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0 emoționantăsârbătoare 

a sportului românesc, 

un îndemn la înflorirea continuă 

a mișcării noastre sportive
Expresie a preocupării pentru înfăptuirea

Programului elaborat de partid cu privire la producția 

și desfacerea bunurilor de consum in perioada 1976-1980

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a vizitat ieri

Tirgul de mostre din Capitală

Tovarășul Nicolae Ceausescu
a acordat înalte ordine si medalii
fruntașilor noștri la Jocurile Olimpice

Medaliile obținute de sportivii noștri la Montreal și-au 
sporit valoarea și semnificația prin înaltele distincții ale 
Republicii Socialiste România pe care le-a înmînat, ieri, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, acestor tineri care au dobîndit gloria olimpică, antre
norilor și specialiștilor care i-au ajutat să urce pe podiu
mul învingătorilor, reprezentînd cu demnitate și onoare 
culorile patriei la întrecerile din Canada.

La festivitate au participat tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Manea Mănescu, Ștefan Voitec, Emil Bobu, Cor
nel Burtică, Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, Janos Fa
zekas, Ion Ioniță, Petre Lupu, Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan Andrei, Iosif 
Banc, Ion Coman, Teodor Coman, Mihai Dalea, Ion Dincă, 
Mihai Gere, Nicolae Giosan, Vasile Patilineț, Ion Ursu, 
Constantin Dăscălescu, Aurel Duma.

Secretarul general al partidului a examinat gama largă a exponatelor, 
a acordat o atenție specială produselor noi, a făcut recomandări 
de mare importanță practică, subliniind necesitatea modernizării 
și diversificării în continuare a producției bunurilor de consum

Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceausescu

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a vizitat, joi dimineața, 
Tirgul de mostre de bunuri 
de consum, deschis în Com
plexul expozițional din Pia
ța Scînteii.

împreună cu secretarul 
general al partidului s-au 
aflat tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Manea 
Mănescu, Ștefan Voitec, 
Emil Bobu, Cornel Burtică, 
Gheorghe Cioară, Lina Cio- 
banu, Janos Fazekas, Ion 
Ioniță, Petre Lupu, Gheor
ghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Ion Pățan, Dumitru Popes
cu, Gheorghe Rădulescu, Io
sif Uglar, Ilie Verdeț, Ște
fan Andrei, Iosif Banc, Teo
dor Coman, Mihai Dalea, 
Ion Dincă, Mihai Gere, Ni
colae Giosan, Vasile Patili- 
neț, Ion Ursu, Constantin 
Dăscălescu, Aurel Duma, 
Angelo Miculescu, viceprim- 
ministru, și alți membri ai 
guvernului.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost salu
tat cu multă căldură la so
sire de numeroși cetățeni, 
care au aclamat entuziast 
pentru partid, pentru secre
tarul său general.

Relatarea vizitei, 
în pagina a lll-a

Dragi tovarăși și prieteni,

Doresc să adresez cele mai calde feli
citări tuturor sportivilor, antrenorilor și 
conducătorilor lotului olimpic care au re
prezentat cu cinste România la Jocurile 
Olimpice de Ia Montreal. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Solemnitatea de astăzi este închinată 
acelora care, în întrecerile ce s-au desfă
șurat timp de două săptămîni în Canada, 
au dobîndit victorii strălucite, succese 
importante, făcînd ca, la această ediție 
a Jocurilor Olimpice, țara noastră să ob
țină cele mai bune rezultate din toate 
participările de pînă acum. (Aplauze pu
ternice, îndelungate).

Doresc, în primul rînd, să adresez cele 
mai calde felicitări Nadiei Comăneci (vii 
aplauze), care a știut să demonstreze în 
mod minunat măiestria gimnasticii româ
nești, faptul că un tînăr liber, stăpîn pe 
destinele sale, un tineret care trăiește 
într-o țară socialistă pot să aspire la 
cele mai înalte succese în sport, ca și în

toate domeniile de activitate. (Aplauze 
puternice).

Ne-a produs tuturor o deosebită satis
facție, urmărind, seară de seară, evoluția 
Nadiei Comăneci, a echipei noastre de 
gimnastică, care a demonstrat — pe lîngă 
înalta măiestrie artistică —încredere în 
forțele proprii, tenacitate, dîrzenie, ceea 
ce caracterizează atît gimnastele noastre, 
cît și întregul nostru tineret. (Aplauze 
puternice, îndelungate).

Iată de ce tocmai pentru aceste calități 
pe care le-a demonstrat Nadia Comăneci 
la Montreal am hotărît să-i acordăm titlul 
de „Erou al Muncii Socialiste" și Meda
lia de aur „Secera și Ciocanul". (Aplauze 
puternice, prelungite). Avem deci, înce- 
pînd de astăzi, în rîndul Eroilor Muncii 
Socialiste o eroină tînără, dar care și-a 
cîștigat pe drept, prin munca, tenacitatea 
și hotărîrea sa acest titlu. (Aplauze pu
ternice).

Fie ca aceasta să constituie un imbold 
atît pentru tineretul nostru sportiv, cît și 
pentru întregul nostru tineret de a ac

ționa pentru a-și îndeplini cu cinste, cu 
abnegație, îndatoririle, pentru a servi 
patria, a-și însuși cele mai înalte cu
noștințe, în toate domeniile de activita
te ! Prin aceasta va demonstra fiecare 
că, într-adevăr, era noastră socialistă 
deschide tineretului patriei minunate 
perspective de bunăstare, de fericire, de 
atingere a celor mai înalte culmi în toate 
domeniile. (Aplauze puternice).

Sper că atît sportivii tineri, cît și ti
neretul din alte domenii de activitate 
vor urma acest exemplu și că vom mai 
avea — și eu sînt convins că vom mai 
avea — noi Eroi din rîndul tineretului 
nostru în sport și în alte domenii. 
(Aplauze puternice).

Doresc să adresez, de asemenea, felici
tări călduroase Teodorei Ungureanu, ce
lorlalte membre ale grupului de gimnas
tică, care, împreună, au .obținut locul doi 
— deși, trebuie spus, că meritau să ocu
pe locul I. (Vii aplauze).

ÎN ÎNTÎMPINAREA MARII NOASTRE 

SĂRBĂTORI NAȚIONALE 

întrecere entuziastă, 
remarcabile succese în muncă

IN PAGINA A 1V-A

SE DEZVOLTĂ PRIETENIA ROMÂNO-SOVIETICĂ 
PE TEMELIA VOINȚEI COMUNE DE A AMPLIFICA 
SOLIDARITATEA Șl COLABORAREA FRĂȚEASCĂ 
DINTRE CELE DOUĂ PARTIDE, ȚĂRI Șl POPOARE 

IN PAGINA A Vl-A

• Nadia Comăneci - tînăra 
care a ridicat Ia Montreal 
pe cel mai inalt catarg 
drapelul patriei - „Erou 
al Muncii Socialiste4*

• Relatarea festivității de
corării sportivilor frun
tași, care a avut loc la 
Palatul sporturilor și 
culturii din Capitală

in paginile II—III

(Continuare în pag. a IlI-a)
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O EMOȚIONANTA SĂRBĂTOARE A SPORTULUI ROMANESC 
NN ÎNDEMN LA ÎNFLORIREA CONTINUA A MIȘCĂRII NOASTRE SPORTIVE

DECRET PREZIDENȚIAL
.*> v* ser 'ii* «n «• **».•*!** w. r»»r»r wi ft» WjwF-

Pentru rezultatele deosebite obținute la Jocurile 
Olimpice de vară de la Montreal — 1976, precum și 
pentru contribuția adusă la dezvoltarea activității 
sportive și la creșterea prestigiului sportului românesc 
pe plan internațional,

Președintele Republicii Socialiste România 
decretează:

Articolul 1. — Se conferă titlul de „Erou al Muncii 
Socialiste" șl Medalia de aur „Secera șl Ciocanul" 
gimnastei Nadia Comăneci, componentă a lotului o- 
limpic.

Articolul 2. — Se conferă „Ordinul Muncii" clasa I 
tovarășilor : Vasile Dîba — component al lotului o- 
limpic de caiac ; Teodora Ungureanu — componentă 
a lotului olimpic feminin de gimnastică ; Bela Karolyi 
— antrenor al lotului olimpic feminin de gimnastică ; 
general-locotenent Marin Dragnea — președintele Con
siliului Național pentru Educație Fizică și Sport.

Articolul 3. — Se conferă ordinul „Meritul Sportiv" 
clasa I tovarășilor: Simion Cuțov — component al 
lotului olimpic de box ; Marta Karolyi — antrenoare a 
lotului olimpic feminin de gimnastică ; Maria Simio- 
nescu — antrenoare a lotului olimpic feminin de gim
nastică ; Ion Popa — antrenor al lotului olimpic de 
box ; Nicolae Navasart — antrenor al lotului olimpic 
de caiac ; Emil Ghibu — secretar al Consiliului Na-

★

Prin același decret au mai fost conferite unor 
sportivi, antrenori și activiști din domeniul spor-

ționâl pentru Educație Fizică și Sport; Ilie Miron Ol
tean — secretar al Consiliului Național pentru Edu
cație Fizică și Sport ’

Articolul 4. — Se conferă ordinul „Meritul Sportiv" 
clasa a Il-a componentelor lotului olimpic feminin de 
gimnastică — Mariana Constantin, Georgeta Gabor, 
Anca Gabriela Grigoraș, Gabriela Trușcă ; componen- 
ților lotului olimpic de handbal masculin — Ștefan 
Birtalan, Adrian Cosma, Cezar Drăgăniță, Cristian 
Gațu, Mircea Grabovschi, Gheorghe Roland Gunesch, 
Gavril Emeric Kicsid, Ghiță Licu, Nicolae Munteanu, 
Corneliu Penu, Werner Stockl, Constantin Tudosie, 
Radu Voina ; componenților lotului olimpic de lupte 
greco-romane și libere Gheorghe Berceanu, Nicu 
Gingă, Ștefan Rusu, Ladislau Simon ; componenților 
lotului olimpic de box Alee Năstac, Dan Mircea Si
mon ; componenților lotului olimpic de canoe Gheor
ghe Danielov, Gheorghe Simionov ; gimnastului Dan 
Grecu ; antrenorilor Corneliu Bîrsănescu, Ion Cernea, 
Ion Drăgăn Cornianu, loan Crîsnic, Constantin Dumi
trescu, Igor Lipalit, Octavian Mercurean, Nicolae Ne- 
def, Constantin Nour, Oprea Vlase ; directorului Cen
trului de medicină sportivă, Ion Drăgan, președinte
lui clubului sportiv „Steaua", Gheorghe Drăgănescu, 
președintelui clubului sportiv „Dinamo" București, 
Cosma Liță, directorului Centrului de cercetări pen
tru educație fizică și sport, Alexe Nicu.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

★

tului 130 de ordine și medalii ale Republicii Socialiste 
România.

Prețuirea adusă in această zi celor 
mai buni sportivi dintre cei buni, 
antrenorilor și tehnicienilor, compo
nent! ai lotului olimpic, a constituit, 
în fapt, o nouă și elocventă expresie 
a aprecierii deosebite pe care con
ducerea partidului și statului, po
porul nostru o acordă acelora ce 
contribuie, pnntr-un admirabil efort, 
la dezvoltarea activității sportive și 
la creșterea prestigiului sportului ro
mânesc pe plan internațional, a gri
jii și răspunderii întregii societăți 
pentru formarea multilaterală a ti
nerilor. pentru afirmarea aptitudini
lor lor intelectuale, fizice și morale.

Acum — ca si în timpul marilor 
întreceri — sportivii iși îndreaptă 
gindul plin de recunoștință spre 
partid și secretarul său general, 
pentru atenția și dragostea cu care 
slnt Înconjurați, pentru sprijinul 
neprecupețit primit în pregătirea lor 
pentru sport, pentru muncă și viață.

Exprimînd aceste gînduri și sim
țăminte, numeroși tineri sportivi — 
membri ai cluburilor și asociațiilor 
sportive bucureștene — fac o pri
mire entuziastă secretarului general 
al partidului încă din momentul so
sirii în Parcul tineretului și pînă la 
intrarea principală a Palatului spor
turilor și culturii, unde se înaltă, sim
bolic. o uriașă piramidă vie. în vîr- 
ful căreia se află cele cinci cercuri 
olimpice. Sportivii iși reafirmă, 
sugestiv și vibrant, atașamentul 
profund față de idealurile de pace, 
prietenie și colaborare internațională, 
promovate cu consecvență de țara 
noastră, față de generosul spirit 
olimpic.

O atmosferă însuflețită domnește 
și in holul palatului, unde medaliații 
olimpici Nadia Comăneci. Teodora 
Ungureanu, Vasile Dîba și Cristian 
Gațu, împreună cu pioneri, oferă 
flori tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu.

La sosirea în sală a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a celorlalți tova
răși din conducerea partidului și sta
tului răsună puternice aplauze și 
urale. Cei prezenți aclamă îndelung, 
cu înflăcărare, „Ceaușescu — P.C.R.". 
Secretarul general al partidului răs
punde cu prietenie manifestărilor pli
ne de căldură ale miilor de partici
pant!.

La festivitate sînt prezenți membri 
ai conducerii Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport, fe
derațiilor de specialitate, cluburilor 
și asociațiilor sportive, campioni și 
recordmani, sportivi fruntași, acti
viști de partid și de stat, oameni ai 
muncii din întreprinderile și institu
țiile bucureștene.

Vasta sală are un aspect festiv. 
Drapelele partidului și statului înca
drează portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. sub care se află înscrisă 
urarea „Trăiască Partidul Comunist 
Român. în frunte cu secretarul său 
general". Steaguri roșii și tricolore 
străjuiesc stemele partidului și țării.

Pe suprafața de joc a sălii se 
află componenții lotului olimpic, alți 

■ sportivi de seamă.
Este, intonat Imnul de Stat al Repu- 

.. blicii Socialiste România și ridicat 
drapelul țării pe cel mai înalt catarg.

In acest cadru sărbătoresc, tovară
șul Nicolae Ceaușescu primește ra
portul generalului locotenent Marin 
Dragnea, președintele Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică și 
Sport și al Comitetului olimpic ro
mân. conducătorul delegației olimpi
ce române la Montreal :

Raportez că delegația olimpică 
sportivă a Republicii Socialiste 
România a reprezentat cu cinste cu
lorile dragi ale patriei, obținind. la 
cea de-a XXI-a ediție a Jocurilor 
Olimpice de la Montreal rezultate 
bune, realizînd cel mai valoros bilanț 
al participărilor românești la aceste 
întreceri, situînd țara noastră pe un 
loc fruntaș in ierarhia sportivă mon
dială.

In aceste momente pline de adîncă 
semnificație pentru întreaga noastră 
mișcare sportivă, vă rog să-mi per
miteți ca, in numele tuturor sporti
vilor din tara noastră, să exprim 
înaltele sentimente de stimă și res
pect, de dragoste și recunoștință pe 
care vi le piirtăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, și 
să vă mulțumim din adîncul inimilor 
noastre pentru îndemnurile adresate 
înainte de plecarea din țară, precum 
și pentru însuflețitorul mesaj pri
mit in timpul competițiilor olimpice, 
care a constituit pentru noi un pu
ternic imbold de a obține rezultate 
cit mai bune, prin care să răspun
dem cu cinste misiunii încredințate 
sportivilor de partidul și statul nos
tru socialist.

Sportivii noștri, mesageri ai poli
ticii de pace, prietenie și bună înțe
legere intre toate popoarele lumii, 
animați de un fierbinte patriotism, 
de dragoste nețărmurită și profund 
atașament față de patrie și partid, 
hotărîți să-și dăruiască toată energia 
șl măiestria pentru gloria sportului 
românesc, au făcut ca tricolorul 
României socialiste să fie înălțat de 
27 de ori pe catargul victoriilor olim
pice. iar imnul patriei noastre dragi 
să răsune in întreaga lume.

Aceste succese le datorăm In pri

mul rînd condițiilor tot mai bune pe 
care societatea noastră socialistă le 
creează tuturor oamenilor muncii, și 
de aceea sîntem profund recunoscă
tori conducerii partidului, dumnea
voastră personal, mult stimate tova
rășe secretar general, care militați 
cu consecvență pentru continua în
florire a României socialiste.

Pe deplin conștienți că rezultatele 
înregistrate la Montreal puteau fi și 
mai bune, precum și de răspunderile 
mari ce ne revin pentru asigurarea 
pregătirii temeinice în vederea unei 
participări de , înalt prestigiu la O- 
limpiada din 1980, ne angajăm în 
fața dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe președinte, că nu vom pre
cupeți nici un efort pentru dezvol
tarea mișcării noastre sportive și 
creșterea contribuției educației fizice 
și sportului la sănătatea poporului 
nostru, la formarea și dezvoltarea 
armonioasă a omului nou al societă
ții noastre socialiste, pentru ca spor
tul românesc să se afirme și mai 
puternic in lume, adueîndu-și astfel 
contribuția la ridicarea necontenită 
a presțigiului internațional al scum
pei noastre patrii — Republica So
cialistă România.

Are'' loc apoi solemnitatea deco
rării. j

Tovarășul Silviu Curticeanu. se
cretar prezidențial și al Consiliului 
de Stat, dă citire decretului prezi
dențial.

într-o atmosferă de vibrant entu
ziasm, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU înminează gimnastei 
Nadia Comăneci, triplă campioană 
olimpică, titlul de „Erou al Muncii 
Socialiste" și Medalia de aur „Secera 
și Ciocanul". Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu inminează apoi inalte dis
tincții celorlalți laureați olimpici, 
precum și antrenorilor și tehnicieni
lor, component! ai lotului olimpic 
român.

Calda îmbrățișare 
părintească

...Desprindem, din 
bogăția de momente 
emoționante care au, 
dat căldură si strălu
cire festivității oma
giale dedicate olimpi
cilor noștri, o imagine 
care le cuprinde pe 
toate celelalte : calda 
îmbrățișare dăruită de 
președintele republicii 
tinerilor performeri. 
Gestul acesta de pă
rintească prețuire, in- 
.țărește pecetea supre
mei recompense, în
scrisă in Decretul pre
zidențial. El ridică la 
valoarea de cuprinză
tor simbol intreaga 
festivitate. Pentru o 
clipă, fiecare dintre ti
nerii sportivi a stat 
inimă lingă inimă cu 
președintele țării, cu 
bărbatul care întruchi
pează in mod desăvir- 
șit, prin neodihna sa 
dăruită patriei, carac
teristicile fundamenta
le ale acestui timp is
toric românesc : mun
ca neobosită și îndrăz
neala înțeleaptă, pa
triotismul fierbinte și 
omenia comunistă. 
Prin această profund 
omenească cinstire ti
nerii noștri olimpici 
iși îmbogățesc esențial 
biografiile de campioni 
și de cetățeni, iar răs
plata acordată merite
lor lor se răsfringe 
— așa cum se subli

niază in vibrantul cu- 
vint de felicitare și în
demn rostit de tovară
șul Nicolae Ceaușescu 
— asupra întregului 
nostru tineret, crescut 
de societatea socialistă, 
cu grijă și dragoste, in 
spiritul muncii neobo
site și creatoare, al 
idealurilor comuniste.

Întreaga generație 
tînără se ivește, astfel, 
impetuoasă și cuteză
toare^ pe promontoriul 
prezentului, . luminată 
de mindria că cel din
ții ’titlu de „Emu al 
Muncii Socialiste" ob
ținut de un cetățean 
foarte tinăr aparține 
Nadiei Comăneci, o 
școlăriță sirguincioasă 
și o mare campioană 
ridicată din mijlocul 
acestei generații prin 
muncă fără preget, 
prin matură înfruntare 
cu mărite eforturi care 
duc la biruința su
premă.

In repetate rlndurl, 
referindu-se la tinăra 
generație, secretarul 
general al partidului a 
a dat această înaltă a- 
preciere : „Avem un 
tineret minunat". Emo
ționanta festivitate 
consacrată olimpicilor, 
titlul și medalia care 
răsplătesc aurul cucerit 
de Nadia Comăneci la 
Montreal, zecile și ze

Mulțumind, tripla campioană olim
pică Nadia Comăneci a spus :

Sînt foarte emoționată.
în concurs, emoția nu m-a învins 

niciodată. N-am fost emoționată nici 
atunci cînd am primit notele maxime 
și medaliile de aur. Atunci am sim
țit doar bucuria și mîndria victoriei.

Dar acum simt și o mare emoție.
Pentru că nici o medalie și nici 

un titlu din lume nu valorează cît 
distincția pe care ți-o acordă țara 
ta. Din mina celui mai iubit fiu al 
României, părintele îndrăgit al tine
retului patriei noastre, dumneavoas
tră. tovarășe Nicolae Ceaușescu.

De aceea nu vom uita niciodată 
această zi de august.

La fel cum nu vom uita niciodată 
îndemnurile de curaj și încredere în 
forțele noastre pe care dumneavoas
tră, împreună cu tovarășa Elena 

Ceaușescu, ni le-ați trimis la Mont
real. Noi, toate fetele din echipă, 
împreună cu antrenori), am simțit 
căldura și dragostea părintească, pen
tru care vă mulțumim din suflet, iu
bite conducător, și promitem să fim 
întotdeauna demne de ele.

Familiile noastre, profesorii, cole
gii de școală și de sport, întregul 
nostru oraș cu oamenii lui minunați 
se vor simți și ei cinstiți prin cinsti
rea ce ni s-a făcut nouă azi și se 
vor bucura.

La început, multora dintre noi gim
nastica ni s-a părut ca o joacă, apoi 
a devenit muncă. O muncă ce poate 
părea multora, din afară, prea grea, 
dar care pentru noi înseamnă, azi 
viața de zi cu zi.

Școala noastră dragă, unde sala de 
gimnastică se învecinează cu sălile de 
curs, ne-a învățat, ca elevi și gim- 
naști, ca pionieri Și sportivi, să pre
țuim munca. Ea ne-a întărit voința, 
ne-a obișnuit să învingem greutățile. 
Aici am visat cu ochii deschiși la 
marea performanță și am văzut că, 
prin muncă, acest vis poate să devină 
realitate.

Cu aceste gînduri ne Îndreptăm 
către viitor. Viitor care pentru noi 
înseamnă învățătură și muncă, noi 
competiții. în care avem de apărat 
prestigiul gimnasticii românești, glo
ria sportului românesc.

La rîndul său, caiacistul Vasile 
Diba, campion olimpic, a spus : Vă 
rog să-mi permite-ți să . vă exprim 
recunoștința mea fierbinte pentru 
cinstea ce mi s-a făcut prin acordarea 
acestei înalte distincții.

Sint un tînăr fiu al Deltei, unul 
din milioanele de tineri din țara 
noastră care se bucură de minunate 
condiții de viață, muncă și învățătu
ră. Ca tînăr sportiv, ca urmaș al unor 
generații pentru care lotca a fost șl 
este o a doua casă, de mic copil vi- 

cile de alte distincții 
consemnate in decre
tul prezidențial vin si 
ilustreze, deplin grăi
tor, adevărul acestei 
inalte aprecieri. In a- 
ceastă lumină, dis
tincțiile acordate con
stituie răsplata încre
derii îndreptățite și, 
totodată,- semnul de 
nobilă încredere pe 
care partidul, secre
tarul său general, în
tregul nostru popor o 
au in evoluția viitoare 
a tinerei generații, 
convingerea că alți și 
alți tineri, din toate 
domeniile de activita
te, se vor arăta, prin 
faptele lor, demni de 
a li se înscrie numele 
in rîndul „Eroilor 
Muncii Socialiste".

Este semnificația cea 
mai profundă cu care 
emoționanta festivi
tate consacrată olim
picilor a îmbogățit 
conștiința tinerilor 
sportivi, a tuturor co
legilor lor de genera
ție, a milioanelor de 
oameni ai muncii din 
intreaga țară prezenți 
in fața televizoarelor, 
care, prin calda îmbră
țișare părintească a 
președintelui republi
cii au simțit cum iși 
îmbrățișează ei inșiși 
fiii destoinici.

Petre DRAGU

sul meu a fost să deprind tainei» 
acestui sport.

Pentru realizarea, la Montreal, a 
visului meu de sportiv, alături de co
legii mei am muncit din greu mii de 
ore pe arșiță, pe frig, pe ploaie și pe 
vint, și dacă am putut să fac fată 
unor asemenea eforturi aceasta o da
torez, în primul rînd, educației pe 
care am primit-o, educație pe care o 
primesc toți tinerii din țara noastră, 
a cinstei, a dragostei de muncă, a 
bărbăției și perseverenței, a îndrăz
nelii in lupta cu greutățile.

Trăiesc un sentiment de bucurie 
patriotică pentru faptul că „flotila 
de aur" a României a reușit și în 
acest an, la Montreal, să-și aducă 
contribuția în aur, argint și bronz la 
succesele sportului românesc.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
președinte, că ne vom strădui și pe 
mai departe să reprezentăm cu abne
gație patria noastră, că nu vom da 

înapoi în fața greutăților, conslde- 
rind că nimic nu este prea greu cînd 
este vorba de prestigiul țării noastre.

Vă mulțumim din toată inima pen
tru tot ce faceți pentru noi, pentru 
mișcarea noastră sportivă, pentru 
scumpa noastră patrie. Republica 
Socialistă România.

Folosesc acest minunat prilej pen
tru a mulțumi, din adîncul inimii, 
pentru înalta distincție ce ne-a fost 
acordată, a spus în cuvintul său 
handbalistul Cristian Gațu. Văd 
In aceasta prețuirea deosebită de care 
ne bucurăm noi, sportivii patriei, din 
partea conducerii partidului și statu
lui, a dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al parti
dului. președintele Republicii Socia
liste România.

Vă rog să-mi permiteți să mă fac 
ecoul celor mai alese gînduri și sen
timente ce ne animă pe noi, handba- 
liștii, de mulțumire pentru condițiile 
minunate de viață și pregătire ce 
ne-au fost asigurate. Vă mărturisim 
sincer și deschis că, deși am contri
buit la îmbogățirea zestrei noastre 
olimpice cu o medalie de argint, 
trăim și acum emoțiile pentru finala 
în care n-am izbutit să fim primii. 
Ne-am pregătit să ciștigăm medalia 
de aur la Olimpiadă. Cu aceste gin- 
duri și încredere am plecat de acasă

Cu prilejul acestui eveniment deo
sebit din viața noastră, vă asigurăm, 
mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general al partidului nos
tru drag, că noi, handbaliștii, vom 
face totul pentru a transforma me
dalia de argint de la Montreal in cea de 
aur, la Moscova, în 1980, că oriunde 
și oricînd vom fi în primele rînduri • 
la chemarea partidului, ca adevărați 
fii ai poporului nostru, născuți si 
crescuți in România socialistă.

A vorbit, după aceea, boxerul 
Mircea Simon, care a spus : In- 
găduiți-mi să vă mulțumesc din a- 
dincul inimii pentru înalta distincție 
acordată, pentru marea cinste și ne
spusa bucurie trăită de noi în acest 
moment solemn, care se va păstra 
pentru totdeauna in conștiința noas
tră.

Participarea mea la Jocurile Olim
pice s-a soldat cu obținerea unei 
medalii de argint. Regret din suflet 
că medalia de aur, pentru care mă 
pregătisem cu atita sirguință, îm
preună cu antrenorul meu, nu a in
trat în posesia noastră.

Vă asigur, mult iubite și stimate 
tovarășe președinte, că voi ști să fo
losesc așa cum se cuvine experiența 
ciștigată in lupta sportivă de la 
Montreal.

Nu am altă dorință decit să reîn
cep neintirziat pregătirile pentru noi 
confruntări. In fond acesta este 
sensul adine al sportului, al vie
ții, și tinerețea mea, dublată de 
dorința de muncă neobosită, este 
o garanție că voi putea realiza ceea 
ce mi-am propus. Mă va însufleți în 
muncă deplina conștiință a faptului 
că victoriile sportului românesc Iși 
aduc contribuția lor specifică' la cu
noașterea și gloria țării noastre.- Voi 
face totul pentru a-ml respecta an
gajamentul.

în cuvintul său. luptătorul Gheor
ghe Berceanu a spus : Permi- 
teți-mi, mult iubite și stimate tova
rășe președinte, să mă fac ecoul gîn- 
durilor luptătorilor și antrenorilor 
lor. asigurindu-vă că sîntem hotărîți 
ca prin muncă, seriozitate și dăruire 
să apărăm și pe mai departe cu 
cinste și demnitate culorile patriei 
la viitoarele confruntări internațio
nale. cu gindul unei cît mai bune 
pregătiri pentru Jocurile Olimpice 
de la Moscova.

La Montreal, pe saltelele olimpice 
de la Maisonneuve. ne-am luptat 
voinicește, timp de 10 zile, purtind 
fiecare în suflet, dorința de a învin
ge. pentru ca tricolorul nostru drag 
să fie ridicat de cît mai multe ori 
pe catargele olimpice. Dacă n-am 
reușit pe cît am fi dorit-o va trebui 
să ne pregătim și mai bine pe viitor. 
Mă angajez să fac totul pentru depă
șirea rezultatelor de la Montreal.

Vom milita ca „luptele românești 
— a doua echipă a Jocurilor Olimpice 
la greco-romane — să ajungă mai 
sus. Invățînd din propria mea evolu
ție, vom da cea mai mare atenție 
descoperirii de noi talente. Vom răs
coli satele și nu ne vom lăsa pină nu 
vom găsi cit mai mulți Berceni. Este 
un angajament izvorit din importan
ța acestui moment deosebit în viața 
noastră de cetățeni și de sportivi.

în încheierea solemnității, primit cu 
vii și îndelungi aplauze, cu urale și 
ovații, ia cuvintul tovarășul ^£01(36

Ceaușescu, gecretar «eneral al
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

Urmează spectacolul sportivilor, 
mulți dintre ei deținători ai medali
ilor olimpice, cărora le datorăm

(Continuare in pag. a IlI-a)
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Adresez, de asemenea, calde fe

licitări antrenorilor, soților Karo- 
lyi, care au adus o contribuție de 
preț la obținerea acestor rezultate 
importante. (Aplauze puternice).

Felicit, de asemenea, pe sporti
vul de la caiac Dîba, care a obți
nut și el cea mai înaltă medalie, 
precum și încă o medalie de bronz, 
demonstrînd că, într-adevăr, Du
nărea este un bun loc pentru a 
forma sportivi de înaltă calitate. 
(Aplauze puternice).

Trebuie să spun deschis — desi
gur, cei din echipa de handbal 
s-au dus să se pregătească pentru 
demonstrația sportivă, dar știu că 
ascultă (aplauze) — mi-ar fi făcut 
mare plăcere să-i felicit pentru 
medalia de aur la Jocurile Olim
pice ; dar le adresez calde felici
tări și pentru medalia de argint. 
Am reținut angajamentul lor că 
vor face totul să o obțină pe cea 
de aur la următoarele Jocuri 
Olimpice. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Adresez, de asemenea, felicitări 
sportivilor din ramura de box care 
au adus medalii de argint, din ra
mura de lupte care, de asemenea, 
au adus medalii de argint, precum 
și celorlalți sportivi componenți ai 
lotului olimpic care au adus meda
lii de bronz sau au ocupat locuri 
importante în întreceri, contri
buind prin aceasta la obținerea de 
către România a unui loc impor
tant, la puncte, în ierarhia țărilor

NICOLAE CEAUȘESCU
care s-au prezentat la aceste jocuri. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Desigur, sîntem la o festivitate 
de premiere, de aceea mă vbi re
zuma și eu să vorbesc mai muit 
de lucrurile bune și să adresez, 
încă o dată, felicitări tuturor spor
tivilor ce au participat la compe
tiții — chiar dacă, de această dată, 
unii, dintr-o câuză sau alta, au 
avut insuccese sau nu au ocupat 
locul pe care îl meritau pe drept
— să exprim urarea și îndemnul 
de a face în continuare eforturi 
pentru a se perfecționa, spre a 
putea ocupa în competițiile viitoa
re — nu numai la Jocurile Olim
pice din 1980, pînă atunci încă sînt 
patru ani — locuri și. mai bune. 
Încă din anul acesta vor începe 
multe competiții și va trebui fie
care să se străduiască să-și per
fecționeze măiestria pentru a pu
tea obține rezultate tot mai bune 
în întrecerile și competițiile care 
vor avea loc atît pe plan național, 
cit și interbalcanic, european, pre
cum și pe plan mondial, în urmă
torii patru ani. (Aplauze puternice).

Fără îndoială că se impune să 
tragem anumite concluzii și învă
țăminte atît din ceea ce a fost bun
— și sînt multe lucruri bune, în- 
cepind cu felul în care s-a pre
zentat echipa de gimnastică, dar și 
alte echipe componente ale lotului 
nostru — cit și din unele lipsuri 
care s-au manifestat. Va trebui ca 
să ne așezăm, să analizăm cu răb
dare, să tragem învățăminte și să 
trecem la o organizare mai bună 
a activității noastre în toate sec

toarele. Avem în vedere ca, în ur
mătorii ani, să intensificăm acti
vitatea sportivă în școli, să facem 
în așa fel încît să nu existe școală 
fără puternice echipe sportive, de 
gimnastică și în alte domenii de 
activitate. Să întărim activitatea 
cluburilor școlare, a cluburilor 
universitare, cluburilor muncito- j 
rești, cluburilor sătești, în așa fel 
încît mișcarea noastră sportivă să 
se transforme într-o puternică miș
care de masă, care să cuprindă 
practic întregul tineret al patriei. 
(Aplauze îndelungate).

Va trebui să punem un accent 
mult mai mare pe latura sportului 
de masă, fără să neglijăm sportul 
de performanță ; să evităm gre
șeala care s-a făcut în unele sec
toare cînd s-a acordat prea mare 
atenție unor sporturi de perfor
manță sau unor sportivi de perfor
manță și s-a neglijat, în schimb, 
angajarea în această competiție a 
unui număr mult mai mare de 
sportivi. Dar, ca în toate domeniile, 
fără o participare largă de masă nu 
vom putea să ridicăm nivelul acti
vității noastre sportive. Dacă vrem 
ca la Moscova, la Jocurile Olimpice 
din 1980, să obținem rezultate mai 
bune — și trebuie să ne propunem 
de pe acum acest lucru — atunci 
este necesar să desfășurăm o lar
gă mișcare de masă, să sprijinim 
cele mai bune elemente din toate 
domeniile de activitate pentru a 
ne putea prezenta cu un lot mult 
mai puternic, mult mai omogen și 
— să-mi fie iertat — in unele do
menii ceva mai întinerit, pentru 

a putea face față cu succes com
petițiilor care vor veni. (Aplauze 
îndelungate).

După cum vă este cunoscut, la 
Congresul educației politice și al 
culturii socialiste s-a hotărît or
ganizarea unor festivaluri și com
petiții cultural-artistice educative. 
Avem în vedere să angajăm în a- 
ceastă activitate și mișcarea noas
tră sportivă, ca, alături de aceste 
competiții, să organizăm competi
ții sportive naționale, adevărate 
olimpiade — dacă le putem numi 
așa ; vom căuta să găsim un nume 
însă românesc pentru ele. Aceste 
competiții să se desfășoare la doi 
ani o dată, în așa fel încît să pu
tem crea o bază largă de competi
ție națională, de promovare a celor 
mai buni sportivi. Și într-adevăr, 
să angajăm întregul nostru tineret 
în aceste competiții ! (Aplauze în
delungate). Ne vom preocupa, fără 
îndoială, și de îmbunătățirea bazei 
materiale sportive în toate dome
niile de activitate ; dar, repet, 
principalul trebuie să-1 constituie 
preocuparea de a angaja’ în aceas
tă activitate întregul nostru tine
ret, de a face ca în formarea omu
lui nou, constructor al socialismu
lui, să îmbinăm educația cultural- 
politică cu educația fizică, de a 
forma un tineret sănătos atît din 
punct de vedere al concepției po
litice și culturale, cît și din punct 
de vedere fizic, să facem ca omul 
să fie cu adevărat omul nou al 
viitoarei societăți comuniste pe 
care o edificăm în România. (A- 
plauze îndelungate).

S-a demonstrat și la Montreal, ca 
pretutindeni, că factorul principal 
pentru a obține victorii, pentru a 
te putea ridica pe treptele cele 
mai înalte, în sport, ca și în alte 
domenii, îl constituie munca, per
severența. De altfel, știți că în 
concepția noastră de formare a 
omului nou punem accentul pe 
muncă, ca factor determinant al 
întregii activități sociale. Iată de 
ce, preocupîndu-ne de dezvoltarea 
sportului, de activitatea culturală, 
educativă, va trebui să pornim de 
la participarea activă la munca 
productivă a fiecăruia în domeniul 
său de activitate, de la îmbinarea 
muncii cu sportul, cu educația, 
astfel ca fiecare să fie participant 
activ la făurirea societății socialis
te multilateral dezvoltate, la ridi
carea bunăstării și fericirii întregii 
noastre națiuni socialiste. (Aplau
ze puternice, îndelungate).

In încheiere, doresc să vă adre
sez tuturor felicitări și urări de 
noi și noi succese ! încă o dată îi 
adresez Nadiei Comăneci felicitări 
și urări de succese tot mai mari în 
viitor ! Vă urez multă sănătate și 
multă fericire ! (Aplauze puternice; 
urale. Se scandează „Ceaușescu- 
P.C.R.". Tntr-o atmosferă de pu
ternic entuziasm, toți cei prezenți 
în sală ovaționează îndelung pen
tru Partidul Comunist Român, 
pentru Comitetul Central, pentru 
secretarul general al partidului și 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).

(Urmare din pag. a Il-a)
bucuria și satisfacția multor succese 
sportive de prestigiu.

în incinta elegantei arene își fac 
apariția, la început, membrii echipei 
masculine de handbal, de patru ori 
campioană a lumii, medaliată cu ar
gint la Montreal. în cele două for
mații ce se întilnesc intr-un meci 
demonstrativ, de mare virtuozitate, 
tricourile sînt purtate de celebrități 
mondiale ale acestui joc. Cu același 
interes sint urmărite apoi execuțiile 
remarcabile ale luptătorilor meda- 
liați Gheorghe Berceanu, Nicu Gingă. 
Ștefan Rusu, Ladislau Simon și 
alții. Este rîndul pugiliștilor să-și 
arate măiestria. în cele trei ringuri, 
„punctează" vicecampionul olimpic și 
dublul campion european Simion 
Cuțov, greul Mircea Simon, medaliat 
cu argint, Costică Dafinoiu și Alee 
Năstac, medaliați cu bronz.

Pe. planșele de scrimă, membrii e- 
chipei de sabie — Marin Mustață, 
Marin Cornel, Ion Pop și Alexandru 
Nilcă — desfășoară citeva asalturi 
spectaculoase. în continuare, un grup 
de studenți de la Institutul de edu
cație fizică și sport și componenți 
ai lotului național de tineret se în
trec intr-un perfect „număr" acro
batic. Urmează lotul masculin de 
gimnastică. Cu caldă simpatie este 
întimpinat campionul mondial și eu
ropean la inele Dan Grecu. Din două 
colțuri ale sălii pătrunde în incinta 
arenei „schimbul de mîine" al aces
tui sport, micile gimnaste de la Ba
cău, în tricouri roșii, care prezintă 
exerciții de gimnastică.'

în cel mai așteptat moment al 
spectacolului demonstrativ și-au fă
cut apariția celebrele gimnaste ale 
țării noastre. Nadia Comăneci, Teo
dora Ungureanu, Luminița Milea. Iu- 
liana Marcu, Mariana Constantin și 
Marilena Neacșu oferă un minunat 
exercițiu de ansamblu, încîntînd a- 
sistența.

După evoluțiile lor de excepție, la 
bîrnă și la sol, care au fascinat sala, 
smulgînd ropote de aplauze, Nadia 
Comăneci și Teodora Ungureanu urcă 
la tribună și oferă flori tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu. Sînt flori dăruite din 
inimă, în semn de nețărmurită dra
goste și recunoștință pentru condi
țiile minunate ce le-au fost create și 
care le-au permis să învingă în con
fruntarea cu cele mai bune gimnas
te ale lumii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl to* 
varășa Elena Ceaușescu îmbrățișea
ză cu căldură părintească pe acesta 
două fetițe care, printr-o exemplară 
voință, perfecțiune și tărie de carac
ter, au dovedit și cucerit împreună 
supremația românească în gimnasti
ca mondială, și-au reafirmat cu stră
lucire virtuțile morale și sportive in 
competiția olimpică.

La sfîrșitul programului, asistenta 
Își manifestă admirația, răsplătește cu 
prelungite aplauze exercițiile sporti
vilor. tenacitatea si dăruirea cu care 
s-au pregătit pentru a atinge cele mai 
de sus piscuri ale gloriei sportive.

într-o impresionantă unitate de 
simțire și gindire. miile de partici- 
panți intonează vibrant „Trei culori", 
culorile sfinte ale patriei, 'pe care 
sportivii noștri, alături de întregul 
popor, le-au slujit și le vor sluji cu 
abnegație, cu cinste si devotament.

Aceeași atmosferă entuziastă o re
găsim la ieșirea în marele hol al sălii 
Palatului sporturilor și culturii. Com- 
ponenții lotului olimpic întimpină din 
nou cu înflăcărare ne tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pe tovarășa Elena 
Ceaușescu. pe ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului. For- 
mînd un adevărat culoar viu. ei își 
manifestă, direct si cald, sentimentele 
de nețărmurită dragoste si recunoș
tință față de partid și secretarul său 
general.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu si to
varășa Elena Ceaușescu. ceilalți to
varăși din conducerea partidului șl 
statului, ciocnind o cupă de șampanie 
cu sportivii olimpici, îi felicită. încă 
o dată, cu căldură și le urează suc
cese tot mai mari în activitatea com- 
petițională viitoare, multă sănătate.' 

înainte de plecare, tovarășul Nicolae 
Ceausescu si tovarășa Elena Ceaușescu 
se fotografiază împreună cu străluci
tele, gimnaste Nadia Comăneci și Teo
dora Ungureanu. cu sportivii consa
crat! de astăzi și cu cei de mîine. cu 
antrenorii și specialiștii lotului olim
pic. cu membrii conducerii Consiliu
lui Național pentru Educație Fizică 
și Sport — o amintire scumpă, care 
va dăinui mereu în inimile acestora, 
ale tuturor iubitorilor sportului din 
tara noastră.

Sportivii își reînnoiesc angajamen
tul fierbinte de a fi. militanti de nă
dejde ai cauzei partidului și poporu
lui, de a-și dărui întreaga capacitate 
de muncă și creație, talentul și ener
gia gloriei sportive a patriei.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A VIZITAT IERI 
TÎRGUL DE MOSTRE DE BUNURI DE CONSUM DIN CAPITALĂ
Expresie elocventă a grijii perma

nente a partidului și statului, a se
cretarului general al partidului pen
tru creșterea continuă a nivelului de 
trai al poporului — telul suprem al 
întregii politici a partidului nostru — 
această vizită a prilejuit o exami
nare directă a modului in care s-a 
trecut la înfăptuirea Programului 
privind producția și desfacerea către 
populație a bunurilor de consum in 
perioada 19'6—1980. aprobat de C.C. 
al P.C.R. și Consiliul Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale a 
României in ședința comună din 1 
iulie. Elaborat din inițiativa și sub 
directa îndrumare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. acest program se 
înscrie, după cum se știe, in an
samblul de măsuri menite să tra
ducă in viată hotărîrile Congresului 
al XI-lea al partidului în domeniul 
creșterii gradului de civilizație și 
bunăstare al celor ce muncesc.

în cadrul tirgului, aflat la a VÎI-a 
ediție, sint prezentate circa 150 000 
de exponate reprezentînd realizări 
ale industriei bunurilor de consum, 
ale cooperației meșteșugărești, a- 
gricole și de consum. Organizată in 
spiritul indicațiilor date de secreta
rul general al partidului, actuala e- 
diție a tirgului ilustrează cu preg
nanță înfăptuirile obținute de produ
cătorii bunurilor de consum, realiză
rile lor în asimilarea tehnicii moder
ne în acest domeniu, oferind o imagi
ne cuprinzătoare asupra potențialului 
atins în prezent de industria noas
tră, a structurii variate și bogate a 
fondului de marfă ce va fi pus în 
viitor la dispoziția populației.

în timpul vizitării standurilor, se
cretarul general al partidului se în
treține cu miniștri, cu specialiști, se 
interesează îndeaproape de caracte
risticile și calitatea bunurilor expu
se. cere să fie întreprinse din timp 
măsurile necesare pentru introdu
cerea in fabricație a noilor produse, 
livrarea lor către unitățile comer
ciale la termenele stabilite.

Tirgul de mostre din acest an o- 
feră cadrul potrivit pentru corelarea 
cit mai bună a ofertei de mărfuri 
cu cerințele tot mai variate ale 
populației, pentru perfecționarea re
lațiilor dintre unitățile industriale și 
cele comerciale. în prezent, in ca
drul tirgului este în plină desfășura
re acțiunea de contractare a fondului 
de mărfuri pentru anul viitor. în 
cursul discuției se degajă ideea că 
această activitate a fost mai judicios 
pregătită decît în anii trecuți. ceea 
ce oferă temei să se aprecieze că 
cetățenii vor găsi în viitor in maga
zine sortimente de mărfuri mai va
riate. de calitate superioară, care vor 
satisface în mai mare măsură exi
gențele lor. Sondajele de opinie în 
rîndurile vizitatorilor din întreaga 
țară cu privire la bunurile prezentate 
in această mare expoziție vor oferi 
producătorilor și organelor comer
ciale reperele necesare pentru ca 
structura fondului de mărfuri să 
corespundă cît mai bine cerințelor 
pieței.

Rind pe rînd sînt vizitate pavi
lioanele industriei alimentare, coo
perației de consum, centralei edito
riale. industriei ușoare, chimiei, ma
terialelor de construcții și industriei 
lemnului, cooperației meșteșugărești, 
industriei locale, construcțiilor de 
mașini și metalurgiei.

Exponatele de la pavilionul indus
triei agroalimentare — peste 3 500 de 
sortimente — conturează imaginea 
progreselor Înregistrate în dome
niul sporirii și diversificării pro
ducției acestor importante sectoa
re de activitate, cărora le revin 
sarcini însemnate în îndeplinirea 
obiectivelor stabilite de partid pen
tru continua îmbunătățire a apro

vizionării populației. După cum se 
știe, în actualul cincinal, produc
ția industriei alimentare urmea
ză să crească intr-un ritm mediu a- 
nual de 9,2 la sută, fapt ce va per
mite ca volumul desfacerilor de 
mărfuri să sporească. în intervalul 
1976—1980, cu aproape 50 la sută. Ac
tivitatea desfășurată pentru înfăptui
rea în condiții cît mai bune a pro
gramului stabilit de conducerea parti
dului și statului își găsește reflecta
rea în varietatea și calitatea produ
selor grupate în standurile pavilio
nului.

Secretarul general al partidului a 
dat o apreciere pozitivă rezultatelor 
obținute pină acum de oamenii mun
cii care lucrează în acest sector al 
economiei naționale, eforturilor în
dreptate spre satisfacerea într-o mă
sură crescîndă a cerințelor mereu 
sporite ale cetățenilor. A fost re
marcat faptul că s-au creat și intro
dus în cultură noi soiuri de legume 
și fructe de calitate superioară, că 
au crescut producția și sortimentele 
de produse din came, lactate, de 
pescărie, panificație, zaharoase. că 
s-a trecut la realizarea unor produse 
speciale dietetice și pentru copii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fă
cut recomandări privind ridicarea 
eficientei activității economice din 
acest sector, accelerarea ritmului de 
înfăptuire a sarcinilor privind îmbu
nătățirea aprovizionării populației cu 
produsele solicitate. Indicațiile date 

pe parcursul vizitării standurilor 
s-au referit în principal la necesi
tatea diversificării în continuare a 
producției pe baza cercetării științi
fice proprii, la createa unor noi capa
cități de producție care să poată a- 
sigura cantități sporite de mărfuri, 
la aplicarea unor modalități practi
ce, moderne de prezentare și desfa
cere a produselor.

Industriei ușoare — principalul 
producător de bunuri de consum, ra
mură care în cincinalul recent în
cheiat și-a dublat producția, iar în 
perioada 1976—-1980, ca urmare a re
centelor măsuri stabilite de condu
cerea partidului, va cunoaște un ritm 
mediu anual de creștere de 8,7 la 
sută — i s-au rezervat în cadrul tir
gului opt pavilioane. Pe parcursul 
vizitării lor se arată că cele peste 
40 000 de sortimente expuse, din care 
circa 40 la sută sînt noi. constituie 
o mărturie a hotăririi muncitorilor 
și specialiștilor din întreprinderile 
industriei ușoare de a-și aduce o mai 
mare contribuție la buna aprovizio
nare a populației. Rețin atenția în 
special modelele noi de țesături pen
tru cele mai diferite destinații, reali
zate din poliesteri în amestec cu lînă, 
mătase sau celofibră, din alte mate
rii prime indigene. în vederea unei 
mai complexe valorificări a țesătu
rilor și. în același timp, a mai bunei 
aprovizionări a populației din fiecare 
județ, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a indicat ca pe lîngă fiecare intre-' 

prindere textilă să fie create uni
tăți de confecții.

O impresie plăcută produc gama 
diversă de tricotaje realizate din 
fire sintetice, precum și sectorul 
de confecții, prezent la tîrg cu mai 
mult de 3 000 de modele, care se dis
ting prin croiala modernă și mate
rialele de calitate. în același timp 
se relevă necesitatea intensificării 
eforturilor în vederea diversificării 
producției, în special în industria de 
încălțăminte și marochinărie, a mai 
bunei folosiri a materiilor prime și 
materialelor, pe măsura potențialu
lui existent.

Un pavilion special a fost rezer
vat produselor pentru copii, care 
reflectă activitatea laborioasă des
fășurată pentru îmbunătățirea ga
mei sortimentale și a calității pro
duselor, potrivit sarcinilor trasate în 
această privință de conducerea 
partidului și statului.

în timpul vizitei în pavilionul în
treprinderilor de sticlă, porțelan, cera
mică s-a subliniat necesitatea de a se 
păstra specificul unităților cu tradiție 
în aceste sectoare, de a se realiza mai 
multe modele inspirate din folclorul 
național și local, ceea ce le va con
feri un plus de originalitate și fru
musețe. S-a recomandat în acest 
sens participarea intr-o măsură mai 
mare la activitatea de creație în a- 
ceastă industrie a artiștilor plastici, 
s-a cerut organelor de resort să fie 
întreprinse, în continuare, măsuri

în scopul sporirii și diversificării pro
ducției de obiecte de ceramică, care 
sînt tot mai solicitate de cumpărătorii 
din țară și de peste hotare. în cadrul 
dialogului cu conducerile Ministe
rului Industriei Ușoare și Ministeru
lui Comerțului Interior s-a cerut 
înființarea de centre specializate in 
desfacerea unor bunuri de consum 
în care să se execute și produse la 
comandă. S-a indicat, totodată, să se 
acorde mai multă atenție dezvoltării 
producției de articole sportive.

Pavilionul rezervat industriei chi
mice. care cunoaște și în actualul 
cincinal un ritm înalt de dezvoltare, 
cuprinde o mare diversitate de pro
duse obținute din materii prime in
digene. după tehnologii elaborate în 
unitățile Institutului central de cer
cetări chimice.

Remarcînd realizările obținute în 
îmbogățirea, într-o perioadă scurtă 
de timp, a gamei de produse chi
mice destinate pieței, secretarul ge- 

1 neral al partidului a recomandat 
continuarea eforturilor îndreptate 
spre crearea de noi sortimente în 
vederea unei și mai bune aprovi
zionări a rețelei comerciale cu a- 
ceastă categorie de mărfuri.

Pe o platformă in aer liber, tova
rășului Nicolae Ceaușescu îi sînt 
prezentate o seamă de noutăți din 
domeniul materialelor de construc
ții. între acestea, un interes deose
bit îl prezintă noile tipuri de fe
restre și jaluzele realizate din ma

teriale plastice, care înlocuiesc cu 
succes materialul lemnos, sînt este
tice și dovedesc bune însușiri func
ționale. Ținînd seama de posibilită-, 
ți le existente, s-a recomandat spe
cialiștilor să persevereze în extinde
rea folosirii materialelor plastice în 
construcții. în același timp, au fost 
remarcate rezultatele obținute în 
realizarea unor blocuri ceramice 
mari care înlocuiesc cărămizile cla
sice și alte materiale, contribuie la 
creșterea productivității muncii în 
construcții, la îmbunătățirea calității 
lucrărilor.

Este reținut, de asemenea, ca po
zitiv faptul că multe dintre modele
le de mobilă expuse răspund într-o 
măsură mai mare cerințelor unei ca
tegorii largi de cumpărători. Noile gar
nituri și piese de mobilier sînt mai 
judicios dimensionate, au o funcțio
nalitate sporită și o linie modernă. 
Exponatele demonstrează în același 
timp preocuparea acestei industrii 
pentru utilizarea și valorificarea su
perioară a lemnului, pentru folosirea 
de noi materiale care să confere 
mobilei un aspect plăcut, elegant, 
practic.

Cu același interes au fost vizitate 
și pavilioanele industriei locale ale 
cooperației meșteșugărești și de con
sum, care expun circa 30 000 de arti
cole. Se vădește și în aceste sectoare 
preocuparea pentru diversificarea 
continuă a producției și valorificarea 
mai bună a resurselor locale.

Ultimul popas al acestei vizite a 

avut loc Ia pavilionul construcțiilor 
de mașini și metalurgiei. Aici sint 
trecute în revistă noile produse 
asimilate în fabricație — apa
rate electrocasnice de concepție 
modernă, cu funcționalități multiple, 
diferite produs^, mașini destinate 
confortului și ușurării muncii în gos
podărie. Standurile acestei ramuri 
prezintă, de asemenea, noi tipuri de 
aparate de radio și televizoare, alte 
produse electrotehnice, diverse apa
rate. Sînt expuse, de asemenea, bi
ciclete, motorete, precum și autotu
risme.

în toate pavilioanele vizitate, 
secretarul general al partidului a 
rostit cuvinte de apreciere la adresa 
colectivelor din industria bunurilor 
de larg consum prezente cu fru
moase realizări Ia această presti
gioasă manifestare economică, le-a 
adresat calde felicitări și îndemnul 
de a persevera pe calea înnoirii și 
modernizării continue a producției, 
de a-și spori contribuția la înfăptu
irea politicii partidului de creștere a 
nivelului de civilizație șl bunăstare 
al întregului popor.

La încheierea vizitei, ca de altfel 
pe tot parcursul ei, cetățenii 
Capitalei prezenți în expoziție și-au 
exprimat cu putere sentimentele de 
profundă dragoste față de partid, față 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, re
cunoștința lor pentru grija manifes
tată față de ridicarea necontenită a 
nivelului de trai material și spiritual 
al tuturor cetățenilor patriei.
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în întâmpinarea marii noastre sărbători naționale

1944-1976 zată peste plan in 8 luni înseamnă, 
totodată, depășirea angajamentului 
anual asumat de oamenii muncii din 
unitățile industriale sucevene. (Gh. 
Parascan).

ÎNTRECERE ENTUZIASTĂ, 
REMARCABILE SUCCESE ÎN MUNCĂ

■ >•:

Investiții mari
nu numai de bani,

Succese de prestigiu 
în industria hunedoreană

Marea sărbătoare națională de Ia 
23 August este întimpinată cu suc
cese deosebite de colectivele de oa
meni ■ ai muncii din industria hune
doreană. Prin utilizarea cu randa
ment superior a capacităților de 
producție, a forței de muncă și a 
timpului de lucru, în acest an s-a 
realizat o producție industrială su
plimentară in valoare de peste 325 
milioane lei. Corespondentul fizic 
al acestor depășiri se exprimă in 
138 milioane kWh energie electrică, 
100 000 tone cărbune net, 68 000 tone 
fontă, 44 000 tone otel. 24 000 tone 
laminate și alte produse peste pre
vederile planului la zi.

Rezultate importante s-au obținut 
și la indicatorii de eficiență. Pro
ductivitatea muncii a crescut față 
de prevederi cu 3 500 lei pe lucră
tor, iar, comparativ cu perioada co
respunzătoare a anului 
ta este mai mare cu 
lucrător, realizîndu-se 
cale întregul spor de 
liard lei al producției industriale. 
Fiecare 1 000 lei producție marfă 
s-a realizat cu costuri materiale 
mai mici cu 6,40 lei, ceea ce în
seamnă o reducere a cheltuielilor 
materiale de producție, pe ansam
blul industriei județului, cu peste 
80 milioane lei. în același interval, 
volumul beneficiilor suplimentare 
însumează 52 milioane lei, iar de
pășirea planului producției nete se 
ridică la 163 milioane lei.

trecut, aceas- 
12 300 lei pe 
pe această 
peste 1 mi-

Mobilizate de organizațiile 
partid, colectivele de muncă din 
dustria județului Maramureș, hotări- 
te să intimpine cu succese de. presti
giu ziua de 23 August, raportează 
realizarea planului pe 8 luni la pro
ducția globală. Peste 10 unități eco
nomice, intre care se numără exploa
tările miniere Ilba, Herja, Baia Sprie, 
Uzina de utilaj minier și reparații și 
Filatura de bumbac din Baia Mare, 
întreprinderea de șurubur.i din Si- 
ghetul Marmației ș.a. și-au onorat 
sarcinile de plan pe 8 luni cu 15 zile 
mai devreme.

Au fost date peste plan însemnate 
cantități de plumb, zinc și cupru, 
acid sulfuric, piese de schimb auto 
in valoare de 8,7 milioane lei, mate
riale de construcții, produse din lemn, 
mult solicitate de economia, naționa
lă și piața externă. Pină la finele lu
nii august, industria județului va 
realiza o depășire a producției glo
bale in valoare de 220 milioane lei. 
în felul acesta, oamenii muncii din 
industria județului Maramureș își 
onorează angajamentul anual la pro
ducția globală. (Vasile Gaftone).

*
Oamenii muncii din industria ju

dețului Suceava întîmpină ziua de 
23 August cu un nou și remarcabil 
succes în producție : îndeplinirea 
planului pe 8 luni la producția-marfă 
industrială cu 12 zile mai devreme. 
Potrivit estimărilor, pină la finele a- 
cestei luni se va realiza o producția 
suplimentară în valoare de 320 mi
lioane lei. spor la obținerea căruia 
o contribuție deosebită și-au adus-o 
și de această dată minerii, forestie
rii. constructorii de mașini și utilaje, 
lucrătorii din industria locală. Și 
încă un fapt notabil : producția reali-

★
Angajați plenar In Întrecerea des

fășurată pentru îndeplinirea exem
plară a planului și angajamentelor 
asumate pe acest prim an al cincina
lului. colectivele de oameni ai muncii 
din întreprinderile județului Brașov 
au realizat și depășit lună de lună 
sarcinile de plan. Astfel, deși anga
jamentul inițial la producția globală, 
de 200 milioane lei. a fost suplimen
tat la 500 milioane lei, el a fost înde
plinit și chiar depășit Cu 50 milioane 
lei. S-a realizat, de asemenea, o pro
ducție marfă Suplimentară in valoare 
de 616 milioane lei. Succese de sea
mă s-au obtinut și in îndeplinirea an
gajamentelor la alti indicatori. Sar
cina de creștere a productivității 
muncii a fost depășită ne județ cu 
3 434 lei pe angajat, față de 530 lei 
angajamentul anual. în timp ce chel
tuielile la o mie lei producție marfă 
s-au redus cu 4,8 lei fată de preve
deri. (N. Mocanu).

Mîini îndeminatice, pricepere gospodărească și organizatorică 
citeva dintre trăsăturile caracteristice ale colectivului de oameni ai muncii 
de la întreprinderea textilă din orașul Cărei. Angajat cu toate forțele sale 
in marea întrecere socialistă, colectivul de muncă al acestei unități economice 
obține, cu zi ce trece, noi succese in producție. în fotografie : o imagine din- 
tr-una din secțiile întreprinderii.

Foto : S. Cristian

Din cronica acestor zile
• Oamenii muncii din întreprin

derea de rulmenți din Alexandria 
raportează obținerea unor însemnate 
depășiri la principalii indicatori de 
plan. Printr-o mai bună organizare 
a muncii, aprovizionarea ritmică cu 
materii prime și materiale, folosirea 
mai judicioasă a mașinilor și timpu
lui de lucru. întreprinderea a înre
gistrat în șapte luni ale anului _ la 
indicatorul productivității muncii o 
depășire de 2 850 lei pe fiecare an
gajat. (Ion Toader).

• întreprinderile de construcții 
căi ferate Brașov și Craiova, care 
efectuează lucrări de comunicații în 
14 județe din tară, și-au îndeplinit 
sarcinile de plan în opt luni ale 
anului. Valoarea lucrărilor de con- 
structii-montaj care au fost reali
zate, în avans, de constructorii fe
roviari se ridică la 6pt milioane lei, 
iar economiile la prețul de cost de
pășesc 1,5 milioane lei.

(Agerpres)

• Colectivele de oameni ai muncii 
din unitățile industriale ale județu
lui Caraș-Severin au depășit pre
vederile de plan la export cu 1,4 la 
sută. Succesul este cu atit mai pres
tigios cu cit complexitatea pro
duselor este deosebită. 83,3 la 
sută din produsele pentru export 
reprezentindu-le cele ale sectoa
relor construcției de mașini, side
rurgiei și ’ industriei lemnului, 
colae Cătană).

ci si de
Cum se poate argumenta alegerea 

comunei Sinsimion ca model pentru 
dezvoltarea localităților rurale din 
județul Harghita ? Prin fapte. Pe plan 
economic, comuna Sinsimion dispune 
de o bază industrială puternică și cu 
perspective. La întreprinderea de 
bere, spirt și amidon — care în anii 
construcției socialiste și-a sporit pro
ducția de peste 50 de ori — se obțin 
astăzi, prin prelucrarea produselor 
agricole din zonă, nu mai puțin de 
30 de substanțe necesare în industriile 
chimică, farma
ceutică și alimen- ' 
tară. La unitatea 
de exploatare și 
prelucrare a lem
nului, muncitorii.
inginerii și tehnicienii de aici reali
zează produse care se bucură de apre
cieri atit in țară, cit și peste hotare. 
Puterea economică a viitorului oraș 
agroindustrial este sporită și de cele 
două cooperative agricole — Sînsi
mion și Cetățuia — precum și de 
ferma I.A.S. Miercurea-Ciuc. care 
gospodăresc o suprafață de aproape 
5 000 de hectare. Tot aici funcțio
nează cu bune rezultate un complex 
de îngrășare a taurinelor.

— Adăugați la toate acestea — ne 
spune primarul comunei, tovarășul 
Teodor Ladislau — că numai in acest 
an in comună s-au construit peste 
20 de case noi, toate cu etaj, aliniate 
la frontul stradal după toate cerin
țele Legii sistematizării. O notă a- 
parte comunei noastre o dă micro- 
cartierul de locuințe, care numără, 
deocamdată, 6 blocuri, în care locu
iesc angajați! din întreprinderile co
munei. Toate cele șase blocuri dis
pun de încălzire centrală și apă po
tabilă curentă, care se vor extinde 
în tot centrul civic, inclusiv în casele 
particulare cu etaj, care se vor con
strui în această zonă.

Viitorul comunei se prefigurează 
clar și precis în schița de sistemati-
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La Sînsimion— Harghita

zare și In prevederile planului eîn- 
cinai de dezvoltare economico-socia- 

, lă a localității.
— Avem de executat un mare vo

lum de investiții — ne spune pri
marul. Ele vor contribui la o puter
nică dezvoltare industrială, agricolă 
și edilitar-gospodărească a comunei. 
Amintesc, in primul rind. moderni
zarea și lărgirea secției de amidon 
a întreprinderii de bere, spirt și a- 
midon, care în anul 1980 își va dubla 
producția. Prin reașezarea vetrei co
munei, regularizarea riului Olt și 

unor 
dese- 
aduce 
agri-

executarea 
lucrări de 
care vom 
in circuitul 
col productiv pes
te 350 hectare. în 

executa lucrări de

Tehnică
eficiență superioară

Ce înseamnă pentru constructorii de mașini primul ,an al cincina
lului revoluției tehnico-științifice ? Cu ce realizări întîmpină ziua de 
23 August colectivele de întreprinderi din această ramură de bază a 
economiei naționale ? La aceste întrebări ne răspunde ing. MIHAI 
GRIGORAȘ, director general adjunct în Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini.

Industria construc
toare de mașini con
tinuă să fie una din 
ramurile economiei 
naționale care înregis
trează un înalt ritm 
de creștere a pro
ducției, caracteristică 
definitorie pentru a- 
cest prim an al 
cincinalului revolu
ției tehnico-științifi- 
ce. Și dacă un aseme
nea imperativ se în
făptuiește cu succes, 
aceasta se datorează 
muncii rodnice a co
lectivelor de întreprin
deri, hotăririi lor de a 
întîmpină ziua de 23 
August cu rezultate de 
prestigiu în întrecerea 
șocialistă. Astfel, com
parativ cu aceeași pe
rioadă a anului trecut, 
in 7 luni, producția 
industrială a sporit cu 
12.7 Ia șută, sarci
nile de plan fiind 
depășite cu 491,6 mili
oane lei. în aceeași 
perioadă au fost reali
zate sporuri însemna
te de producție la un 
număr mare de sorti
mente, industria con
structoare de mașini 
contribuind tot mai 
mult la echiparea în
tregii economii națio
nale cu utilaje și apa
ratură de înalt nivel 
tehnic, la satisfacerea 
mai deplină a cerin
țelor populației în do
meniul bunurilor de 
consum de folosință 
Îndelungată. Bunăoară,

producția de aparataj 
electric de joasă ten
siune a crescut cu 22.1 
la sută, de mașini- 
unelte pentru prelu
crarea metalului cu 
21,1 la sută, aceea 
de utilaje tehnologice 
pentru industriile mi
nieră. chimică, meta
lurgică și alimentară 
cu 18.2 la sută, iar pro
ducția de frigidere cu 
compresor și radio re
ceptoare pentru radio
difuziune cu 16,2 și, 
respectiv, cu 22,7 la 
sută. Se cuvine men
ționat însă că atari 
creșteri s-au obținut 
în condițiile diversifi
cării largi a sortimen
telor, înnoirii și mo
dernizării producției 
— direcții prioritare 
de acțiune pentru con
structorii de mașini 
In actualul cincinal.

Din numărul total ■ 
de 1 200 produse și 
grupe de produse pre
văzute a se introduce 
în fabricație în acest 
an, pină acum au fost 
realizate peste 660 pro
duse. Iată un alt re
zultat semnificativ 
pentru eforturile care 
se depun în această 
privință : produsele
noi și modernizate au 
avut o pondere de 16 
la sută în producția 
realizată în primul se
mestru al anului. în 
prezent se acționează 
energic atît pentru 
introducerea în fabri-

cație a celorlalte po
ziții planificate pentru 
anul în curs, cit și 
pentru pregătirea ce
lor prevăzute a se re
aliza in prima parte 
a anului 1977. Com
parativ cu cincinalul 
trecut, programul de 
asimilare a produse
lor noi din acest an 
și întreaga perioadă 
1976—1980 se caracte
rizează atît prin nu
mărul mare de produ
se noi ce vor fi intro
duse în fabricație, dar 
mai ales prin creșterea 
gradului de complexi
tate a produselor pre
văzute a fi asimilate ; 
se pune tot mai 'mult 
accentul pe asimilarea 
unor produse care în
globează mai multă 
concepție și manope-

primul semes- ' 
tru al anului, pe an
samblul ministerului, 
valoarea producției ob
ținute dintr-o tonă de 
metal a fost superioa
ră — 
de 
Iui 
tă, 
le 
ducție-marfă 
cu 20.5 lei mai 
decit cele din anul tre
cut, iar cheltuielile 
materiale — cu 21,5 
lei mai reduse,-pe a- 
ceastă cale obținindu- 
se importante econo
mii la prețul de cost.

cu 8,4 la sută, fată 
realizările 
trecut. ' 

cheltuielile 
la 1 000 lei 

au

: anu-
Totoda- 

tota- 
pro- 
fost 

mici

Iile ȘTEFAN

O

Putem afirma că economia națională în 
ansamblul său pulsează in ritmul dezvol
tării energetice. în cadrul politicii gene
rale de edificare a societății socialiste, 
partidul nostru a acordat în permanență 
un loc de frunte energeticii, sporirii acce
lerate a producției de energie electrică — 
componentă esențială și temelie a indus
trializării. Liniile directoare ale politicii 
partidului în domeniul energeticii au fost

PREGĂ TIRE A UTILAJELOR
PENTRU RECOLTAREA ROADELOR

I
TOAMNEI

)
în curînd va începe recoltarea culturilor tirzii : floarea-soarelui, cartofi, 

sfeclă de zahăr, porumb etc. Pentru aceasta se cere ca 
revizuite și reparate, să se organizeze temeinic munca, 
această direcție? Iată concluziile raidului întreprins de 
din județele Dolj, Vaslui șt Suceava.

toate utilajele să fie 
Ce se întreprinde in 
corespondenții noștri

DOLJ. Așa cum ne spunea ingi
nerul Florea Negoiță, directorul 
tehnic al trustului S.M.A. Dolj, la 
recoltarea florii-soarelui — lucrară 
ce va demara în jurul datei de 1 
septembrie — vor fi folosite 280 de 
combine, iar la recoltarea porumbu
lui — aproape 250 combine C-12. fapt 
ce scoate în relief sporirea gradu
lui de mecahizare a acestor impor
tante lucrări agricole. Care este sta
diul pregătirii acestor utilaje in sta
țiunile pentru mecanizarea agricul
turii ?

— Pe raza consiliului nostru avem 
de recoltat 3 430 hectare cu porumb. 
Pe lingă faptul că avem numai 5 
combine de recoltat integral, două 
din ele cred că nu le vom putea fo
losi. cum nu le-am utilizat la întrea
ga capacitate nici anul trecut, din 
lipsă de piese de schimb — afirma 
ing. Valeriu Păunescu. din cadrul 
consiliului intercooperatist Robănești. 
Adrese și asigurări de la baza ju
dețeană de aprovizionare avem su
ficiente, dar piese încă nu.

Dintr-o discuție avută cu Marin 
Sandi, inginerul-șef al C.A.P. „Viață 
Nouă" din comuna Poiana Mare, 
am reținut că pregătirile pentru re
coltarea celor 650 hectare cu porumb, 
lucrare ce va începe mai devreme 
ca în anii trecuți. s-au finalizat. Com
binele C-12 au fost revizuite, echi
pamentele sînt în curs de montare, 
cele 13 autocamioane au fost etan- 
șeizate. iar spațiile de depozitare au 
fost eliberate, curățate și dezinfec
tate și s-au pus la punct căile de 
acces. Asemenea acțiuni pregătitoa
re sînt avansate și în alte unități 
agricole, cum sînt cele din Catane,

și altele. Cert este 
stabilite la re-

Cetate, Plenița 
că, prin măsurile 
centa ședință de comandament ce a 
avut loc la comitetul județean de 
partid și in fiecare comună, sînt a- 
sigurate condițiile ca recoltarea cul
turilor tirzii să înceapă și să se în
cheie in perioada optimă și fără pier
deri de producție. (Nicolae Băbălău).

cooperativele agricole. La C.A.P. 
Tanacu discutam pe această temă 
cu . N. Munteanu, președinte. ,(Toate 
formațiile de muncă lucrează in 
acord global și cunosc încă, de pe 
acum ce trebuie să facă in peri
oada de recoltare. Ca în fiecare an, 
transportul din cimp 
8 autocamioane cu 
noastre, acum in stare 
ționare". în consiliul 
tist Băcești stăm de
C. Dumbrăveanu, directorul S.M.A. 
Băcești. „Ne vom alătura forțele 
țăranilor cooperatori din Dumești,

îl realizăm cu 
remorci ale 

bună de func- 
intercoopera- 

vorbă cu ing.

RELATĂRI DIN JUDEȚELE DOLJ, VASLUI Șl SUCEAVA
VASLUI. Pentru a asigura o des

fășurare în flux a recoltării cultu
rilor de toamnă, la indicația- birou
lui Comitetului județean Vaslui al 
P.C.R.. direcția agricolă a elaborat 
un plan detaliat. Se cunosc supra
fețele de recoltat, forțele mecanice 
și manuale repartizate pe culturi, 
viteza zilnică de realizat și perioa
dele optime. JCe se întreprinde acum 
pentru ca fiecare lucrare să fie exe
cutată bine și la timp ?

O primă discuție o avem cu tov. 
Constantin Preda, inginerul șef al 
trustului județean S.M.A. „în aceas
tă toamnă, suprafețele prevăzute a 
se recolta mecanic sînt mult mai mari 
fată de anul trecut. Pe măsură ce 
combinele C-12 au încheiat recolta
tul păioaselor. le-am pus la punct 
pentru culturile de toamnă. Zilele 
acestea încheiem montarea echipa
mentelor pe toate cele 114 combine 
programate la culesul florii-soare
lui".

Preocupări și acțiuni în consens 
cu ale mecanizatorilor există și la

Todirești, Băcești și alte unități cu 
8 combine C-12, dotate cu echipa
mente pentru recoltarea florii-soa- 
relui, porumbului, toate gata da 
lucru în dmp la această oră".

Iată, așadar, citeva secvențe din 
ampla pregătire pentru campania de 
recoltare a culturilor de toamnă. Im
portant e ca organele și organizații
le de partid să susțină măsurile teh
nice și organizatorice cu acțiuni poli
tice de la om la om, pentru ca fiecare 
locuitor de la sate să se simtă an
gajat și să participe cu_ răspundere 
la stringșrea 
luci).

recoltei. (Crăciun Lă-

„Pentru ca produc- 
întreaga suprafață 
cartofi, de peste 

fie scoasă la vreme

SUCEAVA, 
ția de' pe 
cultivată cu 
20 000 ha. să
și fără pierderi — ne spunea tova
rășul Valerian Trîmbaciu, director 
adjunct la direcția agricolă județeană 
— am eșalonat campania de recoltare 
pe zone și operațiuni. în zona de sud

și centrală a județului, bunăoa
ră. recoltarea va începe in intervalul 
20—25 august, iar in restul județului 
— spre sfirșitui acestei luni, în timp 
ce perioada de virt este prevăzută 
pentru jumătatea lunii septembrie".

Ce măsuri au întreprins pină acum 
mecanizatorii ? Răspunzîndu-ne la 
întrebare, ing. Ștefan Burtea, di
rectorul trustului S.M.A., a arătat 
că „din cele aproape 450 utilaje 
care vor fi folosite in această ac
țiune au fost reparate pină acum 91 !a 
sută din mașinile de recoltat pe două 
rinduri, 87 la sută din mașinile de re-' 
coltat pe un rind și 64 la sută din to
talul combinelor. Necazul este că 
pentru terminarea reparațiilor la cele 
50 de combine agregate de înalt ran
dament se simte nevoia unor piese 
de schimb fabricate la „Semănătoa
rea" din Capitală, uzină care, din pă
cate. în acest an n-a livrat nici o 
piesă județului Suceava".

Despre pregătirile în vederea pre
luării cartofilor, tovarășul Mihail Un- 
gureanu. inginer-șef la I.J.L.F. Su
ceava. ne-a spus : „Pentru ca to
tul să meargă bine avem nevoie 
de următoarele : în primul rind, cen
trala de resort să ne ajute trimițin- 
du-ne mai repede balanța pentru a 
ști cu exactitate din vreme care sint 
beneficiarii de repartiții și a corela 
strins acțiunile de recepție cu cele 
de expediție. în al doilea rind, be
neficiarii din toate județele tării ar 
trebui să trimită delegați încă din 
primele zile odată cu începerea pre
luărilor. în sfîrșit. am cere organelor 
de resort ale C.F.R., așa cum am sta
bilit de comun acord încă în urmă 
cu o lună și jumătate, să urgenteze 
punerea la punct a iluminatului și 
asigurarea accesului pe rampe, iar 
fiecare vagon repartizat pentru trans
portul cartofilor să fie prevăzut cu 
cite o prelată. (Gheorghe Parascan).

același timp vom 
ameliorare pe o suprafață de peste 
1 100 ha finețe și pășuni. Vom învesti 
importante sume de bani și pentru 
modernizarea tehnologiilor din agri
cultură. Microcartierului de blocuri, 
impozantului cămin cultural, dis
pensarului medical — fără pereche 
în județ, în privința dotării tehnice — 
modernei cantine, clubului muncito
resc, complexului sportiv și celor
lalte edificii înălțate în ultimii ani 
la Sînsimion li se vor adăuga, în 
următorii cinci ani, noi blocuri de 
locuințe, un liceu, ateliere școlare, 
săli de gimnastică, două mari depo
zite alimentare, o stație de alimen
tare cu apă potabilă și rețeaua afe
rentă, o stație de epurare și multe 
altele.

Da, multe altele. Pentru că — după 
cum ne spunea primarul — viitorul 
unei localități nu se poate limita la 
prevederile schiței de sistematizare, 
oricit ar fi ele de cuprinzătoare. La 
fel cum termenele de realizare pre
văzute nu pot fi decit maxime. De 
ce ? Pentru că nici la definitivarea 
schițelor de sistematizare, nici a pla
nurilor de dezvoltare economico-so- 
cială nu s-a putut calcula, in mod 
riguros, capacitatea de mobilizare a 
cetățenilor la realizarea obiectivelor 
prevăzute, și a altora încă neprevă
zute, imensul potențial pe care-1 re
prezintă inițiativa cetățenească.

Din discuțiile purtate cu numeroși 
cetățeni, din cele constatate la fața 
locului ne-am putut convinge că, in
tr-adevăr, oamenii Sînsimionului, 
conștienți de faptul că noua înfăți
șare a localității depinde de ei înșiși, 
că este în folosul lor, ei își aduc din 
plin contribuția la realizarea obiecti
velor pe care și le-au propus. Prin 
contribuția bănească și în muncă pa
triotică a cetățenilor s-au construit 
străzi și trotuare în suprafață totală 
de 3 000 mp și s-au reparat alte 
30 000 mp. Firește, lista lucrărilor 
executate este mult mai mare și nici
decum nu este limitată la sectorul 
gospodăresc. în anul acesta, bună
oară. se va construi un magazin uni
versal. Iar la primul din cele 3 noi 
blocuri — care se înalță în centrul 
civic al comunei — locuitorii s-au 
angajat să presteze 50 000 ore de 
muncă patriotică. Este opera colec- , 
tivă a locuitorilor comunei, mobili
zați de comitetul de partid, de pri
mărie. de către deputați. Pentru ma
joritatea obiectivelor cuprinse în 
schița de sistematizare, consiliul 
popular comunal a asigurat documen
tațiile tehnice necesare, iar cu spri
jinul specialiștilor din cadrul orga
nelor județene a acordat și acordă 
In permanență asistență tehnică, a- 
sigură o indrumare și un control per
manent, sistematic, atît de necesare 
Intr-o acțiune de importanța siste
matizării.

I. D. KISS
corespondentul „Scînteil'

De la C E C.
Casa de Economii și Consem- 

națiuni face cunoscut că trage
rea la sorți pentru luna august 
a.c. a obligațiunilor C.E.C. cu 
ciștiguri va avea loc la data de 
31 august, ora 17,00. in 
Predeal, in sala Casei de 
ră. Cu acest prilej, Casa 
conomii și Consemnatiuni 
corda 5 917 ciștiguri între 
și 800 de lei, în 
de 5 749 000 lei.

După tragerea 
trul muzical din 
prezenta un spectacol de es
tradă. Cei interesați sînt invi
tați să participe la această tra
gere la sorți.

valoare

orașul 
cultu- 
de E- 
va a-
50 000 
totală

Ia sorți, Tea- 
Brașov va

Din peisajul industrial al țării
MARI OBIECTIVE ENERGETICE

continuu aprofundate, pornind de la nece
sitatea de a se valorifica cit mai rațional 
resursele energetice ale tării. Cu deose
bire în ultimul deceniu, în care s-a ac
centuat în mod considerabil dezvoltarea 
industriei energiei electrice, accentul a 
fost pus pe extinderea utilizării cărbuni
lor — în primul rind, a lignitului — și a 
resurselor hidroenergetice în producerea 
de energie electrică.

S-au construit obiective hidroenergetice 
importante pe rîurile interioare ale țării 
— pe Bistrița, Argeș și Lotru. O remar
cabilă realizare o constituie sistemul hi
droenergetic și de navigație Porțile de 
Fier (prima imagine fotografică). Con
struirea termocentralelor de la Rovinari, 
Mintia și Ișalnița (prezente în următoa
rele imagini fotografice) este o expresie 
a modului în care energeticienii asigură

• X

■■ :

înfăptuirea politicii partidului de valori
ficare a cărbunilor inferiori din tara 
noastră. Lor li se alătură alte zeci de 
obiective hidro și termoenergetice care, 
împreună, formează puternicul sistem 
energetic național.

Numai în cincinalul trecut în centra
lele electrice, noile capacități energetice 
puse in funcțiune reprezintă circa 
4 300 MW î la finele anului 1975, puterea

instalată în centralele electrice era de 
11 530 MW. realizindu-se o producție de 
53,68 miliarde kWh de energie electrică.

Potrivit prevederilor actualului cinci
nal, producția de energie electrică va 
crește în ritm susținut — în anul 1980 
ajungînd la 75—78,8 miliarde kWh. în
tregul spor de energie electrică, în actua
lul cincinal, se va realiza prin construi
rea d« noi centrale hidroelectrice, prin

extinderea actualelor centrale termoelec
trice și construirea altora noi, bazate pe 
cărbuni energetici din țară. Dar, în ace
lași timp, problema folosirii judicioase și 
economisirii energiei și combustibilului 
reprezintă o preocupare stăruitoare a tu
turor. de mare importantă pentru pro
gresul economic și social al țării noastre. 
(Ion Moldoveanul,
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Festivitatea absolvirii Academiei Consfătuire cu cadre
de conducere din agricultură

Joi dimineața s avut loc fes
tivitatea prilejuită de absolvirea 
Academiei militare de o nouă pro
moție de ofițeri de comandă și stat 
major, de ingineri și subingineri 
militari, precum și de înaintare la 
gradul de locotenent a elevilor ab
solvenți din secțiile de subingineri 
și a elevilor care au promovat anul 
IV din secțiile de ingineri.

La solemnitate au participat gene- 
ralul-colonel Ion Coman, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
apărării naționale, generalul-loco- 
tenent Ion Hortopan, prim-adjurtet 
al ministrului apărării naționale și 
șef al Marelui Stat Major, adjuncți 
ai ministrului apărării naționale și 
ai ministrului de interne, activiști de 
partid, generali și ofițeri superiori, 
cadre didactice, reprezentanți ai 
gărzilor patriotice și ai formațiunilor 
de pregătire a tineretului 
apărarea patriei.

Din partea tovarășului _____
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, 
comandant suprem al forțelor arma- 

apărării naționale a 
mari 
noii 
care

pentru
Nicolae

te. ministrul ...____________
transmis felicitări și urări de 
succese in activitatea viitoare 
promoții de absolvenți și tineri 
au primit gradul de ofițer.

într-o atmosferă de puternic 
tuziasm a fost adresată o telegramă 
tovarășului NICOLAE CEAUSESCU, 
secretar general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, comandant suprem al forțelor 
'..■mate, în care se spune :

Raportăm, tovarășe comandant su
prem, că, pe timpul anilor de studii, 
sub îndrumarea comandanților, co
mitetului și organizațiilor de partid, 
a cadrelor didactice, punînd la baza 
întregii noastre activități cunoaște
rea aprofundată a politicii interne 
și externe a Partidului Comunist 
Român, a concepției sale privind a- 
părarea patriei, ne-am însușit te
meinice cunoștințe politice, militare

en-

și de specialitate, ne-am format de
prinderile necesare organizării și 
desfășurării procesului de instruire 
și educare a trupelor la nivelul ce
rințelor actuale. ,

Urmind exemplul dumneavoastră 
luminos de slujire cu abnegație și 
devotament a intereselor supreme 
ale poporului, ne angajăm solemn 
ca în unitățile în care sîntem repar
tizați. afirmîndu-ne în întreaga 
noastră activitate atit ca specialiști 
militari, cit și ca activiști politici, 
să desfășurăm o susținută muncă 
pentru formarea de militari cu înal
te calități morale și de luptă, pro
fund devotați patriei, poporului și 
partidului. Vom acționa neabătut 
pentru promovarea unui stil de 
muncă înaintat, pentru educarea mi
litarilor in spiritul normelor eticii 
și echității socialiste, pentru întări
rea _ ordinii și disciplinei militare.

Dînd expresie sentimentelor de 
înaltă responsabilitate comunistă, 
asigurăm Comitetul Central al par
tidului, pe dumneavoastră, tovarășe 
secretar general, că vom munci cu 
patos revoluționar pentru 
rea politicii partidului și 
nostru, pentru îndeplinirea 
bilă a sarcinilor ce revin ______
din Programul făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintării României spre comu
nism, din istoricele hotăriri ale 
Congresului al XI-lea al parti
dului, pentru afirmarea tot mai 
puternică a armatei ca înaltă școală 
de educație politică și revoluționară' 
a tinerei generații. Vom consacra 
toate forțele. întreaga noastră ener
gie și pricepere pentru continua în
florire a patriei, pentru Întărirea Ca
pacității combative a armatei, fiind 
gata oricînd să apărăm cu bărbăție 
și spirit de sacrificiu mărețele cu
ceriri revoluționare ale poporului, 
libertatea, independenta și integrita
tea României socialiste, să executăm 
ordinele patriei și poporului, ale 
dumneavoastră, tovarășe comandant 
suprem.

în perioada 16—19 august au avut 
loc in Capitală lucrările consfătui
rii cadrelor de conducere din agri
cultura județelor Mehedinți, Gorj; 
Vilcea, Argeș, Dîmbovița, Prahova, 
Buzău și Vrancea, organizată de Mi
nisterul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, la indicația secretarului 
general al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

La lucrările consfătuirii au parti
cipat președinți și ingineri-șefi din 
cooperativele agricole de producție, 
directori și ingineri-șefi din între
prinderile agricole de stat, directori 
ai stațiunilor pentru mecanizarea 
agriculturii, ingineri-șefi ai consi
liilor interoooperatiste și directori 
ai asociațiilor economice intercoo- 
peratiste, cadre de conducere de la 
direcțiile generale județene pentru 
agricultură $i industria alimentară

și uniunile județene ale cooperati
velor agricole, oameni de știință și 
specialiști din institute de 
și de invățămint agricol.

Participanții au dezbătut 
ce revin agriculturii în 
1977—1980 și au stabilit 
acțiuni specifice condițiilor pedocli
matice ale acestei zone pentru în
deplinirea programelor de dezvol
tare a producției agricole — vege
tale și animale. Au fost, de aseme
nea, prezentate noi rezultate ale 
cercetării științifice și experiența 
unor unități agricole fruntașe, in 
scopul aplicării tehnologiilor moder
ne in toate ramurile agriculturii. în 
cadrul dezbaterilor a luat cuvîntul 
tovarășul Constantin Dăscălescu, se
cretar al C.C. al P.C.R.. președintele 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție.

'(Agerpres)

cercetări
sarcinile 
perioada 

măsuri și

Cronica zilei
Joi a sosit în Capitală o delegație 

a Comitetului sovietic al veteranilor 
de război, condusă de' general-colo
nel Belcenko Serghei Savici. mem
bru în Biroul Prezidiului Comitetu
lui sovietic al veteranilor de război, 
la invitația Comitetului foștilor lup
tători antifasciști din Republica So
cialistă România.

La aeroportul Otopeni delegația a 
fost intimpinată de Nicolae Guină. 
președintele Comitetului foștilor lup
tători antifasciști, și de general-ma- 
ior Constantin Burada, secretar al 
Comitetului organizatoric al vetera
nilor din războiul antifascist.

Excelenței Sale
Domnului FERDINAND E. MARCOS

Președintele Republicii Filipine
MANILA

în legătură cu recentul cutremur din țara dumneavoastră, care a provocat 
numeroase victime omenești și serioase pagube materiale, vă adresez în 
numele poporului român și al meu personal cele mai sincere sentimente de 
compasiune, precum și condoleanțe familiilor îndoliate.

Sintem convinși că poporul filipinez prieten, greu afectat, pentru a doua 
oară în acest an, de calamități naturale, va reuși să depășească momentele 
grele prin care trece.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Cocteil oferit de ambasadorul R. P. Bulgaria

★

La invitația Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, în
treprinde o vizită în țara noastră 
Theodores Katrivanos. membru al 
Consiliului municipal al Atenei, îm
preună cu soția. Pină in prezent, 
oaspeții au vizitat Capitala, unele o- 
biective de interes economic și so
cial-cultural și au avut convorbiri la 
Consiliul Național al F.U.S. și la 
Consiliul popular al municipiului 
București.

înfăptui- 
statulul 

ireprosa- 
armatei

Ambasadorul Republicii Populare 
Bulgaria la București, Petar Danai- 
lov Hristov, a oferit, joi seara, cocteil ■ ■- • ■
post.

Au 
Rautu, 
tic Executiv al C.C. al P.C.R., 
fan Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. Corneliu Mănescu, vi
cepreședinte al Consiliului Național

un 
cu prilejul prezentării sale la
participat tovarășii Leonte 
membru al Comitetului Poli- 

$te-

al Frontului Unității Socialiste, Ane
ta Spornic, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, Nicolae Guină, 
președintele Asociației de prietenie 
româno-bulgară, membri ai guver
nului, ai conducerii unor ministere și 
instituții centrale și organizații ob
ștești, alte persoane oficiale.

Au luat parte șefii unor misiuni di
plomatice acreditați la București și 
alți membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

★
în cursul zilei de joi. Robert Kotei, 

membru al Consiliului Redeșteptării 
Naționale a Republicii Ghana, minis
trul informațiilor, care face o vizită 
in țara noastră, a avut întrevederi 
cu membri ai conducerii Ministerului 
Educației si învățămintului. Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste. 
Agenției române de 
și Radioteleviziunii

presă „Agerpres" 
Române.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 21, 

22 și 23 august. In țară t Vremea, re
lativ răcoroasă și in general instabilă 
din primele zile, se vă ameliora spre 
sfîrșitul intervalului. Cerul va fi va
riabil, cu innorări mal accentuate, la 
începutul intervalului, cind vor cădea 
ploi locale, mai ales sub formă de a-

verse. Apoi se vor restringe și vor fi 
Izolate. vint moderat, cu unele Intensi
ficări in primele zile. Local se va pro
duce ceață. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse Intre 8 și 18 grade, iar ma
ximele intre 20 și 28 grade, local mal 
ridicate in ultima zi. In București : 
Vremea răcoroasă șl ușor instabilă, se 
va ameliora spre sfîrșitul intervalului. 
Cer variabil, cu tnnorări mal accen
tuate in primele zile, clnd vor cădea 
ploi de scurtă durată. Vint moderat. 
Temperatura in creștere ușoară.

★
La stațiunea de 

Ștefănești—Argeș 
lucrările Colocviului româno-francez 
pe tema „Metode de vinificare' in 
roșu", organizat în baza colaborării 
dintre Academia de științe agricole și 
silvice din România și Institutul na
țional de cercetări agricole din 
Franța. La colocviu au participat 
specialiști din cercetare, învățămînt și 
producție din cele două țări.

(Agerpres)

cercetări viticole 
s-au desfășurat

PE SCURT DIN ȚARĂ BULETIN RUTIER
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"

BRAȘOV : în județul Brașov con
tinuă în ritm intens construcția de 
cămine pentru nefamiliști. Pînă in 
prezent au fost construite și date 
în folosință 11 cămine cu 3 060 de 
locuri, cu 1 400 mai mult decît in 
aceeași perioadă a anului trecut. 
Pînă la finele anului urmează să 
mai fie predate încă 6 cămine (Ni
colae Mocanu).

BUZĂU. în aceste zile 
in circulație o emisiune 
plicuri poștale dedicată 
sărbătoriri a 1 600 de. ani 
mențiune documentară 
Buzău. Emisiunea cuprinde 
plicuri ilustrate și două fotomontaje 
color tip vedere ce redau aspecte 
din noua înfățișare edilitară a ora
șului. precum și diferite monumente 
istorice și de artă din județ. 
Bâzu).

PRAlLA. în sala clubului 
greșul" din municipiu, biroul 
tetului județean de partid a 
nizat o consfătuire avînd ca 
„Preocuparea organelor și organiza
țiilor de partid și a conducerilor de 
întreprinderi 
creșterea 
participat 
de partid 
țiilor de 
tetelor sindicale.
Inspectoratului județean pentru con
trolul calității produselor, cadre 
tehnice de specialitate, șefi de sec
toare productive.- (Mircea Bunea).

VRANCEA. Numărul apartamen
telor construite în orașul Adjud a 
depășit cifra 1 000. în prezent, sînt 
în curs de execuție alte 80 de apar
tamente care vor fi predate benefi
ciarilor în ultimul trimestru al aces
tui an. (Dan Drăgulescu).

HUNEDOARA. în primele 7 luni 
din acest an. volumul produselor 
cumpărate de populația județului 
Hunedoara reprezintă, față de ace
eași perioadă a anului trecut, o eres-

a fost pusă 
specială de 

apropiatei 
de la prima 
a localității 

12

(Mihai

„Pro- 
comi- 
orga- 

temă ]

și instituții pentru 
calității produselor". Au 

secretari ai comitetelor 
și ai birourilor organiza- 

bază, președinți ai comi- 
reprezentanți ai

tere de aproape 300 milioane lei. 
Desfacerile au sporit cu circa 1500 
tone carne și preparate din carne, 
cu 7 366 hi lapte, aproape 340 tone 
zahăr și 85 tone ulei. Totodată, au 
crescut cu 41,7 milioane lei cumpă
răturile la diverse confecții și cu 
mai mult de 7 milioane lei la tri
cotaje. (Sabin Ionescu).

SĂLAJ : în anul școlar 1976—1977 
copiii și elevii din orașele și satele 
județului vor beneficia de încă 840 
locuri in grădinițe, 65 noi săli 
de clasă, 520 locuri în internate 
și 300 locuri în creșe. Din această 
toamnă, bunăoară, numai copiii și 
școlarii minerilor din Sărmășag vor 
beneficia de incă 120 locuri în gră
dinițe și 8 săli. noi de clasă, iar cei 
din orașul Zalău de 360 locuri noi 
tot in grădinițe. (Gheorghe Rusu).

TIMIȘ. Cetățenii din orașele și 
comunele timișene au efectuat în 
acest an lucrări de larg interes 
obștesc, in valoare de 386 milioane 
lei. Printre obiectivele realizate prin 
muncă patriotică se înscriu pavarea 
a 408 mp străzi și construirea a 50 
km drumuri, amenajarea unei isu- 
prafețe de 1 821 ha cu spatii verzi, 
plantarea unui număr de 481 000 
pomi și arbori ornamentali, amena
jarea a 223 baze sportive și terenuri 
de joacă pentru copii etc. Cele mai 
de seamă realizări au fost obținute 
de locuitorii municipiilor Timișoara 
și Lugoj și ai comunelor Biied, Fă
get, Lovrin, Nădrag, Orțișoara, Plș- 
chia. Periam. Topolovățu Mare și 
aitele. (Cezar Ioana).

PRAHOVA. Rețeaua comercială șl 
de prestări de servicii către popu
lație din localitățile rurale ale ju
dețului Prahova s-a îmbogățit cu 
noi unități. Astfel, la Boldești- 
Scăeni s-a dat in folosință un mo
dern supermagazin cu o suprafață 
funcțională de peste 1 400 mp. unde 
se află raioane de textile. încăl
țăminte. articole de uz casnic și 
gospodăresc, produse alimentare etc.

TRANSMIT:
în satele Mislea și Bordeni s-au dat 
in folosință, două noi magazine uni
versale, iar in comunele Măgurele și 
Șoimari — unități prestatoare de 
servicii. (C. Căpraru).

ILFOV. în zona cartierului Oinac 
din municipiul Giurgiu a fost pus 
la dispoziția turiștilor un nou loc de 
popas — „Hanul Giurgiu". Localul 
dispune de camere confortabile pen
tru cazare, restaurant, bar de zi și 
alte dotări, mărind substanțial ca
pacitatea de găzduire a orașului de 
la poarta de sud a tării. (Alex. Brad)

GALAȚI. Un prim bilanț al reali
zărilor cetățenilor din Tecuci în ac
țiunea de gospodărire și Înfrumuse
țare a municipiului reliefează că in 
acest an aici s-au realizat lucrări 
în valoare de 41 milioane lei. con
cretizate in amenajarea și extinde
rea spațiilor verzi cu Încă 6 ha, 
plantarea a 42 000 pomi fructiferi și 
ornamentali, precum și a 3,5 milioa
ne flori. (Dan Plăeșu).

VÎLCEA. Zestrea edilitară a co
munei Milcoiu s-a îmbogățit cu noi 
edificii. După inaugurarea noii gră
dinițe cu două săli de clasă, gos
podarii din satul Izbășești. care au 
prestat sute de ore de muncă patri
otică. au predat și ei Ia cheie un 
nou și modern magazin. Tot prin 
muncă patriotică a fost realizat și 
punctul sanitar din satul Ciutești, 
care a fost dotat cu instrumentar și 
aparatură medicală de primă nece
sitate. (Ion Stanciu).

VASLUI. La Vaslui a fost dat in 
folosință un nou oficiu postai. 61 
este profilat pe tranzitarea obiectelor 
de corespondentă și mesagerii pen
tru un număr de peste 20 de oficii 
orășenești și comunale din județ. 
Astfel, prin darea in folosință a ofi
ciului de tranzit — primul de acest 
fel în orașul Vaslui — se obține o 
îmbunătățire a serviciilor de pres
tații poștaje solicitate de cetățeni. 
(Crăciun Lăluci).

RECOMANDĂRI DE EA 
DIN INSPECTORATUL

Ca și in anii precedenți, se pre
vede ca in perioada 21—24 august, 
cu precădere la începutul și sfîrși
tul intervalului, să circule foarte 
multe autovehicule proprietate perso
nală (turisme, motociclete, motore
te). Și tot ca in anii din urmă, tra
ficul rutier cel mai intens se va în
registra pe arterele spre stațiunile 
montane și de pe litoral, spre zo
nele de agrement din jurul orașe
lor.

Din experiența de pînă acum, pri
vind circulația în aceste zile, se des
prind citeva aspecte caracteristice, de 
care este bine să se tină seama, pen
tru ca traficul rutier să se poată 
desfășura cursiv și în siguranță.

Astfel, pe traseele cele mai aglo
merate. mai ales în orele de dimi
neață și seara, așa cum este cazul 
șoselelor București — Brașov, Bucu
rești — Constanta și altele, depla
sarea se va face în mare parte „in 
coloană". Mersul in coloană recla
mă o atenție sporită. în acest sens, 
este necesar să se aibă în vedere, cu 
prioritate, următoarele :

• regim de viteză adecvat, care să 
permită păstrarea distantei regu
lamentare fată de mașina din față 
și de cea care urmează, pentru a se 
putea opri in caz de necesitate, la 
timp și fără risc ;

• evitarea depășirii mai multor au
tovehicule deodată, mai ales în in
teriorul localităților, în curbe și în 
condiții de vizibilitate redusă. Depă
șirile neregulamentare, constind mai 
ales în neaprecierea corectă a dis
tantei fată de autovehiculul ce vine 
din sens opus, au generat în ultimul 
timp mai multe accidente grave. Nu
mai in județul Brașov au fost să- 
vîrșite două accidente in aceeași zi, 
din cauza depășirilor neregulamen
tare. soldindu-se cu 4 morți și 2 ră
niți. Accidente- soldate cu persoane 
care și-au pierdut viața, tot din pri
cina tamponărși intre autovehiculul

DIRECȚIA 
GENERAL

CIRCULAȚIEI 
AL MILIȚIEI
depășire si autovehicululangajat în

ce se apropia din sens opus, au a- 
vut Ioc. în ultimul timp, și în jude
țele Prahova și Ilfov ;

• evitarea' staționării pe partea ca
rosabilă a șoselei, pentru a nu se a- 
fecta cursivitatea traficului. Orice o- 
prire — nemaivorbind de staționa
re — trebuie făcută pe acostament 
sau — cel mai indicat — în locu
rile de refugiu, special amenajate ;

• concentrarea atenției asupra con
ducerii autovehiculului. Ceea ce în
seamnă nu numai privirea înainte și 
lateral, ci Si . prin oglinda retrovizoa
re. la intervale scurte de timp.

O recomandare valabilă în orice 
împrejurare, dar mai ales în aceste 
zile cu trafic intens ; folosirea cen
turilor de siguranță. Statisticile ara
tă că mai mult de jumătate din per
soanele ce și-au pierdut viata în ac
cidente din cauza izbirii cu capul sau 
cu corpul in interiorul autoturismu
lui ar fi putut să nu fie nici măcar 
vătămate, dacă ar fi purtat centu
ră de siguranță ; după cum. persoa
nele care au fost „aruncate" in a- 
fara mașinii, evitau acest lucru dacă 
erau „fixate" de scaun.

Alte recomandări care îndeamnă 
la prudentă se referă la evitarea 
frinărilor bruște și a virajelor scurte 
pe timp „de ploaie sau pe șoseaua 
umedă. Trebuie adaptat in perma
nență modul de 
rințeie concrete, 
atmosferice, .de 
drum.

In zilele de 21—24 august, forma
țiunile de circulație ale miliției iși 
vor intensifica acțiunile în toată 
țara, vor fi utilizate permanent a- 
paratele radar, se vor întreprinde 
teste alcoolscopice și vor fi luate mă
suri suplimentare de supraveghere și 
control, pentru asigurarea tuturor 
condițiilor necesare desfășurării în 
siguranță a traficului rutier.

a conduce la ce- 
specifice condițiilor 
vizibilitate și de

A fost descoperit unul dintre cele mai mari depozite 
de unelte de fier din epoca geto-dacică

Cu ocazia exploatării zăcămîntului 
de turbă de la Lozna — județul Bo
toșani — a fost descoperit unul dintre 
cele mai mari depozite de unelte de 
fier din epoca geto-dacică cunoscute 
pînă acum pe teritoriul tării noastre. 
Aflate la mare adincime și bine con
servate, datorită stratului izolator de 
turbă, cele 53 de piese reprezintă u- 
nelte agricole (coase, seceri, cosoare) 
de fierărie si tîmplărie (nicovale, cio
cane. tesle, sfrtedere. greble de tras 
cărbuni ș.a.l. Toate acestea demon
strează că locuitorii practicau, pe lin
gă agricultură, si alte îndeletniciri.

dovedindu-se a fi iscusiți meșteri în 
prelucrarea fierului. Tlnind seama de 
caracteristicile fiecărei piese, depozi
tul de la Lozna este datat de specia
liști către mijlocul celei de-a doua 
epoci a fierului (sec. II î.e.n.) pre- 
zentind analogii cu cele identificate 
in așezările moldovene 
Răcătău. Bradu ș.a.

Așadar, civilizația pe 
guri a atins., încă din 
vechi, un înalt grad de dezvoltare, 
arta prelucrării fierului puțind fi 
comparată cu a celților. meșteri re- 
cunoscuți în această privință.

(Agerpres)

Huși. Poiana.
aceste melea- 
timpuri stră-
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Ieri a început în Capitală

Balcaniada
de înot

t
PROGRAMUL I

11,00 Teleșcoală. Criterii contempora
ne. Umanismul revoluționar. Pre
zintă prof. dr. Ion Rebedeu.

16.30 Campionatele balcanice de sări
turi de la trambulină. Transmisiu
ne directă de la ștrandul „Tinere
tului". ■

17,00 Emisiune in limba germană.
18.30 Tragerea Loto.
18.40 Campionatele balcanice de natație. 

Ziua a II-a.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. • tn cinstea zilei de 

23 August — cronică de Întrecere.
20,00 Reportaj de scriitor. Izvoare șl 

ctitorii.
20,10 Mai aveți o întrebare 7 — Paten

tele naturii. Invitați : prof. dr. do
cent Nicolae Bodnariuc, prof. dr. 
docent Edmond Nicolau și dr. 
Constantin Bălăceanu.

20.40 Film artistic : „Oțelarii" — pro-

ducție a studiourilor de televiziu
ne din Bratislava. Premieră pe ța
ră. Cu : I. Zahon, Tom» Jlllnclk, 
Mlculas Huba. josef Adamovic. 
Regia : IgOr Clei.

22,10 24 de ore.
PROGRAMUL II

17,00 Telex.
17,05 Biografii contemporane. Curajul 

Începutului. Emisiune de repor
taje.
șah mat in... 15 minute.
Drumuri pe cinci continente. Noi 
orizonturi pentru iubitorii filmului 
documentar.
Pagini de umor : Ce vrăji a mai 
făcut nevasta mea.
1001 de seri.
Telejurnal. • în cinstea zilei de 
23 August — cronică de întrecere'.

20,00 Teatrul Uric TV : „Dreptul la dra
goste-, de Teodor Bratu. Libretul: 
Ecaterlna Lazăr și Teodor Bratu. 
Interpretează ansamblul Operei 
Române din București.

■' Telex.
Aventura cunoașterii : Noi surse 
de energie.
Muzică ușoară.

17.35
17,50

18,50

19,70
19,30

21.20
21,23

21,55

Joi, 
niada 
tioipă 
garia, __ .... _______ , _____
România. După prima zi, in clasa
mentul feminin pe primul loc se află 
România — 55 puncte, urmată de 
Iugoslavia — 43 puncte, Bulgaria — 
38 puncte, Grecia — 27 puncte și 
Turcia — 1 punct. La masculin con
duce Bulgaria, cu 54 puncte, urmată 
de. Grecia — 45 puncte. România — 
37 puncte. Iugoslavia — 28 puncte și 
Turcia — 1 punct.

în prima zi de concurs, Anca Gro
za a stabilit un nou record al Româ
niei in proba de 100 m delfin, cu 
timpul de 64”8/10. Alte.rezultate în
registrate : 100 m liber fete : Kinko- 
va (Bulgaria) — 60”31/100 ; 100 m li
ber băieți : Gheorghiev (Bulgaria) — 
53’’74/100 : 200 m bras fete: Camelia 
Hotescu (România) — 2’46”23/100 ;
100 m delfin băieți : Koskiraș (Gre
cia) — 59”43/100 ; ștafeta 4x100 liber 
fete : România — 4’09”56/100 (record 
național).

în proba de sărituri de la trambu
lină (3 m masculin), victoria a re
venit lui V. Nedelcu (România), Cu 
520,70 puncte.

in Capitală a Început Balca- 
de înot și sărituri, la care par- 
sportivi și sportive din Bul- 
Grecia, Iugoslavia, Turcia și

ȘAH
în meciul de șah dintre echipele 

feminine ale Ungariei și României, 
meci ce se desfășoară în orașul Gyu- 
la, după două ture scorul este de 
5.5—4,5 puncte (2 partide intrertipte) 
in favoarea gazdelor. în turul doi, 
la primele mese, Elisabeta Polihro- 
niade a remizat cu Eva Karakas. iar 
Gertrude Baumstark a ciștigat la Ma
ria Porubski. în meciul dintre echi
pele feminine de tineret ale celor 
două țări, scorul este de 3—1 in fa
voarea șahistelor românce.

★
Maestrul sovietic Ghenadi Timo- 

fenko se menține lider în turneul in
ternațional de șah de la 
totalizind după 10 runde 
cu o jumătate de punct 
decît ăl doilea clasat. 
Schmidt. Maestrul român 
Șubă. care în runda a 10-a a remi
zat cu Schmidt, se află 
cu 5 puncte.

m plat în 22”70/100. Christine Stoll 
(R.D.G.) a sosit prima in cursa de 
800 m plat cu timpul de l’59”99/100, 
iar coechipiera sa. Annegret Richter, 
a obtinut victoria la 100 m plat cu 
timpul de ll”30/100.

teatre
• A.R.I.A. (la Palatul sporturilor 
șl culturii) : Concert extraordinar 
cu Carlos do Carmo, clntăreț de 
FADO din Portugalia, cu forma
ția sa — 19,30.
• Teatrul Mic (la Teatrul de vară 
Herăstrău) : Viața e ca un vagon? 
— 20, (la Rotonda scriitorilor din 
Cișmfglu) ; Spectacol de sunet șl 
lumină „Stnt suflet in sufletul 
neamului meu" — 20,30.
• Teatrul Giulești (la Muzeul de 
istorie al Republicii Socialiste 
România, sala Columnei) : Spec-

tacol audiovizual „De la străbuni 
pină la tine- — 11; 12.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase" (grădina Boema) : E nemai
pomenit — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Frumoasă ești mlndră 
țară — 18.30.

cinema
• Pintea : PATRIA — 9.30; 12,15;
15; 17,30; 20, FAVORIT — 9.15;
11,30; 13.45; 16; 18,15: 20.30, GRA
DINA LUCEAFĂRUL — 20.
• Luptătorul din New Orleans :

LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 
16;, 18.15; 20,38, FESTIVAL
11.15; 13,30; 16: 18,15; 20,30, 
DERN — 9; 11,15; 13,30: 16; 
20,30, la grădină — 19,45.
• Ce se intlmplă cu tine ?: 
TRAL — 10; 12; 14; 16: 18;
• Melodiile cartierului : CAPITOL
— 10; 12: 14; 16; 18.15: 20,30, la 
grădină — 20.
• Filiera II : BUCUREȘTI — 8,45; 
11; 13,15; 16; 18,15: 20,30, la grădi
nă — 20, SCALA — 8,30! 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, GRĂDINA DINAMO
— 20. FEROVIAR — 9: 11.15: 13.30: 
16; 18,15; 20,30.
• Pisicile aristocrate : EFORIE —
9.30; 11,30; 13,45; 16; 18,15 ------
GRIVITA — 8,30; 10,30;
14,30; 16,30; 18,30: 20.30, PARC HO

CEN- 
20.

20.15,
12.30î

Polianicâ, 
7 puncte, 
mai mult 
polonezul 

Mihai
pe locul 5,

ATLETISM
Proba de 800 m plat, 

concursului internațional 
de la Ziirich a fost ciștigată de spor
tivul kenyan Mike Boit cu excelen
tul timp de l’43”89/100 — a doua per
formantă mondială a sezonului după 
cea realizată de cubanezul 
Juantorena, 
probei, 
primul 
Dwight 
ratat în 
record mondial la 2,33 m.

în concursul feminin, poloneza Ire
na Szewinska a cîștigat proba de 200

FOTBAL
Meciurile disputate în cea de-a 3-a 

etapă a competiției de fotbal pen
tru echipe de tineret „Cupa Priete
nia". care se desfășoară în Bulgaria, 
s-au soldat cu următoarele rezulta
te : România — Polonia 1—0 (1—0) ; 
Cehoslovacia — Cuba 6—0 (2—0) ; 
U.R.S.S. — Ungaria 2—2 (1—2) ; R. D. 
Germană — Bulgaria II 1—2 (1—0).

★
Joi, pe stadionul „23 August", pe 

un teren desfundat din cauza unei 
ploi torențiale, echipa braziliană de 
fotbal Athletico Mineiro Bello Hori
zonte a învins cu scorul de 3—0 
(1—0) pe Steaua. Cele trei puncte au 
fost realizate de Paulo Isidor (min. 
14), Angelo (min. 67) și Sameș (auto
gol, minutul 81).

din cadrul 
de atletism

Alberto 
campionul olimpic al 

La săritura ia înălțime, pe 
loc s-a clasat americanul 
Stones cu 2.26 m. după ce a 
tentativa de a stabili un nou

TENIS
în clasamentul Marelui premiu al 

F.I.L.T., după turneul de la Indiana
polis conduce tenismanul mexican 
Raul Ramirez, cu 426 puncte, ur
mat de Jimmy Connors (S.U.A.) — 
390 puncte. Eddie Dibbs (S.U.A.) — 
355. puncte. Adriano Panatta (Italia) 
— 340 puncte. Manuel Orantes (Spa
nia) — 335 puncte. Suedezul BjOrn 
Borg se află pe locul 8 cu 260 punc
te. iar argentineanul Guillermo Vilas 
pe locui 9, cu 245 puncte.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Exprimîndu-vă cele mai calde mulțumiri pentru amabilul mesaj de 
felicitare adresat de Excelența Voastră cu prilejul Zilei naționale a Republicii 
Afganistan, vă rog să primiți cele mai bune urări pentru fericirea 
dumneavoastră personală, pentru întărirea în continuare a relațiilor deja 
existente de prietenie, în interesul celor două popoare ale noastre, pentru 
tot mai mari succese și prosperitatea poporului român prieten.

MOHAMMAD DAOUD
Președinte și prim-ministru 

al Republicii Afganistan

TELEGRAME EXTERNE
PHENIAN 19 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția A.C.T.C., mili
tari americani au încercat în mod 
arbitrar să efectueze lucrări în zo
na de securitate comună de la Pan
munjon, fără să existe un acord in
tre cele două părți.

în pofida faptului că s-a cerut în 
repetate rinduri încetarea acestei 
acțiuni, precizează agenția A.C.T.C., 
militarii americani au continuat a- 
ceste lucrări și, scontînd pe supe
rioritatea lor numerică, au atacat 
personalul părții nord-coreene, in- 
sultîndu-1 și lovindu-1, astfel incit 
acesta a fost nevoit să ia măsuri de 
autoapărare. în urma acestui inci
dent, provocat de partea adversă, 
au fost răniți 5 membri ai persona
lului de securitate din partea nord- 
coreeană.

Totodată, agenția A.C.T.C. a dat 
publicității un comunicat al coman
dantului suprem al Armatei Popu
lare Coreene, prin care toate unită
țile Armatei Populare și toți mem
brii Gărzilor Roșii de muncitori și 
țărani și ai Gărzilor Roșii de tine
ret sînt chemați să fie în stare de 
pregătire de luptă.

Comunicatul precizează că partea

americană a trimis o notă în stil de 
ultimatum părții nord-coreene și a 
ocupat poziții de luptă după ce a 
decretat starea de urgentă și a pus 
în alertă unitățile forțelor america
ne din Coreea de sud.

Mai înainte, partea nord-coreeană 
a cerut convocarea unei reuniuni a 
ofițerilor de securitate in zona mix
tă, dar partea americană a respins 
cererea, insistînd să fie organizată 
mai întii o reuniune a Comisiei 
armistițiu.

de

a-
a-

★
WASHINGTON 19 (Agerpres). 

Agențiile internaționale de presă 
nunță că la Panmunjon, în urma 
cestor incidente, și-au pierdut viața
2 ofițeri ai armatei S.U.A., fiind ră
niți alți 4 soldați americani și sud- 
coreeni.

Guvernul american a cerut o re
uniune de urgență a Comisiei mili
tare de armistițiu pentru a efectua 
o anchetă asupra consecințelor inci
dentului.

Totodată, după cum anunță co
mandamentul american de la Seul, 
forțele armate ale S.U.A. din Coreea 
de sud — circa 42 000 oameni 1— au 
fost puse în stare de alertă.

Speculațiile societăților transnaționale 
împotriva
O declarație

PARIS 19 — Corespondentul nos
tru transmite : Ziarul „L’Humanitâ" 
publică o declarație a Partidului Co
munist Francez care, după ce se re
feră la devalorizarea de fapt a fran
cului în raport cu alte devize străine, 
arată că speculația împotriva mone
dei franceze este practicată, în prin
cipal, de societăți transnaționale, 
care acționează îh. Franța. Aceste so
cietăți — se subliniază in declarație 
— realizează profituri enorme, „utili- 
zind fluctuațiile monedelor prin ope
rațiunile lor comerciale și financiare", 
„accelerând inflația și relansînd creș-

francului
a P.C. Francez

terea prețurilor". Această politică 
este contrară intereselor maselor 
populare și, totodată, intereselor na
ționale — se subliniază in declarație, 

în încheiere. Biroul Politic al 
P.C.F. cheamă oamenii muncii, ma
sele populare să lupte împotriva ac
tivităților societăților transnaționale 
și subliniază nâcesițâtea luării unor 
măsuri în virtutea cărora, așa cum 
prevede programul comun al stîngii, 
„speculația împotriva monedei na
ționale să constituie un delict pedep
sit de lege".

„LUNA-24“ și-a încheiat misiunea
O rachetă cu mostre de sol lunar se îndreaptă 

Terraspre
A-MOSCOVA 19 (Agerpres).

genția T.A.S.S. informează că sta
ția automată sovietică ,,Luna-24“ și-a 
încheiat programul de activitate pe 
suprafața Selenei. La 19 august, de 
pe compartimentul de coborire pe 
suprafața selenară și-a luat startul 
spre Terra o rachetă cosmică „Luna- 
Pămînt". La bordul aparatului de 
reîntoarcere al rachetei cosmice se 
află mostre de sol lunar.

După cum s-a mai anunțat, stația 
automată „Luna-24“ a aselenizat lin, 
la 18 august, ora 8,36 (ora Bucureș- 
tiului), în zona sud-estică a Mării 
Crizelor. După aselenizare au fost 
verificate sistemele de bord ale sta
ției, s-a studiat poziția lor față de 
suprafața lunară și, la o comandă 
transmisă de pe Pămint, au fost co
lectate probe de sol selenar.

Instalațiile de prelevat sol lunar 
au forat in scoarța satelitului natu-

Pămîntului pină la o adînci- 
2 metri. Mostrele de sol pre- 
au fost așezate în cohteine- 

reîntoarcere pa

ral al 
me de 
levate 
rul aparatului de 
Terra și închise ermetic.
• Racheta cosmică cu mostrele de 
sol selenar și-a luat startul spre 
Pămint joi la ora 7,25 (ora Bucu- 
reștiului). Parametrii traiectoriei de 

a rachetei, ___ ___ 1
sînt apropiați de cei pla-

precizeazărevenire
T.A.S.S., 
nificați.

Aparatul de revenire, cu 
nerul avind probele de sol 
urmează să aterizeze pe t______
Uniunii Sovietice la 22 august.

în timpul zborului spre Pămint, 
în cadrul legăturilor radio cu rache
ta cosmică se vor efectua corecții 
ale traiectoriei. Mijloacele de recu
perare a aparatului de coborire au 
fost puse în stare de funcționare.

„SALIUT-5“ continuă seria 
experiențelor științifice

MOSCOVA 19 (Agerpres). — Cos- 
monauții sovietici Boris Volinov și 
Vitali Jolobov continuă experiențele 
cu telescopul solar în infraroșu. in
stalat la bordul stației orbitale 
„Saliut-5“. Pină acum. informează 
agenția T.A.S S.. au fost efectuate 
citeva „rotații solare", conform pro
gramului stabilit. în cursul expe
riențelor cosmonauții se consultă cu 
specialiștii de la Institutul de fizică 
al Academiei de științe a U.R.S.S.

Acest experiment este unic : din
colo de atmosfera terestră, care per
mite pătrunderea radiațiilor infra
roșii numai in anumite game, se 
încearcă realizarea unui spectru 
energetic al Soarelui in gama de

AFRICA DE SUD

contel- 
1 lunar, 
teritoriul

unde infraroșii. De pe Pămint este 
imposibil să fie obținute informații 
despre existența, moleculelor de 
gaze de carbon 'în coroana solară, 
elementul care, potrivit opiniei oa
menilor de știință, este inițiatorul 
mecanismului, greu de explicat pînă 
acum, al căldurii colosale a atmos
ferei solare — de la 6 000 de grade, 
in fotosferă, la un milion de grade 
in coroană.

Prin spectrografierea discului so
lar oamenii de știință speră să obți
nă noi date pentru precizarea mări
mii constantei solare. Aceste ele
mente sînt deosebit de importanțe 
și pentru o serie de științe.

Noi represiuni polițienești împotriva populației
majoritare

19 (Agerpres). 
forțele poliție- 
Africa de Sud

JOHANNESBURG 
Noi incidente între 
nești represive din 
și populația de culoare care mani
festa împotriva politicii de apar
theid promovate de guvernul rasist 
sud-african au reizbucnit în diverse 
localități ale țării, soldindu-se cu

TEL — 20, FLAMURA — 9; 11,15; 
13.30; 13,45; 18; 20.
• Romanță pentru o coroană: BU- 
ZEȘTI — 9; 11.15; 13.30; 16; 18,15;
20.15, MIORIȚA — 9; 11,15: 13,30; 
15.45; 18: 20, GRADINA FESTIVAL 
— 19.45.
• Puterea și Adevărul : TIMPURI 
NOI 9: 12; 15,15; 19.
• Capriciile Măriei : MELODIA —
9: 11.15: 13,30; 16; 18,15; 20.30. TO
MIS — 9; 11,15: 13,30; 16; 18.15;
20.30, la grădină — 20.
• Noi aventuri cu Tom și Jerry: 
DOINA - 9,30: 11; 12,30: 14; 15,30; 
17.
• Mastodontul : DOINA — 18,30;
20.15.
• Conversația : COTROCENI — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.

• Actorul și sălbaticii : BUCEGI 
— 16, la grădină — 19,45.
Br Prima pagină : VICTORIA — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18.15; 20,30.
• Prizonierul din Manhattan: CA
SA FILMULUI — 10; 12: 14: 16;
18: 20.
• Dincolo de pod : ARTA — 15,30; 
17.45: 20, la grădină —
• Cursa : CRINGAȘI —
• Comisarul Piedone
Kong : AURORA - 9; 
15,45; 18; 20. la grădină 
EXCELSIOR — 9: 11.15;
15.45; l.._... -------
11,15; 13.30; 16 
DINA TITAN -
• Aventurile celor trei muzicanți:
LUMINA — 9; 11; 13; 15; 17,15;
19,30.

20.
17.

la Hong-
11,15; 13.30;

20,15, 
lsiok — a; 11,15; 13,30;
18,15; 20,45, GLORIA — 8,45;

18,30; 21, GRA-
20.

• Elixirul tinereții : FERENTARI
— 15,30; 18; 20,15.
• Circ in circ : PACEA — 16; 19.
• Texas, dincolo de riu : DACIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
VOLGA — 9: 11.15; 13,30: 15,45; 18; 
20.
• Patima : DRUMUL SĂRII — 16; 
18: 20.
• Automobilul, vioara 
FLACĂRA — 15.30; 18;
• Respirație liberă :
— 15,30: 18; 20.
• Instanța amină pronunțarea : 
FLOREASCA — 15,30; 18; 20.15.
• Cel alb, cei galben, cel negru: 
MOȘILOR — 15,30: 18; 20, la gră
dină — 20.
• Călărețul cu eșarfă albă: MUN
CA — 16; 18; 20.

șl cățelul: 
29.
GIULEȘTI

tr Fratele meu are un frate for
midabil : POPULAR — 16; 18; 20.
• Contele de Monte Cristo : LIRA
— 16; 18,15; 20,30, la grădină —
20,30.
• Fablio magicianul :
— 15.30.
• Ana și comandorul :
— 18; 20.15.
• Intilnire la aeroport : 
SUL — 15,30; 17,45; 20.
• Orășenii: RAHOVA — 16; 18; 20.
• Casa de la miezul nopții : VII
TORUL — 15,30; 18; 20.
• Doi bărbați ies Ia raport : VI- 
TAN — 15,30: 18.
• Călărețul fără cap : GRĂDINA 
VITAN — 20.
• Frați de cruce ! UNIREA — 
16; 18, la grădină — 20.

COSMOS

COSMOS

PROGRE-

a țarii
morți și răniți. în orașele-satelit d« 
lingă Port Elizabeth — New Brin- 
ghton, Kwazakale și Zwide — poli
ția a reprimat cu brutalitate, folo
sind arme de foc, grenade lacrimo
gene și alte mijloace specifice, de
monstrația antiapartheid a sutelor 
de tineri, elevi și studenți care au 
întrerupt cursurile, revendicind, in
tre altele, încetarea prigoanei rasi
ale și eliberarea colegilor arestați. 
Zece persoane au fost ucise, iar 
peste 20 grav rănite. Au fost ope
rate numeroase arestări.

Scurte incidente au avut loc și la 
Soweto, în apropiere de Johannes
burg, precum și la Pretoria. unde 
poliția a efectuat masive arestări, 
inclusiv in rîndul cadrelor didacti
ce. De asemenea, detașamentele de 
șoc represive au intervenit împotri
va sutelor de manifestanți de culoa
re din Mdantsane și Umlazi. car« 
cereau eliberarea liderului Congre
sului Național African, Nelson Man
dela, întemnițat pe viață, precum și 
a soției acestuia și a altor persona
lități politice arestate săptămina 
trecută.
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Conferința Ia nivel înalt a țărilor
Reafirmarea hotăririi de a acționa pentru dezvoltarea

liberă a tuturor națiunilor, pentru instaurarea
unei noi ordini internaționale

I
Joi au continuat în ședințe ple

nare succesive, care s-au desfășurat 
pină noaptea tîrziu, dezbaterile ge
nerale. în cadrul cărora au luat 
cuvintul șefi de state și guverne, 
alți participant! la Conferința de 
la Colombo.

Trăsătura 
lor rostite 
rea țărilor 
ționa în vederea 
ticii imperialiste, colonialiste si 
neocolonialiste. de dominație și asu
prire. de dictat și amestec in tre
burile altor state, pentru afirmarea 
liberă ă tuturor națiunilor si parti-' 
ciparea lor în condiții de deolină 
egalitate la întreaga viată mondiajă. 
pentru respectarea drepturilor po
poarelor la dezvoltarea liberă, de 
sine stătătoare, pentru instaurarea 
unor relații noi. democratice. între 
state, pentru pace si colaborare in
ternațională, A fost relevată, de a- 
semenea, importanța admiterii de 
noi state în rîndurile membrilor 
plini, observatorilor și invitaților. 

. în acest context, sînt cu atit mai 
relevante viul interes cu care a fost 
primit mesajul adresat conferinței 
de președintele Reouhlicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceausescu. înaltele aprecieri fată de 
activitatea internațională desfășura
tă de șeful statului român, fată de 
politica externă a tării noastre — 
satisfacția cu care a fost salutată

dominantă a cuvîntări- 
a constituit-o hotărî- 

nealiniate de a ac- 
lichidării poli- 
colonialiste

invitarea României la activitățile 
mișcării țărilor nealiniate, partici
parea delegației române la reuniu
nea la nivel înalt de Ia Colombo.

Sub semnul unor asemenea apre
cieri s-au desfășurat și întîlnirile 
pe care conducătorul delegației ro
mâne la acest înalt forum, ministrul 
afacerilor externe. George Macoves-

CORESPONDENTA 
DIN COLOMBO

cu. le-a avut in cursul zilei de ioi 
cu șefi de delegații la conferință. în 
acest cadru, interlocutorii Nguyen 
Duv Trinh, vlceprimi-ministru și mi
nistru de externe al Guvernului Re
publicii Socialiste Vietnam. Ieng 
Sary, vicepremier și ministru al afa
cerilor externe al Cambodgiei de
mocrate. comandantul Victor Al
ves. membru al Consiliului Revolu
ției din Portugalia. Melchior Bwa- 
kira. ministrul afacerilor externe și 
al cooperării din Burundi, colonelul 
R. J. A. Felii, comisar pentru afa
cerile externe al Ghanei. Dudley 
Thomson, ministrul de externe al 
Jamaicăi. Sabah AI Ahmed Al Ja
ber. ministrul de externe al Ku
weitului. Cecil Dennis ir., ministrul 
de externe al Liberiei, Jose de la 
Puente, ministru al relațiilor exter-

ne al Perului, și Faruk Kaddumi, 
șeful Departamentului Politic al Or
ganizației pentru Eliberarea Pales
tinei — și-au exprimat satisfacția 
pentru invitarea României la activi
tățile mișcării țărilor nealiniate și 
prezenta unei delegații a Republicii 
Socialiste România la Conferința de 
la Colombo — apreciate ca un re
zultat firesc al relațiilor de prietenie 
și solidaritate statornicite între 
România și țările nealiniate, al po
liticii externe românești de spriji
nire constantă și activă a eforturi
lor îndreptate spre făurirea unei noi 
ordini internaționale, a unor relații 
noi intre toate statele, de egalitate 
și respect — țeluri care animă și 
m’scarea nealiniaților.

In cursul întrevederilor s-au efec
tuat schimburi de vederi cu pr’vire 
la desfășurarea lucrărilor Conferin
ței la nivel înalt a țărilor nealiniate 
și la principalele probleme care fac 
obiectul hotărârilor și documente’or 
conferinței, aflate în curs de elabo
rare și definitivare. Au fost, de ase
menea. examinate unele nrobletne 
ale relațiilor bilaterale ale Româ
niei cu țările respective.

La ora cînd transmitem această 
corespondență. în plenul conferin
ței particioanții au trecut la exa
minarea și adoptarea documente
lor finale.

I. PUȚINELU

DESFASURAREA DEZBATERILOR GENERALE
în cuvîntul său. președintele Repu

blicii Sierra Leone. Siaka Stevens, a 
subliniat că. în orientarea lor. țările . 
nealiniate nu trebuie să urmeze po
litica stabilită de alții și a relevat 
necesitatea de a înfrunta problemele 
mondiale, aceasta fiind 
mișcării de nealiniere.

Ministrul de externe 
Habib Chatti. a arătat 
diversitatea statelor 
mișcării este firesc ca abordarea pro
blemelor să nu fie întotdeauna iden
tică. Aceasta, a apreciat el. reclamă 
armonizarea concepțiilor si unirea 
eforturilor pentru realizarea obiecti
velor fundamentale comune — salv
gardarea păcii, instaurarea egalității 
și promovarea dezvoltării.

Cecil Dennis, ministrul afacerilor 
externe al Liberiei, sustinînd necesi
tatea instaurării unei noi ordini eco
nomice internaționale, a declarat că 
independența politică nu are nici o 
valoare fără independența economică.

Primul ministru al Malayeziei, Da
tuk Hussein i 
lui mișcării i 
ta împotriva 
tor forme de i 
Africa si Asia.

Aboud Jumbe, prim-vicepreședinte 
al Tanzaniei, a avertizat asupra si
tuației din sudul Africii, care peri
clitează pacea în întreaga lume. El 
a condamnat regimurile minoritare 
rasiste din Africa de Sud și a insis
tat pentru o participare mai amplă 

ajutorarea

tocmai esența

al Tunisiei, 
că dată fiind 
membre ale

Onn. a evidențiat ro
de" nealiniere în lup- 
colonialismului și al- 

subjugare, mai ales în

continua 
nealinierii. 
Comanda-

Președintele Bangladeshului. Mo
hammad Sayem, a relevat că princi
piile nealinierii reflectă năzuințele 
popoarelor de a se apăra împotriva 
dominării și exploatării sub orice 
formă, subliniind că unul din obiec
tivele principale ale țărilor nealiniate 
îl constituie apărarea independentei 
și întărirea relațiilor lor reciproce.

Președintele Zambiei, Keneth 
Kaunda. a cerut să se ofere tot 
sprijinul pentru mișcările de eli
berare sud-africane. Viitorul miș
cării nealiniaților, a subliniat 
Kaunda. va depinde în mod di
rect de măsura in care ea va fi un 
instrument al schimbărilor pozitive 
în lume pentru asigurarea unei vieți 
mai bune și mai drepte.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Centrafricane, Antonio 
Franck, a acordat o atenție deosebită 
decolonizării informațiilor, domeniu 
în care monopolul existent a avut 
drept rezultat denaturarea adevăru
lui privind multe țări'.

Referindu-se la situația din Africa, 
conducătorul Guvernului Guineei- 
Bissau, Francisco Mendes, și-a expri
mat sprijinul deplin față de luptăto
rii pentru libertate d<5 pe acest con
tinent. condamnind în același timp 
politica de apartheid.

Primul ministru al Insulelor Capu
lui Verde. Pedro Pires, a condamnat 
represiunile regimului rasist sud-afri- 
can. subliniind că „țările nealiniate 
nu pot rămine indiferente față de 
înarmarea nucleară a Republicii Sud- 
Africane".

Vicepreședintele Gambiei. 
Musa Camara, a condamnat 
înarmărilor, care influențează 
tiv în mod direct dezvoltarea.

Vicepreședintele Insulelor Comore. 
Mohamed Hasan Aii. a declarat că 
țara sa acceptă obiectivele nealiniați- 
lor și va participa la acțiunile pen
tru înfăptuirea lor.

Victoria mai multor țări în lunta 
lor pentru eliberare a fost eviden
țiată de vicepreședintele Somaliei, Is-

Assan 
cursa 
nega-

a țărilor nealiniate la 
mișcărilor de eliberare.

Pronunțîndu-se pentru 
promovare a principiilor 
președintele Consiliului
mentului Revoluției al Libiei, Moa- 
mer El Geddafi. a atras, totodată, 
atenția asupra încercărilor de infil
trare a imperialismului în rîndurile 
mișcării. Vorbitorul a reafirmat ho
tărirea țării'sale de a acorda în con
tinuare sprijin luptei popoarelor îm
potriva dominației colonialiste, pentru 
libertate și drepturi naționale.

Vicepremierul Republicii Cuba, 
Carlos Rafael Rodriguez. a relevat, 
in cuvîntul său. importanta și valoa
rea solidarității internaționale care, 
a spus el. trebuie să reprezinte „de
viza țărilor nealiniate, o parte com
ponentă a nealinierii și o îndatorire 
permanentă a popoarelor care au 
pornit pe drumul revoluției". Vor
bitorul a subliniat că „apartenen
ța la mișcarea nealiniată impli
că adeziunea față de un pro
gram de prefaceri", relevînd în 
acest context necesitatea de a se ac
ționa în direcția întăririi unității, a 
unei largi conlucrări între 
nealiniate.

Relevînd importanta care 
acordată dezarmării, regele 
nului, Jigme Singye Wangchuk. a 
propus convocarea unei sesiuni spe
ciale a Națiunilor Unite, consacrată 
acestei probleme.

Președintele Nigerului, Seyni 
Kountche, a cerut țărilor mem
bre să acționeze mai hotărit îm
potriva injustiției și a umilirilor 
la care sînt supuse popoarele care 
luptă pentru demnitatea umană. El 
a declarat că țările nealiniate^ sînt. în 
favoarea unei largi cooperări si a 
subliniat că acestea trebuie să-si 
consolideze unitatea pe baza princi
piilor nealinierii.

Șeful cabinetului regal al Iordaniei, 
Sherid Sharaff. a scos în evidentă 
două din cele mai importante sar
cini ale nealiniaților în următoarea 
etapă, și anume acordarea sprijinului 
popoarelor care luptă pentru lichi
darea definitivă a colonialismului si 
rasismului, precum și desfășurarea 
luptei pentru o nouă ordine econo
mică internațională.

Ministrul afacerilor externe al Zai
rului, Nguza Karl i Bond, a relevat 
faptul că se încearcă să se scindeze 
mișcarea nealiniaților. Mișcarea noas
tră are de făcut față unor greutăți, 
provocări și amenințări și toate aces
tea necesită întărirea solidarității în
tre țările nealiniate.

Premierul statului Lesotho. Leabua 
Jonathan, a subliniat că lupta pen
tru o nouă ordine economică inter
națională reprezintă cea mai impor
tantă sarcină a nealiniaților în pe
rioada următoare.

Președintele Guvernului Guyanel, 
Forbes Burnham, a insistat asupra 
întăririi permanente a unității țări
lor nealiniate si întrajutorării reci
proce.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Populare Congo, Theophile 
Obenga, a apreciat că nealinierea 
este un fenomen revoluționar a că
rui amploare si influentă cresc din 
ce în ce mal mult. Totodată, el a a- 
cuzat puterile occidentale că prin li
vrarea de reactoare nucleare Repu
blicii Sud-Africane permit acesteia 
să producă arme de exterminare în 
masă.

mail Aii Abukar, ca unul din cele 
mai importante succese ale țărilor 
nealiniate.

Eforturile depuse de țările în curs 
de dezvoltare în vederea schimbării 
actualei ordini economice internațio
nale reprezintă un proces revoluțio
nar — a spus ministrul afacerilor ex
terne al Madagascarului, Jean Bema- 
naniara.

Ministrul afacerilor externe al 
Kuweitului, șeicul Sabah Al-Ahmed 
Al-Saber Al Sabah, a remarcat că, 
după Conferința de la Alger, lumea 
s-a schimbat mult și că în aceasta 
au avut un rol însemnat țările neali
niate.

Analizînd acțiunile nealiniaților în 
favoarea noii ordini economice inter
naționale, Mahgoub Makawi, minis
trul afacerilor externe al Sudanului, 
a sprijinit propunerile privind crea
rea fondului de stocuri de materii 
prime, precum și toate celelalte ini
țiative în această direcție.

Ministrul afacerilor externe al 
statului Togo, Ayi Hunlende. a atras 
atenția asupra focarelor de criză din 
lume și a subliniat necesitatea unirii 
forțelor nealiniaților.

Ministrul afacerilor externă al Ja
maicăi, Dudley Thomson, a declarat 
că atașamentul față de politica, de 
nealiniere este o cerință reală a ță
rilor care luptă pentru păstrarea in
dependenței. El a cerut să se ducă 
o luptă hotărîtă împotriva noilor 
forme de amestec și presiuni.

Primul ministru al noului stat in
dependent Sao Tome și Principe, 
Miguel Trovoada, a arătat că solida
ritatea și coeziunea statelor nealinia
te reprezintă un factor esențial în 
realizarea obiectivului de instaurare 
a unei noi ordini economice interna
ționale.

Ministrul de externe al Kenyei, 
Frederick Waiyaki. s-a pronunțat 
pentru intensificarea luptei împotri
va regimurilor minoritare rasiste din 
Africa australă.

Ministrul de externe al Ugandei,

Juma Oris, a cerut instaurarea unui 
regim al majorității în Rhodesia și 
Namibia, punindu-se capăt politicii 
de apartheid și discriminare rasială 
promovată de Africa de Sud.

Ministrul de externe al Guineei 
Ecuatoriale, Nguema Nchama. a a- 
preciat că unitatea țârilor nealiniate 
reprezintă un imperativ al luptei 
împotriva manevrelor colonialiste și 
a relevat necesitatea ca țările în curs 
de dezvoltare să depună ele însele 
efprturi sporite pentru a-și accelera 
ascensiunea către progres.

Ministrul de stat pentru afaceri 
externe al Emiratelor Arabe Unite a 
prezentat conferinței mesajul preșe
dintelui E.A.U., ■ șeicul Zayed Bin 
Sultan al Nahayyan. care subliniază 
importanța intensificării cooperării 
între statele Golfului. După ce sub
liniază că decalajul dintre țările lu
mii a treia și statele industrializate • 
sporește, mesajul se pronunță pen
tru instaurarea unor relații de coo
perare economică, a păcii și justiției 
în lume.

Conducătorul delegației Republicii 
Populare Benin, Michel Alladaye, 
a chemat la vigilentă împotriva impe
rialismului internațional care, a 
spus el, „a primit lovituri grave în 
ultimii ani. dar nu recunoaște că a 
fost infrint".

Președintele Republicii Populare 
Angola, Ăgostinho Neto. s-a pronun
țat pentru întărirea unității statelor 
nealiniate, exprimînd, totodată, ho- 
tărîrea țării' sale de a acorda tot 
sprijinul acțiunilor inițiate de mișca
rea nealiniaților.

Președintele Republicii Democra
te Populare Laos. Sufanuvong, a 
arătat că țara sa a putut promova o 
orientare cu adevărat nealiniată nu
mai după victoria deplină a poporu
lui laoțian, care, a asigurat. în ace
lași timp, și independența reală 
a Laosului. El a subliniat că 
mișcarea nealiniată reflectă aspi
rațiile popoarelor spre indepen
dență națională, pace și progres so
cial. Vorbitorul a lansat un apel 
pentru intensificarea relațiilor de 
cooperare între statele nealiniate, 
socialiste și in curs de dezvoltare.

Conducătorul delegației senegaleze, 
Ousmane Seek, referindu-se la situa
ția politică din Africa, a spus că sta
tele africane trebuie să se angajeze 
ele însele în eforturile de căutare a 
soluțiilor pentru problemele existen
te pe continent.

Șeful Departamentului Politic al 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei. Faruk Kaddumi. a arătat că 
palestinenii așteaptă de la această 
conferință noi eforturi, avansarea 
unor propuneri de noi măsuri practice 
în sprijinul soluționării juste a situa
ției din Orientul Aprooiat și al cau
zei palestinene. In ultimul timp, a 
arătat el. O.E.P. a obținut mari suc
cese pe arena politică internațională: 
au fost recunoscute drepturile pales
tinene legitime la libertate și inde
pendență ; comunitatea internațio
nală a recunoscut, de asemenea, 
O.E.P. ca singurul reprezentant le
gitim al poporului palestinean.

Șeful delegației Qatarului, șeicul 
Abdul Aziz, a subliniat că țara sa 
crede în valoarea principiilor neali
nierii. ce stau la baza întregii sale 
politici externe, în timp ce repre
zentantul Omanului, Sayyd Thuwaini, 
a evidențiat rolul țărilor nealiniate 
în procesele pozitive care se desfă
șoară pe arena internațională.

Reprezentantul Maltei, Joseph 
Cassar, a expus, . în detaliu, lupta 
Maltei pentru a se elibera de domi
nația străină, pentru a păși pe calea 
independentă a nealinierii.

Subliniind importanța consolidării 
unității statelor nealiniate, Alfonso 
Garcia Robles, ministrul afacerilor 
externe al Mexicului, a arătat că „a- 
ceasta reprezintă singura modalitate 
ce înlesnește înfăptuirea obiectivelor 
noastre".

Primul ministru al Republicii Gui
neea, Lansana Beavogui, a subliniat 
că politica nealinierii nu presupune 
neutralitate față de imperialism și 
capitalism, ci, dimpotrivă, o luptă in
transigentă contra acestora.

Intilnire intre tovarășii leonid Brejnev și [rich Honecker
MOSCOVA 19 (Agerpres). — Joi a 

avut loc. în Crimeea. o intilnire prie
tenească între L. I. Brejnev. secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., și 
Erich Honecker, secretar general al 

aflat la odihnă tn 
cu

C.C. al P.S.U.G.,
Uniunea Sovietică. S-a constatat 
satisfacție că există toate condițiile

pentru extinderea și adincirea rela
țiilor dintre Uniunea Sovietică și 
R. D. Germană. In cadrul întilnirii, 
informează agenția T.A.S.S.. au fost 
abordate o serie de probleme inter
naționale de importantă majoră pen
tru consolidarea procesului de destin
dere și a cooperării intre state.

DE PRETUTINDENI

țările

trebuie 
Bhuta-

Comunicatul ședinței Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
publicat în ziarele de ieri, dă ex
presie sentimentelor de satisfacție 
ale partidului, ale întregului nostru 
popor față de rezultatele întilnirii 
și convorbirilor recente purtate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu to
varășul L. I. Brejnev. secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S.. în ca
drul vizitei întreprinse. împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, în 
Uniunea Sovietică, unde, la invi
tația C.C. al P.C.U.S., și-a pe
trecut o parte a concediului de odih
nă. Dînd o înaltă apreciere aces
tor rezultate. Comitetul Politic 
Executiv subliniază că întîlnirea 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
L. I. Brejnev constituie o nouă ex
presie a relațiilor de prietenie, co
laborare și solidaritate dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice, dintre 
țările și popoarele noastre.

S-ar putea spune că, încă din pri
ma clipă, vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu a căpătat un pronunțat 
caracter de lucru, așa cum o ilus
trează călătoria în citeva republici so
vietice — R.S.S. Moldovenească. R.S.S. 
Ucraineană. R. S. S. Gruzină. R. S. S. 
Armeană — care au prilejuit cunoaș
terea unor realizări remarcabile ob
ținute de popoarele sovietice în con
strucția comunistă. în ridicarea nive
lului de trai material și spiritual 
celor ce muncesc. Sînt realizări 
care poporul român le urmărește 
frățească bucurie, tot astfel cum 
înfăptuirile sale în dezvoltarea mul
tilaterală a patriei sînt prețuite în 
Uniunea Sovietică, toate aceste suc
cese, alături de izbînzile celorlalte 
popoare ce construiesc noua orîn- 
duire. contribuind la întărirea socia
lismului în ansamblu, la sporirea 
forței și influenței sale în lume.

însoțindu-1 mereu, cu inima și cu 
gîndul, pe secretarul general al 
partidului, poporul român a fost 
părtaș la primirea călduroasă ce i-a 
fost rezervată pe tot parcursul călă
toriei. Manifestările de profundă 
stimă și prietenie ale miilor și mii
lor de oetățeni din Chișinău, Tbilisi, 
Erevan și din alte localități veniți 
să-i întîmp'ine cu flori pe înalții 
soli ai. poporului român, primirea 
entuziastă făcută de lucrătorii din 
unitățile economice și institutele vi
zitate ilustrează deopotrivă trăinicia 
legăturilor frățești dintre popoarele 
noastre — legături avînd adinei ră
dăcini in trecutul istoric și cimentate 
pentru totdeauna prin sîngele văr
sat in comun de ostașii români și 
sovietici în marea bătălie pentru 
zdrobirea fascismului —’satisfacția și 
aprobarea față de orientarea celor 
două partide spre dezvoltarea și a-

dîncirea colaborării noastre multila
terale.

Așa cum este știut. în această evo
luție îmbucurătoare a relațiilor ro
mâno-sovietice o contribuție esen
țială au adus și aduc contactele și 
convorbirile la cel mai înalt nivel. 
Intilnirea ce a avut loc la începutul 
acestei luni în Crimeea intre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și L. I. Brej
nev, urmînd la puțin timp întîl- 
nirii de la Berlin, cu ocazia Confe
rinței partidelor comuniste și mun
citorești din Europa, se înscrie ca 
un nou și remarcabil eveniment în

tinuare a colaborării pe diverse pla
nuri.

Și este convingerea noastră comună 
că un aii 
cendent al 
și U.R.S.S. corespunde pe deplin in
tereselor poporului român și po
poarelor sovietice, intereselor gene
rale ale socialismului și păcii.

Intr-adevăr, relațiile româno-sovie
tice Înfățișează un vast și multilate
ral tablou, ce se îmbogățește an de 
an ca urmare a extinderii conlucrării 
pe toate planurile. Cunoaște o per
manentă creștere volumul schimburi-

atemenea curs continuu as- 
al relațiilor dintre România

PREMIERUL ITALIEI L-A PRIMIT PE AMBASADORUL ROMÂNIEI
ROMA 19 — Corespondentul Ager- 

pres transmite : Președintele Consi
liului de Miniștri al Italiei, Giulio 
Andreotti, l-a primit, în cursul zilei 
de joi. la Palatul Chigi, pe ambasado
rul României la Roma, Ion Mărgi- 
neanu.

Din partea președintelui Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a primului mi
nistru al guvernului, tovarășul Ma
nea Mănescu, a fost transmis premie
rului Giulio Andreotti un mesaj de 
salut și urări cu prilejul alegerii sale 
în această funcție.

Mulțumind, premierul italian a

transmis, la rîndul său, președintelui 
României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și primului ministru, to- • 
varășul Manea Mănescu, un cordial 
mesaj de salut și sincere urări de 
sănătate..

In cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej, premierul italian 
a subliniat importanța dezvoltării în 
continuare, pe multiple planuri, a re
lațiilor tradiționale dintre Italia și 
România și îndeosebi a raporturilor 
economice și comerciale, în spiritul 
înțelegerilor convenite cu prilejul vi
zitei în Italia a șefului statului ro
mân.

Convenția națională a Partidului Republican 
a desemnat pe președintele Gerald Ford 

candidat pentru alegerile din noiembrie
WASHINGTON 19 (Agerpres). — 

Convenția națională a Partidului Re
publican din Statele Unite. întrunită 
Ia Kansas City, a acordat președin
telui Gerald Ford învestitura de Can
didat oficial al acestui partid in ve
derea alegerilor prezidențiale din 
luna noiembrie. Din ‘ Cei 2 259 dele
gați., în favoarea lui Gerald Ford au 
votat 1 137. cu 57 mai mulți decit 
majoritatea absolută necesară de 
1 130 voturi. Celălalt candidat la în
vestitură. fostul guvernator al Cali
forniei, Ronald Reagan, a primit

Situația
BEIRUT 19 (Agerpres). — Agenți

ile internaționale de presă semna
lează noi lupte în zona Munților Li
banului, ca și în sudul țării. La Bei
rut, acțiunile militare s-au desfășu
rat de-a lungul liniei care 
principalele forțe aflate în conflict.

în legătură cu luptele din zona 
Munților Libanului, Alexander Ge- 
mayel, lider falangist. a adresat păr
ții palestinene o propunere de înce
tare a focului, printr-un mediator 
din partea Ligii Arabe. Un purtător 
de cuvînt palestinean, citat de agen
ția U.P.I., a declarat că „propune
rea vs fi examinată cu toată aten
ția".

Miercuri după-amiază. Saeb Sala, 
fost premier al Libanului, a cerut,

separă

număr de 1070 desprijinul unui 
delegați.

Președintele 
drept candidat al partidului la func
ția de vicepreședinte pe senatorul 
Robert Dole.

Convenția a adoptat, totodată, plat- 
forma-program a Partidului Repu
blican.

La o conferință de presă organi
zată după încheierea votului. Ronald 
Reagan a declarat ziariștilor că va 
susține campania electorală a pre
ședintelui Gerald Ford.

Gerald Ford a ales

din Liban
în numele „Frontului de uniune na
țională", încetarea bombardamente
lor în cartierele rezidențiale ale Bei
rutului și a invitat toate părțile im
plicate să „pună capăt luptelor sin- 
geroase, care nu fac decît să mă
rească numărul victimelor și să spo
rească pagubele materiale".

★
CAIRO 19 (Agerpres). — Secretarul 

general ai Ligii Arabe, Mahmud Riad, 
a lansat joi un apel tuturor țărilor 
arabe să răspundă la chemarea Ku
weitului de a convoca o reuniune la 
nivel înalt a Ligii Arabe pentru dis
cutarea situației din Liban, anunță 
agenția M.E.N. Riad a făcut acest 
apel intr-un mesaj transmis tuturor 
șefilor de stat și suveranilor arabi.

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:
ConyreS. Ea Edinburgh are loc 

cel de-al X-lea Congres mondial de 
științe politice, care întrunește 1700 
delegați din diferite țări. printre 
care și România. în cadrul temei 
generale a congresului, „Spațiu și 
timp în actul politic", participant» 
au dezbătut numeroase probleme de 
actualitate. Din partea țării noastre 
au fost prezentate comunicările „Ro
lul dreptului socialist în realizarea 
progresului social" de către prof. dr. 
Ion Ceterchi, „Factorul istoric in de
cizia politică" 
cea Malița și 
participarea 
României" de 
Voiculescu.

amintirea evenimentelor din august 
1966, cînd poporul namibian, sub 
conducerea S.W.A.P.O., a fost obli
gat să înceapă acțiunile de rezisten
ță armată împotriva ocupării ile
gale a țării de către Republica Sud- 
Af ricana. ........

de către prof. dr. Mir- 
„Conștiința 
in viața 
către prof.

In drum spre patrie, nava- 
țcoală „Mircea" a făcut o esca
lă in portul Alger. La bordul 

o intilnire 
marinarii ro-

politică și 
politică a 
dr. Marin

Consiliul

navei a avut loc 
prietenească intre 
mâni și algerieni.

• DINAMICA DE
MOGRAFICĂ. Dacă popu’ 
lația globului, estimată în pre
zent a se ridica la 4 miliarda 
persoane, va continua să creas
că în ritmul actual, ea se va 
dubla în următorii 39 de ani — 
conform unui raport întocmit 
de Departamentul american al 
comerțului. Rata creșterii popu
lației în țările în curs de dez
voltare era de 1,8 la sută pe an 
în perioada 1950/55 și de 2,2 la 
sută între 1970/75. In țările In
dustrializate. în schimb, rata de 
creștere a scăzut pentru peri
oadele respective de la 1,3 la 
0,8. In țările în curs de dezvol
tare trăia, in 1975. 72 la sută 
din populația mondială. In ce 
privește sporul demografic pe 
continente, recordul îl deține, 
din 1950, America Latină, cu un 
ritm de creștere anual de .2,8 
la sută între anii 1970/75. Intre 
țări, pe primul loc se situează 
Mexicul, cu o creștere a popu
lației de 3.5 la sută — în timp 
ce, la polul opus, R. F. Germa
nia înregistrează creșterea zero. 
Populația cea mai numeroasă o 
deține R. P. Chineză (842 mili
oane locuitori), urmată de In
dia (613 milioane). U.R.S.S. (254 
milioane), S.U.A. (213 milioane), 
Indonezia (139 milioane). Japo
nia (110 milioane) și Brazilia 
(106 milioane).

• TECTITELE - MAR
TORI Al UNUI TRECUT 
ÎNDEPĂRTAT. re'
giune deșertică, situată la apro
ximativ 200 km spre nord de 
Iacul Aral (U.R.S.S.). _ au fost 
descoperite tectite a căror mă
rime variază între 2 mm și 8 
cm. Tecfitele sint corpuri din 
sticlă, cu formă de pară, care 
se formează in momentul im
pactului unor meteoriți mari ctl 
Terra. Din analiza lor — după 
cum scrie revista „Priroda" — 
a reieșit că ciocnirea a avut loc 
acum aproximativ 8 milioane 
de ani, iar meteoritul avea o 
masă de cel puțin un milion de 
tone și un diametru de citeva 
sute de metri.

• ODISEEA SUBMA
RINULUI. In februane 1943> 
marina de război britanică reu
șea o lovitură senzațională 7 
capturarea unui submarin na
zist intact, într-unul din fiordu
rile Islandei. unde se adăposti
se pentru reparații minore. A- 
ceastă captură a constituit 
punctul de plecare al unei serii 
de operații din cele mai îndrăz
nețe din timpul celui de-al doi
lea război mondial. Submarinul, 
păstrindu-și însemnele hitleris- 
te, s-a putut apropia în sigu
ranță fie de alte submarine 
ale flotei naziste — pe care le-a 
scufundat — fie de coasta unor 
regiuni ocupate de forțele „A- 
xei“, pentru a debarca unități 
de comando. Multă vreme, 
chiar și după terminarea răz
boiului, s-a păstrat secretul cel 
mai deplin asupra acestor ope
rațiuni : acum., după ce fapțela 
au devenit publice, odiseea na
vei submersibile formează su
biectul unei cărți („Submarinul 
german și marina britanică"), 
care se bucură de cel mai mare 
succes în Anglia.

al 
pe 
cu 
și dezvoltarea relațiilor româno-sovie- 

tice. Convorbirile purtate între con
ducătorii celor două partide. într-o 
atmosferă cordială, prietenească, au 
oferit prilejul unei informări reci
proce asupra stadiului îndeplinirii 
hotâririlor Congresului al XI-lea al 
P.C.R. și Congresului al XXV-lea al 
P.C.U.S., reliefînd dorința și hotă
rirea comună de a întări și mai mult 
relațiile frățești dintre partidele și 
popoarele noastre, de a acționa pen
tru adincirea și amplificarea colabo
rării româno-sovietice. Tovarășul 
NicoLae Ceaușescu aprecia că „aces
te convorbiri au fost rodnice", sub
liniind : „Sîntem ferm hotăriți să 
dezvoltăm continuu colaborarea cu 
Uniunea Sovietică, cu Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice". Tocmai 
în lumina celor discutate la întîl
nirea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu tovarășul Leonid Ilici Brejnev, 
precum și in cadrul convorbirilor a- 
vute de secretarul general al P.C.R. 
cu conducătorii de partid și de stat 
din republicile sovietice socialiste 
vizitate. Comitetul Politic Executiv 
a stabilit o serie de măsuri menite 
să ducă la intensificarea schimbului 
de experiență și dezvoltarea in con-

lor comerciale. Uniunea Sovietică 
constituind, după cum se știe, cel mai 
important partener economic al țării 
noastre. Concomitent cu creșterea 
neîntreruptă a livrărilor reciproce de 
mărfuri — este de ajuns să amintim 
că pentru actualul cincinal se preve
de o creștere» cu circa 70 la sută față 
de perioada precedentă — se dez
voltă forme noi. superioare de cola
borare — respectiv, cooperarea și 
specializarea în sectoare de bază ale 
producției. Un loc de seamă în cadrul 
cooperării româno-sovietice îl ocupă 
realizarea în comun a unor mari 
obiective industriale, cum ar fi. de 
exemplu. nodul hidrotehnic de pe 
Prut, la Stînca-Costești. lucrare com
plexă, ce va contribui la valorifica
rea potențialului acestui curs de apă. 
Un rol important în dezvoltarea re
lațiilor economice revine Comisiei 
interguvernamentale româno-sovieti
ce. a cărei ultimă sesiune, ținută re
cent. s-a soldat cu încheierea unui 
șir de documente ce prevăd adincirea 
cooperării și specializării în produc
ție într-o serie de domenii de cea 
mai mare însemnătate, cum ar fi 
construcția de mașini și echipamente 
energetice, de utilaje pentru indus-

„Ziua Namibiei"
O.N.U. pentru Namibia a dat pu
blicității un document în care de
clară ziua de 26 august Ziua Namibiei. 
Președintele in exercițiu al aces
tui organism, ambasadorul Roberto 
de Ro'senzweig-Diaz (Mexic), a sub
liniat că această zi a fost aleasă in

Naționalizare.Guvernul Eti°- 
piei a anunțat naționalizarea com
paniei străine „Mosvold". Un repre
zentant al Ministerului Comerțului 
din Etiopia a declarat că această 
firmă, aparținînd capitalului norve
gian, a trecut sub controlul autori
tăților de la Addis Abeba fără să fie 
acordată nici un fel de compensație 
proprietarilor ei.

tria metalurgică, de mașini-unelte, de 
aparate electronice și electrotehnice, 
de mașini si utilaje pentru industria 
ușoară și a bunurilor de consurp. 
precum și sporirea livrărilor reci
proce de mașini și instalații destina
te industriilor petrolului, chimică și 
petrochimică.

In timpul convorbirilor purtate de 
tovarășul ' ~
ducătorii 
publicilor 
te, cit și 
obiective 
ințifice — unele dintre

Nicolae Ceaușescu cu cori
de partid și de stat ai re- 
sovietice socialiste vizita- 
cu ocazia vizitării unor 
economice și instituții ști- 

ele avînd

strînse legături cu unități similare 
din țara noastră — s-au evidențiat, 
în această privință. noi posibilități 
de amplificare a colaborării. Și, fără 
îndoială, aceasta este pe deplin po
sibil. avind în vedere capacitățile 
crescjnde ale economiilor naționale 
ale României și Uniunii Sovietice, 
rod al muncii pline de avînt a po
poarelor din cele două țări pentru 
înfăptuirea actualelor planuri cinci
nale — pentru edificarea socialismu
lui și comunismului.

O evoluție tot atit de rodnică cu
noaște colaborarea în domeniile cul
turii, științei, literaturii, artei și în- 
vățămintului. Se extind legăturile 
dintre organizațiile de masă și ob
ștești din cele două țări. Ch’ar în 
zilele în care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se afla în Uniunea Sovie
tică. la București avea loc întîlnirea 
reprezentanților tineretului român și 
ai tineretului sovietic, manifestare 
desfășurată sub semnul călduroaselor 
mesaje de salut adresate de secreta
rul general al partidului nostru și de 
secretarul general al C.C. al P.C.U.S. 
și care a însemnat o nouă expresie 
a prieteniei dintre tineretul Româ
niei și cel al Uniunii Sovietice, dintre 
țările și popoarele noastre.

In același timp. România și Uniu
nea Sovietică conlucrează strins în 
sfera vieții internaționale, militînd 
pentru întărirea necontenită a forțe
lor socialismului, pentru afirmarea 
idealurilor de pace, securitate și pro
gres ale tuturor popoarelor. Pornind 
de la această preocupare 
in cursul convorbirii dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și L. I. Brejnev 
din Crimeea a fost reafirmată ho- 
tărirea ambelor țări de a continua 
eforturile active pentru dezvoltarea 
procesului de destindere pe conti
nentul european, pe baza prevederi
lor Actului final al Conferinței pen
tru securitate și cooperare in Euro
pa. In acest sens a avut loc și un 
schimb de păreri asupra căilor luptei 
pentru transpunerea în viată a Do
cumentului elaborat de Conferința 
partidelor comuniste și muncitorești 
din Europa. Convorbirile din Cri
meea au reliefat hotărirea comună a 
P.C.R. și P.C.U.S. de a contribui pe 
toate căile la consolidarea in conti
nuare a coeziunii și conlucrării ță- 

. rilor socialiste, a mișcării comuniste 
mondiale, pe baza marxism-leninis- 
mului și a internaționalismului pro
letar.

Poporul român, care a urmărit cu 
sentimente de adîncă satisfacție că
lătoria tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în Uniunea Sovietică, își exprimă 
deplina aprobare față de rezultatele 
convorbirilor
L. I. Brejnev. cu conducători 
partid și de stat ai republicilor 
vietice socialiste vizitate, 
tii, întregul nostru popor 
șese întru totul aprecierile 
Iui Politic Executiv al 
P.C.R., 
racterul său rodnic, 
Crimeea se inscrie 
ment deosebit de important 
dezvoltarea relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre P.C.R. și P.C.U.S., 
dintre Republica Socialistă România 
și Uniunea Sovietică, dintre poporul 
român și popoarele sovietice, serveș
te cauzei socialismului, conlucrării și 
solidarității țărilor socialiste, a parti
delor comuniste și muncitorești, a 
tuturor forțelor antiimperialiste șl 
progresiste.

Salutînd rezultatele acestor convor
biri, comuniștii, poporul nostru își 
reafirmă hotărirea de a face și în 
viitor totul pentru extinderea pe mai 
departe a conlucrării frățești româ
no-sovietice în cele mai diferite do
menii de activitate, cu convingerea 
că, slujind intereselor fundamentale 
ale României socialiste și Uniunii So
vietice, un asemenea curs șe înscrie 
ca o contribuție de preț la înfăptui
rea marilor țeluri ale comunismului 
și păcii.

comună,

purtate cu tovarășul 
cu conducători de 

60-
Comuniș- 
își însu- 
Comitetu- 

C.C. al 
prin ca-

Politic
potrivit cărora, 

întîlnirea din 
ca un ma
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GIEI 
cadrul 
ponia . 
proporție substanțial sporită, a 
necesarului de energie din pro
priile resurse, un loc prioritar 
este acordat rezervelor geoter- 
mice. Una din principalele țări 
din lume cu specific vulcanic, 
Japonia, dispune de un subsol 
cu un impresionant potențial 
geotermic, estimat, in termeni 
de energie electrică. La 140 mi
lioane kW. Dacă la ora actuală 
capacitatea generatorilor func- 
ționînd pe baza energiei geoter- 
mice se ridică la numai 50 000 
kW. în termen de 9—10 ani se 
vizează un veritabil salt — 1- 
2,1 milioane kW, iar pentru a- 
nul 2000 se prevede să se a- 
jungă la 48 milioane kW. De 
curînd s-a înființat centrul pen
tru dezvoltarea resurselor geo- 
termale, care, pentru moment, 
își concentrează atenția asupra 
unei zone din insula Hokkaido.

CAPTAREA ENER 
GEOTERMICE 

eforturilor inițiate in Ja- 
spre dobindirea, intr-o

In

• „HOMO TURIȘTI- 
CUS" AMENINȚĂ VES
TIGIILE DE LA MACHU- 
PICCHU. Celebrele ruine al« 
fostei 
Picchu,

. înălțimi 
tot mai 
xul crescînd 
La 70 000 în 
anul trecut) 
ce stîrnește 
ba de manifestările reprobabile 
caracteristice, intr-un fel, „tu
ristului modern", inclusiv „eter
nizarea" numelui pe pietre 
sau prelevarea unor „suveni
ruri" de la fata locului. In pre
zent. autoritățile peruane, în 
colaborare cu UNESCO, au în 
vedere o serie de măsuri pentru 
a se preveni degradarea, de pe 
urma turismului, a ansamblului 
de la Machu-Picchi;, cum ar fi 
limitarea numărului vizitatori
lor. marcarea strictă a căilor de 
acces în perimetrul așezării, 
stabilirea riguroasă a zonelor de 
camping ș.a.

• CONGRESUL DE
TECTIVILOR PARTICU
LARI s-a deschis zilele tre
cute In stațiunea balneară 
Brighton, din sudul Marii Bri
tanii. El a reunit aproximativ 
100 de discipoli ai lui Sherlock 
Holmes și Hercule Poirot din 
22 țări occidentale. După alege
rea sa ca președinte al orga
nizației detectivilor particulari, 
americanul Ellis Sandlin a declarat : - —
noastră 
ca urmare a creșterii delictelor, 
a manifestărilor antisociale pe 
care le generează necinstea și 
cupiditatea. Forțele ordinii pu
blice se dovedesc insuficiente în 
fata ascensiunii criminalității, 
serviciile polițienești oficiale nu 
mai pot face față".

citadele incașe Machu- 
sub veghea semețelor 
andine, atrag an de an 
mulți turiști. Dar aflu- 

de vizitatori (d« 
1968 la 112 000 — 
a creat o situație 
îngrijorare. E vor-

„Cei din profesiunea 
sînt tot mai solicitați
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