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SĂRBĂTORI NAȚIONALE
Să facem totul ca, în acest cincinal, prevederile stabilite de Congresul 

să asigurăm dezvoltarea 
a bunăstării materiale și

al XI-lea să fie realizate și, pe această bază, 
generală a patriei noastre, creșterea continuă 
spirituale a întregului nostru popor

NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, joi după- 
amiază, pe secretarul Asociației ro
mânilor canadieni din provincia On
tario — Canada, Dumitru Androna- 
che, care face o vizită în țara noastră.

La primire a luat parte tovarășul 
Cornel Burtică, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Exprimînd vii mulțumiri pentru 
onoarea de a fi primit, oaspetele a 
prezentat președintelui Nicolae 
Ceaușescu omagiul său și al Asocia
ției românilor canadieni din provin
cia Ontario — Canada și a oferit 
Medalia jubiliară de aur emisă cu 
prilejul Olimpiadei de la Montreal,

ca semn al prețuirii pentru activita
tea șefului statului nostru pusă în 
slujba înfloririi României. întăririi 
relațiilor de prietenie și colaborare 
cu toate statele lumii, nobilelor idea
luri de pace și înțelegere între po
poare.

Mulțumind pentru omagiu, pentru 
medalia jubiliară, președintele Nicolae 
Ceaușescu a exprimat satisfacția 
pentru faptul că activitatea asocia
ției contribuie la dezvoltarea legă
turilor dintre România și Canada, 
dorința ca acestea să cunoască o con
tinuă amplificare, pe multiple pla
nuri.

în timpul convorbirii a fost subli
niat rolul Asociației românilor cana
dieni în promovarea unor relații de 
colaborare în domeniile economic, 
tehnico-știintific și cultural, a unor

raporturi de prietenie și conlucrare 
strinsă dintre cele două țări și po
poare.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
apreciat faptul că cetățenii canadieni 
de origine română continuă să păs
treze legături cu tara părinților și 
străbunilor lor și doresc să contri
buie la dezvoltarea bunelor raporturi 
româno-canadiene. la cauza păcii și 
înțelegerii dintre națiuni.

în încheierea întrevederii, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a trans
mis un salut prietenesc membrilor 
asociației, tuturor canadienilor de 
origine română, împreună cu cele 
mai bune urări de noi succese și 
prosperitate.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Ambasadorul R. F. Germania
în cursul după-amiezii zilei de 29 

iulie, președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, în vizită de

rămas bun, pe Erwin Wickert, amba
sadorul Republicii Federale Germa
nia, care și-a încheiat misiunea în 
țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Zi de zi primim din întreaga țară 
vești îmbucurătoare despre succese! a 
remarcabile obținute de oamenii 
muncii din fabrici, de pe șantiere și 
ogoare în bătălia pentru înfăptuirea 
mobilizatoarelor prevederi ale cinci
nalului revoluției tchnico-științifice. 
Prin rezultatele lor în producție, co
lectivele unităților economice din în
treaga țară demonstrează voința lor 
neabătută de a munci mai bine, mai 
spornic, mai eficient, de a traduce 
în fapte chemările însuflețitoare ale 
conducerii partidului nostru, sarcinile 
subliniate cu deosebită pregnanță de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la ședin
ța comună a C.C. al P.C.R. și Consi
liului Suprem al Dezvoltării 
nomice și Sociale a României 
1 iulie a.c.

Iată cîteva secvențe grăitoare 
prinse din marea întrecere : colecti
vele unităților industriale din jude
țele Hunedoara, Suceava, Covasna, 
Satu-Mare, Vrancea, Vaslui și din 
alte părți ale tării și-au înde
plinit înainte de termen sarci
nile de plan pe 7 luni ; de ase
menea, unitățile din industria ju
dețelor Neamț, Brăila, Caraș-Severin 
au îndeplinit angajamentul anual a- 
sumat în întrecerea socialistă; la rîn- 
dul lor, siderurgiștii hunedoreni au 
livrat peste prevederile planului la 
zi 40 000 tone de oțel, iar construc
torii de tractoare brașoveni — care 
au realizat de curînd cel de-al 
500 000-lea tractor — au depășit pla
nul la export cu 2 000 de tractoare ; 
aproape 200 de noi obiective econo
mice au fost puse în acest an în 
funcțiune, dintre care 12 — înainta 
de termen ; zeci și sute de alte co
lective anunță, cu justificată mîndrie, 
realizările importante obținute în în
trecerea socialistă. De fapt, pe an
samblul economiei planul pe primul 
semestru la producția globală in
dustrială a fost depășit, cea mai ma
ro parte a sporului de producție ob- 
ținindu-se pe seama creșterii pro
ductivității muncii.

Să privim însă puțin dincolo de 
aceste cifre și informații. înainte de 
a fi motiv de satisfacție și mîndrie 
pentru noi toți, fiecare succes obținut 
în întrecere presupune efort, muncă 
susținută, bine organizată și eficien
tă ; presupune efort creator și dă
ruire, zi de zi, în tot ce se întreprin

de, la fiecare loc de muncă. în a- 
/ astă perspectivă, faptele de între
cere ilustrează elocvent conștiința 
muncitorească, spiritul de bun gos
podar al producătorului, care este și 
proprietar. Iar ca dimensiune politică, 
realizările obținute în întrecerea pen
tru mai mult, mai bine și mai econo
mic sînt o expresie grăitoare a hotă- 
ririi ferme a întregului popor, strînș 
unit în jurul partidului, de a înfăptui 
neabătut istoricele hotăriri ale Con
gresului al XI-lea al P.C.R., Progra
mul partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism, 
în sfirșit, înfăptuirile de pînă acum- 
constituie, totodată, o dovadă clară 
că obiectivele grandioase ale cinci-

nalului actual sînt pe deplin 
zabile, că oamenii muncii, în 
cu comuniștii, nu precupețesc 
pentru transpunerea lor în 
spre a accelera progresul multilate
ral al patriei socialiste.

Ne mai despart doar cîteva săptă- 
mîni de zaua de 23 August, cind vom 
sărbători cea de-a XXXII-a aniver
sare a victoriei insurecției Raționale 
armate antifasciste și antîimperia- 
liste. Și ce dar mai de preț pot 
oferi, în continuare, oamenii muncii

realî- 
frunte 
nimic 
viață,

colectivelor de oameni ai 
organelor și organizațiilor 
în legătură cu desfășurarea în conti
nuare a întrecerii socialiste sînt mul

ta 
în 
de 
o 

serie de sarcini cu valabilitate gene
rală, care trebuie să concentreze 
eforturile oamenilor muncii din ra
murile economiei naționale.

Bunăoară, în industrie, în cen-

muncii, a 
de partid,

tipie, ele diferă de la o unitate 
alta, de la o ramură la alta — 
funcție de condițiile specifice, 
prevederile planului. Sînt totuși

Eco- 
din

des-
Un nou și puternic avînt 
întrecerii socialiste, 

calitatemuncă de
și înaltă eficiență, 
rezultate cît mai bune

toate planurile 
activității productive!
pe

acestui jubileu decît rodul muncii lor 
neobosite, consacrate propășirii țării, 
afirmării ei tot mai puternice între 
țările lumii ? Pe fundamentul trainic 
al înfăptuirilor de pină acum, colec
tivele de oameni ai muncii din in
dustrie, agricultură, construcții, din 
toate domeniile de activitate acțio
nează cu entuziasm, străduindu-se 
să dea tot ce au mai bun ca ini
țiativă și putere de muncă pentru a 
înfăptui cu succes sarcinile de plan 
și angajamentele asumate în între
cere, pentru a întîmpina marea săr
bătoare națională cu realizări tot mai 
bune. Tocmai de aceea. în întreaga 
lor activitate politico-educativă. or
ganizațiile de partid au datoria de a 
menține la un înalt nivel întrecerea 
socialistă pentru realizarea exem
plară a obiectivelor planului din pri
mul an al cincinalului revoluției teh- 
nico-științifice. actionînd energic 
pentru promovarea susținută a nou
lui, a experiențelor și inițiativelor 
valoroase, pentru cultivarea în con
știința fiecăruia a înaltei răspunderi 
în muncă, a dorinței de autodepășire.

Sarcinile concrete care stau în fața

trul atenției trebuie să se situeze : 
îndeplinirea ritmică și la toți indi
catorii a planului de producție în fie
care unitate și în profil teritorial : 
utilizarea intensivă a capacităților și 
a suprafețelor de producție : crește
rea susținută a productivității mun
cii — pe baza perfecționării organi
zării producției și a muncii, întăririi 
ordinii și disciplinei, folosirii depli
ne a forței de muncă, extinderii me
canizării și automatizării — și reali
zarea în cea mai mare parte a spo
rurilor de producție pe această cale : 
ridicarea gradului de valorificare a 
resurselor materiale și gospodărirea 
judicioasă a materiilor prime și ma
terialelor, a fondurilor financiare și 
valutare, reducerea cheltuielilor de 
producție și îndeosebi a celor ma
teriale ; intensificarea eforturilor 
pentru ridicarea continuă a calității 
producției, înnoirea și modernizarea 
produselor ; introducerea progresu
lui tehnic și valorificarea operativă 
în producție a rezultatelor cercetării 
științifice ; realizarea la timp și în 
condiții de bună calitate a produc
ției destinate exportului.

Importante sarcini revin și lucrăto
rilor de pe șantiere, care trebuie să 
finalizeze în acest 
volum de lucrări 
cincinalul actual, 
partid și sindicale 
conștrucții-montaj, 
sînt chemate să asigure mobilizarea 
tuturor lucrătorilor pentru realizarea 
integrală a programului de investiții, 
punerea în funcțiune la termen și 
chiar mai devreme a obiectivelor 
prevăzute în plan. Cu toată hotări- 
rea trebuie să acționeze conducerile 
de unități și organizațiile de partid 
din acest sector pentru buna organi
zare a activității de construcții, întă
rirea spiritului de ordine și disci
plină pe șantiere, folosirea intensivă 
a utilajelor de construcții, introduce
rea schimburilor prelungite la lucră
rile de construcții și a lucrului în 
trei schimburi în vederea accelerării 
ritmului de montaj al utilajelor teh
nologice.

In agricultură, acum, în plină cam
panie de vară, organizațiile de partid 
de la sate trebuie să pună accent pe 
mobilizarea locuitorilor satelor la 
munca cîmpului, pe creșterea răs
punderii fată de recoltarea grabnică 
și fără pierderi a păioaselor, execu
tarea la timp și de calitate a lucră
rilor de întreținere a culturilor,, ex
ploatarea rațională a sistemelor de 
irigații, strângerea și depozitarea în 
bune condiții a furajelor, însămânța- 
rea celei de-a doua culturi pe su
prafețe cît mai mari, livrarea in 
naod ritmic a produselor la fondul 
centralizat al statului.

Sint, desigur, numai cîteva dintre 
obiectivele majore care trebuie să 
polarizeze preocupările organizațiilor 
de partid, ale colectivelor de oameni 
ai muncii în întrecerea socialistă ce 
se desfășoară în cinstea zilei de 23 
August. Esențial este ca, permanent, 
organizațiile de partid să-și exercite 
activ rolul lor de conducător politic 
în fiecare unitate, să dinamizeze 
eforturile și inițiativa tuturor celor 
ce muncesc în vederea îndeplinirii 
cu succes a planului la toți indicato
rii și, cu deosebire, la cei care pri
vesc creșterea eficienței economice, 
precum și a angajamentelor asumate 
în întrecere.

Urmind neabătut politica înțeleaptă 
a Partidului Comunist Român, răs- 
punzînd îndemnurilor mobilizatoare 
ale conducerii partidului, să facem 
totul, să acționăm cu toate forțele 
pentru ca întrecerea în cinstea zilei 
de 23 August să înregistreze un nou 
și puternic avînt, să asigure afir
marea din plin a capacității crea
toare a tuturor oamenilor muncii pe 
frontul muncii, pentru obținerea de 
rezultate superioare în toate dome
niile de activitate, pentru dezvoltarea 
economică și socială multilaterală a 
patriei noastre socialiste.

an un important 
de investiții din 

Organizațiile de 
din unitățile de 
de pe șantiere

Prietenia și colaborarea 
frățească româno-bulgară

înaintează pe calea luminată 
de cauza socialismului și păcii

O nouă expresie a voinței comune 
de a adinei continuu și a ridica pe 
un plan tot mai înalt prietenia fră
țească româno-bulgară, sub steagul 
socialismului victorios, un nou mo
ment de mare însemnătate în evolu
ția fertilă, mereu ascendentă a con
lucrării strinse între cele două par
tide, țări și popoare — iată concluzia 
principală ce se poate desprinde la 
încheierea vizitei de prietenie făcute 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în R.P. Bul-

■ garia, -la invitația tovarășului Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al Par- ' 
tidului Comunist Bulgar, președin
tele Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria.

întîlnirile dintre cei doi conducă
tori, fie pe solul românesc, fie pe pă- 
mîntul țării vecine și prietene, au 
devenit, în ultimii ani, tradiționale, 
viata demonstrând, de fiecare dată, 
rodnicia lor deosebită ca o modali
tate practică, operativă pentru schim
bul nemijlocit de păreri, pentru sta
bilirea coordonatelor fundamentale 
și a direcțiilor principale de acțiune, 
în vederea amplificării colaborării în 
cele, mai diverse domenii.

Dind o înaltă apreciere acestei 
practici fecunde a contactelor româ- 
no-bulgare la cel mai înalt nivel, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu spunea, 
în toastul rostit Ia Varna : „Aș dori 
să exprim convingerea că întîlnirile 
noastre, conlucrările dintre partidele 
și popoarele noastre vor ajuta Ia în
făptuirea cu succes a hotărîrilor par
tidelor noastre, vor contribui la dez-

voltarea colaborării cu celelalte țări 
socialiste, la cauza socialismului, a 
păcii și colaborării internaționale".

în același spirit, tovarășul Todor 
Jivkov arăta : „Fiecare întîlnire a 
noastră a însemnat pași importanți 
înainte în dezvoltarea relațiilor bul- 
garo-române, aduce noi și noi com
ponente 
și țările

Cursul fericit al relațiilor româno- 
bulgare, atît de pregnant pus în e- 
vidență și cu prilejul actualei întâl
niri, constituie o 'Continuare firească 
a legăturilor seculare de prietenie, 
bună vecinătate și întrajutorare din
tre cele două popoare, făurite in 
lupta comună pentru idealurile li
bertății și independenței naționale, 
ale progresului și păcii. Nu peste 
multă vreihe ambele popoare vor 
sărbători un moment de răscruce al 
istoriei lor — împlinirea unui veac 
de la încununarea luptei comune 
pentru eliberarea, de sub dominația 
străină și cucerirea independenței de 
stat. Bizuindu-ise pe asemenea teme
lii, prietenia româno-bulgară s-a îm
bogățit în anii socialismului cu noi 
valențe, izvorînd din comunitatea de 
orinduire, de țeluri și ideologie.

Trăinicia sentimentelor de prietenie 
și stimă care leagă cele două partide, 
țări și popoare și-a găsit și de a- 
ceastă dată o semnificativă ilustrare 
în manifestările pline de căldură cu 
care înialții oaspeți români au fost 
întâmpinați la sosire, in însuflețirea 
și bucuria cu care au fost salutați de 
cetățenii orașului Varna, în primirea 
entuziastă făcută de oamenii muncii 
bulgari pretutindeni în cursul vizitei. 
Totodată, aceste manifestări au ex-

la prietenia dintre partidele 
noastre".

primat în mod elocvent prețuirea și 
aprobarea față de orientarea comună 
a Partidului Comunist Român și Par
tidului Comunist Bulgar spre dez
voltarea continuă a legăturilor strîn- 
se dintre cele două state vecine.

Desfășurindu-se sub asemenea aus
picii, intr-o ambiantă de caldă cor
dialitate și frățească prietenie, ca
racteristică raporturilor româno-bul- 
gare, ca și relațiilor personale dintre 
cei doi conducători de partid și de 
stat, convorbirile de la Varna au evi
dențiat profunda satisfacție recipro
că ipentru evoluția pozitivă a acestor 
raporturi, dorința comună de a le 
lărgi și aprofunda iot. mai mult în 
viitor.

într-adevăr, rezultatele obținute în 
construcția socialistă de cele două 
popoare, realizările dobîndite atît de 
România, cit și de Bulgaria în dez
voltarea forțelor de producție, în 
făurirea unei economii moderne, pro
gresele lor pe tărimul științei și teh
nicii, ca și în toate domeniile vieții 
sociale, sporesc mereu posibilitățile 
de amplificare și diversificare a co
laborării lor rodnice, în multiple sfe
re de activitate. în această direcție, 
este de ajuns a aminti că in perioada 
actualului cincinal, volumul schimbu
rilor comerciale va crește de aproape 
două ori față de perioada 1971—1975, 
ponderea mașinilor și utilajelor în 
ansamblul livrărilor reciproce urmind 
să fie de peste 60 Ia sută. Există, de 
asemenea, condiții optime pentru 
extinderea colaborării în domenii de 
vîrf ale construcției economice, cum 
ar fi energetica, mașinile-unelte, e-

(Continuare in pag. a IV-a)

Istorie trăită...uz • ÎN ZIARUL

O zi obișnuită. Omul 
din fața mea are ochii 
albaștri, un albastru 
tens, lipsit de orice 
doială.

Un om trecut de 
de ani, bine făcut, 
știe să-și așeze mâinile. 
Stă în picioare și-mi 
vorbește despre ceva 
care pentru mine, cu 
fiecare secundă ce tre
ce, are valoarea unei 
propoziții dintr-o carte 
de istorie. Se numește 
Ianoș Kovaci. Domici
liat în Tîrgu-Mureș. 
Pensionar. Mă roagă 
să-i procur materiale 
legate de istoria elibe
rării orașului de sub o- 
cupația fascistă.

— Unde erai 
neata atunci ? —

— Locuiam în 
Mureș — răspunde. Aici 
unde m-am născut. în
tr-o zi, cind frontul se 
apropia și horthiștii fu
geau pe străzi, iar nem
ții se retrăgeau în de
bandadă, ne-am ascuns 
în casa mea. De fapt, 
i-am ascuns și pe alții, 
cum am stat cu toții 
mai bine de 4 ani. Multe 
s-au înțîmplat atunci cu 
noi, românii și ungurii 
din Tirgu-Mureș. în 
ziua aceea, de care vă 
povesteam, pe cind a- 
fară răpăiau armele, ză
ceam în pivniță. Cind 
ușa s-a deschis, se afla 
acolo un soldat. Eu așa 
am zis că era un soldat. 
Ce m-a mirat însă la el 
era faptul că nu ținea 
arma ridicată împotriva 
noastră. Era așezată

in- 
în-

60 
Nu

dum- 
întreb. 
Tîrgu-

calm, pe umăr, de parcă 
și el s-ar fi întors 
acasă...

— Adică vă cunoș- 
teati dinainte ?

— Nu, reia omul, nu 
ne cunoșteam. Dar și 
el și eu, ca să zic așa, 
eram acasă. îl chema 
Grigore Vtînceanu și 
era din Brăila. Am 
urcat cu toții sus, în o- 
daia mare din fată. Și 
fără alte vorbe ne-am

însemnări
de Romulus GUGA

masă. 
aceea, 

auzeau 
ci 

farfurii, ca 
reunită

îm- 
numai

așezat la 
minte ziua 
nu se mai 
pișcăturile, 
lingurile în
într-o familie 
după o zi de muncă, în 
bucurie și pace...

— Pe urmă ?
— Noi am rămas aca

să. El a plecat mai de
parte, pînă în Tatra. 
Cind războiul s-a sfir- 
șit, Grigore, fratele meu 
de la Dunăre, a ve
nit din nou pe la noi. 
Și iarăși ne-am așezat 
la masă. De atunci am 
muncit, am crescut co
pii și acum amîndoi sîn- 
tem bătrîni. E un fel 
a zice... N-aș spune 
sîntem bătrîni și. ca 
vă dau un exemplu, 
mintesc o vorbă a fiului 
meu, care, atunci cînd 
mă vede scriind lui 
Grigore la Brăila, strigă

de 
că 
să 
a-

prin casă că: „Tata face 
iarăși istorie" !

— Cum, adică, istorie?
— Știți, spune el, 

acum că sîntem pensio
nari, Grigore s-a gîndit 
să scrie cum a fost eli
berat orașul nostru. Și 
m-a rugat să colaborăm. 
Șl noi colaborăm. " 
citesc tot ce apare 
limba maghiară și 
mână în ziarele și 
vistele de aici, îi scriu 
și îi trimit materialele 
decupate din ziar. Cele 
din maghiară i le tra
duc. Pe urmă, cind ne 
întâlnim, ne mai amin
tim de cei 
ne ducem 
trebăm și 
trebuie să 
devărat, cinstit și măreț, 
așa cum au fost anii 
noștri, anii cînd ne-am 
făurit România noastră.

Omul stă și așteaptă 
să zic ceva. Mie mi se 
pare că ora de istorie a 
luat sfîrșit. Și parcă aș 
fi din nou copil, aștept 
să aud sunînd din nou 
clopoțelul, iar pe „pro
fesorul" din fața mea 
să-și ia sub braț catalo
gul și să pornească în 
pauza binemeritată. Nu
mai 
cînd 
din 
jurul mesei parcă nu-1 
pot uita. Și aud, de 
parcă aș fi fost acolo, în 
marea familie reunită, 
lingurile mișeîndu-se in 
liniște și Inimile bătînd 
libere, fără constrîngere, 
așa cum pot să se ascul
te între ei frații—

Eu 
în 

ro- 
re-

care trăiesc, 
și-i mai în- 
pe ei. Totul 
fie exact, a-

momentul acela 
Ianoș și Grigore 

Brăila stăteau în

Rubricile noastre : Faptul divers ; De la corespondenții 
noștri; De pretutindeni

în centrul nou al Devei, 
constituind un superb fun
dal de viziune arhitecto
nică românească pentru 
statuia ecvestră a unui vi
guros Decebal încins cu 
șerpar neaoș, se află, ca 
un simbol al civilizației 
noastre socialiste, monu
mentala casă de cultură a 
municipiului.

Statuia lui Deoebal este 
datorată venerabilului nos
tru sculptor Ion Jalea ; 
casa de cultură, modernă 
și funcțională în interior, 
bijuterie de inspirație din- 
tr-un folclor de cea mai 
bună tradiție, în exterior, 
este opera 
aparținind 
Devei, atit 
cit și prin 
mai bine de douăzeci 
ani.

Om în puterea vîrstei . 
a creației, arhitectul Cor
nel Flor.ea și-a dedicat în
treaga 
orașului 
urbanistic pe care, 
înălțimea 
munte pe care se află în 
fata Mureșului, cetatea 
Devei îl domină și îl de
termină prin prezenta ei. 
Atît cea fizică — din stîn- 
că, piatră și cărămidă, cât

arhitect 
la sută 
origine, 

activitatea

unui 
sută 
prin

de 
de

Și

gîndire de arhitect 
său, ansamblului 

de la 
ascuțișului de

DE AZI de-a doua
culturi

Însămînțarea 
celei
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cea istorică, venind de 
nașterea noastră aici și 

adueîndu-ne pină astăzi 
prin tumultul grav al eve
nimentelor.

Și, cu toate că aici este 
vorba de o bună parte din

Si 
la

care Deva — centru admi
nistrativ de tradiție, dar 
oraș modest din punctul 
de vedere al producției — 
a atins acea calitate nouă, 
de localitate în oare viata 
se dezvoltă cu preponde-

bazează pe pro- 
pria-i producție, Deva le 
este in egală măsură to
varăș și partener în între
cerea socialistă. Saltul ca
litativ trăit de ea în cin
cinalul trecut l-au trăit

DEVA-frescă
a acestui timp

Reportaj de Corneliu LEU
viața activă a unui om, 
Cornel Florea s-a realizat 
într-adevăr ca arhitect, s-a 
consacrat, mai bine zis, 
de-abia în ultimul cin
cinal.

E vorba de gestație, e 
vorba de acumulare, e vor
ba de așteptare ?...

într-un anume fel, des
pre fiecare-n parte.

într-un anume fel, doar; 
pentru că determinanta 
principală este alta : cin
cinalul trecut este cel în

rență pe plan industrial, a 
cărui structură socială este 
dominată și numericește și 
prin conținut de către pro
ducătorii de bunuri mate
riale.

Efort însemnat al locui
torilor ei și al țării întregi, 
industrializarea Devei în
seamnă așezarea ei alături 
de Hunedoara, de localită
țile Văii Jiului și cele din 
Apuseni. înainte ea doar 
le dirija și le administra. 
Acum, cu demnitatea celui

mai 
tent, 
zent,
Pentru orinduirea noastră, 
bazată pe muncă, pe pro
ducții realizate la înaltele 
coordonate ale revoluției 
tehnico-științifice, noțiu
nea de centru administra
tiv „în exclusivitate" dis
pare. Dinamica dezvoltării, 
creșterea necontenită a ros
tului și ponderii clasei 
muncitoare transformă via
ța socială a oricărei așe-

înainte, sau concomi- 
sau îl trăiesc în pre- 
toate localitățile țării.

zări, 
duce 
bine, 
folos 
tate.

Ce 
de roman-frescă, traversînd 
cu acțiunea sa o bună par
te a veacului nostru, poate 
oferi o asemenea transfor
mare cum au trăit zeci 
dintre orașele țării — de 
la mici citadele ale unei 
burghezii rapace și nepro
ductive, la centre ale unei 
vieți politice revoluționare 
și. de aici, la marile așe
zări ale performantelor in
dustriei moderne !...

Deva este doar unul 
dintre ele. tot așa cum ar
hitectul Cornel Florea este 
doar unul dintre cetățenii 
ei, care s-au realizat odată 
cu orașul. Dar ce frumoa
să dialectică leagă desti
nul individului de cel al 
așezării sale !...

Pornisem din 
menționat mai 
casa de cultură 
mentele 
lemnului 
transpuse de arhitect în

obligînd-o la a pro- 
cit mai mult, cit mai 

cu cit mai concret 
pentru întreaga socie-

subiect impresionant

centrul 
înainte : 
cu ele- 

de tradiție ale
nostru cioplit

(Continuare in pag. a IlI-a)

Importante cantități 
de materiale 

de construcții peste plan
Colectivul Combinatului de 

lianți și materiale refractare din 
Turda a realizat de la începutul 
anului și pină în prezent o pro
ducție suplimentară de peste 11,3 
milioane Ici, concretizată, prin
tre altele, în 29 700 tone ciment, 
2 800 tone var, 3 398 tone pia
tră de gips vandabil ș.a. De
pășirea substanțială a producției 
a permis cimentiștilor turdeni 
să livreze cantități suplimentare 
la export, planul la acest capi
tol fiind depășit cu .34 la sută. 
Izvorul acestor succese constă, 
în special, în folosirea cu indici 
superiori a agregatelor și uti
lajelor din dotare. (Alexandru 
Mureșan).

JOCURILE 
OLIMPICE 
DE VARĂ

• Corespondentă 
Montreal 
rezultate 
111-a).
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• Clasamente, 
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■FAPTUL; 
I divers; Insămînțarea celei de-a doua culturi
| „Epopee" i

în... lemn

I
 Ernest Zoltan, decorator la 

l.C.S. Alimentara din orașul

Bistrița, este și un pasionat 
sculptor in lemn. Una dintre 

I lucrările sale, care impresio
nează prin proporții și ingenio
zitate, este intitulată „Epopeea 

[munților Bistriței". Elementele
specifice peisajului montan bis- 
trițean, speciile principale de 
arbori și flori, animalele și păsă- 

Irile care populează pădurile 
județului (cerbi, urși, lupi, 
mistreți, jderi, riși, fazani, co- 

Icoși de munte) au fost întrupa
te în originale sculpturi execu
tate în lemn masiv de stejar, 
la care E.Z. a trudit, cu miga- 

Ilă și iscusință, mai mulți ani la 
rind. Curios este că aceste 
sculpturi sint funcționale, in- 

Itrucit ele sint realizate sub for
mă de mobilier : scrin, birou, 
dulap, scaun cu spătar, fotolii, 

Icandelabru. Cu alte cuvinte, o
încăpere cu toate cele trebuin
cioase, inspirată din marea carte 
a naturii.

I După 50
de ani

i
I
I
I
I 
I
I
I 
I

Coordonate ale muzicii

I Citind frumoasa scrisoare a- 
dresată rubricii noastre de către 
„un grup de inițiativă și orga- 

|nizare“, am dat curs rugămin
ții semnatarilor de a reproduce 
acest anunț : „Absolvenții fos
tei Școli normale din Satu-Ma- 

Ire, promoția 1926, care a dat in- 
vățămintului românesc mulți 
dascăli de valoare, împrăștiați 

Iacum în toate colțurile țării,
sint rugați să vină la revederea 
după o jumătate de secol. Ei 

Ipot să ia legătura cu colegul 
lor Ion Anania din Satu-Mare, 
str. Albinei 44“. Ciți vor răs
punde la catalog ? Semnatarii

! scrisorii sint optimiști. Mai ales
că și-au propus ca viitoarele 
revederi să fie din zece în zece 

- ani. Noi le dorim să se revadă 
și peste altă jumătate de veac.

I
I
I
I
I
I

Concomitent cu acțiunile 
ce se întreprind pentru 
încheierea grabnică a sece
rișului, pentru strîngerea 
rapidă a întregii recolte de 
cereale, în toate județele se 
depun eforturi susținute în 
vederea însămînțăriî unor 
suprafețe cit mai mari cu 
culturi succesive. După cum 
se știe, pentru a se obține 
cantități suplimentare de 
legume și furaje au fost 
luate măsuri ca după recol
tarea cerealelor păioase, pe 
terenurile eliberate — în 
suprafață de circa 1.2 mili
oane de hectare — să se in- 
sămînțeze a doua cultură. 
Este vorba, în principal, de 
porumb pentru boabe și 
masă verde, alte plante fu
rajere, precum si 40 000 
hectare cu legume — ma
zăre, fasole, castraveți, ră- 
dăcinoase și altele. Aceste 
culturi au fost amplasate, 
cu prioritate, pe terenurile 
amenajate pentru irigat, 
astfel încît după semănat să 
se poată aplica prima udare.

în cele măi multe unități 
agricole, munca la recoltarea 
cerealelor a fost organizată 
în flux . continuu. — seceriș, 
balotarea paielor și elibera
rea terenului — ceea ce a 
permis ca, în timp scurt, să 
se treacă la semănatul cul
turilor succesive. Ca urma
re. pînă ieri seară au fost 
însămințate 826 000 hectare, 
din care 38 500 hectare cu 
legume. în întreprinderile 
agricole de stat a fost însă- 
mințată o suprafață cu 11 
la sută mai mare decît cea 
prevăzută inițial. Trebuie

arătat că în cooperativele 
agricole această lucrare este 
mai intîrziată, realizîndu-se 
pînă acum numai 65 la sută 
din suprafețele prevăzute. 
Insămînțarea culturilor suc
cesive este rămasă în urmă 
mai ales în cooperativele 
agricole din județele Olt, 
Teleorman, Tulcea, amin
tind doar pe cele situa
te in zona I, unde recol
tarea griului a început mai 
devreme. Această situație 
se. datorește îndeosebi în- 
tîrzierii cu care sint elibe
rate terenurile de paie. In 
cooperativele agricole din 
județul Olt. suprafața de pe 
care s-a strîns recolta re
prezintă 90 000 hectare, dar 
din acestea doar pe cmca 
48 000 hectare s-a făcut ba
lotarea paielor. Iată de ce 
este necesar ca acum toate 
utilajele disponibile, toți 
locuitorii satelor să lucreze 
la eliberarea terenului.

Terminarea grabnică a se
mănatului este prima con
diție de care depinde obți
nerea de producții eît maî 
mari la culturile succesive. 
Timpul este înaintat șl. de 
aceea, se impune ca în a- 
ceste ultime zile ale lunii 
iulie să se facă un efort 
hotărît, să se muncească cu 
răspundere pentru a se în
cheia semănatul culturilor 
succesive pe toate terenu
rile prevăzute.

Obținerea unor recolte 
mari la culturile succesive 
este condiționată. în mare 
măsură, de executarea la 
timp și de bună calitate a

STADIUL ÎNSĂMÎNȚĂRIÎ CULTURII A DOUA la data de 29 iulie a.c. Cifrele înscrise în 
cerc reprezintă suprafața însdmînțatâ, în procente, în cooperativele agricole de 

producție din județul respectiv

lucrărilor de întreținere a 
culturilor. în ultimele zile a 
plouat in cea mai mare 
parte a țării, ceea ce permi
te ca pe. terenurile respec
tive semințele să încol
țească foarte repede. Acolo 
unde solul nu a fost în

deajuns de umezit, trebuie 
să se aplice neîntîrzia* 
udări cu norme de apă co
respunzătoare. Bineînțeles, 
în toate unitățile, pe mă
sură ce plantele cresc, va 
trebui să înceapă prășltul 
acestor culturi.

Există condiții ca în acest 
an să se obțină producții 
mari la culturile succesive. 
Pentru aceasta se cere să 
se încheie repede semăna
tul și să se treacă apoi cu 
toate forțele la executarea 
lucrărilor de întreținere.

Alimentația publică în anii următori

I
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Un drum 
de pomină
Pini nu de mult, șoseaua O- 

brejița—Șihlea, din județul 
Vrancea, era numai gropi. 
Gropi cit roata carului. Dacă 
vreunul din edilii primăriei 
s-ar fi nimerit să fie pe drum 
in momentul în care trecea 
(cum trecea) un autovehicul, 
apoi ar fi trebuit să-și pună un 
kil de vată in urechi spre a 
nu auzi cele proferate de șofer. 
In sfirșit, cineva s-a gindit că a 
sosit vremea să lichideze gro
pile cu pricina. Dar, în loc să 
le astupe, a venit cu nefericita 
idee de a transforma drumul 
in... arătură.

Măcar de-ar fi fost și insă- 
mînțat. Că tot a venit vre
mea culesului. Pină una, al
ta, a devenit spaima șoferilor 
și moartea mașinilor. Chiar să 
nu se găsească prin toată Vran
cea un rulou compresor ?

Scrisoare 
deschisă

Un grup de tineri din Valea 
Mare-Pravăț, județul Argeș, ne 
trimite o cronică rimată, pe 
care ne roagă s-o expediem, 
sub formă de scrisoare deschi
să, directorului căminului cul
tural din comună. în cronica 
amintită, tinerii se „pling“ că 
pe la ei activitatea cultural-ar- 
tistică „e grozavă, e sublimă, 
dar lipsește cu desăvîrșire". Ci
tăm din misiva lor : „Dragul 
nostru, drag director t Nu știm 
dacă ați aflat / C-am ajuns in 
fruntea... cozii / Și la joc, și la 
cintat. / N-avem cor șl n-avem 
teatru, / Nici brigadă-n Valea 
Mare, / Dar avem cămin cu fir
mă / Înnegrită de uitare".

îndeplinind rugămintea tine
rilor semnatari ai cronicii rima
te de mai sus, fie-ne îngăduit 
să le trimitem și noi o scrisoa
re deschisă, parafrazîndu-i : 
Dragii noștri, dragi flăcăi / Nu 
știm dacă ați aflat / Că nu pică- 
artiști din cer / Nici la joc, nici 
la cintat. / Dați fuguța la direc
tor / Ștergeți firma de uitare / 
Și vă faceți cor și teatru l Și 
brigadă-n Valea Mare.

Trei și 
toți trei...

Toți trei sint tineri și toți trei 
din Bocșa, județul Caraș-Seve- 
rin. Primul : Mircea Munteanu, 
de profesie sudor. A părăsit 
munca și a început să ducă o 
viață parazitară. Al doilea : 
Radu Vasile, fără ocupație ; de 
patru ori i s-au oferit tot ati- 
tea locuri de muncă și a refu
zat. Al treilea : Ștefan Vasile, 
fără ocupație. Cei trei „tăietori 
de frunză la clini” — cum ii 
numește corespondentul nostru 
voluntar, Ion Rotărescu, mun
citor la întreprinderea de con
strucții metalice din Bocșa — 
au săvîrșit o tîlhărie la dru
mul mare. Aținînd calea munci
torilor forestieri C. Mihai și V. 
Drimuș, i-au buzunărit de toți 
banii pe care-i aveau la ei, bani 
agonisiți prin munca lor cinsti
tă. Dar „tăietorii de frunză" 
(mai bine s-ar fi făcut tăietori 
de lemne în pădure) n-au apu
cat să se bucure prea mult de 
prada lor, pentru că au fost 
prinși de miliție și arestați. Șe 
spune că i-a dat de gol pălăria 
pe care O luaseră de la unul 
din forestieri. „Oricum, în fața 
operativității miliției — ne 
scrie corespondentul voluntar — 
jos pălăria
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Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteil"
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Progresul unei culturi 
artistice nu poate fi 
realizat fără o evalua
re exactă și un continuu 
examen critic al tutu
ror manifestărilor ce-i 
sint proprii. Tradiția 
cu valorile ei ferme 
trebuie păstrată mereu 
vie în contextul unor 
forme legate permanent 
de fluxul continuu al 
vieții oamenilor. Iar 
modalitățile de artă ce 
definesc reînnoirile să
răspundă în mod efi
cient funcțiunilor com
plexe pe care i le încre
dințează societatea so
cialistă în deschiderile 
ei spre viitor — iată în
țelesul esențial al orien
tărilor izvorîte din ex
punerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la 
Congresul educației po
litice și al culturii so
cialiste, din întreaga 
desfășurare a acestui 
important forum. Iar a- 
devărata viață a acestor 
reînnoiri nu se va afir
ma decît în condițiile 
unei ample prezențe 
sociale. Căci misiunea
creatorului și aportul 
interpretului sint în
dreptate, prin natura 
lor, în sensul percepe
rii artei, a receptării ei 
de către societate. Și 
deoarece circuitul este 
continuu, societatea 
este cea care formulea
ză necesitățile sale de 
frumos și adevăr pe 
care arta urmează să le

tarea lui Anatole Fran
ce.

Sint acestea adevăruri 
care justifică atașamen
tul față de popor al ma
rilor artiști din toate 
timpurile. Și. în aceeași 
măsură, ele definesc ro
lul activ al artei de tot
deauna în viața popoare
lor, în luptele, nădej
dile și izbînzile lor, în 
năzuințele lor neîncetate 
spre mai bine. însuflețit 
de idealurile libertății 
naționale și sociale, re
voluționarul C. A. Ro- 
setti chema poporul la 
luptă prin intermediul 
cîntului : „Cîntați ro
mâni, cîntați I, căci ade
sea un cîntec este de
ștul să facă pe un om 
nemuritor și o națiune 
fericită — adesea un 
cîntec a fost mai tare 
decît armii întregi ! Cîn- 
tați dar. și precum cîn- 
tecul rîndunelei anunță 
primăvara, tot astfel 
cintecele noastre să ne 
anunțe primăvara unui 
viitor mai fericit". În
treg secolul al XIX-lea 
va reflecta o artă muzi
cală adînc înrădăcinată 
în viața și frămîntările 
poporului nostru. Cînte- 
ce și coruri numeroase 
punctează marile seisme 
ale epocii, începînd cu 
răscoala lui Tudor și 
continuînd pînă în mo
mentele cuceririi inde
pendenței și ale înfiin
țării primului partid al 
clasei noastre muncitoa
re.

Unul dintre capitolele Pro
gramului privind producția 
și desfacerea către popu
lație a bunurilor de con
sum, în perioada 1976—1980, 
se referă la dezvoltarea ali
mentației publice. întrucât 
este vorba de un sector de 
mare interes cetățenesc, în. 
care se desfac anual măr
furi alimentare de zeci de 
miliarde de lei. am solici
tat de la Ministerul Comer
țului Interior date supli
mentare referitoare la di
recțiile de dezvoltare a ali
mentației publice în urmă
torii cinci ani.

Ministerul de resort, di
recțiile comerciale județene 
și întreprinderile de ali
mentație publică de pe în
treg teritoriul țării au luat 
măsuri ca. pînă in anul 
1980. volumul preparatelor 
ciilinare, in raport cu alte 
produse vindute in restau
rante. să crească cu cel pu
țin 70 la sută. în această 
perioadă, principalele bău
turi care se vor vinde în 
unitățile de alimentație 
publică (indiferent de cate
gorie) vor deveni,,conform 
sondajelor făcute, berea jși 
răcoritoarele. Este vorba, 
așadar, de o schimbare e- 
sențială în orientarea aces
tui sector comercial.

Va continua, în mod sus
ținut, reorganizarea localu
rilor de consum, acțiune 
începută anul trecut, insis- 
tîndu-se în toate județele 
pe deschiderea unor uni
tăți cerute de consumatori, 
cu pronunțat profil culinar: 
restaurante cu autoservi

re. cofetării, patiserii-plă- 
cintării-simigerii, localuri 
familiale, birturi, unități 
specializate pentru desfa
cerea produselor lactate, 
bufete de incintă.

O atenție deosebită va fi 
acordată extinderii — in. 
funcție de cerere — a uni
tăților și secțiilor de tip 
„gospodina". Se prevede, de 
pildă, ca valoarea mărfuri
lor vîțidutie prin acest țip 
de unități să fie în anul 
1980 de 3,3 ori mai mare 
decît cea realizată în 1975. 
O altă cale de desfacere a 
produselor alimentare o va 
constitui extinderea rețelei 
de cantine și cantine-res- 
taurant . în toate centrele a- 
glomerate. platforme indus
triale, întreprinderi, școli, 
facultăți ș.a.m.d. în acest 
scop. Ministerul . Comerțu
lui Interior, Centrocoop și 
ministerele ale căror între
prinderi au cantine vor lua 
măsuri pentru extinderea 
capacităților de servire e- 
xistente. .pentru amplasarea 
noilor cantine cit mai a- 
proape de locul de muncă. 
Astfel, într-un viitor a- 
propiat, vor fi date în folo
sință cetățenilor, numai în 
sistemul comerțului de 
stat, încă 65 de cantine cu 
aproape 100 000 de locuri, 
58 de microcantine (canti
ne de atelier), peste 200 de 
puncte comerciale de in
cintă și 100 de secții „gos
podina" atașate cantinelor 
restaurant, z

Sporirea numărului de 
cantine este, firește, un

fapt bine venit, dar care 
nu rezolvă de la sine pro
blema creșterii numărului 
de abonați. O sarcină prin
cipală care revine Direcții
lor comerciale județene și 
întreprinderilor de alimen
tație publică este aceea de 
a acorda cea mal mare a- 
tenție îmbunătățirii calită
ții mîncărurilor, diversifi
cării meniurilor, astfel in
cit — așa cum, prevede 
studiul de dezvoltare a ali
mentației — cantinele să 
servească zilnic, la alegere, 
cel puțin trei meni uri. 
plus unul dietetic.

în legătură cu diversi
ficarea preparatelor culina
re. aflăm că, în perioada 
imediat următoare, direc
țiile de specialitate ale 
Ministerului Comerțului 
Interior, Centrocoop și Mi
nisterului Turismului, con
comitent. cu:. extinderea și 
reprofilarea unităților- de 
consum, vor lua măsuri 
pentru lărgirea gamei sor
timentului culinar din toa
te localurile publice. Se va 
urmări însă, din capul lo
cului, structura preparate
lor culinare pentru evita
rea excesului de grăsimi și 
hidrocarbonate. în schimb, 
se va îmbunătăți conținutul 
mîncărurilor în proteine și 
vitamine. Ca urmare, în 
toate unitățile alimentației 
publice, inclusiv în canti
ne, vor fi preparate, într-o 
măsură mai mare, mîncă- 
ruri din carne de pasăre, 
de pește, paste făinoase, 
ouă, legume. Porn.i.ndu-se

de la ideea că bucătăria 
românească poate oferi, 
practic, sortimente de o 
foarte mare diversitate, se 
va urmări cu mai multă 
consecvență crearea „per
sonalității" localurilor de 
consum, care va trebui să 
se reflecte nu în firmă, ci 
în conținutul meniurilor și 
specialităților culinare ofe
rite populației. La loc de 
cinste în cele mai multe 
unități de consum vor «ta, 
precum ana fost informați, 
mîncărurile cu specific lo
cal, tradiționale. Pentru di
versificarea producției ali
mentare și alcătuirea rețe
telor și tehnologiilor de 
fabricație, M.C.I. va înfiin
ța, pînă la sfîrșitul acestui 
an, un laborator de crea
ție și experimentări de 
produse noi pentru alimen
tația publică.

i Am putea continua cu e- 
numerarea măsurilor luate 
recent de Ministerul Co
merțului Interior— în con
formitate cu programul 
privind producția și des
facerea bunurilor de con
sum — pentru perfecțio
narea sectorului de alimen
tație publică. Multe din ele 
se referă la igienizarea lo
calurilor, la pregătirea ca
drelor, la dotările cu utilaje 
comerciale. încheiem însă 
aici în speranța că efectul 
lor îl vom resimți cît mai 
curînd, în toate localurile 
de consum public.

Gh. GRAURE

0 adresă utilă 
pentru bucureșteni

In holul caseî de bilete a Să
lii Palatului Republicii Socia
liste România, cooperația de 
consum a înființat o agenție 
prin 'care se pot reține, din 
timp, locuri la unitățile sale tu
ristice, care — după cum se știe 
— sint amplasate în cele mai 
pitorești zone ale tării, oferind 
condiții bune de cazare și masă, 
în orice anotimp.

Tot la această agenție se vor 
putea obține informații și se vor 
putea face comenzi pentru 
produsele ce se desfac de 
către UNIVERSALCOOP „Co
merțul prin corespondență". 
Este cunoscut că această uni
tate a cooperației de consum 
expediază la domiciliul solicț- 
tanților diferite mărfuri: obiec
te de uz casnic, articole de 
sport-turism, produse cosme
tice, îmbrăcăminte etc., plata 
făcindu-se la primirea coletu
lui.

De asemenea, cei ce doresc 
să apeleze la serviciile unității 
„Cartea prin poștă" a coopera
ției de consum, pentru a-și 
procura cărți de beletristică și 
de specialitate sau. pentru reți
nerea unor lucrări editoriale în 
curs de apariție, se vor putea 
adresa pentru orice informații 
tot la agenția din holul casei de 
bilete a Sălii Palatului, care 
este deschisă zilnic între orele 
10,00—18,00, telefon 14 S2 09.

îndeplinească.
O adevărată constela

ție de idei și afecte iz- 
vorite astfel din viață 
generează opere de artă 
și o analoagă constela
ție însuflețește pe au
ditor în momentele de 
trăire artistică, după 
cum scrie un luminat 
sociolog al artei. într-a- 
devăr, fiecare moment 
în circuitul continuu al 
fenomenului muzical în
semnează o chintesen
ță a gîndurilor și sen
timentelor ce animă pe 
rind compozitorul, in
terpretul, publicul audi
tor. Ele se reduc toate 
la „propriile noastre 
gînduri pe care .poetul 
te face să cînte în noi" 
— penitru a relua cuge

E o istorie realizată cu 
mijloacele artei impli
cate în social, care tră
iește vie, fie în tezaurul 
anonim al cîntecului 
folcloric, fie în creațiile 
unor deschizători de 
drumuri care, prin avîn- 
tul militant al gîndirii 
lor, s-au înscris cu cinste 
în istoria social-politică 
a României moderne.
„Hora Unirii" de Flech- 
tenmacher, „Mama lui 
Ștefan cel Mare" de G. 
Dima, „Pe-al nostru 
steag" de C. Porumbes- 
cu. „Constantin Brînco- 
veanu" de I. Mureșanu 
sint adevărate manifeste
ale luptei 
culturale, 
uverturile 
cvartetele,

politice si 
Alături de 

naționale, 
sonatele și

concertele instrumentale 
ale unor F. Caudella, G. 
Ștefănescu sau C. Dumi
trescu, scrise în epoca 
Războiului de indepen
dență, constituie un re
pertoriu de aur, pe care 
avem datoria de a-1 pro
mova neîncetat. Este re
pertoriul ce va constitui, 
alături de arta contem
porană obiectul unui 
concurs republican de 
interpretare, pe care 
conservatorul „G. Dima" 
din Cluj-Napoca îl pro
pune. pentru anul jubi
liar 1977, studenților in
stituțiilor noastre de în- 
vățămint superior muzi
cal.

La rîndul lor, compo
zitorii clujeni, care s-au 
străduit să alcătuiască 
un caiet de cîntece co
rale patriotice și prelu
crări ale folclorului nou, 
în pregătirea Congresu
lui educației politice și 
al culturii socialiste, sînt 
hotărîți să arate că, de
parte de a reprezenta 
un moment izolat și fes
tiv. această colecție este 
continuarea unei activi
tăți creatoare neîntre
rupte pe care compozi
torii din întreaga țară 
au închinat-o reperto
riului cu tematică pa
triotică al corurilor pro
fesioniste sau amatoare. 
Corurile lui S. Todută 
și M. Eisikovici. G. Jo- 
dal. T. Jarda, A. Mar
kos, W. Demian, C. Ță- 
ranu, V. Herman, E. Te- 
renyi. F.’Junger sau D. 
Voiculescu reprezintă 
doar o parte din creația 
de acest gen a compo
zitorilor clujeni, care, 
pînă la cei mai tineri, 
ca V. Timariu sau A. 
Pop, cultivă cu dăruire 
o artă inspirată din 
viața celor mulți, răs- 
punzînd necesităților lor 
spirituale.

Creația compozitorilor 
noștri reprezintă astfel 
materializarea gîndurilor 
și sentimentelor celor 
mal fierbinți ale mase
lor muncitoare din țara 
noastră, momente ale 
identificării creației ar
tistice cu viața de fiece 
zi a societății.

Romeo 
GHIRCOIAȘU

Magazinul „Crinul" șl hotelul turistic „Parc" se numârâ printre noile 
construcții ce întregesc peisajul urban al Alexandriei

Foto : Mircea Lasnio

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu dobîndâ și cîștiguri în autoturisme emise de unitățile C.E.C. din 
țară care au cîștigat cite un autoturism „Dacia-1 300" la tragerea la sorți pentru trimestrul II 1976

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii

Nr. 
cri.

Numărul 
libretului 

de economii I

1. 717-1-38892
2. 704-25-1041
3. 735-177-3977
4. 717-1-68568
5. 710-113-19066
6. 723-201-1200
7. 723-103-13688
8. 742-1-3085
9. 724-1-26641

10. 752-230-229
11. 715-254-93
12. 735-1-51606
13. 732-1-62696
14. 709-211-2231
15. 738-1-5080
16. 715-1-159749
17. 716-215-10465
18. 717-227-1138
19. 719-209-4616
20. 741-201-34339
21. 734-1-41946
22. 736-212-39394
23. 743-1-41706
24. 737-1-1217
25. 704-1-3633
26. 701-1-12176
27. 735-1-31482
28. 732-1-36336
29. 709-1-114192
30. 710-1-34116
31. 715-1-146322
32. 716-1-87344
33. 717-1-88439
34. 719-201-17735
35. 741-201-10926
36. 734-1-22812
37. 736-212-20692
38. 723-135-1661
39. 747-1-30550
40. 753-1-13468
41. 701-1-3802
42. 706-1-4052
43. 701-200-2315
44. 701-201-7067
45. 701-410-226
46. 702-1-44511
47. 702-1-71109
48. 702-1-88002
49. 702-218-1870
50. 752-205-3607
51. 735-1-24073
52. 735-1-48610
53. 735-1-63253
54. 735-243-52
55. 703-1-3144
56. 703-1-36479
57. 703-126-166
58. 703-201-3722
59. 703-203-5458
60. 706-164-723

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul | 
libretului 

de economii I
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii I
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii

61. 732-1-24895
62. 732-1-58735
63. 732-1-76952
64. 732-207-777
65. 705-1-7394
66. 718-210-613
67. 707-211-910
68. 709-1-45713
69. 709-1-76215
70. 709-1-96435
71. 709-1-111277
72. 709-208-5077
73. 709-217-14222
74. 709-337-28
75. 724-104-29610
76. 724-141-922
77. 745-202-2381
78. 708-1-28071
79. 708-209-6676
80. 710-1-7485
81. 710-1-30885
82. 713-325-136
83. 733-201-12085
84. 728-201-6449
83. 710-119-2996
86. 710-120-16125
87. 710-140-7
88. 715-1-62318
89. 715-1-98009
90. 715-1-123039
91. 715-1-142396
92. 715-1-157495
93. 715-207-1479
94. 718-1-15193
95. 754-1-18252
96. 754-1-36997
97. 711-102-12943
98 716-1-5472
99. 716-1-49248

100. 716-1-70030
101. 716-1-84399
102. 716-215-6928
103. 716-203-6947
104. 742-206-1299
105. 719-514-607
106 748-1-20218
107. 748-204-3394
108. 712-921-41
109 717-1-47083
110. 717-1-70419
111. 717-1-85423
112. 717-218-513
113. 713-102-9139
114. 713-194-13125
115. 724-1-26386
116. 751-1-6488
117. 749-1-18459
118. 730-1-5922
119. 731-1-8935
120. 719-1-23877

121. 719-201-12195
122. 715-617-317
123. 719-203-16458
124. 711-1-697
125. 717-183-565
126. 727-1-42701
127. 727-1-65517
128. 727-235-5576
129. 762-255-139
130 763-203-3020
131. 718-211-327
132. 741-201-31479
133. 741-213-1001
134. 756-1-3650
135. 756-206-1025
136. 718-325-76
137. 750-1-37244
138. 750-211-21009
139. 750-214-1057
140. 750-216-661
141. 734-1-13608
142. 734-1-39238
143. 703-619-141
144. 740-1-24793
145. 746-1-12393
146. 714-1-4178
147. 719-131-552
148. 736-1-52977
149. 736-1-78427
150. 736-1-95256
151. 736-212-11436
152. 736-212-36773
153. 736-279-13000
154. 736-202-21739
155. 736-269-2736
156. 704-523-8475
157. 741-1-28152
158. 741-220-126
159. 710-621-982
160. 758-206-1999
161. 723-103-13850
162. 743-1-33731
163. 743-1-68174
164. 743-1-90702
165. 743-1-107038
166 743-1-119853
167. 743-209-10158
168 745-201-716
169. 745-2-21211
170. 725-529-190
171. 747-1-27615
172. 722-206-82
173. 755-202-4704
174. 755-201-3714
175. 727-137-11170
176. 752-1-35504
177. 752-1-59855
178. 752-1-74116
179. 752-208-451
180. 728-1-13261
181 753-1-8288

182. 757-1-5968
183. 705-227-14
184. 739-1-18558
185. 739-205-3793
186. ,723-1-14425
187. '723-208-792
188. 701-271-1289
189. 719-212-8520
190. 701-254-285
191. 701-141-2905
192. 702-1-32388
193. 702-1-63989
194. 702-1-83038
195. 702-204-1586
196. 702-223-1310
197. 735-1-10267
198. 735-1-41752
199. 735-1-59192
200. 735-196-1302
201. 713-1-8423
202. 703-1-29290
203. 703-1-46859
204. 734-201-2275
205. 703-809-20311
206. 706-102-8085
207. 706-616-325
208. 732-1-50568
209. 732-1-72002
210. 732-202-1577
211. 732-204-3432
212. 705-203-1693
213. 707-1-11337
214. 709-1-29256
215. 709-1-68548
216. 709-1-90429
217. 709-1-106989
218. 709-201-4961
219. 709-217-6206
220. 709-218-7331
221. 724-104-21704
222. 724-104-41317
223. 721-251-2412
224. 708-1-22221
225. 708-1-37254
226. 713-324-367
227. 710-1-25764
228. 710-232-442
229. 733-1-1939
230. 722-123-1930
231. 710-113-16299
232. 710-120-8119
233. 710-138-1723
234. 715-1-45259
235. 715-1-87769
236. 715-1-116212
237. 715-1-136826
238. 715-1-152908
239. 715-1-165731
240. 718-1-9337
241. 754-1-1319
242. 754-1-32659

243. 711-102-868
244. 711-216-1397
245. 716-1-39826
246. 716-1-64086
247. 716-1-80120
248. 716-209-3261
249. 716-352-51
250. 742-1-11709
251. 742-207-538
252. 748-1-11576
253. 748-1-31479
254. 748-202-5162
255. 717-1-36822
256. 717-1-63906
257. 717-1-81160
258. 717-207-868
259. 713-101-731
260. 713-194-6471
261. 724-1-20554
262. 738-256-481
263. 749-1-11270
264. 724-206-3
265. 750-208-1034
266. 719-1-15945
267. 719-217-2937
268. 719-207-1759
269. 719-203-11074
270. 711-205-6183
271. 707-204-1514
272. 727-1-31260
273. 727-1-59724
274. 727-1-75252
275. 748-209-512
276. 726-804-101
277. 711-207-4028
278. 741-201-24958
279. 741-212-8618
380. 744-206-43
281. 756-1-19756
282. 706-201-8884
283. 750-1-31048
284. 750-211-11114
285. 750-211-33648
286. 750-201-6703
287. 745-1-13506
288. 734-1-33578
289. 734-207-1063
290. 740-1-20099
291. 728-422-201
292. 746-204-496
293. 710-204-1459
294. 736-1-40961
295. 736-1-71696
296. 736-1-90410
297. 736-69-1254
298. 736-212-31151
299. 736-279-4907
300. 736-202-16247
301. 736-258-1859
302. 704-417-517
303. 741-1-20741

304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.

741-9-807 
758-218-291 
758-1-13777 
723-103-7902 
743-1-14760 
743-1-58947 
743-1-84299 
743-1-102158 
743-1-116088 
743-208-390 
743-209-22496 
745-2-13528 
745-113-103 
747-1-22658 
712-202-3052 
725-215-603 
755-364-2 
755-209-273 
752-1-18829 
752-1-53857 
752-1-70209
752- 203-1198 
728-1-6139 
711-403-251
753- 205-1674
704- 1-14623 
739-1-12471 
739-217-767 
723-1-4462 
723-201-1400 
716-1-3017 
701-1-12311 
715-615-327
701- 203-8329
723- 533-182
702- 1-9643 
702-1-52707 
702-1-76113 
702-1-91214 
702-219-409
702- 108-5367 
735-1-31625 
735-1-52885 
735-177-848 
735-400-2326
703- 1-16256 
703-1-40708 
703-254-2615 
703-809-12407 
703-203-9305
706- 164-6376 
732-1-36507 
732-1-64403 
732-1-80085 
758-213-2067
705- 1-14591 
72t-210-938
707- 410-26 
709-1-55547 
709-1-82119 
709-1-100440 
709-1-114259 
709-212-1158 
709-217-18391
724- 104-1024 
724-104-34737 
721-1-4239
708- 1-9966 
708-1-31919

373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
127.

479.
430.
431.
432.
433.
134.
435.
436.
437.
438.
439.
440.

I 441.

708-215-2268 
710-1-16270 
710-1-34191 
738-1-6283
733- 201-18184 
710-113-3836 
710-119-10259
710- 120-20031 
715-1-6975 
715-1-72520 
715-1-104562 
715-1-128406 
715-1-146409 
715-1-160678
715- 207-5823
718- 205-5122 
754-1-24728 
754-203-5837
711- 102-17551
716- 1-23082 
716-1-55425 
716-1-73948 
716-1-87417 
716-215-11598
716- 203-10540 
724-601-3552 
736-210-4851 
748-1-25282
748- 266-993
717- 1-17562 
717-1-54039 
717-1-74616 
717-1-88511 
717-260-44
713- 102-14471 
724-1-7141
724- 1-29920
714- 119-246
749- 1-22492
730- 207-88
731- 263-399
719- 1-27734 
719-201-17825
715- 708-1645 
711-203-3505 
711-1-7870 
727-1-9782 
727-1-49816 
727-1-69672 
722-201-1561
725- 1-2582 
763-203-6945 
741-201-11200 
741-201-35449 
704-616-238 
756-1-12042 
756-228-180
750- 1-13246 
750-1-4074T 
750-211-26794 
754-205-4815
745- 1-6680
734- 1-22994 
734-1-42952 
740-1-10439 
702-613-533
746- 1-17320 
714-1-9102 
736-1-18633

442. 736-1-60893 505. 706-314-1053 568. 727-1-70398
443. 736-1-83435 506. 705-1-15691 569. 722-201-2428
444. 736-1-98505 507. 707-1-2300 570. 725-1-4601
445. 736-212-20843 508. 720-203-1152 571. 763-210-1046
446. 736-212-40367 509. 709-1-57284 572. 741-201-13234
447. 736-449-4 510. 709-1-83310 573. 741-201-36094
448. 736-208-4672 511. 709-1-101230 574. 744-1-2633
449. 719-725-203 512. 709-1-114862 575. 756-1-13345
450. 741-1-2998 513. 709-212-2318 576. 706-201-1108
451. 741-1-32498 514. 709-217-19091 577. 750-1-16625
452. 758-201-5529 515. 724-104-6099 578. 750-1-41338
453, 758-1-3058 516. 724-104-35655 ’ 579. 750-211-27788
454. 721-258-419 517. 721-1-5549 580. 754-205-5424
455. 723-135-1754 518. 708-1-11865 581. 745-1-7795
456. 743-1-44609 519. 708-1-32603 582. 734-1-24365
457. 743-1-74340 520. 708-215-3276 583, 734-1-43594
458. 743-1-95311 521. 710-1-17528 584. 740-1-11765
459. 743-1-110786 522. 710-1-34834 585. 702-809-277
460. 743-202-1754 523. 738-1-6919 586. 746-1-18126
461. 743-209-16071 524. 733-201-19090 587. 714-1-9697
462. 745-263-332 525. 710-113-6470 588. 736-1-22349
463. 745-2-25497 526. 710-119-11150 589. 736-1-62296
464. 747-1-12527 527. 710-120-20656 590. 736-1-84348
465. 747-1-30621 528. 715-1-14320 591. 736-1-99175
466. 737-1-3156 529. 715-1-74722 592. 736-212-22297
467. 755-202-10192 530. 715-1-106104 593. 736-212-41014
468. 755-206-217 531. 715-1-129379 594. 736-202-1813469. 727-137-14939 532. 715-1-147197 595. 736-208-6116
470. 752-1-43489 533. 715-1-161262 596. 719-731-276471. 752-1-63981 534. 718-328-163 597. 741-1-6347472. 752-201-7783 535. 718-205-6132 598. 741-1-33200473. 752-227-613 536. 754-1-25935 599. 758-201-6668474. 728-1-16658 537. 754-203-7195 600. 758-1-5342475. 753-1-13567 538. 711-102-18252 601. 723-102-3615476. 704-1-6284 539. 716-1-25238 602. 723-135-2604477. 728-119-256 540. 716-1-56645 603. 743-1-46207478. 739-1-21779 541. 716-1-74707 604. 743-1-75705479. 708-214-396 542. 716-1-88006 605. 743-1-96218480. 723-1-19212 543. 716-215-12260 606. 743-1-111451481. 723-215-265 544. 724-519-316 607. 743-207-2038482. 701-1-13332 545. 724-601-4411 608. 743-209-17073483. 718-615-693 546. 736-210-5910 609. 723-418-71484. 701-203-92G3 547. 748-1-26112 610. 745-2-26306485. 701-135-1304 548. 748-276-42 611. 747-1-14061486. 702-1-13551 549. 717-1-20460 612. 747-225-58487. 702-1-54003 550. 717-1-55313 613. 737-1-4094488. 702-1-76888 551. 717-1-75374 614. 755-202-10994489. 702-1-91853 552. 717-1-89112 615. 726-414-149490. 702-219-1608 553. 717-267-216 616. 727-155-902491.
492.

702-111-307
735-1-32817

554.
555.

713-102-15264
724-1-9561 617. 752-1-44847

493. 735-1-53722 556. 724-1-30518 618. 752-1-64777
494. 735-177-2877 557. 714-417-23 619. 752-201-8477
495. 702-501-470 558. 749-1-23133 620. 752-232-74
496. 703-1-18214 559. 718-231-209 621. 728-1-17221497. 703-1-41549 560. 731-283-95 622. 753-1-14343498.
499.

703-254-3530 
703-809-13723

561.
562.

719-1-28373
719-201-18704

623. 704-1-7709
500. 703-223-41 563. 715-714-959 624. 728-506-200
501. 706-164-7026 564. 711-203-4562 625. 739-1-22349
502. 732-1-38578 565, 711-1-8474 626. 709-615-480
503. 732-1-65413 566. 727-1-13100 627. 723-1-20041
504. 732-1-80682 567. 727-1-51249 628. 723-1-19677

Titularilor libretelor de economii cu dobîndă și cîștiguri în auto
turisme emise de unitățile C.E.C. din municipiul București li s-au 
acordat printr-o tragere la sorți separată, care a avut loc la 26 iu
lie a c., 170 de autoturisme „DACIA 1300". Lista oficială a libretelor de 
economii ieșite cîștigătoare la această tragere la sorți s-a publicat 

I în ziarele „Scînteia" și „România liberă" din 28 iulie a.c.
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Tovarășului MAO TZEDUN
Președintele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez

Tovarășului HUA KUO-FEN
Premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze

Profund impresionați de gravele urmări ale puternicului cutremur ce 
a avut loc in zona Tangșan-Fengnan din provincia Hopei — și care a pro
vocat mari pierderi de vieți omenești și daune materiale — dorim ca in 
numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului 
de Stat, Guvernului Republicii Socialiste România, poporului român și al 
nostru personal, să vă exprimăm dumneavoastră. Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, Comitetului Permanent al Adunării Naționale 
a Reprezentanților Populari și Consiliului de Stat ale Republicii Populare 
Chineze, poporului chinez și populației din zona sinistrată cele mai profunde 
sentimente de simpatie și compasiune, iar familiilor îndoliate condoleanțele 
noastre sincere.

Vă asigurăm de întreaga noastră solidaritate în eforturile pe care le 
depuneți pentru lichidarea grabnică a efectelor calamității seismice ce s-a 
abătut asupra țării dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru

al Guvernului Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele Republicii Columbia și al meu personal, vă mulțumesc pen
tru amabilul mesaj transmis cu prilejul Zilei noastre naționale.

La rîndul meu, adresez Excelenței Voastre cordiale salutări.

ALFONSO LOPEZ MICHELSEN
Președintele Republicii Columbia

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Vă adresez multe mulțumiri pentru amabilul mesaj de felicitare transmis 
eu prilejul numirii mele în calitate de prim-ministru.

Vă transmit urările mele de sănătate pentru dumneavoastră personal și 
de bunăstare și prosperitate pentru poporul român.

MUDAR BADRAN
Prim-ministru

al Regatului Hașemit al Iordaniei

STABILIREA DE RELAȚII IA NIVEL DE AMBASADA 
INTRE ROMANIA Șl REPUBLICA SEYCHELLES

Republica Socialistă România și 
Republica Seychelles, animate de 
dorința de a dezvolta relații de prie
tenie si colaborare între cele două 
țări și popoare, au hotărît să stabi
lească relații diplomatice la nivel de 
ambasadă, la data de 30 iulie 1976. 
Ambele guverne își exprimă convin

Adunare festivă consacrată 
Zilei insurecției naționale cubaneze
Joi după-amiază, la Brăila, a avut 

îoc o adunare festivă, consacrată ce
lei de-a 23-a aniversări a asaltului 
asupra cazărmii Moncada — Ziua in
surecției naționale cubaneze. Au luat 
parte Dumitru Bălan, prim-secretar 
al Comitetului județean Brăila al 
P.C.R., președintele Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular jude
țean, reprezentanți ai organelor loca
le de partid și de stat, numeroși oa
meni ai muncii din întreprinderile și 
instituțiile orașului.

Erau prezenți, de asemenea, mem
bri ai Ambasadei Republicii Cuba la 
București.

Luînd cuvîntul, tovarășul Marcel 
Andreescu, prim-secretar al Comite
tului municipal Brăila al P.C.R., pre
ședintele Consiliului municipal al 
Frontului Unității Socialiste, a sub
liniat că oamenii muncii din ju
dețul Brăila, alături de întregul nos
tru popor, se bucură din toată inima 
de realizările obținute de poporul 
frate cubanez în construcția socialis
tă : Este un prilej de satisfacție — a 
■șpus el — să constatăm că relațiile 
de prietenie frățească și solidaritate 
militantă, de întrajutorare tovără
șească și de colaborare dintre parti
dele, statele și popoarele noastre cu
nosc o evoluție pozitivă pe multiple 
planuri, în interesul ambelor țări si 
popoare, al cauzei unității țărilor so
cialiste, mișcării comuniste și munci
torești internaționale, al progresului 
■li păcii în lume. Momentele de în

Cu prilejul aniversării Zilei Armatei 
Populare Chineze de Eliberare

Joi seara, la Casa Centrală a Ar
matei a avut loc o adunare festivă 
consacrată celei de-a 49-a aniversări 
a Zilei Armatei Populare Chineze de 
Eliberare, la care au participat ge
nerali, ofițeri, maiștri militari și sub
ofițeri din garnizoana București.

Au fost prezenți Li Tin-ciuan, am
basadorul R.P. Chineze în Româna, 
si membri ai Ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de gene- 
ral-locotenent Ion Hortopan, prim- 
adjunct al ministrului apărării na
ționale și șef al Marelui Stat Ma

■ ■ ■ ■ El ■ ■

Deva -frescă a acestui timp
(Urmare din pag. I)
beton cu acea măiestrie 
care evită orice rezonanță 
calpă, piața cu dale de 
marmură in mijlocul că
reia se ridică bronzul aus
terului rege dac, bulevar
dul larg ce se deschide ca 
un omagiu urbanistic adus 
cetății de deasupra, un ho
tel asemănător acelor fru
moase construcții ale lito
ralului și un magazin uni
versal puțind să concureze 
multe dintre frumoasele 
aupermagazine europene, 
datorat unui coleg foarte 
tînăr al arhitectului Florea, 
arhitectul Stanciu.

Pornisem din acest cen
tru, deci, spre industriile 
care înconjoară orașul : la 
vest, întreprinderea mi
nieră și centrala electrică 
Mintia. La est, marea în
treprindere de prefabricate 
din beton și ceramică și 
țesătoria de mătase, la 
nord, Fabrica de ciment 
Chișcădaga.

Cuprinzind orașul în- 
tr-un larg arc de cere, pe 
cit de diverse pe atit de 
moderne și de puternice 
în ramura lor. aceste in
dustrii vitalizează orașul 
conferindu-i o prezență ac
tivă pe harta economică a 
țării, dar, în același timp, 
garantîndu-i o înflorire și 
O dezvoltare rapidă, în co

gerea că aceasta va contribui la dez
voltarea prieteniei și cooperării intre 
cele două țări și popoare, la promo
varea unor noi relații bazate pe res
pectul deplin al independenței și su
veranității naționale, a cauzei păcii 
și înțelegerii în lume.

semnătate istorică în cronica rela
țiilor de prietenie româno-cubaneze 
le-au constituit intîlnirile și con
vorbirile rodnice dintre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Fidel 
Castro. înțelegerile stabilite au 
impulsionat puternic și au ridicat la 
un nivel superior prietenia româno- 
cubaneză, colaborarea multilaterală 
dintre țările și popoarele noastre.

A luat ap,oi fuvintul Humberto 
Castello, ambasadorul Republicii 
Cuba la București, care a trecut în 
revistă succesele obținute de poporul 
țării sale, sub conducerea partidului 
comunist, a guvernului revoluționar, 
a hotăririlor și sarcinilor primului 
congres al P.C. din Cuba în edifi
carea societății socialiste.

în țara mea — a spus vorbitorul — 
se cunosc bine hotăririle Congresului 
al XI-lea al P.C.R.. este cunoscută 
intensa participare a maselor munci
toare în elaborarea și îndeplinirea 
sarcinilor de dezvoltare economico- 
socială in vederea ridicării bunăstării 
materiale și spirituale a patriei so
cialiste române.

Dorim să transmitem poporului 
român, partidului său comunist și 
guvernului român un călduros salut 
din partea partidului comunist, al 
guvernului și al poporului cubanez, 
și să spunem din toată inima „Tră
iască prietenia militantă dintre parti
dele noastre comuniste, dintre po
poarele noastre prietene".

(Agerpres)

jor, care a rostit un cuvint de salut. 
Despre semnificația evenimentului a 
vorbit Li Iun-ci, atașatul militar, 
aero și naval al R. P. Chineze la 
București. .

Participanții la adunare au vizio
nat a.poi o expoziție de fotografii și 
un film artistic puse la dispoziție de 
Ambasada chineză.

Cu ocazia aceleiași aniversări, ata
șatul militar, aero și naval al R. P. 
Chineze la București s-a întâlnit. re
cent, cu militari dintr-o unitate a 
armatei noastre. (Agerpres).

lectivele lor, discuțiile care 
se poartă conduc toate 
spre problematica eferves
centă a unei orînduiri mo
derne, bazată pe oameni 
luminați, în mintea cărora 
problemele producției pe 
care o 'realizează se leagă 
implicit de cele ale rostu
lui lor social. La întreprin
derea de prefabricate dis
cutăm despre criteriile de 
promovare a tinerilor mun
citori, despre afirmarea 
lor in viața socială, despre 
contribuția pe care ei o aduc 
la dezvoltarea și înfrumu
sețarea întregului oraș. La 
fabrica de țesături din 
mătase, dotată cu utilajele 
cele mai moderne, proble
ma importantă este apor
tul intelectual al fiecă
rei muncitoare în fața 
mașinii la care lucrează, 
problema unei munci ac
tive și creatoare pentru 
folosirea perfecționatelor 
utilaje care reclamă oa
meni cu studii medii. în 
gindirea cărora „rutina 
unei stereotipii de mișcare 
de tip Ford", cum ii place 
directorului să se exprime, 
este de neconceput. Tot 
pici, privind întinsul din 
jurul fabricii, aflat încă în 
amenajare, discutăm des
pre frumusețea ansamblu
rilor de locuințe, terenurile 
de sport, piscina, parcul

și toate cele cite vor mai 
apărea. La Mintia, pe ma
lul Mureșului, în imensa 
hală pe patru etaje unde 
oamenii ce circulă printre 
agregate par mărunți de 
tot, ne dăm seama cît de 
mari și de puternici sînt 
numai atunci cînd consta
tăm că munca lor s.e mă
soară în acea enormă pu
tere instalată de 840 me
gawați, care, în aprilie 
1977, va ajunge la 1 050. La 
Chișcădaga, problemele sînt 
multiple pentru că aici, in
tr-un amplu peisaj indus
trial întins pe kilometri și 
ridicat masiv pe mai multe 
sute de metri, urmează 
darea in funcțiune a uneia 
din cele mai mari fabrici de 
ciment din țară. Iar la în
treprinderea minieră, pe 
platforma de unde vin și 
pleacă spre adîncuri trenu
rile minerești, la ora schim
bului, discutăm despre ra
portul dintre cercetare și 
producție: aici se practică o 
cercetare operativă, făcută 
paralel cu producția prin 
mijloacele proprii ale uni
tății, executîndu-se și per- 
fecționîndu-se diverse a- 
gregate cu care această 
întreprindere bine gospo
dărită se autodotează.

Am citat numai cîteva 
dintre problemele pe care 
le găsești în plină dezba

Vizita delegației 
Partidului Comunist Irakian

în perioada 24—29 iulie a.c., dele
gația Partidului Comunist Irakian, 
condusă de Thabit Habib Al-Ani, 
membru al Biroului Poliție al C.C. 
al P.C.I., care, la invitația C.C. al 
P.C.R., efectuează o vizită în țara 
noastră, a avut convorbiri la Comi
tetul municipal Constanța al P.C.R., 
și a vizitat obiective economice și so
ciale din județele Constanța și Bra
șov.

Joi după-amiază, delegația Parti
dului Comunist Irakian a fost primi
tă de tovarășul Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C, al P.C.R.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de informații cu privire la 
activitatea celor două partide și dez
voltarea pe mai departe a relațiilor 
româno-irakiene.

La primire a participat tovarășul 
D. Turcuș, membru al Colegiului 
Central de Partid, adjunct de șef de 
Secție la C.C. al P.C.R.

Cronica zilei
în ziua de 29 iulie a.c., la sediul 

Asociației de Drept Internațional și 
Relații Internaționale a avut loc o- 
masă rotundă la care Otto Leberl, 
președintele Oficiului austriac de in
venții de la Viena, a vorbit despre : 
„Aplicarea Convenției europene pri
vind brevetele", expunere bazată pe 
principiile conținute în Actul final al 
Conferinței de la Helsinki.

Au luat parte profesori universi
tari, ingineri și membri ai conduce
rii Oficiului de stat pentru invenții 
și mărci.

De asemenea, a participat dr. 
Franz Wunderbaldinger, ambasado
rul Austriei la București.

★
'Joi a sosit la București Petar Da- 

nailov Hristov, noul ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Repu
blicii Populare Bulgaria în Republica 
Socialistă România.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a primit o telegramă de 
mulțumire din partea ministrului re
lațiilor externe al Republicii Colum
bia, Indalecio Lievano Aguirre, pen
tru mesajul de felicitare adresat cu 
prilejul zilei naționale a acestei țări.

★
Ambasadorul Republicii Federale 

Germania, Erwin Wickert, a oferit, 
joi seara, o recepție cu ocazia în
cheierii misiunii sale în țara noastră. 
Au luat parte Bujor Almășan, minis
trul minelor, petrolului și geologiei, 
Emil Nicolcioiu, ministrul justiției, 
Constantin Oancea, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Roman 
Moldovan, președintele Camerei de 
Comerț și Industrie, personalități ale 
vieții științifice și culturale, scriitori 
și ziariști.

Au fost prezenți șefi ai unor mi
siuni diplomatice și alți membri ai 
corpului diplomatic.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a primit o telegramă de 
mulțumire din partea ministrului re
lațiilor externe al Republicii Hondu
ras, Roberto Palmas Galvez, pentru 
felicîtărițe transmise . cu ocazia nu
mirii Sale In această'fuheție. '

Cu prilejul apropiatei sărbători a 
Zilei naționale a Confederației Elve
țiene. joi a avut loc în Capitală o 
seară culturală organizată de Insti
tutul român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea.

La manifestare au participat mem
bri ai conducerii I.R.R.C.S., reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne și Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

Au fost prezenți Thomas Wernly, 
însărcinatul cu afaceri a.i. al Elve
ției la București, și membri ai am
basadei.

Cu acest prilej prof. dr. Ion Geor
gescu a conferențiat despre „Aspecte 
din Elveția de ieri și azi". în con
tinuare au fost prezentate filme do
cumentare elvețiene. (Agerpres).

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 31 

iulie, 1 și 2 august. In țară : Vreme re
lativ răcoroasă, îndeosebi în jumătatea 
de nord-vest a țării. Cerul va prezenta 
înnorări mai accentuate în primele zile 
cînd vor cădea ploi locale, îndeosebi 
sub formă de aversă. Apoi precipita
țiile vor deveni izolate. Frecvent, la 
începutul intervalului, se vor produce 
descărcări electrice și, izolat, va că
dea grindină. Vînt predominant din 
nord-vest cu intensificări trecătoare. 
Minimele vor fi cuprinse între 10 și 18 
grade, local mai coborîte în primele 
nopți în jumătatea de nord-vest a țării, 
iar maximele între 20 și 30 de grade. în 
București : Vremea în general instabi
lă, la începutul intervalului, se va ame
liora treptat. Cerul va fi temporar no- 
ros. Vor cădea averse de ploaie înso
țite de descărcări electrice și intensifi
cări trecătoare de vînt în primele zile. 
Temperatura va fi relativ scăzută la 
începutul perioadei, apoi va crește ușor.

tere vizitînd aceste între
prinderi. Dar sînt de ajuns 
pentru a configura profi
lul de preocupări ce carac
terizează viața socială a 
Devei de astăzi. Preocu
pări specific muncitorești, 
ale unei clase muncitoare 
avansate, cum a evoluat 
ea în. societatea noastră. 
Un univers larg și funciar- 
mente patriotic de preocu
pări moderne, ale unor oa
meni moderni, pasionați 
de actul creației lor socia
liste.

în acest context, și nu
mai în acest context, arta 
arhitecturii lui Cornel Flo
rea, fiu al acestui oraș și, 
în același timp, ctitor con- 
tem;x>ran al lui alături de 
ceilalți cetățeni, s-a putut 
desăvirși în opere care o 
vor păstra peste timp. El 
este artistul ; artistul 
care ar fi putut imagina 
oricind lucrări precum cea 
care 11 consacră. Dar fără 
toată această întreagă evo
luție socialistă a orașului 
său. fără înalta conștiință 
muncitorească la care Deva 
a ajuns — demnă produ
cătoare de bunuri materia
le — imaginația n-ar fi 
prins niciodată concretețe.

Superb subiect de ro- 
man-frescă, traversînd cu 
acțiunea sa o bună parte 
a veacului nostru.

JOCURILE OLIMPICE
DE VARĂ

Mai sînt două zile...
• Pînă acum, cel mai mare număr de medalii din istoria 
participării noastre olimpice • Evident, se putea 
și se poate mai mult • Kojak despre Nadia Comăneci: 
„Este o foarte mare stea — steaua Jocurilor Olimpice*

E limpede că lotul repre
zentativ al României va de
păși sensibil, ca număr de 
medalii, realizările de la 
oricare dintre edițiile olim
pice precedente. Sportivii 
noștri au cucerit pină as
tăzi 16 medalii, dar acestui 
număr i se vor adăuga cu 
siguranță simbătă seara alte 
5, ciștigate de acum de bo
xerii români — de altfel, 
și ei cu cea mai bună cifră 
de-a lungul olimpiadelor. 
Și șanse mai sînt... Deci, în 
ansamblu, considerînd cla
sarea pe primele trei locuri, 
lotul olimpic românesc do
vedește ascensiunea neîn
treruptă a sportului din țara 
noastră — rezultat direct al 
generosului sprijin pe care 
îl primește din partea sta
tului și a partidului.

Se impun, totuși. încă de 
pe acum măcar două ob
servații cu caracter generai. 
Întîi, realizările olimpice 
puteau fi și mai mari, aici 
la cea de-a 21-a Olimpiadă, 
dacă toate formațiile diferi
telor federații de sport și-ar 
fi adus contribuția așteptată 
— și, trebuie să adaug după 
cele văzute, pe deplin po
sibilă — la sporirea tezau
rului nostru de medalii. Dar 
formațiile de tir, canotaj, 
handbal feminin, chiar și de 
scrimă și. pare-se, de atle
tism s-au prezentat sub 
nivelul cerut de marea com
petiție mondială, nu au 
fost deloc punctuale la în- 
tilnirea cu promisiunile 
formulate pe parcursul ul
timilor doi ani.

CLASAMENTE, REZULTATE
DUPĂ 11 ZILE de întreceri și 136 

de probe disputate, CLASAMENTUL 
PE PUNCTE al Jocurilor Olimpice 
de la Montreal, alcătuit de agenția 
„A.D.N.", se prezintă astfel :

1. U.R.S.S. 560 puncte
2. R. D. Germană 482
3. S.U.A. 437,75
4. R. F. Germania ’ '212,5 »> ;
5. Bulgaria 116

” ■" ■6. Japonia 115
7. ROMANIA 115 »>
8. Polonia 106 »»
9. Ungaria 99

10. Italia 88
11. Canada 82 »r
12. Marea Britanie 79
13. Cehoslovacia 65
14. Franța 46,25
15. Suedia 43
16. Finlanda 42 »>
17. Australia 40,75 »
18. Olanda 37
19. Iugoslavia 35 »♦
20. Norvegia 17

CLASAMENTUL PE MEDALII
1. U.R.S.S. 33 31 23
2. R.D.G. 30 19 18
3. S.U.A. 22 26 19
4. R.F.G. 9 7 11
5. Bulgaria 5 7 7
6. Japonia 5 4 7
7. Polonia 4 3 6
8. Ungaria 4 1 6
9. ROMANIA 3 6 7

10. M. Britknie 3 4 4
11. Finlanda 3 2 0

LUPTE LIBERE
A treia reuniune a cuprins 

miercuri seara meciuri din turul 
doi, sportivii români obținînd cîteva 
frumoase victorii. La cat. 74 kg 
M. Pireălabu l-a învins la puncte pe 
M. Toma (Ungaria), iar la cat. 82 kg 
V. lorga a cîștigat prin descalificare 
meciul cu libanezul Faddoul. în li
mitele cat. 90 kg S. Morcov a dis
pus la puncte de cubanezul B. Mor
gan. L. Simon (peste 100 kg) a cîș
tigat prin descalificare întîlnirea cu 
L. Morales (Cuba). La cat. 100 kg, 
bulgarul Kostov a dispus prin tuș 
de E. Panaite, caro a fost eliminat 
din concurs.

ATLETISM
Brazilianul Joao de Oliveira (cu 

16.81 m) și sovieticul Viktor Saneev 
(16,77 m) au realizat cele mai bune 
rezultate în calificările probei de 
triplusalt. Atletul român Carol Cor- 
bu s-a calificat, de asemenea, pen
tru finală cu o săritură la limita 
baremului : 16,30 m.

A doua semifinală a probei de 
100 m garduri femei, realergată în 
cursul dimineții de ieri, a revenit 
sovieticei Tatiana Anisimova, Va-

• LA ORAȘTIE se desfășoa
ră „Săptămîna culturii și edu
cației socialiste", care cuprinde 
o seamă de manifestări reunite 
sub genericul „Orăștie — vatră 
de cultură românească". în acest 
cadru, la Grădiștea de munte, 
tinerilor din întreprinderi care 
lucrează pe șantierul arheologic 
li s-a prezentat evocarea istorică 
„Din coasta Daciei străbune" la 
care și-au dat concursul conf. 
univ. dr. Hadrian Daicoviciu și 
arheologul Eugen Iaroslavschi. 
în program mai sînt prevăzute 
simpozioane, mese rotunde, ex
puneri pe teme de politică in
ternă și externă a partidului și 
statului nostru, seri cultural- 
educative, expoziții, parăzi ale 
portului popular. • AGENDĂ 
HARGHITEANA. La Miercurea 
Ciuc și Odorheiu-Secuiesc, ce
naclul redacției „Ifjpmunkas", 
in cooperare cu comitetul jude
țean U.T.C. a susținut spectacole 
cultural-educative, cuprinzind 
un montaj literar axat pe 
tema principalelor momente de 
muncă și luptă comună ale 
românilor și maghiarilor de pe

A doua observație priveș
te direct medaliile de aur. 
Sigur, se poate întîmpla să 
nu cucerești totdeauna pri
mul loc chiar dacă valoa
rea iți dă dreptul să speri 
la aceasta. Totuși, nu nu
mai despre adversari pres
tigioși vine vorba în cazuri 
de nereușită, mai sînt și 
deficiențele proprii, al că
ror efect, combinat cu cali
tatea înaltă a contracandi- 
daților olimpici, conduce la

declarațiile handbaliștilor 
noștri transmise prin radio 
— că și lor le vine greu, 
foarte probabil mai greu 
decit nouă, susținătorii lor.

Citeva cuvinte despre 
boxeri. A fost și este foar
te greu, aici pe ringul din 
Montreal. Joi seara, rînd 
pe rind, i-am chemat pe-ai 
noștri în sala de interviuri, 
fiindcă aici aceasta este 
singura cale pentru a pu
tea sta de vorbă cu ei.

Corespondentă din Montreal

nerealizarea deplină. Pro
babil, astfel au stat lucru
rile cu formația de lupte 
greco-romane și, mai ales, 
cu vestita noastră echipă 
de handbal masculin, de a- 
tîtea ori campioană mon
dială...

Evident, noi, acum, îi 
prețuim și-i stimăm la fel 
pe handbaliști, chiar dacă 
s-au oprit Ia medaliile de 
argint. îi îndrăgim tot atit 
de mult, cu căldura inimi
lor noastre de susținători ai 
sportivilor români de elită 
internațională, pentru că 
ne-au produs nenumărate 
satisfacții. Totuși, neajunsu
rile trebuie criticate des
chis chiar și atunci cînd 
vine vorba de mari și re- 
putați sportivi — tocmai ca 
un semn de grijă și-de dra
goste fată de evoluția lor. 
Trebuie să vă spun însă — 
dacă nu ați auzit cumva

Victor Zilberman a venit 
primul, obosit, cu fața tu
mefiată, ca după o bătaie 
de film. Adversarul, pro
babil un om din port, ju
decind lucrurile după fe
lul complet neregulamentar 
de a boxa (portoricanul 
Santos), l-a lovit repetat 
cu upercuturi mult sub 
centură și cu capul, provo- 
cindu-i chiar răni. Totuși, 
el. Victor, e mai degrabă 
vesel decit supărat : „Sînt 
bucuros că spre sfirșițul 
carierei mele cîștig o me
dalie olimpică. Mă bucur 
că le fac celor de acasă o 
plăcere și că am îndreptă
țit încrederea celor ce 
m-au trimis să lupt aici, la 
Montreal". Simion Cuțov 
pare să fi uitat de me
ciurile precedente ; tempe
rament excelent in ase
menea ocazii, el se și re
laxează. Nu îi este gîndul

leria Bufanu-Ștefănescu calificln- 
du-se și ea pentru finală.

Finala probei — disputată după- 
amiază — a fost cîștigătă de Johanna 
Schaller (R.D. Germană) care obți
ne medalia de aur cu timpul de 
12”77/100. Pe următoarele două 
locuri : sovieticele Tatiana Anisimo
va- și Nartalfă ‘Lebedeva. înregiȘtrăte 
eu 12778/100 șl, respectiv; 12”90/U». 
'Valeria Buî&hii-Ștefănesc£t‘ s-a ' cla
sat pe locul 7 Cu timpul de 13”35/100.

Pentru finala probei feminine de 
1 500 m plat s-au calificat Ulrike 
Klapezynski (R.D.G.), Nikolina Ste- 
reva (Bulgaria), Ludmila Bra- 
ghina (U.R.S.S.). Gunhild Hoffmei- 
ster (R.D.G.), Tatiana Kazankina 
(U.R.S.S.), Nina Holmen (Finlanda), 
Ellen Wellmann (R.F.G.) și Gabriella 
Dorio (Italia) — primele patru din 
semifinalele disputate ieri. Natalia 
Mărășescu a ratat calificarea.

„LEGENDE OLIMPICE" 
Computere și oameni

Anticul Homer, orbul cel a toate văzător, ne asigură că toate întîm- 
plările Troiei fuseseră aranjate, in prealabil, pînă la detalii, de zei. 
Astfel, marii Olimpului ne apar ca un colectiv de scenariști sui generis 
sau de programatori ai unor peripeții concepute in funcție de con
juncturi, de formația, caracterul și forța personajelor, de talentul, de 
experiența și de idealurile lor etc, Și toate aveau să se intimple 
aidoma prevederilor, spune Honier... „Aranjatorul" actualei Olimpiade, 
ni se spune, a fost computerul cel infinit mai știutor decit zeii. Și 
totuși...

—Si totuși, tabela e- 
lectronică n-a putut 
consemna senzaționa
la notă de zece ob
ținută de Nadia Co
măneci, computerul în
suși răminind fără re
plică in fața realității 
și puțind fi imaginat 
ca un statistician u- 
luit care se scarpină-n 
cap: „Numai la asta 
nu mă gindisem!..." 
(In virtutea acestei 
imagini, putem spune 
că românca Nadia a 
umanizat computerul).

...Si totuși, crono
metrai ultramodern al 
finalei la handbal mas
culin s-a oprit, in plină 
repriză, ca orice „Ros- 
coph patent" de pe 
vremea bunicilor. „Ca 
să sporească suspan
sul" — a spus un ci
neast. „O, timp, opreș- 
te-ți zborul!", a co

mentat un romantic. 
,.Ne-a stat ceasul !“. a 
zis un mucalit. Ori
cum, nici această de
fecțiune — cu tile! — 
n-o prevăzuse compu
terul. (Si nu pre
văzuse, desigur, nici 
ritmul, ca de ceas 
uman, al aplauzelor 
sacadate incurajind e- 
chipa fără noroc).

...Dar carambolul, la 
garduri, al Valeriei 
Stefănescu, intimplat, 
evident, spre a ne fi 
prelungite cu o zi e- 
moțiile? Dar poticni
rea, la potou, in cursa 
de 3 000 m obstacole, 
care i-a metamorfozat 
lui Frank Baumgartl, 
pe parcursul ultimilor 
40—50 de metri, posi
bilul aur in bronz ?... 
Dar marii favoriți 
ai atltor probe, ră
minind la coada co

Șî:i

aceste meleaguri ; un recital din 
creația poeților harghiteni, în 
limbile română și maghiară; 
transpunerea scenică a două lu
crări de Tomcsa Sandor; mu
zică variată, în interpretări di
verse, jocuri distractive etc. La 
Bălan au avut loc Concursul 
brigăzilor artistice de agitație 
și Festivalul-concurs al fanfare
lor minerești. Microstațiunea 
Bradul (Toplița) găzduiește 
festivalul de muzică ușoară 
„Bradul de argint". Continuă, in 
întreg județul, „Săptămina cul
turală a întreprinderii". • A- 
GENDA BISTRITEANA. La 
Reteag, Ciceu-Mihăești și Ci- 
ceu-Giurgeștl: simpozioane pe 
tema „Cetatea Ciceului, în con
textul luptelor poporului român 
pentru libertate și afirmarea 
ființei naționale". In școlile și 
grădinițele din Năsăud: lectora
tele cu părinți au cuprins con
ferințe, simpozioane și dezba

nici la Solomin, nici la Ho
ward Davis. In schimb, pe 
Alec Năstac îl preocupă o- 
pinia medicilor — plăgi și 
vinătăi s-au suprapus pe 
fața-i bărbătească. Pen
tru a-i distrage atenția de 
la preocuparea aceasta, îi 
arăt o uriașă fotografie din 
cotidianul „A la presse". 
Alee în prim plan, iar ad
versarul. căzut din pumn 
drept în cap, are picioa
rele în dreptul feței româ
nului. Mircea Simon — 
care în meciul cu puterni
cul Suvandjiev (Bulgaria), 
a lovit tot timpul celor 9 
minute — e zîmbitor. în
crezător, politicos și timid. 
Costică Dafinoiu e mîndru, 
deocamdată, de medalia de 
bronz ce și-a asigurat-o...

Prin mulțimea din sala 
de box — o figură foarte 
populară și mult aplauda
tă : Kojac. Mă apropii de 
polițistul newyorkez — în- 
tr-un fel coleg de breas
lă, fiindcă aici este și co
mentator de box al rețelei 
de televiziune americane 
A.B.C. — și-1 întreb : 
„Mister Kojac, erați și în 
sala „Forum", v-a plăcut 
Nadia Comăneci ? — „O,
mî-a plăcut foarte, foarte 
mult. Ea este o foarte mare 
stea — steaua jocurilor o- 
limpice". Poate voi avea 
ocazia să-l întreb pe „mis
ter Kojac" ce părere are 
despre boxerul român Si
mion Cuțov simbătă noap
tea, la Încheierea galei fi
nalelor 1

Valeriu MIRONESCU

TIR CU ARCUL
Competiția olimpică a continuat la 

poligonul din Joliette cu desfășura
rea întrecerilor de la distanta de 50 
și 30 m. în clasamentul general mas
culin conduce americanul Darrell 
Pace, (1 264 puncte), în concursul fe- 
mijț'.n, pfe'^rtmuTIoc se află.țjdgnn 
Ryon (S.U.A.). —, 1 217 puncte.

SCRIMĂ
Finala probei de spadă pe echipe 

se va disputa între formațiile R.F. 
Germania și Suediei. (în semifinale : 
R.F. Germania — Elveția 8—7, Sue
dia — Ungaria 7—6). în ultimele 
meciuri susținute in competiție, e- 
chipa României a obținut următoa
rele rezultate : 2—9 cu Elveția, 8—2 
cu Italia, 2—9 cu U.R.S.S. Formația 
română s-a clasat pe locul 6.

zilor, deși compu
terul le pronosticase 
reușita sigură?... Si 
exemplele ar putea 
continua.

Oricum, învățătura 
de căpătii cu care ne 
îmbogățește și această 
ediție olimpică numită 
a modernității absolu
te (laser intercontinen
tal, pluritransmisii sa- 
telitice piste rapide de 
apă, fotografii micro- 
nice etc.), este aceea 
că reacțiile și peripe
țiile omului avintat cu 
toată ființa lui in luptă 
nu pot fi programate. 
De altfel, tocmai de 
aceea întrecerile a- 
cestea sublime con
fruntă oameni tinzind 
către perfecțiune și nu 
roboți ultraperfpcțio- 
nați.

Petre DRAGU

teri privind educația copiilor și 
a tinerilor în lumina Congresu
lui educației politice și al cultu
rii socialiste. La Biblioteca oră
șenească, în ciclul „Medalioane 
Jiterar-muzicale": trei confe
rințe (cu diafilme și audiții mu
zicale) consacrate lui Mihai 
Emineseu, Veronicăi Micle și lui 
George Enescu. Comitetul jude
țean al femeilor a organizat un 
schimb de experiență privind 
activitatea cultural-educativă a 
comitetelor comunale ale femei
lor. • LA STEJARI, DRAGO- 
TEST1, TG. CARBUNESTI, PO- 
LOVRAGI (Gorj), au loc în
treceri cultural-artistice in ve
derea selectării celor mai va
loroase formații pentru partici
parea Ia festivalul cîntecului, 
jocului și portului popular din 
Gorj. Participă în concurs so
liști vocali și instrumentiști, 
grupuri vocale și de dansuri 
populare, formații instrumenta

Simion Cuțov, 
în finală

Am așteptat cu justificat interes, 
aseară, rezultatele din semifinalele 
turneului de box, semifinale la care 
au luat parte și cinci pugiliști ro
mâni. Prima știre sosită la redacție : 
Simion Cuțov l-a întrecut la puncte 
(decizie : 5—0) pe cunoscutul boxer 
sovietic Vasili Solomin, campion 
mondial la Havana, califfcîndu-se 
astfel pentru finala categoriei semi- 
ușoară, în care îl va intîlni pe învin
gătorul dintre americanul Davis și 
iugoslavul Rusevski. Campionul nos
tru și al Europei — ce și-a asigurat 
medalia olimpică de argint — are 
acum posibilitatea s-o obțină pe cea 
de aur.

La Montreal a fost pentru a treia 
oară cind Simion Cuțov s-a intîlnit 
cu Solomin. în anul 1973. la Belgrad, 
cu ocazia campionatelor europene, 
Simion Cuțov a cîștigat la puncte cu 
Solomin. Cei doi ași ai categoriei 
s-au întîlnit apoi cu ocazia primei 
ediții a campionatelor mondiale de la 
Havana (1974) cind Solomin, profitând 
de o neatenție a lui Cuțov. a învins 
prin k.o. în repriza a 2-a. Pentru 
Montreal, Simion Cuțov s-a pregătit 
intens, obținînd o meritată revanșă 
care-i permite să se califice In finala 
turneului olimpic.

în aceeași gală, Alee Năstac (la ca
tegoria mijlocie) nu a urcat în ring, 
fiind oprit de .medic — adversarul 
său, americanul Spinks, s-a calificat 
deci fără luptă — iar C. Dafinoiu a 
pierdut prin K.O. în fața semigreu
lui cubanez Soria.

Pînă la închiderea ediției de față a 
ziarului nu ne-au sosit rezultatele 
celorlalte două • semifinale în care se 
află angajați pugiliștii români : Vic-
tor Zilberman (la semi mijlocie, CU
Bachfeld din R.D. Germană) și
Mircea Simon (la grea, cu Hill din
Bermude),

Azi și mîine

Caiaciștii și canoiștii 
în luplă pentru 

medaliile olimpice
La caiac-canoe, sportivii noștri au 

participat ieri la seriile probelor pe 
distanța de 1 000 m. Patzaichin și 
Diba (la canoe și, respectiv, caiac 
simplu), Danilov—Simionov și Ser- 
ghei—Malihin (la canoe și. respectiv, 
caiac dublu), Eșeanu—Zafiu—Simio- 
cenco—Simionenco (la caiac 4) și-au 
asigurat dreptul de a concura in 
continuare, in semifinale (și sperăm 
și în finale) programate simbătă pe 
pista de apă din insula Notre Dame, 
întrecerile de ieri au reunit aprbaffe 

« 100 de echipaje, cele mai multe (2jț) 
fiind înscrise la caiac dublu.

în proba de canoe simplu Ivan 
Patzaichin a cîștigat prima serie, 
realizind și cel mai bun timp al zi
lei : 4T3”09/100. Pe locul doi in 
aceeași serie a sosit maghiarul 
Wichmann, cu 4T4”07/100. Tot pe lo
cul întîi s-a clasat echipajul de caiac 
patru, învingător in seria a treia cu 
timpul de 3’06”88/100. Pe locul doi — 
Australia (3T0”26/100),

Dar pină la întrecerile decisive de 
la 1 000 m, „flotila" noastră va fi 
prezentă, astăzi, la ultimele curse pe 
distanța de 500 m. Semifinalele — ce 
vor avea loc în cursul dimineții — 
vor reuni toate cele șase echipaje ro
mânești înscrise in concurs : două fe
minine (la caiac simplu : Maria Coz- 
ma-Mihoreanu și la caiac dublu : 
Agafia Orlov—Nastasia Nichitov) și 
patru masculine (V. Diba și I. Pat
zaichin, Serghei—Malîhin și Danilov— 
Simionov). Toate aceste echipaje por
nesc cu justificate șanse la califica
rea în finalele ce sînt programate, 
apoi, în cursul după-amiezii.

tv
PROGRAMUL 1

15,00 Avanpremiera zilei.
15,05 Emisiune în limba germană.
16.30 Jocurile Olimpice de vară.
19,00 Tragerea Loto.
19.10 îooi de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Revista economică TV.
20.30 Concursul național de muzică u- 

șoară — Mamaia ’76.
21.15 Jocurile Olimpice de vară.
22,00 24 de ore.
22.15 Jocurile Olimpice de vară.

PROGRAMUL 2
15,00 Festivalul-concurs de muzică cultă 

și dans clasic „Darclee“.
15.40 Publicitate.
15.45 vîrstele peliculei.
17,00 Telex.
17,05 Voie bună, cînt și joc — emisiune 

folclorică.
17,25 Bucureștiul necunoscut. Orașul 

văzut de George Călinescu (I).
17.40 Șah mat în 15 minute.
17,55 Prietenul credincios — producție 

a studiourilor britanice.
18,50 Arte vizuale.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Toate pînzele sus! (partea a II-a)«
20.45 Viața economică a Capitalei.
21,05 Telex.
21.10 Film artistic: ,.Sarea“ — produc

ție a studiourilor iugoslave.

le, rapsozi și cititori artistici de 
poezie populară. • AGENDA 
SUCEVEANA. „Zilele culturii 
bucovinene" au programat, la 
Cimpulung Moldovenesc, simpo
zionul „Permanente culturale in 
lupta pentru unitate națională, 
progres și civilizație", precum 
și șezătoarea cultural-artistică 
„Patriei un cînt de slavă". Bri
gada științifică din Șiret s-a 
întilnit cu oamenii muncii de la 
fabrica de tricotaje din locali
tate. La Solea se desfășoară 
etapa județeană a concursului 
ansamblurilor corale și grupu
rilor vocale. La Cașvnna a avut 
loc șezătoarea „Autenticitate și 
specific in portul popular"; s-a 
deschis expoziția de fotografii 
„Satul nostru — ieri și azi". 
• LA MUZEUL DE ARTA DIN 
CLUJ-NAPOCA a avut loc, in 
cadrul ciclului „Seri clujene", o 
dezbatere pe tema „Congresul 
educației politice și al culturii 
socialiste, călăuză in activitatea 
oamenilor muncii.

Corespondenții „Scînteii"
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„România sprijină cu fermitate lupta 
popoarelor africane împotriva politicii 
colonialiste, rasiste și de apartheid"

Cuvîntarea reprezentantului țării noastre în ședința 
Consiliului de SecuritateConsiliului

NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
examinează în prezent plîngerea 
Zambiei în legătură cu actele repe
tate de agresiune comise de regimul 
rasist din Africa de Sud. în ședința 
din 28 iulie au luat cuvîntul repre
zentanții Beninului, R. P. Chineze, 
Cubei, Egiptului, Liberiei, Madagas
carului, Zairului și României, precum 
și reprezentantul SWAPO — mișca
rea de eliberare națională a poporu
lui din Namibia.

Consiliul de Securitate, a arătat în 
cuvîntarea sa reprezentantul Româ
niei. ambasadorul Ion Datcu, nu tre
buie să rămînă indiferent cînd suve
ranitatea și integritatea teritorială a 
unui stat membru al O.N.U. sînt în
călcate. Este cu atît mai necesar ca 
O.N.U. să-și îndeplinească răspunde
rile cu cit victima actelor de agre
siune este un tînăr stat african care 
nu dispune de mijloace necesare 
pentru a se apăra singur.

Relevind că actele de forță împo
triva Zambiei au fost comise de A- 
frica de Sud folosindu-se de terito
riul Namibiei, teritoriu deținut ilegal 
de către R.S.A., care încalcă dreptul 
sacru al poporului namibian de a-și 
hotărî singur soarta, reprezentantul 
român a arătat că menținerea vesti
giilor colonialismului și a politicii ra
siste și de apartheid constituie o 
sursă permanentă de tensiune, de a- 
gresiune și de conflicte care pun în

și securitatea intema-pericol pacea 
țională.

Considerăm 
tantul român 
Consiliului de 
măsurile necesare pentru a 
capăt actelor de provocare 
de Africa de Sud împotriva țărilor 
africane, precum și politicii acestei 
țări prin care se încearcă înlocuirea 
dreptului cu forța. Consiliul de 
Securitate trebuie să ia poziție fără 
echivoc în favoarea respectării su
veranității și Integrității teritoriale a 
Zambiei și să-i acorde sprijinul ne
cesar pentru, a respinge actele de 
forță comise de regimul de la Pre
toria. Este necesar, de asemenea, 
ca O.N.U. să ia măsurile adecvate 
pentru a asigura exercitarea de că
tre popoarele din Africa australă, 
supuse oprimării coloniale și rasis
te, a dreptului lor sacru la autode
terminare, la independență și suve
ranitate națională.

în încheiere, ambasadorul român 
a reafirmat solidaritatea tării noas
tre cu țările africane care își apă
ră cu hotărîre și curaj dreptul lor 
inalienabil la existență independen
tă, precum și sprijinul ferm acordat 
de poporul român popoarelor din 
Africa australă care luptă pentru a 
se elibera de sub dominația colonia
lă și rasistă și a deveni membri cu 
drepturi depline ai comunității de 
națiuni independente.

— a spus reprezen-
— că este de datoria 
Securitate să ia toate

pune 
comise

MOSCOVA 29 — Corespondentul 
Agerpres transmite : La invitația to
varășului V.A. Kirillin, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Știință și Tehnică, o delegație 
română, condusă de tovarășul Ion 
Ursu, președintele Consiliului Na
țional pentru Știință și Tehnologie, 
face o vizită în Uniunea Sovietică.

La 29 iulie, tovarășul Ion Ursu a 
început convorbirile cu tovarășul 
V. A. Kirillin. într-o atmosferă de 
lucru, prietenească, au fost discutate 
aspecte actuale ale lărgirii colaborării 
și cooperării dintre România și Uniu
nea Sovietică in domeniile științei și

tehnologiei, care decurg din acordul 
încheiat pe perioada 1976—1980.

La convorbiri au participat Iuri 
Ovcinnikov, vicepreședinte al Acade
miei de Științe a U.R.S.S., și Gheor- 
ghe Badrus, ambasadorul României 
în Uniunea Sovietică.

în aceeași zi, tovarășul Ion Ursu a 
avut o întîlnire de lucru cu A. M. Pe- 
trosianț, președintele Comitetului de 
Stat al U.R.S.S. pentru folosirea 
energiei atomice.

Delegația a vizitat 
temperaturi înalte și 
chimie organică ale 
Științe a U.R.S.S.

Institutul de 
Institutul de 
Academiei de

Lucrările Congresului extraordinar

TOKIO 29 — Corespondentul Ager
pres transmite : La Tokio au conti
nuat, joi, lucrările celui 
XIII-lea Congres extraordinar 
Partidului Comunist din 
Șeful Secretariatului C.C. 
Tetsuzo Fuwa, a prezentat 
Comitetului Central pe 
proiectului de document pentru 
mendarea parțială a programului și 
statutului partidului. Tetsuzo Fuwa 
a subliniat că cei 15 ani care au tre
cut de la adoptarea Programului 
P.C.J. au demonstrat justețea și
clarviziunea liniilor de bază ale pro

de-al 
al 

Japonia, 
al P.C.J., 

raportul 
marginea 

a-

la
a

gramului, după care s-a referit 
semnificațiile amendării parțiale 
programului și statutului P.C.J.

în continuarea ședinței, Toshio 
Sakaki, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.J., a prezentat raportul asu
pra proiectului de document intitu
lat „Manifest asupra libertății și 
democrației". Vorbitorul a arătat că 
de la lansarea sa. la 2 iunie, acest 
proiect de document a contribuit la 
declanșarea în întreaga țară de am
ple mișcări de masă pentru redobin- 
direa sau cîștigarea unor drepturi și 
libertăți muncitorești.

Plenara C. C. al

DE PREIUIINDEN1
• BANANE DE TAȘ 

KENT. Un 
care, crescut 
rale, rodește 
ecuatoriale și 
totuși roade 
aflată în apropiere de orașul 
Tașkent, situat la aproximativ 
41 grade latitudine nordică. 
Performanța a fost realizată de 
țăranul uzbek Zainiddin Fah- 
riddinov, care, folosind mate
rialul săditor procurat de la o 
grădină botanică, a obținut, 
după o perioadă de șapte ani, 
prima recoltă de banane.

bananier, arbore 
în condiții natu- 
numai în zonele 
tropicale, a dat 
într-o grădină

Ordinea de zi provizorie a celei de-a XXXI-a sesiuni 
a Adunării Generale

Tn centrul preocupărilor — probleme majore 
ale vieții internaționale

NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres). 
— Recent, la Națiunile Unite a fost 
difuzată ordinea de zi provizorie a 
celei de-a XXXI-a sesiuni ordinare a 
Adunării Generale a O.N.U., ale că
rei lucrări vor începe la 21 septem
brie.

Pe agenda de lucru a sesiunii se 
află înscrise 119 puncte, concentrate 
în jurul problemelor majore care 
frămîntă lumea contemporană : res
pectarea normelor și principiilor de 
drept internațional în relațiile dintre 
state, întărirea păcii și securității in
ternaționale, înfăptuirea dezarmării, 
soluționarea conflictului din Orientul 
Apropiat — inclusiv rezolvarea pro
blemei palestinene — situația din 
Cipru, întărirea rolului O.N.U. în 
lume, cooperarea economică și tehni- 
co-științifică internațională, politici și 
programe relative la tineret, ches
tiunea Namibiei, problemele alimen
tației mondiale, mediul înconjură
tor etc.

Ca și în trecut, problematica dez- 
armării va deține o pondere însem
nată în cadrul lucrărilor sesiunii, atît 
prin numărul mare de puncte înscri
se la acest capitol al ordinii de zi 
(17), cît și prin importanța vitală 
pentru omenire a opririi cursei înar
mărilor. In acest sens, rețin atenția 
punctul privind creșterea rolului 
O.N.U. în domeniul dezarmării, la 
care țara noastră și-a adus o con
tribuție însemnată prin activitatea 
desfășurată în cadrul lucrărilor Co
mitetului special pentru studierea 
rolului O.N.U. în domeniul dezarmă
rii, precum și alte puncte privind în
făptuirea unor măsuri concrete, e- 
ficace, pentru realizarea obiectivelor 
Deceniului dezarmării, proclamat de 
O.N.U. la inițiativa României.

Agenda bogată dedicată probleme
lor dezarmării la viitoarea sesiune a 
O.N.U. vine să confirme încă o dată 
actualitatea și realismul programului 
de dezarmare propus de țara noastră, 
la ultima sesiune, în documentul pri
vind „Poziția României în probleme
le dezarmării, in primul rind ale 
dezarmării nucleare, și în instaura
rea unei păci trainice in lume".

Dezbaterile pe marginea probleme
lor economice ale apropiatei sesiuni 
a Adunării Generale includ teme de 
importantă majoră pentru comunita
tea internațională, cum sînt revizui
rea strategiei internaționale de dez
voltare pentru cel de-al doilea De
ceniu al dezvoltării, în lumina Pro-

gramului de acțiune privind instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale, 
și cooperării 
nale.

Ordinea de 
de asemenea, 
referitoare la 
știe, România

problemele dezvoltării 
economice internațio-

zi a sesiunii cuprinde, 
politicile și programele 
tineret. După cum se 
a fost inițiatoarea de

clarației din 1965 cu privire la pro
movarea în rîndurile tineretului a 
idealurilor de pace, respect reciproc 
și înțelegere între popoare, precum 
și a altor numeroase rezoluții adop
tate de Adunarea Generală urmă
rind amplificarea activităților și pre
ocupărilor O.N.U. în acest domeniu. 
Și în acest an. Adunarea Generală 
va examina propunerile prezentate 
de România și alte state menite să 
promoveze colaborarea internaționa
lă în asigurarea condițiilor de viață, 
muncă, învățămint și educație care 
preocupă tineretul din lumea în
treagă.

Tematica lichidării colonialismului 
și neocolonialismului va fi, prezentă 
pe agenda de lucru a sesiunii prin- 
tr-un număr de șapte puncte, dintre 
care rețin atenția, în pritnul rînd, 
problema Namibiei, chestiunea Rho- 
desiei și aplicarea Declarației pri
vind acordarea independenței țărilor 
și popoarelor coloniale. Ca membră 
a Consiliului O.N.U. pentru Namibia, 
România aduce o contribuție nemij
locită și în cadrul O.N.U. la sprijini
rea luptei mișcărilor de eliberare na
țională din teritoriile aflate încă sub 
dominație colonială, prin continuarea 
inițiativelor sale vizînd elaborarea 
de programe concrete de asistență 
multilaterală în favoarea mișcărilor 
de eliberare națională.

Pe linia preocupărilor pentru întă
rirea rolului și prestigiului Națiuni
lor Unite în lume, plenara Adunării 
Generale va relua dezbaterile pe 
marginea inițiativei românești pri
vind creșterea rolului O.N.U. și îm
bunătățirea Cartei, prin analizarea 
raportului comitetului special creat 
în acest sens.

Ideile 
avansat la 
Generale, 
României 
activității, 
lucru ale organizației, rețin în conti
nuare atenția, date fiind actualita
tea și viabilitatea propunerilor româ
nești vizînd democratizarea vieții 
O.N.U.

documentului românesc 
ultima sesiune a Adunării 
expresie a preocupărilor 
în direcția îmbunătățirii 
structurii și metodelor de

MOSCOVA 29 — Corespondentul
nostru transmite : La invitația Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., în perioada 27—29 iulie a.c. 
a avut ioc la Moscova o consfătuire 
consultativă a adjuncților de mi
niștri și altor funcționari superiori 
din conducerile ministerelor aface
rilor externe ale R.S.S. Bieloruse, 
R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslovace, 
R.P.D. Coreene, Cubei, R.D. Germa
ne. R.D.P. Laos, R.P. Mongole. R.P. 
Polone, Republicii Socialiste Româ
nia. R.S.S. Ucrainene, R.P. Ungare, 
U.R.S.S., precum și a unor reprezen-

tanți ai Secretariatului C.A.E.R. La 
consfătuire a luat parte, în calitate 
de observator, din partea Ministeru
lui Afacerilor Externe al Republicii 
Socialiste Vietnam, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al R.S.V. 
în U.R.S.S.

Participanții la consfătuire au e- 
fectuat un schimb de păreri asupra 
unor probleme. actuale ale activității 
O.N.U. și asupra unor probleme ale 
celei de-a XXXI-a sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U.

întrunirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

PEKIN

Un mesaj al C. C. al P. C. Chinez adresat 
populației afectate de cutremur

PEKIN 29 (Agerpres). — Comitetul 
Central al P.C. Chinez a adresat un 
mesaj de compasiune populației din 
zona Tangșan-Fengnan, afectată de 
puternicul cutremur de la 28 iulie.

Mesajul relevă că seismul, care a 
afectat, de asemenea, municipalități
le Tientsin și Pekin, a provocat mari 
pierderi de vieți omenești și mari 
daune materiale, îndeosebi în orașul 
Tangșan. Preocupați în mod deosebit 
de soarta populației din zona cala- 
mitată, președintele Mao Tzedun și 
C.C. al P.C.C. exprimă sentimente 
de profundă compasiune locuitorilor 
din această regiune — se spune în 
mesaj. Totodată, mesajul exprimă 
convingerea C.C. al P.C.C. că popu
lația și militarii din zonă se vor an
gaja ferm în activitățile de comba
tere a efectelor cutremurului, vor 
dezvolta producția si vor desfășura 
energic munca de reconstrucție sub 
conducerea organelor locale de partid, 
bizuindu-se atit pe forțele proprii,

cît și pe sprijinul populației din în
treaga țară. In încheiere, mesajul 
adresează membrilor de partid, tine
retului comunist, cadrelor revoluțio
nare, muncitorilor, țăranilor și mi
litarilor chemarea de a acționa unit 
în lupta pentru înlăturarea urmări- 
lor gravei calamități naturale.

ROMA 29 — Corespondentul Ager
pres transmite : La Roma continuă 
lucrările plenarei Comitetului Cen
tral ial Partidului Comunist din Spa
nia. Duipă examinarea și aprobarea 
ordinii de zi. secretarul general al 
P.C.S., Santiago Carrillo, a prezentat 
raportul Comitetului Executiv.

Plenara a adoptat o rezoluție în 
care reafirmă poziția P.C.S. potrivit 
căreia opoziția, în ansamblul ei, tre
buie să pună următoarele condiții în 
vederea unei transformări democra
tice și pentru începerea unui dialog 
cu guvernul : promulgarea unei am
nistii generale pentru toți deținuții și 
exilații politici, fără excepție: înghe
țarea prevederilor legii privind aso
ciațiile pînă cînd nu există condi
țiile de elaborare a unei alte legis
lații, care să fie realmente democra
tică și care să prevadă funcționarea 
liberă a tuturor partidelor politice, 
fără excepție ; constituirea unui gu
vern provizoriu de reconciliere na
țională, în care să fie reprezentate 
toate grupările politice, de dreapta, 
de centru și de stînga care sînt da 
acord în restabilirea suveranității po
porului. Acest guvern, menționează 
documentul, va trebui să funcționeze 
ca un comitet electoral și să garan
teze libertatea pentru toți. De ase
menea, va trebui să ia măsuri de ur-

P. C. din Spania
gență pentru reducerea șomajului, 
garantarea unor ajutoare pentru cei 
care nu au de lucru, majorarea sala
riilor și a pensiilor bătrînilor, asi
gurarea pentru producătorii agricoli, 
în special pentru cei cu venituri 
reduse, a unor prețuri remuneratorii 
pentru produsele lor.

Totodată, este necesară, se spune în 
rezoluție, inițierea unei perioade 
constituante, în cursul căreia să fie 
convocate alegeri pentru desemnarea 
unei adunări învestite cu depline pu
teri pentru elaborarea Constituției 
țării. De asemenea, se spune în docu
ment, se impun formarea de guver
ne autonome în Catalonia. Țara 
Bascilor și Galicia și inițierea unei 
soluționări democratice a 
diferendelor.

tuturor

★

Dolores 
și Mar- 
P.C. din

Expoziție românească 
în Brazilia

La Curitiba, capitala statului 
Parana, s-a deschis expoziția 
„Aspecte din România", orga
nizată sub auspiciile Fundației 
culturale din localitate. La ver
nisajul expoziției, ce se bucură 
de un deosebit interes din partea 
publicului, au participat nu
meroase personalități ale vieții 
politice }i culturale locale.

agențiile de presă
0 întîlnire a reprezen

tanților delegațiilor U.R.S.S. 
și S.U.fl. în cadrul tratativelor 
privind limitarea înarmărilor strate
gice a avut loc la Geneva. Potrivit 
unei înțelegeri prealabile, s-a hotărît 
întreruperea tratativelor pînă la 21 
septembrie anul acesta, anunță agen
ția T.A.S.S.

Memorandum. Misiunea Ci
prului la O.N.U. a dat publicității un 
memorandum în care exprimă spe
ranța că Adunarea Generală va adop
ta, la viitoarea sesiune, măsuri adec
vate pentru îndeplinirea rezoluțiilor 
sale din 1974 și 1975, care stipulează 
retragerea din insulă a tuturor trupe
lor străine și reîntoarcerea refugiați- 
lor. însărcinatul cu afaceri al Repu
blicii Cipru la O.N.U., Joseph Ste-

„SALIUT-5": Noi experiențe tehnologice
MOSCOVA 29 (Agerpres). — Mem

brii echipajului stației orbitale so
vietice „Saliut-5“, Boris Volînov și 
Vitali Jolobov, au efectuat, în cea 
de-a 21-a și a 22-a zi a evoluției lor 
în Cosmos, noi 
gice. După cum 
T.A.S.S., cei doi 
tinuat cu succes 
tal", inceput la 14 iulie. Ei au comu
nicat centrului de control al zboru-

experiențe tehnolo- 
transmite agenția 

oosmonauți au con- 
experimentul „Cris-

Iui nod date despre observațiile fă
cute in timpul formării și creșterii 
cristalelor.

Miercuri, echipajul a realizat, de 
asemenea. experimentul „Reacția", 
care constă în urmărirea particulari
tăților sudurii în condiții de impon
derabilitate. După readucerea mos
trelor respective pe Pămint, ele vor 
fi supuse unor cercetări metalogră- 
fice.

„VIKING-1“ 
pe oamenii de

Solul marțian intrigă 
știință americani

PASADENA 29 (Agerpres). — Pri
mul experiment de cercetare a solu
lui marțian intrigă pe oamenii de 
știință americani încă înainte de cu
noașterea rezultatelor sale. Pămîntul 
recoltat de brațul sondei „Viking-1“ 
pentru a fi analizat în laboratoarele 
miniaturizate cu care aceasta este 
dotată are aspectul nisipului umed, 
deși zona este foarte aridă. „Este un 
material straniu" — a relevat într-o

Prietenia și colaborarea frățească româno-bulgară
(Urmare din pag. I)
lectronica și electrotehnica, chimia, 
transporturile, ca și pentru construi
rea în comun a tinor obiective și în
treprinderi, amplificarea cooperării 
în importante sectoare ale științei, 
tehnicii, culturii, turismului.

Voința comună de a valorifica cit 
mai eficient aceste posibilități, potri
vit orientărilor și sarcinilor definite 
în cursul ultimelor întîlniri româno- 
bulgare la nivel înalt, în special în 
cursul întîlnirii de la București din 
iunie anul trecut, și-a găsit, chiar în 
aceste zile, o elocventă expresie și în 
cadrul convorbirilor ce au avut loc 
la Sofia între șefii de guverne ai ce
lor două țări, tovarășii Manea Mă- 
nescu și Stanko Todorov, convorbiri 
soldate cu semnarea unui important 
număr de documente de cea mai 
mare însemnătate pentru colaborarea 
reciprocă multilaterală și stabilirea 
de măsuri concrete în acest sens. A- 
ceste documente și măsuri conturea
ză un program de activitate de o de
osebită amploare, așa cum evidențiază 
simpla enumerare a unora din obiec
tivele la care ele se referă : .defini
tivarea pregătirilor în vederea con
struirii în comun a Complexului hi
drotehnic Tumu-Măgurele — Nicopol 
și a întreprinderii de mașini-grele de 
la Giurgiu — Ruse ; tranzitul de e- 
nergie electrică din Uniunea Sovie
tică spre Bulgaria prin teritoriul ță
rii noastre ; lărgirea în continuare a 
rețelelor de transport și a volumului 
de mărfuri în tranzit prin teritoriul 
celor două state ; colaborarea pe ter
țe piețe prin efectuarea în comun de 
cercetări și construirea de obiective 
industriale și agricole ; dezvoltarea 
colaborării tehnico-științifice în sfera 
producției materiale și activității de 
cercetare prin realizarea unor acțiuni 
integrate de cercetare-dezvoltare-pro- 
ducție. Nu încape îndoială că tradu
cerea în viață a măsurilor stabilite 
se va răsfrînge în mod pozitiv asu-

pra construcției societății socialiste 
multilateral dezvoltate în România și 
a societății socialiste dezvoltate în 
Bulgaria, înscriindu-se totodată ca 
un aport concret la întărirea colabo
rării economice multilaterale dintre 
țările membre ale C.A.E.R., în con
cordanță cu Programul complex.

Convorbirile la nivel înalt de la 
Varna au prilejuit exprimarea depli
nei satisfacții față de rezultatele 
convorbirilor purtate de șefii celor 
două guverne, sublinilndu-se că 
ele vor da un nou impuls dez
voltării în continuare, într-un sens 
continuu ascendent, a relațiilor 
bilaterale. In aceiași timp, adincirea 
prieteniei frățești și conlucrării din
tre cele două țări socialiste contri
buie la întărirea forței și influenței 
socialismului pe plan mondial, la 
promovarea cauzei generale a păcii, 
colaborării și progresului.

Schimbul de păreri între tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, 
cuvîntările rostite de cei doi condu
cători de partid și de stat, comuni
catul dat publicității au reliefat, tot
odată, pozițiile comune privind une
le probleme esențiale ale lumii 
contemporane. Apreciindu-se rolul 
deosebit pe care l-a exercitat și îl 
exercită politica de pace a țărilor so
cialiste în instaurarea unui climat 
de destindere în viața internațională, 
dialogul de la Varna a pus in evi
dență hotărîrea ambelor țări de 
a acționa pe toate căile pentru 
ca acest proces să devină irever
sibil. In cursul întîlnirii a fost evo
cată conlucrarea strinsă dintre cele 
două țări la reușita Conferinței de la 
Helsinki pentru securitate și coope
rare în Europa — de la încheierea 
căreia în curînd se împlinește un 
an — subliniindu-se necesitatea apli
cării depline și consecvente, de către 
toate statele semnatare, a principii
lor și înțelegerilor inserate în Actul 
final. în aceeași ordine de idei, a 
fost exprimată dorința României și

a Bulgariei de a acționa tot mai 
strîns pentru . a îmbunătăți și dez
volta colaborarea dintre țările bal
canice — componentă inseparabilă a 
securității pe continentul nostru.

în cursul dialogului la nivel înalt 
au fost, de asemenea, apreciate po
zitiv rezultatele recentei Conferințe 
a partidelor comuniste și muncito
rești din Europa, eveniment de mare 
însemnătate, care a deschis perspec
tive noi pentru dezvoltarea colaboră
rii dintre detașamentele mișcării co
muniste, pentru afirmarea unei uni
tăți bazate pe marxism-leninism și pe 
deplina egalitate în drepturi și care 
a determinat o nouă creștere a influ
enței și prestigiului comuniștilor în 
întreaga lume. în acest cadru, 
s-a dat expresie hotărîrii Parti
dului Comunist Român și Parti
dului Comunist Bulgar, României și 
Bulgariei de a contribui în mod activ 
la întărirea unității țărilor socialiste, 
a mișcării comuniste și muncitorești, 
la înfăptuirea coeziunii tuturor for
țelor antiimperialiste — condiție e- 
sențială pentru asigurarea triumfului 
politicii de pace și colaborare între 
popoare, de făurire a unei lumi mai 
drepte și mai bune.

Poporul român, care a urmărit cu 
sentimente de adîncă satisfacție și 
viu interes vizita întreprinsă în țara 
vecină și prietenă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, convorbirile cu 
tovarășul Todor Jivkov, salută cu 
căldură și își exprimă deplina apro
bare față de rezultatele intilnirii de 
la Varna. Nu încape îndoială că, prin 
roadele sale bogate, vizita aduce o 
nouă contribuție de preț la dezvol
tarea relațiilor frățești româno-bul- 
gare pe trepte tot mai înalte, slujește 
împlinirii aspirațiilor de progres și 
fericire ale celor două popoare, mar- 
cînd. totodată, un important aport la 
măreața cauză a socialismului și păcii.

primă decorație profesorul Robert 
Hargraves, de la Universitatea Prin
ceton. „Sînt surprins de coeziunea 
mostrei. Nu cred că cineva s-a aș
teptat la așa ceva, într-o zonă usca
tă și bătută de vint".

Primul experiment a fost marcat, 
pe de altă parte, de apariția unor 
dificultăți. Este posibil ca una din 
mostrele colectate de brațul automat 
să nu fi fost introdusă în laborato
rul destinat ei, care urma să facă 
cercetări în vederea descoperirii 
unor molecule organice. Directorul 
proiectului, James Martin, a arătat 
că natura problemei survenite nu 
este deocamdată cunoscută. S-ar pu
tea însă ca ea să intîrzie cu aproxi
mativ o săptămînă efectuarea stu
diilor respective.

în general, experții N.A.S.A. apre
ciază că șansele descoperirii unor 
indicii de viață sînt reduse, aceasta 
și din cauza aridității solului mar
țian pe care s-a plasat comparti
mentul de coborâre al sondei „Vi- 
king-l“. Ei consideră că zona stabi
lită în principiu pentru amartizarea 
sondei „Viki.ng-2“, situată mai aproa
pe de polul nord al planetei, este 
mai potrivită pentru cercetările de 
această natură, intrucît ar conține 
mai multă apă.

phanides, a remis memorandumul se
cretarului general Kurt Waldheim, 
cerînd oficial înscrierea problemei ci
priote pe agenda viitoarei sesiuni.

Primul ministru al Fran
ței, Jacques Chirac, care a sosit la 
Tokio, pentru o vizită oficială în 
Japonia, a avut joi o primă rundă de 
convorbiri cu premierul Takeo Miki. 
Au fost abordate, în principal, pro
bleme internaționale de interes re
ciproc.

Ministrul de externe al 
R.D.G., Oskar Fischer, și-a în
cheiat vizita oficială în Norvegia. 
El a avut convorbiri cu omologul său 
norvegian, Knut Frydenlund, cu alți 
membri ai guvernului norvegian, in 
probleme ale relațiilor bilaterale. 
Părțile au evidențiat necesitatea con
tinuării procesului de destindere, sub
liniind că pentru acest proces nu 
există nici o alternativă.

Declarație comuna. La în- 
cheierea convorbirilor purtate între 
președintele Gerald Ford și primul 
ministru australian, Malcolm Fraser, 
la Washington a fost dată publicității 
o declarație comună care subliniază, 
între altele, importanța pe care cele 
două țări o acordă relațiilor cu R. P. 
Chineză, apreciind că participarea 
Chinei la viața internațională este un 
element important al păcii și progre
sului în lume. Președintele Ford, 
adaugă declarația, a reafirmat cu 
acest prilej voința Statelor Unite de 
a continua normalizarea relațiilor cu 
R.P. Chineză in baza comunicatului 
de la Șanhai.

Producția mondială de 
țiței a atins anul trecut 2,646 mi
liarde tone, potrivit unui raport al 
O.N.U. în 1974 fusese înregistrată o 
producție de 2,791 miliarde tone, cifră 
record.

V. ALEXANDRESCU

Capriciile vremii
VENEZUELA. — Furtuna violentă 

ce s-a abătut asupra regiunilor ves
tice ale Venezuelei a provocat moar
tea unei persoane și importante pa
gube materiale — anunță agenția de 
presă INNAC.

în statul Trujillo, 30 de persoane 
au fost grav rănite, iar peste 20 de 
clădiri au fost distruse. în statul 
Portuguesa vîntul a smuls acoperi
șurile unui mare număr de locuințe 
și a distrus aproximativ 150 dintre 
acestea. De asemenea, au fost înre
gistrate pagube materiale în statul 
Barinas. Aceste trei state au avut 
deja de suferit în ultimele zile de pe 
urma ploilor abundente ce au pro
vocat puternice inundații, soldate cu 
doi morți și sute de persoane răma
se fără adăpost.

ITALIA. — Ca urmare a furtuni
lor puternice și inundațiilor care s-au 
abătut în ultimele zile asupra unor 
regiuni ale Italiei, nouă persoane 
și-au pierdut viața, iar numeroase 
altele au fost rănite. Cele mai multe 
victime se datorează accidentelor de 
pe șosele, cîteva autovehicule și mo
tociclete fiind răsturnate de vîntul 
puternic.

E1

O delegație formată din 
Ibarruri, Santiago Carrillo 
cellino Camacho din partea 
Spania, Enrico de la Pena din par
tea grupului independenților și Joan 
Garces din partea Federației partide
lor socialiste s-a întîlnit cu președin
ții celor două camere ale Parlamen
tului italian, care au reafrimat solida
ritatea opiniei publice italiene cu 
lupta forțelor progresiste din Spania 
pentru libertate și democrație.

transmit
Premierul desemnat al 

Italiei, Giulio Andreotti, a acceptat, 
joi, să formeze noul guvern, infor- 
mindu-1 pe președintele republicii, 
Giovanni Leone, că viitorul cabinet 
va fi monocolor, democrat-creștin. 
După ce partidele republican și so
cialist-democratic au anunțat că se 
vor abține de la vot în parlament, 
pentru a permite învestitura noului 
guvern, o decizie asemănătoare a 
fost luată miercuri seara și de către 
Direcțiunea Partidului socialist.

Credite. Ea Toki° au f°st sem- 
nate o serie de documente intergu- 
vernamentale sovieto-nipone pri
vind acordarea de credite Uniunii So
vietice în vederea achiziționării din 
Japonia a unor întreprinderi comple
te pentru producerea de îngrășămin
te și cauciuc sintetic, precum și pen
tru prelucrarea gazelor, în valoare 
totală de peste 450 milioane de dolari
— relatează agenția T.A.S.S. La exe
cutarea comenzilor prevăzute în do
cumente vor participa peste 800 de 
firme japoneze.

Valoarea exporturilor por
tugheze s a ridicat, în primele 
cinci luni ale anului, la 21,7 miliarde 
escudos, cu aproximativ 245 milioa
ne escudos mai mult decît în perioa
da corespunzătoare din 1975. Cea mai 
importantă parte a acestor exporturi
— 26 la sută — revine produselor 
textile și manufacturate, după care 
urmează produsele agroalimentare, 
cheresteaua etc. Printre principalii 
parteneri comerciali ai Portugaliei, 
între țările socialiste, agenția A.N.O.P, 
menționează România.

ArOStătî. Principalii membri ai 
opoziției din Transkei, bantustan din 
Republica Sud-Africană, au fost ares
tați, între aceștia figurind și H. 
N’Cozaki, liderul Partidului demo
cratic.

TOKIO

Teste electorale semnificative
Scrutinul pentru 

postul de guvernator 
al prefecturii Okina
wa, desfășurat recent, 
a, suscitat interesul 
unor largi cercuri ale 
opiniei publice nipone, 
fiind considerat drept 
un test electoral sem
nificativ, în perspecti
va alegerilor generale, 
așteptate în acest an. 
Victoria candidatului 
progresist. Koichi Tai
ra, sprijinit de parti
dele comunist, socia
list și Komei, în fața 
lui Tsumichiyo Asato, 
susținut de partidele 
liberal democrat și so
cialist-democratic, ilus
trează influenta pe 
care o poate exercita 
în viața politică nipo
nă cooperarea mai 
strinsă a forțelor îna
intate. democratice din 
opoziție. Pronunțîn- 
du-se pentru desfiin
țarea bazelor militare 
străine din insulă, 
dezvoltarea economică 
și socială a Okinawei, 
precum și pentru in
vestigarea completă a 
„scandalului Lock
heed", Koichi Taira 
succede in funcția de 
guvernator lui Chobyo 
Yara, care s-a bucu
rat. de asemenea, de 
sprijinul forțelor pro
gresiste. La anunțarea 
rezultatelor scrutinu
lui, Consiliul de luptă 
unită pentru o admi
nistrație prefecturală 
progresistă pe insulă 
a dat publicității o 
declarație, exprimîn- 
du-și hotărîrea de a

continua acțiunile pen
tru desființarea baze
lor militare străine și 
edificarea unei Okina- 
,we pașnice 
pere.

Este, de 
semnificativ 
în alegerile 
Adunarea prefecturală, 
desfășurate concomi
tent, partidele comu
nist, socialist și Ko- 
mei au cîștigat, în to
tal. 24 de mandate, 
față de 22, cîte au re
venit partidului libe
ral democrat, iar so- 
cial-democrații au 
pierdut singurul man
dat pe care îl deți
neau. In acest fel au 
fost aleși patru candi
dați ai P.C.J. și patru 
candidați independenți, 
sprijiniți de comuniști.

Atenția opiniei pu
blice nipone a fost re
ținută și de faptul că 
guvernatorul prefectu
rii Saitama — care cu
prinde o mare parte 
a zonei de aglomera
re urbană, situată la 
vest de Tokio — spri
jinit de P.C.J.. P.S.J. 
Komeito și P.S.D. — 
a fost declarat reales, 
pentru al doilea man
dat, neavînd contra
candidat. Situîndu-se 
pe o platformă inde
pendentă. Yawara Hata 
devine astfel primul 
guvernator progresist 
declarat reales. fără 
organizarea unui scru
tin. Faptul că partidul 
de guvernămînt nu a 
prezentat un candidat 
propriu este interpre-

și pros-

asemenea, 
faptul că 

pentru

tat de ziarul „Asahi 
Evening News" drept 
un indiciu al regresu
lui influentei 
democraților în 
tâ zonă.

De altfel, în 
ani, P.L.D. a înregis
trat și alte pierderi 
de voturi, îndeosebi în 
marile centre urbane, 
fapt care se reflectă 
în atribuirea manda
telor de guvernator 
unor personalități spri
jinite de partidele din 
opoziție. Astfel, pre
fecturile Tokio, Kana
gawa, Saitama și Chi
ba, delimitînd o zonă 
ce are ca centru capi
tala tării, sînt condu
se de guvernatori 
progresiști. Guverna
tori progresiști au, de 
asemenea, prefecturile 
Osaka și Kyoto.

în aceste condiții, 
alegerile din Okinawa 
și reînnoirea manda
tului guvernatorului 
prefecturii Saitama, 
deși au avut un carac
ter local, s-au trans
format, după cum sub
liniază presa de aici, 
în confruntări cu sem
nificații mai ample. 
Marele interes pe care 
l-au stirnit decurge 
tocmai din consecin
țele pe care le-ar pu
tea avea asupra ale
gerilor generale din 

asupra 
unui 

forțelor 
demo-

acest an și 
perspectivelor 
front unit al 
progresiste și 
cratice nipone.

liberal 
aceas-

ultimii

Paul D1ACONU

• ORAȘUL CEL MAI 
„SCUMP". p<rtrivit unui 
studiu întocmit de firma elve
țiană pentru cercetări 
mice și financiare 
International", cel mai 
cost al vieții 
în prezent în 
suedeze și 
drept bază 
New Yorkul, 
prinde un calcul al costului vie
ții în 52 metropole ale lumii 
capitaliste, dă următoarea „ie
rarhie" a orașelor „scumpe" : 
Tokio, Osaka, Stockholm, Ge
neva, Oslo, Copenhaga, Lagos, 
Paris, Viena. Toronto, Djakarta 
și Diisseldori. Printre orașele 
mai convenabile în ce privește 
costul vieții figurează — în mod 
surprinzător — Londra, Roma și 
Buenos Aires, în ciuda faptului 
că în țările respective există o 
rată ridicată a inflației.

econo- 
,,Business 

ridicat 
se înregistrează 
orașele japoneze, 
elvețiene. Luînd 

de referință 
studiul, care cu-

• EINSTEIN INEDIT, 
în curînd, o „premieră" de in
teres deosebit pentru lumea ști
ințifică : vor fi publicate ope
rele postume ale lui Albert 
Einstein, împreună cu cîteva 
mii de scrisori și notițe. Insu- 
mind nu mai puțin de 20 de vo
lume, documentele respectiv® 
vor întregi cu aspecte inedite 
datele cunoscute pînă în pre
zent cu privire la personalitatea 
marelui savant.

• NAVĂ ORIGINALĂ. 
Pachebotul de croazieră „Cu- 
nard Ambasador" va fi trans
format de un șantier naval su
edez într-o imensă... stînă cu 10 
etaje în care încap 30 000 de 
ovine destinate exportului în 
țările arabe, unde, după cum se 
știe, carnea de oaie este mult 
apreciată. Ideea a fost preluată 
de șantierul naval japonez 
„Mitsubishi", care amenajază 
petrolierul „Tindfonn" de 50 000 
de tone pentru același scop. Din 
Australia, „ovinava" va trans
porta animale vii în zona Gol
fului și se va întoarce acasă cu 
țiței.

• „SOCIETATEA PEN
TRU PROTECȚIA UMO
RULUI" _ al cărei se
diu se află la Avignon (Franța) 
și care a fost creată de carica
turistul Desclozeaux — a împli
nit un deceniu de activitate. Cu 
acest prilej a fost organizată o 
expoziție cu cele mai reprezen
tative lucrări ale membrilor so
cietății — care urmează să con
stituie 
muzeu 
înființa 
gnon.

fondul inițial al unui 
al umorului, ce se 
în curînd tot la Avi-

va

• PREȚUL UNUI LICU
RICI. Pentru prima oară în 
viața ei, micuța japoneză Mit- 
suyo Kitamura a văzut, într-o 
noapte înstelată de vară, un... 
licurici. Ceea ce pare un lucru 
obișnuit constituie o raritate în 
condițiile arhipelagului nipon: 
într-adevăr, datorită gradului 
înalt de poluare, micile insecte, 
practic, au dispărut din zonele 
urbane, unde trăiesc 76 la sută 
din cei 111 milioane de locui
tori ai arhipelagului. Or, licu
ricii apar în mai toate basmele 
japoneze (despre ei se afirmă 
că ar reprezenta sufletul unui 
samurai ucis pe cîmpul de bă
tălie), fiind mult îndrăgiți de 
copii. De dragul celor mici, au
toritățile au hotărît înființarea 
unor crescătorii speciale de 
licurici, cărora li se dă drumul 
noaptea în parcuri. Prețul unui 
„exemplar" revine destul de 
scump : 25 de dolari, dar copiii 
cred din nou in basme...
>

• UZINE PE MARE. 
In Marea Nordului, la o 
distanță de 75 km de Rotter
dam, urmează a fi construită 
o insulă artificială, unde vor 
fi amenajate obiective indus
triale ale căror produse se
cundare sînt de natură să in
festeze mediul 
Praful și fumul rezultate din 
activitatea obiectivelor respec
tive se vor împrăștia departe, 
în larg, datorită curenților de 
aer din zonă, iar celelalte rezi
duuri nocive vor fi reciclate în
tr-o întreprindere specială, ce 
se va afla tot pe insulă. La lu
crările pregătitoare se va folosi 
o metodă a cărei originalitate 
constă în faptul că materialul 
de construcție a barajului ne
cesar îndiguirii zonei în care va 
fi ridicată insula va fi procurat 
„la fața locului", prin detonări 
făcute pe fundul mării.

înconjurător.

• SECRETELE COM
PUTERELOR, TOT MAI 
GREU DE APĂRAT. Ex- 
perți în informatică de la Uni
versitatea Stanford din S.U.A, 
consideră că problema apărării 
secretelor depozitate în „memo
ria" computerelor devine din 
ce în ce mai dificilă, pe măsura 
perfecționării acestora. Pentru 
rezolvarea ei se propune ela
borarea unei „chei" electronice 
pe bază de cifre. Pentru un mi
nimum de siguranță, cheia res
pectivă trebuie să dispună de 
56 de simboluri, cu ajutorul că
rora se pot realiza 100 milioane 
de combinații — fapt de natură 
să descurajeze pe eventualii 
hoți.
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