curtea de Argeș, Sighișoara și Tur
da, manifestări în cadrul cărora vor 
fi dezbătute probleme ale artei de
corative in țara noastră : estetica și 
ambianța cotidiană, relația artă-in- 
dustrie, crearea de unicate și proto
tipuri ș.a. (Agerpreș)

Informații de la 

Centurile 
de ocolire 
a orașelor

Ne aflăm în plin sezon estival, și 
trecerea cu autovehiculele prin lo
calitățile de pe un traseu sau altul, 
îndeosebi prin marile orașe, devine 
tot mai anevoioasă. De obicei, cen
trele civice sînt foarte aglomerate, 
se fac numeroase opriri la sema
foare, la trecerile pietonilor etc. 
Acest neajuns a fost înlăturat în ca
zul multor orașe înzestrate cu artere 
exterioare (centuri de ocolire), care 
se dovedesc deosebit de utile, ele 
asigurind traficului rutier cursivita
te, economie de timp și de carbu
ranți. în cazul Bucureștiului, arte
rele „de centură" oferă condiții de 
ocolire a Capitalei pe relația Auto
stradă — Constanța, Ploiești — Con
stanța, Autostradă — Alexandria și 
Autostradă — Giurgiu. Alte orașe 
dotate cu astfel de artere sint : Plo
iești (pe toate și din toate direcțiile), 
Buzău (relația Urziceni — Brăila), 
Slobozia și Țăndărei (direcția Bucu
rești — Constanța), Constanța (către 
Mangalia și către Mamaia). Rm. Vil- 
cea (direcția Pitești — Sibiu) și Foc
șani (relația Rm. Sărat — Adjud). 
Arterele sint bine semnalizate cu 
indicatoare, asigurind orientarea ra
pidă și sigură a conducătorilor auto 
asupra direcției de mers dorite.

O nouă 
reglementare 

a circulației prin 
orașul Urziceni

începind de la data de 15 iulie, 
circulația în orașul Urziceni cu auto
vehiculele pe ruta București — 
Constanța a fost modificată. Astfel, 
autovehiculele pentru transport ,de 
mărfuri, pe direcția București — 
Constanța, vor fi conduse pe urmă
torul traseu : de la postul de control, 
în continuare pe D.N. 2 (spre Bu
zău), pină la intersecția cu D.N, 1 D 
(spre Albești), apoi intrarea în Urzi
ceni (prin viraj la dreapta) pină la 
prima intersecție, de unde, prin.viraj 
la stingă, pe str. 23 August (circu
lație în sens unic) pînă la ieșirea 
din oraș. Pe direcția Constanța — 
București, traseul este următorul : 
intrare în Urziceni și viraj dreapta 
pe strada Eroilor, iar în continuare 
pe str. T. Vladimirescu (circulație 
în sens unic), pină la ieșirea din 
oraș. Autoturismele vor circula in 
ambele direcții pe traseul care în
cepe de la postul de control și con
tinuă pe o nouă variantă, evitind 
centrul orașului. Noile trasee au ca-

RITMURI SIBERIENE
O sondă stearpă, la porțile orașului 

Tiumen, primul mare oraș dincolo 
de Ural, este păstrată ca un memen
to al inceputului, cu aproximativ trei 
deCenli in urmă, a procesului de „e- 
rupție in spațiu și timp" prin care 
trece vastul teritoriu al' Siberiei de 
vest. Zona cuprinde o suprafață de 
aproximativ două milioane de kilo
metri pâtrați : păduri nesfirșite. pre
sărate cu bălți și smircuri ; călduri 
sufocante vara, iarna — geruri nă
prasnice, sub minus 40 de grade.

în același timp este Insă una 
din zonele cele mai bogate ale Uniu
nii Sovietice. „Erupția siberiană" a 
început cu țițeiul și gazele. în pri
mii OPt ani de la începerea exploa
tării industriale a zăcămintelor de 
petrol, volumul anual de extracție a 
ajuns la o sută milioane de tone, 
pentru ca anul trecut să se cifreze 
la 148 000 000 tone. Tot anul trecut, 
din schelele acestor ținuturi au fost 
pompate pe conducte 38 miliarde 
mc de gaze. De fapt. In anii celui 
de-al 9-lea cincinal „erupția dezvol
tării" este ilustrată prin creșterea de 
cinci ori a extracției de țiței și de 
patru ori a celei de gaze. în ceea ce 
privește volumul extracției. Siberia 
de vest, pînă nu 
de mult „zonă de 
perspectivă", de
venită în prezent 
„zonă economi- 
co-industrială“,. se 
situează Cu mult 
înaintea regiun 
lor petrolifere 
clasice, cum sînt 
cele din Azer
baidjan sau cele de pe cursul mij
lociu al Volgăi.

Si totuși, inginerul-șef al centralei 
„Glavtiumenneftegaz", Felix Arjanov, 
consideră că este vorba abia de un 
început. Pentru că din cele 145 mari 
zăcăminte de țiței și gaze descope
rite pe teritoriul Siberiei de vest, în 
prezent sint exploatate numai 26. 
Astfel incit sarcinile trasate de Con
gresul al XXV-lea al P.C.U.S., ca 
pină în anul 1980 să .se ajungă la o 
extracție anuală de 300—310 milioane 
tone de țiței și 125—155 miliarde mc 
de gaze, își au un solid fundament. 
Localitățile apărute in ultimii ani — 
Medvejie, Urengoi, Zapoliamoe, Iam- 
burg — au pătruns în hărți ca „stele" 
de primă mărime, iar pentru a ex
prima posibilitățile de dezvoltare a 
acestora, geologii recurg la cifre as
tronomice : rezervele de gaze prog- 
nozabile din regiunea Tiumen, de 
pildă, sînt de citeva zeci de trilioane 
de mc 1

O adevărată strategie a asimilării 
a fost elaborată pentru smulgerea 
fabuloaselor bogății ale Siberiei de 
vest. în primul rind, este vorba de 
automatizarea conducerii schelelor 
petroliere, situate la sute de kilo
metri una de alta. Circa 70 la sută 
din volumul de țiței extras se obți
ne în sonde complex mecanizate. 
Glumind, inginerul-șef afirma că 
„in felul acesta invătăm să facem 
munca din birou". într-adevăr, în 
fața tabloului de comandă, specialis
tul apasă pe un buton, iar pe un 
ecran se înșiruie rapid cifre și dia
grame, care raportează despre „si
tuația la fața locului", parcurgînd în 
citeva secunde sute și sute de kilo
metri ce despart schelele. Siste
mul de dirijare automată a produc
ției. dat în folosință anul trecut, are 
la bază 14 mașini de calcul automat, 
majoritatea din generația a treia. Iar 
in schemele de încadrare a petroliș
tilor au apărut profesiuni necunoscu
te pînă de curind : ciberneticieni, 
specialiști în sistemotehnică, în teh
nica de calcul, în matematică aplicată 
etc. Tot aici s-a inaugurat metoda 
construcțiilor de schele prin folosi
rea utilajelor complete in blocuri 
mari, a fost experimentată platforma 
de transport pe perna de aer, care 
permite circulația pe terenuri foarte 
accidentate, s-a elaborat metoda mij
loacelor de comunicații „în coridor",

Note de drum 
din U. R. S. S.

BULETIN RUTIER
Direcția circulație din Inspectoratul general al miliției

racter permanent și sînt dotate co
respunzător cu semnalizare de orien
tare.

Iluminarea 
numărului 

de înmatriculare
Articolul 86, litera „C“ din Regu

lamentul de circulație prevede că 
toate autovehiculele trebuie să fie 
prevăzute în spate cu cite o lanter
nă cu lumină albă proiectată pe 
numărul de înmatriculare, care să 
permită citirea acestuia noaptea, de 
la o distantă minimă de 20 metri. 
Rațiunea acestei obligații nu este 
greu de dedus. Ea ține, în esență, 
de siguranța traficului rutier, întru
nit lanterna pentru iluminarea nu
mărului de înmatriculare constituie 
una din sursele de semnalizare a 
deplasării sau staționării autovehi
culului pe căile rutiere. Cu toate 
acestea, nu toți deținătorii de auto
vehicule asigură iluminarea cores
punzătoare a numărului de Înmatri
culare, unii șoferi neglijind-o total, 
îndeosebi cei de pe autocamioane și 
autobasculante. Această neglijență a 
constituit, nu o dată, un factor favo
rizator și chiar direct generator de 
accidente.

In caz de tamponare
Cu toate măsurile întreprinse pen

tru întărirea disciplinei rutiere, mal 
au loc incă destule ciocniri intre au
tovehicule. Din fericire, in marea lor 
majoritate, aceste evenimente se sol
dează doar cu avarierea (mai mult 
sau mai puțin gravă) a autovehi
culelor.

Regulamentul de circulație obligă 
conducătorii auto angajați în acci
dente de circulație să rămînă la lo
cul faptei, respectiv să nu schimbe 
poziția autovehiculului, pînă la so
sirea organului de miliție, numai în 
cazul accidentelor soldate eu moar
tea, vătămarea integrității corporale 
sau sănătății vreunei persoane, ori 
dacă accidentul constituie infracțiune 
sau este urmarea unei infracțiuni.

Mulți conducători auto angajați în 
accidente soldate numai cu avarierea 
ușoară a autovehiculului (fără vătă
mări de persoane) rămin insă și el 
cu autovehiculele la locul faptei, afec- 
tlnd serios fluența traficului, deși pot 
— și trebuie — să procedeze de o ma
nieră care să permită descongestiona
rea imediată a traficului. Procedeul 
constă in marcarea poziției autovehi
culului (sau autovehiculelor) angajat 
în tamponare și degajarea imediată 
a drumului, după care conducătorii 
auto în cauză se vor deplasa la orga
nul de miliție sau la agentul de cir
culație cel mai apropiat, anunțînd 
cazul. Atunci cind într-o tamponare 

adică s-au concentrat în jurul șosele
lor nou construite conductele de petrol 
și gaze și liniile de curent electric. 
La o recentă conferință științifică s-a 
relevat că noile metode elaborate și 
folosite aici au dus la o reducere cu 
40—80 la sută a cheltuielilor mate
riale și de muncă și o micșorare de 
2,5—10 ori a termenelor de construi
re a schelelor, ceea ce, avind in ve
dere amploarea lucrărilor de valori
ficare a acestor bogății, înseamnă 
enorm.

O comparație plastică folosită de 
ziarul „Soțialisticeskaia Industria", a 
vastului complex economic din Sibe
ria de vest, cu o clădire ale cărei 
ziduri abia ies din pămint, depășind 
fundamentul, se potrivește de minu
ne străvechiului oraș siberian To
bolsk. Aici, abia au Început să se 
vadă deasupra pămintului zidurile 
marelui complex petrochimic și de 
rafinare a petrolului. Primul obiec
tiv al combinatului este instalația de 
gazofracționare, unde se va produce 
izopren, principala materie primă 
pentru obținerea cauciucului sintetic. 
Instalația va putea asigura cu izo
pren toate fabricile de cauciuc sin
tetic existente în prezent in U.R.S.S. 

Iar marea rafi
nărie va furniza 
produse petrolie
re regiunilor Tiu
men, Tomsk, Ke
merovo, zonelor 
învecinate ale ți
nuturilor Krasno- 
iarsk și Altai și 
va contribui la 
crearea unei pu

ternice baze electroenergetice pe
cursul mijlociu al fluviului Obi.

Dar imaginea edificiului economic 
al Siberiei de vest ar fi incompletă 
fără luarea în considerare a celor
lalte bogății ce-și așteaptă intrarea 
în circuitul economic. Masivele pă- 
duroase din aceste ținuturi, mul
te din ele virgine, conțin rezerve 
de material lemnos care depășesc 
rezervele Finlandei, Suediei și Nor
vegiei la un loc. (în prezent se stu
diază problema creării unuia sau a 
citorva combinate silvice). Zăcămin
tele de turbă din zonele Tiumen și 
Tomsk reprezintă 40 la sută din re
zervele mondiale (lingă Tiumen se 
nivelează terenul pentru construirea 
unui combinat chimic de îngrășămin
te organice, drojdie furajeră și mate
riale termoizolante pe baza turbei) ; 
bazinul de minereu de fier de la 
Kolpasevsk. unul din cele mai mari 
din U.R.S.S., și rezervele de metale 
neferoase, cărbune brun prefigurea
ză un alt „Ural — Kuznețk", la care 
se mai adaugă nesfîrșitele turme de 
reni (20 la sută din șeptelul Uniunii 
Sovietice), vulpile argintii, sobolii, 
herminele...

O „erupție" continuă se constată 
și pe plan demografic : în ultimul 
timp sporul natural al populației 
numai în zona Tiumen este de 
30 000—40 000 pe an. Se studiază in
tens problema așezărilor permanente 
în aceste zone aspre. Unii propun 
crearea unor orașe mari, cum ar fi 
Norilskul. dincolo de cercul polar, 
unde oamenii să locuiască perma
nent. împreună cu familiile, în con
diții care să înlăture problema geru
rilor năprasnice și a arșiței nemi
loase. Alții optează pentru crearea, 
în sudul Siberiei, a unor localități 
permanente, iar în jurul schelelor a 
unor așezări „temporare", unde oa
menii să rămină, cu schimbul, circa 
o lună, apoi să meargă în sud. Ori
cum, principala tendință a celor ve- 
niți să lucreze aici este aceea de „a 
rămîne". Există aici numeroși oa
meni care au depășit de mult „pra
gul" primilor zece ani. Se prevede 
că pină la sfîrșitul actualului cinci
nal populația unor orașe, cum 6înt 
Surgut, Nijnevartovsk, Tobolsk, va 
depăși suta de mii.

$1 „erupția siberiană" este abia la 
Început...

Laurențlu DUȚA.

este angajat cel puțin un autovehi
cul proprietate socialistă ori aparți- 
nind unui cetățean străin^ se va pro
ceda, de asemenea, la marcarea po
ziției autovehiculelor și degajarea 
lor pe marginea drumului (sau in 
afara lui, dacă există condiții), fiind 
insă obligatorie rămînerea la locul 
faptei și chemarea organului de mi
liție pentru efectuarea cercetărilor 
cu privire la cauzele evenimentului 
și vinovăția pentru producerea lui.

„Pentru clv.“
în dorința de a veni în sprijinul 

automobiliștilor plecați în concediu, 
Direcția circulație din Inspectoratul 
general al miliției a tipărit și difu
zat recent, într-un tiraj de zeci de 
mii.de exemplare, un pliant intitu
lat „Pentru dv.“, în care sint pre
zentate principalele trasee de depla
sare din toate zonele țării către li
toral (text și hartă), recomandări cu 
privire la viteza de deplasare, con
ducerea autovehiculului pe timp de 
ploaie sau noaptea, distanta între 
autovehiculele în mers și prevenirea 
oboselii la volan.

Pentru automobiliștii străini, venjți 
în țara noastră pentru a-și petrece 
vacanța, a fost tipărit, în colaborare 
cu organele Ministerului Turismului; 
în 8 limbi și într-un tiraj de 200 000 
exemplare, un pliant intitulat „Bine 
ați venit", in cuprinsul căruia sînt 
prezentate principalele particularități 
ale normelor de circulație din țara 
noastră și recomandări referitoare la 
modul cum pot fi evitate acciden
tele, Pliantul se distribuie gratuit la 
punctele de trecere a frontierei, pe 
litoral și la stațiile PECO-.

Pe scurt, 
despre accidente
• Pe o șosea din apropierea co

munei Apahida, județul Cluj, a ex
plodat pneul din stingă față al auto
turismului nr. l-HD-5028, condus de 
Amoș Cristea, împrejurare in care 
s-a izbit de un autocamion ce ve
nea din sens opus. Patru ocupanți 
ai autoturismului au suferit vătă
mări corporale. • Aflîndu-se sub 
influenta băuturilor alcoolice, șofe
rul Gheorghe Szemesi a pierdut con
trolul asupra autodubei nr. 31-MM- 
905, într-o curbă de la intrarea in 
orașul Tg. Lăpuș, județul Maramu
reș, răstumind autovehiculul din 
cauza vitezei excesive. « Nerespec 
tind semnificația indicatorului „Ce
dează trecerea", un automobilist r 
intrat intr-o intersecție din Timi 
șoara cu mașina nr. 2-TM-380, fiinc 
lovit de tramvaiul căruia nu-i acor
dase prioritate. Soția și mama con
ducătorului auto și-au pierdut via
ța. iar el și soacra lui au fost răniți 
grav.

mii.de
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Dezbaterile din Consiliul 
de Securitate

Tn legătură cu actele agresive ale forțelor armate 
sud-africane

NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
s-a întrunit, marți seara, pentru a 
lua în dezbatere plîngerea Zambiei in 
legătură cu repetatele atacuri arma
te ale forțelor sud-africane împotriva 
teritoriului său.

Vorbitorii — reprezentanții Zam
biei, Mauritaniei și Indiei — au subli
niat, în intervențiile lor. amenințarea 
gravă la adresa păcii și securității 
internaționale pe care o reprezintă 
acțiunile agresive ale forțelor sud- 
africane.

Ministrul de externe al Zambiei, Si- 
teke Mwale, a declarat că aceste ac
țiuni constituie, în același timp, în
călcări grave ale dreptului internațio
nal și ale principiilor Cartei O.N.U. 
El a cerut Consiliului de Securitate

să procedeze la adoptarea unor mă
suri imediate și ferme pentru a se 
pune capăt provocărilor armate ale 
R.S.A. contra statelor independente 
ale Africii.

Luînd cuvîntul în numele grupu
lui statelor africane membre ale 
O.N.U., reprezentantul Mauritaniei, 
Mulay El Khassem, a condamnat cu 
tărie agresiunea sud-africană, carac- 
terizînd-o ca „un act deosebit de pe
riculos și irațional, cu consecințe din
tre cele mai serioase pentru pacea și 
securitatea internațională".

La rîndul său. reprezentantul In
diei, Rikki Jaypal, a arătat că „R.S.A. 
menține deliberat o stare de încor
dare în sudul continentului. încercînd 
să înăbușe aspirația spre libertate și 
independentă a popoarelor".

Sînt necesare măsuri efective pentru a se pune 
capăt represiunilor în Africa de Sud

O declarație adoptata de Comitetul special al O.N.U. împotriva 
apartheidului

NAȚIUNILE UNITE 28 (Ager
pres). — Comitetul special al O.N.U. 
împotriva apartheidului a dat publi
cității o declarație în care con
damnă acțiunile inumane ale autori
tăților rasiste din Africa de Sud. 
„Datoria O.N.U. — se spune în de
clarație — este de a adopta măsuri 
efective pentru a se pune capăt re
presiunilor din Republica Sud-Afri- 
ca,nă și a fi eliberați toți deținuții 
arestați pentru «vina» că au luptat 
împotriva discriminării rasiale. în 
urma represiunilor sîngeroase împo
triva demonstranților africani la

Soweto, autoritățile polițienești de 
la Pretoria au declanșat un nou val 
de represalii contra celor care cer 
lichidarea apartheidului".

Numai în ultimele săptămini — 
subliniază documentul — în baza 
„legii cu privire la terorism", în 
R.S.A. au fost arestate peste 1 300 de 
persoane, printre care lideri ai orga
nizațiilor studențești, de tineret, sin
dicale și ai altor orgarțjzații demo
cratice. Toți aceștia sînt pasibili, în 
virtutea „legilor" rasiste, de pedepse 
cu închisoare pe termene îndelun
gate.

BRAZZAVILLE

Sub semnul solidarității în lupta împotriva 
rasismului

BRAZZAVILLE 28 (Agerpres). - 
La Brazzaville au început miercuri 
lucrările celei de-a 4-a reuniuni a 
Prezidiului Organizației de Solidari
tate a Popoarelor Afro-Asiatice 
(O.S.P.A.A.). La reuniune participă 
delegați din numeroase țări ale Asiei 
și Africii, precum și membri ai con
ducerilor unor mișcări de eliberare 
națională.

Participanții urmează să examineze 
situația din sudul continentului afri
can și măsurile de întărire a solida
rității cu lupta pe care o duc po
poarele din Namibia, Rhodesia și Re
publica Sud-Africană împotriva re
gimurilor rasiste, pentru libertate și 
independență. Vor fi examinate, de 
asemenea, problemele privind promo
varea cooperării cu popoarele din 
Guineea-Bissau, Angola și Mozam- 
bic, cele privind transformarea Ocea
nului Indian într-o zonă a păcii, 
precum și o dfeț-îe'de alte probleme 
avînd o importanță deosebită pentru 
întărirea solidarității forțelor de eli

berare națională în lupta împotriva 
imperialismului, colonialismului și 
neocolonialismului.

Acțiuni restrictive 
ale regimului rhodesian
SALISBURY 28 (Agerpres). — Po

trivit unor informații din Salisbury, 
regimul rasist minoritar din Rhode
sia a introdus, în ultima vreme, limi
tări drastice în domeniul admiterii 
ziariștilor străini în țară și în ce pri
vește posibilitățile de deplasare ale 
acestora. Recent, cîțiva ziariști străini 
au fost expulzați de autoritățile rho- 
desiene, deoarece au vizitat o serie 
de regiuni în care se desfășoară lupta 
de eliberare a populației de culoare. 
După cum apreciază observatorii po
litici, prin asemenea măsuri autori
tățile de la Salisbury urmăresc să 
ascundă opiniei publice victoriile, ob
ținute de luptătorii detașamentelor 
de eliberare, precum și represiunile 
de care se face vinovat regimul ra
sist în încercarea sa de a stăvili lupta 
de eliberare.

Prin eforturi proprii și o largă colaborare internațională 
spre depășirea subdezvoltării

Intervenția reprezentantului român la reuniunea ECOSOC
GENEVA 28 (Agerpres). — In ca

drul lucrărilor Comitetului de coor
donare al Consiliului Economic și So
cial al O.N.U. (ECOSOC) a luat 
cuvîntul reprezentantul român I. Si
mon, care a subliniat că eforturile 
proprii ale țărilor în curs de dezvol
tare trebuie să fie potentate de o 
largă cooperare internațională vizînd 
creșterea producției agricole în aces
te țări, dezvoltarea unei producții 
proprii de mașini agricole și de în
grășăminte, precum și formarea de 
cadre specializate. In acest sens, el a 
relevat faptul că România. împreună 
cu alte state, a propus crearea unui

Fond internațional de dezvoltare a- 
gricolă, al cărui statut a fost semnat 
recent la Roma — prima organizație 
specializată din familia O.N.U. creată 
după adoptarea de către Adunarea 
Generală a programului privind in
staurarea unei noi ordini economice 
internaționale.

Ceilalți vorbitori au relevat, în ca
drul lucrărilor Comitetului de coor
donare al ECOSOC, interesul statelor 
lor privind problemele alimentației, 
subliniind situația extrem de dificilă 
în care se găsesc încă un mare nu
măr de locuitori ai globului, care su
feră de foame și de subnutriție.

Președintele Italiei a primit scrisorile 
de acreditare a ambasadorului României

ROMA 28 — Corespondentul Ager
pres transmite : Președintele Repu
blicii Italiene, Giovanni Leone, a 
primit, miercuri, la Palatul Quiri- 
nale, pe ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Socia
liste România, Ion Mărgineanu, care 
și-a prezentat scrisorile de acredi
tare.

Cu acest prilej, a fost trans
mis din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu un cordial mesaj 
de salut președintelui Italiei și 
doamnei Vittoria Leone, urări de fe
ricire personală, de prosperitate și 
pace poporului italian. Mulțumind, 
Giovanni Leone a adresat, în nume
le său și al soției, cele mai calde 
urări de șănătate președintelui

Plenara C. C. al
ROMA 28 (Agerpres). — La Roma 

au început miercuri lucrările plena
rei Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Spania, la 
care participă președintele parti
dului. Dolores Ibarruri, și secre
tarul general. Santiago Carrillo. Ple
nara este consacrată definirii liniei 
politice a partidului în perioada ur
mătoare și stabilirii modalităților de 
punere în practică.

In legătură cu organizarea reuniu
nii în capitala Italiei, un comunicat 
al Serviciului de presă al C.C. al 
P.C.S. precizează că aceasta se dato
rează „interzicerii de către guvernul 
de la Madrid a desfășurării lucrări-

Remanieri guvernamentale 
la Conakry

CONAKRY 28 (Agerpres). — Pos
tul de radio Conakry a anunțat noi 
numiri în guvernul Guineei și în or
ganele puterii locale — informează 
agenția Maghreb Arab Press. Astfel, 
prin decret prezidențial, ministru al 
justiției a fost numit Lansana Diane, 
in locul lui Diallo Telli, arestat în 
urma descoperirii unui complot. 
Conducerea Ministerului Sănătății a 
fost preluată de Kekoura Camara, 
ministru pentru valorificarea terenu
rilor, apelor și pădurilor a fost de
semnat Louis Ollier, ministru al mi
nelor — Abraham Kabasan Keita, 
iar funcția de ministru al lucrărilor 
publice i-a fost încredințată lui 
Moahamed Lamine Toure.

Deschiderea celui de-al XIII-lea Congres 
extraordinar al P. C. din Japonia

Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, exprimînd sentimentele 
de prețuire față de șeful statului ro
mân și urări de progres și bunăstare 
poporului român.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc după ceremonie, președintele 
Leone a evocat cu plăcere vizita fă
cută în Italia de președintele Nicolae 
Ceaușescu, întîlnirile deosebit de 
fructuoase cu șeful statului român, 
care au constituit un moment de 
referință in dezvoltarea, pe multiple 
planuri, a relațiilor dintre cele două 
țări. Giovanni Leone a subliniat do
rința Italiei de a extinde raporturile 
cu România în diverse domenii de 
activitate. în interesul reciproc, ca 
o contribuție la cauza păcii și co
laborării în Europa și In întreaga 
lume.

P. C. din Spania
lor pe pămîntul Spaniei". în conse
cință Comitetul Central a hotărît să 
organizeze această reuniune la Roma, 
cu ajutorul și solidaritatea P.C. Ita
lian și în prezenta unor reprezen
tanți ai altor forțe politice democra
tice spaniole care fac parte din Con
vergența Democratică. La lucrările 
primei ședințe, care au avut un ca
racter public, au participat, ca 
invitați, o delegație a Partidu
lui Comunist Italian, din care 
fac parte președintele Luigi Longo și 
secretarul general, Enrico Berlinguer, 
precum și reprezentanți ai altor 
partide politice italiene.

TOKIO 28 — Corespondentul Ager
pres transmite : In sala Tachikawa, 
din Tokio, s-au deschis miercuri lu
crările celui de-al XIII-lea Congres 
extraordinar al Partidului Comunist 
din Japonia. Cuvîntul de deschidere 
a fost rostit de președintele C.C. al 
P.C.J., Sanzo Nosaka.

Președintele Prezidiului C.C. al 
P.C.J.. Kenji Miyamoto, a făcut o am
plă expunere asupra situației politice 
și activității interne și externe a co
muniștilor niponi, precum și asupra 
pregătirilor în vederea alegerilor ge
nerale.

Ședința de dimineață s-a încheiat 
prin prezentarea de către șeful ad
junct al Secretariatului. Mitsuhiro 
Kaneko, a raportului C.C. asupra 
proiectului de Rezoluție a celui de-al 
XIII-lea Congres extraordinar al 
P.C.J.

înlîlnire prietenească 
între Leonid Brejnev 

și Edward Gierek
MOSCOVA 28 (Agerpres). — în 

Crimeea a avut loc, miercuri, o întîl- 
nire prietenească între Leonid Brej
nev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., și Edward Gierek, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P. Cu acest 
prilej, relatează agenția T.A.S.S., a 
fost exprimată satisfacția față de 
dezvoltarea cu succes a relațiilor so- 
vieto-polone, s-a făcut o informare 
reciprocă asupra principalelor pro
bleme ale vieții social-politice din 
cele două țări și un schimb de opinii 
în unele probleme internaționale 
actuale.

Pe agenda lucrărilor, care vor dura 
trei zile, figurează adoptarea Rezo
luției celui de-al XIII-lea Congres 
extraordinar, revizuirea parțială a 
programului și statutului partidului și 
adoptarea documentului intitulat 
„Manifest asupra libertății și demo
crației".

In ședința de după-amiază au avut 
loc dezbateri asupra expunerii pre
ședintelui Prezidiului C.C. și a ra
portului C.C. privind proiectul de 
rezoluție.

Cel de-al XIII-lea Congres extra
ordinar al P.C.J. a fost precedat de 
dezbateri vii asupra proiectelor de 
documente supuse examinării comu
niștilor niponi, după plenara a IX-a 
a C.C., care a avut loc la începutul 
lunii iunie.

Obiective politice, economice și sociale
preconizate de guvernul laburist și sindicatele britanice
LONDRA 28 — Corespondentul

nostru transmite : In cadrul unei 
conferințe de presă ținute miercuri 
după-amiază, primul ministru Ja
mes Callaghan și secretarul general 
al Congresului Sindicatelor Britani
ce (T.U.C.), Lionel Murray, au a- 
nunțat încheierea unul acord comun 
privitor la „prioritățile politice, eco
nomice și sociale în următorii trei 
ani". Documentul, publicat sub for
ma unei declarații, cuprinde inten
țiile politice de viitor ale conduce
rii Partidului Laburist și conducerii 
T.U.C. Șeful guvernului a subliniat 
faptul că „viitorii trei ani vor fi ani 
grei de tranziție" și că țelul urmă
rit este „redresarea economiei, în 
primul rind a industriei manufactu

riere, și crearea unei societăți mal 
juste".

Declarația arată că pentru comba
terea creșterii continue a șomajului 
se propune ca în următorii trei ani 
să se creeze un milion de noi locuri 
de muncă. Se prevede, de aseme
nea, îmbunătățirea calității și canti
tății investițiilor în industrie, a- 
cordîndu-se mai mare atenție inves
tițiilor, revizuirii sistemului finan
ciar, inclusiv a sistemului bancar, 
astfel încît să se stabilească o mai 
strînsă supraveghere publică și să se 
examineze posibilitatea extinderii 
sectorului public.

ROMA

Spre un guvern monocolor 
minoritar

ROMA 28 (Agerpres). — întrunită 
marți seara. Direcțiunea Partidului 
Democrat-Creștin și-a exprimat a- 
cordul ca premierul desemnat al _I- 
taliei, Giulio Andreotti, să prezinte în 
parlament primul guvern al celei 
de-a șaptea legislaturi, care va fi un 
guvern monocolor minoritar (alcătuit 
exclusiv din reprezentanți ai P.D.C.).

Comunicatul dat publicității la sfîr- 
șitul dezbaterilor, care au durat pes
te cinci ore, subliniază că în cursul 
consultărilor întreprinse timp de 
două săptămini Andreotti nu a pu
tut obține acordul altor partide de 
centru-stînga pentru a constitui un 
guvern de coaliție, iar gravitatea pro
blemelor ce stau în fața țării impu
ne reluarea deplină și neintîrziată a 
activității parlamentare și guverna
mentale.

In aceste condiții, premierul de
semnat va comunica, în următoarele 
zile, componența unui guvern demo- 
crat-creștin. Deținînd însă numai 262 
de mandate în Camera Deputaților, 
P.D.C. este departe de majoritatea 
aritmetică minimă de 315 voturi, ne
cesară obținerii învestiturii. Consul
tările lui Andreotti din cursul săp- 
tămînilor precedente au avut ca scop 
tocmai obținerea unui sprijin parla
mentar din partea foștilor parteneri 
de centru-stînga — socialiștii, repu
blicanii și socialist-democraticii. Con
ducerile acestor partide au refuzat 
însă atît asocierea la acțiunea guver
namentală, cit și un vot favorabil în 
parlament pentru viitorul cabinet 
monocolor, declarînd că se vor ab
ține cu prilejul învestiturii.

DE PRETUTINDENI
ELECTRICITATEA Șl 

RECOLTELE. De regulă- in 
apropierea liniilor electrice 
plantele de cultură se dezvoltă 
mai bine și dau un randament 
mai mare decît cele din restul 
lanului. Experimentele pe scară 
largă au demonstrat că electri
citatea ameliorează calitățile 
biologice ale plantelor, confe- 
rindu-le rezistență la secetă șl 
îngheț. Explicația este simplă, 
încărcătura electrică de înaltă 
tensiune acționează asupra ce
realelor, stimulîndu-le din punct 
de vedere genetic și distru- 
gînd microorganismele dăună
toare. Pornind de la a- 
ceste experiențe, oamenii de 
știință sovietici au creat o in
stalație pentru tratarea și cla
sificarea cerealelor. Utilizată la 
început pentru tratarea griului, 
porumbului, orezului și orzu
lui, ea a fost extinsă acum și 
asupra cartofilor, soiei, strugu
rilor și bumbacului, cu rezul
tate la fel de bune.

Misiune de mediere intre Kenya și Uganda
NAIROBI 28 (Agerpres). — Se

cretarul general al Organizației Uni
tății Africane (O.U.A.), William 
Eteki Mboumoua, a sosit la Nairobi 
într-o misiune de mediere, eg ur
mare a deteriorării relațiilor dintre 
Kenya și Uganda în legătură cu sis
tarea exporturilor de carburanți și 
de alte produse din partea kenyană 
către Uganda. In urma luărilor de 
poziții de ambele părți — relevă a- 
gențiile Reuter și United Press In
ternational — guvernele kenyan și 
ugandez au arătat că sînt în favoarea 
inițierii unei misiuni de mediere a 
secretarului general al O.U.A.

într-o declarație făcută la Nairobi,

William Eteki Mboumoua și-a ex
primat speranța că va putea pune 
bazele unei medieri între cele două 
state est-africane.

KAMPALA 28 (Agerpres). — Ca 
urmare a mesajelor adresate de pre
ședintele Ugandei, Idi Amin Dada, 
secretarilor generali ai Națiunilor 
Unite și Organizației Unității Afri
cane, în legătură cu trimiterea unor 
misiuni care să examineze la fața 
locului situația provocată de dete
riorarea relațiilor dintre Uganda și 
Kenya, la Kampala urmează să so
sească secretarul general al O.U.A., 
William Eteki Mboumoua.

Cutremur în nord-estul R. P. Chineze
PEKIN 28 (Agerpres). — După cum 

informează agenția China Nouă, la 28 
iulie, in zona Tangșan-Fengnan, din 
provincia Hopei, aflată în nord-estul 
R.P. Chineze, s-a produs un puternic 
cutremur, șocuri seismice relativ pu
ternice fiind simțite la Pekin și 
Tientsin. în regiunea epicentrului 
s-au înregistrat daune de diferite 
proporții.

După cum relevă agenția China 
Nouă, situația populației din zona 
afectată de seism a constituit obiec
tul preocupării deosebite a președin
telui Mao Tzedun, a C.C. al P.C. Chi

nez și Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze. Imediat după producerea seis
mului organele și organizațiile de 
partid din zonă au inițiat măsuri de 
urgență pentru mobilizarea rapidă a 
populației la acțiunile de combatere a 
efectelor cutremurului și de adop
tare a unor măsuri de prevedere 
pentru eventualitatea că s-ar produce 
noi seismeJIn zonă au fost deplasate 
numeroase echipe medicale și au fost 
trimise mari cantități de medicamen
te, alimente, îmbrăcăminte, materiale 
de construcții și alte bunuri.

agențiile de presă transmit:
La Geneva au avut loc’ 

miercuri, noi convorbiri între dele
gațiile sovietică și americană parti
cipante la tratativele privind limita
rea armamentelor strategice ofensive.

Președintele Republicii 
Botswana, Seretse Khama, aflat 
în vizită la Pekin, a avut, miercuri, 
o convorbire cu ministrul de externe 
al R. P. Chineze, Ciao Kuan-hua, 
relatează agenția China Nouă.

Recolte diminuate. Potrivlt 
unor experți ai Departamentului a- 
merican al Agriculturii, recolta de 
cereale a țărilor vest-europene, grav 
afectată de secetă, va atinge în a- 
cest an 125 milioane tone. Cifra este 
inferioară cu 17 milioane tone pro
ducției anticipate la începutul anu
lui și cu 8 milioane tone previzitmi- 
nilor avansate ' ' *
țările Europei 
recoltă de 132 
ferioară și ea

Relații diplomatice 
comunicat oficial publicat la Vientia
ne anunță că guvernele Republicii 
Democrate Populare Laos și Repu
blicii Arabe Libiene au hotărît să 
stabilească relații diplomatice la rang 
de ambasadă.

Experiență nucleară. sta* 
tele Unite au efectuat marți o expe
riență nucleară subterană în poligo
nul special din deșertul Nevada — a 
anunțat un purtător de cuvînt al 
Administrației pentru cercetarea și 
dezvoltarea energiei (E.R.D.A.). Ex
plozia a avut o putere de 20—200 
kilotone. A fost cea de-a 11-a expe
riență nucleară subterană anunțată 
de S.U.A. în acest an.

Liderul Partidului Labu
rist din Australia, Edward Gough 
Whitlam, fost prim-ministru al aces
tei țări, și-a încheiat ieri vizita în 
R.P. Chineză.

tn cadrul manifestărilor con
sacrate celei de-a 32-a aniversări 
a eliberării României de sub 
dominația fascistă, la Galeriile 
naționale din Berlin s-a deschis 
expoziția „Tineri artiști plastici 
din România", care cuprinde lu
crări reprezentative din dome
niul picturii, sculpturii și gra
ficii contemporane ramânești.

La vernisaj au participat 
Siegfried Wagner, adjunct al 
ministrului culturii al R.D.G., 
reprezentanți ai Ministerului de 
Externe al țării gazdă și ai altor 
instituții centrale, reprezentanți 
ai vieții culturale și artistice, 
membri ai corpului diplomatic și 
un numeros public.

în luna iunie. In 1975, 
occidentale au avut o 
milioane tone (net in- 
mediei ultimilor ani).

Un

Linie aeriană Hanoi — 
Pnom Penh. nePubiica socialis
ta Vietnam și Cambodgia Democrată 
au convenit asupra înființării unei 
linii aeriene între Hanoi și Pnom

Penh, informează agenția V.N.A. Un 
acord in acest sens a fost realizat la 
încheierea convorbirilor purtate la 
Pnom Penh de delegațiile din dome
niul aviației civile ale celor două, țări.

„Situație explozivă". Ori- 
ce amînare în ce privește acordarea 
independenței și recunoașterea drep
tului la autodeterminare a popoare
lor din Rhodesia și Namibia va a- 
grava situația explozivă din sudul 
Africii — a declarat ministrul de ex
terne vest-german, Hans-Dietrich 
Genscher, cu prilejul vizitei la Bonn 
a premierului nigerian. El a subli
niat. totodată, necesitatea realizării 
rapide a acestor deziderate ale po
poarelor din Namibia și Rhodesia.

Șomajul în Spania a a- 
tins cel mai înalt nivel din ultimii 20 
de ani, cuprinzind 5,5 la sută din for
ța de muncă actiyă de peste 13 mili
oane de persoane — relevă datele 
conținute în unele statistici date pu
blicității la Madrid. Astfel, la sfîr- 
șitul primelor șase luni ale acestui 
an, 729 700 muncitori erau șomeri.

Ce se petrece în „bucătăria vremii"
MOSCOVA 28 (Ager

pres). — Oamenii de 
știință sovietici consi
deră că zona polară de 
nord a Pămintului a in
trat intr-o perioadă cli
matică nouă și se re
întoarce la condițiile 
care au existat acolo 
la sfirșitul secolului tre
cut, ceea ce înseamnă 
că, încet dar iminent, in 
Arctica se face tot mai 
frig.

Potrivit declarațiilor 
făcute de cunoscutul 
cercetător polar sovie
tic Viktor Zaharov,

la Leningrad au fost în
cheiate cercetările legate 
de dinamica condițiilor 
de climă din mările nor
dice in perioada ultimi
lor cincizeci de ani. în
călzirea care a survenit 
in Arctica și care a per
mis intensificarea navi
gației in mările din a- 
ceastă regiune a avut 
punctul culminant în 
anii ’40, după care a ur
mat perioada scăderii 
constante a tempera
turii.

Drept urmare, au cres
cut grosimea si supra
fața calotei de gheață

din Oceanul înghețat de 
Nord. Temperatura me
die anuală a aerului in 
Marea Karsk, de e- 
xemplu, a scăzut cu trei 
grade. Totodată, de-a 
lungul țărmurilor arcti
ce sovietice temperatura 
devine mai continen
tală. Vara, durata pe
rioadei cu temperaturi 
pozitive s-a redus cu 
aproape o lună. Viktor 
Zaharov și colegii săi 
consideră că procesul de 
răcire in Arctica va dura 
cel puțin pină in anul 
2000.

Întrevedere. președintele 
Statelor Unite, Gerald Ford, a avut 
o întrevedere, la Casa Albă, cu pri
mul ministru al Australiei, Malcolm 
Fraser, aflat în vizită oficială in 
S.U.A. în cursul convorbirii care a 
avut loc a fost reafirmată voința ce
lor două părți de a continua si dez
volta „consultările strînse" intre Sta
tele Unite și Australia în vederea ex
tinderii raporturilor bilaterale.

Premierul francez, Jacciucs 
Chirac, a părăsit miercuri Parisul, 
plecind, spre Tokio, într-o vizită ofi
cială de cinci zile. El. este însoțit de 
ministrul afacerilor externe, Jean 
Sauvagnargues, și de ministrul co
merțului exterior, Raymond Barre.

Brazilia, cea ma‘ mare produ
cătoare de cafea din lume, a cum
părat 280 000 saci de cafea (60 kg fie
care) din Salvador — anunță ziarul 
„O Globo".

Accident de aviație.După 
cum informează agenția C.T.K., un 
avion de pasageri cehoslovac s-a 
prăbușit la 28 iulie în apropierea ae
roportului Bratislava—Ivanka, în 
timp ce efectua cursa Praga—Bratis
lava. La bordul avionului se aflau 
69 de pasageri și un echipai format 
din 7 persoane. Cauzele accidentului 
nu au fost încă stabilite. Operațiuni
le de salvare au fost începute ime
diat. cu sprijinul pompierilor și al 
unor unități militare, iar la locul ac
cidentului a sosit ministrul cehos
lovac al transporturilor, Vladimir 
Blazek. Și-a început, de asemenea, 
imediat lucrările o comisie de experți 
creată pentru elucidarea cauzelor ac
cidentului. Șase persoane scoase în
tr-o primă etapă din sfărîmăturile 
avionului au fost spitalizate.

Televiziune în infraroșu. 
O companie suedeză a construit un 
elicopter dotat cu un sistem de tele
viziune în infraroșu. care permite 
detectarea incendiilor izbucnite în 
păduri. Acest sistem poate fi. de ase
menea. utilizat la prospectarea resur
selor de energie geotermică, cit și la 
supravegherea liniilor de înaltă ten
siune.

Pe calea dezvoltării libere, 
de sine stătătoare

ALGERIA : „Industrializarea — 
garanție a independenței 

economice"
Un articol apărut în cunoscuta 

revistă:„Afrique-Asie“ ește -consa
crat amplului program de recupe
rare a bogățiilor naționale din Alge
ria. „Președintele Houari Boumedie- 
rie — scrie publicația citată — a 
inaugurat, la 19 iunie 1969, com
plexul siderurgic Annaba El Hadjar, 
care a rămas simbolul hotărîrii Al
geriei de a realiza integral progra
mul său de industrializare.

între timp, alte obiective au apărut 
în alte domenii industriale. Sona- 
renj (Societate națională a minelor) 
a definitivat un program de repunere 
în funcțiune a minelor naționalizate 
abandonate, modernizarea altora, e- 
fectuarea unui inventar sistematic 
al bogățiilor subsolului. Algeria este 
capabilă în prezent să lichefieze 20 
miliarde metri cubi gaz natural. In- 
cepind din 1977, această a doua bo
găție națională, după petrol, va da 
un nou impuls economiei algeriene".

„Programul de industrializare vi
zează crearea unei baze industriale 
solide în economie, garantînd, în felul 
acesta independenta economică reală 
și profunde transformări sociale".

ECUADOR : Un program 
guvernamental 

în slujba intereselor naționale
într-un discurs pronunțat la Gua

yaquil, președintele Consiliului Su
prem ecuadorian, viceamiralul Alfre
do Poveda Burbano, a reafirmat ho- 
tărirea guvernului de a pune în apli
care programul de transformări so- 
cial-economice și politice.

Referindu-se la unele obiectiva 
concrete din programul guvernamen
tal, Burbano a precizat că se urmă
rește lichidarea aspectelor care pri
vesc dependența economiei naționale 
față de interese străine, promovin- 
du-se cu precădere inițiativa internă 
și asigurîndu-se controlul statului în 
unele sectoare-cheie ale economiei 
naționale.

Șeful statului ecuadorian a arătat, 
totodată, că acțiunile guvernului co
respund intereselor naționale ale tă
rii, urmărind apărarea integrității te
ritoriale și a suveranității naționale, 
consolidarea și dezvoltarea economi
că multilaterală a Ecuadorului, în ve
derea realizării bunăstării sociale și 
a securității naționale.

TOGO : Consolidarea 
sectorului de stat în economie

Președintele Republicii Togo, ge
neralul Gnassingbe Eyadema, a de
clarat, într-un interviu acordat revis
tei „Afrique-industrie", care apare 
la Paris, că cel de-al treilea plan de 
dezvoltare economică a țării sale, pe 
perioada 1976—1980, urmărește în e- 
sență întărirea controlului statului a- 
supra sectoarelor-cheie ale economiei 
și asupra principalelor resurse, în 
acestea incluzînd comerțul, minele, 
agricultura și creditul pentru dezvol
tare. O adevărată independentă eco
nomică a țării, a subliniat președinte
le togplez, nu se poate realiza fără 
un control al sectoarelor-cheie ale 
economiei.

Pe de altă parte, președintele a 
afirmat că aceasta nu exclude parti
ciparea externă în toate sectoarele de 
activitate economică, în acest sens 
fiind elaborat un cod al investițiilor 
străine.

AGENDĂ COSMICĂ
Experiențe inedite în laboratorul orbital 

„Saliut-5"
MOSCOVA 28 (Agerpres). — 

Miercuri s-au împlinit trei săptămini 
de cind echipajul navei spațiale so
vietice „Soiuz—21" ți-a stabilit ca 
locuință compartimentele stației or
bitale „Saliut—5“. Medicii nu au ob
servat nici un fel de modificare 
esențială care să influențeze asupra 
stării sănătății cosmonauților.

Intr-unui din laboratoarele de la 
bordul stației „Saliut—5“ cosmonauții 
au încheiat practic experiențele. 
S-au terminat observațiile asupra 
acvariului cu pești, au fost fotogra
fiate și pregătite pentru întoarcerea 
pe Pămînt semințele care au încolțit 
in Cosmos. Funcționează doar com
partimentul genetic, unde in ampule 
ermetice crește o nouă generație a

unor insecte ce ți-au început viața 
in stare de imponderabilitate.

La rindul său, „Secția tehnologie 
cosmică" de pe „Saliut—5“ lucrează 
intr-un ritm deosebit de intens. Cu 
toate că „experiențele metalurgice" 
s-au încheiat, se află in curs de des
fășurare complexul de „experiențe 
fizice". Este vorba, in special, de ur
mărirea creșterii cristalelor intr-o 
instalație specială. Specialiștii doresc 
să afle dacă trepidațiile rezultate din 
exercițiile de pe pista rulantă a lui 
„Saliut—5“ și ale motoarelor de orien
tare influențează sau nu procesul de 
formare a cristalelor.

Stația orbitală sovietică „Saliut—5“ 
a efectuat aproximativ 600 de rotații 
in jurul Pămintului, dintre care 350 
cu echipaj la bord.

Prima mostră de sol marțian
PASADENA 28 (Agerpres). — Bra

țul sondei spațiale „Viking-1" a re
coltat miercuri prima mostră de sol 
marțian, in vederea analizării ei de 
către laboratoarele cu care este do
tat compartimentul de coborire. 
Reușita operațiunii a fost confirma
tă in aceeași zi, prima fotografie re
cepționată la Pasadena infățișind cu 
claritate urma lăsată de brațul son
dei. După cum este cunoscut, a-

ceastă parte a misiunii „Viking" 
este urmărită cu cel mai mare in
teres de oamenii de știință, ea avind 
obiectivul de a da un răspuns la în
trebarea seculară privind existența 
vieții pe Marte. In laboratoarele 
miniaturizate ale sondei mostrele de 
sol vor fi supuse unei analize deta
liate in vederea descoperirii unor e- 
ventuale forme de materie vie, pre
zentă sau trecută.

„Viking-2“ în drum spre „Planeta Roșie“
Motoarele sondei spa

țiale „Viking-2“, aflată 
în drum spre Marte, au 
fost aprinse marți sea
ra timp de 25 de secun
de. Această manevră a 
făcut ca viteza sondei

spațiale să fie redusă 
cu 9,2 metri pe secundă 
și a permis plasarea ei 
pe o traiectorie care o 
va duce, la 7 august, în 
apropiere de punctul de 
unde vor fi comandate 
operațiunile de plasare

pe o orbită în jurul pla
netei Marte.

Lansată la 9 septem
brie 1975, sonda spația
lă „Viking-2“ urmează 
să se plaseze la 4 sep
tembrie a.c. pe suprafa
ța planetei Marte.

• CAUCIUC SUPRA- 
REZISTENT. Institutul var- | 
șovian din cadrul industriei 
cauciucului a anunțat că a des
coperit rețeta de preparare a 
unui cauciuc colorat, care prar o 
tic nu se uzează, păstrindu- o £ 
totodată elasticitatea la o gan' 
largă de temperaturi — dv la 
minus 30 la plus 30 de grâde 
Celsius. Noul produs nu este 
atacat de uleiuri șl solvenți 
chimici și nu-și pierde proprie
tățile nici în condiții atmosfe
rice nefavorabile, fapt ce-i con
feră largi utilizări în diferite 
domenii.

ș
® OXIGEN PENTRU 

APELE SENEI. Prefectura j 
Parisului va încredința servi
ciilor sale de specialitate stu
dierea posibilităților de oxige
nare pe cale artificială a ape
lor Senei, în perioadele de se
cetă. Se preconizează instala
rea pe fundul albiei fluviului 
a unor instalații speciale care 
să asigure creșterea cu 2—4 mi- 
ligrame a conținutului de oxi
gen per litru de apă. Se expe
rimentează, de asemenea, așa- 
numitele „bariere cu bule", 
pentru a fi plasate în diferite 
zone ale fluviului. Emițînd aer 
sub presiune, aceste instalații 
vor forma un fel de baraje sus
ceptibile să oprească reziduu
rile ce plutesc în apă, astfel ca 
fluviul să-și recapete puritatea.

• STRĂMOȘUL DE
TECTIVILOR. A?a a fost de
numit, pe bună dreptate, Allan 
Pinkerton, a cărui viață ieșită 
din comun a constituit o sursă 
de inspirație pentru Conan 
Doyle, părintele lui Sherlock 
Holmes. Militant în mișcarea 
chartistă, principala mișcare 
pentru drepturi și libertăți dea 
mocratice din Anglia, de ia 
începutul secolului al XIX-lea, 
Pinkerton, originar din Scoția, a 
fost nevoit, ca urmare a perse
cuțiilor politice, să emigreze în 
S.U.A., unde a îmbrățișat me
seria de dogar. Plecat în pă
dure să doboare copaci, a dat 
peste o bandă de falsificatori de 
bani, pe care i-a predat șerifu
lui local, descoperindu-și astfel 
o nebănuită vocație, în scurtă 
vreme, a înființat o agenție d% 
detectivi, care a devenit cele
bră în întreaga țară. Printre al
tele, Pinkerton l-a salvat pe 
Abraham Lincoln de la un prim 
atentat. înainte de a deveni 
președinte al S.U.A., a partici
pat la demascarea agenților su
diști în timpul războiului de se
cesiune (1861—1865). a înființat 
primul fișier modern al răufă
cătorilor și a inițiat o colabo
rare internațională pentru de
pistarea acestora, prcfigurind 
Interpolul de azi.

• CURCUBEE VEGE
TALE. întrebat ce vechime are 
trandafirul, un cunoscut bota
nist și horticultor indian a răs
puns : minimum 35 milioane de 
ani 1 în acea epocă îndepărtată, 
trandafirul era mai „modest" 
decît este astăzi, judecind după 
exemplarul-fosilă descoperit de 
savantul indian. Floarea sa, cu 
numai cinci petale, seamănă 
foarte bine cu cea a măceșului 
sălbatic. în zilele noastre, in 
lume există o infinitate de va
rietăți de trandafiri, ce se deo
sebesc printr-o largă paletă 
cromatică, prin parfumul și di
mensiunile lpr variate. O ima
gine a acestei palete oferă ex
poziția anuală de trandafiri de 
Ia Delhi, unde se expun de fie
care dată peste o sută de va
rietăți ale reginei florilor, ade
vărate curcubee vegetale, de o 
neasemuită gingășie și frumu
sețe. Alături de trandafiri mi
niaturali care încap într-o cu
tie de chibrituri, sînt etalate 
exemplare uriașe care necesită 
vaze de proporții neobișnuite.

• „AUTOMATELE HA
ZARDULUI". Răspîndite pe 
străzi, jocurile de noroc auto
mate, care înghit monedele 
trecătorilor, dar restituie foarte 
rar și prea puțin din sumele în
credințate. au stîrnit o vie dis
pută în Suedia. Presa a lan
sat o largă campanie împotriva 
„hoților cu manivelă", cărora le 
cad victimă îndeosebi oamenii 
strîmtorați și pensionarii, în
șelați de reclama zgomotoasă, 
în schimb, proprietarii auto
matelor obțin profituri enorme. 
Ridicată în parlament, proble
ma „automatelor" a fost ulte
rior încredințată spre rezolvare 
unei subcomisii speciale, fără 
să fi fost soluționată. Recent 
însă, instituția de resort care 
tutelează diferitele forme de lo
terie și alte jocuri din această 
categorie a hotărît să sprijine 
cererile vizînd interzicerea „au
tomatelor hazardului", spre 
marea satisfacție a opiniei pu
blice.
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