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A SOSIT IERI LA EREVAN

Primire călduroasa la Erevan La Muzeul de Incunabule șl manuscrise „Matendaran'

Asemenea constructorilor de trac
toare, de autoturisme, teXtilistelor, 
altor colective de oameni ai muncii, 
și cimentiștii s-au integrat pe de
plin marii întreceri socialiste, în în
tîmpinarea zilei de 23 August.

— In 7 luni — ne spunea ing. 
Gheorghe Vasilescu, directorul teh
nic al Centralei cimentului — colec
tivul de oameni ai muncii de la 
combinatul din Turda a obținut peș
te plan o cantitate de 38 000 tone ci
ment ; la Medgidia, producția supli
mentară se ridică la 33 000 tone ci
ment, iar unitățile din Tîrgu-Jiu și 
Cimpulung-Muscel au realizat peș
te prevederi cite 30 000 tone de ci
ment. La rîndul lor, colectivele com
binatelor din Bicaz și Aleșd au pro
dus suplimentar 21 000 tone și, res
pectiv, 20 000 tone de ciment.

— Ce realizări au fost obținute în 
ceea ce privește creșterea eficienței 
economice 7

— Și în acest domeniu au fost în
registrate rezultate bune. Bunăoară, 
în primul semestru al anului, pe an
samblul centralei, normele

sum la combustibil convențional au 
fost reduse cu 0,5 la sută față de 
prevederile de plan. La combinate
le din Tîrgu-Jiu, Medgidia și Fienl 
normele de consum au fost diminu
ate cu 0,7 la sută, la combinatul din 
Turda cu 0,5 la sută, în aceste uni
tăți și în multe altele economisin- 
du-se, în acest fel, zeci de mii de 
tone de combustibil convențional.

— Cum au fost obținute aceste 
succese în întrecerea socialistă 7

— Realizările de pînă acum au la 
bază organizarea superioară a pro
ducției și a muncii. Avînd în vede
re condițiile specifice activității u- 
nităților noastre, în principal, se 
urmărește funcționarea normală a 
utilajelor, exploatarea lor corectă,

de con-

, exploatarea lor corectă, 
realizarea întocmai a lucrărilor de 
întreținere, revizie și reparații, res
pectarea tehnologiilor de fabricație. 
Indicii de utilizare a fondului de 
timp maxim disponibil, de 98,1 și 99,1 
la sută, înregistrați în acest an la 
combinatele din Bicaz și, respectiv, 
din Medgidia sînt net superiori ce
lor din anul trecut. (Ilie Ștefan).

Vești bune de la constructorii de nave
întimpl-— Avem vești bune — ne 

nă ing. Ion Călina, director tehnic al 
Șantierului naval din Galați. Să con
semnăm mai întîi faptul că. în 7 luni 
din acest an, ne-am îndeplinit pla
nul la producția globală în propor
ție de 100,45 la sută, obținînd de ase
menea, o producție-marfă suplimen
tară de circa 50 milioane lei. în acest 
an am livrat 6 nave și am lansat tot 
6, deși, in ultimul timp, îndeosebi, 
lansările au întîmpinat un serios ob
stacol în nivelul scăzut al apelor Du
nării. Dar, să o

RECORDURI, 
in întîmpinarea 
August trebuie 
gistrată d< 
gălăteni 
„Făurei' 
rînd, cu 15 zile mai devreme, flotei 
noastre maritime comerciale. Acest 
vas a avut cel mai scurt ciclu de 
armare consemnat la navele din a- 
ceastă serie. Iar aceasta, după ce. cu 
citva timp mai înainte, un alt vas 
din aceeași serie avea la lansare cel 
mai ridicat grad de saturare din în
treaga istorie a șantierului 
Evident, asemenea

luăm metodic... 
între performanțele 
sărbătorii de la 23 
notată aceea înre- 

constructorii de nave 
în realizarea cargoului 

de 8 700 tdw, livrat de cu-

naval.
performante nu

urmăresc decît să ofere mai repede 
beneficiarilor din țară și străinătate 
nave mai bune și mai multe. Dova
da ? Simbătă, 7 august a.c.. la Șan
tierul naval Galați a avut loc un 
eveniment de excepție : lansarea, 
în aceeași zi, la interval de nu
mai o oră, a două cargouri, cel din
ții — „Pionierul" de 18 000 tdw, pri
mul din noua serie de această capa
citate destinat flotei comerciale ro
mânești — a primit botezul apei la 
cala „Dunăre" ; celălalt, de 8 700 tdw, 
a fost lansat la cala „Bazin".

INIȚIATIVE. Să o notăm «ici pe 
aceea intitulată „Din aceeași cantita
te de metal — mai multe repere con
fecționate", pe baza căreia s-au ob
ținut rezultate frumoase. De pildă, 
acum, cargoul de 12 500 tdw se reali
zează cu un consum de metal mal 
redus eu circa 300 tone față de nava 
prototip, iar la vasele de 15 000 tdw 
consumul s-a diminuat cu peste 200 
tone față de prototip. O cifră conclu
dentă : in primul semestru din acest 
an, economiile de metal obținute 
prin această inițiativă se ridică la 
circa 60 tone. (Dan Plăeșu).

Din cronica acestor zile
din acest an, In-

Secretarul general al partidului, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, a vizitat

importante obiective economice, științifice și culturale din R.S.S. Armeană

SOSIREA LA EREVAN
La 11 august, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
care, la invitația C.C. al P.C.U.S., a 
tovarășului L. I. Brejnev, își petrec 
o parte a concediului de odihnă în 
Uniunea Sovietică, au sosit la 
Erevan.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu sînt însoțiți 
de tovarășii Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, 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.

La aeroport, oaspeții români au 
fost salutați deosebit de cordial', cu 
urarea de bun sosit pe pămîntul 
străvechii Armenii, de tovarășii 
K. S. Demircean, membru al C.C. al

P.C.U.S., prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Armenia. B. E. Sarkisov, 
membru al Comisiei Centrale de Re
vizie a P.C.U.S., președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al R.S.S. 
Armene, G. M. Voskanian, V. B. Ga- 
lumian, secretari ai C.C. al P.C. din’ 
Armenia, G. S. Kotangian, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C.L. din Ar
menia, R. H. Svetlova, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R.S.S. 
Armene, L. P. Manaserian, șef de 
secție la C.C. al P.C. din Armenia, 
alți conducători ai organelor de 
partid și de stat locale.

Tinere în costume naționale armene. 
oferă tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu fru
moase buchete de flori.

în drum spre reședință, pe stră
zile însorite ale Erevanuluij nume
roase grupuri de cetățeni i-au salu
tat cu cordialitate pe înalții oaspeți 
români.

La Muzeul de incunabule
si manuscrise
*

în aceeași zi. la amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au vizitat celebrul Muzeu 
de incunabule și manuscrise „Ma
tendaran" din Erevan.

In această vizită, oaspeții români 
au fost însoțiți de tovarășul K. S. 
Demircean, membru al C.C, al 
P.C.U.S., prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Armenia, și de alte per
soane oficiale.

Muzeul cuprinde o bogată colec
ție de manuscrise din cele mai 
vechi timpuri, adevărate comori ale 
artei și culturii armene și universa
le, ilustrînd în mod grăitor bogata 
civilizație spirituală înflorită în de
cursul veacurilor în această parte a 
lumii.

O bună parte din aceste manu
scrise și incunabule ilustrează tradi
ționalele legături culturale dintre 
poporul român și poporul armean.

La încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au consemnat următoare
le în cartea de aur a muzeului : 
„Ne-au făcut o deosebită impresie 
manuscrisele care vorbesc despre 
cultura și istoria poporului armean 
și care reamintesc și de tradiționa
lele relații dintre cele două țări. Fe
licităm pe conducătorii muzeului 
Matendaran".

„Matendaran"
armean, muzeul care ilustrează mo
mente semnificative ale procesului 
de emancipare social-culturală a lui. 

Cu prilejul vizitării acestor monu
mente, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
întîmpinați și salutați cu căldură de 
catolicosul bisericii armeano-grego- 
riene, Vazghen I.

Convorbiri la C. C. al P. C. din Armenia

în aceeași
Ceaușescu
Ceaușescu au vizitat complexul, is- 
torico-arhitectonic de la Ecimiadzin.

Inalții oaspeți români vizitează 
clădirea construită în anul 303, pa
gină elocventă a istoriei poporului

Relatarea 
altor momente 

ale vizitei
IN PAGINA A 1V-A

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au avut, 
miercuri după-amiază, o întrevedere 
cu tovarășul K. S. Demircean, mem
bru al C.C. al P.C.U.S., prim-secrețar 
al C.C. al P.C. din Armenia.

La convorbirile care au avut loc 
cu acest prilej au participat din par
tea română tovarășii : Ștefan An
drei, membru supleant al Comitetu
lui . Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Nicu Ceaușescu, membru 
al Biroului C.C. al U.T.C., Constan
tin Mitea, membru al C.C. 
consilier al președintelui

Din partea armeană au 
tovarășii : B. E, Sarkisov,
âl Comisiei Centrale de Revizie a 
P.C.U.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al R.S.S. Arme
ne, G. M. Voskanian, V. B. Galumi- 
an, secretari ai C.C. al P.C. din Ar
menia,' G. S. Kotangian, prim-secre
tar al C.C. al U.T.C.L. din Armenia, 
R. H. Svetlova, vicepreședinte ai 
Consiliului de Miniștri al R.S.S. Ar
mene, L. P. Manaserian, șef 
ției de informații și relații 
a C.C. al P.C. din Armenia.

Tovarășul K. S. Demircean 
sat. în numele Comitetului
al P.C. din Armenia, al Prezidiului 
Sovietului Suprem, Consiliului de 
Miniștri ale R.S.S. Armene. în nu
mele tuturor comuniștilor și oame-

nilor muncii din Armenia sovietică, 
un călduros salut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena

al P.C.R., 
republicii, 
participat 

membru

Ceaușescu și urări de bun sosit pe 
pămîntul Armeniei sovietice.

El a expus înalților oaspeți mo
mente ale istoriei multiseculare a 
poporului armean, a relatat despre 
succesele repurtate de acesta în dez
voltarea socialreconiomică, în con
strucția comunistă, despre tradițio
nalele legături de prietenie 
poporul armean și poporul 
care în anii construcției vieții 
au căpătat o largă amploare 
multiple planuri.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu

și aprofundare a relațiilor de prie
tenie dintre P.C.R. și P.C.U.S.. din
tre România și î" 
și, în acest cadru, 
Socialistă România 
meană.

Convorbirile s-au 
tr-o ambianță de 
caldă prietenie.

Uniunea Sovietică 
, dintre Republica 

și R.S.S. Ar-

desfășurat 
cordialitate

in
și

• în șapte luni 
treprinderile industriei ușoare au 
realizat peste plan îmbrăcăminte, 
încălțăminte, articole de uz casnic și 
alte produse în valoare de peste 1,5 
miliarde lei. De remarcat că, în cea 
mai mare parte, sporul înregistrat 
s-a obținut pe seama creșterii pro
ductivității muncii. (Agerpres).
• Energeticienii din județele Brăi

la și Galați au realizat peste pre
vederi, în șapte luni. 70 milioane 
kWh energie electrică, depășindu-și 
angajamentele asum,arte in întrece
re. Totodată. au economisit peste 
12 000 tone combustibil conventional. 
La rîndul lor. colectivele întreprin
derii „Electrocentrale" Craiova au 
ridicat la 220 milioane kWh canti
tatea de energie 
suplimentar de la 
(Agerpres).
• Realizarea și 

de creștere a productivității

electrică produsă 
începutul anului.

depășirea sarcinii 
muncii

s-au concretizat la întreprinderea 
textilă U.T.A. într-un spor de pro
ducție 
iar la 
lioane 
tatea", _________ ______ __
lectrometal", aparținînd I.J.I.L. Arad, 
valoarea totală a producției supli
mentare realizate se ridică la peste 
11,6 milioane lei. (Constantin Simion).

* Oamenii muncii din industria 
județului Ilfov au depășit cu 213 
milioane lei planul pe 7 luni la pro
ducția globală și cu aproape 190 mi
lioane lei planul la producția-marfă, 
realizări superioare angajamentelor 
asumate în cinstea zilei de 23 Au
gust. în această perioadă au fost 
livrate economiei naționale supli
mentar 1 900 tone țiței. 10 milioane 
mc gaze sondă, 3 500 mc prefabrica
te din beton, 2 400 mp covoare, 4 600 
tone ulei din soia. 3 000 hl lapte de 
consum. 263 tone conserve legume 
și alte produse. (Alexandru Brad),

globală de 12,7 milioane lei, 
producția-marfă — de 15 mi
lei. La întreprinderile „Liber- 

„Arădeanca" și fabrica „E-

între 
român, 

noi 
pe

al sec- 
externe

a adre- 
Central

a 
mulțumit pentru saluturile și urările 
exprimate de gazde și a adresat, în 
numele Comitetului Centra! al Par
tidului Comunist Român, guvernului 
României socialiste, al tuturor co
muniștilor și întregului popor român, 
călduroase urări de succese comu
niștilor, tuturor oamenilor muncii 
din R.S.S. Armeană, în îndeplinirea 
sarcinilor construcției comuniste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a în
fățișat profundele transformări so- 
cial-economice din România, succesele 
repurtate în îndeplinirea telurilor in
sufle țitorului Program al P.C.R. de 
propășire economico-socialâ a țării.

In cursul convorbirilor a fost ex
primată dorința comună de lărgire

I 
i

CE ESTE SPECIFIC SI SEMNIFICATIV 
IN DEZVOLTAREA JUDEȚULUI GALAȚI?

Redacția noastră a adresat unui număr de prim-secretari ai comi
tetelor județene de partid rugămintea de a desprinde — în lumina dez
voltării intregii țări, in anii de după eliberare — jaloanele principale 
ale propășirii județului respectiv în cadrul măreței opere de construc
ție socialistă. Tuturor interlocutorilor noștri le-am pus întrebarea : DIN 
ANSAMBLUL REALIZĂRILOR JUDEȚULUI. AL DIRECȚIILOR DE 
DEZVOLTARE. PE CARE LE CONSIDERAȚI CELE MAI SEMNIFICA
TIVE PENTRU TRANSFORMĂRILE PETRECUTE IN MODUL DE A 
TRAI ȘI A MUNCI AL OAMENILOR. IN CONȘTIINȚA LOR CIVICA 7

Azi, ne răspunde tovarășul Dumitru BEJAN
prim-secretar al Comitetului județean Galați al P.C.R.

★

zi, tovarășul Nicolae 
și tovarășa Elena

in timpul convorbirilor

Este nevoie, dacă nu chiar imposibil, 
în spațiul prin forța lucrurilor limi
tat al unui răspuns, să relevi dezvol
tarea impresionantă, 
variate planuri, a 
oricărui județ din 
țară și mai ales a 
județului Galați.

putea spune, 
să exagerez, 

in anii cons
trucției socialiste, 
județul Galați s-a 
constituit într-un 
autentic etalon al 
ritmurilor, de un 
dinamism fără pre
cedent. pe care po
litica clarvăzătoare 
a Partidului Comunist 
operă de construcție socialistă le-au 
imprimat economiei și intregii vieți 
sociale a patriei noastre.

Pentru județul Galați al acestor de
cenii. specific este tocmai caracterul 
său profund reprezentativ la scara 
intregii țări : dacă, bunăoară, pentru 
toate meleagurile patriei, industriali
zarea socialistă înseamnă procesul 
revoluționar fundamental al anilor 
noștri, pentru județul Galați înseam
nă insăși esența istoriei și vieții sale 
contemporane. Un colos industrial 
cum este combinatul siderurgic — 
întins pe o suprafață de peste 1250 
de heotare. echivalentă cu a două ora
șe ca Tecuciul — reprezintă, prin el 
însuși și prin tot ce aduce Galațiului 
și economiei naționale, unul dintre 
pilonii progresului impetuos al jude
țului și al țării. Zeci de mii de oa
meni își desfășoară zilnic activitatea

pe multiple și

creatoare — ca siderurgiști sau cons
tructori — pe uriașa vatră fierbinte 
care este platforma combinatului si
derurgic. Dar Galatiul industrial al

unui județ sortit odinioară unei 
tente „obișnuite" și lipsite de 
spective.

Această grijă a conducerii superi
oare a partidului și statului se ma
nifestă in continuare, asigurind ju
dețului Galați în anii noului cincinal 
o propășire și mai spectaculoasă. In 
1980, puterea economică a județului 
nostru va depăși de o sută de 
„puterea" economică antebelică 
județului Covurlui.

Și trebuie să spunem că toate 
cestea s-au realizat în condițiile cind 
și agricultura, cu toate ramurile ei, 
a cunoscut o tot mai amplă dezvol
tare, prin introducerea mijloacelor 
tehnice moderne, a irigațiilor, a chi
mizării, a metodelor industriale în 
zootehnie. Dacă,

exis- 
per-

ori
a

a-

Român, vasta zilelor noastre nu înseamnă numai 
milioanele de tone de fontă, otel și 
laminate, ci și navele trimise de 
constructorii gălăteni spre mările și 
oceanele lumii, precum și numeroase 
alte însemne ale hărniciei locuitori
lor acestor plaiuri.

Dacă județul Galati al anului 1976 
se situează pe al patrulea loc în „ie
rarhia" județelor țării la producția 
globală industrială, la fonduri fixe 
productive și la export, dacă peste 
trei sferturi din volumul produselor 
realizate în județ aparțin siderurgiei 
și construcției de mașini, dacă roa
dele eforturilor creatoare ale gălăte- 
nilor pot fi întilnite azi de la un ca
păt la celălalt al planetei — toate 
acestea reprezintă expresia grijii fe
cunde, 
ducerii 
rășului 
pentru

realmente de zi cu zi, a con- 
de partid și de stat, a tova- 
Nicolae Ceaușescu personal, 
ridicarea la o viată nouă a

de pildă, in 
fostul 
vurlui

1938 
județ Co- 
avea doar 

53 tractoare, jude
țul Galați al anului 
1976 dispune de a- 
proape 3 700. Să a- 
mintim și faptul — 
pe deplin grăitor 
— că în județ avem 
în prezent o între
prindere „Avicola" 
cu un rulaj mediu 
anual de peste 15 
milioane de pui și 
care anul trecut a 

20 000 tone carne delivrat aproape 
pasăre.

Firește, aceste realizări își capătă 
adevăratele lor semnificații numai 
dacă le relevăm repercusiunile și 
răsfrângerile în transformările pa 
plan social și spiritual survenite in 
viața populației județului, în traiul 
cotidian al oamenilor mun-cii. în
tr-un județ unde — în pofida exis
tenței citorva întreprinderi — majori
tatea covîrșitoare a populației era ab
sorbită de munca în agricultură, s-a a- 
juns astăzi ca mai mult de 61 la sută 
din cei ocupați în economie să lu
creze in ramuri neagricole, dintra 
care in industrie, construcții și trans
porturi de trei ori mai mulți decît 
în 1960.

Am impresia că nu greșesc dacă 
insist in a sublinia că efectul cel
(Continuare în pag. a Il-a)
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PREGĂTIREA COMBINELOR
pentru recoltarea florii-soarelui

și a porumbului
Recoltarea cerealelor păioase se a- 

propie de sfîrșit.. La executarea aces
tei lucrări au fost folosite un mare 
număr de combine, prese de balotat 
paie, tractoare, precum si numeroase 
mijloace, de transport, cu care, dato
rită bunei organizări a muncii, a fost 
executat un volum sporit de lucrări 
față de anii trecuți. Trebuie amintit, 
totodată, că în sprijinul unităților a- 
gricole din sudul tării, unde griul s-a 
copt mai devreme, au fost trimise 
din Transilvania și Moldova nume
roase combine și alte utilaje. De ase
menea, pe măsură ce s-au copt ce
realele în partea de nord a tării, au 
fost deplasate din sud peste 2 500 
combine. Această concentrare de uti
laje, corelată cu măsurile politice, 
organizatorice și tehnice luate de or
ganele si organizațiile de partid, de 
organele agricole, au permis ca re
colta de grîu să fie strînsă la timp 
și fără pierderi. Se cuvine subliniat 
aportul deosebit al celor peste 100 000 
de mecanizatori care au muncit din 
zori și pină seara și chiar noaptea, 
cind a fost nevoie.

Nu peste multă vreme va începe 
recoltarea culturilor tîrzii, între care 
floarea-soarelui și porumbul dețin 
cea mai mare pondere. Și la aceste 
culturi recoltatul se execută în mare 
parte mecanizat. Combinele vor intra 
în lanuri, începînd cu floarea-soare- 
lui, plantă care se coace mai repede. 
De altfel, In cîmpia de sud a țării și 
Dobrogea, capitalele de floarea-soa
relui au început să se aplece cu fata 
spre pămint. frunzele se îngălbenesc, 
semne că se apropie timpul recolta
tului. Iată de ce este necesar ca toate 
combinele care vor fi folosite la exe
cutarea acestei lucrări să fie revizuite 
și reparate din timp, astfel incit in 
momentul declanșării recoltatului să

funcționeze in cele mai bune condiții. 
Ce se întreprinde în acest scop ?

Programul privind organizarea si 
desfășurarea lucrărilor agricole de 
toamnă, elaborat de Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare, cu
prinde măsuri privind pregătirea u- 
tilajelor necesare recoltatului. Tova
rășul ing. Ion Ivănoiu, director în 
Centrala de mecanizare a agriculturii, 
din ministerul amintit, ne-a decla
rat : „O parte din combine se află 
încă în zonele nordice ale ță
rii, unde au fost trimise pentru 
a sprijini încheierea recoltării griu
lui. Dar cele mai multe se găsesc 
în stațiunile de care aparțin. Minis
terul nostru a luat măsuri ca toate 
combinele să fie revizuite și reparate 
cu cea mai mare atenție. De aseme
nea. urmează să li se monteze echi
pamentele pentru recoltarea culturi
lor de toamnă. Stațiunile pentru me
canizarea agriculturii dispun de peste 
5 500 de dispozitive pentru strinsul 
florii-soarelui care .se montează pe 
combinele autopropulsate și tractate, 
peste 2 500 culegătoare de știuleți și 
echipamente de depănușare, aproape 
1 400 .echipamente pentru recoltarea 
integrală a porumbului, precum și 
aproape 1 500 combine tractate pen
tru recoltarea porumbului. Așadar, 
avem o bază tehnică bună, ne vom 
strădui să o folosim la întreaga ca
pacitate pentru a recolta mecanizat 
întreaga suprafață cu floarea-soare
lui și bună parte din cea cu porumb. 
Toate lucrările de reparații, precum 
și montarea echipamentelor respec
tive urmează să se încheie pînă la 
20 august a.c.“.

Din constatările făcuțe pe teren și 
din datele existente la Ministerul A- 
griculturii rezultă că în unele stațiuni 
pentru mecanizarea agriculturii lucră
rile da pregătire a utilajelor care vor 
fi folosite la recoltarea florii-soarelui

și porumbului se desfășoară în ritm 
nesatisfăcător. în unele stațiuni pen
tru mecanizarea agriculturii, combi
nele au fost parcate așa cum au sosit 
din cîmp, cu unele piese sau suban- 
samble uzate, iar motoarele nu au 
fost încă revizuite. De asemenea, 
s-a constatat că unele echipamente 
pentru recoltarea florii-soarelui nu au 
fost reparate. Din datele centralizate 
la minister rezultă că lucrările de re
parare a utilajelor care vor fi folo
site la recoltarea florii-soarelui și po
rumbului sînt întârziate mai ales în 
stațiunile pentru mecanizarea agri
culturii 
Tulcea etc.
lit de minister pentru încheierea 
reparațiilor — 20 august — se apro
pie, unele dispozitive de recoltat nu 
au fost trimise la secțiile S.M.A. sau 
în fermele I.A.S. Iată de ce se impun 
măsuri urgente pentru ca toate a- 
ceste utilaje să ajungă. în timpul cel 
mai scurt, la locurile unde vor fi 
folosite, spre a se putea încheia grab
nic lucrările de asamblare, celelalte 
operații necesare : curățirea combi
nelor. înlocuirea pieselor uzate etc. 
Totodată. încă de pe acum trebuie 
asigurate piesele de schimb necesare 
încheierii reparațiilor și o rezervă 
care să ducă la înlăturarea defec
țiunilor care apar in timpul lu
crărilor.

întrucît nu peste multă vreme va 
începe recoltarea florii-soarelui — 
plantă oleaginoasă deosebit de valo
roasă — se cere să fie încheiate si 
celelalte pregătiri : curățirea spatiilor 
de depozitare, asigurarea și etanșarea 
remorcilor și camioanelor care vor 
face transportul în vrac și altele. To
tal trebuie astfel pregătit incit recol
tarea și depozitarea florii-soarelui să 
se facă la timp și fără pierderi !

din județele Buzău, Iași, 
Deși termenul stâbi-

Conferință de presă 
la Ambasada R.P.D. Coreene

La Ambasada Republicii Populare 
Democrate Coreene a avut loc, 
miercuri, o conferință de presă la 
care au luat parte reprezentanți ai 
ziarelor centrale, Radioteleviziunii și 
Agerpres. corespondenți ai presei 
străine, membri ai corpului diplo
matic.

Cu acest 
Zung Guc 
Guvernului 
mocrate Coreene, dată publicității la 
5 august anul acesta, pe care a pus-o 
la dispoziția celor prezenți, îm
preună cu Memorandumul Guvernu
lui R.P.D. Coreene.

Ambasadorul R.P.D. Coreene a 
subliniat că declarația guvernului 
său condamnă acțiunile militare 
întreprinse de S.U.A. și regimul 
sud-coreean, care, prin caracterul 
și amploarea lor, amenință pa
cea in Coreea, in Asia și in lu
me. în declarație sînt expuse, de 
asemenea, căile și modalitățile prin 
care Guvernul R.P.D. Coreene consi
deră că se poate ajunge la soluțio
narea pașnică a problemei coreene. 

.De asemenea, declarația subliniază 
între altele că Statele Unite trebuie să 
pună în aplicare rezoluția celei de-a 
XXX-a sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U. privind dizolvarea coman
damentului Națiunilor Unite, retra
gerea tuturor trupelor străine stațio
nate in Coreea de sud sub drapelul 
Națiunilor Unite și înlocuirea acor
dului de armistițiu printr-un acord 
de pace. Reunificarea Coreei — se 
arată în declarație — trebuie reali
zată de poporul coreean însuși, fără 
nici un amestec Străin, in cadrul unei 
adunări naționale care întrunește 
voința întregii națiuni, conform celor 
trei principii enunțate în declarația 
comună a Nordului și Sudului — 
independență, reunificare pașnică și 
marea unitate națională.

în încheierea prezentării declara
ției. ambasadorul R.P.D. Coreene 
a relevat că guvernul țăjrii sale 
își exprimă convingerea că guver
nele tuturor țărilor și popoarele 
iubitoare de pace vor susține activ 
poziția justă a poporului coreean de 
reunificare independentă și pașnică a 
țării.

Ambasadorul R.P.D. Coreene a 
răspuns apoi la întrebările puse de 
ziariști. (Agerpres)

prilej, ambasadorul Pak 
a prezentat Declarația 

Republicii Populare De

Ion HERȚEG

BUNA GOSPODĂRIRE A LEMNULUI

preocupare permanentă a întregului colectiv
Sînt 16 ani de cind Ia Iași a în

ceput să funcționeze o nouă fabrică 
de mobilă. încă din mimu| 
activitate, aceasta unitate, adunmd-i 
vestiții meșteri manuali de mobilă 
ieșeni, care s-au obișnuit repede cu 
utilajele și mașinile moderne ale în
treprinderii, s-a impus ca o mare 
producătoare de mobilă de bună ca
litate. An de an, au fost aduse îm
bunătățiri substanțiale procesului de 
fabricație și organizării muncii, in
cit producția de mobilă corp a cres
cut considerabil. Totodată, profilul 
unității s-a dezvoltat prin fabricarea 
mobilei stil și curbate. Se realizează 
astfel peste 150 piese de mobilier — 
mobilă modernă, multifuncțională, 
mobilier modulat, mobilier rustic 
românesc, francez, german, mobilier 
de epocă, mobilă curbată, mobilă 
stil și mobilă de artă, divers mobi
lier mic.

Fiind prezentată la expozițiile și 
tîrgurile interne și internaționale din 
ultimii ani, mobila de Iași a început 
să fie tot mai mult apreciată, fapt 
ce a făcut să crească producția la 
export pină la un procent însemnat 
din totalul volumului de mobilă rea
lizat de I.P.L. Iași. Cerințe tot mai 
mari pentru „mobila de Iași“ sînt din 
partea U.R.S.S., Olandei, Cehoslova
ciei, Angliei, Iugoslaviei. Suediei, Un
gariei, S.U.A. și a multor altor țări 
din Europa, America și. Asia,

Pentru a satisface aceste cerințe, 
producătorii de mobilă ieșeni au 
căutat să utilizeze și alte materiale 
ce inlocuiesc lemnul și ridică nivelul 
estetic al mobijei. Astfel, se folo
sesc plăcile de faianța, masele plas
tice și hîrtia ca înlocuitori de furnir 
pentru părțile nevizibile ale panouri
lor, înlocuitori de mase plastice pen
tru minere, suporți ș.a. Acestea se 
armonizează plăcut cu lemnul natur, 
cu furnirurile de nuc și exotice.

în ce constă tehnologia folosirii 
înlocuitorilor de lemn și cu ce re
zultate se prezintă fabrica in acest 
prim an al cincinalului revoluției 
tehnico-științifice ? — l-am întrebat 
pe ing. Petre Necula, directorul în
treprinderii.

— în primul rînd trebuie să pre
cizez că a fost stimulată gindirea 
tehnică a colectivului nostru de 
creație și de prototipuri, a tuturor 
lucrătorilor din producție. S-au pro
pus soluții ingenioase, s-a adoptat o 
tehnologie nouă, mal întâi pentru 
croirea combinată a pieselor si exe
cuția la dimensiuni fixe, incit s-au 
înlăturat mult, pierderile de lemn la 
aceste operații. Apoi s-au aplicat 
metodele .noi de folosire a înlocuito
rilor, asigurindu-se în acest sens în
zestrări noi, moderne cu utilaje și 
mașini de mare randament. Prin 
aceste acțiuni, folosind înlocuitorii, 
economisim peste 5 OGG mc lemn pe 
an. Nu sînt economist, dar m-am 
obișnuit să analizez rezultatele noas
tre la milionul de lei producție- 
marfă. Din acest punct de vedere, 
satisfacția realizărilor este mare, de
oarece ne înscriem în consumurile 
de lemn cele mai scăzute obținute 
pe sector, iar unele sint apropiate de

consumurile cele mai economicoase 
obținute de țările avansate în tehno
logii de aplicare a înlocuitorilor.

'•—’Ap ‘luat’ măsuri $T in fdfemeniul 
valorificării superioare a'deșeurilor ?

— Da. Am construit în cadrul’ în
treprinderii o mare fabrică de plăci 
aglomerate din lemn, pe care recent 
am dat-o în funcțiune. Utilizăm în 
fabrică drept materie primă toate de- 
șeurile, talașul și o parte din rume
guș care înainte se vindeau ca lemn 
de foc cu un preț derizoriu. Acum 
valorificăm superior această materie 
primă în cantitate de peste 5 000 tone 
anual. Tot in scopul valorificării mai 
bune a masei lemnoase am trecut,

înamte consumau un mare volum de 
manoperă. Am obținut de pe acum 
o apreciabilă creștere a productivi
tății fizice la. 1 000 lei producție, iar

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu. a adresat o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor exter
ne al Republicii Italiene, Arnaldo 
Forlani, cu ocazia numirii sale in 
această funcție.

★
Cu ocazia împlinirii a 15 ani de 

la stabilirea relațiilor diplomatice 
între Republica Socialistă România și 
Republica Ghana, ministrul afaceri
lor externe, George 
transmis o telegramă 
ministrului de externe 
nel Roger J. A. Felii.

★
Miercuri dimineață, Ahmed Samih 

Talaat. ministrul justiției al Republi
cii Arabe Egipt, care a efectuat o 
vizită în România în fruntea unei 
delegații de juriști egipteni, a pără
sit Capitala.

în ultima pârte a șederii în tara 
noastră, delegația a vizitat litoralul,

Macovescu, a 
de felicitare 
ghanez, colo-

i consumul de lemn indusțrt^t^^a, ■p.-preotmi sisohîftcttw social-eeonomipe 
' sebi lemn de stejar, a scăzut de la 187 județul Constanța.

cinema
Melodiile cartierului : PATRIA

— 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Cîntecul colonadelor : ARTA — 
15,30.
• întoarcerea lui Magellan: AR
TA. — 17,45; 20.

Cei mai frumoși ani : GRĂDI
NA ARTA — 20.
• Filiera II : SCALA — 8.30; 11;
13.30: 16: 18.30; 21. GRADINA DI
NAMO — 20, BUCUREȘTI — 8,45; 
11; 13,15: 16; 18.15; 20.30, la gră
dină — 20.
• Pisicile aristocrate : CAPITOL
— 9,45; 11;45; 14; 16,15; 18,30; 20.30,

Din experiența 
întreprinderii 
de prelucrare 

a lemnului din Iași

recent, Ia proiectarea, contractarea și 
executarea în serie a micului mobi
lier pentru grădinițe și școli, mini- 
seturi de mobilă de sufragerii și bu
cătării, de birouri, biblioteci ș.a„ a- 
cestea reprezentînd 25 la sută din to
talul producției noastre. Se pun în 
valoare astfel resturile de mate
rial lemnos. dintre cele mai mici, 
care rezultă 
prin aceasta 
achiziționăm 
subscurtă de
o Importantă rezervă de material din 
economia forestieră.

— Veți persevera pe linia extin
derii înlocuitorilor de lemn, și in ce 
domenii ?

— în acest an este prevăzută 
ceperea organizării unei secții 
masă plastică, singura de acest 
din sectorul fabricației mobilei 
țara noastră. Odată, realizată această 
secție, vom produce pe scară in
dustrială. atit pentru cerințele pro
prii. cit și pentru alte unități, peste 
800 tone piese din mase plastice, con
cretizate in ornamente, accesorii și 
elemente de mobilier.

— Ce alte procedee veți mai aplica 
pentru reducerea continuă a consu
murilor de lemn ?

— Vom extinde tehnologiile moder
ne la fabricarea mobilei Stil și de 
artă, între care mecanizarea unor 
operații. de sculptură, intarsii și or
namente, introduse de curînd. și care

de la croiri. Totodată, 
avem posibilitatea să 
și cherestea scurtă și 
la furnizori, fructificînd

în- 
de 
fel 
în

mc la un milion lei producție la 111 
mc. Și. evident, nu ne vom opri aici. 
Folosim procedee moderne de uscare 
a semifabricatelor pe instalații de 
uscare în vid, date nu de mult în 
funcțiune. In acest fel economisim 
și cantități Însemnate de energie, al 
cărui consum este redus acum cu 50 
la sută față de cantitatea utilizată 
la uscarea cu instalații clasice.

Intensificăm apoi acțiunea de mo
dernizare a tehnologiilor, produselor 
și utilajelor, care a determinat ca 
valoarea producției la un leu fonduri 
fixe și pe mp de suprafață lemnoasă 
să se dubleze în ultimii ani. iar va
loarea produselor obținute dintr-un 
metru cub de masă lemnoasă sa a- 
tingă valori intre 5 000—6 OGO lei Ia 
mobila modernă și peste 12 000 lei 
la mobila stil și de artă. Cit privește 
acțiunea de modernizare a utilajelor, 
spre exemplu, am introdus, pentru 
sporirea calității, mașina de superfi- 
nisat. Ea dă rezultate foarte bune, 
nemaifiind nevoie de retușuri. Am a- 
dus apoi modificări la mașina de fre
zat normal și la circuitul dublu de 
scurtat, mărind astfel viteza de lucru 
încă o dată pe cit prevăd parametrii 
proiectați. Ntf preocupăm și de econo
misirea lacului, realizînd o instalație 
de imersie la fabrica de mobilă 
curbată. Cu ajutorul acesteia se re
duce consumul de lac cu peste 25 la 
sută la piesele imersate. față de cele 
pulverizate.

Ca rezultat al tuturor acestor mă
suri. colectivul de la I.P.L. Iași a e- 
conomisit, în primul semestru din a- 
cest an, peste 200 mc cherestea și în
semnate cantități de combustibili 
convenționali, precum și 1 280 giga- 
calorii. Totodată, au fost obținute 
economii de materiale in valoare de 
220 006 lei, economii la total preț de 
cost de 300 000 lei. acestea fiind con
cretizate in final în beneficii de 
310 000 lei peste prevederile de plan. 
După cum se vede, gîndlrea tehnică 
înaintată, spiritul de bun gospodar 
găsesc un tot mai larg teren de afir
mare la I.P.L. Iași, întregul colectiv 
depunind în acest sens eforturi sus
ținute care sînt, zi de, zi. încununate 
de succese îmbucurătoare.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Emil Ni- 
colcioiu. ministrul justiției.

Au fost prezenți Hassan Daoud, 
ambasadorul Republicii Arabe Egipt 
la București, și membri ai amba
sadei. (Agerpres)

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 11 AUGUST 1976
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI. : 

1 552 744 lei din care 780 915 lei re
port.

Extragerea I : 35 29 40 34 8 38
Extragerea a Il-a : 44 24 33 23 7

tv

16,00

PROGRAMUL I

Matineu de vacanță ; Păpușa Nod
dy (V).
Curs de limba germană.
Telex.

16.30
17,00
17,05 Pentru timpul dv. liber vă reco

mandam...
17.20 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto.
17.30 Din țările socialiste.
17,40 „La izvoare Blstrițene".
18.20 Atenție la... neatenție 1 Ediție spe-

Manole CORCACI 
corespondentul „Scînteii"

Timpul probabil pentru zilele de 13, 
14 șl 15 august. In țară : In prima par
te a intervalului, vremea va fi In ge
neral instabilă, Îndeosebi tn sudul și 
estul țării, precum Și In zonele de deal 
și de munte, unde cerul va prezenta 
înnorări mai accentuate și vor cădea

ploi, care vor avea și caracter de a- 
versă, însoțite de descărcări electrice. 
Apoi vre.nea se va ameliora, iar ploi
le vor deveni lpfcale, semnalindu-se În
deosebi după-amlază. Vlnt moderat. 
Temperatura minimă va fi cuprinsă 
între 8 și 18 grade. Iar cea maximă In
tre 20 și 30 de grade. T.a București: în 
prima parte a intervalului cerul va 
prezenta înnorări accentuate și tempo
rar va ploua, apoi vremea se va ame
liora. Vint moderat, temperatura ușor 
variabilă.

la grădină — 20. EFORIE — 9,30; 
11 30: 13.45; 16; 18,15: 20.15, FA
VORIT — 9,15: 11,30; 13,45; 16;
18,15: 20.30.

Muntele ascuns : FLOREASCA
— 15,30; 18; 20.15.
• Program dc desene animate : 
DOINA — 9,30: 11,15; 16,30; 18,15» 
COSMOS — 14,30: 16.30.
• Călătorie în Anglia : DOINA
— 13; 14.45: 20.

Dincolo de pod : COSMOS — 
18,30; 20.30’.
• Călărețul cu eșarfă albă : CA
SA FILMULUI — 10: 12: 14; 16;
18: 20. LIRA — 16: 18.15, la gră
dină — 20.30.
q Noi aventuri cu Tom și Jerry : 
CENTRAL — 10; 12; 14. PACEA
— 14.30:16 30.
• Orășenii : CENTRAL — 16;
18,15: 20,30.

• Orașul văzut de sus : BUCEGI 
— 16: 18.
• Amorul vrăjitor : GRĂDINA 
BUCEGI — 20.
a- Luptătorul din New Orleans : 
LUCEAFĂRUL - 9; 11,15; 13,30;
16; 18,15; 20.30. FESTIVAL — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18.30; 20.45, la gră
dină — 19.45, PARC HOTEL — 20. 
O Romanță pentru o coroană : 
EXCELSIOR — 9; 11,15: 13,30; 16: 
18,15; 20,30, VICTORIA — 9,15;
11.30; 13,45; 16: 18.15; 20.30. GRĂ
DINA LUCEAFĂRUL — 20.
• Doi bărbați ies la raport : BU- 
ZEȘTT — 9; 11,15; 13.30: 16; 18.15.
• Haiducii : COTROCENI — 10: 
12; 14; 16; 18; 20.
• Comisarul Piedone la Hong-
Kong : FEROVIAR — 8.30; 11;
13,30; 16, 18; 21. MELODIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30, MO

FUNERALIILE TOVARĂȘULUI GHEORGHE STOICA >
ideologiei marxiste, Gheorghe Stoica 
a participat la lucrările Congresului 
din mai 1921, care a consfințit trans
formarea partidului 
partid comunist. Ca 
Partidului Comunist 
rui militant înflăcăra 
făcut întotdeauna în mod exemplar 
datoria, luptând neobosit, cu toată 
hotărîrea. pentru interesele vitale ale 
poporului.

în anii grei ai ilegalității, tovarășul 
Gheorghe Stoica a participat activ la 
marile bătălii purtate de clasa mun
citoare, de masele populare împotri
va exploatării burgh ezo-moșierești, 
s-a afirmat ca un militant înflăcă
rat și luptător neînfricat împotriva 
exploatării burghezo-moșierești. a 
fascismului, pentru cucerirea drep
turilor democratice, pentru triumful 
Ideilor independenței și suveranității 
patriei. F.1 și-a adus permanent o 
contribuție activă la întărirea și creș
terea prestigiului și influentei parti
dului în mase. împreună cu alți mi
litând comuniști si antifasciști ro
mâni, tovarășul Gheorghe Stoica a 
participat pe pămîntal spaniol, în ca
drul brigăzilor Internationale, la lup
ta de apărare a Spaniei revoluționa
re. în anii celui de-al doilea război 
mondial, el s-a aflat în primele rîn- 
durl ale luptei organizate și conduse 
de partid împotriva fascismului, par- 
ticipind neînfricat la această luptă 
pînă la victoria finală asupra Ger
maniei hitleriste.

După eliberarea tării, în anii so
cialismului, conducerea partidului i-a 
încredințat tovarășului Gheorghe 
Stoica funcții de înaltă răspundere 
politică pe linie de partid, de stat 
și in organizațiile obștești, pe care 
le-a îndeplinit cu întregul său devo
tament și adînca sa pasiune revolu
ționară. adueîndu-și o contribuție de 
seamă la elaborarea și înfăptuirea 
politicii de construire a socialismului 
în tara noastră.

Subliniind stima și prețuirea con
ducerii partidului pentru îndelungata 
activitate pe care a desfășurat-o to
varășul Gheorghe Stoica în slujba 
nobilelor Idealuri ale libertății și in
dependenței patriei, a dezvoltării 
României pe calea socialismului, vor
bitorul a spus : îndeplinind in mod 
exemplar, cu întreaga sa conștiința 
revoluționară, sarcinile de înaltă răs
pundere în conducerea partidului și 
statolui. promotor consecvent al prin
cipiilor nobile ale socialismului, to
varășul Gheorghe Stoica a fost un 
comunist generos, un patriot înflă
cărat, un militant de seamă al miș
cării democratice și revoluționare, al 
solidarității internaționaliste cu țările 
socialiste, cu forțele progresiste și 
democratice din întreaga lume.

Pentru modul in care a luptat și 
a slujit interesele vitale ale partidu
lui și poporului nostru, tovarășul 
Gheorghe, Stoica rămîne de-a pururi 
un exemplu strălucit de militant re
voluționar pentru înfăptuirea politi
cii interne si externe a partidului și 
statului nostru.

Din partea Comitetului Central al 
partidului, a Marii Adunări Națio
nale și Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, aducem în 
aceste clipe dureroase ultimul oma
giu tovarășului Gheorghe Stoica.

Luînd cuvîntul, tovarășul Constan
tin Pirvulescu, vechi militant al miș
cării comuniste și muncitorești, a 
spus f Atras de forța ideilor comu
niste. convins de adevărul lor și îm- 
pins de dorința de, a-se .pune în sluj" 
ba idealurilor de libertate, progres 
și pace ale poporului nostru, 
Gheorghe Stoica S-a încadrat încă 
din- adolescentă în mișcarea munci
torească și revoluționară din Româ
nia, viața sa fiind legată de multe 
momente memorabile din istoria pa
triei si partidului nostru.

în condițiile luptei desfășurate în 
adîncă ilegalitate de Partidul Comu
nist Român împotriva exploatării 
burghezp-moșierești. a reactiunii in
terne și dominației străine. împotri
va fascismului, ca și în perioada 
eroicelor lupte ale ceferiștilor si pe
troliștilor din ianuarje-februarie 1933, 
Gheorghe Stoica a participat ca un

Miercuri. 11 august, au avut loc în 
Capitală funeraliile tovarășului 
Gheorghe Stoica, fiu credincios al 
partidului și țării, vechi militant al 
mișcării comuniste Si muncitorești 
revoluționare, luptător devotat pen
tru cauza socialismului, pentru înflo
rirea patriei noastre.

Sicriul cu corpul neînsuflețit al to
varășului Gheorghe Stoica a fost 
depus pe un catafalc in holul Marii 
Adunări Naționale.

în jurul catafalcului se aflau depu
se coroane de flori din partea secre
tarului general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, din partea Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, Comisiei Centrale de Revi
zie. Marii Adunări Naționale, Consi
liului de Stat, Comitetului municipal 
București al P.C.R., Comitetului ju
dețean Ilfov al P.C.R.. Comitetului 
foștilor luptători antifasciști. Au fost 
depuse coroane de flori din partea 
familiei defunctului.

Pe un panou îndoliat se afla por
tretul defunctului, încadrat în dra
pele roșii și tricolore cernite. Pe 
perne purpurii erau așezate înalte 
ordine și medalii ce i-au fost confe
rite pentru meritele sale deosebite in 
activitatea ' închinată partidului și 
tarii.

în semn de profund omagiu, din 
ultimele gărzi la catafalc au făcut 
parte membri și membri supleanți ai 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., secretari ai C.C. al P.C.R., 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat, membri ai comisiei de 
partid și de stat pentru organizarea 
funeraliilor. în cursul dimineții au 
făcut de gardă vechi mllitanți ai miș
cării muncitorești și revoluționare din 
tara noastră, deputati în Marea Adu
nare Națională, activiști de partid și 
de stat, reprezentanți ai unor insti
tuții centrale și organizații obștești.

Sicriul, acoperit cu steagul roșu al 
partidului și drapelul tricolor al pa
triei, este depus apoi pe un cata
falc, pe platoul din fata Palatului 
Marii Adunări Naționale, unde a 
avut loc mitingul de doliu. O compa
nie militară cu drapel îndoliat a pre
zentat onorul. Fanfara a intonat 
marșul funebru.

La mitingul de doliu au luat parte 
membri și membri supleanți 
miletului Politic Executiv al 
P.C.R., secretari ai C.C. al 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
liului de Stat, membrii comisiei de 
partid și de stat pentru organizarea 
funeraliilor, vechi militanti ai mișcă
rii muncitorești și revoluționare din 
patria noastră, deputati in M.A.N., 
membri ai familiei celui dispărut. 
Au participat, de asemenea, repre
zentanți ai unor instituții centrale și 
organizații obștești, oameni ai mun
cii din Capitală.

A luat cuvîntul tovarășul Ștefan 
Voitec, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Stat, care 
a spus, între altele : Stăpîniți de 
emoție și profundă durere, in aceste 
momente ne despărțim pentru tot
deauna de iubitul nostru tovarăș de 
luptă Gheorghe Stoica, președintele 
Comisiei Centrale de Revizie, mem
bru al Consiliului de Stat, deputat in 
Marea. Adunare Națională, vechi mi- 
litant al mișcării comuniste și mun- !

țara 1

socialist în
membru al

Român, al că-
it a fost, și-a

al Co- 
C.C. al 
P.C.R., 
Consi-

litant al mișcării comuniste și 
citorești revoluționare din 
noastră.

Fiu devotat și credincios al 
muncitoare, Gheorghe Stoica s-a în
cadrat din fragedă. tinerețe în rîn
durile mișcării socialiste și muncito
rești, fapt care a influențat întreaga 
sa activitate. El s-a identificat deplin 
cu interesele și năzuințele majore ale 
poporului muncitor, și-a dăruit cu 
generozitate, de-a lungul întregii sale 
vieți, toată puterea de muncă luptei 
revoluționare împotriva exploatării 
și nedreptăților sociale, pentru trium
ful cauzei socialismului, 'și comunis
mului in patria noastră.

Alături de ceilalți militant! ai miș
cării muncitorești și revoluționare, 
animat de ideile transformatoare ale

clasei

militant activ al partidului, luptând 
pentru cauza celor ce muncesc, pen
tru drepturi democratice, pentru in
dependentă și suveranitate națională. 
La fel ca multi alti comuniști, el a 
înfruntat cu demnitate si curai per
secuțiile și teroarea polițienească, re
gimul greu din închisori, actionînd 
cu fermitate pentru înfăptuirea liniei 
partidului, pentru întărirea unității 
acestuia și a clasei muncitoare.

După 23 August 1944, cind partidul 
a mobilizat toate forțele poporului 
la lupta pentru înfăptuirea revolu
ției populare și construirea orindui- 
rii socialiste, Gheorghe Stoica a 
îndeplinit cu fermitate, pasiune re
voluționară și cu un înalt simț 
datoriei sarcinile de răspundere 
i-au fost încredințate.

In persoana lui Gheorghe Stoica 
— a spus în încheiere vorbitorul — 
pierdem pe unul din cei mai devotați 
fii ai patriei, ai clasei noastre mun
citoare. cărora le-a închinat întrea
ga sa viață.

La mitingul de doliu a vorbit apoi 
tovarășul Ion Dincă, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului municipal București al 
P.C.R., care a arătat : Vechi activist 
al mișcării muncitorești din Româ
nia, în rîndurile căreia a intrat încă 
de la frageda vîrstă de 14 ani, cind 
a început să lucreze ca ucenic la una 
din întreprinderile bucureștene, 
Gheorghe Stoica s-a identificat, in 
permanentă, cu interesele vitale și 
aspirațiile nobile ale clasei munci
toare, ale poporului muncitor, și-a 
dăruit întreaga sa viață luptei pen
tru socialism.

Evocînd apoi activitatea îndelunga
tă a tovarășului Gheorghe Stoica în 
rîndurile mișcării comuniste și mun
citorești din țara noastră, ale Parti
dului Comunist Român, vorbitorul a 
spus : După eliberarea patriei,
Gheorghe Stoica se încadrează în e- 
fortul general de construire a socia
lismului în România, ocupînd munci 
de răspundere în conducerea parti
dului, pe care le-a îndeplinit cu fer
mitate și pasiune revoluționară, fiind 
un militant activ pentru înfăptuirea 
politicii interne și externe a partidu
lui și statului nostru.

Noi, comuniștii, toți oamenii mun
cii din Capitală ne amintim cu sti
mă și considerație de activitatea pe 
care tovarășul Gheorghe Stoica a 
desfășurat-o în mai multe rînduri, in 
București, în diferite funcții de răs
pundere. Astfel, cu mulți ani înain
te, în vremea tinereții sale, a fost 
membru în Comitetul tineretului 
muncitoresc din București ; apoi a 
îndeplinit funcția de președinte al 
consiliului sindical județean și re
gional București. între anii 1950— 
1953, el s-a aflat în funcția de prim- 
secretar al Comitetului regional și 
orășenesc București al P.C.R. El a 
acționat întotdeauna cu profundă o- 
menie și înțelegere, a muncit cu pa
siune comunistă și înalt simț al da
toriei, avînd o contribuție de seamă 
la dezvoltarea economiei naționale și 
a culturii, a întregii noastre societăți 
socialiste.

Astăzi, cind cu durere ne despăr
țim de tine. tovarășe Gheorghe 
Stoica, cel mai frumos și înalt oma
giu pe care ți-1 aducem este munca 
noastră, a tuturor, pentru triumful 
idealurilor socialismului și comunis- 
muiiii, cărora le-ai închinat întreaga 
viată.

Mitingul de doliu ia sfîrșit. Carul 
mortuar, urmat de tovarăși din con
ducerea de partid și de stat prezenți 
la ceremonie, de membrii 
defunctului, de alți 
mitingul de doliu, se 
Monumentul eroilor 
libertatea poporului 
pentru socialism. Aici, o gardă mili
tară prezintă onorul. Este intonată 
Internaționala. Asistenta păstrează un 
moment de reculegere. Sicriul cu 
corpul neînsuflețit al tovarășului 
Gheorghe Stoica este coborît infr-una 
din criptele de la baza hemiciclului 
monumentului.

al 
ce

familiei 
participanți la 
îndreaptă spre 
luptei pentru 
și a patriei,

(Agerpres)

cială consacrată celui de-al iV-lea 
Concurs național al filmului de 
protecția muncii.

18,45 Universitatea TV.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Documentar TV : „lin domnitor 

strălucit — Mlhai Viteazul".
20.20 Ecran TV '76.
21,0-5
21.30
22,10

Cadran mondial.
Revista llterar-artistică TV.
24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Concertul extraordinar al orches
trei simfonice a Radiotelevlziunli.

21,55 Inscripții pe celuloid.

CRAIOVA: Se extinde comerțul stradal
în primele 7 luni ale acestui 

an, unitățile comerțului local de 
stat din județul Dolj au depășit 
planul de desfacere cu 20.2 mi
lioane lei, valoarea mărfurilor 
desfăcute către populație în a- 
ceastă perioadă fiind mai mare 
cu aproape 76 milioane lei decît 
în perioada similară a anului 
trecut. Printre măsurile care au 
determinat obținerea acestor re
zultate se numără și extinderea 
comerțului stradal — in special 
la Craiova.

— în acest an — ne spunea 
Ovidiu Răduicâ, directorul di
recției comerciale — s-au oi'ga- 
nizat încă două bazare — „Lip
scani" și „Buzești" — care, îm
preună cu bazarul „Craiovei", 
înființat anul trecut, se consti
tuie in artere comerciale puter
nice, bine aprovizionate și. fi
rește, mult solicitate. Numai în 
acest an s-au confecționat și 
amplasat încă 32 de tonete pen
tru diferite categorii de articole:

textile-încălțăminte, metalo-chi- 
mice, preparate de laborator ete. 
în acest fel au fost desconges
tionate unitățile comerciale — 
care acum sint mai puțin aglo
merate — deci s-au îmbunătățit 
condițiile de servire a cumpă
rătorilor. Faptul că in Craiova, 
mai ales în ultima perioadă, s-a 
extins și perfecționat comerțul 
stradal a condus la organizarea, 
pe această temă, a unui fruc
tuos schimb de experiență cu or
ganele comerciale din celelalte 
județe ale Olteniei. De unde și 
preocupările actuale pentru ex
tinderea comerțului stradal și 
în sectorul de alimentație publi
că atît în zona centrală a o- 
rașului, cit și pe arterele mai 
circulate de la periferie. Conco
mitent, in vederea mai bunei a- 
provizionări a 
asigurat din 
marfă necesar 
grafice zilnice 
pe sectoare și 
lae Băbălău).

populației. s-a 
timp fondul de 

și s-au stabilit 
de aprovizionare 
magazine. (Nico-

în dezvoltarea județului Galați?
(Urmare din pag. I)
mai remarcabil al politicii Partidului 
Comunist Român de industrializare 
a județului Galați este tocmai faptul 
că în acest an numărul celor anga
jați permanent în unitățile econo
mice este net sporit ; ei au condiții 
de muncă bune, o retribuție în con
tinuă creștere, o existență sigură și 
demnă.

Ce ilustrare mai evidentă a îmbu
nătățirilor pe care le-a cunoscut ni
velul de trai și de civilizație al oame
nilor poate fi decîit faptul că. în jude
țul nostru, in ultimul sfert de secol 
s-au construit peste 43 de mii apar
tamente destinate unui număr de 
oameni dublu cit populația munici
piului Galați de după război ! 
întrucît desfacerile de mărfuri 
mai ales ale celor de folosință 
delungată — constituie astăzi un
dicta grăitor al sporului de bună
stare. să amintim și noi că în ulti
mul deceniu volumul total al yinză- 
rilor de mărfuri în județ s-a dublat, 
desfacerea televizoarelor crescind de 
trei ori, a mobilei de peste două ori 
și ă frigiderelor de aproape două ori.

Deosebit de semnificativ Dentru 
fizionomia socio-culturală a acestor 
meleaguri este uriașul aflux al oa
menilor spre învățătură, spre lumi
nile științei, tehnicii, artei și cul
turii. Neîndoielnic că, la fel de 
mîndri ca de otelul șl navele pe care 
le produc, sînt gălățenii și pentru 
faptul că aproape 150 de mii de 
copii și tineri învață în felurite tor-

Și

în- 
in-

DERN — 8.30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, la grădină — 20.
• Prietenii mei, elefanții : FE
RENTARI. — 10.30; 16; 19.

Instanța amină pronunțarea : 
FLACĂRA — 15.30; 18; 20.
• Operațiunea „Monstrul** : LU
MINA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 
20,15.
• Două bunici pentru o vacanță: 
FLAMURA - 9.
($> Texas, dincolo de rîu : FLA
MURA - 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20. 
AURORA — 9: 11,15; 13 30; 15,45; 
18: 20, la grădină — 20.15, TOMIS
— 9: 11,15: 13,30; 16; 18.15; 20,30, 
la grădină — 20.
• Circ în circ : TIMPURI NOI
- 9: 12; 15,15; 19, VOLGA — 9.30; 
12,30: 16; 19.
• Papiljon : MIORIȚA — 9; 12,15; 
16; 19,15, GIULEȘTI — 10; 16; 19.

• Capriciile Măriei : GLORIA — 
9: 11; 13; 15; 17,15; 19,30, GRA
DINA TITAN — 20,30.
• Cursa grea : DACIA — 9;
11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,15.
• Evadarea : DRUMUL SĂRII — 
15.30; 18; 20.15.
• Contele de Monte Cristo: GRI- 
VIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Zidul: MOȘILOR — 15,30; 18;
20.
• B. D. intră in acțiune : GRĂ
DINA MOȘILOR — 20.
•• Aventurile celor trei muzi
canți : POPULAR — 16; 18; 20.
• Elixirul tinereții : MUNCA — 
13,45; 18; 20.15.

Conversația: VIITORUL —15,30; 
18; 20.15.
• Misiune primejdioasă : PACEA 
— 18,30; 20.30.

• Explozia : UNIREA — 16; 18,
la grădină — 20.
• Mihai Viteazul : RAHOVA — 
16,30.
• Frați de cruce : PROGRESUL 
— 15,30; 17,45; 20.

Cavalerii teutoni : VITAN — 
15; 18. la grădină — 20.
• Casa de la miezul nopții : 
CRÎNGAȘI — 17.

teatre

lat al culturii muzicale românești" 
— 19.
•' Opera Română : Bărbierul din 
Sevilla — 19.
• Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Clșmiglu) : Spectacol 
de sunet și lumină „Sint suflet in 
sufletul neamului meu" — 20,30.
• Teatrul Giuleștl (la Muzeul de 
istorie al Republicii Socialiste 
România, sala columnei) : Spec
tacol audiovizual „De Ia străbuni 
pină Ia tine" — 11; 12.

maipomenlt — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Frumoasă ești, mlndră 
țară — 18.30.

•< Teatrul evreiesc de stat: Di- 
buk — 20.
• Teatrul satirlc-muzical ,,c. T fi
nașe" (grădina Boema) ; E ne-

• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Spectacol de 
sunet și lumină „Ateneul — pa

me de învățămînt — de la preșco
lari la stadenți — iar dacă acestora 
le adăugăm și adulții. care frecven
tează învătămîntal de stat seral si 
fără frecventă. învătămintul de 
partid și politic de masă, universi
tățile populare etc. rezultă că. din 
doi locuitori ai județului, unul se 
instruiește în mod organizat. Faptul 
că Galațiul a ajuns astăzi să fie în
zestrat cu o universitate avind trei 
facultăți și peste 4 300 de studenți, 
cu două teatre Si o casă de cultură 
a sindicatelor, că in județ funcțio
nează patru muzee, cinci case de 
cultură, 92 cămine culturale, la ale 
căror manifestări au participat anul 
trecut 7,5 milioane spectatori, de
monstrează rezultatele de netăgăduit 
ale prefacerilor economico-sociale pe 
planul edificării noii spiritualități 
comuniste, al modelării conștiinței 
revoluționare a oamenilor muncii.

Pentru organizația de partid a ju
dețului — călăuzită în întreaga sa 
activitate de istoricele hotăriri ale 
Congresului âl XI-lea al partidului, 
de luminoasele îndrumări cuprinse 
în documentele recentului Congres 
al educației politice și al culturii 
socialiste și îndeosebi in expunerea 
secretarului general al partidului la 
congres, ’ precum și de prețioasele 
orientări și indicații primite nemij
locit de la tovarășul Nicolae 
Ceausescu în cursul ultimei sale vi
zite la Galați — educarea omului 
nou, constructor conștient al socia
lismului și comunismului, forjarea 
de caractere înaintate, însuflețite de 
înaltele idealuri patriotice și revo
luționare ale Partidului Comunist 
Român reprezintă calea cea mai 
sigură de mobilizare a maselor largi 
de oameni ai muncii, de antrenare 
a tuturor energiilor și capacităților 
lor creatoare la Înfăptuirea si depă
șirea sarcinilor prevăzute de actualul 

■ cincinal.
înalta conștiință civică a gălâte- 

nilor — materializată, printre altele, 
în îndeplinirea cincinalului trecut 
înainte de termen, în realizarea pe 
primele sase luni ale anului 1976 a 
unei productii-marfă suplimentare 
de 224,8 milioane lei — se va do
vedi. sîntem siguri, și în noul cin
cinal la înălțimea importantelor in
vestiții materiale ce ne-au fost in 
continuare alocate, a însufletitoare- 
lor obiective pe care le avem de 
înfăptuit
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!FAPTUL 
| DIVERS
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Excelenței Sale
Domnului MOKTAR OULD DADDAH

Președintele Republicii Islamice Mauritania
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de om
Ori de citț ori vine vorba 

despre șefut de'brigadă Vespa
sian Cătană de la mina Vulcan, 
ortacii din Valea Jiului, zgîr- 
ciți la vorbă, dar aprigi la trea
bă, spun doar atit : „Cătană ? 
Cătană e un munte de om". O 
fi oar.e Cătdnă atit de voinic, 
cit un munte 7 La înfățișare — 
ba ; la fapte — da ! Pentru că, 
intr-adevăr, faptele lui Cătană 
și ale ortacilor lui poartă in ele 
ceva din tăria și imensitatea 
masivelor muntoase care străju
iesc frumoasa Vale a Jiului, de 
unde scot la lumină „munți" de 
cărbune.. O cifră : , în cincinalul 
trecut, Cătană și ortacii lui au 
extras peste plan mai mult de 
110 milioane kilograme de căr
bune, reprezentind un record 
pe toată Valea Jiului. Iar in 
1976... In 1976 Cătană și ortacii 
lui s-au întrecut pe ei înșiși. 
Că pe alții i-au întrecut de 
mult...

Biletul
de tren

„Vă rog să mă iertați că vă 
scriu cu intirziere, dar nu prea 
știam cum s-o fac. întimplarea 
pe care v-o istorisesc s-a pe
trecut pe litoral, în acele zile 
— aș zice eu, istorice pentru 
sportul nostru — în care feno
menala noastră Nadia Comăneci 
obținuse 'acea nemaipomenită' 
serie de zece și titlul de campi
oană absolută. Am stat la uii 
televizor, într-o înghesuială in
fernală, pină la închiderea edi
ției, iar după aceea, -de atîta 
mindrie și bucurie, nici , unul 
dintre cei prezenți n-a mai li
pit geană de geană, porțiunea 
noastră de litoral transformîn- 
du-se îritr-o feerică sărbătoare, 
în aceste1 condiții, mi-am pier
dut și actele, și banii, și car
tela de masă. Sincer să fiu, cel 
mai mult îmi părea, rău că 
pierdusem și biletul de tren de 
întoarcere acasă. Aflîndu-mă în 
stația_ de autobuze Băi 
din “* ■ 
gat 
V1, nul 
care . .. ..
actele, și biletul de tren. Mă 
recunoscuse după poza din bu
letin. Aș dori să-i mulțumesc 
Și pe această cale, din 
inima". Semnează : I.

, stantin, str. Mașina de 
. nr. B, Buctg-^^v;., .

urrrsonrsbAlo, 
se-aude ?

Reci 
Eforie Sud, mă aud stri
de vînzătoarea Gheorghi- 
Borcan, de la magazi- 

cu articole de plajă, 
mi-a înmînat și banii,.. și

toată 
Con-, 
pîine

i “ioîiot ia rr 
ws ăi

casa
7

Salu

— Alo, Salubritatea 7
— Greșeală ! Aici este 

Georgescu.
— Alo, casa de cultură
— Greșeală. Aici este 

britatea...
Asemenea dialoguri pot fi au

zite, de la o vreme, tot mai des, 
pe rețeaua telefonică din Cra
iova. Multe dintre numerele in
dicate in cartea de telefon, ti
părită cu vreo patru ani in ur
mă, nu mai corespund. întreba
re : cit va mai dura harababu
ra ? Răspunsul primit : inci 
vreo doi ani (așa că, mult u 
fost, destul a rămas), pînă s-or 
pune la punct firele. Sau pină 
o intra cine trebuie pe... fir. 
Cine anume ? Un moment, să 
sunăm la „Serviciul de întreți
nere telecomunicații", adică la 
telefoane :

e — Alo ? Serviciul de întregi
re telecomunicații ?

— Greșeală !. De doi ani nu 
• mai răspunde la acest număr...

Cîne-1
întîlneste* 
pe Tudorel

Se numește Carabăț Tudorel.
Are 9 ani și 
strada Galați, 
apartamentul 30. A plecat de 
acasă să se joace cu alți copii 
de virsta lui și, de cîteva zile, 
nu s-a mai întors. Tudorel este 

■ un băiețel brunet, slăbuț, cu 
ochi verzi. Este îmbrăcat cu o 
cămașă galbenă și pantalonași 
scurți, tot galbeni. Părinții roa
gă pe cei care îl intilnesc sau 
știu ceva de Tudorel să-i îndru
me pașii spre casă.

este din Brăila, 
blocul I.S.C.I.P.,

Electricia
nul...
curentat

De la un timp, dintr-o tinără 
unitate industrială din Tulcea 
dispăreau peste noapte, de par
că le înghițea pămintul, tot fe
lul de piese necesare aparaturii 
de măsură și. control.

— Trebuie să fie un hoț prin
tre noi. Dacă pun mina pe el. 
am să-i ard o sfintă de bătaie 
să mă țină minte cit o trăi — 
spunea cu năduf Gheorghe An- 
ghelache, unui dintre electricie
nii de aici.

Au început cercetările și, cu 
cit avansau, cu atit mai mult 
Anghelache simțea că-l curen
tează fiorul pe șira spinării. 
Pentru că făptașul nu era altul 
decit Anghelache in persoană.

Nu știm dacă s-a ținut de cu- 
vînt, aplicindu-și sie însuși o 
„sfintă de bătaie", dar știm că 
instanța îi va aprecia cum 
cuvine fapta, astfel incit 
țină minte cit o trăi.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii'

te 
s-o

Este binecunoscut cu cită atenție, grijă deosebită și exigență prin
cipială se preocupă partidul nostru de primirea în rindurile sale a 
celor mai buni muncitori, țărani, intelectuali, bărbați și femei, oameni 
de toate viratele și profesiile. In acest context, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat in repetate rinduri necesitatea ca, odată cu 
sporirea exigenței Ia primirea de noi membri, să facem ca femeile — 
care în producție reprezintă peste 40 la sută din forța de muncă — 
să fie prezente și in partidul nostru cel puțin in aceeași proporție.

Cum se îndeplinește această indicație la Cluj-Napoca ? Consemnăm 
în cele ce urmează o seamă de 
din acest oraș.

constatări făcute în cîteva întreprinderi

...Sîntenj la. „Clujeana". în fața a- 
dunării generale — Ana Pavel, o fată 
cu ochi ageri și minte ascuțită, ve- 

'■ nită cu câțiva ani în urmă la oraș, de 
. prin părțile montane ale Belișului.

Din prezentarea făcută de către se
cretarul organizației de partid re- 

, zu'ltă că este o muncitoare fruntașă, 
harnică și disciplinată, absolventă a 
liceului seral ; a urmat cu succes 
cursurile învățămîntului politic 

. U.T.C., a îndeplinit foarte bine o se- 
. rie de sarcini politice. La întrebările 
participanților la adunare — unele 
destul de grele pentru virsta și ex
periența ei — Ana Pavel răspunde 
precis, frumos'și curgător, fapt ce-i 
convinge pe comuniști să voteze una
nim pentru primirea ei în partid. 
Urmează apoi momentul deosebit de 
emoționant al semnării angajamentu
lui solemn, încheiat cu felicitări și 
urări de noi succese in muncă și in 
viață.

...La comitetul de partid al între
prinderii asistăm la o ședință de 
confirmare a primirilor în partid ho- 

: tărite de adunările generale. Mem
brii comitetului discută cu Ana Ol
tean, Agneta Kovăcs, Ana Sav,. Au
relia Oprea,. Maria Iakob și cu încă 
vreo citeva tinere muncitoare. Toate 
se dovedesc bine pregătite pentru e- 
venimentul primirii in partid, mo
ment de viață crucial — atît de aș
teptat. In acea zi au fost confirmați 
aproape 30 de membri, din care trei 
sferturi au fost femei, mai precis ti
nere absolvente ale școlii profesio
nale. mijite ale liceului seral, iar al
tele in curs de terminare a studiilor 
liceale. Marea majoritate fac parte 
din. organele de. conducere ale U.T.C. 
— ceea ce explică în bună măsură 
temeinica lor pregătire politică 
ideologică.

Aici, la combinatul de pielărie 
încălțăminte. „Clujeana" . există

Și

Și 
o 

preocupare constantă pentru primirea 
în rindurile partidului a celor mai 
butii muncitori, ingineri, tehnicieni. 

.— Cu un an în urmă — spune to
varășul Miș Candit, secretarul comi

tetului de partid — a fost organizată 
o analiză a compoziției organizației 
noastre. La baza discuțiilor a stat 
un studiu făcut de comisia organiza
torică a comitetului nostru, care in- 
vestigase situația în fiecare secție, 
în fiecare atelier, ajungind, între

în partid ori cînd se dezbat proble
me de interes general. Sint invitate 
și la ședințe de activ unde se trans
mit sarcini pentru membrii de 
partid. Lectoratul cabinetului de ști
ințe sociale organizează cu tinerii ce 
urmează a fi primiți în partid discu
ții cu privire la calitatea de membru 
al P.C.R., la răspunderea și îndato
ririle ce revin comuniștilor în pro
ducție, în viața de toate zilele, în spi
ritul normelor eticii și echității so
cialiste. Toți tinerii sint încadrați in 
forme ale învățământului U.T.C. sau 
de partid. Periodic, membrii comite
tului de partid au întâlniri cu ei. Fie
cărui nou membru de partid i se dau 
sarcini concrete încă în adunarea ge
nerală de primire — sarcini despre

la Cluj-Napoca
altele, la concluzia că la unele locuri 
de muncă proporția membrilor de 
partid este destul de redusă. A rezul
tat că există posibilități reale — jus
tificate de calitățile 
a fi primiți în anii 
350 de membri din 
rilor, inginerilor și 
din care trei sferturi femei. Desigur, 
studiul nostru a fost strict orientativ, 
dar el ne-a ajutat să organizăm mai 
rațional munca, să cîntărim cu exi
gență calitățile profesionale, politice 
și etice ale celor ce solicită primirea' 
în partid. în primul semestru al anu
lui am primit peste 100 de noi mem
bri de partid, în majoritate femei..

— Concret, cum ați organizat mun
ca de primire in partid, mai ales a 
femeilor ?

— Faptul că în ultima vreme pre
domină cererile de primire în partid 
ale tovarășelor noastre de muncă ni 
se pare cu totul firesc ; ele sînt. nu-, 
mericește mai multe, crește continuu 
rolul lor in viata economică, politică 
și socială. în cadrul pregătirilor pen
tru intrarea în partid acordăm o a-, 
tenție deosebită organizațiilor U.T.C. 
pentru că, aș putea spune, acestea 
sint un nesecat izvor de cadre, 
organele de conducere ale U.T.C. 
fost promovate în majoritate fete 
nere. bine pregătite profesional 
politic. Pe acestea le invităm la 
dunările noastre, cu ocazia primirilor

oamenilor — de 
1975—1976 peste 
rindul muncito- 
tehnicienilor —

în 
au 
ti-
Și 
a-

a căror îndeplinire raportează la a- 
dunarea următoare. Membrii birou
lui comitetului de partid organizează 
trimestrial discuții cu noii membri de 
partid. Ultima temă a fost : „Calită
țile moral-politice și profesionale ale 
membrilor de partid".

...Nu intimplător am notat mai pe 
larg experiența de la „Clujeana". 
Pentru că, în alte întreprinderi din 
oraș, unde de asemenea majoritatea 
angajaților o constituie femeile — 
„Flacăra" sau „Napochim", de exem
plu — preocuparea de a pregăti 
muncitoarele să intre în partid, de 
a le promova pe cele mai destoinice 
comuniste. in organele de conducere, 
nu este la fe.1 de stăruitoare.

Am discutat această problemă și la 
comitetul municipal de partid, cu to
varășul secretar Costică Chirilâ :

— Ponderea femeilor în organizația 
noastră de partid se îmbunătățește 
de la un an la altul, de la o lună la 
alta, date fiind măsurile luate pen
tru a intensifica in acest sens munca 
politică și organizatorică. în momen
tul de față, din efectivul total al 
membrilor de partid din organizația 
municipală aproape 30 la sută sint 
femei. Unelle organizații de partid 
s-au ocupat în mod deosebit de a- 
cea-stă problemă. Ca urmare, la com
binatul de pielărie și încălțăminte 
„Clujeana", la întreprinderea de tri
cotaje „Someșul", întreprinderea de

porțelan etc. numărul femeilor pri
mite în partid a crescut mult și, o- 
dată cu aceasta, și promovarea lor 
în munci de conducere a procesului 
tehnologic de fabricație. în alte uni
tăți insă — cum sint întreprinderea 
de confecții „Flacăra", unitățile co
merciale și prestatoare de servicii — 
există unele neajunsuri din acest 
punct de vedere. Fără a face o cam
panie, în spiritul hotăririlor de 
partid, al Congresului educației poli
tice și al culturii socialiste, biroul 
comitetului municipal a luat o seamă 
de măsuri pentru îmbunătățirea a- 
cestei activități. Ele se referă, îndeo
sebi, la pregătirea politică și profe
sională a celor cu perspective de a 
fi primite in partid. O atenție deo
sebită se dă întreprinderilor mai noi, 
intrate în funcțiune acum un an, doi. 
Aici au fost trimiși, în sprijinul or
ganizațiilor de partid, activiști cu ex
periență. La întreprinderea de cera
mică fină pentru construcții, unde 
anul trecut au fost primite foarte pu
ține femei, din totalul de 15 noi 
membri de partid primiți în acest an 
opt sînt femei și se pregătesc să le 
urmeze alte 13 tovarășe. în fie
care unitate, birourile organizații
lor de bază susțin trimestrial discu
ții individuale cu cei ce și-au ma
nifestat dorința de a deveni mem
bri ai P.C.R., se fac expuneri în 
fața acestora. Iar semnarea angaja
mentului solemn este, intr-adevăr, 
un moment cu totul și cu totul deo
sebit în viața tinăruilui membru de 
partid, oare simte în același timp și 
onoarea ce 1 se face și răspunderile 
ce-i revin în calitate de comunist. 
După primirea în partid se urmă
rește cum se realizează profesional 
și politic noii comuniști, îndeosebi 
femeile.

...Procedîndu-se astfel, se asigură 
— așa cum prevăd hoțăririle Con
gresului al XI-lea — nu numai o 
sporire numerică a efectivului de 
femei in partid, ci și una calitativă, 
pe măsura creșterii rolului lor in ac
tivitatea profesională, politică și so
cială a țării noastre.

AI. MUREȘAN 
G. MITRO1

Istoria patriei-flacără vie a conștiinței socialiste
.Este cunoscută importan

ta pe care o are in școală 
studiul istoriei patriei. De 
cînd există școală în limba 
română, istoria patriei s-a 
numărat printre discipline- 
le.,.^ale, fundamenf 
aîgUgpiecț. J
leâg^ „ce sînterft,' —-----
venim și unde’ mergem". 
Același lucru îl afirma des
pre istorie și marele pa
triot și revoluționar Nicolae 
Bălcescu în urmă cu 
secol: „Deschid i

sale,, fundamentale, fiind
>1 .obiect de rtu3iu. cât? ^OcEasi 
lace -pe - ’
ga ' „ce sînterti, ' 'de 'ăride" - -tătarii • di

l un 
sfintă 

carte, unde se află înscrisă 
gloria României, ca să pun 
dinaintea ochilor fiilor ei 
citeva pagini din viata e- 
roică a părinților lor". De 
aceaa. -noi. cadrele didacti
ce care predăm, istoria pa
triei, avem sarcina de a 
face din acest obiect o 
școală a patriotismului. în 
care elevul de azi — cetă
țeanul de mîine să cunoas
că existența și continuita
tea strămoșilor noștri ps 
aceste meleaguri, dragostea 
lor de glie, demnitatea 
și eroismul cu care și-au 
apărat libertatea și ființa 
națională. Ne sînt călăuză 
cuvintele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu : „Nu 
trebuie să scăpăm nici un 
moment din vedere nece
sitatea educării tineretului 
nostru în spiritul dragostei 
fată de patrie, al hotărîrii 
de a fi gata în orice mo
ment să apere cuceririle 
revoluționare, independenta 
și suveranitatea patriei 
noastre socialiste".

, Mijloacele și metodele 
prin care poate fi stimulat 
interesul elevilor față de 
inepuizabilele valențe edu- 
cativ-patriotice pe care le 
oferă istoria patriei sint 
nenumărate. .Totul depinde 
de profesor, de pasiunea si 
.interesul cu care știe să le 
folosească. între acestea, 
cunoașterea istoriei trecute 
și prezente a locului na
tal. lecția vie de istorie ..pe 
teren" mi se par deosebit 
de eficiente. Se știe că fie
care sat și oraș își are is
toria sa — parte integrantă

a istoriei patriei — ofe
rind importante surse pen
tru colecțiile documentare: 
piese de interes arheolo
gic. unelte de muncă, o- 
bieete de uz casnic, seri

ate, Pornind de 
i - .realitate, am 
uir- ceroua „Cău- 

------- -----cbmbri și micii 
geografi", menit Să atragă 
elevii din clasele V—VIII 
la o muncă de cercetare 
cu reale 1 efecte educativ- 
patriotice, să dea la iveală 
faptele ce s-au petrecut pe 
aceste locuri cu sute și sute

vechi. Materialul astfel re
zultat constituie baza colțu
lui muzeistic al școlii, pe 
care-1 folosim în cadrul lec
țiilor de istorie și geografie. 
Elevii au posibilitatea să 
cunoască. „Pe viu" obi-

■ i-ectele,-fȚăurite de oame- 
i mit oaMoăău trăit în a- 

cest’ Cdlț db Țară, din tre--‘ 
cutul îndepărtat sau mai a- 
propiat, înțelegând mai bine 
continuitatea neîntreruptă a 
poporului nostru pe aceste 
meleaguri, condițiile în 
care au trăit, au muncit și 
au luptat strămoșii noștri.

Elevii și cunoașterea 
meleagurilor natale

de ani în urmă. Pentru că 
din datele arheologice care 
se curMjec pină acum reiese 
că cele mai vechi urme de 
viață omenească în comu
na noastră, Măgura-Bacău, 
datează din epoca neolitică. 
S-au găsit’ urme de cul
tură materială din epoca 
bronzului și epoca geto- 
dacică.

Micii cercetători s-au pa
sionat de munca lor, dove- 
dindu-se a fi și în această 
direcție deosebit de silitori. 
Prin activitatea depusă au 
reușit să scoată la lumină 
un' interesant material ar
heologic, format din cera
mică geto-dacică, lucrată cu 
mîna și lă roată, din se
colul II e.n„ ceramică de 
tip provincial roman, unel
te de fier (secolul III e.n.), 
topoare de luptă, sulițe etc. 
Elevii au fost îndrumați să 
colecționeze acte de împro
prietărire, acte de 
cumpărare, aflate 
sia locuitorilor de 
toriul comunei.

vînzare- 
în pose- 
pe teri- 
monede

Ancorarea lecțiilor în istoria 
locală, ori de cite ori este 
posibil, stimulează interesul 
elevilor, iar reținerea cu
noștințelor devine durabilă.

Ideea cunoașterii vetrei 
istorice locale a cuprins nu 
numai întreaga masă de 
elevi, dar a dinamizat toa
tă populația comunei. în 
consens cu ceea cp profe
sorul universitar Dumitru 
Berciu scria în ziarul 
„Scinteia" — „Istoria nu 
este știința care să se 
predea numai de la ca
tedră, ea trebuie să coboa
re în mijlocul mulțimii, al 
vieții, printre tineret, să ți
nă mereu legătura cu solul 
patriei, îmbibat de; milena
re. moșteniri..." — noi, „cău
tătorii de comori" din Mă
gura—Bacău, am trăit un 
eveniment care net-a um
plut inimile de emoții și de 
înalte sentimente patrioti
ce. Nu cu mult în urmă ne 
aflam într-una din ieșirile 
noastre pe 
satului, pe 
Negel, la

Trei dintre cei mai inimoși 
membri ai cercului, Chirița 
Dumitru — clasa a VIII-a, 
Chintu Constantin — clasa 
a VIII-a și Vasilcă Con
stantin — clasa a Vi-a, au 
fo-t primii care au obseți 
vat un vas de Put plin cu 
monede de argint. Specia
liștii Muzeului județean’ de 
istorie din Bacău, cărora 
li s-a încredințat vasul, a- 
preciază că este vorba de 
unul din cele mai mari te
zaure de acest fel descope
rite in Moldova și unul din 
cele mai bogate din tară, 
conținând aproximativ 2 800 
de monede si cintărind a- 
proape 9.5 kg. Monedele — 
denari romani din epoca 
imperială — poartă efigii
le împăraților Traian. Do- 
mițian, Hadrian, și alții.

Pe lingă neobosita acti
vitate pe teren. membrii 
cercului au dezbătut în șe
dințele lor și teme ca : 
„File din istoria comunei 
Măgura", „Oameni de sea
mă de pe meleagurile noas
tre — Lucrețiu Pătrășcanu", 
„Bacăul de ieri și de azi". 
Pentru cunoașterea locurilor 
istorice, a monumentelor, a 
construcțiilor din anii so
cialismului, se fac vizite și 
excursii în Bacău, la Mu
zeul județean de istorie și 
artă. Prin librăria școlară 
„Ion Creangă". i 
și condusă de < 
procură și se < 
cărți cu conținut : 
lucrări ce vorbesc 
meleagurile noastre : „Mo
nografia municipiului Ba
cău", „Județul Bacău, file 
de istorie" etc. Toate a- 
cestea ajută pe elevi să 
cunoască profund întregul 
proces de devenire istorică 
a societății noastre, cît și 
realitățile contemporane, 
contribuind la educația lor 
patriotică, prin lecția vie 
de

înființată 
elevi, se 
difuzează 
istoric și 

: despre

- ,'ț,

y

istorie.

teren. în vatra 
malul pîrîului 

punctul Șipote.

Prof. Dumitru
TATARLI
Școala generală nr. 2 
Măgura-Bacău

0M“ - numele 
celui mai nou 

și mai mare magazin 
din Piatra Neamț

La intersecția noilor cartiere 
Dărmănești. Lenin și Dacia, din 
municipiul Piatra Neamț, colec
tivul întreprinderii județene de 
construcții-montaje a predat be
neficiarului, cu trei luni înainte 
de termenul planificat, cel mai 
mare complex comercial din a- 
ceastă parte a țării. Este vorba 
de magazinul general „Orion", 
unitate modernă, care însumea
ză o suprafață comercială de 
peste 5 000 mp.

— Apariția lui „Orion" din 
Piatra Neamț în rîndul marilor 
magazine din țară — ne sputle 
Dumitru Dorin, directorul direc
ției comerciale județene — mar
chează un moment important pe 
linia preocupărilor Îndreptate 
spre îmbunătățirea 
a aprovizionării și 
populației. Aici vor 
zate metode moderne 
pide de vinzare a mărfurilor, 
cum ar fi autoservirea și acce
sul publicului la rafturi, ceea 
ce duce la economisirea tim
pului cumpărătorilor. (Ion Ma
nea).

n

continuă 
servirii • 

fi utili- 
și ra-

Cu prilejul realegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al 
Republicii Islamice Mauritania îmi este plăcut să vă adresez, in numele 
Consiliului de Stat și al .meu personal, cele mai calde felicitări, „urări de 
sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului mauritanian.

Folosesc această ocazie deosebită pentru a exprima convingerea că 
relațiile de prietenie dintre statele noastre se vor dezvolta continuu, spre 
binele celor două popoare, în interesul cauzei păcii șl cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să primiți sincerele mele mulțumiri pentru felicitările călduroase 
și urările transmise cu ocazia Zilei naționale a Republicii Singapore.

La rîndul meu vă adresez în mod cordial aceleași calde sentimente.

Dr. BENJAMIN HENRI SHEARES
Președintele Republicii Singapore

Excelenței Sale Domnului GIULIO ANDREOTTI
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Italiene

Doresc să folosesc prilejul învestirii dumneavoastră în înalta funcție de 
președinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Italiene pentru a vă 
transmite călduroase felicitări, precum și sincerele, mele urări de succes 
in activitate,'pentru continua consolidare a relațiilor româno-italiene în in
teresul reciproc al celor două țări ale noastre, al păcii și colaborării inter
naționale.

MANEA MANESCU
Prim-ministru

al Guvernului Republicii Socialiste România

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

Vă mulțumesc pentru mesajul de felicitare pe care Excelența Voastră 
a binevoit să mi-1 adreseze cu ocazia numirii mele ca prim-ministru al Por
tugaliei.

Folosesc acest prilej pentru a sublinia importanța dezvoltării relațiilor 
prietenești care unesc cele două țări ale noastre.

MARIO SOARES
Prim-ministru al Portugaliei
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Satu-Mare: la interferența dintre nou și vechi
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FOTBAL: Sportul studențesc 
în finala „Cupei balcanice44 intercluburi

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

foii? .■■■,!
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Foto : S. Cristian

Tîrgul de mostre de bunuri de consum 
gata să-și primească oaspeții

, Pe stadionul „Republicii" din Capi
tală, în meci retur pentru competiția 
de fotbal „Cupa balcanică" interclu
buri, echipa Sportul studențesc a 
învins cu scorul de 1—0 (0—0) forma
ția Akademik Sofia. Unicul gol al 
■partidei a fost înscris de Mircea

*
Miercuri după-amiază, pe stadionul 

„Steaua" din Capitală, echipa de 
fotbal Steaua, campioana țării noas
tre. a susținut un meci internațional 
în compania formației Panathinaikos 
din Atena. Peste 15 000 de spectatori 
au urmărit acest meci care s-a în
cheiat cu scorul de 6—1 (0—0) în 
favoarea fotbaliștilor români prin

Sandu în minutul 68 printr-o lovi
tură imparabilă cu capul. în urma a- 
ccstui succes, formația bucureștean ă 
Sportul studențesc s-a calificat pen
tru finala competiției, urmînd să în- 
tilnească echipa Dinamo Zagreb.

★

punctele marcate de Dumitru (2), 
Răducanu (2), Aelenei și Florea. 
Pentru oaspeți a înscris Iconomu.

în primul meci al turneului pe 
care il întreprinde în Turcia, echipa 
de fotbal Dinamo București a in- 
vins cu scorul de 2—1 formația Fe
nerbahce Istanbul.

Actualitatea la automobilism și carting
• O nouă etapă — a IV-a — în 

campionatul național de viteză in 
coastă va avea loc la sfirșitul acestei 
săptămini, pe serpentinele de la Oituz. 
Antrenamentele oficiale : simbătă, iar 
cursa propriu-zisă : duminică, de la 
ora 9. Federația de specialitate in
formează că la întreceri vor lua 
parte 90 de concurenti (din care 68 
avansați). în frunte cu binecunoscuțil 
sportivi automobiliști Eugen Ionescu- 
Cristea. liderul clasamentului general 
individual. Horst Graef, aflat pe locul 
secund, Ștefan Iancovici, candidat si

el la cucerirea titlului. Petre Vezea- 
nu etc.

• în plină desfășurare se află și 
campionatul național de carting. Un 
frumos succes l-a constituit, recent, 
etapa a IlI-a a campionatului, des
fășurată in portul Tomis din Con
stanta. Următoarea etapă — progra
mată inițial la 28—29 august — se va 
disputa la 4—5 septembrie la Bra
șov, localitate in care acest sport cu
noaște o largă răspîndire, cu rezul
tate remarcabile și in privința per
formanțelor.

RUGBI
în ziua a treia a turneului inter

național de rugbi de la Lvov, se
lecționata secundă a României a re
purtat o nouă victorie, întrecînd cu 
scorul de 9—3 (0—3) reprezentativa 
R.S.S. Ucrainene. Alte rezultate : 
Polonia—U.R.S.S. (tineret) 9—0 (3—0); 
Cehoslovacia—U.R.S.S. 12—7 (6—3).

CICLISM
Campionatele naționale de ciclism 

pe șosea au continuat miercuri la 
Galați. Proba de echipă 100 km 
contracronometru, disputată pe șo
seaua Galați—Tecuci, a fost ciștigată 
de formația Dinamo (Vasile Teodor, 
M. Romașcanu. Valentin Ilie și 
I. Cosma) cu timpul de 2h 16'23”.

BASCHET
La Brașov a avut loc miercuri sea

ra intilnirea internațională de 
baschet dintre lotul de tineret și for
mația Quincy College „Hawks" 
(S.U.A.). Baschetbaliștii americani au 
obținut victoria cu scorul de 85—49 
(54—26). Astăzi, de la ora 18. echipa 
americană intîlnește selecționata di
vizionară a tării.

★

Echipa masculină de baschet a Si
riei și-a încheiat turneul în țara 
noastră, intilnind aseară in sala Giu- 
lești echipa Rapid. Oaspeții au re
purtat victoria cu scorul de 90—79 
(43-41).

POLO PE APA
• în ziua a doua a competiției de 
polo pe apă „Turneul Prietenia" 
(echipe de tineret), ce se desfășoară 
Ia Sofia, s-au înregistrat următoa
rele rezultate : Bulgaria — Polonia 
9—4 : Cuba — România 9—3 ; 
U.R.S.S. — Cehoslovacia 5—4 ; Un
garia — Selecționata secundă a Bul
gariei 12—6.

ȘAH
Partidele din runda a 4-a a tur

neului internațional de șah de la Po- 
lianica s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : Doda — Șubă remiză ; 
Georgadze — Polov remiză ; Ma- 
cewski — Averbach 0—1 ; Filip — 
Szmidt remiză ; Adamski — Navo- 
rowski remiză ; Knezevici — Bueno 
1—0. în clasament conduc Mihai 
Subă (România) și Miroslav Filip 
(Cehoslovacia) cu cite 3 puncte, ur
mați de Knezevici (Iugoslavia) și 
Szmidt (Polonia) cu cite 2,5 puncte.

TENIS
în turul doi al probei de simplu 

femei din cadrul turneului de tenis 
de la Indianapolis s-au înregistrat 
rezultatele : Kathy- Kuykendall — 
Virginia Ruzici 6—2, 4—6, 6—1 ; Ja
nice Metcalf — Mariana Simionescu 
6—2, 6—3 ; Fiorella Botticelli — Flo
rența Mihai 6—2, 6—3 ; Linkay Bo- 
shoff — Jeanne Evert 6—4. 6—1.

în pavilioanele com
plexului expozițional 
din Piața Scinteii dom
nește febra pregătiri
lor : peste trei zile, a- 
dică la 15 august. Tîr
gul de mostre își va 
deschide porțile. Peste 
150 000 de exponate, 
rod al fanteziei și gin- 
dirii tehnice a tuturor 
producătorilor de bu
nuri de consum din 
tară — întreprinderi 
republicane și locale, 
unități ale cooperației 
meșteșugărești și de 
consum — așteaptă, 
rinduite în standuri, a- 
precierea vizitatorilor, 
sugestiile lor. în legă
tură cu ediția din acest 
an, directorul coordo
nator al tîrgului, to
varășul Ion Mazilu, 
ne-a spus :

— De la bun început 
aș dori să subliniez 
faptul că această edi
ție a tîrgului are loc în 
contextul preocupări
lor pentru traducerea 
în viață a obiectivelor 
cuprinse în Programul 
privind producția si 
desfacerea către popu
lație a bunurilor de 
consum în perioada 
1976—1980, recent a- 
probat de conducerea 
superioară de partid si 
de stat. Eforturile uni
tăților producătoare, 
precum și ale între
prinderilor comerciale 
se vor îndrepta, de-a 
lungul desfășurării tir- 
gului, spre realizarea 
unor pași importanți in 
materializarea preve
derilor acestui amplu 
și complex program. în 
fapt, aceasta va însem
na îmbunătățirea a- 
provizionării populației 
cu mărfuri de care are 
trebuință. De aseme
nea, țin să adaug că 
tirgul nu va fi o sim
plă expoziție de pro
duse oferite publicului 
doar spre a fi admira
te, ci va avea un pro
nunțat caracter- de lu
cru atit pentru între
prinderile producătoa
re, cît și pentru orga
nizațiile comerciale.

Pe o suprafață de 
35 000 mp își dau în- 
tilnire toți reprezen

tanții celor care pro
duc și vind bunuri de 
consum. Iată de ce, în 
zilele tîrgului, cea mai 
importantă acțiune 
care se organizează 
este cea privitoare ia 
contractarea fondului 
de marfă pentru 1977. 
La această ediție a 
tîrgului se au in ve
dere, cu prioritate, fo
losirea mai bună a ma
teriilor prime indige
ne, concomitent cu 
promovarea mal largă 
a înlocuitorilor, valori
ficarea superioară a 
resurselor existente.

■UCURC.TI'7.

diversificarea gamei de 
ustensile care ușurea
ză munca in gospodă
rie, îmbogățirea sorti
mentului de articole 
destinate. copiilor. 
Pentru o mai bună 
fundamentare a con
tractelor ce urmează 
să se încheie între in
dustrie și comerț, se 
vor efectua ample son
daje în rîndul popu
lației.

— Rezultatele aces
tor sondaje — ne-a 
spus interlocutorul — 
vor sta la baza tran
zacțiilor ce se vor în
cheia cu prilejul tir-, 
gului. Merită mențio
nat, totodată, progra
mul riguros de desfă
șurare a contractărilor, 
metodele de lucru pre
conizate. Astfel. în nu
mele unui întreg județ, 
nu va mai decide 
un singur merceo
log. Dimensiunile și 
structura necesarului 
de marfă pentru jude
țul respectiv vor fi sta
bilite de către colecti
ve foarte largi, iar a- 
probarea lor se va face

de către direcția co
mercială și consiliul 
județean pentru apro
vizionare. La tratative, 
care se vor desfășura 
chiar la standurile res
pective. in contact di
rect cu vizitatorii, vor 
participa și reprezen
tanți ai conducerii mi
nisterelor respective, 
ceea ce va conferi ga
ranția că exponatele, 
în măsura în care ele 
vor întruni aprecierile 
publicului, vor fi fabri
cate și oferite magazi
nelor spre desfacere. 
De asemenea, se vor 
organiza schimburi de 
experiență între lucră
torii din comerț și cei 
din industrie pe teme 
dintre cele mai actua
le, cum ar fi orienta
rea și impulsionarea 
creației de modele, 
îmbunătățirea calității 
produselor, valorifica
rea potențialului de 
producție existent. în 
același timp, Tîrgul de 
mostre din acest an va 
constitui un bun prilej 
pentru semnarea de 
tranzacții cu partenerii 
externi.

— în încheiere, vă 
rugăm să ne spuneți în 
ce stadiu se află pre
gătirile și care va fi 
programul de funcțio
nare a tîrgului ?

— Toate standurile 
sînt în faza ultimelor 
retușu'ri. în afară de 
pavilioanele cu expo
nate, vom pune la dis
poziția .vizitatorilor 72 
de puncte de desface
re, din care 46 pentru 
sectorul alimentar și 
alimentația publică și 
26 pentru sectorul ne
alimentar. După cere
monia oficială de inau
gurare, care va avea 
loc duminică 15 august, 
la orele 9,30, tîrgul va 
fi deschis publicului, 
în aceeași zi. de la o- 
rele 11.30. Programul 
de vizitare este urmă
torul : în zilele lucră-, 
toare intre orele 10—18, 
iar duminicile între 
orele 9—18 ; lunea va 
fi închis, cu excepția 
zilelor de 16 și 23 au
gust.
Rodiră ȘERBAN
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Intilnire prietenească intre tovarășii 
Leonid Brejnev și Todor Jivkov

La Institutul de cercetări științifice
> A

in domeniul mașinilor matematice
a

Miercuri după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceausescu au vizitat Institutul da 
cercetări științifice în domeniul ma
șinilor matematice — una din uni
tățile de avangardă în Armenia și 
în Uniunea Sovietică în ce priveșta 
unirea științei cu producția și activi
tatea socială.

La sosire, tnaltil oaspeți au fost 
salutați cu deosebită căldură de dr. 
Fadei Sarkisian, membru corespon
dent al Academiei de științe a R.S.S. 
Armene, directorul institutului, de 
specialiști și de un mare număr de 
cercetători și lucrători ai acestuia.

Oaspeții români vizitează secții 
unde se experimentează și se pro
duc scheme integrate pentru mașini 
de calcul din generația a patra, in
stalații de memorat elaborate aici, 
care-și găsesc o largă aplicare în 
economia sovietică.

în mijlocul constructorilor centralei 
atomoelectrice de Iu Oktombermn
în după-amiaza zilei de 11 august, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au vizitat 
șantierul centralei atomoelectrice de 
la Oktomberian, din vecinătatea ca
pitalei R.S.S. Armene, centru impor
tant al energeticii acestei republici.

In drum spre șantier, înainte de 
apariția marilor turnuri de răcire ale 
viitoarei atomocentrale, pe străzile 
noului centru muncitoresc, mărgini
te de moderne blocuri de locuințe, 
grupuri compacte de cetățeni, înși
ruit! pe trotuare, îi salută cu căl
dură pe înaltii oaspeți români.

Despre stadiul lucrărilor vorbește 
grăitor o mare pancartă pe care 
scrie : „Pînă Ia darea în funcțiune 
a primului bloc energetic au mai 
rămas 132 de zile“.

La intrare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt salutați cu deosebită 
căldură de R. S. Galecian, directorul 
viitoarei atomocentrale, de conducă
tori ai șantierului, în timp ce un

LA COLOMBO S-A DESCHIS IERI

Conferința miniștrilor de externe
ai țărilor

COLOMBO 11 (Agerpres). — La 
Colombo s-a deschis Conferința mi
niștrilor afacerilor externe ai țărilor 
nealiniate.

Conferința a fost deschisă de către 
ministrul algerian al afacerilor ex
terne. Abdelaziz Boutaflika, fiind 
prezidată apoi de către Felix Dias 
Bandaranaike. ministrul de finanțe 
si al justiției din țara gazdă.

Pe parcursul a trei zile, particl- 
pantii la reuniune vor dezbate pro
iectul de document referitor la vii
torul profil al Biroului de coordonare 
a activității țărilor nealiniate, precum 
și raportul de activitate al nealinia-

ITALIA

Camera Deputaților a acordat votul 
de încredere noului cabinet

ROMA 11 (Agerpres). — Miercuri, 
în. încheierea dezbaterilor Camerei 
Deputatilor din Italia asupra progra
mului guvernamental, a luat cuvîntul 
premierul Giulio Andreotti, care a 
afirmat că prioritatea principală a 
cabinetului său o constituie comba
terea inflației. „înainte de toate, a 
spus Andreotti, este necesară adop
tarea de acțiuni concrete pentru con
trolul creșterilor inflaționiste, ca și 
pentru reajustarea balanței de plăți. 
Guvernul, a adăugat el, trebuie să 
impulsioneze producția industrială, 
pentru a face produsele italiene mai 
competitive pe piețele internațio
nale și să procedeze la moderni
zarea agriculturii".

Recrudescența violenței 
pe străzile Belfastului

LONDRA 11 (Agerpres). — Indi
vizi rămași neidentificați au deschis 
marți seara focul asupra unei pa
trule a armatei britanice în timp ce 
străbătea un cartier locuit de cato
lici. din apropierea centrului Belfas
tului. Ca urmare, trei persoane, din
tre care doi copii, și-au pierdut via
ța. începînd de la sfirșitul săptămînii 
trecute, violența a cunoscut o recru
descență la Belfast, în special în 
cartierele catolice, unde zilnic se 
produc schimburi de focuri, incen
dieri de vehicule, sînt ridicate bari
cade. Potrivit relatărilor poliției, în 
cursul zilelor de duminică și luni au 
fost înregistrate 55 de atacuri împo
triva poliției, 27 de atacuri împotriva 
trupelor britanice, 20 de explozii de 
bombe, 30 de incidente în care s-a 
făcut uz de arme de foc și în care 
au fost rănite 9 persoane.

Directorul institutului tine să re
leve rodnicia colaborării între spe
cialiștii din România și cei din Ar
menia sovietică in crearea unor ma
șini de calcul, exprimind dorința ca 
aceasta să cunoască o continuă as
censiune.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu îi 
felicită pe membrii conducerii insti
tutului, pe specialiștii și muncitorii 
de aici pentru succesele repurtate și 
le urează noi realizări în activitatea 
lor.

Apoi, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu sem
nează în cartea de aur a institu
tului.

La plecare, numeroși lucrători al 
acestei prestigioase unități își ex
primă, prin aplauze și aclamații, 
bucuria de a-i fi avut ca oaspeți pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu.

mare număr de specialiști și munci
tori își exprimă prin vii aplauze 
bucuria de a primi oaspeți atît de 
distinși.

Gazdele prezintă înaltilor oaspeți 
caracteristicile acestui important o- 
biectiv atomoenergetic, prevăzut pen
tru sistemul apă-apă, arătind că 
primul bloc energetic, cu o putere de 
440 000 kW, va fi dat in funcțiune 
anul acesta.

în încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu urează constructo
rilor modernului obiectiv energetic 
succese în desăvîrșirea acestui edifi
ciu al atomului pașnic.

La ieșirea din clădirea blocului 
energetic numărul 1, sute de con
structori și viitori lucrători ai ato- 
mocentralei aplaudă si aclamă pe 
înaltii oaspeți români.

★
Seara, la Teatrul de stat din Ere

van, oaspeții români au asistat la un 
frumos spectacol de cîntece șl dan
suri armene.

nealiniate
ților în perioada cuprinsă între pre
cedenta reuniune a acestui organism 
și cea prezentă. Documentele, îm
preună cu o serie de proiecte de re
zoluții și declarații, între care se nu
mără Declarația politică. Declarația 
de politică economică și Programul 
de acțiune vizînd activitatea viitoare 
a țărilor nealiniate, au fost elaborate 
la Colombo, între 9 și 11 august, în 
cadrul sesiunii Biroului de coordo
nare, urmînd a fi supuse spre apro
bare Conferinței la nivel înalt care 
se va desfășura între 16 și 19 au
gust, în capitala Republicii Sri 
Lanka.

Italia are în prezent o rată a in
flației superioară cifrei de 20 la sută 
și un șomaj de 7 la sută. La aceasta 
se adaugă situația dificilă a lirei, 
care de la începutul anului a pier
dut la burse 20 la sută din valoa
rea sa.

★

în aceeași zi. Camera Deputaților 
a acordat noului cabinet italian vo
tul său de încredere, în condițiile 
abținerii deputaților comuniști, ca și 
a celor reprezentînd alte formațiuni 
principale ale opoziției. Guvernul a 
primit un vot similar, în aceleași 
condiții, la sfîrșitul săptămînii trecu
te, și în Senat.

Problemele dezvoltării 
agriculturii in Asia 

in dezbaterea F. A. 0.
MANILA 11 (Agerpres). — In ca

pitala Filipinelor se desfășoară cea 
de-a 13-a sesiune a Conferinței pen
tru Asia și Extremul Orient a Orga
nizației pentru Alimentație și Agri
cultură (F.A.O.).

Vorbind la deschiderea lucrărilor, 
președintele Filipinelor, Ferdinand 
Marcos, a subliniat necesitatea creș
terii producției agricole în țările con
tinentului asiatic, arătînd că Asia, a 
cărei populație numără mai mult de 
jumătate din populația globului, se 
află într-o serioasă criză de cereale 
ca urmare a îndelungatei dominații 
coloniale.

La lucrări participă — pentru pri
ma oară la o astfel de conferință re
gională — și o delegație din partea 
R.P. Chineze.

La Institutul de cercetâri științifice in domeniul mașinilor matematice

PLECAREA DIN TBILISI
După ce au petrecut două zile la 

Tbilisi, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu au plecat, miercuri dimi
neața, spre Erevan, capitala R.S.S, 
Armene.

La aeroportul din Tbilisi au sosit 
să spună înalților oaspeți un căl
duros rămas bun tovarășii Eduard 
Amvrosievici Șevardnadze, membru 
al C.C. al P.C.U.S., prim-secretar al

Cercetări medicale și tehnice 
în laboratorul cosmic „Saliut-5“

MOSCOVA 11 (Ager
pres). — Continuindu-și 
programul de lucru la 
bordul stației orbitale 
sovietice „Saliut-5“, cos
monauta Boris Volinov 
fi Vitali Jolobov au 
efectuat experimente cu 
caracter medical, intre 
care un ciclu de cerce
tări asupra sistemului 
cardiovascular. In acest 
scop, a fost utilizată o 
aparatură multifuncțio
nală pentru măsurători

in acest domeniu, de
numită „Polinom-2 M“. 
De asemenea, cu ajuto
rul unei instalații spe
ciale, a fost determina
tă masa corpului fiecă
ruia dintre cei doi 
membri ai echipajului 
cosmic.

In cadrul programului 
de experimente cu ca
racter tehnic, a fost 
continuată testarea sis
temului electromecanic

Concluzii preliminare ale misiunii 
„Viking-1“

WASHINGTON 11 — Corespon
dentul Agerpres transmite : „Ceea 
ce oamenii de știință americani văd 
în solul marțian poate fi o formă de 
viață specifică acestei planete sau o 
reacție chimică neobișnuită care nu 
are nimic comun cu nici o formă de 
viață". Aceasta este concluzia preli
minară a unei conferințe a cercetă
torilor desfășurată la Pasadena, Ca
lifornia, care a analizat datele expe
rimentelor întreprinse de cele trei 
minilaboratoare de la bordul sondei 
spațiale „Viking-1“. Nici unul dintre 
cei sase cercetători participanți la 
conferință nu a afirmat că a desco
perit. sau nu, viață pe planeta Mar
te. „Este posibil totuși să avem de-a 
face cu o reacție chimică foarte ac
tivă și ca în această reacție să existe 
și procese biologice" — a declarat 
dr. Harold Klein, conducătorul echi
pei de cercetări.

Tn fața intensificării luptei antiapartheid

Noi măsuri represive ale regimului sud-african
JOHANNESBURG 11 (Agerpres). 

— In Africa de Sud au avut loc, 
miercuri, în zeci de localități din 
apropierea Johannesburgului, Preto
riei și Capetownului. noi acțiuni de 
protest împotriva apartheidului.

La Kagiso, poliția a arestat un 
număr de 76 de studenți. De aseme
nea, unități înarmate ale poliției au 
intervenit la Kwa Thema, la circa 50 
km est de Johannesburg, unde 
cursanții a 15 școli și numeroși 
adulți au participat la o adunare de 
protest. Numeroși studenți din Cape
town și Durban se află în grevă de 
o săptămînă, în semn de solidaritate 
cu victimele de la Soweto. O' serie 
de alte manifestații studențești au 
fost dispersate de poliție, care a fă
cut uz de gaze lacrimogene, la 
Westonaria, în Transvaal, la Garan- 
kua și Mohlakaneng.

★

Reacționînd față de reizbucnirea 
manifestațiilor împotriva politicii de 
apartheid, guvernul de la Pre

C.C. al P.C. din Gruzia, Zurab Alek- 
sandrovici Pataridze, membru su
pleant al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Consiliului de Miniștri al R.S.S. 
Gruzine, Victoria Moiseevna Șiradze, 
membru al Biroului, secretar ăl C.C. 
al P.C. din Gruzia, Teugbis Niko- 
laevici Mentasașvili, prim-secretar 
al Comitetului orășenesc Tbilisi al 
P.C. din Gruzia, Juli Kalistiatovici 
Șartava, prim-secretar al C.C. al 

de stabilizare i instalat 
pe stația orbitală.

Datele parvenite de la 
bordul stației în preaj
ma încheierii celei de-a 
cincea săptămini de ac
tivitate în Cosmos a e- 
chipajului lui „Saliut-5“ 
arătau că starea sănătă
ții celor doi cosmonauți 
este bună și că diferite
le sisteme ale stației 
funcționează normal. 
Zborul stației orbitale 
continuă.

în toate cele trei minilaboratoare 
care au primit eșantioane de sol 
marțian au avut loc reacții chimice 
cu totul neașteptate. Detectorul de 
oxigen, de pildă, a identificat o can
titate de oxigen de 15 ori mai mare 
decît ar putea avea solul marțian, 
considerat relativ steril. Celelalte 
două minilaboratoare au măsurat o 
emanație de gaze din solul analizat 
de cel puțin șase ori mai mare decît 
se presupune că ar fi trebuit să 
existe.

Dacă solul conține anumite forme 
de viată, arată dr. Norman Horo
witz, de la Institutul de tehnologie 
din California, acestea sint. aproape 
cu siguranța, complet diferite de cele 
de pe Pămînt. Se consideră că aces
tea s-au adaptat la condițiile exis
tente pe Marte, rezistînd ultraviole
telor solare intense, bioxidului de 
carbon înghețat și lipsei de apă.

toria a anunțat extinderea apli
cării la nivelul întregii țări a .legis
lației antidemocratice a așa-zisului 
„act pentru securitate internă", în 
vigoare pînă în prezent numai în 
provincia Transvaal. Una din preve
derile acestei legislații dă posibilita
te forțelor polițienești de a deține, 
pe timp nelimitat, orice persoană 
suspectată de „subversiune".

Măsura adoptată ilustrează îngri
jorarea accentuată a autorităților ra
siste de la Pretoria în fața extinderii 
luptei populației de culoare pentru 
libertate și demnitate, împotriva po
liticii anacronice de apartheid.

în ultimele luni, mai multe puncte 
din Republica Sud-Africană și, mai 
ales, din zona orașului Johannes
burg, au fost scena unor puternice 
confruntări între demonstranți și for
țele polițienești, care au intervenit 
cu violență, provocînd numeroase 
victime. La sfîrșitul săptămînii tre
cute aceste manifestații au luat din 
nou amploare.

U.T.C.L. din Gruzia, Nodar Inaklie- 
vici Kikvadze, membru al C.C. al 
P.C. din Gruzia, șeful secției relații 
internaționale a C.C., alți conducă
tori ai organelor de partid și de 
stat din R.S.S. Gruzină.

Un grup de tinere au oferit bu
chete de flori tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Un mare număr de locuitori ai 
capitalei R.S.S. Gruzine, aflați pe 
aeroport, au ținut să-i salute pe to
varășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu.

TOKIO

Aniversarea P. C. 
din Japonia

TOKIO 11 — Corespondentul Ager
pres transmite : La Tokio a avut loc 
o adunare organizată cu ocazia îm
plinirii a 54 de ani de la înființarea 
Partidului Comunist din Japonia și 
a recentului congres extraordinar al 
P.C.J. La adunare au participat a- 
prbkiniativ' 10 000 de persoatiP: t- L:

în 'buVîfrtafel("'tostită cu atdst pri
lej. Koichiro Ceda, vicepreședinte ăl 
Prezidiului C.C. al P.C.J.. a subliniat 
că al 13-lea congres extraordinar al 
P.C.J. „a reprezentat un moment is
toric, care a deschis calea noii dez
voltări pentru partid și pentru miș
cările populare în sprijinul P.C.J.".

agențiile de presă transmit:
La Phenian 3U avut ,oc con- 

vorbiri între președintele R.P.D. Co
reene, Kim Ir Sen, și președintele 
Republicii Botswana, Seretse Khama, 
aflat în vizită în R.P.D. Coreeană. 
Cu acest prilej a fost, efectuat un 
schimb de opinii în probleme privind 
dezvoltarea în continuare a relațiilor 
de prietenie și cooperare dintre cele 
două țări, precum și asupra unor 
probleme internaționale de interes 
comun — relatează agenția A.C.T.C.

In urma alegerilor prezi
dențiale din Mauritania, pre‘ 
ședințele Moktar Ould Daddah, can
didat unic din partea Partidului to
porului Mauritanian, a obținut, po
trivit rezultatelor oficiale, încă par
țiale, 99,99 la sută din sufragiile ex
primate. Cifrele indicate, a subliniat 
într-un comunicat radiodifuzat Ah
med Ould Salah, ministru de stjțt 
însărcinat cu suveranitatea internă, 
se bazează pe numărarea voturilor 
de la 536 birouri din cele 592 insta
late în timpul scrutinului.

Cea mai mare platformă 
petrolieră din Marea Nor
dului a fost instalată în zona 
Thistle, la 208 kilometri nord-est de 
Insulele Shetland. Avînd o capacita
te de 200 000 barili pe zi, ea va per
mite executarea de foraje la adinci- 
mea record pentru această zonă de 
180 metri. Instalarea platformei a 
constituit, afirmă experții, o realiza
re tehnică comparabilă cu aseleniza
rea unei capsule spațiale pe satelitul 
natural al planetei noastre.

MOSCOVA 11 (Agerpres). — în 
Crimeea a avut loc, miercuri, o în- 
tîlnire prietenească între Leonid 
Brejnev. secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., și Todor Jivkov, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C.B., președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, 
care se află la odihnă în U.R.S.S.

Cu acest prilej, relatează agenția 
T.A.S.S., s-a exprimat satisfacția 
fată de dezvoltarea cu succes a re
lațiilor «ovieto-bulgare. Referitor la

Manifestări 
consacrate 

zilei de 23 August 
în diferite țări au loc mani

festări consacrate zilei de 23 Au
gust. La Berlin, în cadrul unei con
ferințe de presă, însărcinatul cu 
afaceri a.i. al României a vorbit 
despre însemnătatea zilei de 23 Au
gust și a înfățișat realizările po
porului român în edificarea societă
ții socialiste multilateral dezvoltate, 
pentru transpunerea în viață a hotă- 
rîrilor celui de-al XI-lea Congres al 
P.C.R. Au participat reprezentanți ai 
C.C. al P.S.U.G., ai M.A.E. al R.D.G., 
ai presei și radioteleviziunii.

La Bogota, televiziunea columbiană 
a prezentat un film despre Țara Ha
țegului. Totodată, la televiziune a 
început prezentarea unui ciclu de 
filme documentare românești avînid 
ca titlu „Viața și cultura.".

în Olanda, ansamblul folcloric 
„Semenicul". din Reșița, a prezentat 
o serie de spectacole la Haga și în 
alte localități. Totodată, ansamblul 
românesc a participat la Festivalul 
internațional de folclor de la Leiden.

SPANIA

In perspectiva unui dialog între guvern și forțele 
democratice de opoziție

MADRID 11 (Agerpres). — Primul 
ministru al Spaniei, Adolfo Suarez, a 
avut o întrevedere cu Felipe Gonza
les, liderul Partidului Socialist Mun
citoresc Spaniol (P.S.M.S.), organiza
ție membră a Coordonării democra
tice, ce grupează principalele forte 
democratice de opoziție, printre care 
Partidul Comunist, Partidul Social- 
Democrat, Partidul Socialist Popular,. 
Partidul Muncii, Uniunea Social-De- 
mocrată, Partidul Carlist, Grupul 
independent, comisiile muncitorești 
(sindicatele interzise de guvern).

în legătură cu aceasta, un comuni
cat al P.S.M.S., dat publicității 
miercuri, arată că întrevederea a pri
lejuit „un dialog prealabil unui po
sibil proces de negocieri care să con
ducă la instaurarea. unei adevărate 
democrații în Spania". Comunicatul 
precizează că au fost abordate, cu 
acest prilej, probleme privind situa
ția politică și economică din Spania, 
organizarea unor alegeri libere, prin 
vot universal, pentru o Adunare 
constituantă, acordarea de libertăți 
democratice egale tuturor forțelor 
politice din tară. Documentul preci

Poliția italiană 3 arestat la 
Perugia, șapte membri ai organiza
ției de extremă dreaptă „Ordine 
Nuovo" acuzați de participare la a- 
tentatul comis în urmă cu o lună 
împotriva unui magistrat din acest 
oraș. „Ordine Nuovo" a organizat, în 
ultimul timp, în Italia o serie de ac
țiuni. teroriste, printre care și asasi
narea lui Vittorio Occorsio, substitu
tul din Roma al procurorului Repu
blicii.

DOCrCt Printr‘un decret al pre
ședintelui Republicii Democratice Ma
dagascar, Didier Ratsiraka, a fost di
zolvat guvernul condus de primul 
ministru Joel Rakotomalala, care și-a 
pierdut viața într-un accident. Con
form decretului, pînă la formarea 
unui nou guvern, toți miniștrii ră-

CAPRICIILE VREMII
PARIS 11 (Agerpres). — Peste 400 

hectare de viță de vie din regiunea 
viticolă din Franța, la sud de orașul 
Beaujolais, au fost afectate de grin
dină. Șe apreciază că, în unele locuri, 
grindina a compromis pînă la 50 la 
sută din recoltă.

în ultimele zile, furtuni puternice 
s-au produs în diferite regiuni ale 
Franței, provocând pagube însemnate 
culturilor cerealiere și plantațiilor de 
pomi fructiferi.

ROMA 11 (Agerpres). — O puter
nică furtună care s-a abătut în noap
tea de marți spre miercuri asupra 
principalului centru al industriei ita
liene — Milano — a transformat stră
zile orașului în adevărate rîuri și a 
provocat inundații la subsolul și la 
primele etaje ale unor locuințe. Tot

situația Internațională actuală, s-a 
subliniat importanta realizării preve
derilor înscrise în Actul final al Con
ferinței pentru securitate si coope
rare în Europa. De asemenea, s-a 
manifestat convingerea că documen
tul Conferinței partidelor comuniste 
și muncitorești din Europa, de la 
Berlin, va constitui un puternic spri
jin pentru toate forțele politice care 
luptă pentru o Europă a păcii, pen
tru prietenie și progres.

Ambasadorul României 
la Roma primit 

de secretarul general al P.S.I.
ROMA 11 (Agerpres). — Secreta

rul general al Partidului Socialist 
Italian, Bettino Craxi, l-a primit pe 
ambasadorul României la Roma, Ion 
Mărgineanu.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, au fost trans
mise felicitări cu prilejul alegerii to
varășului Bettino Craxi în funcția de 
secretar național al P.S.I., precum și 
un cordial mesaj de salut.

Exprimînd gratitudine pentru feli
citări și pentru urările ce i-au fost 
adresate, secretarul general al P.S.I. 
a transmis, la rîndul său, un frățesc 
salut tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Apreciind raporturile dintre P.C.R. 
și P.S.I., Bettino Craxi a subliniat 
dorința de a dezvolta. în continuare, 
relațiile dintre cele două partide.

zează, de asemenea, că întrevederea 
s-a desfășurat „într-o atmosferă de 
destindere".

într-un interviu acordat agenției 
France Presse, Felipe Gonzales a 
apreciat întrevederea pe care a avut-o 
cu premierul Suarez drept „pozitivă 
și constructivă". Ea a permis, a 
adăugat el, degajarea unei „identi
tăți de obiective, între care : instau
rarea unui regim Cu adevărat demo
cratic în Spania, cu participarea tu
turor partidelor politice, inclusiv a 
Partidului Comunist, fără nici o li
mitare arbitrară".

„Am luat contact cu șeful guver
nului în calitate de membru al Coor
donării democratice, care grupează 
socialiști și comuniști" — a spus Fe
lipe Gonzales. Liderul P.S.M.S. a 
adăugat că tnojiul in care se vor des
fășura viitoarele negocieri între gu
vern și forțele democratice de opo
ziție nu a fost încă stabilit, dar a 
precizat că „el sau alți reprezen
tanți ai Coordonării democratice" vor 
putea să se întilnească din nou cu 
oficialitățile pînă la sfîrșitul acestei 
luni.

mîn în funcție în vederea rezolvării 
problemelor curente.

A încetat din viață,13 
Koszalin, în R. P. Polonă, Wincenty 
Krasko, secretar al C.C. al P.M.U.P., 
membru al Consiliului de Stat al 
R. P. Polone, deputat al Seim> î ti 
polonez — anunță agenția P.A.P.

Proiect de lege antitero- 
listă Guvernul Republicii Irlanda a 
anunțat că va convoca o reuniune 
specială a parlamentului tării la 31 
august, in vederea dezbaterii unei 
noi legi antiteroriste. Proiectul pre
vede pedepse drastice pentru persoa
nele găsite în posesia de muniții și 
explozive, precum și pentru aparte
nență la Armata Republicană Irlan
deză.

odată. s-au produs perturbări în a- 
provizionarea cu energie electrică a 
orașului.

ISLAMABAD 11 (Agerpres). — 
Ploile torențiale căzute in ultimele 
zile în partea nordică a Pakistanului 
și creșterea excesivă a debitului ape
lor din această zonă au provocat gra
ve inundații, în care și-au găsit moar
tea 150 de persoane, s-a anunțat ofi
cial la Karachi. Peste 3 milioane de 
persoane sint afectate de calamitate, 
în timp ce aproximativ 140 000 de fa
milii au rămas fără locuință. Totoda
tă, mai multe drumuri au fost dete
riorate, circulația fiind întreruptă pe 
multe porțiuni, iar o suprafață de 
circa 5 milioane acri de teren a- 
gricol se află sub ape.

l

• încă un palma
res DE AUR. ° sâptă- 
mînă de la încheierea Jocurilor 
Olimpice, revista franoeză de 
mare tiraj „Paris Match" își 
deschide numărul cu un amplu 
reportaj fotografic intitulat 
,.Nadia, miracolul de la Mont
real, redevine școlăriță model", 
care o surprinde pe tînăra gim
nastă româncă în mediul său 
familiar de la Onești, alături de 
antrenori, de colegele sale de 
școală. Pentru a descrie calită
țile excepționale ale „sportivei 
numărul 1 a Olimpiadei", revis
ta recurge la o adevărată cas
cadă de metafore : „Nadia, zînă 
și spiriduș, fulg și suspin, liană 
și adiere a zefirului, Nadia de 
carne, de cauciuc și de vis. Na
dia, plină de grație ; Zeus din 

Olimp este cu tine..." — scrie 
săptămînalul, conchizînd: „Chiar 
și Pindar, neîntrecutul cîntăreț 
al Olimpiadelor antice, și-ar fi 
epuizat repertoriul metaforelor 
văzînd-o“. Asemenea elogii sînt 
caracteristice pentru întreaga 
presă mondială. într-adevăr, la 
palmaresul de aur al Nadiei se 
mai poate adăuga un altul nu 
mai puțin impresionant : în una 
și aceeași săptămînă, numeroa
se reviste de informație politică 
(nu de sport !) dintre cele 
mai prestigioase. între care 
L’EXPRESS și NOUVEL OB
SERV ATEUR (Franța), NEWS
WEEK și TIME (S.U.A.), STERN 
(R.F.G.), VEJA și MANCHETE 
(Brazilia), i-au publicat portre
tul pe copertă, ceea ce consti
tuie un alt record „olimpic" ab
solut.. .

• UN NOU „OCHI" 
SPRE UNIVERS. în toamna 
anului viitor se va încheia 
construirea Observatorului as
tronomic de pe muntele Megan- 
tic, din Quebec. Alegerea aces
tui loc de amplasament a fost 
determinată de condițiile deose
bit de favorabile existente aici 
— strălucirea cerului nocturn, 
frecvența nopților senine (120 
pe an), altitudine, accesibilitate, 
stabilitate atmosferică — cît și 
de viitoarea dezvoltare urbană. 
Observatorul va fi dotat cu un 
telescop avînd diametrul oglinzii 
de 1,6 m, cu care se vor efec
tua lucrări de spectroscopie, 
observații fotografice conven
ționale, fotometrice, solarime- 
trice. Principalele cercetări se 
vor concentra asupra genezei și

De pretutindeni
dispariției stelelor, formării 
elementelor grele, structurii și 
evoluției galaxiilor și a Univer
sului.

• NAVĂ AMAGNE- 
TICĂ. Nava „Zaria", singurul 
vas total amagnetic din lume 
(construit din materiale asupra 
cărora cîmpul magnetic nu 
exercită vreo influență), a pă
răsit portul Leningrad. Navi- 
gind sub pavilionul Academiei 
de științe a U.R.S.S., vasul va 
executa o călătorie de studiu, 
de două luni și jumătate. în 
mările Baltică și Nordului. Ex- 
perții aflați la bord vor cerceta 

variațiile cîmpului magnetic te
restru pe fundul mărilor. Cu a- 
cest prilej vor fi experimentate 
noi metode magnetometrice de 
precizie, precum și aparatura 
adecvată.

• FIGARO - CAM
PION. Recordul lumii la... 
tuns era deținut pînă deunăzi 
de italianul P. Amato, care reu
șise ca în timp de 83 de ore să 
servească 200 de clienți. Un Fi
garo grec, pe nume Cristos An- 
gelopoulos, a ținut morțiș să-și 
întreacă confratele de breaslă. 
Și a izbutit : lucrînd 86 de ore 
fără întrerupere, a tuns 247 de 

persoane. Imediat după stabili
rea noului record el a fast 
transportat fără cunoștință la 
spital...

• SIMPOZIONUL U- 
MORULUI. La Universita
tea din Cardiff (Țara Galilor) a 
avut loc, nu de mult, primul 
simpozion internațional al umo
rului și rîsului, cu participarea 
nu a unor umoriști, așa cum 
s-ar crede, ci a unor foarte se
rioși oameni de știință, specia
liști în psihologie. „Stopul nos
tru, a declarat unul din partici
pant!. este de a determina exact 
motivele pentru care oamenii 
rid și a le folosi ca instrument 
pentru a face cit mai mulți oa
meni să rîdă". în cursul simpo
zionului s-a arătat că unii oa

meni pot ride pînă la 1 000 de 
ori pe zi. Drept record s-a ci
tat cazul unei persoane care, în
tr-o singură ocazie, a rîs de 157 
de ori. Nu au fost însă preciza
te cauzele care au determinat 
acest „ris homeric".

• HEMINGWAY - 
EROU AL UNEI PIESE 
DE TEATRU. Organizatorii 
festivalului de la Salzburg 
(Austria) vor prezenta, în pre
mieră. la ediția de anul viitor, 
piesa cu un singur personaj in
titulată „Vînătorul", a cunoscu
tului dramaturg vest-german, 
stabilit în Suedia, Rolf Hoch- 
huth (piesa „Vicarul" a acelu
iași autor s-a jucat și la noi in 
țară). Ea tratează un episod din 

viața romancierului american 
Ernest Hemingway, care a trăit 
mulți ani in Cuba.

• ZIAR PENTRU... 
NEFUMĂTORI. într-o edi
tură din Frankfurt pe Main 
(R.F.G.) a apărut primul ziar 
din Europa și probabil din lume 
care și-a propus drept țel 
combaterea fumatului, intitu
lat „NZ-NICHTRAUCHER- 
ZEITUNG" (ziar pentru nefu
mători). El va trata, într-un 
mod accesibil marelui public și 
sub diverse forme, tema fuma
tul și sănătatea. Prin interme
diul organelor sanitare, al asi
gurărilor sociale și altor insti
tuții, ziarul urmează să fie di
fuzat în mari întreprinderi, 
școli, universități etc.
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