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întrecerea socialistă 
sporește 

roadele muncii

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
de lucru in judetu

Ieșenii au făcut secretarului general al partidului o primire deosebit 
de călduroasă, exprimîndu-și voința de a îndeplini neabătut hotărîrile 

Congresului al XI-lea, prevederile actualului cincinal

a făcui o vizită

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, cu 
tovarășii Manea Mănescu, Emil Bobu, 
Gheorghe Oprea, Ștefan Andrei, Teodor 
Coman, Aurel Duma, a făcut în cursul zilei 
de sîmbătă o vizită de lucru în județul lași.

lașiul, străveche așezare a țării noastre, cu vechi 
tradiții și strălucite împliniri, oraș care evocă atitea 
momente de seamă ale luptei poporului nostru pentru 
libertate și unitate națională, mărturie grăitoare a di
namismului economic și social pe care îl cunoaște în
treaga patrie în anii socialismului, cetate a culturii și 
științei, l-a primit cu nespusă căldură, cu bucurie și 
entuziasm pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe ceilalți 
conducători de partid și de stat.

Această nouă întîlnire a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu oamenii muncii a ilustrat, încă o dată, cu 
putere unitatea poporului în jurul partidului, al se
cretarului său general, legătura indisolubilă între țe
lurile fundamentale promovate de forța conducătoare 
a societății noastre și elanul conștient cu care întreaga 
națiune muncește neabătut pentru a da viață hotărîri- 
lor Congresului al XI-lea.

Dialogul secretarului general al partidului cu repre
zentanții organelor locale de partid și de stat, cu pro
ducătorii de bunuri materiale și spirituale are loc 
într-o perioadă în care, pornind de la rezultatele deo
sebite obținute în cincinalul anterior — care au permis 
județului Iași să înregistreze, în 1975, o producție in
dustrială echivalentă cu cea realizată in întreaga țară 
în anul 1938 — oamenii muncii își sporesc eforturile 
pentru îndeplinirea obiectivelor cuprinse în cincinalul 
actual, obiective menite să confere acestei părți a țării 
un loc de prim-plan in ansamblul economiei naționale.

(Reportajul vizitei, în pag. a Il-a) La inaugurarea lucrărilor de construire a Combinatului de utilaj greu

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
la marea adunare populară din Piața Unirii

OLT : Peste plan — 850 
tone de aluminiu și aliaje

Muncitorii, inginerii și tehnicienii 
de la întreprinderea de aluminiu din 
Slatina au elaborat suplimentar, fată 
de sarcinile de plan la zi. 850 tone 
de aluminiu primar și aliaje pe bază 
de aluminiu îndeplinindu-și. in 
acest fel. 85 la sută din angajamentul 
anual. La baza obținerii acestor rea
lizări se situează măsurile aplicate 
in ultimul timp în direcțiile perfec
ționării organizării producției și a 
muncii, folosirii judicioase a capa
cităților de producție.

PRAHOVA : Economii de 
energie electrică 
și combustibili

Petrochimiștii combinatului de la 
Brazi obțin -rezultate meritorii și în 
economisirea combustibililor și ener
giei electrice. Astfel. în primele 7 
luni ale acestui an, economiile de 
combustibil se ridică la peste 6 400 
tone, iar kilowații-oră de energie e- 
lectrică economisiți însumează peste 
1,6 milioane. Aceste însemnate eco
nomii au fost posibile prin măsurile 
luate începînd de la sectoarele de 
cercetare și concepție și terminind 
cu fiecare loc de muncă în parte, 
în fruntea acțiunii de bună gospodă
rire ,a combustibililor și energiei 
electrice — care dețin o importantă 
pondere în costul produsului finit — 
se află comuniștii, care dau un pu
ternic imbold, prin exemplul lor 
personal, întregului colectiv. S-au re
marcat. îndeosebi, inginerii, maiștrii, 
operatorii de la instalațiile D.A.V., 
cracare catalitică, reformare cataliti
că, din sectoarele piroliză. olefine, 
fenol. (C. Căpraru).

TIMIȘ : Indici superiori în 
utilizarea capacităților de 

producție
în unitățile industriale din județul 

Timiș se întreprind noi măsuri in ve
derea folosirii la parametri superiori 
a mașinilor și utilajelor tehnologice 
în toate schimburile de lucru. La în
treprinderea metalurgică ..Ciocanul" 
din Nădrag, de pildă, productivitatea 
muncii a crescut cu peste 2 300 lei 
pe fiecare lucrător. în timp ce la 
noile capacități industriale intrate în 
funcțiune la întreprinderea de mate
riale de construcții’ ..Ceramica" din 
Jimbolia, întreprinderea mecanică 
Timișoara. „Electrotimiș". „Dermati- 
na". Fabripa de spume poliuretanicg. 
Timișoara s-au atins indici de pro
ductivitate superiori celor prevăzut! 
în proiect. Măsurile aplicate ’ pină 
acum în industria timișeană. pentru 
creșterea productivității muncii, s-au 
materializat în sporirea producției 
globale cu peste 850 milioane lei față 
de cea realizată în prima jumătate 
a anului trecut. (Agerpres).

BUZĂU : Rodnică acțiune 
pentru folosirea intensivă 

a spațiilor industriale
Creșterea de aproape două ori a 

volumului producției și reducerea in
vestițiilor cu circa 8 milioane lei față 
de prevederile inițiale — iată, pe 
scurt, prezentată eficiența acțiunilor 
inițiate în cadrul întreprinderilor de 
utilaj tehnologic, de sirmă. de gea
muri și de prelucrare a maselor plas
tice din Buzău pentru folosirea in
tensivă a spatiilor industriale exis
tente. în spațiile cîștigate, după re
organizarea fluxurilor tehnologice, au

fost puse în circuitul productiv o se
rie de utilaje, care au permis unități
lor respective să furnizeze economiei 
naționale. în plus. în prima jumătate 
a anului, produse în valoare de peste 
120 milioane lei. ceea ce reprezintă 
aproape trei sferturi din angajamen
tul anual.

(AgerpreS)

MEHEDINȚI: Valoarea 
unei inițiative

Peste 8 000 de ingineri, economiști, 
maiștri, tehnicieni și alți lucrători 
cu înaltă calificare din întreprinde
rile industriale de construcții și 
transporturi din județul Mehedinți 
au devenit susținători activi ai ini
țiativei ..Fiecare cadru tehnic si e- 
conomic să realizeze. în afăra pla
nului tehnic, ce) puțin o problemă 
cu eficiență asupra producției". Pe 
baza studiilor întreprinse oină acum 
au fost depistate și propuse spre 
soluționare 720 probleme diferite, 
prin a căror finalizare urmează să 
se obțină în acest an o producție 
globală suplimentară în valoare de 
84 milioane lei și să fie diminuate 
cu 71 milioane lei cheltuielile de 
producție. Rezultate dintre cele mai 
bune au înregistrat în această acți
une colectivele combinatului de pre
lucrare a lemnului, întreprinderii de 
vagoane „MEVA" și Șantierului na
val din Drobeta Turnu-Severin. în
treprinderii miniere și întreprinderii 
forestiere de exploatare și transport 
Orșova.

SUCEAVA: Randamente 
mai ridicate în abataje
Imperativele cincinalului revoluției 

tehnico-științifice își,. găsesc ecou și 
în activitatea de extracție și prelu
crare a minereului. La exploatarea 
minieră Leșu-Ursului — Gura Hu
morului. de pildă, s-a extins proce
deul de rambleiere hidraulică în 
subteran. Noua metodă a avut ca 
efect creșterea lunară a productivi
tății muncii cu 1 500—2 000 tone mi
nereu de abataj.

De asemenea, prin finalizarea unui 
vast program de reutilare a insta
lațiilor de preparare de la Uzina de 
flotație a minereurilor Tarnița. in
dicele de folosire a utilajelor a spo
rit în perioada care a trecut cu 2,5 
la sută. (Agerpres).

ARGEȘ : Organizare știin
țifică — eficiență sporită

Preocuparea specialiștilor din uni- 
■fățile industriale argeșene pentru or
ganizarea. ne baze științifice, a între
gii activități productive s-a concre
tizat. anul acesta. în elaborarea și 
aplicarea a peste 250 de studii și 
proiecte, care urmăresc. în principal, 
sporirea productivității muncii. Bu
năoară. la întreprinderea de auto
turisme din Pitești aplicarea studiu
lui privind adoptarea unei noi soluții 
de fixare a sondei litrometrice de la 
rezervorul de benzină al autoturis
melor „Dacia-1 300“ a determinat 
creșterea productivității muncii la o- 
perația amintită de circa 5 ori. pre
cum și înregistrarea unor importan
te economii de manoperă și materia
le. Rezultate bune s-au obținut și 
prin finalizarea unor asemenea studii 
la combinatul de lianți și întreprin
derea mecanică „Muscelul" din Cîm- 
pulung, combinatul de prelucrare a 
lemnului și unitatea forestieră de 
exploatare și transport din Pitești. 
La nivelul industriei județului Argeș, 
aplicarea acestor studii și proiecte 
echivalează cu o eficiență economică 
anuală de circa 110 milioane lei. (A- 
gerpres).

Dragi tovarăși,
Doresc să încep prin a vă adre

sa dumneavoastră, tuturor locui
torilor municipiului și județului 
Iași, un salut călduros din partea 
Comitetului Central al partidului, 
precum și a mea personal, și cele 
mai bune urări. (Aplauze puterni
ce, urale).

Ne aflăm în Iași într-o vizită de 
lucru. Am fost prin cîteva între
prinderi, am asistat la desfășura
rea lucrărilor noului combinat de 
utilaj greu care a început să se 
construiască în județul Iași în a 
doua jumătate a anului trecut și 
urmează să producă încă din anul 
viitor.

Sîntem la cîteva luni de la în
cheierea cincinalului 1971—1975, 
care, după cum știți, s-a încheiat 
cu succese remarcabile în toate 
domeniile de activitate, prin de
pășirea programului stabilit de 
Congresul al X-lea, printr-o dez
voltare a producției industriale 
intr-un ritm anual de peste 13 la 
sută, prin creșterea puternică a

agriculturii, înflorirea științei, 
culturii și, totodată, prin ridicarea 
nivelului de trai, material și spi
ritual, al poporului.

La toate aceste realizări, și ju
dețul Iași a adus o contribuție de 
seamă, realizînd cincinalul cu 75 
de zile înainte de termen. Fiind 
prima vizită după realizarea cin
cinalului în județul dumneavoas
tră, doresc să vă adresez, încă o 
dată, felicitări pentru aceste mi
nunate .rezultate și urări de noi 
și noi succese. (Aplauze pu
ternice, prelungite. Se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).

După cum se știe, întregul nos
tru popor a trecut cu hotăr-îre la 
realizarea noului cincinal, a Pro
gramului elaborat de Congresul al 
XI-lea al partidului, care a trasat 
linia generală de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și de înaintare a României 
spre comunism. (Aplauze puternice, 
urale. Se scandează „Ceaușescu și 
poporul „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Desigur, sîntem la numai 6 luni

de la începutul noului cincinal. 
. Mai sînt deci multe luni pînă 
vom încheia cincinalul ; dar, ți- 
nînd seama de faptul că noul cin
cinal prevede dezvoltarea indus- 

• triei într-un ritm anual de circa
11 la sută, merită subliniat fap
tul că, în primele 6 luni, produc
ția industrială pe țară s-a realizat 
cu o depășire de aproape 4 mi
liarde lei a prevederilor planului 
pe această perioadă. Aceasta de
monstrează că prevederile cinci
nalului sînt realiste, pe măsura 

. forței economiei naționale, a cla
sei noastre muncitoare, a întregu
lui popor, că acest plan va fi 
realizat cu succes. (Aplauze pu
ternice, prelungite, urale. Se scan
dează „Ceaușescu și poporul !“).

Mi-a făcut o deosebită plăcere 
să constat că și oamenii . muncii 
din Iași, la fel ca și cei din cele
lalte județe, ca întregul nostru po
por, au realizat cincinalul cu o 
depășire. în industria din Iași, pla
nul pe 6 luni a fost nu numai 
realizat, dar chiar depășit. Aceas

ta înseamnă că și dumneavoastră, 
la fel ca întregul popor, sînteți 
ferm hotărîți să faceți totul pen
tru a îndeplini programul pe care 
îl aveți în acest cincinal. (Aplauze 
prelungite ; urale).

Aș dori ca, de aici, de la Iași, 
să adresez cele mai calde felicitări 
tuturor oamenilor muncii, care pe 
primele 6 luni ale noului cincinal 
au obținut remarcabile succese. 
Și, fiind la Iași, doresc să vă adre
sez și dumneavoastră, în mod spe
cial, felicitări și cele mai bune 
urări ! (Aplauze prelungite, ovații, 
urale. Se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Cu rezultate bune se desfășoară 
și activitatea în agricultură. Deși 
sîntem încă în plină vară și nu 
am strîns decît recolta de grîu și 
orz — mai avem deci cîteva luni 
pînă cînd vom strînge recolta Li 
general — se poate spune că re
zultatele de pînă acum sînt bune. 
Există posibilitatea — și va trebui 
să o transformăm în realitate — 
de a obține în acest an o recoltă

cu mult mai bună decît cea de 
acum un an. DeCi începem și în 
agricultură cu un an bun. Recolta 
de grîu și orz este cu mult supe
rioară celei de acum un an. Iată 
.de ce doresc să adresez felicitări 
tuturor lucrătorilor din agricultu
ră, să le urez să facă totul pentru 
a obține recolte cît mai mari, pentru 
a asigura atît producția agroalimen- 
tară necesară țării, cît și creșterea 
contribuției agriculturii la dezvol
tarea generală a societății noastre 
socialiste I (Aplauze prelungite, 
ovații, urale).

Dragi tovarăși,
Desigur, ne bucurăm cu toții că 

am început cincinalul în condiții 
bune. Dar trebuie să avem în ve
dere că Directivele trasate de Con
gresul al XI-lea prevăd, pe lîngă 
creșterea generală a producției in
dustriale, o îmbunătățire simțitoa
re a calității produselor și a nive
lului tșhnic al industriei noastre,
(Continuare în pag. a IlI-a)

JOCURILE OLIMPICE DE VARÂ
Ultima zi a întrecerilor. Noi medalii 

și rezultate de prestigiu 
ale sportivilor noștri

ÎN PAGINA A V-A

• Secerișul • însămînțarea celei de-a doua 
culturi: După combină - plugul, după plug 
- semănătoarea! • Recoltarea și însilo- 

zarea furajelor
ÎN PAGINA A IV-A

O Imagine de la adunarea populară din Piața Unirii
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU IN IDDETDL IAȘI
• • • Este ora 9,30. Avionul prezi

dențial aterizează pe aeroportul din 
Iași, unde sînt arborate, in această 
dimineață, drapele roșii și tricolore.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea partidului și 
statului sînt salutați 'cu căldură 
de tovarășul Ion Iliescu, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean Iași al 
P.C.R., de alți reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
al vieții economice, științifice și 
culturale ieșene.

O gardă alcătuită din ostași, mem
bri ai gărzilor patriotice și ai detașa
mentelor de pregătire militară a ti
neretului prezintă onorul. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu trece apoi în re
vistă garda de onoare.

Este intonat Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România.

în semn de aleasă ospitalitate, un 
bătrîn muncitor al „Nicolinei", Îm
preună cu tinere în pitorești costume 
naționale, oferă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, 
celorlalți tovarăși din conducerea par
tidului și statului pîine și sare, ploști 
cu vin.

Mii de ieșeni, aflați pe aeroport, 
trăiesc cu emoție și satisfacție reîn- 
tîlnirea cu secretarul general al par
tidului.

într-o ambianță sărbătorească, 
entuziastă, coloana oficială de ma
șini părăsește aeroportul, îndreptîn- 
du-se spre municipiul Iași. O undă 
de bucurie străbate marile artere ale 
orașului. Localnicii adresează, direct 
și cald, tovarășului Nicolae Ceaușescu 
urările lor sincere de sănătate și 
viață lungă, spre binele și fericirea 
întregii națiuni. Manifestări entu
ziaste se succed neîntrerupt, răsună 
necontenit urale, aclamații.

Primul obiectiv al vizitei de lucru 
a secretarului general al partidului 
in municipiul Iași l-a constituit șan
tierul combinatului de utilaj greu.

Inaugurarea șantierului combinatului 
de utilaj greu — 

tel mai important obiectiv industrial 
al județului in actualul cincinal

Ziua de 31 iulie marchează o dată 
Însemnată în cronica muncitorească 
a Iașiului: în această zi au fost inau
gurate în mod oficial, în prezenta to
varășului Nicolae Ceaușescu, lucră
rile de construire a acestui obiectiv 
industrial de o deosebită însemnătate 
pentru economia județului, a între
gii țări. Combinatul de utilaj greu 
cumulează cîteva caracteristici sem
nificative. El aduce Iașiului cea 
de-a treia platformă industrială, 
constituind totodată cel mai impor
tant obiectiv ce se' va realiza in acest 
cincinal în județ.

Exprimîndu-și cu entuziaștii bucu 
ria de a-1 avea în mijlocul lor pe 
secretarul general al partidului, con
structorii de pe noua platformă au 
făcut o primire plină de căldură to
varășului Nicolae Ceaușescu, celor
lalți tovarăși din conducerea de 
partid.

în dialogul de lucru al secretaru
lui general al partidului cu loan 
Avrarp. ministrul industriei construc
țiilor de mașini, Vasile Bumbăcea, 
ministrul construcțiilor industria
le. cu membri ai conducerii altor mi
nistere economice, proiectanți, con
structori și alți specialiști care con
tribuie la înălțarea acestui obiectiv 
sînt analizate probleme privind buna 
desfășurare a muncii pe noul șantier, 
dezvoltarea și perspectivele indus
triei ieșene și ale ramurii construc
toare de mașini grele,

Prezentînd amplasarea principale
lor fabrici și uzine din cadrul com
binatului, concepția după care a fost 
structurat, ministrul de resort subli
niază că planurile și proiectele — 
elaborate după indicațiile secretaru
lui general al partidului privind rea
lizarea iinor puternice centre zonale 
ale construcțiilor de mașini grele, a 
unor platforme industriale dense și 
compacte — oferă condiții de mare 
eficiență economică din toate punc
tele de vedere.

Situat în lunca pîrîulul Nicolina, 
combinatul este amplasat Pe terase 
succesive pentru a se evita scoaterea 
din circuitul agricol a unor terenuri 
productive. Unitate complexă, de 
mare capacitate, combinatul va fi 
profilat spre producția de piese grele 
din fontă și oțeluri speciale, pre
cum și utilaje de mare gabarit si 
înaltă tehnicitate pentru industriile 
metalurgică, chimică, energetică și al
tele.

La rîndul său, ministrul construc
țiilor industriale arată că la execu
tarea halelor se aplică tehnologii și 
soluții moderne, care permit atît im

în mijlocul colectivului 
primei întreprinderi constructoare 

de mașini din județ
Coloana de mașini se îndreaptă 

apoi spre întreprinderea de mașini- 
agregat și mașinl-unelte speciale. 
Tînăra întreprindere ieșeană, prima 
unitate de acest fel din județ, va 
contribui la diversificarea potenția
lului industrial și folosirea tot mai 
completă a forței de muncă existen
te în această parte a țării.

Discuția cu factorii de răspundere 
din ministerul de resort, centrală și 
unitate se axează aici asupra efici
enței economice a noilor obiective, 
asupra Introducerii eșalonat a sectoa
relor, în cel mai scurt timp posibil, 
în. fluxul productiv. Se reliefează că, 
în conformitate cu indicațiile tova
rășului Nicolae Ceaușescu. această 
unitate va asigura centralizarea ele
mentelor tipizate pentru diverse ma- 
șini-agregat, necesare dezvoltării în 
perspectivă a industriei constructoa
re de mașini pe ansamblul economiei 
naționale.

Secretarul general al partidului 
este informat că întreprinderea a in
trat parțial în funcțiune, cu două luni 
in avans față de termenul pre
văzut. ceea ce permite realizarea 
unei producții globale suplimenta
re de circa 1 000 000 lei, în fața 
machetelor, a graficelor se subli
niază preocuparea existentă în uni

Dezvelirea plâcii care consemnează un moment deosebit în istoria industriei ieșene

portante reduceri la consumul de ma
teriale. cit și scurtarea considerabilă 
a duratei lucrărilor. începută la sfîr- 
șitul anului trecut, execuția structu
rii de rezistentă a uneia dintre hale 
se apropie de sfîrșit, ceea ce 
creează posibilitatea ca primul 
obiectiv al combinatului să-si încea
pă activitatea de producție încă din 
1977. în prima etapă, aici se vor rea
liza structurile metalice și echipa
mentele pentru celelalte uzine ale 

aceste proiecte, , secreta- 
il partidului felicita co-

platformei.
. Apreciind 
rul general 
lectivele de proiectanți și construc
tori pentru frumoasele succese obți
nute pînă în prezent, făcîndu-le, în 
același timp, recomandări de natură 
să ducă la creșterea eficientei econo
mice.

Remarcînd faptul că, în ansamblu, 
platforma prezintă un indice cores
punzător de ocupare a terenului, to
varășul Nicolae Ceaușescu cere ca 
secțiile prelucrătoare să fie concen
trate în hale monobloc, ceea ce oferă 
posibilitatea asigurării unui flux teh
nologic continuu. Secretarul general 
al partidului recomandă ca proiectele 
de construcție să fie îmbunătățite și 
prin includerea unor iluminatoare 
mai mari pentru hale. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu indică, de aseme
nea. să se aibă în vedere o speciali
zare între combinatul ieșean și cele
lalte unități cu profil similar pentru 
a se evita transportul pe distanțe 
prea lungi al utilajelor de mare ga
barit care se produc în asemenea 
uzine.

Invitat de gazde, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu dezvelește. în aplauzele 
puternice ale muncitorilor aflați aici, 
o placă de bronz ce consemnează 
cu litere de aur acest moment deo
sebit în istoria industriei ieșene : 
„Astăzi, 31 iulie 1976, în prezența to
varășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socialis
te România, a avut loc Inaugurarea 
oficială a lucrărilor de construire a 
Combinatului de utilaj greu — Iași, 
obiectiv de majoră importanță pentru 
economia noastră, materializare a 
preocupărilor conducerii partidului șl 
statului pentru dezvoltarea economi
că și socială a acestor meleaguri ro
mânești".

înainte de a se despărți de colecti
vele acestui șantier, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu felicită din nou pe con
structori, adresînd urarea ca Iașiul să 
aibă un combinat bun. care să intre in 
funcțiune cit mai curînd.

tate pentru asimilarea unul cît 
mai mare număr de produse de 
înaltă tehnicitate. Secretarul general 
al partidului apreciază că unitatea 
reprezintă un exemplu bun în direc
ția realizării elementelor tipizate 
pentru mașinile-agregat și cele spe
ciale și recomandă o atenție deose
bită pentru introducerea încă de la 
Început a unui program complex de 
asimilări.

De o bună apreciere se bucură și 
preocuparea manifestată aici pentru 
pregătirea din vreme a cadrelor cali
ficate de muncitori. în vederea asigu
rării folosirii cu maximă eficiență a 
utilajelor și instalațiilor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu atrage 
atenția factorilor de răspundere pre- 
zenți asupra necesității de a se lua 
măsuri încă îh această fază pentru 
utilizarea integrală a spațiilor de 
producție. în acest sens, secretarul 
general al partidului indică specia
liștilor să adopte soluții care să 
permită și folosirea spațiilor pe ver
ticală în halele de fabricație, pentru 
depozite, transporturi de materiale si 
alte operații auxiliare. Se subliniază, 
totodată, că trebuie să se acorde a- 
tenție și condițiilor de muncă din 
unitate. în acest context, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu recomandă să se 

la măsuri pentru crearea unei am
bianțe optime desfășurării activită
ților în diverse sectoare.

Felicitînd pe constructori, pe toți 
cei care au colaborat la punerea în 
funcțiune înainte de termen a aces
tui obiectiv, secretarul general al 
partidului apreciază că unitatea con
stituie un bun început pentru indus

La întreprinderea de confecții
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tova

rășa Elena Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea de partid 
și de stat sînt întîmpinați de 
tovarășa Lina Ciobanu, ministrul in
dustriei ușoare, Iosif Steinbach, di
rector general al Centralei indus
triei confecțiilor, de cadre din 
conducerea întreprinderii. într-o at
mosferă de vibrant entuziasm, ti
nere muncitoare oferă oaspeților 
dragi frumoase buchete de garoafe.

în cadrul unei expoziții este înfă
țișată dinamica principalilor indica
tori și sînt prezentate produsele re
alizate aici, creații noi, modele pen
tru anul 1977, destinate atît fondului 
pieței, cit și exportului. Articolele 
expuse sînt rezultatul valorificării 
printr-o strînsă și fructuoasă coo
perare ă materialelor produse de în
treprinderi învecinate — țesătoria de 
mătase „Victoria" șl „Țesătura" — 
Iași.

S-a vizitat apoi, o nouă secție de 
confecții dată în funcțiune în noiem
brie anul trecut, cu două luni îna
inte de termenul planificat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
oprește la mai multe locuri de 
muncă, examinează producția ce se 
realizează, interesîndu-se de unele 

Inaugurarea noului complex 
de invățămînt - cercetare - producție 
al Institutului politehnic „Gh. Asachi"

Ultimul obiectiv vizitat — noua Facultății ds industrie ușoară din
platformă a Institutului politehnic 
„Gheorghe Asachi" — se află în ime
diata vecinătate a platformei indus
triale. pe malul stîng al Bahluiului. 
Apropierea celor două zone, una in
dustrială, cealaltă de invățămînt, nu 
este întîmplătoare. Ea exprimă, in
clusiv pe planul sistematizării ora
șului. hotărîrea ieșenilor de a tra
duce -cît mai fidel în viată indica
țiile secretarului general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. referitoare la in
tegrarea strînsă a învățămîntului, 
cercetării științifice și producției.

Vizita de lucru coincide aici cu 
momentul solemn al inaugurării 
noului complex de învățămînt supe
rior. menit să asigure în cele mai 
bune condiții orientarea pregătirii 
cadrelor spre cerințele moderne ale 
dezvoltării industriale. Invitat de 
gazde, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
dezvelește placa inaugurală, pe care 
scrie : „Acest complex de invăță- 
mînt. cercetare și producție, realizat 
prin grija partidului și statului nos
tru. a fost inaugurat de președintele 
Republicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, la 31 iulie 1976".

în continuare este vizitată expozi
ția amenajată la parterul noii clă
diri a Facultății de chimie și ingi
nerie chimică. Prof, dr. ing. Mihai 
Gafițeanu, rectorul institutului. înfă
țișează oaspeților datele esențiale ale 
dezvoltării învățămintului politehnic 
ieșean. în care sînt cuprinși în pre
zent aproximativ 10 000 de studenți. 
Fiecare facultate ește prezentă cu 
standuri de produse proiectate și rea
lizate de studenți și cadre didactice, 
în cadrul cercurilor științifice, ca 
teme ale lucrărilor de diplomă sau 
ca rezultat al activității ce se desfă
șoară în cele 23 de unități de pro
ducție ale institutului. Gazdele in
formează pe secretarul general al 
partidului că valoarea contractelor de 
cercetare științifică încheiate de co
lectivele institutului cu diferiți be
neficiari a crescut cu mai mult de 
zece ori în ultimul deceniu. Gradul 
de complexitate și importanta lucră
rilor de cercetare sînt atestate si de 
faptul că. numai în ultimul an, au 
fost brevetate, în- țară și in străină
tate. peste 50 de invenții concepute 
aici.

în fața standului Facultății de tex
tile, unde sînt examinate țesături și 
confecții lucrate efectiv de studenti. 
tovarășul Nicolae Ceaușescu reco
mandă ca procesul de învățămînt al 

tria constructoare de mașinl-unelte 
din județ.

Următorul obiectiv vizitat pe plat
forma industrială de est a munici
piului l-a constituit întreprinderea 
de confecții — unitate reprezentativă, 
în care se reflectă pregnant dezvol
tarea actuală a industriei ușoare de 
la Iași.

aspecte specifice activității acestui 
colectiv. Gazdele informează despre 
preocuparea pentru ridicarea califi
cării și policalificarea muncitoarelor, 
îndeosebi a celor tinere, măsurile luate 
pentru îmbogățirea gamei de sorti
mente, ridicarea continuă a calității 
produselor, gospodărirea judicioasă 
a suprafețelor de producție, conco
mitent cu crearea unor condiții op
time de muncă.

Vizitarea halei de confecții prile
juiește nenumărate momente de pu
ternică efuziune. La fiecare loc de 
muncă — o muncitoare, o floare. 
Șirurile de mașini devin adevărate alei 
înflorate. Multe, foarte multe flori sînt 
oferite în semn de înaltă stimă și de 
ațeasă dragoste tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu. Vizita la întreprinderea 
de confecții a reprezentat o emoțio
nantă manifestare în stare să ros
tească, cu o deosebită elocvență, pu
ternicele sentimente pe care oame
nii muncii de pe aceste străvechi 
meleaguri românești le nutresc față 
de secretarul general al partidului, 
care își consacră întreaga energie și 
putere de muncă propășirii tării, ri
dicării nivelului de viață, material și 
spiritual al poporului.

Iași — unica de acest fel din tară 
— să acopere mai complet toate la
turile tehnologiilor din industria tex
tilă. punîndu-se un accent deosebit 
pe procesele chimice legate de calita
tea materiilor prime, a finisajelor, 
coloranților — elemente fundamenta
le ale calității acestor produse.

Sînt înfățișate, de asemenea, as
pecte ale integrării activității de cer
cetare și producție a unităților Facul
tății de chimie și inginerie chimică 
și a filialei IPROCHIM Iași a Insti
tutului central de cercetări chimice, 
în activitatea economică a între
prinderilor cu același profil. To
varășa Elena Ceaușescu sublinia
ză necesitatea unei mai bune core
lări între activitatea productivă a 
politehnicii ieșene cu a altor facul
tăți de chimie din țară, în vederea 
specializării producției și evitării pa
ralelismelor.

Exponatele Facultății de mecanică, 
realizate în colaborare cu diferite în
treprinderi. atrag atenția prin înal
tul lor grad de tehnicitate, unele din 
ele fiind brevetate în străinătate. To
varășul Nicolae Ceaușescu recoman
dă conducerii Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini să acorde o 
atenție mai mare conlucrării cu in
stituțiile de învățămînt superior în 
vederea realizării în comun a unor 
produse de înaltă tehnicitate, compe
titive pe piața internațională.

în legătură cu formarea viitorilor 
ingineri, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a indicat ca absolvenții să cunoască 
efectiv domeniul lor de specialitate, 
iar examenul de diplomă să aibă ca 
obiect o realizare practică. Se reco
mandă, totodată, să se continue a- 
daptarea programei analitice a facul
tăților de chimie și inginerie chimi
că la cerințele practice, în vederea 
formării complexe și complete a in
ginerilor chimiști.

Ministrul educației și învățămîn- 
tului, Suzana Gâdea, universitarii 
ieșeni, celelalte gazde mulțumesc 
secretarului general al partidului 
pentru recomandările făcute, anga- 
jîndu-se să depună toate eforturile 
în scopul traducerii în viață a sar
cinilor ce le revin în acest impor
tant sector de activitate.

în încheierea vizitei, secretarul ge
neral al partidului felicită colectivul 
pentru rezultatele repurtate, îi urea
ză să obțină în viitor noi și remar
cabile succese.

Vibrantă manifestare a încrederii
neclintite în politica internă 

și externă a partidului
Marea adunare populară de la lași

Vizita de lucru, atît de bogată în 
sensuri și semnificații pentru dezvol
tarea județului, a întregii țări, se în
cheie printr-o grandioasă adunare 
populară, desfășurată sub semnul 
unui simțămînt fierbinte, al dragostei 
și încrederii nețărmurite în partid și 
secretarul său general. Acest senti
ment este reafirmat cu putere, cu 
generozitate de zecile de mii de par
ticipant!, oameni de toate vîrstele și 
profesiile — muncitori și țărani coo
peratori, intelectuali, militari, stu
denti și elevi — care scandează cu 
înflăcărare „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul I", „Partidul — 
Ceaușescu — România !“.

în Piața Unirii, unde are loc adu
narea. flutură drapele roșii și trico
lore. Pe panouri sînt înscrise însu- 
flețitoarele urări „Trăiască Partidul 
Comunist Român, forța politică con
ducătoare a societății noastre !“, „Tră
iască Partidul Comunist Român, con
ducătorul încercat al poporului, in
spiratorul și organizatorul tuturor 
victoriilor noastre !“, „Trăiască și în
florească scumpa noastră patrie — 
Republica Socialistă România !", 
„Trăiască eroica noastră clasă munci
toare !“, „Trăiască harnicul și talenta
tul popor român, făuritorul societății 
socialiste multilateral dezvoltate !“, 
„Trăiască Partidul Comunist Român, 
detașament activ al mișcării comu
niste și muncitorești internaționale !“, 
„Trăiască comunismul — viitorul lu
minos al întregii omeniri !“.

Adunarea a fost deschisă de tova
rășul Ion Iliescu, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R-, prim-secretar al Co
mitetului județean Iași al P.C.R., 
președintele consiliului popular ju
dețean. Exprimînd sentimentele de 
bucurie și satisfacție ale tuturor lo
cuitorilor acestor străvechi meleaguri 
românești, de a se întîlni din nou cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, vorbi
torul a mulțumit pentru recomandă
rile făcute în unitățile vizitate. Vă 
asigurăm — a spus el — de înalta 
noastră prețuire și considerație pen
tru activitatea neobosită pe care o 
desfășurați în fruntea partidului și 
statului, pentru contribuția inestima
bilă pe care o aduceți la conceperea 
și înfăptuirea politicii interne și ex
terne a României contemporane.

încadrîndu-se plenar în eforturile 
generale ale poporului român consa
crate traducerii în viață a Programu
lui adoptat de Congresul al XI-Iea al' 
P.C.R., organizația județeană de 
partid, oamenii muncii din orășele și 
comunele județului onorează acest 
nou dialog cu conducerea partidului, 
cu dumneavoastră — mult stimate 
tovarășe Ceaușescu — prin fapte de 
muncă, încorporate în realizarea 
și depășirea sarcinilor de plan pe 
primele 6 luni în industrie. în cam
pania agricolă a județului în această 
vară. în înfăptuirile dobîndite în în- 
vățămînt, știință, cultură și artă, în 
alte domenii ale vieții sociale.

Desfășurată la început de nou cin
cinal, vizita dumneavoastră ne pri
lejuiește o retrospectivă a drumului 
parcurs în ultimii ani, cît și a direc
țiilor spre care se orientează efortu
rile de gîndire și muncă creatoare ale 
oamenilor de pe aceste meleaguri în 
actuala etapă.

în conștiința națională a neamului 
nostru. Iașiul este prețuit pentru lu
minoasele sale tradiții de gîndire de
mocratică și socialistă înaintată, de 
mișcare muncitorească și intensă ac
tivitate revoluționară comunistă, de 
citadelă universitară și focar de cul
tură patriotică și umanistă. Acestor 
tradiții avansate, anii puterii populare 
și ai construcției socialiste le-au 
adăugat valențe noi. Cu deosebire, 
ultimul deceniu se identifică cu pro
cesul dinamic al industrializării Ia
șiului. care a beneficiat de roadele 
politicii partidului de repartizare ra
țională a forțelor de producție pe te
ritoriu, înregistrînd o creștere a pro
ducției industriale de aproape 5 ori. 
Producția industrială a Iașiului este 
astăzi mai mare. în expresie valorică, 
decît cea realizată de întreaga Româ
nie în anul 1938.

înfățișînd. prin cifre și date sem
nificative, puternica dezvoltare eco
nomică, științifică și culturală a ju
dețului. cît și largile ei implicații so
ciale în actualul cincinal, vorbitorul a 
spus în continuare : Definitorie pen
tru dezvoltarea industrială din actua
lul cincinal este, pe lingă moderniza
rea și dezvoltarea capacităților exis
tentei intrarea în funcțiune a noi ca
pacități în construcția de mașini, e- 
lectronică. industria ușoară și ali
mentară. în acest cadru se înscriu 
realizarea unor noi obiective indus
triale în orașele Pașcani, Tg. Fru
mos și Hîrlău și amplificarea rețe
lei urbane prin conturarea a patru 
noi orașe în actualele comune Rădu- 
căneni. Vlădeni. Podu-Iloaiei și Tibă- 
nesti. Această acțiune inițiată de 
conducerea partidului. în cadrul con
cepției generale de sistematizare a 
teritoriului, are importantă deosebită 
pentru județul Iași — a cărui popu
lație este estimată să ajungă în 1980 
la circa 800 000 locuitori.

Alături de industrie, și în județul 
Iași agricultura reprezintă una din 
ramurile de bază. în care-și desfă
șoară activitatea circa 47 la sută din 
populația activă a județului. în pe
rioada 1976—1980. producția globală 
agricolă este prevăzut să sporească 
simțitor pe seama gospodăririi rațio
nale a pămîntului. creșterii produc
țiilor medii. îmbunătățirii structurii 
producției, dezvoltării bazei tehnico- 
materiale, promovării mai active a 
elementelor de intensitate, îmbună
tățirii organizării producției și mun
cii. în vederea executării în timp 
optim și de calitate a tuturor lucră
rilor.

înfățișînd succint cîteva din roadele 
muncii oamenilor de pe aceste me
leaguri și din preocupările organiza
ției județene de partid — a subliniat 
vorbitorul — nu scăpăm din vedere 
neajunsurile existente încă în munca 
noastră, în activitatea unor orga
nizații de partid și colective de 
muncă, rezervele mari existente încă 
în toate sectoarele, pe care sîntem 
datori să le punem în valoare. Vrem 
să vă asigurăm că toate eforturile 
organizației noastre județene sînt 
îndreptate în această direcție.

Dezbaterile care au premers Con
gresul educației politice și al cultu
rii socialiste, ca și activitatea poli
tică de după congres evidențiază 
faptul că transformările din viața 

economico-socială, ampla activitate 
educativă desfășurată de partid se 
reflectă în conștiința nouă a oameni
lor, în faptele de muncă și de viață 
ale muncitorilor, țăranilor, intelec
tualilor. ale tinerilor și vîrstnicilor. 
Asemenea fapte de muncă și de via
tă vorbesc despre adeziunea unani
mă a tuturor locuitorilor acestui colț 
de tară la politica internă și externă 
a partidului,- expresie a năzuințelor 
poporului nostru, a aspirațiilor lui 
spre progres și bunăstare.

Doresc să exprim cu acest prilej 
înalta prețuire de care se bucură în 
rîndul locuitorilor județului, al tutu
ror oamenilor muncii de la orașe și 
sate, politica externă a partidului și 
statului, spiritul profund patriotic și 
internaționalist care o caracterizează, 
înalta răspundere pentru destinele 
țării și poporului nostru, pentru suc
cesul operei de edificare socialistă 
a patriei, consecventa cu care con
ducerea partidului și statului mi
litează pentru dezvoltarea mul
tilaterală a relațiilor externe ale tă
rii noastre, solidaritatea militantă șl 
acțiunile unite cu forțele înaintate, 
progresiste ale lumii contemporane, 
promovarea activă a noilor principii 
democratice de relații între state si 
popoare, de etică internațională, 
pentru salvgardarea păcii si asigu
rarea progresului social în lume, 
modul strălucit si demn în care 
dumneavoastră — stimate tovarășe 
Ceaușescii — acționați ca mesager 
înflăcărat și exponent autorizat al 
poporului român, contribuția pe care 
ați adus-o și o aduceți la sporirea 
prestigiului tării noastre pe arena 
internațională.

în încheiere, vă rog să-mi permi
teți ca. odată cu salutul cald, tovără
șesc și uratea de a vă simți cît mai 
bine în mijlocul nostru, să exprim 
angajamentul solemn al tuturor lo
cuitorilor județului Iași, în frunte cu 
cei peste 72 000 de comuniști, de a 
fi în primele rînduri în lupta pentru 

•înfăptuirea hotărîrilor Congresului al 
XI-lea. a Programului partidului, 
pentru propășirea scumpei noastre 
patrii — România socialistă.

Ca reprezentant al întreprinderii 
mecanice „Nicolina" — a arătat to
varășul Nicolae Chiosac, maistru, 
secretarul comitetului de partid al în
treprinderii — folosesc acest prilej 
pentru a vă raporta că muncitorii, 
inginerii și tehnicienii noștri, sub 
conducerea organizației de partid, au 
îndeplinit întocmai indicațiile date de 
dumneavoastră cu ocazia vizitei de 
lucru pe care ati făcut-o în uzina 
noastră în anul 1973.

Potrivit sarcinilor transmisă atunci, 
ne aflăm astăzi în plin proces de 
specializare în fabricația de utilaje 
pentru construcții, construcții de dru
muri și terasiere, asimilînd și mo- 
dernizînd o serie de tipuri de ma
șini și utilaje cu parametri tehnico- 
economici ridicați, ceea ce ne va per
mite ca în viitorul apropiat să deve
nim principalul furnizor intern de 
astfel de mașini și un participant de 
seamă la exportul tării.

Pentru noi. cei ce muncim în a- 
ceastă primă citadelă muncitorească 
ieșeană, cu bogate tradiții revolu
ționare. adevărată școală de educație 
muncitorească, constituie un act de 
mîndrie patriotică sarcina încredin
țată de a coordona lucrările de in
vestiții alocate construirii combina
tului de utilaj greu, cel mai mare 
obiectiv economic al Iașiului de pînă 
astăzi și unul dintre cele mai mari 
din țară.

Faptul că dumneavoastră, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. ați inau
gurat oficial, în dimineața acestei 
zile, lucrările de construire a acestui 
obiectiv ne onorează și ne însufle
țește în înfăptuirea misiunii încre
dințate de a participa la înălțarea 
unui asemenea gigant industrial, care 
va schimba și mai profund fața și 
viața Iașiului.

însuflețiți de exemplul pe care 
dumneavoastră personal ni-1 oferiți, 
noi, actuala generație de muncitori 
ai „Nicolinei", înțelegem să cinstim 
vechile generații de muncitori revo
luționari prin fapte de muncă și 
viată capabile să confirme adeziunea 
totală față de politica internă și ex
ternă a partidului, care exprimă nă
zuințele clasei muncitoare, ale între
gului popor român și pentru înfăp
tuirea căreia sîntem hotărîți să nu 
precupețim nici un efort.

Pentru tot ceea ce faceți, pentru 
grija acordată dezvoltării județului 
Iași în ansamblul unitar al țării, pen
tru clarviziunea cu care conduceți 
destinele patriei, pentru politica ex
ternă realistă, care exprimă adeziu; 
nea totală a întregului popor, vă 
mulțumim din inimă și vă dorim, 
tovarășe secretar general, multă să
nătate și putere de muncă, ani multi 
și fericiți în fruntea partidului și 
statului, spre binele și fericirea po
porului român.

în cuvîntul său, tovarășul Constan
tin Șalaru, președintele cooperativei 
agricole de producție din comuna 
Bivolari, a spus : Sfaturile și îndem
nurile primite cu prilejul vizitelor 
făcute în județul Iași, indicațiile și 
orientările pe care dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. le dati permanent au con
stituit și constituie pentru noi un pu
ternic stimulent, un îndreptar pre
țios în munca pe care o desfășurăm.

Raportăm conducerii partidului și 
statului, dumneavoastră, iubite tova
rășe secretar general, că, prin munca 
harnicilor cooperatori și mecanizatori 
și cu ajutorul acordat de stat, averea 
obștească a cooperativei noastre de
pășește, în prezent, 30 milioane lei, 
fată de numai 17 milioane în 1970. 
Au cunoscut o dezvoltare intensă 
sectoarele zootehnic, viticol, pomicol, 
legumicol și piscicol, care aduc mari 
venituri cooperativei.

Obținerea unor rezultate economi
ce deosebite a contribuit și contri
buie la dezvoltarea comunei. Astfel, 
în ultimii ani s-au construit 12 săli 
de clasă, un dispensar veterinar, un 
spital, 3 magazine spațioase, o gră
diniță cu eămin și un număr mare 
de locuințe, iar în actualul plan cin
cinal vom realiza un volum de in
vestiții de peste 40 milioane lei.

Asemenea realizări, care reflectă 
transformările din temelii ale satu
lui românesc contemporan, arată, pe 
înțelesul nostru, al tuturor, realismul 
politicii partidului nostru.

în încheiere, permiteți-mi să ex

prim angajamentul comuniștilor, al 
tuturor lucrătorilor de pe ogoare de 
a face totul pentru îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor care ne revin, 
cu conștiința că o facem pentru bi
nele nostru și al tării întregi, că ne 
exprimăm, și în acest fel, adeziunea 
fierbinte la politica internă și exter
nă a partidului și statului nostru.

întreprinderea de confecții în care 
lucrez și care a avut cinstea să fie 
vizitată astăzi de dumneavoastră — 
a subliniat în cuvîntul său tovarășa 
Maria Chlriac, muncitoare, secreta
rul comitetului de partid al între
prinderii — este una din bijuteriile 
industriei ieșene, creație a regimului 
nostru, care va cunoaște în continua
re o amplă dezvoltare.

Deși formăm un colectiv tînăr, — 
a spus vorbitoarea — putem să vă 
raportăm astăzi că am înregistrat 
numeroase fapte de muncă valoroa
se, printre care realizarea prevede
rilor cincinalului precedent cu 11 
luni Înainte de termen, depășirea 
planului la productia-marfă pe pri
mul semestru din acest an cu 6 mi
lioane lei, în condiții de eficiență 
sporită, ca urmare a reducerii chel
tuielilor de producție, onorarea 
exemplară a obligațiilor contractuala 
fată de partenerii externi.

în prezent sîntem preocupați ca, 
prin eforturi de gîndire șî creație, 
să diversificăm producția, să asigu
răm o permanentă înnoire a produ
selor. în pas cu cerințele pieței 
mondiale și cu evoluția gustului 
cumpărătorilor interni.

Avem o organizație de partid pu
ternică, comuniști de nădejde, un 
colectiv harnic, avem o zestre teh
nică la nivelul cerințelor mondiale, 
deci condiții optime pentru ca sar
cinile ce ne revin în acest an și pe 
întregul cincinal să le îndeplinim 
chiar mai devreme. Un ajutor pre
țios în înfăptuirea acestor obiective 
îl constituie indicațiile pe care le-ați 
transmis cu prilejul vizitei de lucru 
făcute astăzi în întreprinderea 
noastră.

Doresc să exprim hotărîrea fer- ■ 
mă a muncitoarelor noastre de a ne 
amplifica eforturile, alături de 
toți oamenii muncii din județul 
Iași și din întreaga tară, pen
tru înfăptuirea Programului adoptat 
de Congresul al XI-lea al partidului, 
pe care l-aș numi programul bună
stării și fericirii noastre, programul 
care asigură viitorul luminos al co
piilor noștri. Rectorul Institutului po
litehnic din Iași. prof. univ. dr. îng. 
Mihai Gafițeanu, a spus, la rîndul 
său : Pe baza politicii clarvăzătoare 
a partidului, orașul Iași a înregistrat 
în anii socialismului nu numai rit
muri superioare de dezvoltare In
dustrială. devenind astăzi unul din 
puternicele centre economice ale tă
rii. ci și dezvoltării remarcabile în 
domeniile științei, învățămîntului și 
culturii.

Intr-un asemenea cadru, Integra
rea învățămîntului cu producția, con
cepție fundamentală și originală în 
politica partidului în acest domeniu, 
a evoluat cu pași repezi în toate sec
toarele activității noastre. Exemplu 
grăitor în acest sens și o deosebită 
cinste pentru noi o reprezintă inau
gurarea, în prezența dumneavoastră, 
a noului complex al Institutului po
litehnic, suport al îmbinării organice 
a învățămîntului cu cercetarea și 
producția. Prinde astfel dimensiuni 
multidisciplinare o școală-uzină poli
valentă, așezată in plină zonă indus
trială a orașului.

Deși producția rezultată din con
lucrarea învățămînt-producție-cerce- 
tare atinge valori însemnate, nu sîn- 
tem mulțumiți și considerăm că mai 
avem multe de făcut. Urmărim, în
tr-o perspectivă imediată, orientarea 
mai pronunțată a muncii noastre spre 
programe și teme prioritare, spre pro
blematici majore ale județului. De 
asemenea, va trebui să depunem 
mai multe eforturi în vederea ridi
cării calității procesului de integra
re, prin transferul activităților pro
ductive către proiectarea de prototi
puri și tehnologii cu aplicație direc
tă, dar mai ales în ce privește pre
zența activă și permanentă a cuplu
lui cadru didacțic-student în procesul 
muncii, alături de muncitori, în sis
temul școală-uzină.

Vizita dumneavoastră, tovarășe se
cretar general, este pentru noi un 
moment de analiză cu mult simț de 
răspundere, un prilej de a găsi noi 
căi pentru transpunerea în fapt a 
unor îndemnuri pline de înțelepciu
ne, sprijin neprețuit în propășirea în
vățămîntului, pentru care vă sîntem, 
din inimă, recunoscători.

Dînd glas dorinței tuturor locuito
rilor județului, tovarășul Ion Iliescu 
invită pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
să ia cuvîntul la adunarea populară.

tntr-o atmosferă de vibrant entu
ziasm, ia cuvîntul tovarășul NjcolGC
Ceaușescu, secretar general al
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

Cuvîntarea secretarului genera! al 
partidului este urmărită cu deosebită 
atenție și satisfacție, cu deplină a- 
probare. ea fiind subliniată, în repe
tate rînduri. de vii si Îndelungi 
aplauze.

Făcîndu-se ecoul glndurilor și sen
timentelor pe care le împărtășesc în 
aceste momente toți cel care trăiesc 
și muncesc pe meleagurile ieșene, 
primul secretar al comitetului jude
țean de partid a mulțumit călduros 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pen
tru vizita în orașul și județul lor, 
pentru cuvintele înflăcărate și în
demnurile adresate cu acest prilej, 
asigurîndu-1 de hotărîrea lor fermă 
de a face totul pentru îndeplinirea 
și depășirea prevederilor actualului 
cincinal, pentru înfăptuirea hotăriri- 
lor Congresului al XI-lea al P.C.R.

Adunarea ia sfîrșit. în vasta piață, 
unde se înalță statuia lui Alexandru 
Ioan Cuza, răsună acordurile Horei 
Unirii. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu. ceilalți to
varăși din conducerea partidului și 
statului sînt invitați și se prind în 
horă. Vizita la Iași, marea adunare 
populară se încheie, astfel, cu acest 
moment emoționant, imagine vie și 
expresivă a unității indestructibile a 
națiunii noastre în jurul partidului, 
exponentul intereselor și năzuințelor 
sale supreme.
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Cuvîntarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu 
la marea adunare populară din Piața Unirii

(Urmare din pag. I)
creșterea productivității muncii, a 
eficienței economice, afirmarea — 
cum a precizat Congresul al XI-lea 
— a revoluției tehnico-științifice 
în toate domeniile de activitate. 
Aceasta cere eforturi serioase din 
partea tuturor oamenilor muncii. 
Este necesar ca organizațiile de 
partid din fiecare întreprindere, 
organizația municipală și organi
zațiile orășenești, organizația ju
dețeană, toți oamenii muncii, con
ducerile tuturor unităților econo
mice să facă totul pentru a asigu
ra înfăptuirea în întregime și în 
cele mai bune condiții a obiective
lor stabilite de Congresul, al 
XI-lea. în următorii 5 ani, la dum
neavoastră în județ, și mai cu sea
mă în municipiul Iași, se vor dez
volta unele întreprinderi de im
portanță deosebită — în primul 
rînd noul combinat de utilaj greu, 
la care m-am referit. Numai acest 
combinat va da o producție egală 
cu întreaga producție industrială 
realizată în județ în 1970, iar, în 
final, vor lucra aici peste 20 000 
de muncitori, ingineri și tehnicieni. 
Prin acest combinat, Iașiul se va 
înscrie, ca să spun așa, pe orbita 
dezvoltării patriei noastre ca un 
puternic centru metalurgic și de 
construcții de mașini grele. (Aplau
ze puternice; se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“). Noi l-am 
numit combinat de utilaj greu, dar 
de fapt aici se va produce în final 
o cantitate de oțel care va fi o 
dată și jumătate mai mare decît 
se producea în întreaga Românie 
în 1938 — ceea ce înseamnă că veți 
deveni și un centru producător de 
oțel. (Aplauze puternice, îndelun
gate ; urale).

Ceea ce vom realiza în acest cin
cinal în județul dumneavoastră, 
ca și în toate județele patriei 
noastre, demonstrează justețea po
liticii partidului nostru de dez
voltare armonioasă a economiei 
naționale, de industrializare și 
amplasare a forțelor de producție 
pe întreg teritoriul țării, astfel ca 
în toate orașele, în toate județele 
și în toate localitățile patriei noas
tre, pînă la ultima comună, să 
pătrundă lumina civilizației, lumi
na socialismului și comunismului! 
(Aplauze prelungite, ovații. Se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“).

Odată cu dezvoltarea industriei, 
cu realizarea noilor obiective la 
nivel tehnic corespunzător, ur
mează să se asigure și pregătirea 
forței de muncă, să se dezvolte 
învățămîntul de toate gradele, in
clusiv învățămîntul superior. De 
altfel, ca mărime, Iașiul este în 
prezent al doilea centru universitar 
din țară. în acest cadru îi revin 
răspunderi și sarcini mari în pre
gătirea cadrelor de care avem 
nevoie pentru diferite domenii de 
activitate.

în același timp, odată cu înflo
rirea științei în întreaga țară, și în 
Iași se va dezvolta o puternică 
activitate de cercetare științifică, 
înfăptuirea Directivelor Congresu
lui al XI-lea privind legarea strînsă 
a învățământului cu cercetarea și 
producția va trebui să asigure 
cadre cu un înalt nivel de califica
re, în stare să conducă asemenea 
combinate dotate cu utilajele cele 
mai moderne, să asigure creșterea 
eficienței economice, ridicarea ge
nerală a patriei noastre pe noi 

Aspect de la marea adunare populara
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culmi de progres. (Aplauze prelun
gite; urale).

Este evident pentru toată lumea 
că tot ceea ce am înfăptuit pînă 
acum s-a reflectat continuu în 
creșterea nivelului de trai, mate
rial și spiritual, al poporului. Tot 
ceea ce vom realiza și în acest 
cincinal, făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate, în
treaga politică a partidului nostru 
este orientată și are drept țel 
fundamental ridicarea continuă a 
bunăstării materiale și spirituale a 
poporului, crearea condițiilor ca 
cetățenii patriei noastre să se 
bucure de toate bogățiile — ma
teriale și spirituale — să devină 
oameni stăpini pe destinele lor, 
să poată duce o viață demnă, 
liberă! (Aplauze prelungite, ovații, 
urale ; se scandează „Ceaușescu și 
poporul!"). \

Se va dezvolta puternic con
strucția de locuințe, în întreaga 
țară realizîndu-se în acest cinci
nal peste 815 000 de apartamente 
noi. De altfel, Iașiul oferă din acest 
punct de vedere o imagine destul 
de grăitoare ; peste tot se poate 
vedea ce s-a construit și ce ur
mează să se construiască în acest 
cincinal pentru a asigura oameni
lor muncii condiții de locuit cît 
mai bune. Știu că sînt multe de 
făcut, că fiecare dorește să locu
iască într-o casă mai bună. Facem 
totul în acest scop — și pe măsură 
ce vom dezvolta întreaga econo
mie, vom soluționa și problema 
locuințelor, vom asigur-a ridicarea 
generală a bunăstării întregului 
nostru popor. Depinde de noi, deci 
și de dumneavoastră, ca, mun
cind cu toată fermitatea și hotă- 
rîrea, înfăptuind Programul parti
dului, să ne făurim o viață feri
cită, de bunăstare ! (Urale puter
nice, se scandează „Ceaușescu — 
România !“).

Așa cum am menționat mai îna
inte, realizarea tuturor acestor 
obiective cere eforturi susținute, 
impune îmbunătățirea întregii ac
tivități de partid, a tuturor oame
nilor muncii. Cunosc bine organi
zația de partid din Iași ; cunosc, 
de asemenea, oamenii muncii din 
Iași și am deplina convingere că 
toți comuniștii, toate organizațiile 
de partid, toți oamenii muncii de 
la orașe și sate — cuprinzînd aici 
pe muncitori, țărani, intelectuali — 
vor face totul pentru a îndeplini 
în bune condiții sarcinile ce le 
revin în acest cincinal ! Sînt con
vins că vă veți prezenta în 1980 cu 
succese remarcabile, cu depășirea 
planului cincinal pe această pe
rioadă ! (Aplauze, urale. Se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R.!“). 
Aplauzele dumneavoastră, inclusiv 
ale primului secretar județean și 
ale membrilor biroului — deci ale 
comuniștilor — le consider ca un 
angajament de a realiza și depăși 
planul cincinal. (Aplauze puterni
ce, urale ; se scandează „Ceaușescu 
— P.C.R. !“).

Dragi tovarăși,
înfăptuind Programul elaborat 

de Congresul al XI-lea de făurire 
a societății socialiste • multilateral 
dezvoltate în România, noi răspun
dem în primul rînd îndatoririlor 
față de poporul nostru. Dar, tot
odată, succesele obținute în dez
voltarea societății noastre socia
liste constituie și o contribuție 

deosebită la cauza socialismului, 
progresului și păcii în întreaga 
lume. Prin aceasta, noi ne îndepli
nim și îndatorirea de detașament 
revoluționar al luptei pentru socia
lism și comunism. (Aplauze puter
nice, prelungite; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).

în strînsă concordanță cu hotărâ
rile Congresului al XI-lea, acțio
năm cu hotărîre pentru realizarea 
în viață a politicii noastre exter
ne, de dezvoltare a colaborării cu 
toate țările socialiste, cu țările în 
curs de dezvoltare, cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orînduire 
socială. Acționăm ferm pentru 
securitate în Europa, pentru dezar- • 
mare, pentru o politică de pace, 
pentru respectarea principiilor de 
deplină egalitate, de respect al in
dependenței și suveranității, de 
renunțare la forță și la amenin
țarea cu forța în relațiile dintre 
state, pentru dreptul fiecărui po
por de a fi stăpîn pe destinele sale, 
de a-și făuri viața în mod liber, , 
fără nici un amestec din afară ! 
(Aplauze puternice, prelungite).

România, fiind o țară socialistă 
— dar din păcate încă în curs de 
dezvoltare, ca rezultat al moșteni
rii de la care am pornit — acțio
nează ferm pentru întărirea soli
darității cu toate popoarele care 
au scuturat jugul dominației im
perialiste și colonialiste și care se 
află, toate, în situația de țări în 
curs de dezvoltare. Acționăm pen
tru lichidarea acestei stări de lu
cruri, pentru realizarea unei noi 
politici internaționale, pentru o 
nouă ordine economică mondială, 
care să asigure condiții pentru 
progresul mai rapid, economic și 
social, al tuturor popoarelor, să 
ducă la relații echitabile, de egali
tate, între toate popoarele lumii. 
(Aplauze prelungite, urale, ovații).

Poporul nostru a cunoscut multe 
secole dominația străină. Știți bine 
cîte lupte a dus, de exemplu, 
marele voievod Ștefan cel Mare 
pentru neatîrnarea Moldovei, pen
tru păstrarea ființei sale proprii. 
Toate acestea au făcut ca poporul 
nostru, în ciuda vitregiei timpuri
lor și a dominației străine, să-și 
păstreze ființa, să-și realizeze uni
tatea națională, să-și cucerească 
independența, iar astăzi să fie de
plin stăpîn pe destinele sale, să-și 
făurească în mod liber viitorul co
munist ! (Aplauze prelungite, ova
ții îndelungate).

Fără nici o îndoială, ne mîndrim 
cu toți cei care au știut să țină sus 
steagul luptei pentru neatîrnare, 
pentru independență, cu toți cei 
care au luptat pentru ca poporul 
român să fie stăpîn pe destinele 
sale ! Ne mîndrim cu toate forțele 
progresiste, cu comuniștii, cu anti
fasciștii, cu toți cei care au luptat 
pentru răsturnarea dominației ca
pitaliste și moșierești, pentru tri
umful socialismului în România ! 
Toți aceștia sînt înaintașii noștri și 
îi vom respecta și ne vom mîndri 
întotdeauna cu ei ! Vom respinge 
orice încercare de a insulta po
porul nostru insultînd pe înaintașii 
noștri 1 (Aplauze puternice ; urale. 
Se scandează „Ceaușescu—Româ
nia !“, „Ceaușescu și poporul !“).

Cea mai bună cinstire pe care o 
putem aduce înaintașilor noștri 
este, în primul rînd, de a face to
tul, totul pentru a păstra indepen

dența, pentru a păstra demnitatea, 
pentru a face ca poporul nostru să 
fie întotdeauna stăpîn la el acasă ! 
(Aplauze puternice, urale ; se 
scandează „Ceaușescu și po
porul !“).

în același timp, vom cinsti înain
tașii noștri și în istorie, și în lu
crările literare și artistice, dar 
mai cu seamă în munca pentru a 
realiza Programul elaborat de 
Congresul al XI-lea, pentru a ri
dica noi cetăți — desigur nu ce
tăți de tipul celor ridicate de Ște
fan cel Mare, ci cetăți noi ale in
dustriei, ale științei, ale învăță
mîntului și culturii, care vor face 
ca, peste veacuri, națiunea noastră 
socialistă să fie tot mai puternică 
și tot mai demnă în rîndul națiu
nilor lumii. (Aplauze puternice, în
delungate, urale; se scandează 
„Ceaușescu și poporul!“).

Dragi tovarăși,
Doresc să exprim încă o dată 

convingerea mea, a conducerii 
partidului și statului nostru că, la 
fel ca întregul popor, și organiza
ția de partid din Iași, oamenii 
muncii, toți locuitorii acestor me
leaguri străvechi vor face totul 
pentru a-și îndeplini cu cinste o- 
bligațiile de onoare ce le revin din 
hotărîrile Congresului al XI-lea al 
partidului. (Aplauze puternice. în
delungate, urale).
. Doresc să reamintesc cele ce 
am spus la Marea Adunare Na
țională cînd am acordat decorațiile 
pentru cincinalul trecut.

în acest cincinal nu am fixat și 
nu vom fixa limite în ce privește 
îndeplinirea planului cu atîtea luni 
înainte de termen sau cu atîtea 
săptămîni mai devreme. Dar ne 
aflăm cu toții într-o întrecere na
țională pentru a îndeplini cinci
nalul în cele mai bune condiții și 
înainte de termen — și, în a- 
ceastă întrecere, fără nici o în
doială că și oamenii muncii din 
Iași își găsesc locul.- în ce mă pri
vește, aș dori să vă aflați — dacă 
nu se poate pe primul loc — în 
orice caz în primele rînduri ale 
întrecerii care se desfășoară acum 
în întreaga noastră țară. (Aplauze 
puternice, urale).

Desigur, mi-ar face plăcere ca 
la sfîrșitul cincinalului să vă în- 
mînez dumneavoastră cea mai 
înaltă decorație pentru locul întîi ; 
dar aceasta depinde de dumnea
voastră și de organizația de partid. 
(Urale, ovații, se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Doresc să vă mulțumesc dum
neavoastră, tuturor cetățenilor care 
ne-au făcut o primire călduroasă. 
Vedem în aceasta o expresie a ho- 
tărîrii dumneavoastră de a face 
totul, la fel ca întregul nostru 
popor,-pentru a da viață Progra
mului ' elaborat de Congresul al 
XI-lea al partidului nostru.

în încheiere, doresc să vă urez 
încă o dată succese tot mai mari 
în întreaga activitate din toate 
sectoarele, multă sănătate și multă 
fericire ! (Aplauze puternice, pre
lungite ; se scandează „Ceaușescu— 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“. 
Cei prezenți în marea piață a 
orașului ovaționează îndelung pen
tru Partidul Comunist Român, 
pentru Comitetul Central, pentru 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu).

Dialog fructuos cu specialiștii de la întreprinderea de mașini-agregat și mașini-unelte speciale

Primire entuziastă la Fabrica de confecții
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Mergi corabie și arata lumii
DIVERS
Pădurea 
salvată

Intr-una din nopțile trecute, 
eu cerul burdușit de nori, un 
trăsnet puternic a despicat in 
două un falnic molid din fru
moasa pădure de rășinoase de 
pe raza nu mai puțin frumoa
sei comune turistice Rucăr, din 
județul Argeș. Molidul a înce
put să ardă în noapte ca o 
imensă torță, creîndu-se peri
colul ca focul să se întindă nu 
numai asupra pădurii, ci și a 
locuințelor din apropiere. Silvi
cultorii au dat alarma ți, in 
ajutorul lor, a sosit tot satul. 
Bine îndrumați de primarul 
Gheorghb Miloș și inginerul Ion 
Cotenescu, șeful ocolului silvic, 
oamenii s-au luptat din răspu
teri cu flăcările pînă în zorii 
zilei, salvind pădurea — ți nu 
numai pădurea.

Omul 
din fîntina

T.F. din Tirgu-Mureș a coborlt 
In fîntina din propria ogradă s-o 
curețe de aluviuni, Terminînd 
treaba, s-a urcat călare pe gălea
tă și le-a cerut celor doi băieți 
care-l ajutau (și pe care-i avea 
in gazdă, cu chirie) să-1 tragă 
afară, la lumină. Exact in clipa 
in care T.F. ajunsese să întin
dă mîinile la buza de sus a 
fintînii, cel doi băieți, crezind 
că este în siguranță, au dat 
drumul manivelei. Vă Închipu
iți ce a urmat: un plonjon cu 
găleată cu tot de la 12 metri. 
Băieții au înghețat de spaimă, 
dar imediat au sărit în sus de 
bucurie, auzind strigătul omu
lui din adîncul fîntinii. Deși-i 
ocăra de mama focului, flăcăii 
se bucurau nespus că vor avea 
și pe viitor cui să-i achite chi
ria cuvenită.

ceasul
Pe banca unei alei mal re

trase din parcul din Botoșani, un 
bărbat începuse să moțăie. Nu 
departe de el, Mihai Holoșpin, 
din comuna Răchiți, își făcea 
de lucru la capătul aleii, neslă- 
bindu-1 Insă din ochi pe cel care 
moțăia pe bancă. Cînd a observat 
că omul a adormit de-a binelea, 
Holoșpin s-a dus tiptil spre eL 
Numai că respectivul „observa
tor" a fost, la rîndu-i, observat 
de către elevii Poraicu Ion, Da
rie Dănuț, Ațurcăniței Sergiu și 
Chirilă Constantin, astfel că în 
clipa în care Holoșpin s-a aple
cat asupra omului adormit de 
pe bancă să-i ia ceasul de la 
mină a fost prins și imobilizat. 
Apoi a fost dus de cei patru, 
mai cu voie, mai fără voie, la 
mUiție. Felicitările primite aco
lo le merită cu prisosință.

„Excursio 
nistul“

Deși era tinăr, deși avea . o 
meserie frumoasă (era strungar), 
Vasile Rusu, din comuna Iclod, 
județul Cluj, s-a gindit să clș- 
tige bani și fără să muncească. 
Așa se face că, într-o diminea
ță, in loc să se ducă la muncă, 
a început să se tot „ferchezu- 
iască“ în oglindă. După un stu
diu îndelung asupra propriei fi
zionomii, a ajuns la concluzia 
că este taman nimerit pentru 
un... organizator de excursii. 
Fiind intru totul de acord cu 
propria părere, a început să se 
recomande in dreapta și-n stin
gă „organizator de excursii". Și 
unde nu zici că s-a apucat să 
umble din sat in sat, să facă lis
te peste liste cu amatorii de 
drumeții pe traseele cele mai a- 
tractive (in funcție de ciți bani 
încasa). Și a tot mers el așa (și 
i-a „mers") pînă a dat de unul 
care l-a luat de guler și l-a dus 
la miliție. De aici, a ajuns 
tribunal, iar de 
plecat el însuși 
rie“ pentru doi 
luni.

la 
la tribunal a 
intr-o „călăto- 
ani ți patru

Tir...
la domiciliu

în ciuda restricțiilor privind 
păstrarea și folosirea armelor 
de vînătoare, unii „uită", și ur
mările ’ sînt, adeseori, tragice. 
Un asemenea caz s-a petrecut 
in comuna Putna, județul Su
ceava. însuși paznicul de vînă
toare, Ion H., neținînd seama de 
normele de folosire a puștii din 
dotare, și-a transformat curtea 
casei intr-un... teren de tir. Mo
tivul : să-și regleze pușca. Re
zultatul : Dorina Gheorghiță și 
Petru Gincu, care treceau liniș
tiți pe drum, au căzut victime 
nesăbuinței paznicului de vînă
toare. Fiind grav răniți, cei doi 
au fost internați în spital.

După numai 
4 ore

Lovin Ioniță din Brăila (str. 
Grădinii publice nr. 4) a fost 
eliberat dintr-o detenție unde 
fusese trimis de instanța de ju
decată pentru scandaluri repe
tate, lovirea soției și alungarea 
acesteia din casă. Bucuria reve
derii celor doi soți a fost insă 
de scurtă durată. Și aceasta tot 
din cauza lui Ioniță, pe care 
l-au apucat din nou — cum 
zice un vecin — pandaliile. Re
zultatul : după numai patru 
ore, a devenit recidivist : scan
dal, lovire... Poate de data 
ceasta va fi... ultima dată.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii''

a-
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culorile României
Marina, spunea cineva, 

nu-i doar o simplă profe
sie. E mai mult: o dra
goste. E dragostea teme
rarilor care au în structura 
ființei lor nestinsa și băr
băteasca „sete de larg". E 
marea dragoste a oamenilor 
de felul celor’ care. In 
urmă cu aproape un secol, 
se înflăcărau la cuvintele 
Iul Cezar Bolllac prile
juite de înălțarea pentru 
prima dată a tricolorului la 
catargul unei nave : „Mergi 
corabie, mergi de arată Eu
ropei culorile României".

îndemnuri țintind tim
puri vizionare. Azi. cind 
marina română arborează 
marele pavoaz, în semn de 
cinstire a tuturor celor de 
pe ape, de egală cinstire 
a muncitorilor din por
turi, a constructorilor de 
nave, corăbiile României a- 
rată culorile dragi nu nu-

mai Europei, ci lumii în
tregi, într-o triumfătoare 
„cursă lungă" a marilor 
noastre izbînzi. Insulele 
plutitoare, de pămînt ro
mânesc, pot fi lntilnite pre
tutindeni pe oceanul plane
tar, purtînd bucuriile 
muncii noastre, făcînd cu
noscută aspirația de pace, 
înțelegere și prietenie cu 
toate națiunile lumii, aspi
rație nutrită de un popor 
cu vocația ctitoriei pașnice, 
iubirii de tară și efortului 
statornic pentru înălțarea 
ei socialistă.

E Ziua marinei romane... 
M-am aflat, pentru scurt 

timp, printre ostașii mari
nari ai patriei noastre. Iar 
aici, lingă echipaje care 
știu să acționeze într-o de
plină unitate de voință șl 
simțire, cu promptitudine și 
rigoare ostășească. am 
aflat și un al doilea a-

nu
ci, 

in- 
alt- 
ex-

PROGRAMUL 1
8,30 Deschiderea programului.
8,40 Tot înainte!
9,35 Film serial pentru copiii

10,00 Viața satului.
11.15 Ce știm și ce nu știm despre...
11,45 Bucuriile muzicii.
12,30 De strajă patriei.
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.
14,25 Jocurile Olimpice de vară — Mont

real 1976.
16,55 Imagini din Elveția.
17.15 Drum de glorii.

• „Sărbătoarea hărniciei" — un 
complex de acțiuni politice și cul
turale organizate in județul Te
leorman — a fost dedicat coopera
torilor și mecanizatorilor din Izvoa
rele, Băduleasa, Zimnicea, Moș- 
teni-Furculești, Purani, Conțești, 
Poroschia, Mîrzănești, Piatra și 
Fîntînele, cărora li s-au conferit 
recent titlul de Erou al Muncii So
cialiste și medalia de aur „Secera 
și Ciocanul" pentru producțiile de 
porumb obținute .in anul 1975. 
• Agendă prahoveană. La Casa de 
cultură a sindicatelor din Ploiești, 
un colectiv de artiști amatori din 
unitățile industriale ale municipiu
lui a prezentat în premieră piesa 
intr-un act „Finalul vă aparține", a 
dramaturgului localnic Corneliu 
Șerban. După această, premieră, 
spectacolul va fl prezentat la clu
burile muncitorești și casele de 
cultură din orașele județului Pra
hova. 0 In stațiunea balneoclima
terică Slănic-Prahova are loc festi
valul teatrelor populare, la care 
participă colective de artiști amatori 
din Cîmpina, Focșani, Plopeni, Că
lărași, Mizil, Sinaia, Caracal, Me
diaș, Deva și Hunedoara. Pînă

r
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devăr : marina nu-i 
mai o mare dragoste 
în egală măsură, și 
ginerie. Pentru că, 
fel, cum s-ar putea
plica mînuirea ireproșabilă 
a hidrolocatoarelor si sesi- 
zoarelor, a calculatoarelor 
și neobositelor instalații ra
dar ? Iată de ce munca de 
pregătire a marinarilor mi
litari am cunoscut-o la bor
dul navelor-uzină. în cabi
nete și laboratoare, cu ri
gla de calcul in mină șl in 
preajma complicatelor in
strumente optice și electro
nice. Nu, Imaginea marina
rului cu mușchi puternici 
nu s-a perimat, dar firesc 
în acest secol al fantastice
lor salturi în tehnică, ea 
trebuie obligatoriu comple
tată cu imaginea omului 
stăpîn pe știința calculelor 
complicate, a mînuirii teh
nicii de vîrf. astfel incit să 
se asigure dezideratul ma
rinăresc : maximum de ac
tivitate. fără cusur, pe
mila parcursă.

într-o unitate de nave 
de sub comanda căpitanu
lui de rangul I, Ilie Han- 
ganu, s-a impus atenției un 
ostaș. înalt, blond, cu o 
mustăcioară care se înfiri
pă acum. Executa întocmai 
ordinele date la bordul na
vei.

— E soldatul Dincoiu 
Laurlan, ni-1 prezintă co
mandantul. E în așteptarea 
rezultatului examenului de 
admitere la facultatea de 
construcție.

— Cum a fost examenul, 
soldat Dincoiu ?

— Raportez : 
mulți. Dar cînd știi, 
bele sînt ușoare.

Și Dincoiu Laurian 
grăbit să-și ducă la 
sfirșit misiunea ce-i reve
nea pe navă care pusese 
deja cap-compas largurile 
Mării Negre. îi însoțim și 
noi pe marinarii ostași în 
această cursă de rutină, 
dar totdeauna bărbătească 
și avem prilejul să înțele
gem cit de complexă și cită 
răspundere implică împli
nirea datoriei ostășești pe 
o navă militară de o ase
menea înzestrare tehnică. 
O tehnică care solicită din 
plin inteligentă și precizie, 
stăpînire de sine si imagi
nație, curaj și tenacitate, 
sincronizarea tuturor voin

18,39 Film serial: „Din tainele mărilor". 
Episodul IV: Balenele.

19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Baladă pentru acest pămtnt.
20,25 Festivalul filmului muzical la TV. 

„Arcușul fermecat" — producție a 
studiourilor engleze. Premieră TV. 

22.00 24 de ore.
22,10 Jocurile olimpice de vară — Mont

real 1976.
PROGRAMUL 1

10,15—11,45 Matineu simfonie.
20,00 100%... Disney.
20,50 Ora melomanului.
21,45 Sentimentul de patrie (emisiune 

de versuri).
22,05 Trubadurul dorului. Spectacol de 

balet pe muzică interpretată la nai 
de Gheorghe Zamfir.

$

candidațl
pro-

s-a 
bun

țelor și rezistentă fizică. 
Deci :

— E grea marinăria. 
soldat Ligiu Anton ?

Ligiu Anton e de felul 
lui din Fpcșani. Lucra ca 
operator chimist la „Danu
biana". cînd patria l-a che
mat sub drapel. N-a renun
țat la planurile lui, de ci
vil, de a-și termina liceul 
și mai departe „vom vedea 
noi cum va fi".

— Deși eu am rău de 
mare, marinăria nu e grea.

— Vrei să explici 7
— Totul e să te concen

trezi asupra misiunii în
credințate. Să nu cruți nici 
un efort pentru deprinde
rea meseriei de ostaș-mari- 
nar și. mai ales, pentru a 
face dovada practică a a- 
cestei însușiri temeinice.

în larg, unde doar cer și 
apă au stăpînire peste tot. 
nava purtătoare de rachete 
pune din nou cap-compas 
țărmul patriei. Motoarele 
de mii de cai putere bat în 
plin. înaintăm cu maximă 
viteză, dar o bună bucată 
de vreme doar „ochii" teh
nicii electronice disting us
catul. Apoi, litoralul româ
nesc, cu plajele lui superbe, 
cu metaforele albe din be
ton și sticlă, cu zecile de 
mii de trupuri mîngîiate de 
briza și soarele marin, 
prind contur din zarea ape
lor.

Iar dacă așezăm alături 
și fantezia noastră, plus 
cîteva grade spre Constan
ța, avem aievea la orizont 
prova „Independenței" — 
nava amiral a flotei româ
nești, nava amiral a des
toiniciei noastre de con
structori de vapoare.

Și nu pot să nu caligra- 
fiez aici un cuvînt de fier
binte prețuire pentru ma
rinarii ostași care veghează 
la tihna muncii și bucu
riilor noastre.

Și nu pot 
duc cu gîndul 
rea de azi — 
lor, militari și 
mercială, 
de nave 
portuari ■ 
trată în calendarul cinsti
rilor noastre tradiționale ; 
cinstirea temerarilor căliți 
în cursa lungă, spre noi 
orizonturi de civilizație, a 
navei noastre — România.

să nu mă 
la sărbătoa- 
a marinari- 
din flota co— 

a constructorilor 
și muncitorilor 

■ sărbătoare in-

Ilie TANASACHE

LUNI. J AUGUST 1976
PROGRAMUL 1

15,90 Avanpremiera zilei.
15,05 Emisiune In limba maghiară.
16.30 Jocurile Olimpice de vară — Mont

real 1976.
19,00 Teleglob.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Jocurile Olimpice de vară — Mont

real 1976.
21.30 Roman-foileton: „Țăranii". Epi

sodul V; „Aniversarea".
22.20 24 de ore.

PROGRAMUL 2
15,00 Festivalul filmului muzical la TV. 

„Albă ca zăpada și cei 7 saltim-

• Secerișul • Insămințarea celei de-a doua culturi
După combină—plugul, după plug
• Secerișul • Insămințarea celei de-a doua culturi
După combină—plugul, după plug—semănătoarea I

9 J

semănătoarea!

acum au fost prezentate lucrările 
dramatice „Dosarul unei crime po
litice" de Mihai Stoian, „Nic-nic" 
de Anca Bîrsan șl Gh. Panco, „Răs- 
pîntia cea mare" de V. I. Popa, 
„Cînd aud cucul cîntînd" de Gheor
ghe Vlad și „Nu sîntem îngeri" de 
Paul Ioachim. în aceste zile, în 
comunele și orașele prahovene se 
desfășoară festivalul cântecului,

titulate „Forme și metode ale 
muncii politice și cultural-educa
tive" și „Județul Vrancea pe coor
donatele cincinalului 1976—1980". 
• Agendă bîrlădeană. Cenaclul li
terar „Alexandru Vlahută" a orga
nizat o dezbatere pe tema „Docu
mentele Congresului educației po
litice și al culturii socialiste — în
dreptar pentru activitatea noastră

dansului și portului de pe meleagu
rile județului — „Mîndră floare-i 
Prahova”, care a ajuns la a 17-a 
ediție. • Muzeul județean din Tg. 
Mureș, în colaborare cu universita
tea populară, a organizat un simpo
zion pe tema „Ocrotirea naturii și 
a mediului înconjurător". • „In 
sprijinul propagandei și al muncii 
politice" se intitulează un nou 
număr al „Carnetului agitatorului" 
editat de secția de propagandă a 
Comitetului județean Vrancea al 
P.C.R. Broșura cuprinde o variată 
tematică pentru instruirea agitato
rilor, precum și documentarele in

ce, 
meșteri mari?

L 1

deviitoare". 0 La biblioteca casei 
cultură a sindicatelor a avut loc o 
masă rotundă — prilej de abordare 
a problemei educației materialist- 
științifice a tineretului. 0 în holul 
central al noului spital municipal 
pentru adulțl a fost vernisată o ex
poziție de artă plastică, care re
unește peste 100 de lucrări ale 
membrilor cenaclului de pictură 
„N. Tonitza". 0 Un montaj de 
versuri intitulat „Viitor de aur 
România are" a fost susținut de 
grupul de recitatori al Casei de 
cultură a sindicatelor din Bîrlad. 
0 „De la strămoși pentru nepoți"

— Să vedeți, n-aveam schelă...
— N-aveam nici specialist care s-o mon

teze. De fapt, nici nu intra în sarcina noas
tră de serviciu...

...Ba una, ba alta, doi meșteri de la coope
rativa bucureșteană „Constructorul" — Ni- 
colae Fințescu și Gheorghe Antonescu — se 
Întreceau în a reproduce fel de fel de ar
gumente care să-i scoată din încurcătură. 
Dar faptele sînt fapte : cu cîtva timp în 
urmă, avînd un imobil ce necesita anumite 
reparații, Oficiul central farmaceutic a în
cheiat un contract de lucrări cu respectiva 
cooperativă. Contract cu termen de predare, 
cu răspunderi precise. Cînd a venit însă so
rocul predării, beneficiarul să nu-și creadă 
ochilor : lucrarea nici măcar nu începuse. 
Nici o mistrie de tencuială măcar. Nemulțu
mit, beneficiarul s-a adresat cu plîngere 
arbitrajului. Și a cîștigat. obținînd de la 
„Constructorul" despăgubiri in sumă de 
aproape 9 000 lei. Cum era și normal, uni- 

, tatea a imputat suma cu pricina celor vi- 
1 novați de întirzierea lucrării : N. Fințescu și 
Gh. Antonescu. Lam văzut mai sus „justi- 
ficîndu-se“, astfel că verdictul instanței 
prin care s-au menținut imputațiile nu ne 
apare decît firesc.

Reține totuși atenția un mic amănunt : să 
fi fost meșterii chiar atît de uituci 7 Una 
din „piesele" dosarului, un referat al con
ducerii cooperativei, aruncă o lumină și in

Pe ogoarele județului Hunedoara 
secerișul griului se desfășoară cu in
tensitate crescîndă paralel cu efec
tuarea celorlalte lucrări de sezon. în 
baza măsurilor stabilite de comanda
mentul județean pentru fiecare zonă 
au fost mobilizate toate forțele uma
ne și mecanice, în așa fel ca utili— 
zînd fiecare oră bună de lucru rit
mul zilnic stabilit să fie depășit. 
Pentru aceasta, în toate unitățile, lu
crările de recoltat, balotat paie și eli
berat terenul au fost organizate in 
flux continuu în vederea semănării 
fără întîrziere a celei de-a doua cul
turi. Toate forțele acționează în 
schimburi prelungite sau în două 
schimburi. Ca urmare, cu toate difi
cultățile create de starea timpului, 
viteza medie de recoltare înregistra
tă în ultimele zile trece de 1100 hec
tare la zi, ceea ce a făcut ca pînă 
în prezent griul să fie strîns de pe 
mai mult de 51 la sută din întrea
ga suprafață. Demonstrînd o hărnicie 
deosebită pe ogoare pentru stringerea 
la timp și fără pierderi a recoltelor, 
țăranii cooperatori din mai multe uni
tăți — printre care cei din C.A.P. 
Turdas, Pestișul Mare — au terminat 
printre primii secerișul, în timp ce 
cooperatorii din Cristur, Hărău, Ruși, 
Brîznic, Vețel și din alte unități a- 
gricole recoltează griul de pe ultime
le suprafețe.

Ritmul înalt de recoltare și organi
zare a lucrărilor în flux continuu au 
făcut ca încă cu cîteva zile în urmă 
să fie îndeplinit și chiar depășit pla
nul de însămînțare a celei de-a doua 
culturi stabilit pe ansamblul județu
lui; la legume, planul culturilor du
ble a fost depășit cu peste 60 la sută.

Țăranii cooperatori hunedoreni își 
onorează în mod exemplar obligațiile 
față de stat: astfel, deși recoltatul 
griului a ajuns la 51 la sută din în
treaga suprafață cultivată, pînă in 
prezent a fost predat la fondul de 
stat mal mult de 57 la sută din în
treaga cantitate ce trebuie livrată.

Pe terenurile din Lunca Arieșulul 
și Someșului, dar și în alte părți ale 
județului Cluj, se lucrează din plin 
la stringerea recoltei de grîu. Dis
ciplina, spiritul de răspundere la se
ceriș, transportul și depozitarea re
coltei caracterizează activitatea me
canizatorilor și cooperatorilor. La 
cooperativa agricolă din Poiana, re
coltatul griului se încheiase; se lucra 
la eliberarea terenului de paie, la 
arat și semănatul culturilor succesive. 
Pe tarlaua Sînerai a cooperativei a- 
grlcole din Cîmpla Turzii lucrau 8 
combine „Gloria". Fiecare combină 
era însoțită de un camion sau un 
tractor cu remorcă pentru transportul 
griului. După combine, trei prese 
balotau paiele. „în ultimii ani — ne

spune președintele Alexandru Balog 
— ne-am străduit să recoltăm griul 
în 5 zile. Acum ne-am propus să în
cheiem această lucrare în 4 zile. încă 
din a doua zi, mecanizatorii Petru 
Vasinca. loan Maioș, Tokes Vasile și 
Gavril Cărăuș au depășit normele de 
lucru. Reglarea combinelor în func
ție de umiditate se face sub supra-

In unități agricole 
din județele 

Hunedoara și Cluj

vegherea noastră; grupuri de copii 
adună spice din locurile unde griul a 
fost căzut și nu a putut fi luat de 
combină. Timpul de lucru este „ziua 
lumină". Nu admitem nici un fel de 
abatere de la programele de lucru", 
în aceeași ordine și disciplină se des
fășoară lucrările de recoltare și la 
cooperativele agricole din Gilău, 
Iclod, Luncani, Luna, Ceanu-Mare, 
ca și în alte părți ale județului.

Cooperatorii din Turda Nouă 
și-au propus să încheie recoltatul 
celor 385 hectare cu grîu în 7 zile. 
Ei au la dispoziție pentru aceasta 4 
combine „Gloria" și 12 combine C1 
și C 3. O bună parte din acestea au 
fost aduse de la brigăzile din Pe- 
trești, Deleni, Crăiești și Ciurila, din 
cadrul aceleiași stațiuni de mecani-

zare, unde griul este încă verde. In
ginerul Virgil Blaziu, directorul 
S.M.A., și președintele cooperativei, 
loan Negrea, erau, ce-1 dFept, pre
zent! printre mecanizatori șl coope
ratori. La prima vedere, munca părea 
că e bine organizată. Dar multe com
bine staționau un timp îndelungat la 
marginea tarlalei pînă să li se indice 
locul de lucru, iar mijloacele de 
transport nu erau toate încărcate din 
mers. Printr-o bună utilizare a mij
loacelor mecanice și aci s-ar putea 
scurta cu cel puțin o zi timpul afec
tat recoltatului.

Cu cîteva zile în urmă, 1a o plenară 
lărgită a comitetului județean de 
partid s-a indicat să fie luate măsuri 
pentru a se asigura, peste tot, utili
zarea la întreaga capacitate a combi
nelor, a mașinilor de balotat, a mij
loacelor de transport, să se treacă 
neintirziat la eliberarea terenului și 
insămințarea culturii succesive. A 
fost combătută, cu acest prilej, ten
dința unor unități de a solicita com
bine „Gloria" fără să utilizeze la în
treaga capacitate pe cele de tip C 1 
și C 3. Desigur, campania de recol
tare a griului în județul Cluj este 
abia la început. De aci necesitatea 
ca măsurile stabilite să fie aplicate 
cu rigurozitate de organizațiile de 
partid de la sate, consiliile populare 
și conducerile cooperativelor agri
cole.

Sabin IONESCU 
Alexandru MUREȘAN 
corespondenții „Scînteii*

• Recoltarea și însilozarea
furajelor

banei". Coproducție • studiourilor 
din R. F. Germania șl Elveția.
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Recoltarea și însilozarea furajelor 
sînt preocupări de stringentă actuali
tate și de mare importanță în toate 
unitățile agricole. In județul Teleor
man, de exemplu, recoltarea și 
lozarea furajelor se desfășoară fără 
întrerupere încă de la sfîrșitul lunii 
mai, odată cu cositul lucernei, bor- 
ceagului etc. Peste 171 000 tone de 
furaje verzi au fost însilozate in a- 
mestec cu paie tocate, în silozuri a- 
menajate la suprafața solului.

Din datele centralizate la ministe
rul de resort rezultă că, în uneia 
județe, printre care Arad și Buzău, 
cantitățile de furaje însilozate sînt 
cu mult mai mici decît cele planifi
cate pentru actuala perioadă, multe 
silozuri și fînare fiind goale. Chiar 
dacă unele unități din aceste județe 
și din altele au realizat și depășit 
planurile de însilozare, situația de 
ansamblu nu poate fi considerată 
mulțumitoare. De aceea se impun 
măsuri energice pentru ea in fiecare 
unitate agricolă, în fiecare fermă zoo
tehnică, furajele Însilozate să fie a- 
sigurate in cantitățile stabilite. Este 
adevărat, cantitățile de masă verde 
sînt insuficiente. Cu atît mai mult 
este nevoie să se strîngă cu maximă 
grijă toate resursele de furaje, să se 
prevină orice pierderi sau risipă.

în această perioadă, cea mai mare 
atenție trebuie acordată recoltării 
finețelor naturale care constituie una 
din principalele surse de furaje. In
tr-un timp scurt, concomitent cu 
executarea celorlalte lucrări de sezon 
din agricultură, urmează să fie co
site 1,4 milioane hectare de finețe 
naturale, situate în cea mai mare 
parte in zonele colinare și montane.

însi-

Or, in unele unități agricole din ju
dețele Harghita, Maramureș și altele 
se constată aceeași- tendință, mani
festată și în anul trecut, de a întir- 
zia recoltarea finețelor. Chiar în aces
te județe există experiență care de
monstrează eficacitatea organizării 
mai multor echipe de cosași pe toate 
terenurile nemecanizabile, a concen
trării mașinilor și utilajelor acolo 
unde pot fi folosite cu maximum de 
randament. Este în interesul coopera
torilor, al locuitorilor satelor să par
ticipe zi de zi la stringerea furaje
lor, la transportul și depozitarea 
acestora.

Conservarea nutrețurilor verzi sub 
formă de semisiloz este o tehnologie 
deosebit de eficientă. Acolo unde or
ganele de specialitate se ocupă cu 
răspundere de generalizarea acestei 
metode, multe unități agricole au 
reușit să conserve, fără pierderi, 
mari cantități de furaje. In alte 
unități însă efectul acțiunilor de 
popularizare a avantajelor tehnolo
giei amintite este minim. în coope
rativele agricole din județul Timiș 
s-a realizat numai jumătate din 
cantitatea de semisiloz prevăzută. 
Nu se poate explica această situație 
prin lipsa nutrețurilor verzi din mo
ment ce la fin prevederile au fost 
depășite simțitor. întrucît situa
ții asemănătoare se constată si în 
alte județe, este necesar ca organele 
agricole să determine un curs hotă- 
rit în favoarea aplicării tehnologiilor 
moderne de recoltare și în special de 
conservare a furajelor, în interesul 
asigurării și gospodăririi acestora în 
cele mai bune condiții.

C. BORDEIANU

este manifestarea cultural-educa- 
tivă tradițională consacrată de lo
cuitorii comunei Petru Rareș, din 
județul Bistrița-Năsăud, rememo
rării evenimentelor istorice pe
trecute pe teritoriul localității, 
precum și evocării vieții și o- 
perei unor personalități cultu
rale și științifice originare din 
această parte a țării. Au avut 
loc simpozioane și dezbateri, for
mațiile artistice ale căminelor cul
turale din Reteag, Ciceu-Mihăești, 
Cicfeu-Corabia, Negrilești și Dum
brăveni au evoluat într-un specta
col în aer liber, prezentat în apro
pierea cetății Ciceului. 0 In sălile 
și grădinițele din orașul Năsăud, în 
cadrul lectoratelor cu părinții, au 
avut loc o serie de expuneri și 
dezbateri pe temele: „Să-i învățăm 
pe copiii noștri să învețe", „Educa
ția prin muncă și pentru muncă", 
„Modalități de pregătire a copiilor 
în familie pentru școală, muncă și 
viață", „Problematica educației și 
instrucției tinerei generații in lip- 
mina documentelor Congresului e- ■ 
ducației politice și al culturii so
cialiste".
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Concursul național de muzică
ușoară „Mamaia 76“

GALA LAUREAȚILOR
de-a 
Con

de
Ieri seară, cea 

11-a ediție a 
cursului național 
muzică ușoară „Ma
maia ’76“ și-a desem
nat laureații. în at
mosfera estivală a 
litoralului, gala lau- 
reaților a fost deschi
să prin cuvintul com
pozitorului Ion Du
mitrescu, președintele 
Uniunii Compozitori
lor, președinte de 
onoare al juriului. 
Juriul a acordat celor 
mai bune dintre lu
crările prezentate în 
concurs următoarele 
distincții :

Premiul I: „Cei 100

de ani" 
versuri 
goriu) 
fost să fiu" 
George Grigoriu, ver
suri Andreea Andrei).

Premiul II: „Româ
nia" și „Un roman de 
dragoste" (ambele de 
Temistocle Popa, pe 
versuri de Aurel Sto- 
rin și respectiv Mihai 
Dumbravă), „Spu
ne-mi, țara mea" și 
„Dorul" (ambele de 
Vasile Vașilache, pe 
versuri de Gh. Vilcu).

Premiul III : „Defi
niție" (muzica Florin 
Bogardo, versuri Sașa 
Georgescu), „Părinții

(muzică și 
George Grl- 

și „De-ar fi 
(muzica

mei* (muzica Horla 
Moculescu, versuri Mi
hai Maximilian).

Mențiuni : „Străzi
le" (muzica Andrei 
Proșteanu, versuri Ro
meo Iorgulescu), „Dru
mul" (muzica Vasile 
Șirli, versuri Corina 
Brăneanu), „Carnaval 
pe litoral" și „Iubesc 
prezentul" (ambele de 
Ion Cristinoiu, pe ver
suri de Mihai Dumbra
vă), „Coloana infinitu
lui" (muzica Roman 
Tavernier, versuri Mir
cea Blok), „Azi, aici, 
acum" (muzica Gelu 
Solomonescu, versuri 
Mircea Blok).

.       ■      ~ ■' •
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această privință : nu, nu erau pur și sim
plu uituci. Aveau insă o preferință aparte 
pentru anumite lucrări, angajate ici colo cu 
cetățenii. Pe celelalte le onorau mai mult 
cu promisiunile. De ce, meșteri mari 7

ai săi. Au sărit vecinii și i-au scos din casă, 
au sărit pompierii și au stins focul. Pe Ior
dan abia după foc l-au trecut răcorile : prin 
fapta sa nesăbuită a pus în pericol pro
priii copii și imobilele vecine ; in consecin
ță, a fost trimis în judecată. Tot voia el să 
se răcorească...

autentic și trecut, pentru trei ani, pe aceeași 
foaie de subzistență cu foștii lui „colegi" pe 
care se angajase să-i... protejeze.

Focul
„răzbunării" Revedere...

Corectitudine 
de ocazie...

Nici una. Și nu se pot face nici concesii, 
nici compromisuri. Altfel, corectitudinea nu 
e corectitudine, ci doar o haină de ocazie. 
Iar purtătorul altceva decît ceea ce vrea 
să pară.

— Eu, onorată instanță, recunosc și regret 
fapta... Cum am declarat și la miliție, am 
vrut să mă răzbun...

...Căldură mare la începutul lui mai. Du
mitru Iordan, din comuna Pantelimon, a 
plecat spre seară să se răcorească cu o bere. 
Și s-a răcorit, pînă tîrziu, cînd și-a zis să ia 
cîteva sticle să se răcorească și acasă. Dar 
atîta bere l-a... încălzit, incit acasă a ajuns 
destul de infierbîntat :

— Femeie, ia și bea cu mine !...
Buimacă de somn, femeia a sărit din pat, 

făcindu-i semn să nu scoale și cei patru 
copii.

— Da ? Nu vrei să bel 7 Te-nvăț eu 
minte...

Femeia abia a avut timp să se refugieze 
pe la vecini. De necaz că n-a apucat „s-o-n- 
vețe minte", Dumitru I. a început să se 
răzbune pe obiecte, spărgînd tot ce îi ieșea 
în cale, inclusiv televizorul. Apoi, in plină 
activitate de... răzbunare, la miezul nopții, 
s-a urcat pe casă, a turnat motorină și i-a 
dat foc. De precizat că în locuința cuprinsă 
de flăcări se aflau cel patru copii minori

11 cheamă Mihai Mircea Măicănescu, un 
zdrahon de bărbat, sudor de meserie, dar 
neîncadrat in muncă. Trăia din expedien
te, din aranjamente dubioase, fapt ce i-a 
adus cîteva condamnări pentru furturi. Dar 
se vede treaba că n-a învățat nimic din 
condamnările anterioare. Astfel, prin luna 
aprilie, aflindu-se în arestul miliției Brăila, 
unde ispășea o pedeapsă contravențională 
de 15 zile, s-a „împrietenit" cu alți doi ares
tați ; din vorbă în vorbă, a aflat cum îi 
cheamă, unde locuiesc și multe alte amă
nunte din viața lor particulară. Cum a ieșit 
din arest, în loc să se încadreze în muncă, 
s-a prezentat la domiciliile foștilor săi „co
legi" și s-a recomandat rudelor drept ofițer 
de miliție însărcinat cu anchetarea cazului. 
Dar nu un oarecare, ci unul dispus să-i 
„ajute" pe băieții aflați la ananghie. Ca 
să-și dovedească buna credință, pentru 
început s-a oferit să le ducă pachetele pe 
care rudele ar fi dispuse să i le încredințe
ze. Și a tot cărat el la pachete, pînă cînd 
expeditorii au aflat adevărata lor destinație 
— subzistența pretinsului anchetator. Care 
„anchetator" a fost luat la întrebări de unul

„O cunosc pe inculpată de 8 ani și de 3 
ani sîntem colege de serviciu. Este conști
incioasă și o colegă bună, predă lucrările la 
timp și de bună calitate, are o comportare 
demnă în familie..."

Am extras fragmentul de mai sus dintr-o 
declarație aflată în dosarul nr. 2934/1976, de 
la Tribunalul municipiului București. Se 
prea poate ca aceste rinduri să exprime 
adevărul despre calitățile și felul de a fi al 
aceleia la care se referă declarația. O ca
racterizare despre o colegă aflată în impas. 
Devenită inculpată. De ce 7 Fiindcă Teodo
ra B., funcționară la o întreprindere din 
București, a crezut că la adăpostul unei co
rectitudini afișate „in general", se poate 
face și cite un mic rabat. Și cedind unui 
asemenea moment de slăbiciune a consim
țit să întocmească, la insistențele unui coleg, 
un număr de adeverințe măsluite. Marin 
Boboc, un individ care mai fusese certat cu 
legea, își pusese în gînd să le facă un mic 
„serviciu" unor consăteni ai săi...

— Onorată instanță, regret foarte mult. 
Nu m-am gindit la asemenea consecințe...

Ce scuze, ce explicații i se pot găsi abdi
cării de la corectitudine și principialitate 7

Din caietul 
grefierului

„Este adevărat că in momentul încheierii 
căsătoriei din București cu Monica, eu mai 
aveam o căsătorie la Suceava cu Georgeta, 
ceea ce regret nespus că nu mi-am dat sea
ma, fiind convins că Georgeta nu mai este 
soția mea, așa după cum aflasem ocazional 
de la niște cunoștințe ale ei"...

(Din „convingerile" lui Ion Turcu, 
judecat și condamnat pentru 
bigamie. Dosar nr. 3769/1976, Jude
cătoria sectorului nr. 6)

„Faptele s-au petrecut în condițiile ară
tate la cercetare : am dormit in casa acelor 
cunoștințe și am sustras suma de 800 lei. 
Să nu se înțeleagă insă că am luat-o dintr-o 
dată, inițial am luat numai 400, crezind 
că-mi ajung, și abia peste citeva zile mi-am 
adus aminte că a mai rămas un rest și 
m-am dus să-l iau..."

(Din declarația dată in dosarul nr. 
4619/1975. Judecătoria sectorului 3)

Dinu POPESCU 
Emil MARINACHE
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JOCURILE OLIMPICE DE VARĂ
România-26 de medalii

Pînă la închiderea primei ediții a ziarului, au mai obținut medalii de bronz caiacistul Vasile Dîba, 
luptătorii Ladislau Șimon și Stelică Morcov

Vasile Dîba un tînăr român de aur „NEWSWEEK",

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A ELVEȚIEI

Excelenței Sale Domnului RUDOLF, GNAGI
Președintele Confederației Elvețiene

Cu ocazia Zilei naționale a Confederației Elvețiene, îmi este deosebit de 
plăcut să adresez Excelenței Voastre calde felicitări, împreună cu cele mai 
bune urări de pace și prosperitate pentru poporul elvețian prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile dintre România și Elveția se vor 
dezvolta și adinei în continuare, spre binele popoarelor noastre, al cauzei 
păcii, înțelegerii internaționale, securității și cooperării în Europa și în 
întreaga lume.

să mai rămînem 
compania acestui 
de aur, care se 
Vasile Dîba,..
„Notre Dame",

cu- 
re- 
de

Acum, 
puțin în 
bărbat 
numește

Insula ... ____  ,
așezată în mijlocul apelor 
fluviului „St. Laurent", 
este legată de maluri prin 
trei poduri de mari pro
porții și face parte in
tegrantă din orașul Mont
real. Pe această insulă 
au construit canadienii 
bazinul olimpic pentru 
canotaj și caiac-canoe, un 
dreptunghi albastru lung 
de aproape 2 200 m, pe 
110 m lățime și cu o adîn- 
cime perfect egală — de

cînd Vasile Dîba și-a pus 
laurii de campion olimpic 
— o contribuție de seamă 
la reprezentarea generală 
prestigioasă a culorilor 
sportului românesc la a- 
ceste Jocuri Olimpice.

Cine ești astăzi, Vasile 
Dîba ? Sînt primul caia- 
cist român care cîștigă o 
medalie de aur la Olim
piadă.

Intr-adevăr, tînărul tul- 
cean, descoperit și crescut 
de Igor Lipatit, preluat 
apoi de către antrenorul 
emerit Radu Huțan, în
scrie pentru prima oară 
un titlu olimpic în drep-

Nicolae Navasart, di-Așadar, punct ! Pentru 
aproape toți sortivii pâr
tiei,panți la a 21-a ediție 
* Jocurilor Olimpice de 
vară — minus cei de la 
„Marele premiu al națiu
nilor" la călărie, probă 
programată înaintea ce
remoniei de duminică — 
Întrecerile s-au încheiat. 
Acum urmează ecourile, 
analizele, comentariile și, 
bineînțeles, pregătirile 
pentru a 22-a ediție 
olimpică — Moscova 1980.

Cind dumneavoastră ci
tiți aceste rînduri, 
noașteți și ultimele 
zultate înregistrate
tricolorii noștri în aceas
tă supremă competiție. 
Cînd transmit eu cores
pondența nu s-au înche
iat decît cîteva din probe
le ce ne interesează di
rect în ultima zi de con
curs. în general însă, lu
crurile sînt clarificate. 
Bilanțul românesc la 
Montreal reprezintă un 
record in istoria partici
părilor noastre olimpice — 
fapt pentru care se cuvin 
alese cuvinte de laudă și 
felicitări Nadiei Comă
neci și lui Vasile Dîba, ale 
căror evoluții au avut 
străluciri de aur și au 
Înălțat drapelul roșu-gal- 
ben-albastru pe cel mal 
Înalt catarg, admirabilelor 
gimnaste din echipa re? 
prezentativă, handbaliști- 
lor, boxerilor, luptătorilor 
și poloiștilor, tuturor tri
colorilor care au adus me,- 
dalii și puncte olimpice 
In palmaresul sportiv al 
țării. Datorită acestor 
succese: România se pla
sează pe un loc de frunte 
în clasamentele 
sau pe medalii 
de agențiile de 
temaționale.

Este adevărat că, la 
Montreal, unii dintre 
sportivii noștri — în
deosebi cei de la tir, scri
mă și atletism — ne-au 
oferit și surprize neplă
cute.

pe puncte 
întocmite 
presă in-

CORESPONDENTA DIN MONTREAL —

2,20 m. El ocupă o bună 
parte din suprafața insu
lei, paralel cu linia ma
ritimă a fluviului — și 
aceasta special construită
— astfel incit se creează 
impresia că aici totul a 
fost tras cu rigla.

Finalele la caiac și ca
noe nu au mai avut a- 
ceeași concurență de pu
blic ca pe vremea dispu
tării probelor de canotaj 
academic, de aceea un 
șuvoi colorat de spectatori 
au luat cu asalt insula. Cei 
mai mulți au venit cu 
metroul și cu umbrelele
— căci timpul era insta
bil, relativ ploios, in 
preajma finalelor. Alții 
s-au îngrămădit cu mași
nile, pe ale căror numere 
de inmatriculare din 
Quebec este înscrisă, sub 
obișnuitele cifre, origina
la mențiune „frumoasa 
provincie". în jur de 
20 000 de oameni s-au 
strips pe malurile bazinu
lui, creînd ambianta în
cinsă a unei mari regate.

Flotila din România — 
cu o valoare generală 
foarte înaltă, fiindcă echi
pajele ei erau prezente în 
toate finalele probelor 
„scurte" — a cunoscut 
momentul de vîrf atunci

tul caiaciștilor. Ceilalți, 
Rothman, Alexe, Patzaikin 
și Covaliov — care au 
adus 5 anterioare medalii 
de aur în palmaresul glo
rioasei noastre flotile — 
fuseseră toți canoiști. încă 
din avionul spre Montreal, 
antrenorul federal Cornel 
Bârsănescu, descriin- 
du-mi forma sportivă de 
excepție a lui Dîba, re
zultatele lui înalte din ul
timele luni, îl socotea pe 
acesta aproape sigur în
vingător în viitoarea fi
nală. Vasile Dîba, evident 
fericit de succesul dobîn- 
dit, dar cam taciturn din 
fire, a adresat ziariștilor 
cîteva cuvinte de comple
zență și a dispărut cu 
mașina spre satul olimpic. 
Iar acolo, in sat, antreno
rii și medicii stăteau ca 
„cerberii" în jurul came
rei respective să-l pă
zească. Pe seară, Cornel 
Bârsănescu îmi spunea 
despre campionul nostru 
că bucuria pare-se să-i fi 
trecut pe planul al doi
lea, toată grija concen- 
trîndu-i-se spre semifi
nala probei „lungi" pro
gramate pentru a doua zi.

Noaptea, într-o cameră 
a uriașului hotel 
venture, antrenorii!

ral 
rectorul tehnic al regatei 
Olimp, reanaliza cursele 
zilei. Iată și fotografia 
sosirii în proba de caiac 
— 500 m : victorie clară ; 
cu degetul arătător mar
chează „jumătatea de 
barcă" cu care a ciștigat 
campionul român.

Secretul lui Dîba — îmi 
spunea Navasart — se află 
în pregătirea fizică ex
traordinară, cum nu a 
mai făcut-o niciodată, 
nici atunci cînd devenise 
campion mondial al pro
bei. în ultimele luni a 
slăbit vreo 6 kg, prin 
voință ca de fier, și a fă
cut mușchi de oțel. Iar 
tactica lui în concurs a 
fost specială, pe măsura 
pregătirii extraordinare. 
Atit în serii, cît și în se
mifinale a tras din răs
puteri obținind timpii 
cei mai buni, ceea ce a 
avut o influentă foarte 
puternică — atit în creș
terea încrederii în forțele 
proprii, cît și a descum
pănirii principalilor ad
versari. Cu fișele și foto
grafiile tehnice în mîini, 
Navasart laudă și com- 

jportarea celorlalte echi
paje, inclusiv ale fetelor, 
care, cu lacrimi bogate 
în ochi, au suferit mai 
mult decît băieții de pe 
urma acelor diferențe — 
de părți dintr-o secundă.

Ziarele au i 
mutism. Firește, 
unul 
rilor. 
din

Olimpiada '76:
S-a născut o

Ne-a parvenit la redacție ultimul număr al . __  _____ ._  _
mare tiraj „Newsweek" (3 milioane de exemplare). Coperta revistei 
o înfățișează pe Nadia Comăneci în timpul executării celebrului său 
exercițiu la bîrnă, reportajul respectiv, care poartă titlul : „Olimpiada 
’76 : S-a născut o stea", fiind consacrat performanței fără precedent 
a gimnastei românce. Din acest reportaj al superlativelor, însumînd nu 
mai puțin de cinci pagini și jumătate și ilustrat cu o suită de șase 
fotografii, reproducem spicuirile de mai jos :

Bona-
fede-

ieșit din 
, Dîba e 

dintre eroii Jocu- 
Subliniez, totuși, 

concertul general, 
reportajul cald la adresa 
lui Dîba. dar și a sportu
lui românesc în general, 
scris de Giles Marcotte, 
același care scrisese zi de 
zi în influentul „La 
Presse", cu elogii și mult 
sentiment, despre admi
rabila noastră Nadia Co
măneci...
Valeriu MIRONESCU

MEDALIA

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

stea"
revistei americane de

Simion CUȚOV
S-a născut la 7 mai 1952 în Smir- 

danul Nou — județul Brăila. A in
ceput să practice boxul din anul 1968, 
sub îndrumarea antrenorului brăilean 
Gheorghe Bobinaru. Face parte din 
clubul Dinamo București — unde 
este pregătit de maestrul Constantin 
Dumitrescu, fostul nostru campion 
medaliat cu bronz la Olimpiada de 
la Melbourne, în 1956.

Performanțe anterioare : campion 
european de juniori (1972) ; dublu 
campion european de seniori (1973 
și 1975); vicecampion mondial (1974).

Mircea SIMON
de
13
la

Are 22 de ani. Este bucureștean, 
profesie tipograf. De la vîrsta de 
ani a început să practice boxul, 
clubul Dinamo București, fiind atras
și pregătit în această disciplină de 
antrenorul Eugen Fiiresz. La ora ac
tuală este îndrumat de către Con
stantin Nour — decanul de virstă 
(72 de ani) al antrenorilor noștri de 
box.

Performante anterioare : medalie 
de bronz la europenele din 1975.

„Nadia. Numele ei 
este șoptit cu înfrigu
rare ori de cite ori 
se pregătește să exe
cute un exercițiu. Iar 
in momentul execută
rii, peste intreaga sală 
Forum din Montreal, 
plină pînă.la refuz, se 
așterne tăcerea, in 
timp ce contemplă e- 
volutiile eroinei celei 
de-a XXI-a Olimpiade, 
fetița care, eq, însăși, 
nu manifestă pic de

emoție sau timiditate. 
Atunci cind se află la 
aparate, se poate spu
ne că românca Nadia 
Comăneci, in virstă'de 
14 ani, exercită un 
control desăvîrșit nu 
numai asupra trupului 
ei firav, ci și asupra 
telespectatorilor 
lumea întreagă, 
spectacolul cel 
pur, cel mai tonifiant 
al Jocurilor Olimpice 
și fiecare

din 
Este 
mai

răsucire a corpului 
său, fiecare zimbet al 
Nadiei confirmă că 
ne aflăm în fața unei 
noi și incomparabile 
stele.

In anumite momen
te, Nadia pare a ră- 
mine încremenită in 
zbor, utilizind incredi
bila forță care animă 
acest trup de numai 
42 de kilograme, pen
tru a întruchipa ceea 
ce poate fi considerat 
perfecțiunea insăși in 
materie de gimnastică. 
Cind ajunge la ele
mentele cele mai difi
cile ale exercițiului, 
acolo unde celelalte 
concurente ezită, Na
dia devine și mai in- 
drăzneață. Iți taie și 
mai mult respirația. 
Uralele mulțimii, că
reia i se pare că zboa
ră odată cu ea, devin 
tot mai copleșitoare, 
revărsindu-se intr-o a- 
devărată cascadă în 
momentul triumfalului 

’salt final.
zbor 
Iul 
este 
frumos 
Olimpice. Prima săp- 
tămină a Olimpiadei 
a aparținut, în mod in
discutabil, Nadiei și 
singurul semn de în
trebare care se ridică 
este legat de propria 
sa declarație : «Vreau 
să mă perfecționez în 
continuare». Or, pen
tru a realiza acest lu
cru, poate va fi nevoie 
să se inventeze un nou 
sport", conchide 
vista.

Nadia in 
constituie simbo- 
însuși a ceea ce 
mai pur șl mai 

în Jocurile

Personaj descinzînd 
din istorie și deopotri
vă erou de legendă, 
ale cărui fapte de 
vitejie, însoțite de o 
adîncă înțelepciune 
politică, au inspirat o 
întreagă literatură — 
de la străvechi balade 
și cronici și pînă la 
opere contemporane — 
Wilhelm Tell, eroul 
popular elvețian, este 
considerat un simbol 
al voinței de indepen
dentă și libertate. 
Destinul lut Wilhelm 
Tell reprezintă. în- 
tr-un fel, chintesența 
unor pagini strălucite 
din istoria poporului 
elvețian, care — înce
pînd din 1291, data 
formării primei con
federații helvetlce prin 
unirea 
ne și 
făgașul 
ționale 
avut de stăvilit nu 
o dată, de-a lungul se
colelor, ambițiile aca
paratoare ale unor im
perii vecine.

Personaj mult mal 
puțin ilustru, Charles 
Cousin, meșterul cea
sornicar stabilit din 
secolul al XV-lea pe 
malul genevez al Le- 
manului, este și el 
una din figurile re
prezentative ale trecu
tului elvețian — 
precursor al uneia 
vocațiile creatoare 
aveau să afirme 
niul inventiv al

a trei cantoa- 
a intrării pe 
unei vieți na- 

proprii — a 
stăvilit

ca 
din

ce 
ge- 
po-

%

porului acestei țări : 
industria ceasornice
lor. Pentru multă 
lume, ceasul elvețian 
este un veritabil bla
zon al hărniciei unui 
popor, care a făcut 
dintr-o îndeletnicire 
tradițională o ramură 
industrială, la nivelul 
celor mai înalte exi
gente ale tehnologiei 
moderne.

Dar industria ceasu
rilor este departe de 
a constitui singura 
mărturie a nivelului 
atins de economia el
vețiană. eminamente 
pastorală la origini, 
puternic industrializa
tă astăzi. Industriile 
metalurgică și textilă, 
chimică și farmaceuti
că, agricultura inten
sivă, puternic mecani
zată, turismul, repre
zintă tot atîtea do
menii economice în 
care virtuțile creatoa
re ale elvețianului au 
condus la atingerea 
unui nivel ridicat de 
progres și civilizație.

Lungul răstimp is
toric în care poporul 
elvețian a fost scutit 
de flagelul distrugător 
al războaielor, tradi
țiile seculare ale poli
ticii de neutralitate, 
îmbogățite azi de do
rința de înțelegere și 
cooperare internațio
nală, au creat condiții 
favorabile de împlini
re a aspirațiilor po
porului elvețian la

pace și prosperitate.
Relațiile de priete

nie și colaborare ce 
se dezvoltă între 
România și Elveția pe 
temeiul egalității în 
drepturi și al avanta
jului reciproc își au 
rădăcini în trecutul 
Istoric al celor două 
popoare, în dorința lor 
comună de a trăi în
tr-o lume mai bună 
și mai dreaptă. Cu 
ani în urmă, Nicolae 
Iorga sublinia simili
tudinea tulburătoare 
între diferitele mo
mente ale luptei celor 
două popoare pentru 
formarea și consolida
rea statului, pentru 
apărarea independen
tei și suveranității. 
Astăzi, România și El
veția cultivă legături 
de colaborare atît pe 
plan economic, cultu
ral, tehnico-științific, 
cit și în cadrul dife
ritelor reuniuni si or
ganisme internațio
nale, în interesul re
ciproc, al cauzei păcii 
și cooperării în Euro
pa și în lume. Extin
derea și aprofundarea 
acestor legături repre
zintă, fără îndoială, o 
contribuție importantă 
la consolidarea cursu
lui spre 
înțelegere și 
rare fructuoasă 
națiuni.

destindere,
coope- 

între

C. VtAD
Geneva

Cronica zilei

ȚII NOȘTRI LA BOX
VAȚ.

salt, fiecare

în perioada 26—31 iulie, dr. Otto 
Leberl, președintele Oficiului austriac 
al brevetelor, a efectuat o vizită în 
țara noastră. Cu acest prilej, oaspe
tele a avut convorbiri cu membrii 
conducerii Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie, precum și 
la Oficiul de stat pentru invenții și 
mărci. în cadrul acestor Intîlniri au 
fost abordate aspecte privind posibi
litățile de colaborare între cele două 
oficii pe linia schimbului de docu
mentare în probleme de proprie
tate industrială 
mijloacelor de informare privind 
brevetele.

și a modernizării

Victor ZILBERMAN
S-a născut în București, la 20 sep

tembrie 1947. Din 1963 a inceput să 
practice boxul la școala sportivă 
„Viitorul" din Capitală (antrenor — 
Teodor Niculescu). în prezent face 
parte din clubul Rapid București — 
unde se pregătește sub îndrumarea 
aceluiași maestru. Victor Zilberman 
cucerește medalia olimpică de bronz 
într-un moment cînd puțini se mai 
așteptau. Meritul său este cu atît 
mai mare.

Performanțe anterioare : dublu vi- 
cecampion european (1969 și 1975).

Alec NĂSTAC
Are 27 ele ani. S-a născut in co

muna Cavadinești din județul Ga
lați. A luat contact efectiv cu boxul 
la Galați (antrenori — Constantin 
Jelesneac și Petre Mihai). Acum este 
membru al clubului Steaua Bucu
rești — unde este antrenat de Ion 
Chiriac și Șerbu Neacșu. „Bronzul" de 
la Montreal este o meritată răsplată 
pentru acest destoinic sportiv ...căutat 
prea de multe ori de ghinion.

Performanțe anterioare : vicecam- 
pion mondial (1974) ; dublu vicecam- 
pion european (1971 și 1973).

Costică DAFINOIU
S-a născut la I 

comuna Viziru 
Practică boxul 
(primul antrenor _______ _ __
Turcu), Face parte în continuare din 
clubul de box de la Brăila (antrenor 
actual — Gheorghe Bobinaru). Iubi
torii boxului îl cunosc și-l apreciază 
pentru seriozitatea sa în pregătiri, 
prevăzîndu-i _ o carieră sportivă de 

la

B februarie 1954 tn 
— județul Brăila, 
începînd din 1969 

■ — brăileanul Ion

prevăzîndu-i o carieră sportivă 
succes. Medalia de bronz de 
Montreal să fie un început !

Performanțe anterioare : campion 
european de juniori (1974).

CLASAMENTE, REZULTATE
DUPĂ 13 ZILE de întreceri și 161 

de probe disputate, CLASAMENTUL 
PE PUNCTE al Jocurilor Olimpice 
de la Montreal, alcătuit de AGENȚIA

CAIAC-CANOE JUDO

Cu prilejul Zilei naționale a Elve
ției, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, George 
Macovescu, a 
partamentului 
Elveția, Pierre 
de felicitare.

transmis 
Politic 
Graber,

șefului De- 
Federal din 
o telegramă

★
Cu prilejul celei de-a

sări a Zilei Armatei Populare Chine
ze de Eliberare, generalul-colonel Ion 
Coman, ministrul apărării naționale 

• al Republicii Socialiste România, a 
trimis o telegramă de felicitare lui 
Ie Cien-in, ministrul apărării națio
nale al Republicii Populare Chineze.

(Agerpresp

49-a aniver-

* A

Admiterea la doctorat în anul 1976
Ministerul Educației și învățămîn

tului aduce la cunoștință că între 15 
și 25 decembrie 1976 va avea loc co
locviul de admitere la doctorat.

înscrierile se vor face între 1 și 
30 septembrie 1976 la secretariatele 
rectoratelor instituțiilor de învăță- 
mînt superior și la secretariatele u- 
nităților de cercetare care au dreptul 
să organizeze doctoratul.

Unitățile de învățămînt superior 
și de cercetare, care organizează 
colocviul de admitere la doctorat.

vor afișa specialitățile, conducătorii 
științifici, numărul de locuri și lista 
actelor necesare la înscriere.

înscrierea la colocviul de admitere 
la doctorat șl desfășurarea acestuia 
se vor face conform prevederilor 
Decretului nr. 1058/1967, ale H.C.M. 
nr. 2 910/1967, Instrucțiunilor Minis
terului Educației și învățămîntului 
aprobate prin Ordinul ministrului 
nr. 18 din 19 Ianuarie 1968 și prin 
circulara nr. 34 234 din 20 februarie 
1974.

vremea
Timpul probabil pentru zlleje de 2, 

S și 4 august. In (ară: Vremea va fi 
relativ frumoasă in sud-estul țării, mai 
ales In primele zile, și va deveni 
general instabilă în rest. Cerul va 
variabil, cu înnorări mal accentuate 
Crișana, Maramureș, Transilvania 
nordul Moldovei și in zonele de deal 
și de munte, unde vor cădea ploi locale 
Însoțite de descărcări electrice. In rest, 
averse izolate. Vtnt slab pină la potrivit 
predominlnd din sectorul sud-vestlc. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
tntre 12 șl 18 grade, iar cele maxime 
Intre 24 șl 30 de grade, local mal ridi
cate In sud-est. In București: Vreme 
tn general frumoasă șl tn curs de tn-

în 
fl 
tn 
Și

călzlre, mal ales tn primele zile, cerul 
va fl variabil, cu Înseninări mal pro
nunțate la Începutul intervalului, favo
rabil aversei de ploaie după-amlaza. 
Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura 
va crește ușor la Început, apoi va fl 
ușor variabilă.

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. ieșite ciștigă
toare la tragerea la sorți lunară din 
31 iulie 1976

puncte
A.D.N., se prezintă astfel t
1. U.R.S.S. 658
2. R. D. Germană 554
3. S.U.A. 498,75
4. R. F. Germania 251,5
5. Polonia 140
6. Japonia 135
7. ROMANIA 135
8. Ungaria 130
9. Bulgaria 128

10. Italia 97
11. Canada 91
12. Marea Britanie 81
13. Cehoslovacia 67
14. Franța 56,25
15. Finlanda 53
16. Suedia 53
17. Australia 46,75
18. Cuba 40
19. Iugoslavia 40
20. Olanda 40

tt
tt

ft

•t

CLASAMENT PE MEDALII

1. U.R.S.S. 39 37 26
2. R.D.G. 34 21 24
3. S.U.A. 26 29 21
4. R.F.G. 10 10 13
5.
6.
7.
8.
9. 

10.

Japonia 
Polonia 
Bulgaria 
ROMANIA
Ungaria 
Marea Britanie

6
6
5
4
4
3

6
4
8
6
3
4

7
7
7
8
9
4

MEDALIICLASAMENT PE TOTAL
1. U.R.S.S. 102
2. R.D.G. 79
3. S.U.A. 76
4. R.F.G. 33
5. Bulgaria 20
6. Japonia 19
7. ROMANIA 18
8. Polonia 17
9. Ungaria 16

10. Marea Britanie 11

O NOUA MEDALIE 
PENTRU DÎBA

Cei nouă concurenți aliniat! la 
startul probei de caiac simplu — 
1 000 m ș-au angajat de la început 
într-o luptă dîrză, menținîndu-se în 
pluton pînă la 250 m, cînd se deta
șează maghiarul Geza Căapo, favo
ritul principal al acestei întreceri. 
La 750 m. odată cu apropierea de 
linia balizelor roșii ce marchează 
sosirea se remarcă atacul lui Helm, 
care reușește să-l ajungă pe Csapo, 
în timp ce Dîba. cu un splendid 
efort, intră în lupta pentru medalia 
de bronz cu italianul Oreste Perri, 
aflat înaintea sa de la începerea 
cursei. Mărind strocul, caiacistul ro
mân îl ajunge pe italian și pe ulti
ma porțiune a cursei îl întrece cu o 
lungime de barcă, cîștigînd medalia 
de bronz.

în disputa pentru locul tntîi, ter
mină învingător tînărul caiacist din 
R. D. Germană Rudi 
virstă de 19 ani.

Vasile Dîba. primul 
adusese o medalie de
nostru, cucerește la Interval de 24 de 
ore o a doua medalie olimpică, per
formantă ce confirmă valoarea sa ri
dicată nu numai în cursa de „sprint" 
— 500 m. în care s-a dovedit imba
tabil, dar și în cea pe distanta de 
1 000 m.

La categoria ușoară, victoria și me
dalia de aur au fost cucerite de spor
tivul cubanez Hector Rodriguez. în 
finală, Hector Rodriguez l-a învins pe 
Eunkyung Chang (Coreea de Sud) 
medaliat cu argint. Medaliile de 
bronz au fost atribuite judokanului 
maghiar Jozef Tuncsik și italianului 
Felice Mariani.

rul de 1—0
cu formația 
urmărită de 

în meciul
Pakistanului a învins formația Olan
dei cu scorul de 3—2.

(0—0) In finala susținută 
Australiei. Partida a fost 
circa 15 000 de spectatori, 
pentru locul trei, echipa

„LEGENDE OLIMPICE

Bătrinul și Greul

Helm, elev în

caiacist care 
aur sportului

Proba de canoe simplu 1 000 m s-a 
încheiat cu victoria mai puțin aștep
tată a sportivului iugoslav Matija 
Liubek. Pe locurile următoare s-au 
clasat : Vasili Iurcenko (U.R.S.S.), Ta
mas Wichmann (Ungaria), Boris Ana
niev (Bulgaria), Ivan Patzaichin 
(România) — pe locul 5 — și Roland 
Iche (Franța).

VOLEI

HOCHEI PE IARBA
Competiția olimpică de hochei pe 

iarbă a fost cîștigată de selecționata 
Noii Zeelande, învingătoare cu sco-

Medalia de bronz în turneul mas
culin a fost cucerită de selecționata 
Cubei — care, în partida decisivă 
pentru locul trei a reușit să întreacă 
cu scorul de 3—0 (15—8, 15—9, 15—8) 
formația Japoniei (campioană olim
pică la Jocurile de la Miinchen).

DOUĂ MEDALII DE BRONZ
LA LUPTE LIBERE

La centrul sportiv „Maisonneuve" din Montreal s-au încheiat între
cerile turneului de lupte libere, in finala căruia printre protagoniști 
s-au aflat și luptătorii români Stelică Morcov (categoria 90 kg) și La- 
dislau Simon (categoria supergrea), cîstigători al medaliilor de bronz.

Performanta celor doi sportivi români este meritorie, ținînd seama 
-- _____________1 Ț. Li înaltă valoare la categoriile respective.de participarea numeroasă și de

Ladislau ȘIMON
Cel mai greu luptător român de 

la „libere" n-a împlinit încă 25 de 
ani. S-a născut la 25 septembrie 1951, 
în Tîrgu-Mureș. Sportul 
l-a... îmbrățișat începînd 
— cînd antrenorul Francisc 
atras în clubul „Mureșul" 
Mureș.

Performanțe anterioare : medalia de 
bronz la mondialele din 1973 ; cam
pion mondial în 1974 ; vicecampion 
european în 1974 ; medalie de argint 
la europenele din 1975 ; campion 
european în 1976.

Stelică MORCOV

luptelor 
din 1968 
Bolla l-a 
din Tg.

ca- 
de- 
ju-

18

Medaliatul cu bronz olimpic la 
tegoria 90 kg s-a născut la 1 
cembrie 1951 în comuna Metoc, 
dețul Botoșani. De la vîrsta de
ani a început să practice luptele la 
asociația sportivă „Nicolina" din 
Iași (antrenor — Mircea Bîdiu). în 
prezent este membru al clubului 
Dinamo din Brașov (antrenor — Ale
xandru Radu).

Performanțele anterioare : locul 5 
la mondialele din 1975 ; locul 4 
europenele din 1972 ; medalie 
bronz la europenele din 1976.

la 
de

Cel mai vîrstnic dintre personajele homerice este Nestor, nume in
trat in nepieritoare legendă și devenit denumire a unei însușiri spiri
tuale. Auzim : „Cutare este nestorul celor printre care muncește" și 
înțelegem că ni se vorbește despre un veteran respectat și înțelept 
al acelei colectivități... Nestorul boxului românesc este antrenorul Nour, 
maestru emerit al sportului, fost redutabil boxer, azi dascăl al unei 
serii de pugiliști celebri (vezi acel „campion de buzunar" care a fost 
Dobrescu). EI este profesorul, mentorul și „mai mult decît părintele" 
greului Mircea Simon, „finalist nescontat' 
seara corespondentul 
de. Chiar nescontat ?

— cum se exprima Ieri 
unei mari agenții de presă — al actualei Olimpia-

...Anul trecut, la 
Snagov, am participat, 
îngăduit intr-un grup 
de ziariști sportivi, la 
o intilnire cu lotul 
național de box. Prin
tre sportivi: Cuțovii, 
Dafinoiu, Năstac, Si
mon. Printre antre
nori : Dumitrescu, Ni
culescu, Nour. După 
ce am asistat la un 
antrenament, am dis
cutat despre configu
rația lotului, despre 
condițiile de pregătire 
și, bineînțeles, despre 
șansele noastre la 
Olimpiadă. Boxerii, a- 
dunați pe lingă antre
nori, tăceau cuviincios, 
iar tehnicienii răspun
deau evaziv. Nour, alt
fel un fermecător po
vestitor de amintiri și 
de anecdote, a tăcut

tot timpul, ținîndu-șl 
elevul pe după umăr, 
de parcă se temea să 
nu i-l fure cineva... La 
fel a tăcut maestrul — 
lingă elevul, tăcut și 
el ca un sfinx — și in 
autobuzul care ne re
aducea in Capitală. 
Abia la coborire, in 
centru, cind l-am în
trebat de circumstanță 
„Unde mergeți?", Nour 
m-a luat de braț, m-a 
tras deoparte și mi-a 
spus in șoaptă : „Noi 
mergem spre finală < 
Dar să nu spuneți la 
nimeni, că e in stare 
să nu ne creadă, și 
ne spune-n față, și ne 
descurajează..." Apoi, 
cu elevul ținut tandru 
pe după umăr, a por
nit-o încet pe-o stră
duță tihnită din preaj-

ma Amzei : un gladia
tor octogenar, trecut 
prin multe, in coloc
viu de invățătură cu 
ucenicul său, incă ado
lescent. Bătrinul și 
Greul...

Depun, aici, mărtu
ria acelei seri pentru 
a vă încredința că, 
măcar pentru înțelep
tul tehnician al ringu
lui Constantin Nour, 
prezența elevului său 
Mircea Simon in fina
la olimpică n-a fost 
nescontată.

Petre DRAGU
P.S. Aceste rinduri 

au fost scrise înainte 
ie a se cunoaște re
zultatul finalei. Dar și 
dacă le-am fi scris 
după, ele n-ar fi avut 
alt conținut.
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1 58932 24 50.000
1 98894 53 25.000
1 83762 62 15.0001 81035 65 10.0001 01225 70 5.000
1 85843 37 5.000
1 45684 18 5.000I 76501 52 5.0001 31273 70 5.000
1 75713 25 3.000
1 50058 35 3.0001 23758 66 3.000
1 17737 68 3.000
1 98468 10 3.000
1 62712 43 3.000
1 754pl 57 3.000
1 70203 54 3.000

100

Termina
ția seriei 
obligațiu

nilor

183 64 2.000100 305 64 2.000100 620 16 2.000100 166 23 2.000100 247 22 2.000100 298 61 1.000100 743 23 1.000100 219 - 80 1.000100 719 57 1.000100, 433 27 1.000100 405 06 1.000100 959 63 1.000100 745 40 1.000100 412 46 1.000100 494 22 1.000100 758 10 1.000100 273 59 1.000100 535 20 1.000100 105 06 1.0001 000 58 75 8001 000 89 48 . 8001 000 91 11 8001 000 63 19 800

5.917 TOTAL: 5.749.000

Cîștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 Iei. în valoarea ciștigu— 
rilor este cuprinsă și valoarea nomi
nală a obligațiunilor ciștigătoare.

Plata ciștigurilor se efectuează pria 
sucursalele și filialele C.E.C.
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Consiliul de Securitate întrevederi româno-cubaneze
• Adoptarea unei rezoluții în sprijinul luptei 

de eliberare a popoarelor din Namibia și 
Zimbabwe

• Condamnarea acțiunilor provocatoare ale 
regimului din Africa de Sud

NAȚIUNILE UNITE 31 (Ager
pres). — Consiliul de Securitate a 
încheiat examinarea plîngerii Zam- 
biei referitoare la atacurile și provo
cările armate comise de Africa de 
Sud.

In rezoluția Consiliului de Securi
tate este reafirmat caracterul legitim 
al luptei poporului namibian pentru 
a-și elibera țara de sub ocupația ile
gală a regimului rasist al Africii de 
Sud șl este condamnat cu energie 
atacul armat comis de Africa de Sud 
împotriva Zambici, care constituie 
o încălcare flagrantă a suveranității 
și integrității teritoriale a Zambiei. 
Consiliul de Securitate cere Africii 
de Sud să renunțe imediat la utiliza
rea teritoriului Namibiei ca bază 
pentru lansarea unor atacuri armate 
împotriva Zambiei și a țărilor afri
cane vecine.

Consiliul și-a exprimat satisfacția 
pentru sprijinul pe care țările limi
trofe Namibiei îl acordă poporului 
namibian în lupta sa legitimă pentru 
a-șl elibera tara de sub ocupația re
gimului rasist de la Pretoria. Re
zoluția subliniază, de asemenea, că 
eliberarea Namibiei și Zimbabwe și 
eliminarea apartheidului în Africa

In favoarea unui cod de conduită 
pentru societățile transnaționale 

Intervenția reprezentantului țării noastre 
la lucrările ECOSOC

GENEVA 31 (Agerpres). — între 
temele dezbătute, in cursul acestei 
săptămîni, de Comitetul economic al 
Consiliului economic și social al 
O.N.U. (ECOSOC), o atenție deo
sebită a fost acordată celei referi
toare la activitatea societăților trans
naționale. Examinarea acestei ches
tiuni, supusă atenției O.N.U. de că
tre țările în curs de dezvoltare, are 
loc pe fundalul preocupărilor cres- 
cînde ale țărilor lumii de a regle
menta practicile societăților transna
ționale.

Prezentînd poziția țării noastre, 
reprezentantul român Nicolae Dinu 
a subliniat că soluționarea problema
ticii create de activitățile societăților 
transnaționale trebuie să fie înscrisă 
in eforturile avînd drept scop edifi
carea unei noi ordini economice in
ternaționale. Plecînd de la aceste 
considerente. România a sprijinit de 
la început ideea aducerii la O.N.U. 
a chestiunii privind activitățile so
cietăților transnaționale, a susținut

★
LIMA 31 — Corespondentul Ager

pres transmite : „Organismele finan
ciare internaționale consideră că e- 
conomia peruană, deși trece printr-o 
situație dificilă, are perspective de 
evoluție pozitivă" — a declarat Ro
berto Keil Rojas,' director în Minis
terul Economiei și Finanțelor. Decla
rația a fost făcută după participarea 
la o sesiune specială a Consiliului 
executiv permanent â! C.I.E.S. (Con
siliul interamerican economic și so
cial), la care au luat parte reprezen
tanți ai mai multor entități financia
re internaționale — Agenția inter- 
americană pentru dezvoltare (A.I.D.),

Un apel la dezarmare
HELSINKI 31 (Agerpres). — în- 

tr-un mesaj difuzat la Helsinki 
cu ocazia săptămînii de acțiune îm
potriva armelor de distrugere în 
masă, organizată între 6 și 13 august, 
și care va coincide cu împlinirea a 
31 de ani de la explozia bombelor 
atomice la Hiroșima și Nagasaki, 
Consiliul Mondial al Păcii a lansat un 
apel la dezarmare. în apel se arată 
că se acordă „o deosebită importan
ță" discuțiilor ce vor avea loc în 
cadrul Conferinței de la Geneva asu
pra dezarmării, la începutul lunii 
august.

ITALIA

Prima reuniune 
a noului cabinet
ROMA 31 (Agerpres). — Prima 

reuniune a noului guvern democrat- 
creștin al Italiei, condus de Giulio 
Andreotti, a avut loc sîmbătă și a 
fost consacrată desemnării celor 47 
de secretari și subsecretari de stat.

Primul ministru va prezenta luni, 
în fața celor două camere ale Parla
mentului italian, programul său gu
vernamental, după care vor urma 
dezbaterile la capătul cărora va avea 
loc votul de învestitură.

Panoul de onoare al profesiilor
„Spre un rost în viață duc o mie 

și una de căi" — această cunoscută 
maximă își are deplin temei în reali
tățile sovietice. într-adevăr. sistemul 
de învățămint tehnico-profesional 
din U.R.S.S. are în nomenclatorul 
său... 1100 de profesii.

Preocuparea deosebită pentru dez
voltarea acestei forme de invătă- 
mînt are ca sursă doi factori esen
țiali. Este vorba, pe de o parte, de 
setea de afirmare în viață a tineri
lor, iar pe de altă parte de sporirea 
continuă a necesităților de cadre ca
lificate, reclamată de vastul program 
al construcției comuniste. Este sufi
cient a arăta că în ultimul deceniu 
întreprinderile, șantierele de con
strucții și alte obiective economice 
din U.R.S.S. au „absorbit" ■ peste 
16 500 000 tineri calificați — cifră 
echivalentă cu aceea înregistrată in 
toti cei 25 de ani precedenți.

După cum declara în cadrul unei 
conferințe de presă președintele Co
mitetului de stat al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. pentru invătă- 
mîntul tehnico-profesional, Alexandr 
Bulgakov, una din principalele parti
cularități ale actualei etape in pre
gătirea tinerilor muncitori este fap
tul că. menținîndu-se constant ritmul 
de creștere a numărului de munci
tori calificați, se pune un ac
cent deosebit pe calitatea pregătirii 
lor. Se pornește, în primul rind, de 
la necesitatea lărgirii orizontului de 

de Sud sînt necesare pentru instau
rarea dreptății și unei păci trainice 
în regiune. Consiliul a declarat că 
dacă Africa de Sud va comite noi 
acte de forță împotriva Zambiei se 
va întruni din nou pentru a adopta 
măsuri eficace potrivit prevederilor 
Cartei.

România — care a fost coautoare 
la rezoluția adoptată de Consiliu — 
a condamnat puternic acțiunile agre
sive și provocările armate ale Africii 
de Sud împotriva Zambiei și altor 
tari africane și s-a pronunțat pentru 
retragerea imediată din Namibia a 
administrației ilegale și a forțelor 
armate ale regimului de la Pretoria.

în dezbaterile din consiliu a fost 
reafirmată și de această dată solida
ritatea militantă a tării noastre cu 
lupta țărilor din Africa australă pen
tru apărarea independenței și suve
ranității lor naționale, precum și 
sprijinul pe care îl acordă poporul 
român popoarelor din Africa austra
lă care luptă împotriva dominației 
coloniale și rasiste, pentru exercita
rea dreptului lor sacru la autodeter
minare și la existentă națională in
dependentă.

crearea 'comisiei și centrului de in
formare și cercetare pentru societă
țile transnaționale.

România, a continuat vorbitorul, 
se pronunță in favoarea elaborării și 
adoptării unui cod de conduită pen
tru societățile transnaționale. Un 
asemenea cod trebuie să fie funda
mentat pe principiile și normele 
dreptului internațional, între care să 
figureze, fără îndoială, respectul su
veranității naționale, neamestecul în 
treburile interne ale statelor.

în opinia României, a arătat vor
bitorul, punctul de plecare în elabo
rarea codului de conduită pentru 
societățile transnaționale trebuie să-l 
reprezinte Declarația și programul 
de acțiune privind instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale, 
Carta drepturilor și îndatoririlor e- 
con ornice ale statelor, deciziile per
tinente ale Adunării Generale a 
O.N.U. adoptate la sesiunile din ul
timii ani.

★
Banca mondială, Banca interamerica- 
nă de dezvoltare (B.I.D.), Fondul 
monetar internațional (F.M.I.), Cor
porația andină pentru dezvoltare 
(C.A.F.).

Referindu-se la concluziile acestei 
sesiuni, Roberto Rojas a arătat că. 
aprecierile pozitive în legătură cu 
dezvoltarea economică peruană sînt 
ilustrate de recentele credite acorda
te Perului de către B.I.D. și de un 
consorțiu de bănci nord-americane. 
Creditul B.I.D., pe termen scurt, se 
ridică la 48 de milioane de dolari. El 
este destinat amplificării centralei 
hidroelectrice de la Machupichu și 
programelor de dezvoltare a între
prinderilor industriale mici și mijlo
cii. împrumutul nord-american se 
cifrează la 240 milioane de dolari. El 
va servi, în principal, echilibrării ba
lanței de plăți externe.

agențiile de presă transmit
La Brazzaville s au lncheiat 

lucrările celei de-a 4-a sesiuni a 
Prezidiului Organizației de Solidari
tate a Popoarelor Afro-Asiatice 
(O.S.P.A.A.). S-au subliniat succesele 
în lupta pentru eliberarea națională 
a popoarelor și consolidarea frontu
lui antiimperialist în Asia și Africa. 
Totodată, s-a propus convocarea unei 
conferințe consacrate luptei împotri-, 
va apartheidului și rasismului, pen
tru libertatea și independenta popoa
relor din sudul continentului african.

La încheierea reuniunii 
de Ia Ciudad de Guatemala, 
cu participarea miniștrilor de externe 
ai țărilor din America Centrală și a 
șefilor statelor majore ale armatelor 
din Nicaragua, Honduras, Salvador și 
Guatemala, s-a anunțat că Hondu
rasul și Salvadorul au acceptat o „în
cetare absolută a focului" — infor
mează A.F.P.

cunoștințe al cursanților, pentru 
crearea acelui „rezervor de gindire" 
la care muncitorul să poată apela 
oricînd în timpul proceselor de pro
ducție. în acest scop, pe lingă men
ținerea școlilor tehnico-profesionale 
simple, crește neîntrerupt numărul 
școlilor medii tehnico-profesionale 
și al cursanților acestora. în cadrul 
acestora din urmă, tinerii, pe lingă 
însușirea unei meserii, își trec și

CORESPONDENTA DIN MOSCOVA

examenul de bacalaureat în anii 
celui de-al 9-lea cincinal, numărul 
muncitorilor bacalaureați a cres
cut cu 900 000, de patru ori și jumă
tate mai mult decît in perioada celui 
de-al 8-lea cincinal. Iar anul acesta, 
din cei 2 286 000 noi cursanți ai șco
lilor tehnico-profesionale. aproape 
600 000 vor frecventa cursurile șco
lilor medii.

Mai mult, organizațiile de Comso- 
mol de pe cuprinsul U.R.S.S. au lan
sat o amplă mișcare sub deviza : 
„Fiecare tînăr muncitor — absolvent 
al învățămintului mediu". Ziarele 
relevă exemplul Combinatului de 
titan și magneziu din Zaporojie, 
unde toți tinerii muncitori sînt elevi 
ai școlilor medii serale.

HAVANA 31 — Corespondentul
Agerpres transmite : Cu ocazia vizi
tei pe care a făcut-o în Cuba, unde 
și-a petrecut o parte din concediul' 
de odihnă, tovarășul Dumitru Po
pescu. membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, s-a întîl- 
nit cu tovarășul Antonio Perez Her
rero, secretar al C.C. al Partidului 
Comunist din Cuba.

R. P. CHINEZA

Acțiuni de combatere a efectelor puternicului cutremur
PEKIN 31 (Agerpres). — Populația 

din orașul Pekin, capitala R.P. Chi
neze, s-a angajat ferm în acțiunile 
de combatere a efectelor puternicului 
cutremur care a afectat, la 28 iulie, 
zona Tangșan-Fengnan, din provincia 
Hopei, fiind resimțit, de asemenea, și 
în capitală — relatează agenția China 
Nouă. Locuitorii Pekinului au acordat 
un sprijin activ și asistentă popu
lației din orașul Tangșan și din alte 
localități care au suferit de pe urma 
calamității, intensificîndu-și totodată 
eforturile în vederea sporirii produc
ției de bunuri materiale. Datorită ac-

ORIENTUL APROPIAT
Acord între guvernul sirian și Organizația 

pentru Eliberarea Palestinei
DAMASC 31 (Agerpres). — Un 

comunicat difuzat de postul de radio 
Damasc anunță încheierea unui acord 
cuprinzător între guvernul sirian și 
Organizația pentru Eliberarea Pales
tinei. Acordul prevede, printre al
tele, reactivarea imediată a Comi
tetului superior libanezo-siriano-pa- 
lestinean, pus de data aceasta sub 
egida Ligii Arabe. Comitetul va su
praveghea aplicarea încetării focului, 
restabilirea securității și adoptarea 
unui calendar pentru înlăturarea for-

Preocupări economice in țări în curs de dezvoltare
• ALGER. — în regiunea Mostaga- 

nem din vestul Algeriei a început 
construcția unor noi unități indus
triale, printre care se numără o fa
brică de pastă pentru hîrtie, o fabri
că de zahăr, un complex de produse 
sodice și două unități ale industriei 
alimentare. Crearea noilor întreprin
deri va duce la sporirea locurilor de 
muncă în industrie pentru populația 
din zonă de la 4 000 în prezent, la 
12 000.

• BRASILIA. — Compania „Vale 
do Rio Doce“ din Brazilia a întocmit 
un program de investiții pe cinci ani 
care urmărește dublarea exporturilor 
de minereu de fier pentru a le ridica

GEORGETOWN 31 (Agerpres). — 
La New Amsterdam — al doilea oraș, 
ca mărime, al Guyanei — au început 
lucrările Congresului al XIX-lea al 
Partidului Progresist Popular din Gu
yana. La congres participă și repre
zentanți ai unor partide și organiza
ții de peste hotare.

Delegații la congres examinează 
două documente principale — Ra
portul Comitetului Central al parti
dului și proiectul de program al par
tidului. Congresul urmează, de ase
menea, să adopte completări la sta-

Declarația comuna dată 
publicității sîmbătă la Tokio, la în
cheierea vizitei oficiale întreprinse 
în Japonia de primul ministru al 
Franței, Jacques Chirac, relevă ho- 
tărîrea celor două țări de a extinde 
și întări relațiile lor politice, econo
mice, culturale și științifice. Cei doi 
șefi de guverne au căzut de acord ca 
Franța și Japonia să participe la dia
logul dintre țările industrializate și 
cele în curs de dezvoltare, în vede
rea stabilirii unei cooperări construc
tive.

Președintele Ugandei,ge_ 
neralul Idi Amin, a acceptat propu
nerea Kenyei de a trimite o delega
ție guvernamentală ugandeză la Nai
robi pentru a discuta cu oficialitățile 
kenyote modalitățile de soluționare a 
„problemelor curente dintre cele două 
state africane" — informează postul 
de radio Kampala, reluat de agen-

Față de noile cuceriri ale progre
sului tehnic, 6impla însușire a unei 
meserii este un obiectiv ce începe să 
„îmbătrînească moral", cum s-a ex
primat „EKONOMICESKAIA GA
ZETA". în prezent, un muncitor bine 
calificat trebuie să-și reîhnoiască 
de cel puțin patru ori cunoștințele 
în timpul stagiului de muncă. Este 
semnificativ faptul că, de pildă, la 
recomandarea Institutului, unional de 

cercetări științifice în domeniul în- 
vățămîntului tehnico-profesional, la 
școala din Omsk a Combinatului de 
prelucrare a petrolului s-a țrecut la 
pregătirea unor operatori cu un larg 
profil de cunoștințe. Rezultatul a 
fost foarte bun. S-a constatat că de 
fiecare dată cînd a fost introdusă 
într-o secție sau alta a întreprinderii 
aparatură nouă muncitorul policali- 
ficat și-a însușit de cel puțin trei 
ori mai repede modul de folosire 
eficientă a utilajelor respective.

De altfel, marile întreprinderi; sau 
zone industriale își au. de regulă, 
propriile școli tehnico-profesionale, 
școli medii serale, ba chiar și insti
tute de învățămint superior. Recent, 
la Harkov a apărut un adevărat

De asemenea, tovarășul Dumitru 
Popescu a avut o întrevedere cu to
varășul Belarmino Castilla Mas. vi- 
ceprim-ministru al Guvernului revo
luționar al Republicii Cuba.

în cursul întrevederilor au fost a- 
bordate aspecte ale colaborării dintre 
România și Cuba pe diverse planuri, 
în special în domeniile culturii și 
educației.

tiunilor întreprinse, după producerea 
seismului activitățile productive și 
viața populației au continuat să se 
desfășoare în mod organizat la Pekin. 
Răspunzind chemării președintelui 
Mao Tzedun, a ~ 
al P.C. Chinez, 
capitala chineză 
au acționat unit 
pro viziona rea 
cu produse alimentare, apă, combus
tibil și curent electric, fiind asigura
tă, de asemenea, funcționarea neîn
treruptă a mijloacelor de transport si 
de telecomunicații.

Comitetului Central 
oamenii muncii din 
și zonele adiacente 
pentru a asigura a- 

normală a populației

tificatiilor militare și a altor ele
mente cu aspect militar. La dispo
ziția comitatului se vor afla forțele 
de securitate arabe, care se găsesc 
în prezent în Liban, el urmînd să 
rămînă în funcțiune pînă cind își va 
prelua postul președintele ales al 
Libanului. Elias Sarkis. Un alt punct 
al acordului proclamă acceptarea 
unei încetări a focului pe întreg te
ritoriul libanez și de către toate păr
țile. în momentul ce urmează să fie 
stabilit de comitet.

la 100 milioane de tone pe an. Prio
ritate va fi acordată proiectului 
Carajas, al cărui cost este evaluat la 
2,7 miliarde de dolari.

• KHARTUM. — Sudanul a sem
nat un acord în valoare de 27 mi
lioane dolari cu un consorțiu de com
panii franceze pentru construirea 
unui canal lung de 160 kilometri și 
lat de 700 metri, care va permite 
desecarea mlaștinilor de pe malurile 
Nilului, din sudul țării, și care ar 
putea transforma Sudanul într-o im
portantă sursă de produse agricole. 
Canalul va permite irigarea a 400 000 
hectare.

tutul partidului și să aleagă Comi
tetul Central al partidului.

Raportul Comitetului Central a fost 
prezentat de Cheddi Jagan. secretar 
general al partidului, care a făcut o 
analiză amănunțită a evoluției situa
ției din tară în ultima perioadă.

Un salut cordial, tovărășesc, al 
Partidului Comunist Român, al secre
tarului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a fost transmis delegații
lor la congres, tuturor membrilor 
Partidului Progresist Popular de că
tre tovarășul Mihai Hașeganu, mem
bru al C.C. al P.C.R., care participă 
la lucrările congresului.

țiile internaționale de presă. Hotări- 
rea șefului statului ugandez a fost 
anunțată în cadrul convorbirilor pe 
care le-a avut, la Kampala, cu se
cretarul general al O.U.A., William 
Eteki Mboumoua.

Greva minerilor din Vir
ginia de Vest s-a extins 
și in zonele miniere bituminoase din 
Ohio și Virginia, cuprinzînd în pre
zent peste 65 000 de mineri. Vineri, 
greva a intrat în cea de-a doua de
cadă. fără a se întrezări vreo posi
bilitate de soluționare a conflictului. 
Greviștii revendică îmbunătățirea 
condițiilor de viață.

Cursul francului belgian 
a scăzut considerabil în raport cu 
alte monede occidentale, atingînd 
nivelul limită față de marca vest-ger- 
mană. Pentru a stăvili această ten
dință, Banca centrală a Belgiei a a-

„orășel al învățămintului tehnico- 
profesional", un complex construit 
în comun de patru giganți indus
triali : uzina de tractoare, combina
tul de piese grele energetice, uzina 
de rulmenți și uzina de mașini-unel- 
te. Aici, atelierele, laboratoarele, ca
binetele sînt înzestrate cu utilaje și 
mașini ultramoderne, inclusiv unele 
care nu sînt încă folosite pe larg in 
unitățile respective : strunguri și 
freze cu programare, aparate de su
dură prin plasmă, scheme radio cu 
micromoduli etc. La absolvirea unor 
asemenea cursuri, tinerii sînt bine 
pregătiți pentru a aplica și chiar 
perfecționa la locul de muncă noile 
tehnici însușite.

...Pe panoul de onoare din clădirea 
Comitetului de stat pentru invăță- 
mintul tehnico-profesional din Mos
cova sînt înfățișați multi „veterani" 
ai școlilor tehnico-profesionale ale 
căror nume au devenit larg cunos
cute și peste hotare ; între aceștia 
— Iuri Gagarin, primul om care s-a 
avintat în Cosmos, academicienii 
V. Glusko, G. Boreskov, 164 eroi ai 
muncii socialiste, 89 de laureați ai 
premiilor „Lenin" și premiilor de 
stat. Este un panou deosebit de con
vingător pentru avîntul și hotărîrea 
cu care milioane de tineri participă, 
alături de toți oamenii sovietici, la 
marea operă de propășire continuă 
a patriei lor.

Laurențlu DUȚĂ

încheierea lucrărilor Congresului 
extraordinar al P. C. din Japonia

TOKIO 31 — Corespondentul Ager
pres transmite : La Tokio au luat 
sfirșit lucrările celui de-al XIII-lea 
Congres extraordinar al P.C. din Ja
ponia.

în cadrul lucrărilor congresului, 
președintele Prezidiului C.C. al P.C.J., 
Kenji Miyamoto, a prezentat o am
plă analiză a situației interne, sub
liniind că atitudinea de bază a Par
tidului Comunist din Japonia a fost 
și rămîne aceea de a grupa cit mai 
mult posibil forțele progresiste. 
„Dacă există un acord minim asupra 
obiectivelor progresiste și intenția de 
a duce o luptă unită — a spus el 
— nu respingem niciodată lupta uni
tă cu alții". Vorbitorul a precizat că 
hotărîrea P.C.J. de a extinde con
sensul național asupra salvării na
ționale și progresului înseamnă că, 
fără a se abandona sarcina de for
mare a Frontului Unit, se va acorda 
importantă atît partidelor politice, cît 
și potențialului pe care îl reprezintă 
majoritatea poporului japonez, care 
se situează pe pozițiile progresului.

Kenji Miyamoto a subliniat. în 
continuare, că P.C.J. s-a transformat, 
în ultimii 15 ani, într-un partid pu
ternic, care are un rol influent în 
actuala situație politică. în acest sens, 
el a citat voturile obținute de P.C.J. 
în alegerile generale, care au crescut 
de la 1 150 000, în 1960, la 5 500 000 în 
1972, iar în alegerile prefecturale și 
pentru Camera Consilierilor — de la 
1 760 000, în 1962, la 6 840 000 în 1974. 
Numărul parlamentarilor P.C.J. a 
crescut de la șase, în 1961, la 59. în 
prezent. Numărul organelor admi
nistrației locale, la care P.C.J. par
ticipă, a crescut de la patru, în 1960, 
la aproximativ 200, în prezent, iar 
populația din zonele administrate de 
aceste organe, de la 2 230 000 la 
47 800 000. Totodată, numărul mem
brilor P.C.J. a crescut de cîteva ori, 
iar al abonamentelor la ziarul „A- 
kahata", organul P.C.J., de aproxi
mativ opt ori.

Referindu-se la unele probleme in
ternaționale, vorbitorul a denunțat 
politica de imixtiune a unor state in 
treburile interne ale altora și a res

Hotăririle plenarei C.C. al P.C. din Spania
ROMA 31 — Corespondentul Ager

pres transmite : La Roma au luat 
sfirșit lucrările plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Spania consacrate definirii liniei 
politice a partidului în perioada ur
mătoare și stabilirii modalităților de 
punere îfi practică a. acesteia.

La încheierea lucrărilor a fost dat 
publicității un comunicat de presă 
care relevă că în rezoluțiile Plena
rei C.C. al Partidului Comunist din 
Spania au fost abordate problemele 
privind transformarea partidului în- 
tr-un mare partid de masă, care să 
aibă 300 000 de membri încă înainte 
de ieșirea din ilegalitate.

Comitetul Central — menționează 
documentul — a hotărit să treacă de 
la metoda organizării în celule, care 
reflectă situația de clandestinitate, 
la crearea Unor organizații comu
niste Ia locurile de muncă. în insti
tute de învățămint și în cartiere, 
care să țină adunări publice, în ca
drul cărora să fie dezbătute și re
zolvate în mod deschis problemele 
politice și organizatorice. Comitetul 
Central a examinat, totodată, măsu
rile privind extinderea activității de
mocratice la toate nivelurile, hotă- 
rînd sporirea numărului membrilor 
săi și completarea Comitetului Exe
cutiv cu noi membri.

Hotăririle adoptate în cadrul ple
narei, se arată în comunicat, conti
nuă orientarea partidului în favoa

nuntat că a intervenit la burse spre 
a preveni scăderea cursului monedei 
naționale sub limitele de fluctuații 
prevăzute.

La Moscova s_a anun*at c5 
lui Dmitri Ustinov, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S., mi
nistrul apărării al U R.S.S., i s-a con
ferit gradul de mareșal al Uniunii 
Sovietice.

Noi incidente B au produs< 
vineri, în Irlanda de Nord. Trei per
soane au fost împușcate în incinta 
unui local de către necunoscuti. O 
altă persoană și-a pierdut viața în 
urma exploziei unei bombe în loca
litatea Moneymore, situată la 64 ki
lometri de Belfast. Numărul victime
lor înregistrate în zilele de joi și vi
neri se ridică la șase.

Populația Pakistanului • 
fost, la 1 iulie a.c., de 72 360 000 lo
cuitori. Din datele statistice publi
cate rezultă că populația orașe
lor pakistaneze crește anual cu apro
ximativ un milion persoane, iar 50 
la sută din populația așezărilor ur
bane din Pakistan trăiesc în două 
mari orașe — Karachi și Lahore. în 
regiunile rurale trăiesc aproximativ 
75 la sută din totalul locuitorilor Pa
kistanului.

Incendiul declan?at miercuri 
într-o zonă forestieră din sud-vestul 
Franței, în apropiere de orașul Per
pignan, a luat treptat proporții. Peste

„SALIUT-5“: Hărți întocmite din Cosmos
MOSCOVA 31 (Agerpres). - în ca

drul programului stației „Saliut-5“, la 
bordul căreia se află cosmonauții 
Boris Volînov și Vitali Jolobov, s-a 
prevăzut o serie de experiențe geo
logice și geofizice. între acestea se 
află fotografierea teritoriului Uniunii 
Sovietice și observarea vizuală a for
mațiunilor naturale, realizarea de 
hărți, analiza structurii tectonice a

Analize ale rocilor marțiene
PASADENA 31 (Agerpres). — Ana

liza primelor mostre recoltate de son
da spațială „Viking 1“ sugerează că 
planeta Marte nu a suferit transfor
mările geologice survenite pe Pămint. 
Expertii N.A.S.A. consideră că în pri
vința activității geologice Marte se 
plasează între Pămînt și Lună. Așa 
cum era de așteptat, mostrele de sol 
conțin fier — de aici culoarea rugi
nie distinctivă a planetei. în afara 
fierului, analiza de laborator a dez
văluit existenta următoarelor minera

pins politica guvernului japonez de 
apropiere, pe plan militar, de S.U.A.

Kenji Miyamoto s-a referit apoi 
la faptul că fiecare partid comunist 
are dreptul de a urma independent 
o cale proprie spre socialism. „Exis
tă căi diverse spre socialism, libere 
de orice «modele» gata făcute" — idee 
ce a fost afirmată și la recenta Con
ferință a partidelor comuniste și 
muncitorești europene. în continuare, 
Kenji Miyamoto a relevat că „P.C.J. 
a urmat consecvent o politică ce con
sideră drept posibil faptul de a avea 
o prietenie profundă sau relații de 
cooperare internațională necesară cu 
orice partid, cu toate diferentele de 
opinii existente, dacă acesta nu se a- 
mestecă în treburile interne ale 
P.C.J.".

Referindu-se la cele trei proiecte 
de documente aflate pe agenda con
gresului — proiectul de rezoluție a 
celui de-al XIII-lea Congres extra
ordinar al P.C.J., proiectul de docu
ment pentru amendarea parțială a 
programului și statutului partidului 
și proiectul de document intitulat 
„Manifest asupra libertății și de
mocrației" — Kenji Miyamoto a sub
liniat că motivul cel mai important 
pentru prezentarea acestora este că 
partidul dorește să ofere perspectiva 
clară a situațiilor politice complexe 
de astăzi. în procesul dezbaterilor de 
pînă acum asupra acestor documente 
— a spus el — a devenit clar că ma
joritatea covîrșitoare a celor 380 000 
de membri ai P.C.J. sprijină tezele 
și propunerile Comitetului Central.

Abordînd, în ultima parte a expu
nerii, problema viitoarelor alegeri 
generale din Japonia, președintele 
Prezidiului C.C. al P.C.J. a apreciat 
că acestea reprezintă o luptă poli
tică de mare importantă pentru re
construcția democratică a tării, pen
tru formarea Frontului Unit Progre
sist.

La încheierea lucrărilor sale, cel 
de-al XIII-lea Congres al Partidu
lui Comunist din Japonia a adoptat 
în unanimitate cele trei documente 
înscrise pe ordinea de zi, precum și 
concluziile C.C. al P.C.J. asupra 
acestor documente.

rea rupturii democratice negociate, 
pentru întărirea și lărgirea Coordo
nării Democratice și pentru un gu
vern provizoriu de reconciliere na
țională, care să organizeze, cu ga
ranții depline, alegerile pentru Adu
narea Constituantă.

A fost confirmată, totodată, con
cepția luptei pentru un socialism 
pluripartid și democratic, care să 
dezvolte și să adîncească toate cu
ceririle democratice și drepturile in
dividuale.

Plenara a aprobat activitatea dele
gației P.C.S. la Conferința partide
lor comuniste și muncitorești din 
Europa de la Berlin și a confirmat 
pozițiile independente ale partidu
lui, care nu se supune nici unei dis
cipline internaționale.

Comuniștii spanioli, se arată in 
comunicat, au dovedit la această re
uniune dorința noastră de a coopera 
pentru soluționarea constructivă și 
democratică a problemei Spaniei îm
preună cu toți cei care sînt însufle
țiți de aceeași dorință.

Așteptăm acum răspunsul, nu al 
forțelor democratice de opoziție care 
au fost aici cu noi, ci al regimului. 
Opinia publică spaniolă și interna
țională va aprecia sinceritatea cu
vintelor acestuia după amploarea 
amnistiei anunțate și după atitudi
nea pe care o va adopta fată de 
deschiderea Partidului Comunist din 
Spania — se spune în încheierea co
municatului.

400 de pompieri au luptat cu flăcă
rile, însă nu au putut împiedica ex
tinderea acestora, deși în ajutorul 
echipelor de la sol au fost aduse 
avioane special amenajate pentru 
combaterea incendiilor. Se apreciază 
că pînă în prezent au fost distruse 
14 000 de hectare de pădure.

Desemnarea de candidați. 
Președintele Gerald Ford a declarat, 
cu prilejul unei întîlniri cu delega
ții Ia Convenția națională a Parti
dului Republican desemnați în sta
tul Massachusetts, că va întreprinde 
un sondaj în rîndurile principalelor 
personalități ale partidului în vede
rea alegerii candidatului la funcția 
de vicepreședinte.

In buletinul oficial al
Portugalieia £ost dat* pubIici^ti*
statutul Comisiei constitutionale, or
ganism ce își desfășoară activitatea 
pe lîngă Consiliul Revoluției, avînd 
sarcina de a aprecia constituționali
tatea legilor elaborate de forul legis
lativ — Adunarea Republicii. Comi
sia va fi prezidată de Melo An tunes, 

. membru al Consiliului Revoluției și
va avea opt membri, desemnați pa 
termen de patru ani.

Centralele atomoelectrice 
au produs, la finele anului 1975, nu
mai cinci la sută din întreaga pro
ducție mondială de energie electri
că — se arată în raportul anual al 
Agenției Internaționale pentru Ener
gia Atomică (A.I.E.A.).

teritoriului sovietic în vederea depis
tării regiunilor ce oferă perspective 
de exploatare a petrolului, gazelor 
naturale și minereurilor, cercetarea 
zonelor favorabile construcțiilor de 
obiective hidroenergetice, studierea 
activității seismice din zonele mun
toase, observarea formării cicloanelor 
și uraganelor, observarea și informa
rea operativă a pericolului de incen
dii în zonele împădurite.

le : calciu, siliciu, titan și aluminiu, 
toate elemente comune și pe Pămînt 
O mostră tipică de sol terestru ar 
conține însă și alte elemente, chiar 
dacă in cantități infime, ca urmare a 
prefacerilor geologice pe care le-a cu
noscut Pămîntul. Raritatea minerale
lor în mostra de sol analizată indică, 
potrivit oamenilor de știință ameri
cani. că temperatura straturilor inte
rioare ale planetei nu a fost, în fa
zele preliminare ale formării sale, la 
fel de ridicată ca pe Pămînt.

SE PRETUTINDENI
© CU Șl FĂRĂ AS

CENSOR. Urcarea scărilor
— „sport" la îndemina oricui — 
este foarte sănătoasă și contri
buie la mărirea capacității de 
muncă și a vitalității. Aceasta 
este concluzia la care au ajuns 
specialiștii Institutului de fizio
logie a muncii de pe lingă 
Universitatea din Dortmund. 
(R.F.G.) în urma unui intere
sant experiment organizat cu 
angajat» unei întreprinderi din 
Leverkusen. Timp de trei luni, 
Un grup de 26 voluntari a ur
cat, zi de zi, pe jos, cele 25 de 
etaje ale clădirii unde își aveau 
birourile, in timp ce un alt 
grup de aceeași mărime folo
sea, în mod obișnuit, ascensoa- 
rele. Permanentele controale 
medicale și măsurătorile com
parative efectuate asupra celor 
două grupuri au indicat, la pri
mul grup, o creștere cu 26 la 
sută a capacității funcționale a 
inimii, plăminilor și sistemului 
cardiovascular — ceea ce se 
traduce printr-o reducere în
semnată a riscului accidentelor 
cardiovasculare, atit de frec
vente la persoanele care au o 
muncă sedentară.

o ABUZUL DE ANTI
BIOTICE. Un cunoscut me
dic japonez a publicat un refe
rat in care își previne compa- 
trioții împotriva utilizării ar
bitrare a antibioticelor. Cerce
tări îndelungate l-au dus la 
concluzia că aceste medicamen
te nu mai au efect asupra noi
lor variante de bacterii, care 
s-au adaptat între timp la 
„bombardamentul" cu antibio
tice, Medicul nipon are in ve
dere preparatele din grupul te
traciclină, cloramfenicol, peni
cilină și altele. Pierzind din 
eficacitate, aceste medicamente 
aduc mai degrabă daune Orga
nismului. Cercetătorul respec
tiv arată că japonezii au deve
nit un fel de „narcomani" cînd 
este vorba de folosirea antibio
ticelor. în 1974, de exemplu, ei 
au utilizat 740 tone de antibio
tice, ceea ce reprezintă 7,5 
grame pe cap de locuitor, cifră 
cu 40 la sută superioară consu
mului înregistrat în S.U.A. sau 
Anglia.

x • ȘOFERI, NU ADOR- 
MITI LA VOLAN ! Un a_ 
parat menit să împiedice ador
mirea la volan a șoferilor de 
cursă lungă a fost realizat de 
specialiștii maghiari. El emite, 
la intervale regulate, semnale 
luminoase, cărora conducătorul 
auto trebuie să le răspundă 
prin apăsarea unui buton. în 
cazul cînd butonul nu este 
apăsat, semnalul se repetă. 
Dacă și de această dată semna
lul rămîrie fără răspuns. în ca
bină se declanșează o sirenă 
ce-1 „invită" pe șofer să facă o 
pauză. Și dacă nici sirena nu îl 
trezește pe șofer, atunci se 
aprind automat semnalizatoa
rele pentru a avertiza vehicu
lele de pe șosea.

• „TERMOVIZIUNE" 
este numele procedeului de de
tectare rapidă și prevenire a 
incendiilor’ în regiunile acope
rite cu păduri — pus la punct 
în Suedia. Este vorba de o ca
meră de televiziune ce înre
gistrează. de la 200—300 metri 
Înălțime, diferențe de tempera
turi. la sol, începînd cu 0,2 
grade Celsius. în felul acesta 
„termoviziunea" poate semna
la din timp cel mai mic in
cendiu.

• CÎT „CINTĂREȘTE" 
O FURTUNĂ. Meteorologii 
sovietici din Alma-Ata au reu
șit pentru prima oară să „cin- 
tărească" o furtună. Timp de 
trei ani ei au ținut sub obser
vație regiunile în care se for
mau vinturi puternice și au 
măsurat intensitatea acestora. 
Ei au ajuns, astfel, la conclu
zia că, în nord-estul Mării 
Caspice, o furtună puternică 
poartă, pe o întindere de 100 
metri lățime și pe parcursul a 
116 ore, o cantitate de peste 
100 000 tone de praf și nisip.

• ULTRASUNETELE 
ÎMPOTRIVA MUȘTELOR, 
întrucît procedeele chimice de 
luptă împotriva muștelor nu 
dau întotdeauna rezultate, o 
companie din S.U.A. a pus la 
punct un aparat care emite ul
trasunete (imperceptibile de 
către om) ce acționează ca o 
barieră nevăzută, împiedicînd 
pătrunderea muștelor pe o zonă 
de 2,40 metri. în jurul centru
lui emițător. Aparatul, ce în
cape in palmă, funcționează cu 
baterii.

• CRIMINALITATEA * 
sporit sensibil in Marea Brita- 
nie în anul 1975, comparativ cu 
anul precedent, potrivit unui 
raport al Ministerului englez de 
Interne. La capitolul crimelor 
comise cu arme de foc se în
registrează un spor de 36 la 
sută, in timp ce furturile au 
crescut cu 31 la sută. Sporirea 
numărului de agresiuni și vio
lențe se datorează într-o pro
porție ridicată — relevă rapor
tul — tinerilor sub 20 de ani.

• CAPITALA REGĂ
SITĂ. Ultima capitală a fal
nicului imperiu incaș. Wilcăm- 
pampa, a fost recent descope
rită de către arheologii peru
ani. Ruinele se întind pe o su
prafață de 15 kmp, in podișul 
acoperit de junglă de la Cuzco. 
Aici se refugiaseră incașii din 
calea conchistadorilor spanioli 
în secolul al 16-lea. Pentru gă
sirea amplasamentului capita
lei, oamenii de știință peruani 
au urmat cu fidelitate traseul
— indicat de vechile cronici — 
parcurs de conchistadori. în 
mod logic, acesta era și traseul 
retragerii treptate a indienilor, 
cercetarea sa amănunțită dez
văluind. într-adevăr, vatra ulti
mului lor mare oraș.
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