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La invitația C. C. al P. C. U. S., tovarășul Nicolae Ceausescu, 

împreună cu tovarășa Elena Ceausescu, a plecat in Uniunea Sovietică 

pentru a petrece o parte a concediului de odihnă 

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A FĂCUT IERI 0 VIZITĂ
DE PRIETENIE LA CHIȘINĂU

La Invitația Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice de 
a petrece o parte din con
cediul de odihnă în Uniu
nea Sovietică, luni la amia
ză, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a sosit la 
Chișinău în cadrul unei vi
zite de prietenie în Repu
blica Sovietică Socialistă 
Moldovenească.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este însoțit în 
această vizită de tovarășii 
Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Nicu Ceaușescu, 
membru al Biroului C.C. al 
U.T.C., și Constantin Mitea, 
membru al C.C. al P.C.R., 
consilier al președintelui 
republicii.

La sosirea Ia punctul de fron
tieră Albița-Leușeni, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întîmpinati cu cor
dialitate de tovarășul Ivan Ivanovicl 
Bodiul, membru al C.C. al P.C.U.S.. 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Comunist din Republica Sovietică 
Socialistă Moldovenească. Kirill Fio- 
dorovici Iliașenko, membru supleant 
al C.C. al P.C.U.S., președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al R.S.S. 
Moldovenești, împreună cu soțiile, 
Ivan Trofimovici Guțu, prim-secre
tar al C.C. al U.T.C.L. din R.S.S. 
Moldovenească, precum și de alte per
soane oficiale.

A fost, de asemenea, prezent tova
rășul Gheorghe Badrus, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la
(Continuare in pag. a IlI-a)

Convorbiri la C.C. al P.C. 
din R.S.S. Moldovenească

In aceeași zi, la sediul Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
din Republica Sovietică Socialistă 
Moldovenească. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au intîlnit cu tovarășul 
I. I. Bodiul. membru al C.C. al 
P.C.U.S., prim-secretar al C.C. al 
Partidului Comunist din R.S.S. Mol
dovenească, cu membrii Biroului 
C.C. al partidului.

La convorbirile care au avut loc cu 
acest prilej au participat, din partea 
română, tovarășii Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Nicu Ceaușescu, membru al 
Biroului C.C. al U.T.C., Constantin

Mitea. membru al C.C. al P.C.R., 
consilier al președintelui republicii. 
Gheorghe Badrus, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., ambasadorul Re
publicii Socialiste România la Mos
cova.

Din partea R.S.S. Moldovenești 
au luat parte tovarășii K. F. Ilia
șenko, membru supleant al C.C. al 
P.C.U.S., președinte al Prezidiului 
Sovietului Suprem al R.S.S. Moldo
venești, G. I. Eremei, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R.S.S. Moldovenești, I. V. Mereniș- 
cev, B. A. Steșov, S. K. Grossu, se
cretari ai C.C. al P.C. din R.S.S. 
Moldovenească, P. K. Lucinski, 
prim-secretar al Comitetului de 
partid al orașului Chișinău.

In cursul convorbirilor, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și I. I. Bodiul 
s-au informat reciproc despre acti
vitatea desfășurată de P.C.R. și P.C. 
din R.S.S. Moldovenească, de Gu
vernul Republicii Socialiste România 
și Guvernul Republicii Sovietice So
cialiste Moldovenești pentru dezvol
tarea economiei, științei, culturii, 
pentru ridicarea nivelului de trai, 
pentru edificarea noii orînduiri so
ciale. A fost exprimată dorința co
mună de a intensifica schimbul de 
experiență în construcția economică 
și socială și pe linie de partid.

Convorbirile s-au desfășurat ln- 
tr-o ambianță de caldă prietenie și 
înțelegere tovărășească.

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 

la adunarea de la uzina „Microprovod“-Chișinău
Dragă tovarășe Bodiul,
Stimată tovarășă Claudia Bodiul, 
Stimate tovarășe Leontovici, 
Dragi tovarăși și prieteni,

Sîntem deosebit de bucuroși că, 
fn cadrul concediului pe care îl 
petrecem în Uniunea Sovietică, ne 
aflăm și în Moldova sovietică! 
(Aplauze prelungite).

Doresc să mulțumesc pentru cu
vintele rostite aici la adresa noas
tră, a poporului român și, totoda
tă. să vă adresez dumneavoastră, 
tuturor, un salut frățesc și cele 
mai bune urări ! (Aplauze puter
nice, prelungite).

într-adevăr, între România șl 
Uniunea Sovietică se dezvoltă re
lații prietenești, frățești, de co
laborare în toate domeniile de 
construcție socialistă, în activita
tea internațională. Aș dori să re
marc cu satisfacție că aceste rela
ții au o bază solidă, că, la dezvol
tarea lor, o contribuție importantă 
au adus întîlnirile nenumărate cu 
secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S., tovarășul Leonid Ilicl 
Brejnev. (Aplauze prelungite).

în cursul zilei de astăzi am avut 
prilejul să cunoaștem unele din 
realizările și preocupările dumnea
voastră din agricultură, iar în a-.

ceastă după-amiază și din indus
trie, intr-un sector de o deosebită 
importanță, de avangardă a teh
nicii. Avem impresii plăcute șl 
dorim să vă adresăm cele mai cal
de felicitări, dumneavoastră, tutu
ror moldovenilor, pentru rezulta
tele obținute în construcția socia
listă — și urarea de noi și noi 
succese ! (Aplauze puternice, pre
lungite). v

Am discutat astăzi cu tovarășul 
Bodiul să intensificăm contactele 
între republica dumneavoastră — 
în cadrul contactelor generale pe 
care le avem cu Uniunea Sovieti
că — și România socialistă. De 
altfel, după cîte știu, cu o serie de 
județe vecine există deja de pe 
acum contacte destul de strînse. 
Aici, tovarășul director a vorbit de 
o vizită a unor specialiști români, 
tot din domeniul electronic, la a- 
ceastă întreprindere. Sperăm ca în 
viitor să se extindă asemenea vizite 
și contacte — ceea ce, fără îndoia
lă, va ajuta mult la dezvoltarea 
colaborării, la asigurarea obținerii 
de rezultate tot mai bune în dez
voltarea economico-socială a țărilor 
noastre, la ridicarea bunăstării și 
fericirii tuturor celor ce muncesc. 
(Aplauze puternice).

Ce aș putea să vă spun despre 
România în cîteva cuvinte? In

primul rînd faptul că industria 
românească produce acum de 30 de 
ori mai mult decît înainte de cel 
de-al doilea război mondial. (A- 
plauze). Acționăm pentru a făuri 
societatea socialistă multilateral 
dezvoltată, care să asigure întregu
lui popor condiții de viață tot mai 
bune. împreună cu toate țările so
cialiste, milităm pentru afirmarea 
socialismului în lume, ca o orîn- 
duire socială care asigură popoare
lor deplina egalitate în drepturi, 
bunăstarea și fericirea! (Aplauze 
puternice, prelungite).

Cred că tovarășul Bodiul va fi 
de acord — de asemenea și tovară
șul director al întreprinderii — ca 
o delegație de ingineri și muncitori 
din întreprinderea dumneavoastră 
să viziteze o întreprindere similară 
din România, tocmai pentru a 
dezvolta și mai mult' relațiile 
noastre. (Aplauze puternice).

Astfel, veți avea posibilitatea să 
cunoașteți nemijlocit și să povestiți 
celorlalți tovarăși ai dumnea
voastră despre realizările poporu
lui român și despre dezvoltarea 
industriei. Vă pot spune că veți fi 
bine primiți în România. Veți 
putea constata că muncitorii din 
țara noastră, întregul popor sînt 
hotărîți să facă totul pentru a 
făuri pe pămîntul României o so

cietate liberă, de bunăstare și fe
ricire, pentru a asigura națiunii 
noastre un loc demn în rîndul na
țiunilor întregii lumi. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Desigur, ne preocupăm și con
lucrăm strîns cu Uniunea Sovietică, 
cu alte țări socialiste pentru în
făptuirea securității în Europa, 
pentru a asigura pacea pe conti
nentul nostru, fiind conștienți că 
numai o politică de pace poate a- 
sigura făurirea cu succes a socia
lismului și comunismului în țările 
noastre, în întreaga lume. (A- 
plauze prelungite).

Ați vorbit aici de Conferința 
partidelor comuniste și muncito
rești din Europa, care a avut loc 
recent la Berlin. Am participat la 
această conferință și doresc să de
clar că, într-adevăr, ea a marcat 
un moment nou, de importanță is
torică în relațiile dintre partidele 
comuniste și muncitorești, afirma
rea principiilor marxist-Ieniniste 
de egalitate între partide, creșterea 
rolului comuniștilor din Europa ca 
partide care își asumă răspunde
rea pentru făurirea socialismului 
în fiecare țară, corespunzător con
dițiilor în care clasa muncitoare 
și popoarele respective își desfă-
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Întîlnirea prietenească

a reprezentanților tineretului român
și ai tineretului sovietic 

MESAJUL 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
adresat participanților la intîlnire

Dragi prieteni tineri,
îmi face o deosebită plăcere ca, în numele Comi

tetului Central al Partidului Comunist Român, pre
cum și al meu personal, să vă adresez un călduros 
salut și cele mai bune urări dumneavoastră, parti
cipanților la întîlnirea prietenească dintre tineretul 
român și tineretul sovietic. Această manifestare se 
înscrie firesc în cadrul bunelor relații româno-sovie- 
tice, al dezvoltării continue a legăturilor tradiționale 
de prietenie, solidaritate și colaborare tovărășească 
dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice, dintre țările și popoarele 
noastre.

Apreciez în mod deosebit inițiativa organizării a- 
cestei întîlniri, care va trebui să constituie un larg și 
rodnic schimb de experiență și de opinii în legătură 
cu felul în care tineretul din România și Uniunea 
Sovietică, organizațiile sale revoluționare militează 
pentru înfăptuirea politicii partidelor și țărilor sale 
de edificare a socialismului și comunismului, pentru 
dezvoltarea colaborării și prieteniei dintre ele, pen
tru cauza progresului și păcii în lume.

Poporul român se află în prezent antrenat cu toate 
forțele sale în munca și lupta pentru înfăptuirea 
istoricelor hotărîri ale Congresului al XI-lea al P.C.R., 
a Programului de făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a României spre co
munism. în acest efort creator, tînăra generație, pu
ternică forță socială, aduce o însemnată contribuție 
la traducerea în viață a obiectivelor și sarcinilor 
dezvoltării economico-sociale a patriei, la ridicarea 
României pe noi culmi de progres și civilizație.

Poporul nostru, tineretul român se bucură din toată 
inima de mărețele realizări dobîndite de popoarele 
Uniunii Sovietice în realizarea programului stabilit 
de Congresul al XXV-lea al P.C.U.S., în vederea asi
gurării progresului neîntrerupt al societății sovietice. 
Cunoaștem că tineretul sovietic contribuie în mod 
activ la înfăptuirea obiectivelor de dezvoltare a pa
triei dumneavoastră, la înaintarea Uniunii Sovietice 
pe calea comunismului. Realizările pe care țările 
noastre, ca și toate celelalte țări socialiste, le obțin 
în dezvoltarea economiei, științei, culturii, în ridi
carea nivelului de trai constituie o contribuție con
cretă la întărirea forțelor socialismului, ale progre
sului și păcii în lumea întreagă.

Această întâlnire prietenească — la care participă 
reprezentanți de seamă ai tineretului din țările noas
tre — are loc într-o perioadă marcată de profunde 
transformări revoluționare, sociale și naționale, de 
importante mutații în raportul mondial de forțe în 
favoarea popoarelor care luptă pentru dreptul la o 
viață liberă și independentă, pentru instaurarea unor 
relații noi între state, întemeiate pe deplină egali
tate și echitate, pentru pace și colaborare internațio
nală, pentru făurirea unei lumi mai bune și mai 
drepte. în rindul forțelor progresului contemporan, 
tînăra generație, vital interesată în realizarea unor

schimbări înnoitoare în societate, se manifestă tot 
mai activ în lupta pentru pace, democrație și progres 
social, pentru o nouă ordine economică și politică in
ternațională, pentru soluționarea în interesul po
poarelor a problemelor majore cu care se confruntă 
astăzi omenirea. Realitățile lumii de azi, cursul spre 
destindere — care se află însă abia la început — 
fac necesară mai mult ca oricînd unirea tot mal 
strînsă a eforturilor popoarelor, a forțelor înaintate 
de pretutindeni — în rîndul cărora tineretul deține 
un rol deosebit de important — pentru abolirea ho- 
tărîtă a vechii politici imperialiste de dominație șl 
dictat, pentru instaurarea unor relații noi între state, 
bazate pe principiile deplinei egalități în drepturi, in
dependenței și suveranității naționale, neamestecului 
în treburile interne și avantajului reciproc, pe res
pectarea dreptului fiecărui popor de a-și hotărî în 
mod liber destinele, potrivit propriei voințe.

In acest context, doresc să apreciez însemnătatea 
deosebită pe care o au întărirea și amplificarea con
tinuă a colaborării și conlucrării dintre tineretul ro
mân și tineretul sovietic pe plan internațional pentru 
sprijinirea eforturilor îndreptate spre înfăptuirea 
securității europene, spre oprirea cursei înarmării 
— care împovărează greu umerii popoarelor și face 
să sporească pericolul unor noi războaie nimicitoare, 
cărora, în primul rînd tineretul le-ar cădea victimă — 
spre realizarea unui asemenea climat care să dea ga
ranție fiecărei națiuni că se va putea dezvolta ne
stingherit, la adăpost de orice amestec sau agresiune 
din afară.

Doresc să menționez, și cu acest prilej, contribuția 
pe care tineretul român o aduce la traducerea in 
viață a politicii externe de pace și colaborare a par
tidului și statului nostru, la întărirea solidarității și 
unității tinerei generații din întreaga lume, în lupta 
împotriva politicii imperialiste, colonialiste și neo- 
colonialiste, pentru realizarea idealurilor de libertate, 
independență, democrație și progres social ale 
popoarelor.

îmi exprim convingerea că reuniunea dumnea
voastră va marca o nouă contribuție la mai buna 
cunoaștere dintre tineretul român și tineretul sovie
tic, la intensificarea schimbului de experiență și a 
conlucrării dintre organizațiile lor revoluționare, în- 
scriindu-se, totodată, ca un aport prețios la întărirea 
prieteniei și dezvoltarea unei tot mai strînse cola
borări între popoarele și țările noastre în edificarea 
noii orînduiri, în dezvoltarea economico-socială și ri
dicarea bunăstării poporului român și popoarelor 
Uniunii Sovietice, în întărirea solidarității lor în 
lupta pentru socialism, securitate și pace în întreaga 
lume.

Cu această convingere, vă urez, încă o dată, dragi 
prieteni, succes deplin în desfășurarea reuniunii dum
neavoastră. Vă doresc tuturor, tineretului pe care îl 
reprezentați, realizări și satisfacții tot mai mari în 
muncă și viață, multă sănătate și fericire.

X———— . - 
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Pretutindeni în țară, 
creste avîntul 
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Primire caldă, prietenească
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SECERIȘUL Județele Timiș si Argeș
1 1 8 ** 8

în județele din nordul țării
au încheiat secerișul grâului

în întâmpinarea

marii noastre

sărbători

tn-
ce-
su-

Secerișul griului și celelalte lucrări agricole de vară 
continuă cu intensitate. Din ultimele date centralizate la 
ministerul de resort rezultă că recolta de griu a fost 
strînsă de pe. aproape 82,2 la sută din suprafețele cultivate. 
Pînă acum, întreprinderile agricole de stat din 20 județe, 
precum și cooperativele agricole din 14 juaețe au în
cheiat recoltarea griului. în întreprinderile agricole de 
stat a mai rămas de strins recolta de pe 22 000 hectare, iar 
in agricultura cooperatistă se recoltează acum griul de pe 
ultimele 400 000 hectare, situate mai ales in județele din

Transilvania șl nordul Moldovei, unde, vegetația fiind mai 
întirziată. secerișul a început mai tîrziu. Datorită folo
sirii unui număr sporit de combine, din care multe au 
fost trimise in ajutor din sudul tării, există toate condi
țiile pentru terminarea grabnică a recoltării. Concomi
tent, mecanizatorii, ceilalți oameni ai muncii din agri
cultură continuă lucrările de eliberare a terenului de paie, 
în vederea însămînțării culturilor succesive. Au sî fost 
însămințate aproape 863 008 hectare în cultura a doua, cu 
porumb pentru boabe, plante furajere si legume.

Prin întrajutorare cu utilaje
viteze zilnice sporite

i

Lanurile Sălajului.
pii, multe pe pantele ________ ___
luate cu asalt de mecanizatorii lo
calnici și de cei veniți cu combinele 
din județele Bihor și Dolj. în cadrul 
acțiunilor de întrajutorare. Mecani
zatorii. sosiți din aceste județe s-au 
adaptat repede la condițiile de lucru 
specifice acestor locuri, cu tarlale 
mai mici și dispersate, unde întoar
cerile combinelor sînt mai dese, iar 
configurația terenului cere un plus 
de atenție și iscusință. Cu toții lu
crează în formații grupate, dovedind 
spirit de .............................
genți și 
duim să 1 
bune de i 
za ing. 
direcției 
județului.
stabilit ca mecanizatorii din Dolj 
ți Bihor cu 117 combine să lucreze 
îndeosebi în cooperativele agricole 
cu suprafețe mai mari, aflate pe te
renuri plane, în timp ce ai noștri au 
fost repartizați pe terenurile în pan
tă. Din cooperativele agricole Hur
duc, Ileanda, Jibou ș.a., mecaniza
torii localnici au plecat în alte uni
tăți, locul lor fiind preluat din mers 
de bihoreni și doljeni. Menționez, 
de asemenea, că în unele coopera
tive agricole — Almașu. Zimbor, 
Poiana Blenchii și altele, din zona 
de deal — au fost formate echipe de 
cosași care string griul de pe tere
nurile în pantă, nemecanizabile. 
Pentru a nu se pierde nimic din re
coltă, mecanizatorii reglează combi
nele de mai multe ori pe zi, in 
funcție de starea lanurilor. Pe 17 000 
hectare, acolo unde griul este erbi- 
cidat și fără buruieni, combinele 
funcționează cu masa de tăiere mai 
jos, ceea ce permite să se adune o 
cantitate mai mare de paie".

Cu prilejul raidului-anchetă am 
putut constata că în multe unități 
munca este bine organizată, mecani
zatorii fiind preocupați să incheie

puține în cim- 
dealurilor, sint

orice

exi-ordine și disciplină, 
responsabilitate. „Ne stră- 
le creăm condiții cit mai 
muncă și de viață — preci- 
Valeriu Mican, directorul 
generale a agriculturii 

. în strategia recoltării am

grabnic reooltatul, să evite 
pierderi. La cooperativa agricolă Pe
rinei, toți cei cinci mecanizatori de 
la S.M.A. Secuieni-Bihor depășesc 
norma zilnică. Inginerul-șef al coo
perativei. Vasile Chiș, îndrumă și 
controlează permanent munca pe 
cîmp. Pentru a se cîștiga timp, el 
calculează cu anticipație timpul de 
umplere a buncherelor la fiecare 
tarla în parte, pentru descărcarea 
din mers, fără staționări. Se cîștigă 
ore și minute și la transportul pa
ielor. în urma celor două prese de 
balotat s-au cuplat cite două sănii 
Pe care trei cooperatori așează con-

tînuu baloții și îi lasă apoi în gră
mezi la marginea tarlalelor. De aici, 
transportul este făcut imediat cu 
două camioane și 15 căruțe. Paiele 
sînt așezate în șire clădite și virfuite 
cu pricepere, gospodărește. Munca 
este organizată în flux continuu și 
la cooperativele agricole Zăuan, 
Boghiș, Sărmășag. Șimleu Silvaniei, 
Nușfalău ș.a.

în cele șase cooperative din ca
drul consiliului in.tercooperatist 
Jibou, mecanizatorii doljeni și local
nici muncesc fără preget ; ei și-au 
delimitat precis sarcinile și atribu
țiile vizînd un țel comun — și anu
me : încheierea secerișului pe 2 500 
hectare cu grîu în cîteva zile. La 
cooperativa din Jibou, în Lunca So
meșului lucrează repede și bine 
mecanizatori din Dolj, ceea ce a per
mis ca trei combine conduse de me
canizatorii din localitate să poată fi 
repartizate la cooperativa din Crea- 
ca, unde-s mai multe terenuri în 
pantă.

Constatările făcute pe teren duc 
la concluzia că, in județul Sălaj, 
este loc pentru mai bine, există des-

re-tule posibilități de a intensifica 
a reduce 
eliberarea 

agricolă 
din Peri-,

în județele Timiș și Argeș s-a 
cheiat campania de recoltare a 
realelor păioase de pe întreaga 
prafață cultivată cu aceste culturi, 

într-o telegramă adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de către Comitetul județean Timiș al 
P.C.R., se exprimă sentimentele de 
bucurie și satisfacție pentru obține
rea acestor succese. Oamenii mun
cii de pe meleagurile timișene —

*
în telegrama trimisă C.C. al 

P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de Comitetul județean Argeș al 
P.C.R., se arată că. prin munca 

. harnică și responsabilă a lucrători
lor din I.A.S., a mecanizatorilor și co
operatorilor, întreaga recoltă de grîu 
a fost pusă la adăpost. Sîntem pre
ocupați în prezent să sporim livrări
le la legume și fructe și alte pro
duse agroalimentare. Totodată, se 
acționează cu toate forțele pentru

români, germani, maghiari, sîrbi și 
de alte naționalități — în frunte 
cu comuniștii, se arată in telegramă, 
au aplicat în practică toate măsurile 
stabilite de, conducerea partidului. 
Ei se angajează ca și în continuare, 
prin mobilizarea tuturor forțelor sa
telor, să realizeze în condiții bune și 
la timp toate celelalte lucrări agri
cole.

♦
eliberarea de paie a terenului, exe
cutarea arăturilor de vară și înche
ierea însămînțării culturilor dubla 
pe întreaga suprafață. Oamenii mun
cii din agricultura Argeșului — se 
spune în telegramă — sînt hotărîțl 
să muncească in continuare cu și mai 
multă energie și răspundere pentru 
îndeplinirea exemplară a Programu
lui stabilit de cel de-al XI-lea Con
gres al partidului.

1944-1976 naționale

Pretutindeni, in tară, creste 
avintul întrecerii socialiste

coltatul și, mai ales, de 
decalajul între seceriș și 
terenului. La cooperativa 
din Vîrșolț, vecină cu cea 
cei, în ziua raidului nostru nu Sra 
realizat nici un. sfert din norma pe 
combină din cauză că lucrul a înce
put tîrziu. Din cele două prese de 
balotat, una funcționa cu intermi
tențe. iar alta nu putea fi folosită 
datorită defecțiunilor la sistemul de 
legare. Conducerea cooperativei soli
cită noi prese de balotat, in. loc să 
mobilizeze pe cooperatori la strânge
rea și, transportul paielor. Deși în 
comună există aproape 100 de ate
laje, acestea sînt insuficient folosite. 
Oameni harnici există, ei ar putea 
să suplinească cu uneltele lor ceea 
ce nu dovedesc să facă mașinile, dar 
pentru aceasta se cere mai multă 
inițiativă, mai mult spirit organiza
toric din partea celor care conduc 
desfășurarea lucrărilor agricole. ,

Pe măsură ce unele unități încheie 
secerișul, trebuie intensificate acțiu
nile de întrajutorare ou utilaje și 
mijloace de transport, în cadrul fie
căruia din cele 14 consilii intercoo
peratiste. „Cîștigăm două zile prin 
organizarea întrajutorării între uni
tățile agricole" — aprecia Dumitru 
Tomuță, inginerul-șef al consiliului 
intercooperatlst Hereclean. De altfel. . 
în unitățile din cadrul acestui con
siliu. recoltarea celor 4 200 hectare 
cu griu este pe terminate.

în ultimele zile, viteza de lucru a 
crescut, dar încă nu se realizează 
peste tot la nivelul prevederilor. în 
această direcție se cer concentrate, 
în continuare, eforturile mecaniza
torilor și cooperatorilor, ale tuturor 
locuitorilor de la sate, pentru înche
ierea secerișului și a celorlalte lu
crări de sezon în cele mai bune con
diții.

C. BORDEIANU

Obiectivul aparatului de fotografiat a surprins un aspect de muncă la recol
tarea furajelor pe terenurile fermei nr. 3 a I.A.S. Popești-Leordeni. Mecani
zatorii Ion Gosac și Alex. Călinoiu stringeau a treia „coasă" de lucernă, iar 
Ion Ceară o transporta la fermă. După cum ne-a informat șeful, fermei, 30 la 
sută din cantitatea rezultată.

iar restul
amestecată cu paie, este dată in hrana vacilor, 
se insilozează pentru iarnă

Oamenii harnici string
fără răgaz furajele

După încheierea recoltării griului, 
continuă să se desfășoare numeroa
se alte lucrări de sezon. între care 
un loc de seamă îl ocupă recoltarea 
și însilozarea furajelor. Pină la aceas
tă dată. în cooperativele agricole din 
județul Ilfov au fost insilozate peste
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Cum folosiți, cum întrețineți
mașinile și utilajele?

După cum s-a anunțat, în ședința din 30 iulie a.c., Comitetul

150 000 tone de diferite furaje, la care 
se adaugă aproape 40 000 tone fin de 
lucernă. destinat cu precădere creș
terii tineretului thurin. Rezultate 
foarte bune în această acțiune au 
obținut unitățile din cadrul consiliilor 
intercooperatiste Izvoarele, Ulmeni, 
Fierbinți, Chirnogi și Urziceni. In a- 
ceste--*unităti‘ și- în multe altele.- Ia 
recoltarea, strângerea și depozitarea 
furajelor, pe lingă mijloacele mecaf 
nice pe care le au în dotare secțiile 
de mecanizare sînt concentrate im
portante forțe umane. In multe 
locuri, oameni harnici au pus mina 
pe coase și furci, pentru ca furajele 
să poată fi recoltate și insilozate la 
timp și fără pierderi. Ca urma
re a măsurilor stabilite de orga
nele județene de partid și agricole, 
in majoritatea unităților se pregătesc 
spatii și utilaje pentru însilozarea 
sfeclei furajere, a coletelor de sfe
clă de zahăr și a porumbului semă
nat în cultură succesivă pe aproape 
70 000 ha. De asemenea. în acest an 
se va acorda o atenție sporită insi- 
lozării capitulelor de floarea-soarelui. 
Pentru acest lucru au fost stabilite 
sarcini concrete pe fiecare coopera
tivă cultivatoare de floarea-soarelui.

După cum »-a anunțat, în ședința din 30 iulie a.c., Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. a examinat și aprobat propunerile guvernului 
cu privire la prelungirea duratei de serviciu normate a fondurilor fixe 
din dotarea unităților economice. Se au în vedere criterii științifice de 
normare a timpului de utilizare a fondurilor fixe, ținîndu-se seama, prin
tre altele, de posibilitățile existente pentru exploatarea mai rațională a 
mașinilor, utilajelor și instalațiilor, pentru îmbunătățirea întreținerii și 
reparațiilor lor. în articolul de față ne vom referi la experiența și pro
blemele pe care și ie propune să le soluționeze. în această privință, co
lectivul de la Combinatul de celuloză, hîrtie și fibre artificiale din Brăila.

O primă problemă care reține 
atenția în acest combinat este legată 
de organizarea activității de întreți
nere și reparații. Astfel, aici întreți
nerea și repararea curentă a utilaje
lor sînt date in sarcina secțiilor de 
producție, iar de fabricația pieselor 
de schimb și de efectuarea reparații
lor medii și capitale răspunde uzina 
mecanoenergetică. Din discuțiile cu 
mai multi interlocutori din cadrul 
combinatului a reieșit că acest sis
tem de organizare a activității co
respunde în bună măsură specificu
lui producției, întărind răspunderea 
colectivelor din secții pentru exploa
tarea rațională și buna întreținere a 
utilajelor și instalațiilor, cît și spe
cializarea mecanicilor în executarea 
unor lucrări de complexitate mai 
mare. Iată și cîteva argumente în 
•prijinul acestei aprecieri. înainte 
de toate este vorba de realizarea rit
mică și integrală de către colectivul 
combinatului brăilean a indicatorilor 
de plan — cane a fost posibilă toc
mai datorită funcționării bune a uti
lajelor productive. Sint de remarcat 
și numeroasele fapte de muncă, lu
crările de calitate excepțională rea
lizate cu mai multe prilejuri de me
canicii combinatului. Bunăoară, teh
nicianul Sava Mitrofan. secretarul 
comitetului de partid al uzinei me- 
canoenergetice. ne-a relatat despre 
reparația turbinelor de la C.E.T.. ope
rație pe care nu s-a încumetat s-o facă 
unitatea specializată, dar a execu
tat-o un colectiv din combinat for
mat din inginerii Alexandru Raicu 
și Nicolae Mitu. maistrul George 
Pîrlog și muncitorul specialist Iulian 
Luca. împreună cu echipa pe care 
o conduce. Am mai notat, de aseme
nea. importantele realizări în asimi
larea în fabricația proprie a pieselor 
de schimb. recondiționarea unor 
piese și subansamble. modernizarea 
mai multor utilaje cu prilejul efec
tuării reparațiilor capitale.

Am putea, desigur. încheia 
ru! constatărilor în legătură 
riozitatea cu care colectivul
natului, de la cei care exploatează 
utilajele și pină la cei care le între
țin și le repară, se ocupă pentru a 
păstra vigoarea mașinilor și utilaje
lor, 
de 
tuși 
lor 
cele 
cern 
fidel preocupările colectivului pen
tru îmbunătățirea. în continuare, a 
activității în acest domeniu. Lucru

cît se poate de firesc, întrucît, deși 
față de anii trecuți — cînd funcțio
narea necorespunzătoare a utilajelor 
determina în principal nerealizarea

jele, cît și a celor care le întrețin 
și Ie repară în mod curent — a ți
nut să precizeze ing. Mircea Lazăr, 
directorul uzinei mecanoenergetice. 
Aceștia trebuie 
utilajele, să le 
tarea, să poată 
zie cu mai mult 
ce se uzează și 
ce ne privește, ne gindim la o adin- 
cire a specializării formațiilor de 
mecanici pentru ca utilajele pe care 
le repară să nu mai prezinte „se
crete" și a se putea pune la vreme 
„diagnosticul" exact.

să cunoască bine 
urmărească compor- 
determina cu preci- 
timp înainte piesele 
trebuie înlocuite. In
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La Combinatul de celuloză, hîrtie 
și fibre artificiale din Brăila

sarcinilor de plan — situația s-a 
îmbunătățit sensibil, totuși. în ra
poartele de activitate apar încă în
registrate o serie de opriri neprevă
zute Ia unele utilaje, iar progra
mele de întreținere si reparații, 
prescripțiile tehnice nu sint riguros 
respectate întotdeauna. în acest 
sens. în discuțiile cu muncitori, mai
ștri și specialiști din combinat s-au 
conturat două probleme importante 
care se cer soluționate în momentul 
de față :

1. îmbunătățirea activității 
planificare a reparațiilor.

— îmbunătățirea muncii de plani
ficare. îndeosebi în sensul sporirii 
gradului de precizie în preveni
rea defecțiunilor, depinde în pri
mul rind de calificarea profesională 
atit a celor care lucrează cu utila

de

Desigur, o asemenea măsură este 
utila, dar. așa cum au relevat unii 
interlocutori, ea ar trebui întregită 
cu perfecționarea de ansamblu a 
modului de urmărire a funcționării 
utilajelor, a activității de concepție 
în domeniul reparațiilor.

2. Perfecționarea organizării acti
vității de Întreținere și reparații. 
Ne referim mai ales la punerea la 
punct a colaborării pe linie meca
nică dintre secții și ateliere, precum 
și la o mai judicioasă stabilire a 
atribuțiilor. Astfel, maistrul Ion Ră- 
dulescu. de la secția preparație chi
mică cord, ne-a relatat că uzina me- 
canoenergetică nu respectă întot
deauna termenele de începere și de 
terminare a reparațiilor. Aceasta se 
lntîmplă și pentru că piesele de 
schimb realizate în uzina amintită

nu sînt întotdeauna corespunzătoare. 
La rîndul său. maistrul Alexan
dru Răileanu, de la uzinaj, a re
cunoscut că uneori piesele exe
cutate nu se potrivesc la mon
taj, dar a\ precizat că răspunză
tori de această situație sînt cei din 
sectorul de proiectare care dau de
sene incorecte. Totodată, ar fi util ca 
secțiile „beneficiare" ale reparațiilor 
să țină un contact mai 
torul de uzinaj, să-i 
cei care proiectează 
piesele despre modul 
tea se comportă în exploatare.

Despre un alt aspect, și anume 
acela al uzurii anormale a unor 
piese, ne-a vorbit maistrul Dumitru 
Narchievici, de la secția de repara
ții. Uzura accentuată a unor pie
se demonstrează, după opinia sa, 
că cei care exploatează utilaje
le nu respectă cu strictețe pre
scripțiile tehnice de întreținere, nu 
execută toate lucrările de revi
zii și reparații care cad în sar
cina lor. Sînt neajunsuri care au 
cauze interne : ele trebuie lichidate 
de către conducerea combinatului, 
prin consultarea largă a specialiști
lor. maiștrilor, muncitorilor. în con
text. ni s-a părut binevenită propu
nerea care s-a făcut de a se orga
niza o discuție deschisă, muncito
rească între reprezentanți ai uzinei 
mecanice și ai secțiilor de produc
ție, ai sectoarelor de concepție și 
proiectare, care să contureze moda
litățile de perfecționare a colaborării 
intre toate aceste compartimente. în 
interesul exploatării mai raționale, 
întreținerii și reparării în bune con
diții a utilajelor și instalațiilor, spo
ririi duratei lor de funcționare.

Alex. BRAD
corespondentul „Scînteii'

Metal mal mult, 
eficiență economică 

superioară
Siderurgiștii hunedoreni — ini

țiatorii întrecerii socialiste ce se 
desfășoară în acest an intre meta- 
lurgiștii țării — obțin zi de zi ade
vărate performanțe in muncă, in- 
timpinind marea sărbătoare națio
nală de la 23 August cu principa
lele obiective ale angajamentului 
anual îndeplinite și depășite încă 
de pe acum. Prin utilizarea cu 
randament superior a tuturor ca
pacităților de producție, hunedo- 
renii au realizat de la Începutul 
anului și pină ‘în prezent o pro- 
ducție-marfă suplimentară în va
loare de peste 110 milioane lei. In 
această perioadă, prevederile de 
plan 1a producția de cocs meta
lurgic au fost depășite cu 3 750 
tone, la fontă și oțel cu 100 000 
tone în total (din care oțelul aliat 
reprezintă mai mult de 8 000 tone), 
în timp ce laminatorii au raportat 
pină acum un plus do peste 22 000 
tone laminate finite. Sporirea con
tinuă a producției de cocs meta
lurgic, metal și laminate este cu 
atit mai valoroasă cu cît ea se 
realizează In condițiile unei înalte 
eficiențe economice : din situațiile 
încheiate rezultă că. in primul se
mestru al anului, colectivul com
binatului hunedorean a obținut 60 
milioane lei beneficii suplimentare, 
cheltuielile de producție fiind re
duse, in aceeași perioadă, cu a- 
proape 28 milioane lei. (Sabin Io- 
nescu).

Angajamente onorate
Siderurgiștii reșițeni, care au 

inițiat noi acțiuni tehnice pentru 
mărirea cantității de metal obți
nute dintr-o tonă de oțel, au in
trat în cea de-a 8-a lună a anului 
cu un spor de producție de peste 
66 000 tone produse. In acest fel, 
combinatul din Reșița a livrat în 
plus economiei naționale impor
tante cantități de fontă, oțel, lami
nate și alte produse siderurgice, 
obținute in cea mai mare parte 
prin utilizarea cu randament mărit 
a capacității agregatelor. Producția 
siderurgică realizată peste plan de 
la începutul anului și pină acum 
consemnează îndeplinirea înainte 
de termen a angajamentelor luate 
în cinstea marii sărbători de la 
23 August. . (Agerpres).

Din abataje - 
cantități sporite 

de cărbune
Producția de cărbune peste plan 

înregistrată de colectivul între
prinderii miniere Motru, la înche
ierea celor 7 luni din acest an, 
echivalează cu depășirea de mai 
bine de două ori a angajamentului 
asumat inițial în întrecerea socia

listă. Cele mai de seamă realizări 
au obținut minerii de la exploată
rile Lupoaia și Leurda. Succesele 
minerilor din Valea Motrului au 
la bază creșterea productivității 
muncii, datorită, in principal, bunei 
organizări a activității în abataje, 
întreținerii exemplare și exploată
rii cu maximum de randament * 
utilajelor. (Dumitru Prună).

Roadele 
unei valoroase 

inițiative
La întreprinderea de mecanizare 

și producție de utilaje pentru agri
cultură și industria alimentară din 
Balș, generalizarea inițiativei „Fie
care utilaj să fie folosit intensiv" a 
avut drept rezultat obținerea unor 
importante sporuri de producție. Pe 
această cale, harnicul colectiv a în
registrat, de la începutul anului șl 
pînă acum, o producție suplimenta
ră de peste 40 milioane lei. Sporul 
s-a concretizat. între altele, în în
semnate cantități de instalații pen
tru irigații, uscătoare de cereale șl 
mașini de afinat solul la adîncime, 
cate au și fost livrate unităților 
agricole din țară. (Agerpres).

Prin utilizarea 
rațională 

a potențialului 
tehnic și material

Colectivele unităților Industriale 
ale județului Suceava au intrat în 
cea de-a opta lună a anului cu un 
spor de producție de peste 200 mi
lioane lei. La obținerea acestui 
notabil succes, importante contribu
ții au adus colectivele de forestieri, 
mineri și constructori de mașini. 
Prin utilizarea rațională a capaci
tăților din dotare și a resurselor de 
materii prime, au fost date în plus, 
față de sarcinile <Je plan, peste 
21 000 tone minereu de mangan, 
29 000 metri cubi lemn pentru celu
loză. mașini-unelte și utilaje în va
loare de circa 20 milioane lei. 
(Agerpres).

Realizări ale 
colectivelor centralei 

Delta Dunării
La finele celor 7 luni din acest 

an, colectivele de pescari din cadrul 
Centralei industriale Delta Dunării 
raportează succese deosebite în în
deplinirea planului de producție. 
Unitățile piscicole din Jurilovca, 
Sulina și Tulcea au livrat, peste 
planul acestei perioade, circa 4 000 
tone pește. Mari producții de pește 
peste prevederile planului la zi au 
dat pescarii secțiilor Chituc, Portița, 
Mila 35 și Sf. Gheorghe. (Vasile 
Nicolae).

ÎNTREPRINDEREA DE GEAMURI DIN

aici și- 
cu se- 
combi-

durata lor 
dacă to- 
probleme- 

de mijloa- 
fa-

pentru a prelungi 
funcționare. Iar 
insistăm asupra 

privind grija față 
tehnice productive, o

din dorința de a reda cît mai

strins cu sec- 
informeze pe 
sau execută 
în care aces-

Corneliu CÂRLAN

TÎRNAVENI

VALORIFICAREA CREAȚIEI TEHNICE
îndeplinind la zi pro

gramul de creștere a pro
ductivității muncii și 
chiar devansînd unele o- 
biective prevăzute la a- 
cest capitol, colectivul 
harnicilor sticlari de Ia 
întreprinderea de gea
muri din Tîrnăveni obți
ne importante sporuri de 
producție cu care onorea
ză cerințele mereu cres- 
cînde ale beneficiarilor 
interni și externi. De pil
dă. în primele 7 luni din 
acest an. s-au livrat în 
plus la export peste o ju
mătate de milion metri 
pătrați de geam tras.

Spiritul organizatoric ca

ți inițiativele muncito
rești s-au concentrat asu
pra creșterii eficienței e- 
conomice. astfel îneît, 
fără intensificarea efortu
lui fizic, laturile 
tivă și calitativă 
ducției să fie în 
ascensiune pe 
Întreprinderii. Și 
preocupare 
constituie 
creației și gindirii tehnice 
proprii pentru perfecțio
narea utilajelor existente, 
și realizarea unora noi 
care să răspundă necesi
tăților producției. Astfel 
sint mașina de șlefuit 
cant și milchie cu 18 ca-

cantita- 
ale pro- 
continuă 
graficele 
sînt. O 

sistematică o 
valorificarea

nale de 
na de 
geam prelucrat pe 
și muchie 
mind o linie tehnologică 
— și mașina de șlefuit 
geam pe muchie cu aju
torul
Aceste 
pune o 
lucrare 
cant și 
ce Înglobează o prelucra
re de grad superior a gea
mului tras, mult solicitat 
pe piața externă. Livră
rile către beneficiarii in
terni s-au simplificat prin 
extinderea transportului 
geamului tras în vrac, re- 
ducindu-se astfel volumul

PROPRII

ÎN SPIRITUL LEGII SISTEMATIZĂRII

Case noi
urmă, a fost 
de secretar al

prelucrare, mași- 
spălat și uscat 

cant 
ambele for-

benzilor abrazive, 
utilaje vor com- 

instalație de pre- 
a geamului pe 

muchie, sortiment

de muncă ți obținîndu-se 
însemnate economii de 
cherestea.

Onorarea cu promptitu
dine. in termenele prevă
zute. a contractelor în
cheiate la geamul tras, 
geamul laminat și diferite 
piese presate, suplimen
tarea livrărilor, la cerere 
— sînt calități care 
Curg din 
ficiența 
mice a 
geamuri 
calități 
prestigiul 
gat.
Comei 
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de- 
ritmicitatea și e- 
activității econo- 
întreprtederii de 

din 
care îi
-de mult cîști-

Tirnăveni, 
mențin

POGACEANU

Cu citva timp în 
schimbat din funcția 
biroului comitetului executiv al Con
siliului popular al comunei Baciu, 
din județul Cluj. Nicolae Ivaș, pen
tru încălcarea unor prevederi ale le
gii privind sistematizarea. Fiind in 
posesia autorizației pentru construc
ția unei locuințe personale, el nu a 
respectat normele de amplasare în 
perimetrul stabilit, fapt ce a deter
minat organele județene în drept 
aplice o amendă legală și să ia 
suri pentru sistarea lucrărilor.

Cazul este, desigur, regretabil, 
el demonstrează, în același timp, 
gența pe care organele județene o 
manifestă față de orice abatere de la 
prevederile legii. Cu atit mai mult, 
cu cit era vorba de un om care, m 
virtutea atribuțiilor de serviciu, era 
primul obligat să asigure respecta
rea legii.

Sancționată ca atare, abaterea 
amintită reprezintă, desigur, o ex
cepție care nu poate pune în umbră 
eforturile ce se fac in această loca
litate pe linia aplicării legii sistema
tizării.

Comuna Baciu, cu pește 8 400 de 
locuitori, români și maghiari, a cu
noscut în ultimii ani o înflorire eco
nomică și socială fără precedent. Aici 
s-au construit un mare număr de clă
diri, multe cu parter și etaje, cu ane
xe gospodărești de tip urban, alinia
te la stradă. Ea dispune de o rețea 
de școli, grădinițe, unități comercia- ■ 
le și de servire bine repartizate in 
teritoriu.

— Schițele de sistematizare și de
taliile pentru toate cele șase sate 
cite are comuna noastră — ne spune 
tovarășul loan Otvos, vicepreședinte 
al biroului executiv al consiliului 
popular comunal — au fost elabora
te împreună cu cetățenii de către un 
colectiv de specialiști de la județ. 
Ele au fost dezbătute în adunări pe 
sate, pe circumscripții electorale și 
apoi in sesiuni speciale ale consiliu
lui popular. întreaga activitate 
acest domeniu este coordonată de 
misia comunală de sistematizare.

împreună cu actualul secretar 
consiliului popular, tovarășul 
mion Rete. am urmărit modul 
care se aplică pe teren prevederile 
legii, cum se respectă cele prevă
zute in schitele și detaliile de sis
tematizare. In centrul civic al co-

să-i 
mă-
Dar 
exi-

în 
co-

al 
Sl
in

pe „Strada noua"
ridicat case cu parter 
garaje și anexe gos

podărești nou construite, in ali
niament dinspre centru spre perife
rie. Case foarte frumoase și confor
tabile. al căror model a fost luat din 
cele 17 proiecte-tio existente in cata
logul de la consiliul popular al co
munei. întocmite de către institutul 
județean de cercetare și proiectare. 
Gradul de grupare al construcțiilor 
este cel prevăzut de lege. In zona 
centrală au fost rezervate terenuri 
potrivite pentru construcția unui ma
gazin universal, ce va începe anul 
acesta, a unui dispensar prevăzut 
pentru anul viitor și pentru o școală

munei s-au 
și etaj. cu

Din experiența consiliului 
popular al comunei Baciu, 

din județul Cluj

generală cu sală de gimnastică și te
renuri de sport.

în ultimul timp, au fost eliberate 
circa 80 de autorizații de construcție. 
Pentru amplasarea lor în teritoriu a 
fost trasată o stradă nouă, denumită 
chiar așa : „Strada nouă", lungă de 
circa 2 km. Unele clădiri sînt „la 
roșu" de o parte și de alta a străzii. 
De asemenea, în satele Coruș și Si
liștea Nouă au fost executate alinia
mente pentru a se putea amenaja 
trotuare. în ultimii ani, în satele co
munei au fost construit! circa 5 000 
met.ri pătrați de trotuare. A fost in
trodusă apa potabilă in 85 la sută din 
locuințele din satele Mera, Rădaia și 
Suceag, prin captarea unor izvoare 
în bazine, iar acum se desfășoară lu
crările la conducta principală de apă 
din satul de reședință. Se construiesc 
multe poduri și podețe, se moderni
zează drumuri, se sistematizează cir
culația. Toate acestea — cu munca și 
fondurile cetățenilor, care nu se dau 
înlături atunci cind e vorba de in
teresul obștii, al lor personal. Cu 
sprijinul statului se execută acum 
pe 5—6 kilometri lucrări de regula
rizare a piriului Nadăș, pentru pro
tecție împotriva inundațiilor și lu
crări împotriva unor alunecări de 
teren pe o suprafață de 7 hectare.

care vor fi redate agriculturii. „După 
terminarea acestor lucrări — ne spu
ne tovarășul secretar — locuitorii 
ne-au cerut să întreprindem acțiuni 
de termoficare și de canalizare a 
comunei, tot cu munca și contribuția 
lor. Noi am și înștiințat organele ju
dețene, care ne-au promis tot spriji
nul în această direcție".

Realizarea unor asemenea locuințe, 
cum am văzut pe „Strada nouă" cere, 
desigur, calificare, cunoștințe temei
nice in materie de construcții. Toc
mai de aceea cei mai multi cetățeni 
apelează la cooperativa „Constructo
rul" din CIuj-Napoca. Sînt însă unii 
care execută lucrările cu meșteri lo
cali și chiar numai cu familia. Situa
ție în care, firește, intervin anumite 
greutăți, iar uneori nu se respectă 
prevederile legii. Motivul : „n-am 
știut". Desigur, asemenea situații nu 
s-ar întîmpla, dacă în fiecare comu
nă — așa după cum recomandă 
cumentele de partid referitoare 
dezvoltarea serviciilor în mediul 
ral. precum și reglementările în 
goare (Legea 7/1973) — consiliile 
populare, cooperația de consum și 
cooperativele agricole de producție 
ar organiza echipe proprii de con
structori. Totodată, am reținut pro
punerea — după părerea noastră jus
tificată — ca fiecăruia dintre specia
liștii compartimentului județean de 
arhitectură și sistematizare să i se 
repartizeze un număr de comune 
unde să îndrume și să controleze exe
cutarea lucrărilor de sistematizare șl 
construcție, la fața locului.

In raidul nostru prin comună, am 
lntilnit la consiliul popular a serie de 
cetățeni care se interesau unde pot 
primi un lot de casă, de unde îșl 
pot procura documentația, cum pot 
obține materiale etc. Din cîte am 
aflat, o mare parte din timpul pri
marului. al viceprimarului și al secre
tarului este consacrat problemelor de 
sistematizare. In curind, va avea loc 
și o sesiune a consiliului popular 
consacrată acestei probleme. Așadar, 
sistematizarea a devenit una din pro
blemele la ordinea zilei pe agenda 
consiliului popular — și e normal ca 
ea să se bucure, in continuare, de în
treaga atenție.

do- 
la 

ru- 
vi-

Al. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii'
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șoară activitatea, realizarea unei 
unități noi, bazată pe egalitatea în 
drepturi, pe solidaritatea interna
țională ! (Aplauze puternice).

Ne bazăm pe succesele mărețe 
obținute de forțele antiimperialis- 
te, de popoarele de pretutindeni, 
care au lichidat colonialismul, 
și-au luat soarta în propriile mîini 
și sînt hotărîte să pună capăt cu 
desăvîrșire politicii imperialiste și 
colonialiste, să făurească o lume 
mai dreaptă și mai bună, o nouă

în timpul vizitei la Expoziția realizărilor economiei naționale

ordine economică internațională în 
care fiecare națiune să se poată 
dezvolta liberă, fără nici un ames
tec din afară ! (Aplauze puternice, 
prelungite).

revoluționare din
Bazîndu-ne pe aceste mărețe 

transformări 
lume, noi avem deplina convingere 
că popoarele din întreaga lume, 
într-o strînsă solidaritate, pot asi
gura pacea și securitatea interna
țională. Ele trebuie să-și întăreas
că solidaritatea, să acționeze unite 
pentru a pune capăt cu desăvîrșire 
vechii politici imperialiste, pentru 

a asigura făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte pe planeta 
noastră. (Aplauze îndelungate, pu
ternice).

în acest spirit acționează și va 
acționa consecvent Partidul Co
munist Român pentru dezvoltarea 
■relațiilor sale cu Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice, cu cele
lalte partide comuniste și muncito
rești, cu toate forțele antiimperia- 
liste de pretutindeni. Vă pot spu
ne că, în ce ne privește, avem de
plina convingere și încredere că, 
în ciuda greutăților, a forțelor re

acționare care mai există în lume, 
triumful socialismului și păcii este 
inevitabil. (Aplauze puternice).

Aș dori, în încheiere, să exprim 
încă o dată bucuria pentru întâl
nirea cu dumneavoastră, stimate 
tovarășe Bodiul, șl cu ceilalți to
varăși din conducerea republicii, 
cu colectivul dumneavoastră de 
muncitori, ingineri și tehnicieni, să 
vă mulțumesc pentru această a- 
mintire plăcută pe care ne-ați 
dat-o și să vă urez noi și noi suc
cese, multă fericire, multă sănăta
te ! (Aplauze puternice, prelungite).

Adunarea de la uzina
„MicroprovocT'-Chișinău

După-amiază, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu și persoanele ce ii 
Însoțesc au vizitat Centrala științifică 
și de producție „Microprovod" din 
Chișinău, unde »e fabrică aparatură 
electronică.

înalții oaspeți români, însoțiți de 
I. I. Bodiul, membru al C.C. al 
P.C.U.S., prim-secretar al C.C. al 
P.C. din R.S.S. Moldovenească, K. F. 
Iliașenko, membru supleant al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al republicii, și 
alte persoane oficiale au fost întâmpi
nați la intrarea in întreprindere de 
directorul centralei, Evgheni Iakovle- 
vici Leontovici, secretarul comitetu
lui de partid, Evgheni Panfilovid 
Buț, de numeroși specialiști și mun
citori.

Se vizitează secția de montaj, unde 
inginerul șef Vladimir Mirosnicenko 
explică oaspeților români diferite 
faze ale proceselor de producție a 
microconductorilor, care își găsesc o 
largă aplicare In industria electro
tehnică.

într-una din halele întreprinderii 
a avut loc un miting. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. ceilalți 
oaspeți sînt întâmpinați cu aplauze 
prelungite și aclamații de sutele de 
oameni care flutură stegulețe roșii 
și tricolore. în sală se văd pancarte 
cu lozinci. Pe una dintre ele scrie 
„Să se întărească colaborarea dintre 
P.C.R. și P.C.U.S.".

Deschizînd mitingul, Evgheni Buț, 
secretarul comitetului de partid al 
centralei, a exprimat satisfacția în
tregului colectiv de a avea ca oaspe
te pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. Vorbitorul a urat poporu
lui român succese continue pe calea 
traducerii în viață a hotărîrilor Con
gresului al XI-lea al P.C.R.

în cuvîntul său, tînăra muncitoare 
fruntașă Tatiana Tarasenko a vorbit 
despre activitatea cotidiană a colec
tivului în care lucrează, despre pre
ocupările acestuia de a introduce în 
producție cele mai noi cuceriri. Ea 
a rugat pe inalții oaspeți să transmi
tă poporului român urările de noi 
izbînzi pe calea construcției socia
liste. „Vă dorim, stimate tovarășe 
Ceaușescu și stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu — a spus ea — sănătate 
și mult succes în munca dumnea
voastră pentru progresul României 
socialiste". Totodată, vorbitoarea 
a înmînat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 

Ceaușescu, ca o plăcută amintire a 
vizitei făcute în întreprindere, ma
cheta unuia din produsele de înaltă 
tehnicitate realizate de colectivul cen
tralei.

A luat apoi cuvintul directorul cen
tralei, Evgheni Leontovici, care a 
mulțumit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu pentru onoarea pe care au 
făcut-o colectivului centralei prin vi
zita efectuată aici. Vorbitorul și-a 
exprimat satisfacția pentru colabo
rarea dintre specialiștii sovietici șl 
români în domeniul electrotehnicii, 
mai ales al microconductorilor, ma
nifested dorința ca aceasta să se dez
volte în continuare.

A luat apoi cuvîntul I. I. Bodiul, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
R. S. S. Moldovenească :

Arătând că oamenii muncii din 
R.S.S. Moldovenească primesc cu 
bucurie și satisfacție vizita tovară
șului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu în R.S.S. Moldove
nească, tovarășul I. I. Bodiul a spus : 
„în aceasta noi vedem o manifestare 
a atenției dumneavoastră față de 
R.S.S. Moldovenească, față de priete
nia care se întărește mereu între po
porul român și popoarele sovietice". 
„Dau o înaltă apreciere — a spus 
vorbitorul — prieteniei dintre po
poarele noastre pe baza unor princi
pii noi". „Noi, oamenii sovietici, ne 
bucurăm de succesele oamenilor 
muncii români în construcția socia
lismului ; noi studiem cu atenție 
succesele dumneavoastră și vă urăm 
o continuă prosperitate, pace și feri
cire. (Aplauze puternice).

Activitatea popoarelor noastre este 
niarcată de mărețele jaloane elabo
rate de Congresul al XI-lea al P.C.R. 
și de Congresul al XXV-lea al 
P.C.U.S.

Prin realizarea progresului tehnl- 
co-economic, prin întreaga organiza
re a republicii noastre, organele so
vietice au luat măsuri pentru reali
zarea în practică a hotărîrilor Con
gresului al XXV-lea. Noi avem pla
nuri personale și sarcini ale fiecărei 
republici și ale fiecărui om din repu
blică.

Cu inima deschisă șl cu sufletul 
curat, noi, oamenii muncii din R.S.S. 
Moldovenească, sîntem gata să facem 
schimb de experiență cu poporul 
român in domeniul industriei și pro
ducției, în domeniul serviciilor pen
tru populație, în cel al pregătirii ca
drelor, al științei, in domeniul acti
vității organizațiilor de stat.

Schimburile reciproce de experien
ță, relațiile de bună vecinătate șl 

prietenie sinceră îmbogățesc popoare» 
le noastre, le înzecesc forțele, gene
rează un măreț optimism și convin
gerea reușitei asupra perspectivelor 
de viață și de muncă. Pentru o ase
menea prietenie, pentru dezvoltarea 
și îmbogățirea ei există toate posibi
litățile".

în continuare, vorbitorul a arătat: 
„Se întăresc și se dezvoltă puternic 
relațiile dintre partidele noastre, din
tre popoarele noastre. Contribuie in 
mod pozitiv la dezvoltarea relațiilor 
dintre țările noastre și situația inter
națională creată, mai ales datorită 
politicii iubitoare de pace pe care o 
promovează partidele comuniste și 
țările socialiste. Marile succese eco
nomice și sociale ale țărilor noastre, 
ale statelor socialiste, cuceririle pro
letariatului din țările capitaliste in 
ceea ce privește securitatea statelor 
din Europa, Conferința de la Berlin 
a partidelor comuniste și muncito
rești, activitatea C.A.E.R., ca și alta 
acțiuni internaționale ale statelor so
cialiste au fost și sint îndreptate 
spre întărirea păcii și prieteniei 
între popoare, ceea ce determină 
procesul destinderii internaționale. 
Toate acestea exercită o influență 
uriașă în viața internațională — șl 
principalul constă în solidaritatea ță
rilor socialiste, în succesele mișcării 
comuniste și muncitorești internațio
nale".

Subliniind că relațiile dirître P.C.R. 
și P.C.U.S. contribuie la măreața 
cauză a păcii și solidarității în lume, 
la afirmarea idealurilor comuniste^ 
vorbitorul a spus, în încheiere :

„în ajunul marii sărbători națio
nale a poporului român — 23 August 
— transmitem poporului român feli
citările noastre călduroase șl cele 
mai bune urări in viață și in muncă I 
(Aplauze puternice).

Urăm secretarului general al Par
tidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, șl 
soției sale, precum și persoanelor 
care îi însoțesc multă sănătate, o șe
dere plăcută in țara noastră, Întâlniri 
rodnice și, din nou, multă sănătate 1 
(Aplauze îndelungate).

Primit cu aplauze Îndelungate, a 
luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

La încheierea mitingului, toți eel 
prezenți în sală aclamă cu căldură 
pe oaspeții români, ovaționează pen
tru prietenia și solidaritatea dintre 
P.C.R. și P.C.U.S., dintre poporul ro
mân și popoarele sovietice.

Dineu oferit în onoarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu

Luni seara, Comitetul Central al 
Partidului Comunist din R.S.S. Mol
dovenească și Prezidiul Sovietului 
Suprem al R.S.S. Moldovenești au 
oferit un dineu in cinstea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al P.C.R., președintele Repu
blicii Socialiste România, și a tova
rășei Elena Ceaușescu.

La dineu au participat tovarășii 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Nicu Ceaușescu, 
membru al Biroului C.C. al U.T.C., 
Gh. Badrus, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în U.R.S.S., pre
cum și alte persoane oficiale.

Din partea sovietică au participat 
I.I. Bodiul, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din R.S.S. Moldovenească, K.I. 
Iliașenko, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al R.S.S. Moldo
venești, G.I. Eremei, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R.S.S. Moldovenești, alți conducători 
de partid și de stat.

în timpul dineului, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, de 
caldă prietenie tovărășească, tovară
șii I.I. Bodiul și Nicolae Ceaușescu 
au rostit scurte toasturi.

„Nutrim profunde sentimente de 
prietenie — a spus. In toastul său, 
tovarășul I.I. Bodiul — față de po
porul român și avem dorința puter
nică de a extinde și adinei continuu 
legăturile noastre de prietenie. Do
rim ca aceste legături să se dezvolte 
și să înflorească".

„Sînt convins — a spus vorbitorul 
— că întâlnirea noastră de astăzi 
constituie un bun Început în conti
nuarea prieteniei noastre mari și 
trainice.

încă o dată vă urăm, Iubite tova
rășe Ceaușescu, o ședere plăcută in 
țara noastră. Puteți fi convins că ori
unde veți merge în Uniunea Sovie
tică poporul nostru vă va primi peste 
tot cu sufletul deschis. Din toată 
inima vă dorim sănătate, iar poporu
lui român, prosperitate.

Cuvîntarea dumneavoastră In fața 
muncitorilor, inginerilor și tehnicie-

INTÎLNIRE
Tovarășul Nicu Ceaușescu, membru 

al Biroului C.C. al Uniunii Tinere
tului Comunist, a avut luni după- 
amiază o întâlnire cu tovarășul Ivan 
Trofimovici Guțu, prim-secretar al 
C.C. al Comsomolului din R.S.S. 
Moldovenească.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de opinii în legătură cu acti
vitatea organizațiilor revoluționare 
de tineret din Republica Socialistă 
România și Uniunea Sovietică pen
tru educarea comunistă a tinerilor, 
pentru formarea lor ca făuritori con
știent! ai socialismului și comunis
mului. 

nilor a fost remarcabilă. Vă sîntem 
recunoscători pentru cuvintele cor
diale, călduroase pe care le-ați ros
tit la adresa poporului nostru. Nu
trim aceleași sentimente sincere de 
prietenie și solidaritate față de po
porul român".

în încheiere, tovarășul I. I. Bodiul 
a spus :

„Vă urăm multă sănătate, fericire 
personală, mulți ani de activitate 
rodnică pentru întărirea prieteniei 
dintre popoarele, statele și partidele 
noastre.

încă o dată mulți ani cu sănătate, 
!n fruntea P.C.R. și a României fră
țești !“

în toastul său, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a exprimat călduroase 
mulțumiri pentru ospitalitatea și pri
mirea deosebită de care s-a bucurat 
pe pămîntul Republicii Sovietice So
cialiste Moldovenești. „Dorim — a 
spus tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
să dezvoltăm larg relațiile dintre 
România și Uniunea Sovietică și, in 
acest cadru, cu R. S. S. Moldove
nească. Dezvoltarea, in viitor, a a- 
cestor relații dintre partidele și po
poarele noastre va fi în interesul ce
lor două țări, în interesul P.C.R. șl 

La plecarea din punctul de frontiera Albița

P.C.U.S., precum și in interesul cau
zei generale a socialismului, păcii și 
progresului in întreaga lume".

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat :

„Sîntem la începutul călătoriei 
noastre de odihnă în Uniunea Sovie
tică. în programul vizitei noastre sint 
multe de văzut. în orice caz doresc 
să vă spun că ne-am simțit deosebit 
de bine in Moldova sovietică.

Doresc să vă exprim incă o dată 
cele mai bune urări de bunăstare, de 
prosperitate, de realizare a tuturor 
dorințelor pe care le aveți și pe care 
le are poporul din republica dum
neavoastră. Totodată, doresc să urez 
tuturor popoarelor Uniunii Sovietice 
succese tot mai mari pe calea fău
ririi societății comuniste.

Ridic paharul in sănătatea secreta
rului general al C.C. ai P.C.U.S., to
varășul Brejnev ;

în sănătatea dumneavoastră, tova
rășe Bodiul, in sănătatea tuturor ce
lor de față 1".

★
în cursul dineului a fost prezentat 

un frumos program de cîntece popu
lare.

LA PLECAREA DIN ȚARĂ

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a lost salutat 
cu deosebită dragoste și căldură de persoane oficiale, 
de mii și mii de cetățeni din Iași, Huși și Albița

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socia
liste România, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a plecat, luni di
mineața, într-o vizită in Uniunea So
vietică, pentru a-și petrece o parte 
din concediul de odihnă în această 
țară, la invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost con
duși, de la Iași pină la frontieră, de 
tovarășii Manea Mănescu, Emil Bobu, 
Gheorghe Oprea. Teodor Coman. Au
rel Duma.

La plecarea din Iași, de-a lungul 
traseului de la reședință pînă la 
locul de decolare a elicopterului 
prezidențial de pe Dealul Buciumu
lui, mii de locuitori ai Iașiului — în
tr-o vibrantă manifestare de entuzi
asm — își exprimă direct, emoțio
nant, sentimentele de adincă stimă 
și dragoste față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Răsună urale și ovații 
îndelungi.

O gardă formată din ostași, mem
bri ai gărzilor patriotice și ai deta

șamentelor de pregătire militară a 
tineretului prezintă onorul.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu tre
ce în revistă garda de onoare.

Este intonat Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu sînt salutați 
de tovarășul Ion Iliescu, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, prim-secretar al Comitetului 
județean Iași al P.C.R., de repre
zentanți ai organelor locale de partid 
și de stat, ai vieții economice, știin
țifice și culturale ieșene.

Un grup de pionieri și tinere in 
costume naționale oferă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu buchete de flori.

Ora 8,30. Elicopterul prezidențial 
decolează, indreptîndu-se spre Huși.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt salu
tați cu căldură, la Huși, de tovarășul 
Gheorghe Tanase, prim-secretar al 
Comitetului județean Vaslui al P.C.R., 
Ion Croitoru, primarul orașului Huși, 
de alți reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat.

Este de fată V. I. Drozdenco. am

basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
întâmpinat cu onoruri militare, cu 
sentimente de profundă dragoste și 
stimă. Mulțimea scandează, într-o 
alăturare firească, cu valoare de sim
bol, numele partidului și al secreta
rului său general.

în această ambianță entuziastă, co
loana oficială de mașini părăsește 
stadionul, indreptîndu-se spre punc
tul de frontieră Albița.

Pretutindeni, în orașul Huși, în 
comunele parcurse, mii și mii de lo
calnici au venit în întâmpinare, adre- 
sind secretarului general al partidu
lui calde urări de sănătate și putere 
de muncă, spre binele și prosperita
tea patriei, spre fericirea întregii na
țiuni.

Urmează ceremonia plecării de la 
punctul de frontieră Albița. O gardă 
militară prezintă onorul. Tovarășul 
Nicolae ' Ceaușescu trece în revistă 
garda de onoare. Este intonat Imnul 
de Stat a] Republicii Socialiste 
România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu își iau la 
revedere de Ia tovarășul Manea Mă
nescu. de la ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat, de 
la reprezentanții autorităților locale, 
care i-au condus.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu răspund, de 
asemenea, cu prietenie manifestări
lor pline de căldură ale locuitorilor 
din așezările județului Vaslui.

Minute în șir se scandează cu în
flăcărare „Ceaușescu — P. C. R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, „Stima 
noastră și mîndria — Partidul, 
Ceaușescu, România !“.

Asistăm acum — ca și pe între
gul traseu — la o puternică reafir
mare a unității de nezdruncinat a 
întregului popor în jurul partidului 
și al secretarului său general, a ho- 
țărîrii tuturor cetățenilor patriei de a 
înfăptui neabătut politica internă și 
externă a partidului și statului nos
tru. hotărîrile Congresului al XI-lea, 
Programul de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
de înaintare a României spre co
munism.

La Expoziția realizărilor economici naționale
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm

preună cu tovarășa Elena Ceaușescu 
și persoanele ce îi însoțesc au vizi
tat Expoziția realizărilor econo
miei naționale a R.S.S. Moldovenești.

La intrarea în pavilion. înalții oas
peți români, însoțiți de I.I. Bodiul, 
K. F. Iliașenko, împreună cu soțiile, 
sînt salutați călduros de Galina 
Jitniuk, ministrul industriei ușoare, 
Boris Terehov, ministrul prelucrării 
lemnului, Mihail Bureacenko, direc
torul expoziției, gi alte oficialități.

Sosirea in
R.S.S. Moldovenească
(Urmare din pag. I)

Moscova, cu soția. La punctul de 
frontieră erau arborate drapelele de 
stat ale Republicii Socialiste Româ
nia, Uniunii Sovietice și R.S.S. Mol
dovenești. Pe un panou era înscrisă 
urarea : „Bine ați venit, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu !“.

Tinere îmbrăcate în pitorești cos
tume populare au oferit înaltâlor oas
peți români frumoase buchete de 
flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu. însoțiți de 
conducătorii de partid și de stat al 
Republicii Sovietice Socialiste Mol
dovenești, iau loc în mașini, indrep
tîndu-se spre Chișinău.

In drum, coloana oficială se oprește 
la complexul agroindustrial viticol 
„Victoria" din raionul Kotovski, unde 
oaspeții români fac o scurtă vizită. 
Aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sint întâm
pinați de Aba Iacovlevici Boheberg, 
directorul complexului, de Vitali Iva- 
novici Glebov, prim-secretar al co
mitetului de partid raional, Nikolai 
Nikolaevici Lukianov, președintele 
centralei unionale „Moldvinprom", 
Grigori Ivanovici Mustață, secretarul 
comitetului de partid al complexului, 
precum și de un mare număr de 
muncitori, specialiști și cadre de con
ducere. care le fac o călduroasă pri
mire. în birourile conducerii. în fata 
unor grafice și panouri, sînt înfăți
șate activitatea desfășurată în cadrul 
complexului, principalele realizări si 
preocupări ale colectivului de aici.

Complexul, care ocupă o suprafață 
de peste 20 000 hectare, este speciali
zat în producția de struguri și vinuri 
de masă.

Gazdele oferă oaspeților explicații 
ample despre profilul și structura 
complexelor agroindustriale din raion 
și republică, despre organizarea pro
cesului de producție, programul de 
dezvoltare în perspectivă a acestora.

în încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu apreciază realiză
rile obținute de colectivul complexu
lui și urează succese tot mai mari 
în activitatea viitoare.

Coloana de mașini se îndreaptă 
apoi spre Chișinău. Pe traseu și pa 
străzile capitalei R.S.S. Moldovenești 
un mare număr de cetățeni ii salută 
pe oaspeți.

Oaspeților le sînt prezentate stan
duri ce ilustrează dezvoltarea indus
triei ușoare și alimentare, de prelu
crare a lemnului, a serviciilor pen
tru populație.

La încheierea vizitei, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu a exprimat apre* 
cieri pentru modul în care expoziția 
reflectă dezvoltarea economico-socia- 
lă a republicii și a urat oamenilor 
muncii din R.S.S. Moldovenească noi 
succese pe calea dezvoltării indus
triei și agriculturii, a întregii econo
mii naționale.
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JOCURILE OLIMPICE DE VARĂ S-AU ÎNCHEIAT
Sportivii
ale marii și

români - în primele rînduri
frumoasei întreceri a cutezanței, măiestriei

I.

CLASAMENTE
! FAPTUL I

S-a Încheiat a XXI-a ediție a 
Jocurilor Olimpice de vară. Acum, 
după Întoarcerea sportivilor acasă, 
în toate țările participante se £ac, 
desigur, bilanțuri și comentarii, se 
trag învățăminte menite să stea la 
baza măsurilor de pregătire, din 
timp, a evoluțiilor la următoarea 
ediție — ce se va desfășura la Mos
cova. în 1980.

Delegația sportivă a României — 
căreia mîine după-amiază ii vom 
spune „Bun venit in țară !“ — se în
toarce de la Montreal cu un „tezaur" 
de 27 medalii prețioase — 4 turnate 
în aur, 9 în argint și 14 in bronz. 
Recolta românească de medalii a 
sporit, deci, cu 11 față de ediția pre
cedentă. confirmînd o creștere care 
în general fusese înregistrată de la 
o olimpiadă la alta : o medalie — in 
1924, la Paris ; tot una — în 1936, la 
Berlin ; 4 — in 1952, la Helsinki ; 13
— în 1956, la Melbourne : 10 — în 
1960, la Roma ; 11 — în 1964, la To
kio ; 15 — în 1968, la Ciudad de Me
xico ; 16 — în 1972. la Miinchen ; 27
— acum, la Montreal. Succesul este 
evidențiat. în același timp, și de 
creșterea numărului de puncte — 
acordate primilor șase clasați în fie
care probă : de la 112 puncte cu pa
tru ani în urmă, s-a ajuns — așa 
cum precizează agenția „A.D.N." — la 
181 puncte la Montreal — ceea ce de
monstrează întărirea evidentă a po
tențialului mișcării noastre sportive.

Dovedind devotament în reprezen
tarea cu cinste a culorilor patriei, tri
colorii români au realizat in Canada 
•el mai rodnic bilanț din istoria par
ticipărilor noastre olimpice — fapt 
pentru care se cuvin calde feli
citări celor ce-au adus medalii 
și puncte in palmaresul sportiv al 
țării, cit și antrenorilor și tuturor 
celor ce-au contribuit la buna pre
gătire a acestor destoinici tineri. 
Aceste rezultate ale sportivilor noș
tri — obținute în întreceri apreciate 
de specialiști din lumea întreagă ca 
fiind de cel mai înalt nivel sportiv 
— subliniază încă o dată condițiile 
excelente asigurate de statul nostru 
socialist dezvoltării continue a miș
cării sportive, posibilitățile largi 
create tineretului român de a crește 
armonios și sănătos, de a se afirma 
cit mai puternic, pe multiple pla
nuri. De aceea — așa cum ne spu
neau minunatele noastre gimnaste
la sosirea în tară și cum am fost in-

și dîrzeniei sportive
formați în repetate rînduri prin, co
respondentele sosite direct din sa
tul olimpic — manifestindu-și bucu
ria pentru victoria realizată ori pen
tru medalia cucerită, sportivii ro
mâni rugau de fiecare dată să se 
transmită conducerii de partid și de 
stat cele mai fierbinți și respec
tuoase sentimente de recunoștință 
pentru grija părintească și dragostea 
cu care sînt înconjurați, pentru spri
jinul neprecupețit primit în pregăti
rea succeselor lor olimpice.

Dar sportivii români s-au eviden
țiat la Montreal nu numai prin me
daliile cucerite. In general, evoluția 
multora dintre ei a stîrnit. odată cu 
admirația zecilor de mii de specta
tori și a sutelor de milioane de tele
spectatori, și elogiile specialiștilor, 
ale presei din lumea întreagă. Din 
acest punct de vedere, s-a impus 
atenției generale contribuția de ex
cepție pe care gimnastica noastră fe- 

, minină a adus-o la dezvoltarea și 
înălțarea pe noi culmi a uneia din
tre cele mai populare discipline 
sportive olimpice. Presa internațio
nală, entuziasmată, a consemnat zile 
de-a rîndul, pe pagini întregi, 
această contribuție. „Venind din 
România, un nou va! — de o cali
tate încă nevăzută în istoria gimnas
ticii feminine mondiale — a urcat 
pe podiumurile olimpice" — remarca 
Le Quotidien de Paris. Sau : „Co- 
măneci este astăzi cu adevărat cea 
mai mare gimnastă din lume, aceea 
care a întruchipat in programul său 
tot ceea ce a cerut imperios gimnas
tica modernă — complexitate, risc, 
virtuozitate în execuție, elan emo
țional" — scria Sovietski Sport, din 
Moscova. Sau : „Nadia este intr-un 
fel o justificare a olimpiadelor de 
pină acum și a celor ce vor veni in 
viitor ; ea a devenit prima balerină 
a unui balet de vestale înflăcărate, 
care, toate la un loc. au ridicat mai 
sus ca oricind in orchestra olim
pică arta gimnasticii" — sublinia și 
ziarul Kathimerini, din Atena, sub 
titlul „Nadia Comăneci — o flacără 
olimpică vie". Citatele de acest fel 
ar mai putea continua încă mult, fi
indcă la Montreal tonul, culorile 
cele mai vii în prima parte a între
cerilor olimpice le-au dat gimnas
tica feminină. Nadia Comăneci, Teo
dora Ungureanu — apreciată de ase
menea ca o stea a gimnasticii mon
diale — ca și Mariana. Ansa. Ga-

.^LEGENDE OLIMPICE"

IOLI... LIA... NADIA...
In antichitate, nu toți cișligătorii de întreceri olimpice erau cintați 

de aezi la aceeași intensitate imnică, incandescența odei fiind genera
tă, după cum înțelegem și din Pindar, mai cu scamă de semnificațiile 
victoriei decit de izbinda însăși. Iar faptul că dintre atîția și-atițiă 
campioni câți vor fi ilustrat competițiile străvechii Eladc doar citorva 
le-a fost purtat numele pînă la noi constituie un argument demn de 
luat în seamă. Din acest punct de vedere, o deviză a supercampio- 
nului olimpic ar fi putut să sune astfel : „Nu doar să cîștigi. ci să 
și intri in legendă", prin aceasta subliniindu-se și cuantumul de va
loare umană (nu strict sportivă) exemplară pe care diversele cetăți 
p'articipante trebuiau să o dăruie experienței morale a olimpiadelor. 
Nu altfel stau lucrurile in timpurile moderne, cind tabelele statistice 
înregistrează toți ciștigălorii, iar legenda — scrisă, spusă, imprimată 
pe banda magnetică sau pe peliculă, purtată din gură-n gură — îi 
păstrează numai pe unii dintre ei — pe aceia pe care, prin perfor
manta lor, dar mai ales prin modul de a o realiza, ii pot reprezenta
pe toți ceilalți oameni

'...Ultimele trei dece
nii — anii înfloririi șt 
ai afirmării depline a 
olimpismului româ
nesc — au dăruit în
trecerilor nu doar o 
serie de străluciți ciș- 
tigători de medalii, au 
impus atenției nu doar 
loturi din ce in ce mai 
bine pregătite fizic, 
tehnic si moral, ci au 
ți impus superbei le
gende olimpice citeva 
nume care au contri
buit la propulsarea 
sportului mondial de 
performanță, imbogă- 
țindu-l, totodată, in 
frumusețe spirituală, 
în carate etice. Este 
aportul României o- 
limpice la tezaurul de 
umanitate al întrece
rilor moderne, care au 
infinit mai mare ne
voie de puritate mo
rală decit cele antice.

Privim cu fruntea 
sus această contribu
ție. Căci, oricit de sus 
se va ridica, prin ani 
și decenii, ștacheta

ai victoriei.
săriturii la înălțime 
femei, legenda olimpi
că o va păstra tot
deauna pe lolanda Ba
laș in galeria deschi
zătorilor de „drumuri 
către imposibil..." Ori
cit de departe va pla
na de-acum încolo 
discul fetelor atlete, 
legenda va păstra, 
mereu sporit în aură, 
chipul moral al Liei 
Manoliu, încredințarea 
ei, prin fapte, că se 
poate ciștiga titlul su
prem chiar și după o 
strădanie durind cinci 
olimpiade... Și oricit 
de înalte ar fi zările 
spre care se vor înăl
ța, prin ani, virtuțile 
gimnasticii feminine, 
efigia Nadiei Comă
neci va rămine grava
tă pentru totdeauna 
în legenda de aur a 
primului zbor, dovedit 
ca posibil, către per
fecțiune. Aceste fete 
ale României au luat 
aurul Olimpiadei, dă
ruind lumii metalul

mult mai prețios al 
valorii sufletești, al 
curajului, al tăriei de 
caracter, al frumuseții 
depline.

Ioli... Lia... Nadia... 
In virtutea legendei, 
incorporăm acestor 
nume toți campionii 
destoinici care au fă
cut să urce, la această 
Olimpiadă si la ce’e 
trecute, steagul patri
ei noastre pe cel mai 
înalt catarg afirmând 
virtuțile românești in 
conștiința olimpică a 
planetei. Omagiem, 
rostind aceste nume, 
harul românesc de a 
naște oameni care știu 
să învingă și capaci
tatea orinduirli socia
liste de a valorifica 
acest har. Ioli..." Lia... 
Nadia... Olimpiada de 
la Moscova bate la 
usă. Cine se-nscrie 
pentru un loc pe po
diumul legendei ? Lis
ta rămine deschisă.

Petre DRAGU

briei» și Georgeta, celelalte compo
nente ale echipei României, au con
tribuit intr-adevăr. împreună cu va
loroasele lor partenere din Uniunea 
Sovietică, la dezvoltarea acestui deo
sebit de popular sport, la transforma
rea lui într-o autentică artă.

tn rîndul tuturor iubitorilor de 
sport din țară, în intreaga noastră 
opinie publică a produs o justificată 
satisfacție faptul că și alți sportivi de 
nădejde au adăugat rezultatele lor 
frumoase la rezultatele excelente ale 
gimnasticii, întregind astfel cel mai 
bogat bilanț sportiv românesc din 
toate timpurile. O contribuție de 
valoare au adus la aceasta canoiștii 
și canotorii in frunte cu excepționa
lul și dîrzul tînăr de aur Vasile Diba, 
care a cucerit două medalii. Boxerii, 
luptătorii de Ia „greco-romane", 
handbaliștii (vicecampioni olimpici) 
și luptătorii de la „libere" au avut, 
de asemenea, contribuții substanțiale 
la succesul amintit.

Reprezentanții României la recenta 
Olimpiadă au cules frumoase apre
cieri nu numai pentru rezultate 
sportive, ci și pentru făptui că prin 
întreaga lor evoluție sportivă și acti
vitate la Montreal au dat expresie 
înaltelor idealuri olimpice, s-au do
vedit adevărați mesageri ai politicii 
de pace, prietenie și bună conlucrare 
între națiuni promovată consecvent 
de tara- noastră.

Apreciind cum se cuvine succesele 
sportivilor români la Olimpiadă, tre
buie să subliniem că rezultatele pu
teau fi și mai bune. Avem în vedere, 
cînd facem această afirmație, lotu
rile de tir, de scrimă (cu excepția e- 
chipei de sabie) și de atletism (cu 
excepția succesului nescontat dar foar
te frumos al Iul Gheorghe Megelea). 
Și avem in vedere, de asemenea, 
faptul că luptătorii noștri n-au reu
șit nici un „aur", chiar dacă — mai 
ales cei de la „greco-romane" — au 
cucerit un număr bun de medalii. ,

Pentru viitor, atît succesele, cit și 
insatisfacțiile trebuie să constituie 
prilejuri de învățăminte în ridicarea 
continuă a pregătirii pe trepte su
perioare, în activitatea de organizare 
și pregătire a sportivilor pe ramuri, 
în cultivarea unui înalt spirit de 
luptă sportivă, a ambiției și dirzeniei 
pentru reprezentarea culorilor româ
nești în întrecerile internaționale. 
Se cuvine, de aceea, ca, felicitîndu-i 
pe artizanii victoriilor cu care ne 
mindrim azi. să adresăm tuturor 
sportivilor, antrenorilor și organiza
torilor sportivi îndemnul Ia muncă 
și mai stăruitoare, la eforturi și mai 
susținute — pentru ca rezultatele lor 
Ia marile competiții viitoare să se 
situeze pe inăltimi tot mai mari. Căci, 
să nu uităm, odată cu festivitatea de 
închidere de la Montreal. Olimpiada 
’80 s-a și anunțat 1

G. MITRO1 
—'.......... ...........................

Corespondenții agențiilor interna
ționale de presă prezenti la Montreal 
comentează pe larg bilanțul celei 
de-a 21-a ediții a Jocurilor Olimpice 
de vară încheiate duminică seara 
pe stadionul olimpic din Montreal, 
intr-o atmosferă de fraternitate 
sportivă, care a confirmat încă o 
dată trăinicia generoaselor idealuri 
promovate de mișcarea olimpică.

..Contrar unor previziuni mai scep
tice, Olimpiada de la Montreal a 
fost o competiție reușită sub as
pect organizatoric și sportiv" — 
scrie comentatorul agenției FRANCE 
PRESSE. Cînd Nadia Comăneci evo
luează la aparatele de gimnastică, 
făcind din acest sport o artă de o 
nemaivăzută grație și frumusețe, 
cînd Kornelia Ender și Jim Mont
gomery aproape zboară pe apă. sau 
cind Alberto Juantorena se lansează 
in ultima linie dreaptă, sportul își 
sparge tiparele clasice. Pentru noi. 
prima eroină a acestor Jocuri va ră
mine gimnasta româncă Nadia Co
măneci, „copilul pasăre", care a reu
șit să pună in dificultate pină și 
computerele cu cele șapte note de 
zece, premieră absolută și răsplată 
a perfecțiunii evoluțiilor sale. Cu o 
măiestrie și o tehnică aproape de 
neconceput pentru un copil de 14 ani, 
Nadia. cu cele trei medalii de aur 
ale sale, s-a consacrat ca prima gim
nastă a lumii la o virstă cind alți 
copii fac primii pași în sport. Ală
turi de Nadia. în galeria marilor 
campioni, și-au înscris numele și alți 
participant), care au adus strălucire 
Jocurilor de la Montreal. In atle
tism. doi tineri cu talent excepțional 
au făcut să vibreze un stadion ale 
cărui 72 000 de locuri au fost tot 
timpul ocupate. Este vorba de cuba
nezul Alberto Juantorena, primul

După 
numărul

total
de medalii

1. U.R.S.S. — 125 medalii
2. S.U.A. — 94 medalii
3. R. D. Germană — 90 medalii
4. R. F. Germania — 39 medalii
5. ROMÂNIA - 27 medalii
6—7. Japonia Și Polonia — 25 me

dalii
8. Bulgaria — 24 medalii
9. Ungaria — 21 medalii

10—12. Cuba, Italia și Marea Brita- 
nie — 13 medalii

13. Canada — 11 medalii
14. Franța — 9 medalii
15—16. Iugoslavia. Cehoslovacia —

8 medalii
etc.

După categoria 
medaliilor

Agențiile de presă „A.F.P." și 
„U.P.I." au alcătuit următorul clasa
ment.

etc.

1. U.R.S.S.
aur argint bronz

47 43 35
2. R.D.G. 40 25 25
3. S.U.A. 34 15 25
4. R.F.G. 10 12 17
5. Japonia 9 6 18
6. Polonia 8 6 U
7. Bulgaria 7 8 »
8. Cuba 8 4 *
9. ROMÂNIA 4 4 14

10. Ungaria 4 5 12
11. Finlanda < 2 1
12. Suedia 4 1 •
13. Marea Britani» 3 5 1
14. Italia 1 1 4
15. Iugoslavia 3 1 3
16. Franța 2 2 5
17. Cehoslovacia 2 1 4
18. Noua Zeelandă 2 1 1

După numărul 
de puncte

Agenția „A.D.N." a alcătuit un 
clasament pe baza atribuirii de 
PUNCTE primilor sase clasați : 
7 puncte pentru locul 1, 5 puncte 
pentru locul II, 4 puncte pentru lo
cul III, trei puncte pentru locul IV, 
două puncte pentru locul V si un 
punct pentru locul VI.
I. U.R.S.S. 791 puncte
2. R. D. Germană 635
3. S.U.A. 607,75
4. R. F. Germania 279,15
5. Polonia 191
6. ROMÂNIA 181
7. Japonia 170
8. Bulgaria 167
9. Ungaria 155 s»

10. Canada 107
11. Italia 102
12. Marea Britani# 92 **

13. Cuba 88 »♦

14. Cehoslovacia 75 ♦»

15. Franța 67,25 M

16. Finlanda 56
17. Iugoslavia 56 »»

18. Suedia 54
etc.

! DIVERS
După 
40 de ani

La Liceul silvic din Gurghiu, 
județul Mureș, a avut loc o in- 
tilnire emoționantă. S-au revă
zut, după 40 de ani, absolvenții 
din anul 1936 ai fostei școli sil
vice. Printre cei prezenți s-a 
aflat și directorul școlii din acea 
perioadă, tn programul intilni- 
rii a figurat, intre altele, o vi
zită in munții Gurghiului. Acolo, 
in munți, un alt moment, la fel 
de emoționant. Foștii elevi s-au 
reintilnit cu miile de puieți pe 
care i-au plantat, in timpul șco
lii, cu decenii in urmă. Acum 
sînt copaci în toată firea. O vi
guroasă pădure de brazi și de 
molizi, în care se află incorpo
rată șl o parte din pasiunea ti
nereții lor. Pasiune care nu t-a 
stins nici astăzi.

Canadienii, publicul cald 
din Montreal și reprezen
tanții țărilor participante 
au sărbătorit duminică în
cheierea jocurilor celei 
de-a 21-a Olimpiade. Timp 
de 15 zile fără întrerupere, 
amatorii de sport din lume 
au urmărit întreceri de o 
înaltă ținută tehnică și 
spectaculară. printre alte 
mărturii fiind și cele 86 
recorduri olimpice, din
tre care nu mai puțin 
de 38 sînt totodată recor
duri mondiale. Cele 613 
medalii de aur, argint și 
bronz au fost cucerite de 
sportivii cei mai buni din
tre cei buni, răsplătindu-le 
astfel talentul și efortu
rile stăruitoare depuse 
de-a lungul anilor. Medalii 
au' obținut . sportivi din 41 
de țări, dar numai tineri 
din 25 de țări, printre care 
și țara noastră, au obținut 
titluri de campioni olim
pici. '

In compania acestei elite 
a sportului mondial, repre
zentanții României socia
liste s-au afirmat în mod 
prestigios la multe ramuri 
și probe, ureînd pe poziții 
fruntașe în ierarhia olim
pică. Astfel. în clasamen
tul clasic, alcătuit după 
numărul medaliilor de aur. 
al celor de argint și bronz, 
reprezentativa noastră a 
făcut un apreciabil pro
gres, de pe locul al 13-lea 
(Miinchen 1972), pe cel 
de-al 9-lea. Semnificativ 
este însă și celălalt clasa
ment — ținut „la zi" de

către toate ziarele din 
Montreal, fără excepție ,— 
clasamentul după numărul 
total de medalii ciștigate de 
fiecare lot reprezentativ. In 
această ierarhie, in care 
considerarea valorilor e mai 
puțin supusă unor elemen-

pentru a reprezenta cu 
cinste culorile noastre spor
tive. aici. în Canada. Cu
vinte calde. însoțite de a- 
plauze furtunoase, au fost 
adresate gimnastelor noas
tre. aflate acum acasă, de
parte de noi și totuși atît

A 16-a zi-ziua 
bilanțurilor
• 86 de recorduri olimpice • Un 
clasament alcătuit de „Journal de 

Montreal"
CORESPONDENTA DIN MONTREAL

te conjuncturale decît în 
primul caz, sportivii ro
mâni, cu un total de 27 
medalii, ocupă locul al 
5-lea.

Duminică, la sediul dele
gației noastre din satul o- 
limpic, șeful delegației, ge
neral lt. Marin Dragnea, 
președintele C.N.E.F.S. și 
a! comitetului olimpic ro
mân. i-a felicitat călduros 
pe proaspeții laureați olim
pici, pe componenții lo
tului. pe antrenori și pe 
medici pentru energia și 
dăruirea cu care au luptat

de aproape de inima fiecă
rui membru al delegației. 
Ecourile extraordinare ale 
performantelor lor răsună 
încă atît de puternic, pos
turile de televiziune Ie re
petă de atîtea ori faimoa
sele exerciții „de nota 10", 
incit am putea spune că 
zilnic le simțim prezența 
printre noi.

Lordul Kilanin, pre
ședintele C.I.O., a adresat 
felicitări delegației române 
pentru rezultatele obținute.

„Ne vom reaminti de 
jocurile celei de-a 21-a o- 
limpiade din mai multe

motive — se scrie astăzi în 
ziarul „MONTREAL MA
TIN" — dar mai ales din 
cauza performantelor ului
toare ale gimnastei Nadia 
Comăneci".

„JOURNAL DE MONT
REAL" publică un ar
ticol de bilanț pe o 
pagină întreagă, cu o sin
gură fotografie în cen
trul acesteia — „Nadia, nu
mărul unu al jocurilor" și 
un clasament al celor care 
s-au impus în mod deose
bit prin strălucita lor evo
luție, clasament care, așa 
cum precizează ziarul, a fost 
întocmit după o foarte lar
gă consultare : 1. Nadia Co
măneci : 2. Bruce Jenner ; 
3 Alberto Juantorena 4. 
Lasse Virren ; 5. Irena
Szewinska ; 6. Kornelia
Ender ; 7. John Naber ; 8. 
Nikolai Andrianov ; 9. Va
sili Alexeev ; 10. John
Walker...

în seara zilei de dumi
nică, membrii delegației 
României au defilat cu 
frunțile sus pe marele sta
dion din Montreal în ca
drul ceremonialului tradi
țional de închidere a celei 
de-a XXI-a ediții a jocu
rilor.

Ultimul care a ieșit pe 
poarta stadionului a fost 
primarul orașului Mont
real. Jean Drapeau, vrînd 
parcă să sublinieze prin 
gestul său grija gazdelor ca 
totul să fie bine pină în 
ultima clipă. Și gazdele au 
de ce să fie mulțumite.

V. M1RONESCU

Morunul 
lui Dimache

Zi obișnuită de lucru la sec
ția piscicolă Sf. Gheorghe, ju
dețul Tulcea. Pe litoralul Mării 
Negre, acolo unde Dunărea se 
îmbrățișează cu marea, nume
roși turiști priveau stolurile de 
bărci cu pescari ieșite in larg 
pentru controlul carmacelor. 
Pentru brigada a șasea, condusă 
de Gheorghe Dimache, ziua de 
28 iulie avea să consemneze un 
fapt aparte : capturarea celui 
mai mare morun din cursul a- 
cestui an. Scos din apă și trans
portat la cherhana, morunul 
avea să oprească indicatoarele 
cintarelor dincolo de cifra carecîntarelor dincolo de cifra 
indică 200 kilograme.

„Comoara 
din lada 
bunicii"

Sub acest generic se desfă
șoară o originală acțiune pio
nierească inițiată de Școala ge
nerală nr. 10 din Galați, ce se 
bucură de îndrumarea si spriji
nul specialiștilor de la Muzeul 
județean de istorie. C.

„comorile din 
Sînt, cu

Ce sînt, 
lada 

adevărat,
de fapt, 
bunicii" ? __ .
comori : cusături populare, fețe 
de pernă, broderii, ștergare, car
pete, ii, fote, marame și atîtea 
alte frumuseți păstrate cu grijă, 
de ani șt ani. Rezultatul : o pri
mă expoziție a și fost alcă
tuită la școală. Inițiativa celor 
de aici a fost preluată de pio
nierii din tot municipiul Galați, 

rindurile 
n

Iar de-acum înainte, 
noastre ii inspiră, poate, 
alți căutători de comori.

pe

atlet învingător la 400 m și 800 m la 
aceeași ediție a J.O., și finlandezul 
Lasse Virren, dublu campion olimpic 
în probele de fond la două Olimpia
de consecutive, acum la fel de ce
lebru ca și predecesorii săi Nurmi, 
Zatopek și Kuț.

Turneul de box a confirmat valoa
rea pugiliștilor cubanezi și ameri
cani. precum și afirmarea boxerilor 
din R.P.D. Coreeană. România. R.D. 
Germană, Polonia.

Nici la actuala Olimpiadă nu au 
lipsit surprizele, care au stimulat

întreceri de înalt nivel, recorduri 
și surprize care au dat un plus 
de frumusețe jocurilor sportive
Comentarii ale presei internaționale

FRĂNCE PRESSE: „Pentru noi, prima 
eroină a acestor Jocuri va rămine gimnasta ro
mâncă Nadia Comăneci".
Nu-i uităm pe sovieticul Viktor 

Saneev și sprintera poloneză Irena 
Szewinska, atleți cu o rară longevi
tate sportivă, care și la actuala edi
ție a Jocurilor au fost prezenti pe 
cea mai înaltă treaptă a podiumului 
de premiere.

Piscina de înot a fost martora u- 
nei avalanșe de recorduri mondiale, 
unele dintre ele de necrezut, reali
zate de mari campioni precum Kor
nelia Ender și John Naber, ambii 
cîștigători a cite patru medalii de 
aur.

fantezia reporterilor și au făcut să 
explodeze de aplauze tribunele ba
zelor sportive. Incepînd cu clasica 
probă de maraton, cîștlgată de un 
concurent aproape necunoscut, Wal- 
demar Cierpindski, din R.D. Germa
nă, continuînd cu victoria surprinză
toare a ciclistului suedez Johansson 
în proba de fond, cu succesul puțin 
scontat al sportivei elvețiene Christi
ne Stueckelberger în proba indivi
duală de dresaj la călărie, amintind 
de infringerile suferite de ciclistul 
francez Daniel Morelon, de echipa

masculină de volei a Japoniei între
cută de formația Cubei și încheind 
cu surpriza de proporții realizată de 
săritorul polonez Jacek Wszola, ast
fel de „lovituri de teatru" au dat un 
farmec in plus întrecerilor și au pro
dus emoție in tribune.

Comentatorii evidențiază bun» 
comportare a sportivilor din țările 
socialiste, cele 11 târî socialiste pre
zente la marea întrecere obținind 
mai mult de jumătate din totalul ce
lor 611 medalii atribuite la actuala 
ediție. Ca și în urmă cu patru ani, 
la J.O. de la Miinchen. la actuala e- 
diție a Olimpiadei pe primul loc în 
clasamentele pe medalii și pe puncte 
s-a situat din nou echipa olimpică 
a U.R.S.S.. dar locul doi de data a- 
ceasta ' a fost ocupat de selecționata 
R.D. Germane cu un lot foarte omo
gen și de un eclectism sportiv rar 
întîlnit.

„S-a încheiat a 21-a ediție a Olim
piadei. Ne luăm adio de la Montreal, 
dindu-ne din nou întîlnire la Mosco
va, în 1980, scrie corespondentul a- 
genției ASSOCIATED PRESS. Acum, 
cind facem bilanțul celor petrecute 
timp de două săptămîni pe stadioa
nele din acest frumos oraș, putem 
spune că amintirea cea mai trainică 
ne-a lăsat-o gimnastica și această 
zvirlugă de fată din România, numită 
Nadia Comăneci, nu mai mare ca o 
păpușă, plină de viată și talent, care 
ne-a cucerit inimile cu farmecul său 
copilăresc și cu grația ei de zină". 
Dacă ar fi să o comparăm cu cineva 
din istoria Olimpiadelor, în minte ne 
vine numele celebrei patinatoare 
norvegiene Sonja Henje, „Feea ză
pezilor", la fel de precoce și dotată 
cu aceeași măiestrie și grație ca și 
„superstarul" gimnasticii mondiale, 
tinăra campioană româncă Nadia Co
măneci.

Sub clar 
de lună

Nu era poet, și nu-i plăceau 
Iniei măcar poeziile. Lui îi plă

ceau mașinile altora. Și nu ori
cum, ci numai în plimbări sub 
clar de lună, așa cum el. Borsos 

IGergely, se plimba cîteodaiă, 
cind era flăcău, prin comuna 
Sindominic, județul Harghita, 

Ide unde este de fel. Nici faptul 
că nu are 
auto nu-1

Ila volan.
prins Și, uc iicva.c uo>a, „ 
fost trimis în alt fel de „călăto
rie", și unde se spera că se va I lecui. Dar nu. De cum a ieșit
din ultima detenție, văzînd 
autocamionul 21—HR—871. pe 

IB. G. l-a apucat din nou un 
dor de ducă. S-a suit la volan 
și a plecat la o plimbare sub I același clar de lună. Dar zo
rile l-au prins, din nou. la ares
tul miliției...

| Bătrînul

permis de conducere 
împiedica să urce 

De două ori a fost 
de fiecare dată, a

din Bucura

O populară competiție artistică
Manifestarea artis

tică de pe litoral, care 
și-a încheiat, recent, 
cea de-a unsprezecea 
ediție. se dovedește 
a fi nu numai un 
concurs de prestigiu, 
dar și o instituție cu 
profil bine definit, 
care. în decursul ani
lor. a determinat apa
riția unui bogat re
pertoriu de cintece. 
demonstrînd resursele 
muzicii ușoare, capa
citatea acesteia de a 
se ridica pînă la 
înălțimea de la care 
arta devine purtătoa
rea unui crez uma
nist autentic, poate 
îndeplini nobile ros
turi emotional-educa
tive.

Un fapt demn de 
subliniat în primul 
rînd este acela câ re
pertoriul vast, de sute 
de piese, acumulat în 
acești ani, â cunrins 
cel puțin 30—40 de 
cintece de valoare, 
expresii ale muzicii 
ușoare militante, con
stituind dovada pere
nității genului — tot 
atîtea argumente, pe 
de o parte. împotriva 
teoriilor despre „leie-

ritatea" și „efemeri- 
tatea" lui. iar pe de 
alta împotriva unor 
practici care încearcă 
să absolve sărăcia și 
banalitatea expresiei 
muzicale prin aborda
rea. formală, a unor 
teme importante,
scumpe întregului 
popor. îmi vine tn 
minte o frază înțe
leaptă : „In artă, ba
nalitatea este mortală, 
nu-i un defect oare
care". Și mă gîndesc 
cit e de grav cind 
banalitatea încearcă 
să se apropie de sen
timente mari, prea 
scumpe. Iată de ce 
trebuie evidential fap
tul că. prin efortul 
său constant de justă 
ierarhizare a valori
lor — efort în genera] 
încununat de succes 
— concursul de la 
Mamaia tinde să de
vină unul din pilonii 
pe care se sprinnâ 
edificiul muzicii noas
tre ușoare. La etaiele 
superioare ale acestui 
edificiu se află cin- 
tecele ce îmbrățișea
ză. în modalități ar
tistice variate, o te
matică de înaltă ți

nută etică-patrioticâ. 
Multe din aceste crea
ții au devenit relrene 
Îndrăgite. Astfel, in 
decursul anilor, de la 
Mamaia și-au luat 
zborul : „Omagiu" si 
„Din totdeauna pe 
acest pămint" de Te-

fericiți" de Ion Cris- 
tinoiu. Și ar putea ti 
citate multe alte cin
tece de referință pen
tru ceea ce numim
noblețea muzicii ușoa
re. Este imbucură-
tor faptul că multe
din cîntecele premiate

însemnări la încheierea 
concursului național de 

muzică ușoară „Mamaia-’76“ 
de Laurențiu PROFETA

mistocie Popa. „Izvor 
de frumusețe", „O ra
mură spre cer1" și 
„Balada" de Radu 
Șerban. „Dulce Româ
nie" și „In România" 
de George Grigortu. 
„Nicăieri" de H. Mă- 
lineanu, „De-a colin
dat aceste locuri ci
neva" de V. Veselov- 
schi. „La noi" de 
Aurel Manolache, 
„Vrem pace" de V. 
Vasilache. „Cine-aș 
fi" de Mișu Iancu. 
„Doar pacea" de Ma
rius Teicu. „Pentru 
tine, tara mea" și „Ani

în acest an (și poate 
și citeva din cele ne
premiate) au însușiri 
care să le integreze 
acestui „repertoriu de 
aur" al genului.

Un alt merit al 
concursului de la 
Mamaia este acela ae 
a fi descoperit și lan
sat. an de an. noi ta
lente componistice. Să 
nu uităm că manifes
tările muzicale de la 
Mamaia sînt cele care 
au impus vieții noas
tre artistice numele 
unor compozitori de 
prestigiu ca Florin

Bogardo. Alex, Man
dy, Ion Cristinoiu, 
Horia Moculescu, Ma
rius Teicu. Această 
frumoasă tradiție se 
continuă tn ultimii 
ani cu descoperi
rea sau confirma
rea unor noi talente 
tinere : Andrei Pros- 
teanu. Marcel Drago- 
mir. Jolt Kerestely, 
Mjhai Constantinescu. 
Mihai Dumbravă. Va
sile Șirli și alții. Îmi 
exprim speranța că. 
în anii ce vin. con
cursul de la Mamaia 
va sti să-și lărgească 
diapazonul. Înglobînd 
tot ceea ce este valo
ros în amplul peri
metru al genului, de 
la stilurile tradiționale 
pină la noile curente 
atît de îndrăgite de 
tineret.

Pentru ca să fie po
sibilă această trecere 
in revistă a tot ce 
este reprezentativ in 
actualitatea creației 
de muzică ușoară, va 
trebui, cred, să fie 
regindită structura re
citalurilor ce însoțesc 
concursul. In forma 
actuală, ele nu reu
șesc să redea decit

partial și inegal ta
bloul real al creației 
noastre de muzică 
ușoară. (Pentru a mă 
mărginj la un singur 
exemplu, voi aminti 
că din cele circa al) 
de cintece scrise re
cent pe versurile 
unor valoroși poeți 
români contemporani, 
nici unul nu a figurat 
în recitalurile soliști
lor noștri, programate 
la Mamaia. în acest 
an). Diversificînd și 
mai mult formele, sti
lurile muzicale si te
matica. făcind mai 
mult loc muzicii 
destinate tineretului 
(muzicii cu pregnanță 
ritmică, muzicii de 
dans, cintecului liric), 
concursul de la Ma
maia va dobîndi. fără 
îndoială, noi valențe 
artistice. Acestea sini 
cele citeva gînduri 
generate de „Sărbă
toarea muzicii ușoare 
românești" — ediția 
’76 — eveniment ce a 
înmănuncheat, și in' 
acest an. quasitotali- 
tatea creatorilor și 
interpreților genului 
într-o entuziastă com
petiție artistică.

„Cintece le
Municipiul Rm. Vilcea și stațiu

nile de pe Valea Oltului au găz
duit, timp de trei zile, o serie de 
manifestări cultural-artistice. în ca
drul celei de-a 8-a ediții a 
festivalului Cîntecele Oltului. Pro
gramul festivalului a debutat cu o 
paradă a portului popular, la care 
au luat parte artiști amatori — ro
mâni, maghiari, germani — din 
toate județele străbătute de Olt de 
Ia izvoare și pină la vărsarea in 
Dunăre. Spectacolele care au avut 
loc pe scenele caselor de cultură.

Oltului"
precum și în parcul „Ostrov" din 
Călimănești au fost completate de 
numeroase alte acțiuni științifice și 
metodice, printre care s-au numă
rat simpozionul „Cultura populară 
— expresie a unității noastre na
ționale", colocviul desfășurat sub 
genericul „Tradiție și inovație în 
metodologia spectacolului folclo
ric". o masă rotundă și o șezătoare 
literar-artistică pe tema „Oltul în 
conștiința artistică românească", 
concursuri, expoziții etc. (Ion 
Stanciu).

In rubrica noastră de sîm- 
bătă scriam despre suferința u- 
nei bătrîne uitate de cei șase co
pii in căminul-spital din Satu- 
Mare. Citind nota respectivă, un 
cititor din satul Bucura, jude
țul Mehedinți, ne-a sunat la 
telefon șt ne-a spus : „O tristă 
coincidență face ca și in satul 
nostru să avem un om in ace
eași situație, decît că e mult 
mai bătrîn... Are 83 de ani și 
se numește Gheorghe Drondu. 
A crescut și el, cum a putut, tot 
șase copii. Toți șase sînt astăzi 
la casele lor și au, la rindu-le, 
copii. De multă vreme, bătri
nul nostru stă singur-singurel ș'i 
nici unul din cei șase nu vine 
să-l vadă, cu toate că unii din
tre ei 
Poate 
bă..."

Am 
călca 
Să se bucure și 
doar e din satul Bucura...

se află chiar aici, în sat. 
că dacă veți scrie o vor-

scris. In speranța că-i vor 
pragul de-acum înainte, 

bătrinul, că

vremea
Ieri tn țară: Vremea a fost Instabilă. 

Cerul a fost variabil, cu tnnorări mal 
accentuate tn Moldova, Transilvania, 
cea mai mare parte a Munteniei, sudul 
Banatului, nordul și sud-estul Olteniei, 
precum și tn zona de munte, unde au 
căzut ploi care, pe alocuri, au avut 
și caracter de aversă. Ploi izolate au 
mai căzut și tn Crișana șl Maramureș. 
Vîntul a prezentat intensificări tem
porare tn sudul șl estul țăriL Tempe
ratura aerului la ora 14 era cuprinsă 
lnțre 11 grade la Rădăuți și 27 de grade 
la Gorgova. tn Bucureștii Vremea •

fost Instabilă, eu cerul mal mult aco
perit. Temporar a plouat. Temperatura 
maximă a fost de 21 de grade.

Timpul probabil pentru 4, > șl 4 au
gust. tn (ară: După o Instabilitate tre
cătoare, ce se va manifesta la Începutul 
Intervalului In estul șl sud-estul țării, 
unde vor mai cădea ploi de scurtă 
durată, vremea se va ameliora treptat, 
devenind In general frumoasă. Ceru! 
va fi variabil, tn zona deluroasă șl de 
munte se vor mal semnala ploi cu 
caracter Izolat. Vtnt potrivit, eu unele 
intensificări. Minimele vor ft cuprinse 
Intre 9 și 19 grade. Iar maximele vor 
oscila Intre 18 și 28 de grade, local 
mai ridicate. In București: Vremea va 
deveni în general frumoasă, deși la 
Începutul Intervalului vor mal cădea 
ploi de scurtă durată. Vtnt potrivit. 
Temperatura ușor variabilă.

Si-a dat foc
9

casei
Dumitru Dascălu din Piatra 

Neamț (strada Dragoș Vodă nr. 
70) s-a dus pe trei cărări acasă. 
De cum a ajuns, a și început 
să se ia la ceartă cu părinții. 
Tatăl, îndurerat, l-a invitat să 
fie cuviincios, așa cum se cade 
unui fiu. Dar, ți-ai găsit ! Tînă- 
rul s-a înfuriat, a ieșit afară, a 
Scăpărat un chibrit și a dat 
foc casei. Datorită vintului, in
cendiul s-a extins repede, ajun» 
gind și la o casă vecină. Nu
mai intervenția promptă a oa
menilor a făcut ca focul să nu 
ia proporții. Poate că interven
ția lor va fi de bun augur și 
pentru tînărul cu pricina. Că de
cît să se împleticească pe trei 
cărări, mai bine să meargă pe 
una și bună.

Rubricâ redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scintaii"
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întilnirea prietenească întilnirea tovarășului Manea Mănescu
a reprezentanților tineretului român

și ai tineretului sovietic
cu tovarășul Horst Sindermann

în Capitală a început luni lntîlni- 
rea prietenească a reprezentanților 
tineretului român și ai tineretului so
vietic.

Reprezentanții tineretului din cele 
două țări au primit cu deosebită sa
tisfacție mesajul adresat participanți
lor la întilnire de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România.

Cu multă satisfacție ei au primit, 
de asemenea, salutul C.C, al P.C.U.S. 
și urările transmise de tovarășul 
Leonid Ilifci Brejnev, secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietice.

La festivitatea de deschidere au 
participat tovarășij Emil Bobu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
•ecretar al C.C. al P.C.R., Ion 
Traian Ștefănescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., membri ai Biroului 
Comitetului Central al U.T.C. și Con
siliului U.A.S.C.R.

A luat parte delegația sovietică de 
tineret, condusă de tovarășul Evgheni 
Teajelnikov. prim-secretar al C.C. al 
Uniunii Tineretului Comunist Leni
nist din U.R.S.S.

A fost de față V.I. Drozdenko, am
basadorul Uhiunii Sovietice la Bucu
rești.

în deschiderea reuniunii, tovarășul 
Emil Bobu a dat citire mesajului a- 
dresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Mesajul a fost urmărit cu deosebită 
atenție și subliniat cu îndelungi a- 
plauze.

Primul secretar al C.C. al U.T.C. a 
adresat, in numele tuturor celor pre- 
zenți, cele mai calde mulțumiri tova
rășului Nicolae Ceaușescu pentru 
mesajul transmis, subliniind că a- 
ceasta este o nouă dovadă a grijii și , 
atenției permanente pe care secreta
rul general al Partidului Comunist 
Român le acordă formării și educării 
comuniste a tinerei generații, parti
cipării sale active, alături de între
gul popor, la înfăptuirea mărețelor 
obiective ale Programului partidului 
— adoptat ‘ “
Mesajul, a 
îndemn de 
în spiritul 
prietenie dintre partidele și popoa
rele noastre, pentru extinderea și 
dezvoltarea relațiilor de colaborare 
frățească dintre Uniunea Tineretului 
Comunist și Uniunea Tineretului Co
munist Leninist, dintre tinerii țărilor 
noastre.

în continuare a luat' cuvîntul pri
mul secretar al Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist Le
ninist.

îndeplinesc cu marc satisfacție în
sărcinarea de onoare a secretarului 
general al C.C. al P.C.U.S., tovară-

de Congresul al XI-lea. 
apus vorbitorul, este un 
a acționa, în continuare, 
legăturilor trainice de

șui Leonid Ilici Brejnev, care a ru
gat să transmit participanților la in- 
tilnirea prietenească, comuniștilor, 
uteciștilor, întregului popor al Româ
niei socialiste salutul fierbinte al 
C.C. al P.C.U.S.

Leonid Ilici Brejnev urează po
porului român, tineretului țării 
dumneavoastră noi succese in con
strucția societății socialiste multila
teral dezvoltate, în educarea comu
nistă a tineretului, multă sinăiate, 
bucurie și fericire.

Leonid Ilici Brejnev și-a expri
mat convingerea fermă că această 
Întilnire va servi cauzei nobile a 
consolidării în continuare a priete
niei de luptă, frăției revoluționare 
dintre P.C.U.S. și P.C.R., a popoare
lor și tineretului din U.R.S.S. și Re
publica Socialistă România.

în continuare, în cuvîntul 
varășul Evgheni Teajelnikov 
tat că delegația tineretului 
se alătură cuvintelor calde 
diale de salut ale tovarășului L. I. 
Brejnev adresate tinerilor, tuturor 
oamenilor muncii din România socia
listă. Sîntem recunoscători tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu — a spus vor
bitorul — pentru mesajul, pentru 
cuvintele bune adresate întîlnirii 
noastre, P.C.U.S. și poporului sovietic.

Comsomolul leninist, tineretul so
vietic se bucură sincer de realizările 
remarcabile pe care le-a obținut po
porul român sub conducerea parti
dului comunist in construcția socie
tății socialiste. Ne mîndrim cu fap
tul că Uniunea Tineretului Comunist 
din România este un ajutor încercat 
al partidului. Popoarele și tineretul 
din Uniunea Sovietică și Republica 
Socialistă România sînt legate prin- 
tr-o prietenie trainică și colaborare 
multilaterală, prin lupta comună 
pentru obiective și idealuri comune 
— idealurile socialismului si comu
nismului.

întâlnirile regulate ale tovarășului 
L. I. Brejnev. secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, ulti
ma din ele avînd loc recent la Ber
lin. dau o satisfacție profundă, con
tribuie la dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare Intre popoa
rele și tineretul din țările noastre.

în prezent, cînd ne aflăm pe ospi
talierul pămînt românesc. întregul 
popor sovietic, comuniștii și comso- 
moliștii muncesc cu dăruire. înde
plinind cu succes hotărîrile istorice 
ale celui de-al XXV-lea Congres al 
P.C.U.S.

său, to- 
a ară- 
sovietic 
și cor-

în încheiere, primul secretar al C.C. 
al U.T.C.L. a urat tineretului din 
tara noastră noi succese în construc
ția societății socialiste multilateral 
dezvoltate. în transpunerea în viață 
a hotăririlor celui de-al XI-lea Con
gres al Partidului Comunist Român 
și al X-lea Congres al Uniunii Ti
neretului Comunist din România.

A luat apoi cuvîntul tovarășul Ion 
Traian Ștefănescu. care. în numele 
participanților la întilnire, a expri
mat sentimentele de gratitudine to
varășului Leonid Ilici Brejnev pen
tru mesajul transmis reuniunii.

Fără îndoială că mesajul tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al Partidului Comunist Român, 
și mesajul tovarășului Leonid Ilici 
Brejnev. secretarul general al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, adresate la 
deschiderea întîlnirii noastre priete
nești au o semnificație deosebită, re- 
flectînd dorința partidelor noastre de 
a asigura intensificarea în conti
nuare a activității tineretului con
sacrată unei mai bune cunoaș
teri reciproce, dezvoltării legătu
rilor frățești de colaborare. în spi
ritul bunelor relații românO-sovietice, 
al legăturilor tradiționale de priete
nie dintre cele două țări și popoare.

Exprim convingerea că noi. tinerii 
cele două țări, organizațiile noas- 
vom face totul pentru transpune- 
în viață a îndemnurilor constante 
partidelor noastre pentru creste- 
contribuției tinerilor la amplifi-

Tovarășul Manea Mănescu, prim- 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, s-a Intilnit cu 
tovarășul Horst Sindermann, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Democrate Germane, care 
își petrece concediul de odihnă In 
țara noastră.

Cei doi șefi de guvern au subli
niat din nou importanța hotăritoare 
a intilnirilor și convorbirilor dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, și tovarășul Erich Honecker, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit din 
Germania,- pentru extinderea și a- 
dincirea colaborării multilaterale din
tre cele două partide și țări.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de păreri cu privire la stadiul 
relațiilor de colaborare și cooperare 
dintre cele două țări.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă cordialitate, de 
prietenie și stimă reciprocă, care ca
racterizează relațiile dintre cele două 
țări și popoare.

La întâlnire a luat parte tovarășul 
Angelo Miculescu, viceprim-ministru 
al guvernului.

Au fost de față Constantin Niță, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Berlin, și Hans Voss, am
basadorul R. D. Germane la Bucu
rești.

Excelenței Sale
Domnului FLORIZEL AUGUSTUS GLASSPOLE

Guvernatorul general al Jamaicăi i
KINGSTON '

Cu prilejul aniversării proclamării independenței țării dumneavoastră,' 
Îmi este deosebit de plăcut să vă transmit cordiale felicitări, urări de sănă
tate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului jamaican 
prieten pe calea dezvoltării sale libere și independente.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre 
România și Jamaica vor cunoaște o evoluție continuu ascendentă, in folosul 
țărilor și popoarelor noastre, al cauzei păcii și cooperării internaționale, al 
făuririi unei noi ordini economice și politice în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Prețedintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului MICHAEL MANLEY
Primul ministru al Jamaicăi

KINGSTON 
plăcerea să vâ 
și fericire per-

intre România
România și 
de dorința 

lor de

si statul Comoro

în numele guvernului român și al meu personal, am 
transmit sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate 
sonală, de noi realizări poporului jamaican prieten.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea 
ascendentă a relațiilor dintre România și Jamaica va servi intereselor celor 
două popoare, cauzei păcii și colaborării internaționale.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

că dezvoltarea

t V De la A D A S

Republica Socialistă 
statul Comore. animate 
de a dezvolta raporturile 
prietenie și colaborare, au hotărit să 
stabilească relații diplomatice, la ni
vel de ambasadă, începînd cu data 
de 2 august 1976. exprimîndu-și con
vingerea că aceasta va contribui la

intensificarea legăturilor de priete
nie și cooperare pe multiple planuri 
intre cele două țări și popoare, în 
interesul lor reciproc, al cauzei păcii 
și înțelegerii internaționale, pentru 
făurirea unei lumi mal bune și mai 
drepte.

din 
tre.
rea 
ale 
rea 
carea raporturilor, pe multiple pla
nuri, dintre Republica Socialistă 
România și Uniunea Sovietică.

în cadrul festivității, ca simbol al 
prieteniei frățești dintre tinerii ro
mâni și sovietici, a avut loc un 
schimb de drapele purtînd însemnele 
organizațiilor de tineret din cele două 
țări.

în încheiere a fost prezentat un 
spectacol susținut de formații artis
tice românești și sovietice.

★

în aceeași zi. conducerea delegației 
sovietice a avut întîlniri la C.C. al 
U.T.C. și Consiliul U.A.S.C.R.

Membrii delegației au depus co
roane de flori la monumentul lui 
Vladimir Ilici Lenin, Monumentul 
eroilor sovietici. Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism și Monu
mentul eroilor patriei.

în ciclul manifestărilor prilejuite 
de întilnirea prietenească dintre re
prezentanții tineretului român și ai 
tineretului sovietic, luni după-amia- 
ză a avut loc la Casa de cultură a 
studenților „Grigore Preoteasa" des
chiderea Clubului delegației sovietice.

(Agerpres)

A APARUT:

Cronica zilei
relațiile culturale cu 
în perioada 24 iulie — 
delegație a Asociației 
tuntsiano-română, con-

La invitația Asociației de prietenie 
româno-tunisiană și Institutului ro
mân pentru 
străinătatea, 
2 august, o 
de prietenie
dusă de Mekki AloUi, deputat, se
cretar general al asociației, a făcut 
o vizită in țara noastră. în cursul 
șederii sale în România, delegația a 
avut convorbiri cu Gheorghe Petres
cu, vicepreședinte al Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sindi
catelor din România, președintele 
Asociației de prietenie româno-tuni
siană, și a avut întrevederi la Con
siliul Culturii și Educației Socialiste, 
la Comitetul pentru consiliile popu
lare și I.R.R.C.S. De asemenea, de
legația a vizitat obiective social- 
culturale din Capitală și județele 
Prahova, Brașov și Constanța.

★
La sediul Asociației de drept in

ternațional și relații internaționale

din București a avut loc o masă ro
tundă la -care Set-te Camara, pre
ședintele Comisiei de drept interna
țional a O.N.U., qaspete al asocia
ției, a vorbit despre „Convenția de 
la Viena asupra reprezentării state
lor în relațiile lor cu organizațiile 
internaționale1*.

Au luat parte profesori universi
tari, cercetători, funcționari ai M.A.E. Vedere din Kingston

Actualități din țările socialiste
BERLIN

PBOGBAMUL I
I, 00 Teleșcoală. Teatru comentat pen

tru tineretul școlar : „Ondine" de 
Jean Giraudoux.

10,00 Telerama.
10.30 Emisiune în limba maghiară.II, 55 Telex.
12,00 închiderea programului.
16,00 Matineu de vacanță : Ursulețul 

Yogi șl prietenii Iul (V).
16.30 Curs de limba franceză. 
17.00 Telex.
17,05 Amfiteatrul cărților.
17,35 Mari compozitori, mari lnterpreți. 

Felix Mendelssohn-Bartholdy. în program : Concertul nr. 1 in sol 
minor pentru pian și orchestră. 
Solist : Valentin Gheorghiu. In
terpretează Orchestra simfonică a 
filarmonicii de stat „George Enes- 
cu“. Dirijor : Nicolae Boboc.

18,00 Pentru sănătatea dv. Primul aju
tor În caz de Înec.

18,10 Melodii populare.
18.20 Lecții TV pentru lucrătorii din a- 

gricultură. .Organizarea forțelor 
mecanice pentru recoltarea cultu
rilor de floarea-sparelui, sola, fa
sole. Recoltarea, transportul și In- 
sllozarea furajelor.

18,50 România de azi. România de mîl- 
ne. Drumuri albastre (II).10.20 1001 de seri.

19.30 Telejurnal. 20.00 Reflector.
20.20 Seară de teatru : „Acești Îngeri 

triști" de D. R. Popescu, Adapta
rea pentru TV șl regia artistică : 
Geo Saizescu. In distribuție: Ște
fan Mlhăilescu-Brăila, Cornellu 
Dumltraș. Mariana Mihuț, Ion Vil- 
cu. Dorina Lazăr, Dan Tufaru, Tralan Dănceanu. 
Cîntă Karel Gott.
24 de ore. 
închiderea programului.
PROGRAMUL n
Film serial : „Olga Sergheevna*. 
„Noi și mediul ambiant" — repor
taj pe baza concluziilor unor cer
cetări multidlsciplinare în Capitală.81.30 Virstele peliculei.

La tragerea de amortizare a asl- 
gurărilbr de viată pentru luna iulie 
1976 au ieșit următoarele opt combi
nații de litere :

o
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Y.P.Y. 
V.M.B. 
F.T.Z.
O.K.G. 
Y.H.Q. 
V.W.K. 
A.I.J. 
N.C.U.

Toți asigurații cărora le-au ieșit 
una sau mai multe din aceste com
binații de litere înscrise în polițele 
lor urmează să se adreseze unități
lor ADAS pentru a li se stabili drep
turile cuvenite.

Pentru a participa și la următoa
rele trageri lunare de amortizare 
este necesar ca asigurații să achite 
primele de asigurare la termenele 
stabilite.

20.00
21,10

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ 
DIN 1 AUGUST 1976

FAZA I : Extragerea I : 10, 37, 
20, 41, 23 ; Extragerea a Il-a : 12,
9. 27, 33, 24 ; Extragerea a III-a : 
22. 36,' 26, 30. 38 ; Extragerea a IV-a : 
18. 11. 43. 12. 15. 31.

FAZA A II-A : Extragerea a V-a :
10. 42. 20, 16. 44 ; Extragerea a Vl-a : 
7. 22. 44, 33, 36 ; Extragerea a VII-a : 
26. 38, 14, 44, 29 ; Extragerea a 
VIII-a : 15, 30, 1, 32, 33.

„ANALE DE ISTORIE"
Nr. 3/1976

Revista Institutului de studii istorice și social-politice de pe lînaa 
C.C. al P.C.R.

Revista publică editorialul : „O- 
bieotive și sarcini majore puse in fața 
frontului nodtru istoriografie de către 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU în 
cadrul Congresului educației politice 
și al culturii socialiste".

în cadrul rubricii STUDII-COMU- 
NICĂRI sint publicate articolele : 
„Primul program marxist al mișcării 
muncitorești și socialiste din Româ
nia", de Ion Iacoș ; „O vibrantă măr
turie a militantismului revoluționar. 
Procesul luptătorilor comuniști și an
tifasciști de la Brașov din anul 1936", 
de Olimpiu Matichescu ; „Tratatul 
de la Trianon — consacrate interna
țională a legitimității unirii Transil
vaniei cu România", de Viorica Moi- 
suc : „România in preajma și la în
ceputul celui de-al doilea război 
mondial", de Gheorghe Zaharia ; „As
pecte privind solidaritatea poporului

român cu revoluția americană pen
tru dobîndirea independenței de 
dominația străină și cu războiul 
secesiune al S.U.A.", de 
Ceaușescu.

Sub titlul generic PAGINI DIN 
TORIA UNIVERSALA ȘI A MIȘCĂ
RII MUNCITOREȘTI INTERNAȚIO
NALE sint cuprinse articolele : 
„K. Marx și F. Engels despre princi
piile colaborării dintre detașamen
tele politice ale clasei muncitoare**, 
de Gheorghe Unc ; „Partidul Comu
nist Italian — forță politică profund 
ancorată in realitățile naționale și in 
viața internațională contemporană", 
de Ion Șerbănescu.

Conținutul revistei este completat 
cu rubricile de DOCUMENTE, EVO
CĂRI, ÎNSEMNĂRI, VIAȚA ȘTIIN
ȚIFICĂ, CRITICA ȘI BIBLIOGRA-

sub 
de 

Ilie
IS-

La întreprinderea de materiale izolatoare Berceni

Acțiuni pentru reducerea importului
Colectivul Întreprinderii de ma

teriale izolatoare Berceni este pu
ternic angajat in acțiunea de redu
cere a importurilor de mașini și 
utilaje necesare modernizării pro
ceselor tehnologice de fabricație, 
cît și de reducere a consumurilor 
de materiale și materii prime. încă 
de la începutul acestui an, Oame
nii de la concepție, maiștrii, mun
citorii de înaltă calificare din sec
țiile și atelierele prelucrătoare au 
fost solicitați de către consiliul 
oamenilor muncii să facă propu
neri, să sugereze măsuri pentru 
lărgirea sortimentelor de dispozi
tive, scule, care se pot realiza prin 
autoutilare, să sugereze soluții 
pentru înlocuitori românești de 
materiale și materii prime. Aflăm 
de la directorul unității că, după 
7 luni de la inițierea acțiunii care 
șe desfășoară sub genericul „Crea
ția noastră tehnică îndreptată in 
direcția reducerii importului", une
le rezultate sînt deja certe, altele

In curs de definitivare. Astfel, la 
atelierul mecanic al întreprinderii 
s-au confecționat cursorii de grei- 
fer necesari războaielor tip „Ivăr“. 
Iar in colaborare cu alte unități 
din țară s-a stabilit tehnologia de 
fabricație a suporților foarfecilor 
de la același tip de război. De 
asemenea, diferite tipuri de pom
pe, capace, cilindri turnați pentru 
mașinile de carton celulozic au fost 
și continuă să se fabrice, valori- 
ficînd posibilitățile interne, la pa
rametrii tehnico-funcționali mon
diali.

După cum am arătat, acțiunea este 
menită totodată să stopeze impor
turile de materii prime și mate
riale care pot fi Înlocuite cu pro
duse românești. Specialiștii din 
unitate au făcut numeroase probe 
de laborator, au studiat, cataloage 
de produse autohtone, le-au com
parat cu cele străine, au luat legă
tura și colaborează cu unități ale 
industriei noastre chimice. Efortu

rile lor au fost încununate de suc
ces, Astfel. întreprinderea de deter- 
genți din Ploiești și un colectiv de la 
I.M.I. Berceni colaborează in prezent 
pentru obținerea unui tip de ulei 
necesar la ungerea fibrelor de sti
clă. De asemenea, o colaborare 
fructuoasă are loc între întreprin
derea de produse refractare din 
Pleașa (Prahova). „Vulturul" din 
Comarnic și „1 Mai“-Bucov. De la 
această ultimă unitate, prin cerce
tări comune, s-a reușit să se ob
țină un prim lot de cîteva mii de 
cărămizi refractare, pentru cuptoa
rele cu tehnologii de lucru spe
ciale.

Colectivul întreprinderii de ma
teriale izolatoare Berceni a reușit 
astfel economii de aproape 1 mi
lion lei valută. Pînă la finele anu
lui, s-au angajat insă la dublarea 
acestei cifre.

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii"

cinema
• Luptătorul din New Orleans: 
SALA PALATULUI (seria de bi
lete 721) — 17,15, (722) — 20.15.• Romanță pentru o coroană:
SCALA — 9,15; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, GRADINA BUCU
REȘTI — 20.
•- Pisicile aristocrate: PATRIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30, CA
PITOL — 9,45; 11.45; 14: 16,15;
18,30; 20,30, la grădină — 20.
• Călătorie în Anglia: FESTIVAL
— 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18.15; 20.30.
• Răscumpărarea: BUZEȘTI — 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,15, la grădină — 
20,15, MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.

Jack și vrejul de fasole: DOINA
— 9,30; 11.15; 13; 14,45; 16,30.
• B.D. intră in acțiune: DOINA
— 18,15; 20,30.
• Capriciile Măriei: EFORIE —
9.30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45,
MODERN — 9; 11,15; 13.30; 16;
18.15; 20,30, GRADINA LUCEA
FĂRUL — 20, FEROVIAR — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,15.
•* Noi aventuri cu Tom $1 Jerry: 
COSMOS — 14,30; 16,30.
• Mere roșii: COSMOS — 18,30; 
20,30.

Extinderea folosirii 
izotopilor

' Institutul central pentru cerceta
rea izotopilor și iradiațiilor din 
Leipzig aduce o importantă con
tribuție la rezolvarea unor proble
me practice din diferite ramuri ale 
industriei, ca și din alte sectoare de 
seamă ale economiei. Astfel, cer
cetările fundamentale privind ra
dioactivitatea și izotopii își găsesc 
o largă aplicare practică în geolo
gie, îndeosebi în identificarea unor 
zăcăminte de petrol și gaze. Alte 
cercetări, care au ca obiect iradie
rea chimică a moleculelor, au dus 
la imbunătățirea producției polime
rilor înalți și a semiconductorilor. 
Printre altele, in strînsă colaborare 
cu Combinatul chimic Bitterfeld, 
colectivul institutului a reușit ela
borarea unui nou tip de clorură de 
polivinil, rezistentă ’la temperaturi 
înalte. Și industria automobilelor 
obține apreciabile rezultate din cer
cetările fundamentale și aplicate ale 
institutului. Astfel, cercetătorii au 
întreprins cu ajutorul izotopilor ra
dioactivi interesante studii privind 
uzura motoarelor. Rezultatele obți
nute au făcut posibilă aplicarea de 
măsuri pentru creșterea producti
vității muncii, care vor aduce in
dustriei de automobile a R.D. Ger
mane un plus in venituri și econo
mii evaluate la mai multe milioane 
de mărci anual.

Institutul central din Leipzig 
contribuie prin activitatea sa de 
cercetare și aplicativă și la dez
voltarea metodelor diagnosticării în 
medicină cu ajutorul izotopilor. Re
alizările de pînă acum pe acest 
plan contribuie la.stabilirea în mai 
bune condiții a parametrilor me
tabolismului uman, la identifica
rea mai precisă a unor maladii etc. 
(C. Varvara).

noua termocentrală ce se înalță In 
localitatea Melnik, nu departe de 
capitala țării.

Turbina făurită de inginerii, teh
nicienii și muncitorii de la amin
titele uzine măsoară 30 metri lun
gime și cîntărește, fără echipamen
tul aferent, 1 200 tone.

în timpul probelor la care a fost 
supus, complicatul utilaj a dat 
depline satisfacții. Deși realizea
ză 3 340 rotații pe minut, noua 
„Skodovkă" este mai silențioasă 
decit suratele ei mai mici, fiind 
prevăzută cu instalații de auto
matizare dintre cele mai perfec
ționate, care permit o atentă și si
gură supraveghere in timpul func
ționării. în comparație cu turbinele 
de 200 megawați — produsul tradi
țional și de serie al uzinelor din 
Plzen — cea de 500 megawați folo
sește pentru fiecare kilowat de e- 
nergie electrică instalat cu 2,5 la 
•ută mai puțin combustibil.

Acum, după trecerea cu succes a 
acestui important examen. în do
meniul respectiv, încercatul colec
tiv de la „Skoda“-Plzen își mani
festă deplina încredere că sarcina 
fixată în directivele actualului plan 
cincinal de a da viață, în anii ce 
vin, la noi surse de lumină, va fi 
îndeplinită cu cinste. (C. Prisăcaru),

ciment. Noua fabrică va utiliza 
drept combustibil gazul metan, care 
este mai avantajos. Ca urmare a fo
losirii unor agregate moderne, pia
tra de calcar și argila vor fi dozate 
direct Ia carieră, ceea ce înles
nește mult activitatea de producție.

în prezent, pe șantierul respectiv 
muncesc cu sîrguință două mii de 
oameni. Iar lucrările sînt in avans 
față de plan, care prevede ca pri
ma linie de producție să intre in 
funcțiune la începutul anului 1979, 
iar cea de-a doua — cu trei luni 
mai tirziu. (A. Pop).

HAVANA
—I   l 

Dezvoltarea 
capacităților 

portuare

PRAGA

Cea mai mare 
turbină

La uzinele constructoare de uti
laje energetice „Skoda" din orașul 
Plzen a fost terminată construcția 
celei mai mari turbine cu aburi 
realizate vreodată în Cehoslovacia. 
Acest agregat este dimensionat la o 
putere de 500 megawați și va fi u- 
nica instalație producătoare de e- 
nergie electrică de care va dispune

t

• Comisarul Piedone la Hong- 
Kong: BUCUREȘTI — 9; 11.30; 14; 
16,45; 19,30, FAVORIT — 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20.30, LUCEAFĂ
RUL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, PARC-HOTEL — 20.30.

Orășenii: ARTA — 15,30; 17,45; 
20, PATINOARUL „23 AUGUST*4
— 20,15.
• Porumbelul: CENTRAL — 9.15;
11.30; 13,45; 16; 18.15; 20,30, FLA
MURA — 11,15; 13,30; 15,45; 18;20,15.
• Program de desene animate: 
FLAMURA — 9.
•> Călărețul cu eșarfă albă: DACIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
FLACÂRA — 15,30; 18; 20.
• Texas, dincolo de rîu: EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20.30, GLORIA — 8,45; 10.45; 12,45; 
15; 17,15: 19.30, MELODIA — 9; 
11.15; 13,30: 16; 18,15; 20.30, GRADINA TITAN — 20,30.
• Tintin și templul soarelui —
9.30, Veronica se întoarce — 11,30, 
Don Joan fără voie — 14.13, în 
umbra prohibiției — 16,15, Umbre
lele din Cherbourg — 18,30, Pentru 
mine și prietenul meu — 20,30: 
CINEMATECA.
•> Instanța amină pronunțarea: 
TIMPURI NOI — 9; 11,15; 13.30;

I15.45: 18; 20,15, RAHOVA — 16;18; 20.
• Contele de Monte Cristo: CASA 
FILMULUI — 10; 12; 14: 16; 18; 20. 
VICTORIA — 9,15; 11,30; 13,45- 16| 18.15; 20,30.

BUDAPESTA

Realizări 
in industria 
cimentului

deLa Belapatfalva, nu departe 
orașul Eger, se află în curs de con
strucție o modernă fabrică de ci
ment. Amplasată in preajma unor 
bogate zăcăminte de calcar și a 
unor ample surse de argilă, într-o 
vale înconjurată de dealuri, noua 
întreprindere dispune de condiții 
optime de aprovizionare cu materii 
prime și, in același timp, de un 
baraj natural împotriva curenților 
de aer, fapt ce va împiedica polua
rea atmosferei localităților din jur.

în imediata apropiere a viitorului 
obiectiv industrial se află o veche 
fabrică de ciment, construită încă 
la începutul secolului. Diferenței 
de virstă dintre cele două între
prinderi îi corespund, evident, deo
sebiri considerabile în ce privește 
capacitatea și gradul de înzestrare 
tehnică. Prima are o producție a- 
nuală de 200 000 tone, in timp ce 
ultima va realiza 1 200 000 tone de

Printre obiectivele cărora primul 
pian cincinal al Cubei le acordă o 
atenție prioritară se numără și 
dezvoltarea capacităților portuare. 
Astfel, in perioada 1976—1980, in
vestițiile în acest sector se vor ci
fra la sute de milioane de pesos 
și vor asigura atît lărgirea, moder
nizarea și mecanizarea lucrărilor in 
porturi, cit și amenajarea altora 
noi.

Portul, Havana — principala 
poartă maritimă a tării — cunoaș
te de pe acum animația specifică 
marilor șantiere. Aici au început 
lucrările de amenajare a unei dane 
speciale pentru operațiunile de în- 
cărcare-descărcare a mărfurilor în 
conteinere, a patru noi docuri și a 
unei rețele de magazii cu o capa
citate de depozitare de sute de mii 
de tone marfă. Lucrări similare se 
desfășoară și în porturile Măriei, 
Bahia Honda, Cienfuegos, Nuevitas 
Ni pe și Santiago de Cuba.

Dezvoltarea capacităților portua
re ale Cubei este impusă, in princi
pal. de doi factori. în primul rind 
— de necesitatea asigurării unui 
ritm accelerat dezvoltării economiei 
naționale, ceea ce implică înlesni
rea Intrării în porturi a unei can
tități crescinde de echipamente, 
materiale de construcție, mașini, 
instalații etc ; in al doilea rind — 
de cerința amplificării continue a 
schimburilor comerciale externe ale 
Cubei. De aici și preocupările con
ducerii de partid și de stat din 
Cuba vizînd atît lărgirea capacități
lor portuare, cît și dezvoltarea flo
tei comerciale proprii — obiective 
care sînt înfăptuite cu succes. (M. 
Fabian).

• Cîntecul colonadelor : COTRO- 
CENI — 10; 12; 14; 16; 18; 20.

Cu mîinile curate: CR1NGAȘI
— 17.
• Fratele meu are un frate for
midabil: BUCEGI — 16; 18, la gră
dină — 20.
• Papillon: AURORA — 9; 12; 
16; 19, la grădină — 20, VOLGA — 
9; 11.45; 14,30; 17,15; 20.
•* Haiducii: VITAN — 15,30, 18, la 
grădină — 20,15.
• Prizonierul din Manhattan: 
GRIVIȚA — 9; 11.15; 13.30; 15,45; 
18; 20,15, STADIONUL DINAMO — 
20,15.
• Prietenii mei, elefanții: MOȘI
LOR — 9; 12; 14,45; 17,30; 20, la 
grădină — 20.
•> Comedie fantastică: MUNCA — 
16; 18; 20.
• Misiune primejdioasă: POPU
LAR — 16; 18; 20.
• Neamul Șoimăreștilor: PRO
GRESUL — 16; 19.•• Aventurile celor trei muzicanți: 
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, la grădină — 20.• Casa de Ia miezul nopții: 
DRUMUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Cavalerii teutoni: FERENTARI
— 16; 19.Doi bărbați ies Ia raport: FLO- 
REASCA — 15.30; 18; 20. LUMINA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Muntele ascuns: GIULEȘTI — 
15,30; 18; 20.
• Frați de cruce: LIRA — 16, 
18,13; 20.30, la grădină — 20,30.

• întoarcerea lui Magellan: PACEA — 16; 18; 20.
• Cercul magic: VIITORUL — 16; 18; 20.
• Cursa: UNIREA — 16; 18, la grădină — 20.
• Arborele cu frunze roz: GRADINA ARTA — 20.
• Corupție pe autostradă: GRA
DINA FESTIVAL — 20.

teatre
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român): spectacol d» 
sunet șl lumină „Ateneul — palat 
al culturii muzicale românești" 
— 19.

Teatrul Mic (la Rotqnda scriitorilor din Clșmlglu): Spectacol 
de sunet șl lumină „Sint suflet 
in sufletul neamului meu" — 20.30.
• Teatrul „Giulești" (la Muzeul 
de Istorie al Republicii Socialiste 
România, sala Columnei): Specta
col audlo-vlzual „De la străbuni pînă la tine" — 11; 12.
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (grădina Beema): E nemai
pomenit — 19.30.
•' Ansamblul artistic „Rapsodia 
română": Frumoasă ești, mtndră țară — 18,30.
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Deschiderea Conferinței O.N.U. asupra dreptului mării 

NOILE REGLEMENTĂRI IN DOMENIUL DREPTULUI MARITIM 
TREBUIE SĂ RĂSPUNDĂ INTERESELOR TUTUROR STATELOR

WASHINGTON 2. — Corespon
dentul nostru transmite: La sediul 
Națiunilor Unite din New York s-au 
deschis luni lucrările celei de-a IV-a 
sesiuni de fond a Conferinței O.N.U. 
asupra dreptului mării, reuniune la 
care participă 144 state membre ale 
O.N.U., 12 state nemembre, precum 
și instituțiile specializate și alte or
ganizații internaționale.

Actuala sesiune își propune să con
tinue dezbaterile cu privire la elabo
rarea unor noi reglementări asupra 
spațiilor maritime de sub jurisdicția 
statelor, asupra cercetării științifice 
și ocrotirii mediului marin, asupra 
zonei internaționale a teritoriilor 
submarine, precum și asupra modali
tăților de soluționare a disputelor ce 
ar putea să apară în procesul explo
rării șl exploatării acestor spații ma
ritime.

După sesiunile precedente — de la 
Caracas în 1974, Geneva în 1975 și 
la New York în 1976 — noua sesiune 
urmează să sintetizeze poziția state
lor într-o formulă juridică unitară, 
care să acopere toate domeniile și 
sectoarele activității maritime.

Principala preocupare o reprezintă 
definitivarea proiectelor de texte 
supuse dezbaterilor la ultima sesiune 
(15 martie — 7 mai 1976), în sensul 
elaborării unor soluții echitabile care 
să răspundă intereselor tuturor sta
telor, în primul rînd ale celor în 
curs de dezvoltare.

Lucrările sesiunii au fost deschise 
de către reprezentantul permanent al 
Sri Lanka la O.N.U., ambasadorul 
Hamilton Amerasinghe, președintele 
conferinței, care a subliniat impor
tanța deosebită a lucrărilor în pro
movarea unor reglementări cores
punzătoare cerințelor etapei actuale 
în domeniul maritim.

In cuvîntul de salut adresat con
ferinței de către Kurt Waldheim, 
secretarul general al O.N.U., s-a 
relevat importanta pe care o acordă 
Națiunile Unite adoptării noii con
venții în domeniul dreptului mării, 
pentru promovarea unei noi ordini 
internaționale.

Delegația României la actuala se
siune este condusă de Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. După cum se știe, țara noas
tră se pronunță pentru elaborarea 
unor reglementări care să reflecte 
preocupările majore ale statelor în 
direcția instaurării unor norme juste 
și echitabile in domeniul maritim, 
prin luarea în considerare a intere
selor dezvoltării economice și so
ciale a tuturor țărilor, în primul 
rînd ale celor în curs de dezvoltare. 
In acest sens, România sprijină a- 
doptarea unei convenții în care să 
guverneze principiile democratice ale 
relațiilor dintre state, în lumina exi
gențelor edificării unei noi ordini e- 
conomice și politice internaționale.

IN FAVOAREA INTERZICERII COMPLETE A ARMELOR NUCLEARE
Lucrările Conferinței internaționale împotriva bombelor 

atomice și cu hidrogen
TOKIO 2. — Corespondentul Ager

pres transmite : La Tokio s-au des
chis lucrările celei de-a XXII-a Con
ferințe internaționale împotriva bom
belor atomice și cu hidrogen, orga
nizată de Consiliul japonez împotriva 
bombelor atomice și cu hidrogen — 
Gensuikyo. La conferință iau parte 
numeroși reprezentanți ai mișcării 
pentru pace din Japonia, delegați ai 
unor organizații politice și ai mișcă
rilor pentru pace din peste 20 de țări, 
precum și trimiși ai unor organizații 
internaționale. Din România participă 
tovarășul Vasile Șandru. adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

Salutînd pe participanții la confe
rință, delegatul român a expus pozi
ția tării noastre în problema dezar
mării generale, și în primul rînd a 
celei nucleare.

Yoshikyo Yoshida, director general 
adjunct al Gensuikyo. s-a pronunțat 
pentru organizarea de acțiuni efici
ente în vederea realizării unui acord 
internațional privind interzicerea 
completă a armelor nucleare. In ra
portul Gensuikyo se relevă că glasu
rile care cheamă la interzicerea to
tală a armelor nucleare și a utilizării 
acestora au devenit expresia voinței

opiniei publice largi din Japonia și 
din întreaga lume.

Prof. univ. Yoshitaro Hirano, pre
ședintele Comitetului japonez pentru 
pace, a prezentat spre dezbatere un 
proiect de Tratat internațional pri
vind interzicerea utilizării armelor 
nucleare, elaborat de un grup de sa- 
vanți și aprobat de Forumul oame
nilor de știință pentru interzicerea 
armelor nucleare, ale cărui lucrări 
s-au desfășurat la 30 iulie, la Tokio.

Conferința Gensuikyo își continuă 
lucrările la Hiroșima. unde vor avea 
loc sesiunea principală și manifestă
rile consacrate comemorării victime
lor bombardamentului atomic de la 
6 august 1945,

★
în cadrul manifestărilor organizate 

la Tokio cu prilejul conferinței Gen
suikyo, a avut loc un miting pentru 
interzicerea totală a armelor nucleare 
și a utilizării acestora. Cu acest pri
lej, delegatul român a rostit un cu- 
vînt de salut.

Luni. Vasile Șandru a fost primit 
de Tomio Nishizawa, vicepreședihte 
al Prezidiului C C. al Partidului Co
munist din Japonia.

R. P. CHINEZĂ: Ample acțiuni de înlăturare 

a urmelor puternicului seism
PEKIN 2 (Agerpres). — Un mare 

număr de oameni ai muncii din 
provincia Hopei și din alte regiuni 
ale Chinei și detașamente ale Ar
matei populare de eliberare chineze 
au sosit în zona Tangșan-Fengnan, 
pentru a participa la operațiunile 
de salvare a populației sinistrate și 
de refacere a obiectivelor avariate 
de puternicul cutremur de la 28 iu
lie — relatează agenția China Nouă. 
Sînt în curs ample lucrări de repa
rații pentru repunerea în funcțiune 
a uzinei siderurgice, a uzinei elec
trice și a altor fabrici și mine din 
Tangșan și împrejurimi, precum și 
a căilor ferate, șoselelor și liniilor 
de telecomunicații distruse în zona 
lovită de calamitate.

Agenția China Nouă semnalează că

majoritatea covîrșitoare a minerilor 
de la Kailuan. care se aflau în 
schimbul de noapte în timpul cutre
murului. au reușit să se salveze și 
că o mare parte a populației din 
Tangșan este în acest moment în 
afara pericolului. Un mare număr 
de echipe medicale sosite din di
verse orașe ale țării se află în zona 
sinistrată pentru a-i îngriji pe ră
niți.

Ziarul „Jenminjibao" evidențiază, 
într-un editorial, faptele de eroism 
ale maselor populare în combaterea 
efectelor gravei calamități naturale, 
arătînd. în acest sens, că unii mun
citori și țărani și-au dat viata lup- 
tînd'pentru a salva populația afectată 
de cutremur.

ROMA

Noi evoluții pe scena politică 
italiană

Noul prim-ministru 
Italian, Giulio Andre
otti. urmează să pre
zinte în cursul acestei 
găptămîni, în fata ce
lor două camere ale 
parlamentului, progra
mul guvernului mono- 
color democrat-creș- 
tin.

Pe marginea pro
gramului urmează să 
se desfășoare dez
bateri, la capătul că
rora va avea loc vo
tul de învestitură, 
în timp ce în Senat 
democrat-creștinii au 
șanse mai bune, altfel 
se prezintă situația in 
Camera deputaților. 
Dat fiind că față de 
majoritatea aritmetică 
necesară de 315 de- 
putați democrat-creș
tinii nu dispun decit 
de 262, guvernul va 
putea obține învestitu
ra numai în condițiile 
In care partidele demo
cratice din arcul con
stituțional se vor ab
ține. lăsîndu-1 astfel 
cale liberă. Pînă în 
prezent au declarat că 
se vor abține socia
liștii. social-democra- 
ții și republicanii, co
muniștii urmlnd să-și 
precizeze poziția după 
studierea în amănunt 
* declarației-program.

Concomitent cu a- 
precierile în legătură 
cu șansele guvernului 
de a primi votul de 
învestitură, majorita
tea comentatorilor de 
aici Își îndreaptă aten
ția asupra situației 
existente în partidul 
socialist, care, după 
cum se știe, retrăgîn- 
du-și sprijinul fată de 
vechea formulă guver

namentală de centru- 
stinga. a avut un rol 
determinant în de
clanșarea recentei cri'- 
ze și tinerea antici
pată a alegerilor par
lamentare. Or. la a- 
ceste alegeri. deși 
și-au menținut în ge
neral pozițiile în com
parație cu preceden
tele confruntări elec
torale din 1972, socia
liștii au înregistrat, 
totuși, o dare înapoi 
față de scrutinul re
gional de anul trecut. 
Tocmai aceste rezul
tate nefavorabile au 
determinat în sînul 
partidului un șir de 
frămîntări. un proces 
de reconsiderare ce 
și-a găsit unele ma
terializări imediate. 
Din acest punct ‘ de 
vedere, recenta reu
niune a Comitetului 
Central al partidului, 
care s-a încheiat cu 
alegerea unei noi di
recțiuni. este apre
ciată aici ca un eve
niment important în 
viața P.S.I.

Pornind de la „că
derea" înregistrată în 
alegeri, de la faptul 
că de mai multi ani 
acest partid oscilează 
în jurul unei cote, ce 
nu depășește 10 la 
sută din votul electo
ratului. liderii socia
liști și-au propus să 
analizeze cauzele de 
fond ale acestei si
tuații. La o serie de 
rațiuni mai profunde, 
care trebuie căutate 
în frămîntata istorie 
postbelică a partidu
lui, marcată de dduă 
sciziuni, se adaugă — 
așa cum scrie ziarul

„Avânți" — și lipsa li
nei orientări unitare, 
existenta a diferite cu
rente, a căror ten
dință de a se supra
pune partidului are e- 
fecte dăunătoare. Din 
această analiză, chiar 
și sumară, s-a născut 
ideea unei reînnoiri in 
modul de a acționa al 
partidului, a creșterii 
responsabilității cole
giale in munca de 
conducere.

Trebuie spus că pro
cesul de adaptare a 
partidului la realită
țile în pontinuă schim
bare ale tării nu 
pune în discuție stra
tegia P.S.I. Această 
strategie, a alternati
vei de stînga. adică a 
creării unei formule 
de schimb pentru ac
tuala hegemonie a de- 
mocrat-creștinilor. a- 
probată de cel de-al 
40-lea Congres al 
P.S.I.. continuă să ră- 
mină orientarea de 
fond a partidului. 
Dezbaterile Comitetu
lui Central au eviden
țiat însă necesitatea 
unei serioase aprofun
dări a acestei stra
tegii de lungă durată, 
subliniindu-se. tot
odată. cerința alcătu
irii unui program po
litic adus la zi. fără 
de care nu este posi
bilă transpunerea în 
fapt a procesului de 
relansare a activității 
partidului, de reîn
noire a activității sale.

Pe planul opțiunilor 
politice interne, re
uniunea Comitetului 
Central a relevat im
portanta pe care o are 
dezvoltarea în conti

Președintele I. B. Tito despre 
apropiata conferință a țărilor nealiniate

BELGRAD 2 (Agerpres). — Pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, a acordat agenției Tan- 
iug un interviu in legătură cu apro
piata conferință de la Colombo a ță
rilor nealiniate.

Referindu-se la activitatea acestor 
țări in perioada care a trecut de la 
prima lor conferință, desfășurată la 
Belgrad în 1961, președintele Tito a 
apreciat că mișcarea de nealiniere 
s-a afirmat rapid și a devenit o forță 
internațională fără de care soluțio
narea cu succes a problemelor ce in
teresează omenirea nu este posibilă.

Vorbind despre factorii care au de
terminat forța de atracție a politi
cii de nealiniere, el a arătat că, în 
condițiile formării, la scurt timp 
după cel de-al doilea război mondial, 
a unor blocuri grupînd diverse state, 
s-a dezvoltat conștiința faptului că 
viitorul omenirii, precum și pacea șl 
securitatea popoarelor nu se pot în
temeia pe gruparea țărilor In jurul 
anumitor puteri, procesul emancipă
rii popoarelor dobîndind, în respec
tivele împrejurări, caracterul unei 
alternative la divizarea lumii in 
blocuri.

Forța de atracție a politicii de ne
aliniere — a subliniat președintele 
Tito — a fost demonstrată de faptul 
că un număr tot mai mare de țări 
s-au convins că aspirațiile lor pri
vind ducerea unei politici indepen
dente și asigurarea pentru ele a unei 
poziții de egalitate în relațiile inter
naționale pot fi înfăptuite în mod 
optim In condițiile în care sînt 
membre ale mișcării de nealiniere. 
Universalitatea și viabilitatea politi
cii de nealiniere sînt oglindite, de 
asemenea, în faptul că chiar anumite 
țări care fac parte din blocuri ma
nifestă interes pentru legături mal

strînse șl cooperarea cu țările nea
liniate. Aceasta duce la afirmarea 
politicii de nealiniere în noi zone și 
la depășirea treptată a divizării In 
blocuri, a spus președintele R.S.F.I. 
Referindu-se la atitudinea ce ur
mează să fie adoptată față de cere
rile unor țări ce doresc să se alăture 
mișcării de nealiniere, el s-a pronun
țat pentru o politică maleabilă în 
acest domeniu.

Abordînd problema destinderii, 
președintele Tito a arătat, printre 
altele, că negocierile între țările 
mari nu trebuie să aibă loc pe. seama 
intereselor unor terțe țări, afirmînd 
că țările mari și bogate trebuie să-și 
dovedească grija pentru soarta ome
nirii în practică, în primul rînd 
printr-o mai bună înțelegere a pro
blemelor cu care sînt confruntate ță
rile nealiniate și în curs de dezvol
tare. Sporindu-și independența și 
puterea lor, țările nealiniate vor de
veni capabile să obțină acceptarea 
de către toți a promovării universale 
a destinderii, a declarat președintele 
Tito, relevînd că principala forță 
motrice care se manifestă în actua
lele evoluții social-economice pe 
plan mondial este aspirația de neîn- 
frînt a popoarelor de a fi libere și 
de a edifica o viață mai bună, mai 
fericită.

Evidențiind locul major pe care îl 
ocupă între problemele ce preocupă 
omenirea instaurarea unei rtoi ordini 
economice internaționale, președin
tele iugoslav a relevat eforturile ță
rilor nealiniate In acest domeniu și, 
referindu-se la nerealizarea pînă în 
prezent a progreselor necesare, a 
criticat atitudinea acelor țări indus
trializate care se opun înfăptuirii 
unui sistem mai echitabil de relații 
economice internaționale.

Festivitățile 
de la Luanda

LUANDA 2 (Agerpres). — La 1 
august a.c.. la Luanda au avut loc 
festivitățile dedicate celei de-a doua 
aniversări a proclamării Forțelor Ar
mate Populare de Eliberare a An- 
golei — F.A.P.L.A. A avut loc o pa
radă militară. Agostinho Neto. pre
ședintele Mișcării Populare de Elibe
rare a Angolei. președintele R.P. An
gola și comandant-șef al F.A.P.L.A., 
a rostit un discurs. Din partea tării 
noastre. Ia festivități au participat 
general-colonei Marin Nicolescu. ad
junct al ministrului apărării națio
nale al Republicii Socialiste Româ
nia, și ambasadorul României la Lu
anda, Ion Moraru.

Plenara C. C. 
al P. C. din Japonia

TOKIO 2 — Corespondentul Ager
pres transmite : La Tokio a avut loc 
cea de-a Xl-a Plenară a C.C. al 
Partidului Comunist din Japonia. 
Shoichi Ichikawa, membru al Pre
zidiului Permanent al C.C. al P.C.J., 
șef-adjunct al Secretariatului, a pre
zentat un raport asupra sarcinilor 
actuale ale partidului în aplicarea 
hotărîrilor celui de-al XIII-Iea Con
gres extraordinar al P.C.J.. în spe
cial cele referitoare la pregătirile 
în vederea alegerilor generale, ex
tinderea acțiunilor partidului. După 
dezbateri, plenara a aprobat rapor
tul.
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agențiile de presă
Colaborarea româno-ma- 

rocana« La ^al3at a f°st semnat 
programul de schimburi culturale și 
științifice între Guvernul României 
și Guvernul Marocului pe anii 1976— 
1977. Programul prevede dezvoltarea 
schimburilor în domeniile învăță- 
mîntului, științei, culturii, informa
țiilor și sportului prin vizite de spe
cialiști, acordarea reciprocă de bur
se pentru studii, asistență didactică, 
schimburi de publicații și materiale 
informative, organizarea de expozi
ții, turnee artistice și gale ale fil
mului. Documentul a fost semnat de 
ambasadorul tării noastre în Maroc 
și de directorul relațiilor culturale 
din Ministerul Afacerilor Externe 
marocan.

șl

nuare a colaborării cu 
partidul comunist, 
consolidarea și îmbo
gățirea procesului spre 
unitatea întregii miș
cări muncitorești. A 
fost, de asemenea, re
confirmată. poziția de 
principiu a socialiști
lor în sprijinul unei 
majorități parlamen

WASHINGTON

„Fără partidul comunist nu poate exista 
un regim democratic in Spania1*

Conferință de presă a secretarului general al 
Santiago

ROMA 2 (Agerpres). — După ple
nara Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Spania, ale cărei 
lucrări s-au desfășurat la Roma, se
cretarul general al P.C.S., Santiago 
Carrillo, a ținut o conferință de pre
să. în cadrul căreia s-a referit la o 
serie de aspecte ale situației politice 
din Spania. El a relevat că. în pre
zent. în tară se impune tot mai mult 
ideea că Partidul Comunist este o 
realitate politică și. ca atare, trebuie 
legalizat. în continuare, Santiago 
Carrillo a arătat că recenta hotărîre 
privind amnistierea deținuților poli
tici luată de guvern reprezintă o mă
sură pozitivă, dar că nu este com
pletă și nici suficientă, deoarece tre
buie extinsă și asupra luptătorilor 
basci aflați în închisori. Nu trebuie 
ca sub eticheta de „teroriști", a 
afirmat Santiago Carrillo, să fie in
cluși și luptători pentru progresul 
Spaniei. Partidul Comunist, a spus el, 
va lupta pentru eliberarea tuturor 
deținuților politici.

Solicitat să-și exprime opinia în 
legătură cu regele Juan Carlos, San
tiago Carrillo a arătat că „îl cunoaș
te doar din discursuri și că respon
sabilitatea politică nu aparține lui. ci 
guvernului". în orice caz. a precizat 
Santiago Carrillo, poporul spaniol 
este cel care trebuie să se pronunțe 
dacă dorește-menținerea în continua
re a monarhiei sau instaurarea re
publicii. Comuniștii spanioli, a pre
cizat el, deși luptă pentru republică, 
vor respecta decizia poporului, orica
re ar fi aceasta.

Privitor la raporturile dintre arma
tă si P.C.S., Santiago Carrillo a de-

P.C. din Spania, 
Carrillo
clarat că tn cadrul forțelor armate 
există o serie de militari. îndeosebi 
ofițeri superiori, de dreapta, ostili 
Partidului Comunist, dar că există și 
o bună parte a armatei, mai impor
tantă. care, deși necomunistă. consi
deră că P.C.S. este o realitate și că 
fără acesta nu poate exista un re
gim democratic în Spania. Democra
ție. a menționat în context secretarul 
general al P.C.S.. nu înseamnă divi
zarea armatei și nici militarism, ci 
presupune o armată care să apere 
independenta și suveranitatea națio
nală a țării.

în legătură cu conținutul revolu
ției socialiste în Spania. Santiago Ca
rrillo a arătat că P.C.S. luptă pen
tru suprimarea marii proprietăți ca
pitaliste și va proteja proprietatea 
mică și mijlocie. Totodată. Partidul 
Comunist luptă pentru afirmarea 
plenară a drepturilor umane ale per
soanelor. pentru o democrație bazată 
pe pluralismul partidelor, a spus 
Santiago Carrillo.

Abordînd o serie de probleme din 
domeniul relațiilor externe. Santia
go Carrillo a reafirmat poziția parti
dului privind necesitatea desființării 
bazelor și blocurilor militare. Pe de 
altă parte. Santiago Carrillo a opinat 
că economia spaniolă, chiar dacă 
tara nu face parte din C.E.E.. apar
ține economiei europene. Stînga vest- 
europeană. a spus el. trebuie să lup
te însă pentru schimbarea caracteru-, 
lui C.E.E., pentru ca aceasta să se 
transforme dintr-o piață comună a 
monopolurilor intr-o piață comună a 
popoarelor.

OE PRETUTINDENI
• SCRUTÎND ABISU

RILE ALBASTRE.In u RS s- 
a fost creată o instalație auto
propulsată de televiziune subac
vatică capabilă să transmită, de 
la o adîncime de o sută de 
metri, imagini unui receptor 
aflat la suprafață. Instalația, a- 
vînd o greutate de 40 kg, se de
plasează sub apă în orice di
recție. Primele experiențe cu 
instalația de televiziune subac
vatică s-au făcut în Marea Nea
gră. Cu ajutorul ei s-a apreciat 
calitatea lucrărilor de instalare 
a unui canal colector la o adîn
cime de 60 m. Se consideră că 
instalația este menită să aibă o 
gamă largă de întrebuințări.

Proiecte vizînd o mai bună valorificare a resurselor
naturale ale tarilory

ALGER. — Pe lingă unitățile petro
chimice aflate deja în funcțiune pe 
coasta mediteraneană — la Arzew, 
Skikda și Annaba — se construiesc 
noi capacități de producție pentru 
prelucrarea țițeiului și gazelor. In 
sudul țării se află în construcție ra
finării și uzine de lichefiere a gaze
lor naturale. Complexul siderurgic 
de la El Hadjar este întregit cu un 
nou furnal de 2000 metri cubi. Un 
al doilea complex siderurgic se con
struiește în vestul țării, lingă Oran, 
pentru punerea în valoare a marilor 
rezerve de minereuri de fier din a- 
ceastă regiune.

DAKAR. — Autoritățile senegaleze 
au anunțat că vor trece la punerea 
în aplicare a proiectului de exploa
tare minieră în zona zăcămintelor de

în curs de dezvoltare
fier de la Faleme, în partea răsări
teană a tării. Aici, cercetările geolo
gice au dus la identificarea unor re
zerve de 1,3 miliarde tone minereu 
de fier.

BUENOS AIRES. — Comisia pentru 
energia atomică a Argentinei a anun
țat că intenționează — ca parte in- 
iegrantă a planului său de stimulare 
a tehnologiei nucleare în scopuri 
pașnice — construirea unei noi uzine 
pentru producerea de apă-grea. Uzi
na, care va fi construită cu aju
torul Universității din Rosario, va fi 
situată pe rîul Limay, din Patagonia. 
Planul vizează creșterea producției 
de uraniu, folosind zăcămintele de 
minereu din Mendoza, Salta și 
Chubut

• RECORDUL PRO
DUCȚIEI DE FILME, 
că India este cel mai mare pro
ducător de filme din lume, cu 
circa 550 filme anual ? într-ade- 
văr, industria cinematografică a 
căpătat asemenea proporții. In
cit ocupă locul al șaptelea în 
ansamblul economiei țării (ve
nitul net adus : peste 250 mili
oane dolari). Un număr de 65 de 
studiouri și 35 laboratoare de 
film „alimentează" cu producții 
în 15 limbi cele aproximativ 
9 000 de săli de cinematograf din 
India. In medie, la fiecare 23 
de ore. studiourile, situate în 
cea mai mare parte Ia Bombay, 
trimit în rețeaua de distribuție 
cite un nou film. Preponderente 
în aceste filme sînt cîntecul și 
dansul, intriga, cu iz puternic 
melodramatic, jucind un rol se
cundar. Actorii buni sînt solici
tați la maximum. Una dintre 
cele mai populare vedete, 
Shashi Kapoor, fratele cunoscu
tului Raj Kapoor, este angajat, 
în prezent, prin contract să tur
neze în nu mai puțin de 170 fil
me, dintre care 50 în curs de 
producție 1

• BĂUTURĂ
PICĂ. Cu prileiul

OLIM-
Jocurilor
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transmit:
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Olimpice de la Montreal, spe
cialiștii Institutului de fiziologie 
de la Oslo au pus la punct for
mula unei băuturi destinate 
sportivilor și în general persoa
nelor al căror organism este su
pus unor eforturi intense. Sub
stanța activă a acestei băuturi 
este un produs denumit XL-1, 
care se prezintă sub forma unei 
pudre, compusă din glucoză și 
fructoză (zaharuri cu un grad 
înalt de asimilare), în anumite 
proporții. Dintr-un săculeț cu 
asemenea pudră se poate pre
para un litru de băutură.

a lua cuvîntul tn cadrul dezbaterilor 
Adunării Generale a O.N.U.

Convorbiri polono-unga* 
yg La Varșovia au început, luni, 
convorbirile dintre Piotr Jarosze- 
wiez, președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Polone, și Gyorgy La
zar. președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Ungare, care se află 
într-o vizită oficială de prietenie in 
Polonia.

Căile reglementării pro
blemei cipriote avînd 13 bază 
asigurarea independenței, suverani
tății și integrității teritoriale pot fi 
găsite în documentele și hotărîrile 
Organizației Națiunilor Unite, a de
clarat secretarul general al Partidu
lui Progresist al Oamenilor Muncii 
din Cipru (A.K.E.L.). Ezekias Pa- 
paioannou. Aceste rezoluții, a spus 
vorbitorul, trebuie aplicate în tota-

tare. care să se consti
tuie pe. baza unui pro
gram politic riguros și 
care să se bucure de 
concursul tuturor for
țelor democratice ale 
țării, inclusiv partidul 
comunist.

Este azi opinia pre
ponderentă a majori
tății comentatorilor și

observatorilor politici 
de aici că numai o 
asemenea opțiune poa
te oferi. în perspecti
vă. condițiile în ve
derea unei reglemen
tări echitabile a pro
blemelor politice ce se 
ridică în fața Italiei.

Radu BOGDAN

Consecințele nefaste ale poluării 
in atenția forurilor științifice

Iitatea lor. Referindu-se la sarcinile 
A.K.E.L. in vederea alegerilor parla
mentare ce vor avea loc în luna 
septembrie. Ezekias Papaioannou a 
arătat că este necesară alegerea 
unui parlament democratic care să 
slujească pe deplin intereselor po
porului cipriot.

Seminar international.Sub 
egida UNESCO. Ia Bangalore (In
dia) au fost inaugurate, luni, lucră
rile unui seminar internațional cu 
privire la îndrumarea și conducerea 
institutelor de cercetări pentru pro
movarea dezvoltării. Participă re
prezentanți din 14 țări în curs de 
dezvoltare. Seminarul va prilejui un 
util schimb de experiență în ce pri
vește orientarea cercetării pentru 
progresul economic și social în țările 
în curs de dezvoltare.

Economia daneză este con- 
fruntată cu grave dificultăți ca ur
mare a reducerii producției într-o 
serie de ramuri. Volumul producției 
industriale a scăzut cu 15—20 la su
tă. Numai în primele șase luni ale 
anului în curs. în Danemarca au dat 
faliment 735 de întreprinderi indus
triale. Cel mai mare nivel al șoma
jului se înregistrează în industriile 
constructoare de nave, metalurgică, 
chimică și textilă.

Iordania și Piața comună 
vor semna, în septembrie, un acord 
în baza căruia partea iordaniană va 
primi ajutor și împrumuturi din 
partea C.E.E.

Președintele Ciprului, «- 
hiepiscopul Makarios, a făcut cu
noscut că va participa Ia lucrările 
Conferinței Ia nivel înalt a țărilor 
nealiniate și că. probabil, va între
prinde o vizită la New York, pentru

Un protocol de cooperare 
industrială între Egipt și Sudan 
a fost semnat la Cairo. Documentul 
a fost elaborat în cadrul lucrărilor 
Comitetului mixt de colaborare in
dustrială și minieră, care s-au des
fășurat săptămîna trecută în capi
tala egipteană Comitetul mixt a dat 
publicității o serie de recomandări 
privind extinderea cooperării în do
meniul extracțiilor miniere și înfi
ințarea unui Fond comun pentru fi
nanțarea proiectelor economice de 
colaborare.

Revista „Fortune" 3 pub11' 
cat lista celor mai mari firme nea
mericane pe anul 1975. Cele mai 
multe companii înregistrate — 121 — 
aparțin Japoniei, care este urmată de 
Marea Britanie — cu 84, R.F. Ger
mania — cu 72 și Franța — cu 44. 
Firmele japoneze, engleze vest-ger- 
mane și franceze reprezintă 64 la 
sută din totalul celor 500 de compa
nii cuprinse în listă.

Un raportal Oficiu,ui pentru 
recensămînt al S.U.A informează că 
populația Statelor Unite a sporit cu 
1,69 milioane locuitori în anul 1975. 
atingînd la sfîrșitul anului totalul de 
214,4 milioane locuitori. Rata morta
lității a fost de 8,9 la mie — cel mai 
scăzut nivel din istoria americană, 
explicabil în mare măsură prin re
ducerea numărului accidentelor de 
circulație și al deceselor cauzate de 
bolile de inimă. Rata natalității s-a 
situat și ea da cel mai scăzut nivel 
înregistrat vreodată — 14,7 la mie.

Pagubele materiale provo_ 
cate de prăbușirea marelui pod de 
peste Dunăre „Reichsbrucke". din 
Viena, sînt evaluate la un miliard 
de șilingi (aproximativ 60 milioane 
de dolari). Experții austrieci apre
ciază. pe de altă parte, că este a- 
proape sigur că acest grav accident 
nu își are originea într-un atentat, 
cum s-ar fi putut crede.

• OUĂ PĂTRATE. Un 
ou de formă pătrată ? La pri
ma vedere un asemenea lucru 
pare tot atît de imposibil de re
alizat ca și faimoasa cuadra- 
tură a cercului. în aștep
tarea unor rezultate, care 
deocamdată întirzie, o firmă din 
Anglia a pus la punct un dis
pozitiv destinat să faciliteze de
pozitarea ouălor... fierte. Ouăle 
scoase din apa clocotită, cu coa
ja încă moale, sînt așezate in- 
tr-un dispozitiv din plastic de 
formă cubică și asupra lor se 
exercită o ușoară presiune uni
formă. Ele sînt lăsate apoi să se 
răcească timp de 20 de minute, 
păstrîndu-și forma cubică pe 
care au luat-o ca urmare a pre
siunii.

• CAFEAUA Șl CAN
CERUL. Cercetătorul japo
nez Takeo Kakynaga a făcut o 
serie de experimente cu pri
vire la influenta cafeinei asu
pra celulelor canceroase. El a 
constatat. astfel. că această 
substanță împiedică. în primele 
24 de ore de la administrare, 
multiplicarea celulelor cance
roase. Mecanismul inhibitor, 
rezultat al efectului cafeinei, 
se răsfrînge. de fapt, asupra în
tregului proces de reproducer# 
a celulelor. Cercetătorul este 
preocupat în prezent, de posi
bilitățile pe care le poate oferi 
cafeina în tratamentul cumpli
tului flagel.

Potrivit unor studii 
elaborate de Agenția 
pentru protecția me
diului înconjurător și 
de Academia naționa
lă de științe a S.U.A., 
limitele considerate, 
pină nu de mult, to
lerabile în ce privește 
poluarea cu bioxid de 
sulf (una din cele mai 
râspîndite substanțe 
poluante) sînt în rea
litate nesigure, dacă 
chiar nu primejdioa
se. Cercetările au ară
tat. de pildă, că bio
xidul de sulf într-o 
concentrație de numai 
50 la sută față de cea 
permisă de actualele 
standarde cauzează 
scăderea cu 15 la sută 
a producției de grîu. 
Această concluzie a- 
larmează îndeosebi 
autoritățile Departa
mentului Agriculturii, 
întrucit o mare parte 
a griului tării crește 
pe marile cîmpii si
tuate la est de Munții 
Stincoși, zonă ce ur
mează a trece la fo
losirea industrială a 
cărbunelui (in scopul 
micșorării importuri
lor de țiței), ceea ce 
va avea ca efect o 
sporire considerabilă 
a cantității de bioxid

de sulf din atmosferă. 
Studiul Academiei na
ționale de științe sub
liniază că poluarea 
dăunează mult și cul
turilor de orz. ovăz, 
portocale, soia, spa
nac. tutun, precum și 
pădurilor de conifere.

Pagubele sînt cau
zate în parte și de 
„ploaia acidă", for
mată prin combinarea 
bioxidului de sulf cu 
umiditatea din atmos
feră Intre anii 1956 
și 1973, în zona de est 
a continentului nord- 
american numărul 
„ploilor acide" a spo
rit cu 270 la sută. 
Unele din aceste ploi 
devastează zone în
tregi de păduri. în 
Kingston, statul Ten
nessee. pe o rază de 
32 km in jurul termo
centralei electrice a- 
parținînd ..Tennessee 
Valley Authority", au 
dispărut toți brazii, 
ca urmare a bioxidu
lui de sulf emanat 
prin arderea cărbu
nelui.

New Yorkul este 
orașul a cărui atmos
feră are cel mai mare 
procent de bioxid de 
sulf din întreaga țară. 
Recent. „îmbrăcămin

tea" din plăci de mar
mură și teracotă a cu
polei spitalului „St. 
Luke". considerată 
una din frumusețile 
orașului, a fost înlo
cuită cu plăci de be
ton, întrucit marmura 
a fost atît de grav 
atacată de bioxidul de 
sulf incit se sfărîmă 
intre degete.

Potrivit unor cal
cule preliminare, pa
gubele provocate de 
poluare fiecărui new- 
yorkez (vopsirea, re
pararea, curățirea, 
spălarea și înlocuirea 
înainte de termen a 
bunurilor degradate 
de poluare) depășesc 
200 dolari anual.

Academia națională 
de științe a S.U.A. se 
pronunță pentru e- 
laborarea unor noi 
standarde în ce pri
vește controlul po
luării cu bioxid de 
sulf pentru prevenirea 
înrăutățirii unei situa
ții de pe acum preca
re. paralel cu institui
rea unor pedepse 
drastice pentru toți 
cei ce contribuie la 
otrăvirea mediului 
înconjurător prin de
pășirea noilor limite.
C.ALEXANDROAIE

„Saliut-5“ își continuă programul 
de cercetări

MOSCOVA 2 (Agerpres). — După 
o zi de odihnă, cosmonauții Boris 
Volînov și Vitali Jolobov au conti
nuat programul de cercetări științi
fice pe care i! efectuează la bordul 
stației orbitale sovietice . „Saliut-5“. 
In vederea culegerii de date nece
sare diferitelor domenii ale econo
miei naționale a U R.S.S.. echipajul 
stației a fotografiat zone din sudul 
Uralului, Kazahstan. Uzbekistan și 
Tadjikistan.

în prezent, parametrii orbitei sta
ției „Saliut-5“ sînt următorii : apo
geul — 286 kilometri, perigeul — 261 
kilometri, perioada de efectuare a 
unei rotații în jurul Pămîntului — 
89.8 minute, iar înclinarea orbitei — 
51.6 grade.

Sistemele de bord ale stației orbi
tale funcționează normal, iar starea 
sănătății celor doi cosmonauți este 
bună — informează agenția T.A.S.S.

• FESTIVALUL ELE
FANȚILOR. In orașul tailan- 
dez Surin se organizează anual 
un festival al elefanților. Pre
zente cu sutele, pahidermele 
dresate iau parte la diferite 
probe ale măiestriei... sportive, 
inclusiv alergări, meciuri de 
fotbal și lupte. Printre partici
pant! se numără și veterani, 
foști combatanți în rîndurile 
unor armate feudale particula
re, existente cu zeci de ani în 
urmă. Intr-adevăr, ținînd seama 
de longevitatea cunoscută a ele
fanților, vîrstele unora dintre ei, 
care la prima vedere par vene
rabile, nu constituie un impedi
ment.

Experimentele biologice în cadrul 
misiunii „Viking-1“

PASADENA 2 (Agerpres). — Ex- 
perții N.A.S.A. au programat pentru 
următoarele zile noi experimente 
biologice in cadrul misiunii „Vi- 
king-l“. pentiu a încerca să dea un 
răspuns surprinzătoarei emisiuni de 
oxigen care a însoțit unul din pri
mele teste efectuate în laboratoa
rele miniaturizate ale sondei spa
țiale. Pină acum specialiștii ameri
cani nu au putut preciza dacă emi
siunea de oxigen (de 15 ori mai in
tensă decit era de așteptat) este re
zultatul unei reacții chimice sau 
provine dintr-o sursă biologică, deși 
înclină spre prima explicație. „Dis
cutăm in continuare asupra origini
lor posibile ale acestui oxigen" — a 
declarat șeful echipei de biologi de 
la Pasadena. Harold Klein „în in
formațiile primite nu există nimic 
care să indice desfășurarea unei ac

tivități metabolice în sistemul de 
incubare din interiorul laboratorului 
marțian". Klein a adăugat că la 
centrul spațial vor fi efectuate teste 
de laborator în care vor fi utilizate 
mostre diferite de sol terestru. îm
preună cu compuși chimici. într-o 
tentativă de repetare a emisiunilor 
înalte de oxigen petrecute pe Marte.

O altă investigație biologică efec
tuată de sonda „Viking-1“ a indicat 
o cantitate ridicată de material ra
dioactiv și apoi un declin rapid al 
ei. care intrigă la rîndul său pe ex
porti Un purtător de cuvînt al mi
siunii a declarat că primele teste nu 
sînt edificatoare, un răspuns la pro
blemele ridicate de acestea urmînd 
a fi dat ulterior, după obținerea re
zultatelor complete ale experimente
lor.

o SONDAJE ÎN VII
TOR ..Future Facts" (Faptele 
viitorului) este numele unei 
cărți recent apărute la New 
York sub semnătura lui Stephen 
Rosen, care conține, după cum 
sugerează și titlul, „previziuni" 
făcute de diferiți savanți. Ele 
pot fi împărțite în mai multe 
categorii, unele fiind foarte în
drăznețe. abia imaginabile. în 
timp ce altele sînt plauzibile și, 
probabil. în curînd realizabile. 
Din prima categorie face parte, 
de pildă. „transplantarea" cu
noștințelor pe cale genetică, de 
la tată la fiu. sau procesul învă
țării unei limbi străine printr-o 
simplă injecție cu un preparat 
chimic special. Mai aproape de 
realitate este prezicerea unei 
creșteri a duratei medii a vieții 
cu 20—40 Ia sută. Interesantă 
este și ideea unui tren ce va 
străbate distanța New York — 
San Francisco în... 21 de minute 
(un avion parcurge azi această 
distantă în cinci ore). Supertre- 
nul, comparabil cu o rachetă, va 
dezvolta viteze de pînă la 2 000 
km/h și se va deplasa pe unde 
electromagnetice în interiorul 
unui tunel cu vid.
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