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întâmpinat pretutindeni de oamenii muncii

cu sentimente de dragoste fierbinte și înaltă stimă

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ministrul economiei, comerțului exterior

și cooperării economice din Egipt
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, vineri după-amiazâ. in 
stațiunea Neptun, pe Hamad el Sa- 
yeh, ministrul economiei, comerțului 
exterior și cooperării economice din 
Republica Arabă Egipt, conducătorul 
delegației țării sale la cea de-a Xl-a 
sesiune a Comisiei mixte guverna
mentale româno-egiptene de coope
rare economică și tehnică, ale cărei 
lucrări s-au desfășurat la București.

La primire au luat parte tovarășii 
Virgil Trofin, viceprim-ministru al 
guvernului, președintele părții româ
ne In comisia mixtă, Ion Iosefide, 
ambasadorul României la Cairo.

A fost de față Hassan Abdel Aa! 
Nayel, ambasadorul Egiptului la 
București.

Oaspetele a subliniat că ti revine 
deosebita onoare de a transmite to
varășului Nicolae Ceaușescu un cald 
salut de prietenie și cele mai cor
diale urări de sănătate și fericire din

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
4 FĂCUT IERI 0 VIZITA DE LUCRU

împreună cu munci 
torii, cu specialiștii au 
fost analizate la fața 
locului:
• Stadiul lucrărilor 

pe marele șantier al 
Canalului Dunărea 
Marea Neagră

• Probleme ale în 
noirii și modernizării 
producției la Intreprin 
derea mecanică de u 
tilaje din Medgidia

• Noi măsuri teh 
nice și organizatorice 
în vederea acceleră 
rii ritmului de execu 
ție pe șantierul viito 
rului port Constanța 
Sud - Agigea

partea președintelui Republicii Arabe 
Egipt. Anwar 
lui egiptean.

Mulțumind. 
Ceaușescu a 
salutul său călduros și 
împreună cu cele mai 
președintelui Anwar El Sadat.

în timpul întrevederii, s-a reliefat 
cu satisfacție faptul că relațiile din
tre România și Egipt cunosc o dez
voltare rodnică, avînd la bază măsu
rile importante stabilite cu prilejul 
întîlnirilor și convorbirilor la nivel 
inalt de la București și Cairo.

în acest cadru, au fost examinate 
aspecte ale raporturilor de colabo
rare și cooperare economică româno- 
egipteană, 
calitative 
acestora, 
ansamblul ____ __
dintre țările și popoarele noastre, ca 
urmare a transpunerii cu succes in 
viață a acordurilor și a celorlalte do
cumente existente între România și 
Republica Arabă Egipt.

De ambele părți, s-a apreciat că 
actuala sesiune a Comisiei mixte gu
vernamentale contribuie, prin rezul
tatele ei pozitive, prin acțiunile pre
conizate în spiritul înțelegerilor con
venite între cei doi șefi de stat, la 
intensificarea și diversificarea legă
turilor economice, precum și a 
schimburilor comerciale. A fost ex
primată dorința comună de a pro
mova in continuare colaborarea fruc

El Sadat, și a poporu-
tovarășul Nicolae 

rugat să se transmită 
prietenesc, 

bune urări,

relevindu-se schimbările 
intervenite in evoluția 

creșterea ponderii lor în 
conlucrării prietenești

A apărut

Cuvîntarea

tuoasă în industrie, agricultură și in 
alte sectoare economice 
reciproc, în folosul 
popoare, al cauzei 
lui, al statornicirii 
țională a unei noi

Au fost abordate, totodată, proble
me ale actualității politice interna
ționale, îndeosebi cele privind evolu
ția situației din Orientul Mijlociu. 
De comun acord, s-a subliniat nece
sitatea continuării eforturilor în ve
derea unei rezolvări globale, pe ca
lea tratativelor, a situației din Orien
tul Mijlociu, care să ducă la stabi
lirea unei păci juste și durabile în 
zonă prin retragerea Israelului din 
teritoriile ocupate in urma războiu
lui din 1967, soluționarea problemei 
poporului palestinian, prin recunoaș
terea dreptului său la autodetermi
nare, inclusiv la crearea unui stat 
propriu și independent, la asigurarea 
independentei tuturor statelor din 
zonă.

în acest context, ministrul egip
tean a dat expresie sentimentelor 
de profundă apreciere ale poporului 
țării sale față de acțiunile consec
vente pe care România, personal pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. le con
sacră realizării cit mai grabnice a 
unei păci juste șl durabile în Orien
tul Mijlociu.

întrevederea a 
mosferâ de caldă 
terizează relațiile

în broșură;

de interes 
celor două țări și 
păcii și progresu- 
in viața interna- 
ordini economice.

decurs intr-o at- 
prietenie, ce carac- 
româno-egiptene.

tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

EDITURA POLITICA

IN JUDEȚUL CONSTANȚA

Noi succese in întrecere

tineretului de la BasarabiPe Șantierul național al

Ia Plenara comună 
a Comitetului Central al Partidului 

Comunist Român și Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice 

și Sociale a României
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Constructorii 
de la „Porțile de Fier 11“ 

accelerează ritmul 
lucrărilor

terminată statia de transformare șl 
linia electrică de 110 kV și se desfă
șoară intr-un ritm accelerat lucrările 
la complexul pentru producerea be- 
toanelor necesare fundațiilor viitoa
relor obiective.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a făcut, vineri dimineața, o vizită de lucru pe 
șantierul unui obiectiv de seamă al economiei noastre na
ționale — Canalul Dunărea — Marea Neagră — și la în
treprinderea mecanică de utilaje din Medgidia.

Secretarul generai al partidului a fost însoțit de tova
rășa Elena Ceaușescu, tovarășii llie Verdeț, Lina Ciobanu, 
Ion loniță, Gheorghe Oprea, Ion Pățan, Ion Coman, Vasile 
Patilineț.

viitoare cale navigabilă va străbate 
Dobrogea, de la Cernavoda la Agi
gea. și va însuma 64 de km. Ea va 
asigura circulația navelor in dublu 
sens și va avea o capacitate de trans
port de circa o sută de milioane tone 
anual. Așa cum se subliniază în pro
iectul Directivelor Congresului al 
XII-lea al partidului, prin folosirea 
în mai mare măsură a Dunării și da
rea in exploatare a canalului Dună
rea — Marea Neagră, volumul măr
furilor transportate fluvial va crește 
în cincinalul 1981—1985 de 2—2.2 ori.

Scopul principal al vizitei l-a con
stituit examinarea stadiului actual al 
construcției canalului, precum și sta- 
b.j£~V măsurilor ce se impun pen
tru ii 3Ulsioriarea ritmului de lucru, 
astfel meit importanta arteră fluvia- 
lo-maritimă ce va lega Dunărea de 
Marea Neagră să fie dată in exploa
tare în anul 1982. Totodată, a fost 
analizat modul cum se acționează 
pentru îndeplinirea sarcinilor ce re
vin județului Constanța, care, ase
menea tuturor regiunilor patriei, cu
noaște o puternică dezvoltare econo
mică și socială.

Vizita a relevat, încă o dată, stilul 
dinamic de lucru al conducătorului 
partidului și statului nostru, preocu
parea sa constantă de a studia, în 
chip nemijlocit și concret, la fața lo
cului, împreună cu factori de răspun
dere din economie, specialiști și largi 
colective de oameni ai muncii, mo
dalitățile cele mai adecvate, cele mai 
eficiente de înfăptuire a marilor obi
ective ale construcției socialiste, în
tre care se înscrie astăzi, la loc de 
frunte, prin amploare și însemnăta
te, canalul Dunărea — Marea Nea
gră. După cum se cunoaște, această

în afara rolului de principală cale de 
navigație, destinată, în primul ' rînd, 
transportului de mărfuri, canalul 
va permite și un intens trafic de 
pasageri. Pentru toate acestea se 
vor construi 5 porturi noi. Cana
lul va asigura, de asemenea, iriga
rea unor întinse suprafețe agricole și 
alimentarea cu apă a unor unități 
industriale din zonă. El va fi traver
sat de 7 poduri, de cale ferată și ru
tiere, creindu-se astfel o bună legă
tură între cele două părți, aflate la 
nord și sud de canal.

(Continuare in pag. a II-a)

In portul Constanța Sud — Agigea, pe core îl înalță acum constructorii

Constructorii de pe șantierele siste
mului hidroenergetic și de navigație 
„Porțile de Fier-II“ au înregistrat noi 
succese în realizarea obiectivelor în
scrise in proiectele actualei etape. La 
batardoul incintei „Faza 1 Dunăre", 
de exemplu, aceștia au încheiat ope
rația de plantare a palplanșelor me
talice de etanșare pe întreaga lungi
me a digului și au terminat alte lu
crări ce au permis începerea desecă
rii locului unde urmează să se con
struiască cele două centrale electrice 
și barajul deversor de pe malul drept 
al fluviului. Se continuă, de aseme
nea, operațiile de etanșare cu ecran 
din beton a zonei destinate realizării 
celor două ecluze românești. A fost

Au îndeplinit 
angajamentul anual

Extrăgînd. peste plan, mai bine d« 
47 000 tone cărbune cocsificabil. mi
nerii din Lupeni. care au chemat la 
întrecere toate unitățile carbonifere 
din tară, și-au îndeplinit, de pe 
acum, angajamentul asumat pe în
tregul an. Astfel. în decurs de 6 luni, 
s-a realizat o producție netă supli
mentară de 11,8 milioane Iei, în con
dițiile reducerii consumului de lemn 
de mină de la 13,6 mc la 1 000 tone 
cărbune extras, cit se înregistra în 
1977, la 11,6 mc astăzi, ca și a con
sumului normat de energie electrică.
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0 nouă și importantă etapă în dezvoltarea 
economico-socială echilibrată a județelor
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In fiecare județ Hz
1 PRODUCȚIA GLOBALA PE LOCUITOR x .

r

Proiectul de Directive prevede cq 
un obiectiv major al viitorului cin
cinal, realizarea, in fiecare ju
deț. a unei producții globale pe 
locuitor — din domeniul industrial, 
agricol, din construcții, transpor
turi, servicii și din alte ramuri —
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de cel puțin 70 000 lei anual. In 
strînsâ legâturâ cu programele de 
dezvoltare economico-socială a ju
dețelor, vor interveni schimbări 
importante în utilizarea forței de 
muncă, asigurîndu-se în fiecare 
județ, în 1985, un număr de cel

puțin 400 persoane ocupate la 
1 000 de locuitori.

Sînt obiective a căror înfăptuire 
va determina o repartizare mai 
justă a forțelor de producție pe 
teritoriu și o ridicare generală a 
nivelului economic și a gradului de

civilizație al tuturor zonelor și ju
dețelor țării, ceea ce corespunde 
pe deplin politicii sociale și națio
nale a partidului nostru de asigu
rare a unor condiții de muncă și 
viață egale pentru toți membrii so
cietății.

0



PAGINA 2 SCINTEIA-sîmbătă 14 iulie 1979

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A FĂCUT IERI
O VIZITĂ DE LUCRU IN JUDEȚUL CONSTANȚA

(Urmare din pag. I)
Soluționării problemelor complexa 

privind construirea canalului. în 
devans și la un înalt grad de eficien

Entuziastă primire făcută 
secretarului general al partidului

La coborirea din elicopter, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului și statului 
au fost intimpinați de tovarășii Ion 
Stoian, prim-secretar al Comitetului 
județean Constanța al P.C.R.. Traian 
Dudaș, ministrul transporturilor și 
telecomunicațiilor, de reprezentanți 
ai organelor locale de partid și de 
stat, ai unor ministere, institute de 
cercetare și proiectare.

In intimpinare au venit, totodată, 
mii de constructori de pe șantier, de 
locuitori din Cernavoda și din așe
zările învecinate, care au aclamat în
delung, cu însuflețire, „Ceaușescu — 
P.C.R.**, „Ceaușescu și poporul'*.

O gardă, formată din ostași ai for
țelor armate, membri ai gărzilor pa
triotice și ai formațiunilor de pre
gătire a tineretului pentru apărarea 
patriei, a prezentat onorul. S-a into
nat apoi Imnul de stat al Republicii 
Socialiste România. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a trecut în revistă garda 
de onoare.

Exprimind intensa bucurie' și sa
tisfacție pe care toți cei ce lucrează 
aici le trăiesc in aceste momente 
deosebite, mai multi tineri construc
tori, însoțiți de pionieri, au rugat pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și pe 
tovarășa Elena Ceaușescu să guste 
din piinea ospitalității, din ploștile 
cu vin dobrogean și le-au oferit bu
chete de flori.

Reprezentanții muncitorilor, ingi
nerilor și tehnicienilor de pe marele 
șantier al țării s-au simțit onorați și 
mindri de a raporta tovarășului 
Nicolae Ceaușescu că indicațiile date 
cu prilejul vizitei precedente, din 
mai 1977, au fost transpuse cu suc
ces în viață, acționînd cu toate for
țele pentru îndeplinirea sarcinii de 
răspundere ce le-a fost încredințată 

tă, i-a fost consacrată cea mai mare 
parte a vizitei. Ea a început, practic, 
la cota zero a canalului, acolo unde 
se realizează prima ecluză — cea de 
la Dunăre.

— realizarea canalului Dunărea — 
Marea Neagră, In cei doi ani și ju
mătate care au trecut de la începerea 
construcției s-a depus o muncă te
nace, încordată. S-a executat un vo
lum impresionant de lucrări, canalul 
căpătînd un contur tot mai pregnant.

Gazdele Invită pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, pe ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului să 
viziteze ecluza de la Cernavoda, o 
adevărată poartă care să deschidă 
încă un drum Dunării către mare. 
Aici se află expuse schițe ce înfăți
șează o secțiune transversală a eclu
zei. Din explicațiile date de Ion Bai- 
cu, adjunct al ministrului transpor
turilor și telecomunicațiilor, directo
rul general al Centralei canalului, re
iese că ecluza — concepută după me
todele cele mai înaintate — este al
cătuită din două părți care vor asi
gura un trafic fluent, in dublu sens, 
al navelor.

In acest punct al șantierului, se 
desfășoară o activitate intensă.

Secretarul general al partidului se 
interesează de evoluția lucrărilor. 
Specialiștii arată că s-a terminat 
excavația, etapă extrem de grea, dar 
trecută cu bine, derocîndu-se cinci 
milioane metri cubi de stincă. Acum, 
s-a trecut la o altă fază importantă
— betonarea. Paralel, se lucrează la 
ridicarea podului, de ca le, ferată și 
rutier, care va traversa canalul, peste 
ecluză.

Pretutindeni, secretarul general 
al partidului este înconjurat cu multă 
dragoste de muncitori. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu răspunde cu căl
dură manifestărilor pline de simpa
tie. aclamațiilor mulțimii.

La încheierea vizitei la ecluză, a- 
dresindu-se constructorilor, secreta
rul general al partidului a spus : 

„Vă felicit pentru realizările de pină 
acum și vă urez succese pe mai 
departe în îndeplinirea, in cele mai 
bune condiții și in avans, a lucră
rilor, astfel incit canalul să fie dat 
in exploatare in anul 1982. Vă do
resc multă sănătate și fericire și să 
fiți primii care veți naviga pe ca
nalul Dunărea — Marea Neagră !“. 
Urările și îndemnurile secretarului 
general al partidului sînt salutate eu 
vie satisfacție, cu aplauze și urale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea de partid și 
de stat se îndreaptă apoi spre un 
alt punct de lucru, cel de la km 8, 
unde acționează una din brigăzile 
militare care participă la construc
ția canalului.

După cum se știe, militarilor ar
matei noastre Ie-a fost încredin
țată realizarea a 40 din cei 64 
de kilometri ai viitoarei căi na
vigabile. Ei își îndeplinesc cu cinste 
această misiune, probînd, prin înal
te fapte de muncă, că militarii, a- 
părători de nădejde ai patriei, ai 
cuceririlor revoluționare ale po
porului, sînt la înălțimea răspunde
rii încredințate pe marile șantiere ale 
construcției socialiste din țara noas
tră.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
republicii, comandant suprem al for
țelor noastre armate, primește ra
portul prezentat de general-colonel 
Marin Nicolescu, adjunct al minis
trului apărării naționale.

în continuare, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i se raportează că militarii

„Vom acționa cu energie 
pentru a îndeplini exemplar sarcinile 

încredințate /"
Și la întreprinderea mecanică de 

utilaje din Medgidia, un alt impor
tant obiectiv înscris pe traseul vizitei 
de lucru, secretarul general al parti

care au primit sarcina de a realiza 
o bună parte din lucrările canalului 
Dunărea—Marea Neagră nu precupe
țesc nici un efort ; pină acum au fost 
realizați circa 14 kilometri, iar pină 
la sfirșitul anului numărul lor se va 
ridica la 20, ceea ce reprezintă ju
mătate din tronsonul canalului ce le-a 
fost încredințat spre construcție.

Secretarul general al partidului dă 
o deosebită apreciere rezultatelor ob
ținute, pe acest mare șantier, de mi
litari, îi felicită și le urează noi suc
cese în muncă, în pregătirea de 
luptă și politică. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cere să se urgenteze rit
mul de lucru. Totodată, indică con
ducătorilor unor ministere, care con
cură la realizarea canalului, să ia 
măsuri pentru dotarea șantierului cu 
utilaje modeme, de capacități spo
rite, capabile să asigure accelerarea 
lucrărilor în zona canalului.

Mulțumind tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru onoarea pe care a 
făcut-o militarilor vizitînd șantierul, 
ministrul apărării naționale, genera- 
lul-colonel Ion Coman, asigură pe 
secretarul general al partidului că 
ostașii armatei noastre nu-și vor pre
cupeți forțele, vor munci cu abnega
ție și eroism, pentru a duce la bun 
sfirșit sarcina încredințată de coman
dantul suprem al forțelor noastre ar
mate.

Tovarășul Nicolae Ceausescu, tova
rășa Elena Ceaușescu, ceilalți tova
răși din conducerea partidului si sta
tului sînt invitați apoi să viziteze, la 
bordul unor ; șalupe speciale, zona de 
lucru cuprinsă intre kilometrul 8 si 
kilometrul 18. Pe acest traseu mili
tarii au muncit cu elan și pricepere, 
realizînd lucrări de mare dificultate.

dului este întîmpinat cu nețărmurită 
dragoste și căldură de mii de con
structori de mașini. Pe o mare pan
cartă este înscrisă urarea : „Să no 

trăiți ani multi, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. intru fericirea po
porului român și prosperitatea patri
ei noastre socialiste1*, exprimind glo
durile și sentimentele de aleasă pre
țuire, de stimă și respect pe care oa
menii muncii, ca și întregul nostru 
popor, le nutresc față de secretarul 
general al partidului.

Tovarășul Gheorghe Petrescu, mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini, 
Vaslle Sechel, adjunct al ministrului, 
Carol Șorcaru, directorul întreprin
derii, informează asupra stadiului de 
dezvoltare a unității, precum și a 
preocupărilor sale in viitorul cinci
nal. Prin intermediul unor sugestive 
grafice sînt înfățișate dinamica prin
cipalilor indicatori economici și de 
eficiență, rezultatele și preocupările 
pentru înnoirea și modernizarea pro
ducției, reducerea consumurilor spe
cifice și evoluția investițiilor, a altor 
indicatori sintetici ai activității pro
ductive. în continuare, gazdele pre
zintă o serie de mașini agricole 
realizate de colectivul întreprinderii 
în ultimii ani. printre acestea aflin- 
du-se și cel mai nou produs purtind 
marca I.M.U.M; — autodumperul de 18 
tone, utilaj solicitat de constructorii 
Canalului Dunărea — Marea Neagră, 
care prin caracteristicile sale tehni- 
co-economice se dovedește superior, 
din toate punctele de vedere, auto
basculantei. Se arată că întreprinde
rea va onora in întregime cererea fă
cută de constructori, de a livra în 
acest an șantierului 300 de autodum- 
pere.

Apreciind rezultatele obținute în 
decursul anilor de harnicul colectiv 
de la I.M.U.M., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu remarcă, in același timp, 
că unele mașini agricole realizate la 
Medgidia nu corespund pe deplin ce
rințelor pe care agricultura le pune 
astăzi în • fața industriei. De aceea, 
arată secretarul general al partidului, 
se impune să stabilim neintîrziat o 
concepție unitară asupra acestei sis
teme de mașini agricole, în baza că
reia să obținem produșe capabile de 
performanțele unor adevărate com
bine, care să poată fi folosite pentru 
efectuarea mai multor lucrări, eco- 
nomisindu-se astfel combustibil și 
forță de muncă.

Vizitînd apoi principalele sectoare 
de producție, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a interesat de unele pro
bleme legate de utilizarea cit mai 
eficientă a mașinilor și a forței de 
muncă, de rezultatele acțiunilor în
dreptate în direcția diminuării 
consumurilor de metal, de energie și 
combustibil, precum și de condițiile 
de muncă ale oamenilor.

La încheierea vizitei, apreciind că 
în cadrul întreprinderii capacitățile 
existente și forța de muncă nu sînt 
folosite pe deplin, secretarul general 
al partidului a cerut factorilor de 
răspundere din cadrul ministerului, 
centralei să elaboreze măsurile ne
cesare, în baza cărora să fie concen
trată la I.M.U.M. întreaga producție 
de remorci a țării, să fie transferate, 
de asemenea, o serie de sarcini pri
vind realizarea de vagoneți de mină, 
benzi transportoare, unele utilaje me
talurgice simple și să se treacă la 
fabricația unor autodumpere de mai 
mare capacitate decît cele de pină 
acum, care să poată fi folosite cu 
succes și în industria minieră. Să 
facem în așa fel, a subliniat tova
rășul Nicolae Ceaușescu, încît între
prinderea mecanică de utilaje din 
Medgidia să devină o unitate model.

Mulțumind pentru îndrumări, gaz
dele asigură pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu că intregul colectiv își va 
mobiliza toate forțele și energiile de 
care dispune pentru a transpune 
în fapt aceste noi și mari sarcini 
de răspundere pe care secretarul 
general al partidului le pune în 
fața sa, contribuind, astfel, într-o tot 
mai mare măsură la ridicarea orașu
lui Medgidia, a județului Constanța, 
la dezvoltarea economică a tării.

De la Medgidia, vizita de lucru 
a secretarului general al partidului 
a continuat, din nou, în zona vii
toarei căi navigabile — Canalul Du
nărea — Marea Neagră.

La Basarabi, acolo unde 

se construiește viitorul port
La Basarabi — km 41.550 — una

din cele mai înalte cote ale cana
lului și, în același timp, una din zo
nele cu cel mai mare volum de lu
crări — tovarășul Nicolae Ceaușescu 
analizează stadiul lucrărilor, măsu
rile luate pentru accelerarea lor. în 
această porțiune urmează a fi ex
cavate peste 35 milioane mc de pă- 
mint — de la plus 60 m pină la 
cota 0 — pe o distantă de 10 km, 
lucrări care vor fi însoțite, totoda
tă, de un important volum de te- 
rasări. menite a consolida malurile 
viitorului canal. în urma eforturi
lor depuse, precum și a bunei or
ganizări a muncii, constructorii, la 
dispoziția cărora au fost puse din 
ce in ce mai multe utilaje moder
ne. de mare capacitate, au reușit 
ca pe unele porțiuni să ajungă la 
cota finală a canalului, excavind șl 
transportînd circa 21 milioane mc de 
pămînt și rocă. în prezent, aici se 
execută lărgirea canalului și fini
sarea malurilor, paralel cu exca- 
varea pămintului pe o zonă de 5 km.

Din punctul unde are loc vizita 
se deschide o largă perspectivă spre 
viitorul port Basarabi, destinat 
transportului de mărfuri și călători, 
precum și reparațiilor navale. Tot
odată, în această zonă, care, prin 
darea în folosință a canalului va 
cunoaște o puternică dezvoltare e- 
conomico-socială, se va construi o 
importantă unitate a industriei ma
terialelor de construcții care va fo
losi materia primă rezultată din ex- 
cavarea canalului (calcar, piatră de 
var etc.).

Apreciind rezultatele obținute de 
grupul de șantiere Basarabi în a- 
ceastă zonă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat necesitatea 
unei mai bune organizări a muncii, 
a folosirii mai raționale a utilaje
lor din dotare pentru intensificarea 
ritmului lucrărilor. în acest cadru, 
secretarul general al partidului a 
făcut observația că forța de mun
că existentă Impune o calificare mai 
rapidă care să permită utilizarea ei 
mai eficientă, în conformitate cu po

Ținură generație a patriei rostește 
un vibrant „Prezent!" 
la chemarea partidului

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu la Șantierul național al 
tineretului a fost întimpinată, de 
miile de tineri aflați aici, cu mani
festări de puternică dragoste și pre
țuire. In numele lor, Nicolae Ivanov, 
comandantul Șantierului național al 
tineretului, a urat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un călduros bun 
venit și a exprimat hotărîrea tuturor 
celor care lucrează aici de a fi la 
înălțimea sarcinilor încredințate de 
partid.

Acest angajament, ca și prezența 
masivă a tineretului pe șantierul ma
relui canal ilustrează în mod grăitor 
modul în care tinăra generație a pa
triei răspunde chemării partidului, 
ori de cite ori este nevoie, aducin- 
du-și o contribuție de seamă la trans
punerea in viață a marilor obiective 
economice ale României contempo
rane.

Primind raportul, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus : „Vă felicit din 
toată inima, dragi tineri, pentru re
zultatele obținute și vă urez noi 
succese in realizarea acestui canal. 
Vă doresc multă sănătate și fericire**.

Secretarul general al partidului a 
analizat apoi modul cum au fost exe
cutate lucrările pe acest tronson, pre
cum și acțiunile ce se impun a fi între
prinse pentru grăbirea excavațiilor și 
a altor lucrări prevăzute a fi efec
tuate în această zonă. La această ana
liză au luat parte Pantelimon Găvă- 
nescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele tinere
tului, Nicu Ceaușescu, secretar al 
C.C. al U.T.C., alte cadre ale organi

tențialul tehnologic aflat pe șan
tier. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat, de asemenea, că accelerarea 
lucrărilor impune o intensificare a 
dotării canalului cu utilaje moderne, 
complexe, de mare capacitate.

In continuarea vizitei in această 
zonă, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
analizat, împreună cu ministrul 
transporturilor și telecomunicațiilor, 
cu specialiștii canalului amplasarea 
viitoarei autostrăzi Constanța — Cer
navodă — București, precum și a 
unor poduri destinate a facilita trans
porturile rutiere in zona canalului.

In context, secretarul general al 
partidului a recomandat ca viitoarea 
autostradă să urmărească pe o por
țiune mai mare traseul vechii șosele, 
astfel incit cheltuielile impuse de 
construcția acesteia să fie cit mai ra
tionale. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a indicat, de asemenea, specialiștilor 
să reproiecteze unele tronsoane ale 
autostrăzii, apropiind-o de zona ca
nalului. pentru a putea folosi dife
ritele facilități constructive oferite de 
acesta.

In aceeași ordine de preocupări 
s-a indicat ca viitorul pod ce urme - 
ză a fi construit în această zonă J 
aibă o deschidere largă pentru a pu
tea permite trecerea navelor de di
ferite tonaje.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea de partid și 
de stat s-au îndreptat apoi spre km 
45 al canalului. Aici începe tronso
nul de 10 km al viitoarei căi navi
gabile care a fost încredințat spre 
execuție tineretului.

Distanța pină ia acest punct al ca
nalului a fost străbătută cu mașinile, 
dind posibilitatea examinării modu
lui în care sînt executate lucrările 
de excavare și taluzare, precum și 
felului in care sînt folosite utilajele 
din dotare. Peste tot, o activitate in
tensă atestă spiritul de înaltă res
ponsabilitate care animă pe construc
torii canalului, dorința și hotărîrea 
lor de a-și Îndeplini sarcinile la 
înaltele cote ale eficienței economice.

zației revoluționare a tineretului, pre
cum și specialiștii șantierului.

Pe șantier se lucrează în serii de 
cîte 3 800 tineri — muncitori, elevi și 
studenți din întreaga țară — aportul 
acestora la executarea lucrărilor atit 
pe tronsonul dintre km 45 și km 55, 
precum și in alte puncte ale canalu
lui fiind dintre cele mai substanțiale. 
Din cele 70 milioane mc de pămînt 
ce urmează a fi excavate pe această 
porțiune au fost realizate pină acum 
peste 11 milioane mc. Valoarea lu
crărilor executate in acest an de ti
neri se ridică la peste 140 milioane 
lei. In același timp, peste 2 000 de ti
neri învață meseriile de excavatorist, 
conducător auto, buldozerist etc.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a a- 
preciat realizările obținute de tineri 
și a indicat conducerii șantierului să 
acorde toată atenția dotării cu uti
laje complexe a acestui sector, astfel 
incit să poată fi respectate șl depă
șite graficele de producție. în acest 
cadru s-a relevat faptul că indus
tria românească a început să livreze 
autobasculante de mare tonaj, pre
cum și excavatoare grele, care vor 
permite o accelerare a ritmului con
strucțiilor.

La încheierea vizitei, tq, ..4șul 
Nicolae Ceaușescu s-a îndrepți., spre 
careul format de tinerii de pe șan
tier, urîndu-le din nou succese în 
munca pe care o desfășoară. Cuvin
tele tovarășului Nicolae Ceaușescu au 
fost primite cu vie emoție de către 
brigadieri, care au ovaționat îndelung 
pentru partid și secretarul său ge-
(Continuare în pagina a III)

La întreprinderea mecanică de utilaje din Medgidia sînt examinate noile mașini destinate constructorilor în sectoarele de producție ale întreprinderii din Medgidia
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A FĂCUT IERI 
O VIZITĂ DE LUCRU IN JUDEȚUL CONSTANȚA

în mijlocul constructorilor ecluzei de la Cernavoda Pe șantierul unde acționează una din brigăzile de ostași ai forțelor noastre armate

(Urmare din pag. a Il-a)
neral, exprimînd hotărirea de a nu 
precupeți nici un efort pentru a răs
punde cu cinste sarcinilor ce le revin 
pe acest mare șantier al tării.

După ce se survolează in continuare 
traseul viitorului canal, se face o 
nouă escală la km 61,200. Aici, con
structorii și montorii de la Grupul 
de șantiere 5 instalații-montaje ra
portează secretarului general al parti
dului că, in urmă cu numai citeva 
zile, au dat in folosință o bandă 
transportoare, în lungime de 3,5 km, 
care va evacua pămîntul excavat din 
albia viitorului canal — în zona km 
59—60, peste magistrala rutieră Con
stanța — Mangalia, pină la ieșirea in 
mare a canalului. Aceasta este, de 
fapt, un prim tronson al benzii care, 
în final — trimestrul IV a.c. — va 
avea o lungime de 17 kilometri. în 
continuare, înfățișindu-se principalele 
caracteristici tehnico-economice ale 
acestui modern mijloc de transport 
de o înaltă productivitate, se subli
niază că ea este capabilă să evacue
ze 600 mc pămînt pe oră, scurtindu- 
se, totodată, traseul rutier inițial cu 
5 km. Pămîntul, transportat pe a-

Bucuria constructorilor de a avea

din nou in mijlocul lor 

pe cel mai iubit fiu al poporului
Vizita de lucru a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu continuă pe șan
tierul viitorului port Constanta Sud— 
Agigea — punctul terminus al Cana- 
iu ■** Dunărea—Marea Neagră.

L< coborirea din elicopter, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu sint întimpinați cu cele 
mai calde simțăminte, cu îndelungi 
și însuflețite ovații și urale de mii 
de constructori de pe șantier și de 
locuitorii așezărilor învecinate. Ei 
aclamă cu entuziasm partidul, pe 
secretarul său general, dind glas 

ceastă cale rapidă, este depus pe 
fundul mării, creîndu-se platforma 
viitorului port Constanța Sud — Agi- 
gea.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
informat că pină la sfirșitul lucrări
lor de construcție a noii căi naviga
bile, cu ajutorul acestei benzi și al 
uneia similare, al cărei montaj va în
cepe în curind, pe malul de sud al 
canalului, se vor transporta in total 
peste 80 milioane metri cubi de pă- 
mint, înlocuindu-se astfel, numai in
tr-un singur an, activitatea a 500 de 
autobasculante.

Apreciind lucrarea ca o frumoasă 
realizare tehnică, secretarul general al 
partidului remarcă faptul că trans
portul pămîntului în condiții de ma
ximă eficiență economică nu este încă 
o problemă complet rezolvată în acest 
sector al canalului, din moment ce 
pămîntul se transportă la bandă tot 
cu autobasculantele. Se trasează sar
cina constructorilor și montorilor ca, 
în decurs de o lună de zile, să se gă
sească o soluție simplă, astfel încit 
pămintul excavat să fie direct pus 
pe banda transportoare, fără un alt 
mijloc auto intermediar, așa cum se 
procedează in minele de extracție a 
cărbunelui sau minereurilor.

și cu acest prilej bucuriei și sa
tisfacției de a avea din nou in mij
locul lor pe cel mai iubit fiu al po
porului, profunda stimă și recunoș
tință față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. ,

O gardă formată din studenti ai In
stitutului de marină „Mircea cel Bă- 
trin“ din Constanța, membri ai găr
zilor patriotice și ai formațiunilor de 
pregătire a tineretului pentru apă
rarea patriei prezintă onorul.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu, ceilalți tova

răși din conducerea partidului și sta
tului parcurg apoi citeva sute de 
metri pe digul portului, străjuit la 
acea oră de un șir compact de elevi 
și studenți, viitori marinari.

Prin intermediul unor machete și 
planșe, ministrul transporturilor, di
rectorul tehnic al întreprinderii de 
construcții hidrotehnice Constanța, 
Mircea Herbei, alți specialiști in
formează că lucrările pentru crearea 
viitorului port Constanța Sud-Agigea 
au început cu digurile de adăpostire, 
care se vor intinde pe o lungime de 
circa 11 km, atingind diverse adîn- 
cimi, unele pînă la 22 de metri. Pen
tru realizarea lor urmează a se turna 
circa 1,5 milioane metri cubi de be
ton și 45 milioane tone de pietriș, 
care se aduc pe calea ferată din Ca
riera Sitorman, cea mai mare din 
țară, aflată la circa 30 km de Agigea. 
Se află, de asemenea, în plină con
strucție digul de sud al viitorului 
port și se fac pregătirile necesare 
pentru atacarea celui din nord, obiec
tive care vor permite realizarea, 
pină în 1982, concomitent cu darea în 
exploatare a Canalului Dunărea— 
Marea Neagră, a primelor capacități 
ale acestui port. în această primă 
etapă el va avea o capacitate anuală 
de 20 milioane de tone, urmînd 
ca. treptat, în funcție de necesi
tățile economiei naționale, să se 
ajungă la 200 milioane tone pe an, 
adică de patru ori mai mult decît 
traficul actual al portului Constanța, 
și el extins in ultimii ani.

în legătură cu obiectivele aflate în 
construcție, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu remarcă faptul că, în ra
port de posibilitățile existente, bazi
nul fluvial în care vor sosi navele cu 
diverse mărfuri poate fi lărgit mult 
mai mult decit s-a prevăzut, cerind 
să se acționeze în acest sens ; de ase
menea, tot in acest scop se indică 
revizuirea proiectelor care privesc 
amplasarea mai rațională a digurilor 
și danelor interioare.

Se dau apoi explicații în legătură 
cu stadiul de construcție a ecluzei de 
la Agigea, în lungime de 380 metri, 
care va permite intrarea și ieșirea 
navelor în și din Canalul Dunărea— 
Marea Neagră. Această lucrare este 
tot atit de complexă ca și ecluza de 
la celălalt capăt al canalului — de 
la Cernavoda — și necesită turnarea a 
peste 400 000 metri cubi de beton. în 
legătură cu această lucrare, se in

formează că fabrica de betoane pre
văzută a se construi pe șantier a și 
intrat în probe tehnologice, realizînd 
o producție de 3 000 mc pe zi, fapt 
care va permite constructorilor să 
intensifice ritmul de lucru atit la 
ecluză, cit și la cele două porturi de 
așteptare a navelor din amonte și 
aval. în ce privește lucrările de 
construcție a cheiurilor din amonte, 
care însumează peste 2 km, ele se 
desfășoară într-un ritm susținut.

De fapt, pe întregul șantier al vii
torului port Constanța Sud-Agigea 
se lucrează intens. Se toarnă zilnic 
circa 500 mc de beton și se depun 
peste 20 000 tone de piatră. Construc
torii acționează cu toate forțele pen
tru realizarea in cele mai bune con
diții a acestui obiectiv de mare im
portanță ce le-a fost încredințat.

Apreciind rezultatele obținute, to
varășul Nicolae Ceaușescu cere să se 
intensifice ritmul de construcții, atit 
la viitorul port Constanța Sud-Agi
gea, cit și pe întregul șantier al Ca
nalului Dunărea—Marea Neagră. în 
acest scop, secretarul general al parti
dului a indicat să se constituie un 
colectiv de specialiști care să urmă
rească extinderea mecanizării în 
toate compartimentele de lucru ale 
șantierului și folosirea tehnicii ce
lei mai înaintate în executarea unor 
lucrări de mare complexitate. De 
asemenea, cere ministrului trans
porturilor, conducerii șantierului să 
aibă în vedere mai buna organizare 
a lucrului, încît să fie folosită cu 
maximă eficiență dotarea tehnică 
existentă la fiecare loc de muncă.

Mulțumind călduros tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru această 
nouă vizită ele lucru pe șantierul 
Canalului Dunărea—Marea Neagră, 
pentru recomandările si indicațiile 
date cu acest prilej, pentru interesul 
cu care urmărește intreaga activitate 
a constructorilor, conducerea șan
tierului l-a asigurat pe secretarul 
general al partidului că toți cei ce 
lucrează la realizarea acestui obiec
tiv economic de primă importanță 
vor munci tot mai bine pentru a-și 
îndeplini în mod exemplar sarci
nile ce le revin, aducindu-și, alături 
de întregul popor, contribuția Ia 
înfăptuirea mărețelor obiective în
scrise in Directivele celui de-al 
XII-lea Congres al P.C.R., la pro
gresul general și înflorirea conti
nuă a României socialiste.

La bordul unei șalupe este vizitatâ zona dintre kilometrii 8 și 18 ai canaluluiDialog fructuos de lucru în fața schițelor viitoarei ecluze
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Etapa republicană a Festivalului
național „Cîntarea României"

In programele brigăzilor artistite: Teme inspirate 

din muncă și viață, spirit combativ
Timp de cinci zile, la Casa de cul

tură din Deva s-a desfășurat in 
cadrul etapei republicane a Festiva
lului național „Cintarea României" 
programul brigăzilor artistice, co
lectivelor de satiră și umor, forma
țiilor de estradă și muzică ușoară. 
Pe scena finalei s-au perindat 44 
brigăzi artistice, cele mai bune din 
aproape 8 000 cite au luat startul in 
ediția a II-a a festivalului.

Brigăzile artistice au demonstrat o 
creștere a maturității, o largă dez
voltare a caracterului lor combativ, 
o prezență mai activă in viața coti
diană a colectivelor de muncă, inci
sivitate satirică, spirit partinic dez
voltat. Această „înviorare" a vieții 
brigăzilor artistice se datorește in 
mare parte și autorilor textului : fi
nala a adus in scenă numeroase 
brigăzi artistice care au prezentat 
texte scrise de oameni ai muncii 
chiar din întreprinderile respective.

Juriul, numeroșii spectatori au 
apreciat calitatea programelor ajunse 
in etapa republicană, competența cu 
care au abordat și tratat problemele 
specifice ale colectivităților de mun
că ce le-au reprezentat. A fost evi
dentă preocuparea fiecărei brigăzi 
de lărgire a tematicii, stăruind mai 
mult ca altădată asupra comporta
mentului oamenilor in producție, in 
societate, in familie, militind prin 
diferite forme artistice asupra ne
cesității afirmării mai puternice a 
spiritului de responsabilitate socială, 
de inițiativă creatoare.

Brigăzile artistice a întreprinderii 
..23 August", a cooperativei „Artă 
și precizie", a Institutului .,Pasteur", 
a I.T.B., a Regionalei C.F.R. — din 
Capitală, a Combinatului de Îngră
șăminte chimice Piatra Neamț, a în
treprinderii miniere Vulcan, a între
prinderii „Moldoplast", a întreprin
derii „Romlux“-Tirgoviște, a între
prinderii de porțelan „Iris" din Cluj- 
Napoca, a întreprinderii de ștanțe, 
dispozitive, matrițe și scule așchie- 
toare Focșani și multe altele au fost 
neiertătoare față de tot ce e retro
grad, ce împiedică mersul înainte. A 
fost elocvent faptul că textierii, bri
găzile dau dovadă de mai mult curaj, 
nu ocolesc greutățile, neajunsurile ce 
se mai fac simțite, brigăzile artistice 
fiind considerate, pe bună dreptate, 
ca exponente ale opiniei publice.

Un alt factor pozitiv al finalei de 
la Deva l-a constituit apariția unui

număr mai mare de colective de sa
tiră și'umor. S-a evidențiat cu preg
nanță reușita multor asemenea co
lective de a-și crea un profil propriu, 
eliminînd aproape complet tendința 
de a copia brigada artistică. Un 
număr insemnat de formații de sa
tiră și umor aflate la Deva au dat 
adevărate microspectacole satirice

rilor „Vulcan" și „Semănătoarea" 
din București, a C.A.P. Vulcan-Bra- 
șov, Laminorului de tablă groasă din 
Galați etc., care au criticat cu as
prime atitudinile retrograde, neajun
surile pe care le-au constatat. Cu 
multă indemînare artistică și har 
au biciuit, cu armele satirei și umo
rului, risipa de materiale, pierderea

„Etapa republicană a 
concursului brigăzilor 
artistice, formațiilor 
satirice. orchestrelor 
de muzioă ușoară, es
tradelor, soliștilor de 
toate speciile, desfă
șurată la Deva a prile
juit un spectacol ex
traordinar in unicita
tea, irepetabilitatea si 
valoarea lui. Prin fața 
unui juriu care-si în
cepea munca la ora 9 
dimineața si o ispră
vea la 1 noaptea, intr-o 
sală suprapopulată la 
absolut toate orele, 
au defilat un mare 
număr de echipe ce 
folosesc umorul ca 
mod specific de ac
țiune socială, morală si 
civică. O atare repre
zentație enormă în
seamnă prin ea însăși 
un record. Dar per
formanta e mai ales 
de substanță, căci 
spectacolul de briga
dă, in ce are el mai 
bun și mai finalizat, 
se dovedește, in mo
mentul de față cea 
mai puternică mani
festare de opinie in 
radicalitatea satirică, 
a conștiinței publice. 
Cutezanța critică, cre
dința in idealul nostru

politic, combativitatea 
luminată de țeluri de
clarate, nemaipome
nita veselie in nega
rea fără nihilism și 
afirmarea fără emfază, 
capacitatea de a con
figura colective preo
cupate de bunul mers 
al unității de muncă 
sint printre caracte
risticile definitorii ale 
acestei forme de inter
venție activă a proprie- 
tarilor-beneficiari în 
treburile care-i pri
vesc și de care, în fapt, 
răspund intr-o uzină, 
intr-o instituție.

O selecție anterioară 
nu Intru totul riguroasă 
a adus in finala repu
blicană și exemplare 
sărăcăcioase de bri
găzi, cu naivități și 
platitudini, uneori cu 
elemente triviale sau 
de demagogie socială, 
printre care as numi 
persiflarea obtuză a 
funcției de conducere, 
nu a unei persoane cu 
funcție, aflate in de
ficit etic. Dar impre
sia cea mai puternică 
și persistentă e de 
spectacol original, 
popular, strălucitor și 
de o considerabilă efi
ciență in construirea

celui mai sănătos cu
rent de opinie privind 
starea colectivității'. 
Pentru mine a fost 
un regal al umorului 
și satirei, de la care, 
oricit m-ar fi extenuat 
munca de președinte 
al juriului, uneori 
foarte dificilă, nu 
mi-am permis să ab
sentez în nici una din 
clipele celor peste 50 
de ore de zi intreagă 
și de noapte prelungă. 
Am văzut brigăzi din 
București și din sate 
mici, izolate, brigăzi 
de bătrini și de tineri, 
ale laminoriștilor, mi
nerilor, energeticieni- 
lor, militarilor, me
dicilor, proiectanților, 
navaliștilor, ceferiști
lor, învățătorilor, ale 
românilor și maghiari
lor, ale oamenilor din 
toate județele tării și 
am încercat bucuria 
sinceră de a-i vedea 
rizind intr-o deplină 
libertate a spiritului, 
călăuzită subtextual de 
răspunderea îngindu- 
rată pe care nu le-o 
poate impune oameni
lor decit o mindră 
conștiință de sine".

Valentin 
SILVESTRU

de bună calitate, demonstrind multă 
fantezie, spontaneitate, reale valențe 
artistice, spirit critic, incisivitate 
satirică, subliniind terenul fertil ce 
există în activitatea artiștilor ama
tori și în acest domeniu. în mod 
special s-au remarcat formațiile ca
selor de cultură din Fetești, Alba, 
Găești, Petroșani, ale intreprinde-

de timp, tendința de căpătuială a 
unor oameni, demagogia și comporta
rea necorespunzătoare a unora în 
societate și familie. De relevat că atît 
brigăzile artistice, cît și colectivele de 
satiră și umor nu s-au mulțumit să 
abordeze doar teme legate de produc
ție, ocupîndu-se cu aceeași stăruință 
și de universul intim al oameni

lor, de modul lor de a gîndi și ac
ționa, de problemele de viață. în 
„prima linie" a mentalităților pe 
care colectivitatea, opinia publică 
avansată ie consideră înapoiate, in 
contradicție cu exigențele societății 
sint cele ale tributarilor Ignoranței, 
ai misticismului. Cu mai multă vi
goare ca altădată, reflectorul bri
găzii a criticat aspecte negative din 
viața civică, a colectivelor din 
blocuri, cartiere. Au fost mult gus
tate programele prezentate de bri
găzile artistice și colectivele de sa
tiră și umor ale căminelor culturale 
din Rădești (Alba). Ibănești (Mu
reș). Lehliu-sat (Ialomița). Ștoro- 
băneasa (Teleorman), care au sati
rizat pe acei care încă imploră 
cerul după ploaie, dar neglijează iri
gațiile, au tot felul de ocupații in 
zilele cele mai bune de lucru pen
tru munca cimpului și altele. Această 
implicare mai strinsă a brigăzii in 
fenomenele vieții sociale din diverse 
locuri este demnă de toată lauda : 
în fond, este chiar misiunea educa
tivă a unor astfel de formații de a 
surprinde și dezbate, cu mijloace 
specifice, creșterea și formarea 
oamenilor, însușirea și consolida
rea noilor atribute ale conștiinței 
socialiste.

Desigur, unele brigăzi, formații de 
satiră și umor au avut scăpări care 
n-au... scăpat nici publicului. dar 
mai ales juriului. Unele brigăzi, co
lective de satiră au fost preocupate 
de spectacolul în sine, sărăcind 
substanța civică a programelor și 
înecînd uneori textul într-o cas
cadă de muzică (e drept, multe 
bucăți bine executate), dar care nu 
a avut o adresă exactă.

Demn de menționat însă este că 
majoritatea spectacolelor prezentate 
de acest gen de formații aduc atmos
fera de muncă, entuziasmul ce există 
în rîndul tuturor colectivităților, do
rința de a elimina tot ceea ce con
travine mersului înainte. Prin 
mesajul lor, brigăzile artistice și 
colectivele de satiră și umor repre
zintă și o formă de manifestare, în 
spirit democratic, a vocii celor multi, 
a opiniei lor de proprietari și pro
ducători care își exprimă părerile 
și prin mijlocirea frumosului limbaj 
artistic.

Sabin CERBU
corespondentul „Scinteii"

Parcul tineretului, unul dintre noile locuri de agrement ale Capitalei 
Foto : Gh. Vințilă

Se dezvoltă zonele de agrement 
ale Capitalei

FAPTUL;
DIVERS

La sediul Teatrului de 
Nord din Satu Mare s-a 
desfășurat la sfirșitul lunii 
iunie cea de-a doua ediție 
a Săptăminii teatrale săt
mărene. Dedicată „artei ac
torului in dialog direct cu 
publicul", această manifes
tare competitivă, cu caracter 
republican și integrată Fes
tivalului național „Cintarea 
României", se adaugă nu
meroaselor altor activități și 
inițiative menite să stimu
leze legăturile cu spectato
rii, completînd in mod efi
cient munca scenică susți
nută, depusă în deplină co
laborare, de către cele 
două colective care alcă
tuiesc familia Teatrului 
de Nord. Afișul, bo
gat al acestei stagiuni, 
a cuprins comedii cla
sice românești, de Kirițescu. 
Mircea Ștefănescu, pie
se originale din patrimo
niul dramaturgiei de actua
litate, semnate de Aurel 
Baranga, Mehes Gyorgy, 
debuturi dramaturgice da
torate lui V. Cacoveanu și 
Kineses Elemer, opere de 
autoritate din repertoriu! 
contemporan, de Mrozek, 
Albee, mărturisind de cele 
mai multe ori opțiuni 
exigente, grijă in cultivarea 
gustului public, preocupare 
pentru contactul cu valori 
literare certe. Un interes 
deosebit a trezit aici mon
tarea a două piese in pre
mieră absolută, atestind o 
mai veche și pozitivă pre
dilecție pentru introducerea 
unor titluri noi. inedite, in 
circuitul repertorial.

Făclie in miez de noapte, 
scrierea dramatică a publi
cistului și dramaturgului 
american Barrie Stavis, de
dicată lui Galileo Galilei, 
ne confirmă ambiția secției 
române de-a reprezenta lu
crări dramatice semnificati
ve, în premieră pe țară. 
(Amintim că tot pe această 
scenă s-a jucat piesa lui 
Dieter Forte, „Martin Lut
her și Thomas Miinzer"). 
Piesă patetică, edificatoare

prin vibrantul ei mesaj 
umanist, cu o vădită fina
litate educativă (scrisă 
acum patru decenii, ea se 
păstrează neîntrerupt în re
pertoriul teatral al univer
sităților americane), „Făclie 
în miez de noapte" a căpă
tat pe scenă dimensiunile 
unei reprezentații ample. 
Principalele ei coordonate 
— patosul, aspirația spre 
monumentalitate, colorate 
de un ton evocator. Desenul 
scenic — proiectat de regi-

discursul scenic, o indife
rență față de plasarea ac
centelor, o slăbire a tensiu
nii relațiilor, au periclitat 
viața spectacolului, dove
dind cit de mult depinde 
radiația mesajului scenic 
de implicarea actorului, de 
intensitatea participării lui 
nemijlocite la acțiune. For
țele actoricești ale colecti
vului sint, e adevărat, ne
omogene ; alături de inter- 
preți valoroși ca Ion Tifor, 
Marcel Mirea, Damian

Premiere absolute 
la Teatrul de Nord 

din Satu Mare

zorul Mihai Raicu, cu un bun 
suport în scenografia de o 
sugestivă stilizare a unor 
elemente rinascentiste, 
semnată de Kemeny Arpad 
— a urmărit ca prin resti
tuirea unor momente-cheie 
din biografia lui Galilei 
să impună idei, să extragă 
concluzii privitoare la sa
crificiile făcute în lupta 
pentru progresul cunoaș
terii. Clare și simple, linii
le mari ale montării au do
rit să pună in valoare spi
ritul novator, să aducă un 
elogiu cunoașterii nesu
puse rutinei, învingerii pre
judecăților. Din păcate, in
terpretarea nu s-a menți
nut la nivelul exigențelor 
dorite, lucru constatat mai 
ales in condițiile solicitante 
ale competiției, din săptă- 
mina sătmăreană. cînd un 
joc adesea ilustrativ, ne
marcat, superficial, a afec
tat ținuta reprezentației. 
O anume monotonie în

Oancea, Viorica Suciu și 
mulți alții, se practică și un 
joc umbrit de diletantism 
sau deteriorat de clișee. E 
o situație întîlnită și pe alte 
scene, care ar merita să 
facă obiectul unor analize 
profesionale competente. 
Aducerea unor talente acto
ricești tinere, completarea 
colectivului, acum destul de 
restrins, cu absolvenți ai 
institutului de teatru, se 
impune ca o necesitate 
stringentă, ca un deziderat 
pe deplin meritat să se rea
lizeze în cadrul acestei sir- 
guincioase și conștiincioase 
echipe, care zi de zi își 
face datoria crescînd și 
formind un public nou, dor
nic de cultură.

O premieră absolută a 
lansat și secția maghiară cu 
Dogorește soarele deasu
pra lui Seneca, debutul dra
maturgie al lui Kineses Ele
mer, înzestrat om de tea
tru, regizor și pedagog (la

Teatrul Național din Tirgu 
Mureș), oaspete pe această 
scenă. Așadar, un spectacol 
de autor, in care directorul 
de scenă și-a valorificat cu 
autoritate propria-i piesă, 
dindu-i un rafinat relief 
teatral. Cu rădăcini vădite 
în cîmpul unei dramaturgii 
moderne, ce se slujește de 
materialele și anecdotele 
istoriei pentru a dezbate 
probleme contemporane, 
„...Seneca" este o densă me
ditație dramatică pe tema 
relației intelectualului cu 
puterea. Pornind de la re
lația particularizată a filo
zofului sceptic Seneca, cu 
Nero, Cezarul care i-a fost 
pupil și a devenit tiran, au
torul propune un joc dra
matic captivant prin de- 
mistificările treptate, apt 
să releve cunoscute măști 
ale lașității, lingușirii, ires
ponsabilității, izbutind tot
odată să dezvăluie și ade
văratele chipuri ascunse 
îndărătul lor. Visul alb al 
lui Seneca, plăsmuit in 
noaptea din ajunul morții 
sale, are rigoarea unei teo
reme și vraja închipuirilor, 
e realist și fantastic, trist 
și grotesc, monstruos ca tot 
ce naște somnul rațiunii și 
reconfortant prin încrede
rea in forța rațiunii de-a 
domestici tenebrele. Spec
tacolul beneficiază de apor
tul unor reale personalități 
actoricești, Boer Ferenc 
(Nero), Acs Alajos (Sene
ca), care au dat o pregnan
tă corporalitate ideilor, ma
terialitate conceptelor, în
tregind semnificațiile dia
logurilor și a semnelor sce
nice și datorită excelentu
lui decor, deopotrivă de 
funcțional și de plastic-ex- 
presiv, semnat de Kemeny 
Arpăd. Această montare a 
fost distinsă in cadrul Săp- 
tămînii cu premiul pentru 
cel mai bun spectacol, ală
turi de „Interviu" de Ecate- 
rina Oproiu la Teatrul „Bu- 
landra".

Mira IOSIF

Douâ dintre formațiile de satira 
și umor prezente în etapa re
publicană a festivalului și aplau
date pe scena Casei de cultură 
din Deva: a întreprinderii de 
reparații Brăila (in stingă) și a 
întreprinderii J„1 Mai"-Ploiești

Foto : V. Onoiu

HUNEDOARA
Se diversifică 

unitățile 
cooperației 
de consuni

Rețeaua cooperației de consum 
din judelui Hunedoara este forma
tă din peste 550 de magazine șl 
unități de alimentație publică, cu 
deosebire în mediul rural. Printre 
cele mai reprezentative se nu
mără magazinul „Palia“ din Orăș- 
tie, o modernă construcție cu patru 
niveluri și o suprafață utilă de vîn- 
zare de peste 5 000 mp. în imedia
ta apropiere a fost dat în folosință 
un complex alimentar. în prezent 
se află în construcție la Sarmize- 
getusa și Ilia două mari complexe 
hoteliere și de alimentație publică.

Cooperația de consum hunedo- 
reană aprovizionează și numeroase 
centre muncitorești în care lucrea
ză mineri și constructori. Printre

tv
PROGRAMUL 1

a.30 Teleșcoalâ
10,00 Roman-foileton : Poldark. (Relua

rea episodului 20)
10,53 Corespondenții județeni transmit...
11,15 Telecinemateca. Ciclul „Dosarele 

ecranului"
12.50 Popas la Galați. (Concert de prtnz)
13.35 Din cartea naturii : „Aripi dea

supra Deltei"
14,00 De la A... la infinit. Magazin de 

simbătă
15,00 Tenis de ctmp : România — Suedia

teatre
• Teatrul evreiesc de stat : Lozul 
cel mare — 19,30.
• Teatrul ..Țăndărică" (la Școala 
generală 191, Drumul Taberei) : 
Pescarul și norocul — 19,30.

• Teatru] ..Lucia Sturdza Bu
la nd ra” (la Teatrul de vară He
răstrău) : O scrisoare pierdută — 
20,30
• Teatrul de comedie : Pețitoarea 
(premieră) — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Pe un picior de plai — 
18.30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (grădina Boema) : Boema 
ride, cintă și dansează ! — 20.

cinema
• Misiunea Capricorn unu: SALA 
PALATULUI — 14: 17,15: 20.15.
• Școala curajului : CAPITOL — 
13,45; 16; 18,15 : 20.30, la grădină 
— 21.15.
• Alibi pentru un prieten : PA

LATUL SPORTURILOR ȘI CUL
TURII — 16; 19. PATRIA — 14; 
17; 20, FEROVIAR — 8.43; 11,15; 
14; 16,45; 19.30, MELODIA — 9; 
11,45; 14,30; 17,15; 20
• Umbrele verii fierbinți : CEN
TRAL — 15; 17,30; 20.
• Legea e lege : VICTORIA — 15; 
17,30; 20.
• Apașii : SCALA — 15; 17,30; 20.
• Ulzana, căpetenia apașilor :
FESTIVAL — 14; 16; 18,15; 20.30.
• Hercule cucerește Atlantida :
LUCEAFĂRUL — 14: 16: 18,15;
20,30, la grădină — 21. BUCUREȘTI 
— 13,30; 15,45; 18,15; 20.30. FAVO
RIT — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.

• Aleargă după mine ca să te
prind : CINEMA STUDIO — 10;
12; 14; 16; 18: 20, GRIVXȚA — 9; 
11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,15, GRA
DINA TITAN — 21,15.
• Prinț și cerșetor — 9.15; 11.30: 
13,45; 16, Călina roșie — 18; 20 : 
DOINA.
• Vacanță tragică : TIMPURI NOI 
— 15; 17,30; 20, PROGRESUL — 16; 
18: 20.
• întoarcerea acasă ; EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 16;
20.15.
• Păcală : DACIA — 9; 12; 16; 19.
• Severino : BUCEGI — 16; 18’,
20.15, la grădină — 21.15, ARTA —

Simbătă după-amiază, pe arterele 
Capitalei se aliniază, în coloane, 
mii de mașini. Toate grăbesc 
spre aceeași destinație : zonele de 
agrement situate in complexa „cen
tură verde" sau în apropierea ma
relui oraș. Dar, cu toate că de la 
o vreme preferințele se îndreaptă 
spre destinații mai mult sau mai 
puțin îndepărtate, nu trebuie să 
uităm că orașul lui Bucur nu duce 
lipsă de asemenea locuri ce pot oferi 
condiții excelente de odihnă și re
creare. De aceea, așa cum re
marcă unul din marii noștri poeți, 
neobosit explorator al frumuseților 
bucureștene, „nu e numaidecît obli
gatoriu să te duci prea departe, dacă 
te plimbi, și să fugi din orașul tău, 
pe care de cele mai multe ori nici 
nu l-ai văzut... Dorința noastră de 
necunoscut... poate să fie de multe 
ori satisfăcută trecînd peste drum".

Argumente în favoarea recreării 
bucureșteanului în București ? Enu
merarea lor ar putea începe cu mul
tiplele atracții pe care le prezintă 
zonele tradiționale din nordul orașu
lui, Băneasa și Herăstrăul, sau bine
cunoscutele parcuri Cișmigiu, Liber
tății, ori Grădina botanică. Acestora 
li se pot adăuga apoi multe altele, 
oferite de o serie de amenajări simi
lare din ultimii ani, cum sînt cele 
de pe Valea Colentinei, cu salba ei 
de lacuri, de la Străulești și pină 
dincolo de Pantelimon, noile parcuri 
din Titan, Drumul Taberei sau Dealul 
Piscului.

Circumscrisă în programul de dez
voltare urbanistică a Capitalei, a- 
ceastă preocupare se regăsește și în 
diverse alte lucrări de înfrumusețare 
a peisajului bucureștean, aflate in 
curs de finalizare, la care participă, 
în orele lor libere, mii de cetățeni. 
Una dintre cele mai reprezentative 
în acest sens este amenajarea parcu
lui Plumbuita, care va deveni nu 
peste mult timp un adevărat Herăs
trău în mijlocul impunătoarelor an
sambluri de locuințe de pe Colentina, 
Ghica-Ței și Petricani, Pentru aceas
ta însă ă fost nevoie de ample lucrări 
de sistematizare — dislocarea a sute 
de mii de metri cubi de pămînt, a- 
sanarea unor terenuri mlăștinoase, 
extinderea lacului, plantarea a mii 
de arbori și arbuști, amenajarea de 
terenuri de joacă pentru copii etc. 
Să menționăm faptul — pentru că 
este demn de toată admirația — că 
aproape toate aceste lucrări au fost 
efectuate, sub îndrumarea comitetu
lui de partid al sectorului 2, de cetă
țeni, de oamenii muncii de pe plat
forma industrială Pipera. Acum, cei 
ce au lucrat aici incep să benefi
cieze din plin de roadele muncii lor : 
un colț de litoral se profilează chiar 
de la ferestrele blocurilor in care 
locuiesc !

Intr-o situație asemănătoare se află 
și cea mai modernă arteră a Capita
lei, șoseaua Pantelimon, de-a lungul 
căreia se înșiră oglinzile de apă ale 
citorva mari lacuri amenajate pe 
valea Colentinei. Dar nu numai 
cestea. Pentru că, iată, aproape de 
„Postăvăria Română", ca urmare a unei 
acțiuni inițiate de comitetul de partid 
al sectorului 3, mai apare un lac 
și de partea cealaltă a magistralei, 
amplasat intr-un parc ce se întinde 
pină la blocurile de pe Șoseaua Ver- 
gulul. Mai departe, în cartierul Titan, 
pe un fost maidan se conturează

noul parc Prisaca Dornei și un ștrand 
cu 15 000 de locuri ; în cartierul Să- 
laj-Vicina și în apropierea podului 
Ciurel — alte două zone de agre
ment similare. Și posibilitățile exis
tente în acest sens de înnobilare a 
Capitalei cu noi zone de verdeață 
nu sint nici pe departe epuizate...

Se înțelege însă că, paralel cu va
lorificarea atentă a locurilor de re
creare din interiorul orașului, se cu
vine să nu fie scăpate din vedere nici 
cele din zonele extraurbane înveci
nate. In această privință merită con
semnate preocupările municipalității 
pentru dezvoltarea unei puternice 
baze de agrement In pitoreștile îm
prejurimi din sud-vestul Capitalei, in 
bazinul văii Argeșului, bogată in pă
duri și întinse locuri de plajă, la 
numai cîțiva kilometri de cartierele 
Berceni și Drumul Taberei. Pe lingă 
cele două locuri ce și-au dobîndit 
de pe acum consacrarea — Buda și 
Dumitrana, care pot găzdui în pre
zent, datorită dotărilor realizate aici 
(moteluri, restaurante, bufete, căsuțe 
de odihnă, terenuri de sport etc.) 
peste 200 000 de vizitatori — în aceste 
zile au intrat în circuit alte zone 
noi de agrement — parcul natural 
de la marginea comunei Bragadiru 
și pădurea Jilava, situată la con
fluența Ciorogîrlei cu Sabarul. lua 
Bragadiru, spre exemplu, într-o lun
că de peste 140 hectare, în mijlocul 
căreia se află două lacuri, au fost 
amenajate terenuri simple de sport și 
locuri de plajă, chioșcuri de răcori
toare, o estradă, debarcadere, au 
sosit primele ambarcații pentru 
plimbări și sporturi nautice. Deși au 
trecut doar citeva săptămîni de cînd 
a fost deschisă, această bază de agre
ment este vizitată zilnic — dar mai 
ales sîmbăta și duminica — de mii de 
bucureșteni. în curind, și Chitila se 
va înscrie printre zonele de agrement, 
în jurul lacului de aici executîndu-se 
în aceste zile, prin munca patriotică 
a tinerilor din comună și din între
prinderile sectorului 8, o serie de a- 
menajări simple, care vor conferi 
cadrului de aici un aspect plăcut, 
ospitalier. Desigur, în împrejurimile 
orașului mai sint încă și alte zone 
care așteaptă să fie puse în valoare 
prin inițiative gospodărești asemă
nătoare.

Paralel cu preocuparea pentru ex
tinderea în locuri cit mai accesibile 
a rețelei de agrement pentru bucu
reșteni, se impune insă să se 
acorde o atenție sporită modu
lui în care se asigură serviciile 
puse la dispoziția vizitatorilor. 
Mai sînt încă unele deficiențe 
ce se cer grabnic înlăturate mai ales 
in ce privește organizarea transpor
tului in comun, a servirii consuma
torilor, desfășurării activităților cul- 
tural-distractive, a modului în caie 
ele sînt întreținute și gospodă
rite, Asemenea deficiențe nu sint 
sesizate pentru prima dată, ele 
se repetă aproape cu regulari
tate de la o vară la alta. Pentru 
rapida lor înlăturare — așa cum aș
teaptă în mod îndreptățit cetățenii — 
este necesară prezența activă, inter
venția energică a factorilor de răs
pundere din cadrul municipalității 
pentru a se asigura peste tot satis
facerea în condiții tot mai bune a 
cerințelor cetățenilor.

Dumitru TÎRCOB
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Expediție 
pe Dunăre

De citeva zile se desfășoară o 
originală expediție pe Dunăre. 
Participă 18 elevi ai Liceului de 
marină din Galați, însoțiți de 
profesori. Ei s-au aventurat pe 
valurile Dunării cu... bărcile. 
Punctul de pornire : Drobeta 
Turnu-Severin. Punctul de sosi
re : Galați, in jurul datei de 22 
iulie. Scopul expediției : verifi
carea practică a cunoștințelor 
teoretice, dar mai ales practice, 
ale viitorilor „lupi de mare".

Nu ne rămine decit să le adre
săm clasica urare : „Vint bun, 
din pupa !“

În mașina 31■
Plecat de la capătul de linie 

de la „Casa Scinteii", unul din 
autobuzele 31 circula normal pe 
traseul său. Dintr-o stație s-a 
urcat o femeie, Maria Savencu, 
de fel din Popești-Leordeni, îm
preună cu fetița sa in virstă de 
8 ani. După citeva stații, femeii 
i s-a făcut rău. Leșinase. Călă
torii din preajmă l-au rugat pe 
șofer să oprească. Acesta a tras 
pe dreapta și — spre mirarea și 
admirația celor din jur — i-a 
dat femeii un prim ajutor medi
cal. Femeia și-a revenit din le
șin, dar nu mal putea să-și miș
te picioarele. Văzind una ca asta,,, 
șoferul a dus-o pină la cel mai 
apropiat spital de pe traseu — 
gest care avea să fie calificat de 
medici extrem de oportun pen
tru o intervenție eficientă.

Maria Savencu ne-a vizitat la 
redacție și ne-a spus : „Zile-n 
șir l-am căutat pe șoferul care 
m-a salvat. In sfirșit, am aflat 
că-l cheamă Ivan Negoescu și am 
venit să scrieți o vorbă bună 
despre el“.

Ceea ce am și făcut.

Cîntăretul...9

îmbufnat

I 
I
I

I
I
I
I
I
I
I
i

I
I
I
I
I

acestea — marele șantier hidro
energetic de la Rîul Mare — Rete
zat, unde s-au organizat cinci com
plexe comerciale in apropierea 
blocurilor de locuințe, școlilor, can
tinelor. La Brazi, la intrarea în 
Munții Retezat, a fost dat în folo
sință un mare complex comercial 
cuprinzînd un magazin alimentar, 
unul pentru textile-incălțăminte, un 
magazin cu produse metalo-chi-

mlce și electrice, unități pentru 
desfacerea pîinii, cărnii și produ
selor lactate. Tot în aceeași clădire 
sint organizate ateliere prestatoare 
de servicii pentru populație. Com
plexe comerciale asemănătoare 
funcționează și la celelalte puncte 
de lucru ale șantierului.

în fotografie : magazinul „Palia" 
din Orăștie

în „Cupa Davis", partida de dublu. 
(Transmisiune directă de la arena 
Progresul)

17,00 Agenda cultural-artistică
17.30 Valea Loirei. (Film documentar) 
17,45 Publicitate
17.50 La o... serbare a „Scinteii tinere

tului"
18,35 Săptămîna politică internă șl in

ternațională
18.50 1001 de seri 
19,00 Telejurnal
19,15 In dezbaterea tării — Proiectul de 

Directive ale Congresului al xn-lea 
al P.C.R.

19,25 Calea eroilor. Ediție specială a 
ciclului „Drumuri europene". Epi
sodul „Amintiri de pe Tisa"

20,00 Teleendclopedia

20.30 Film serial : Rădăcini — (episo
dul 8)

21.20 Intîlnirea de simbătă seara
21.45 Telejurnal

PROGRAMUL 2
19.00 Telejurnal
19,15 In dezbaterea țării — Proiectul de 

Directive ale Congresului al XII-lea 
al P.C.R.

19.25 Romanțe
19.45 Reportaj pe glob : Canada văzută 

din elicopter
20,00 Ritm și melodie
20.30 Gazeta de Transilvania. Film do

cumentar. Producție a studioului 
„Al. Sahia"

30.45 Omul și muzica : Anatol Vieru
21.45 Telejurnal
22,00 închiderea programului

9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la gră
dină — 21.
• Police Python 357 : BUZEȘTI 
— 14,30; 17; 19,30, la grădină 21.
• Un om in loden : DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 20.
• Lanțul amintirilor : LIRA — 16; 
19, la grădină — 21.
• Porțile albastre ale orașului — 
9.45, Rolls-Royceul galben — 11,45; 
14, Vă place Brahms ? — 16,15, A- 
Ventura (ambele serii) — 18.30 : 
CINEMATECA.
• Expresul de Buftea : FEREN
TARI — 16; 18; 20.
• Un trecător in ploaie : GIU- 
LEȘTI — 9; 11,15; 13,30: 15.45; 18; 
20,15, GRĂDINA FESTIVAL — 21.

• Moartea unui greier : COTRO- 
CENI — 15; 17.30; 20.
• Brațele Afroditei : PACEA — 
16; 18; 20.
• Nick Carter superdetectiv :
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, MODERN — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, la grădină 
— 21.
• Nea Mărin miliardar : FLO-
REASCA — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 
20.
• Dansul tobelor : VOLGA — 9; 
12; 16; 19.
• O dramă la vinătoare : VIITO
RUL — 15,30; 17,45: 20.
• Tinărul din Istanbul : AURO

RA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, 
la grădină — 21, FLAMURA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• înarmat și foarte periculos :
MIORIȚA — 9; 11; 13.15; 15,30;
17,45; 20.
• Acuarele : POPULAR — 16;
18; 20.
• Ultimul cartuș : MUNCA — 16; 
18; 20.
• Frumoasa șî bestia : TOMls —
9,15; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15, 
la grădină — 21,15, GRĂDINA
PARC HOTEL — 21,15.
• Copil de duminică : COSMOS 
— 16; 18: 20.
• AI patrulea stol : FLACĂRA — 
15,30; 17,45; 20.
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Afișele au anunțat cu litere 
de-o șchioapă : „Interpreta de 
muzică populară Nelu Bălășoiu 
și Maria Cornescu vor evolua in 
două spectacole — la Tîrgoviște 
și Moreni — cu formația locală 
„Chindia".

Biletele s-au vindut la iuțeală. 
Sălile erau pregătite să-și pri
mească spectatorii. Cu puțin îna
inte de ridicarea cortinei, și-au 
făcut apariția și cele două „ca
pete de afiș". Dar specta
colele n-au mai avut loc. Moti
vul : Nelu Bălășoiu s-a supărat 
foc că la apariția sa orchestra 
nu s-a ridicat ta: timp in picioa
re, iar dirijorul hu i-a făcut o... 
reverență convingătoare. Drept 
urmare, N.B. și-a luat partenera 
de mină, au făcut stingă împre
jur și duși au fost.

Și astfel, in loc de aplauze, 
cele două „vedete" s-au ales 
cu... Bănuiesc ele cu ce anume.

Vasile 
de pe strada 
„Oițelor"

Vasile Mihai lucra la Oficiul 
de gospodărire a apelor Bucu
rești, pe post de marinar. 
Spunem „lucra", pentru că 
în prezent se află in stare 
de reținere, pentru cerce
tări, la circa 11 miliție. De fel, 
Vasile Mihai este din comuna 
Pantelimon și locuiește pe stra
da Oițelor. Nu știm dacă numele 
străzii l-a „inspirat" pentru is
prava pe care a făcut-o, sustră- 
gind din două autoturisme hu
sele acestora din blană de oaie. 
Cert este că a făcut-o de oaie. 
Și, ca să fie tacimul complet* 
tot de miinile lui, prea lungit " 
agățat și un radiocasetofor Cu 
să se lase și cu... muzică. '

La podul de 
la Giurgeni

Apa caldă, soarele generos și 
plaja îmbietoare l-au făcut pe 
Ionel Țigănuș să mai zăboveas
că pe malul mării pină aproape 
de căderea serii. Apoi, grăbit, 
s-a urcat la volanul mașinii și a 
pornit spre casă. Cînd a ajuns 
aproape de podul de peste Du
năre, de la Giurgeni, s-a anga
jat într-o depășire extrem de 
periculoasă, trecind pe sensul 
opus de mers. Din față i-a apă
rut un alt autoturism, care cir
cula regulamentar. Tamponarea 
n-a mai putut fi evitată. Urma
rea a fost tragică : Țigănuș și 
soția sa și-au pierdut viața, iar 
patru din ocupanții celuilalt au
toturism — care, repetăm, circu
la regulamentar — au fost grav 
accidentați.

„Și ce dacă 
port vara 
palton ?“
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Aflat pe peronul gării din Ro- I 
man, ofițerului de miliție Nico- I 
lae Cuibări i-a atras atenția un 
călător îmbrăcat acum, vara, pe ■ 
căldură, cu două haine de la 
două costume diferite și cu pai- • 
ton. lntrebindu-l de... sănătate Pe 
o asemenea caniculă, respecți- I 
vul călător, pe nume Iulian Ciu- | 
linschi, de fel din Amara-Ia- 
lomița, i-a răspuns : I

— Și ce dacă port vara două 
haine și palton, n-am voie ? 1
Cred că mai am și-n geamantan . 
niște haine.

— Credeți 2 Eu sint convins I 
— i-a răspuns ofițerul. Dar gea
mantanul știți al cui este 2

— Habar n-am. L-am luat de I 
la unul de la I.A.S. Roman. 
Dacă știam... ■

Acum știe ce-l așteaptă.
Rubrică realizată de
P. PETRE

cu sprijinul corespondenților I 
„Scinteii" ■
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe Ceaușescu,
Mulțumesc în mod cordial Comitetului Central al Partidului Comunist 

Român, Guvernului Republicii Socialiste România și dumneavoastră personal 
pentru felicitările adresate cu ocazia semnării Tratatului dintre U.R.S.S. și 
S.U.A. privind limitarea armamentelor strategice ofensive.

împărtășesc dorința exprimată de dumneavoastră de a dezvolta relațiile 
de prietenie, solidaritate și colaborare multilaterală, conlucrarea pe arena 
internațională dintre partidele și țările noastre, in interesul popoarelor sovie
tic și român, al întăririi unității și coeziunii țărilor socialiste, al cauzei păcii 
și socialismului.

L BREJNEV

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Dragă domnule președinte.
Amabilul dumneavoastră mesaj de cele mai bune urări pentru sărbători

rea aniversării independentei noastre a fost apreciat in mod deosebit.
Vă mulțumesc, in numele poporului american, pentru expresia dumnea

voastră sinceră de prietenie și bunăvoință.
Cu sinceritate

JIMMY CARTER

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele tuturor canadienilor, doresc să vă mulțumesc pentru bunele 
urări adresate cu ocazia Zilei naționale a Canadei

Fie ca bunele relații existente deja intre Canada și România să se dez
volte in continuare in interesul reciproc al celor două țărj și popoare ale 
noastre, in interesul păcii.

EDWARD SCHREYER
Guvernatorul general al Canadei

Plecarea delegației de parlamentari
din R. S. F.

Vineri, în ultima zi a vizitei între
prinse în țara noastră, parlamentarii 
iugri-lavi au fost oaspeții județului 
Prai. ■ ■ a. însoțiți de tovarășii loan 
Ceterchî, președintele Grupului ro
mân al Uniunii interparlamentare, și 
Ion Cîrcei, președintele Comitetului 
executiv al Consiliului popular al 
județului Prahova, ei au făcut o vi
zită petrochimiștilor de la. Brazi și 
constructorilor de utilaj petrolier de 
la întreprinderea „1 Mai“ din 
Ploiești, luind cunoștință, cu acest 
prilej, de nivelul tehnic al produse
lor realizate și de succesele obținute 
de colectivele de oameni ai muncii 
din cele două unități. La amiază, oas
peții au revenit în Capitală.

în aceeași zi, ambasadorul R.S.F.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 15, 

16 și 17 iulie. In țară : Vreme in gene
rai călduroasă, cu cerul variabil. Inno- 
rări mai accentuate se vor produce în 
Banat, Crișana, Transilvania. Maramu

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

ATLETISM

Record în proba feminină de 1500 metri
TENIS-„CUPA DAVIS"

România - Suedia 1-1
• Năstase și Borg, victorioși în prima zi • Azi, 

de la ora 15, partida de dublu
Prima partidă din meciul Româ

nia—Suedia avea in rol principal pe 
marele favorit al publicului nostru 
Ilie Năstase. de la care se aștepta o 
victorie rapidă și facilă in fața debu
tantului in „Cupa Davis" Stefan Si- 
monsson. Dar meciul s-a desfășurat 
cu numărul maxim de seturi și abia 
peste patru ore de joc miile de spec
tatori au răsuflat ușurați — venise, 
in sfirșit, momentul să aplaude vic
toria lui Năstase și primul punct al 
echipei noastre în Întrecerea cu sue
dezii.

Dacă privim meciul în urmă, fără 
minie, ne dăm acum seama că el n-a 
avut desfășurarea normală, și scon
tată, decît în partea lui finală. Năs
tase încheiase setul al IV-lea. cu care 
egala scorul la 2—2, printr-o minge 
de g«^piu. Apoi începea setul ultim 
prirtx. ghem ciștigat la zero și-l 
continua "iresc pînă la un 6—3 final, 
„fără probleme". Rezistenta eroică 
a tinărului Simonsson fusese defini
tiv lichidată. însă, cite peripețti 
prealabile avuseseră loc în primele 
trei seturi și chiar în cel de-al pa
trulea ! Suedezul, tinăr și viguros, 
bun tehnician și precis în mingi de 
finalizare, condusese cu 2—0 (9—7 și 
7—5 !) și fusese dificil egalat (5—7 și 
3—6), după un joc cu foarte multe 
clipe de încordare, o expresie fiind 
și cele 24 de ghemuri ciștigate de 
ambii concurenți pe servicii potriv
nice 1 Vrem să credem că Ilie Năsta
se, acest mare și drag jucător al nos
tru. singurul dintre cei doi adversari 
care putea pierde ceva important în 
această partidă, a dorit să ne ofere 
un veritabil spectacol sportiv, trans- 
formînd jocul împotriva unui cva- 
sianonim intr-o întrecere plină de 
neprevăzut, palpitantă și dinamică. 
Oricum, așteptăm cu nerăbdare par
tida lui Năstase contra lui Borg, 
convinși că temperamentul, fantezia 
și clasa tehnică inaltă a tenismanu- 
lui român vor pune gaz peste foc și 
câ vom asista la un meci incandes
cent, de nivel mondial.

Ieri, Bjbrn Borg, cvadruplul campion 
al Wimbledonului, pe care desigur nu 
l-a ciștigat pentru ultima oară anul 
acesta^ l-a depășit pe Dumitru Hără- 
dău (6—4, 6—0, 6—1), egalind scorul 
general. Deci, după prima zi. Româ
nia — Suedia 1—1.

Iugoslavia
Iugoslavia la București. Trifun Niko- 
lici, a oferit o recepție in onoarea 
delegației parlamentare iugoslave 
condusă de tovarășul Dragoslav 
Markovici, președintele Adunării Re
publicii Socialiste Federative Iugo
slavia.

Au luat parte tovarășii Nicolae 
Gioșan, președintele Marii Adunări 
Naționale, Aneta Spornic și Virgil 
Teodorescu, vicepreședinți ai M.A.N., 
miniștri, președinți de comisii per
manente și secretari ai M.A.N., oa
meni de știință, artă și cultură, gene
rali și ofițeri superiori, deputați.

Seara, parlamentarii iugoslavi au 
părăsit Capitala, indreptîndu-se 
spre patrie.

(Agerpres)

reș și nordul Moldovei, unde vor că
dea ploi sub formă de averse Înso
țite, pe alocuri, de descărcări electrice. 
Vint moderat cu intensificări. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse Intre 
12 și 22 de grade, iar valorile maxime 
vor oscila intre 20 și 30 de grade, local 
mai ridicate. In București : Vreme in 
general călduroasă, cu ceru! variabil. 
Vint moderat. Temperatura in creștere.

Astăzi, in ziua a doua, de la ora 
15, la arena Progresul va avea loc 
partida de dublu, a cărei importanță 
deosebită în economia meciului o 
intuim cu toții. Vor juca foarte pro
babil perechile Năstase — Traian 
Marcu și Borg — Ove Bengston.

Ca o doriniă expresă a organiza
torilor români, rugăm și pe această 
cale publicul să păstreze liniște de
plină în timpul desfășurării jocului, 
în semn de sportivitate deplină și de 
simpatie față de... Ilie Năstase !

Valeriu MIRONESCU
După turneul de la Wimbledon, in 

clasamentul marelui premiu al 
F.I.L.T., conduce tenismanul. suedez 
Bjbrn Borg cu 1 607 puncte, urmat 
de Connors 1 307 puncte. Tanner 
1 207 puncte. Mc Enroe 972 puncte, 
Gerulaitis 967 puncte, Ashe 641 
puncte, Vilas 602 puncte. în schimb, 
în clasamentul alcătuit de compu
terul federației americane de tenis, 
pe primul loc se află Connors 16 141 
puncte, urmat de Borg 15 530 puncte.

ÎN
• în turneul internațional mascu

lin de volei de la Berlin, echipa 
României a obținut o nouă victorie, 
întrecînd cu 3—0 selecționata R.D. 
Germane. Alte rezultate : Polonia 
B — Cehoslovacia 3—1 ; Cuba B — 
Ungaria 3—2.
• Turneul de polo pe apă de la 

Eger (Ungaria) a revenit echipei Iu
goslaviei cu 10 puncte, urmată de 
Ungaria 8 puncte, Italia 4 puncte, 
Australia, Olanda și România. Re
zultate din ultima zi : Iugoslavia — 
România 7—6 ; Olanda — Australia 
2—2 ; Ungaria — Italia 7—5.

• Continuindu-și turneul în R.P. 
Chineză, echipa feminină de baschet 
a României a intilnit formația „1 
August". Gazdele au terminat învin
gătoare cu scorul de 73—67 (32—38). 
Duminică, la Beijing, echipa română 
va întilni selecționata orașului.

• Cea de-a 16-a etapă a Turului 
ciclist al Franței, disputată vineri 
între Morzine—Les Menuires (201, 300 
km), a fost cîștigată de belgianul Lu
cien van Impe, cronometrat cu tim-

întrevederea tovarășei Elena Ceausescu 
cu tovarășa Anna Liisa Hvvonen

Tovarășa Elena Ceaușescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., a avut, vineri după- 
amiază, la Neptun, o întrevedere cu 
tovarășa Anna Liisa Hyvonen, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Comunist Finlandez, pre
ședinta Uniunii Femeilor din Finlan
da, care se află în vizită în țara 
noastră.

Cu acest prilej, Anna Liisa Hyvonen 
a arătat că are plăcuta misiune de a 
transmite tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, un cald salut 
de prietenie din partea tovarășului 
Aarne Saarinen, președintele Parti
dului Comunist Finlandez.

Mulțumind, tovarășa Elena 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să

încheierea celei de-a Xl-a sesiuni 

a Comisiei mixte guvernamentale româno-egiptene 

de cooperare economică și tehnică
Vineri seara s-au încheiat la 

București lucrările celei de-a Xl-a 
sesiuni a Comisiei mixte guverna
mentale româno-egiptene de coope
rare economică și tehnică.

în cadrul sesiunii a fost exprima
tă satisfacția pentru evoluția ascen
dentă a relațiilor economice dintre 
România și Egipt, relații care se dez
voltă și se adîncesc continuu în con
formitate cu înțelegerile convenite cu 
prilejul intîlnirilor și convorbirilor 
dintre președinții Nicolae Ceaușescu 
și Anwar El Sadat.

Cu acest prilej a fost semnat pro
tocolul sesiunii, care prevede creș
terea volumului schimburilor comer
ciale, extinderea și diversificarea 
cooperării în producție, realizarea 
unor obiective de interes comun. în 
special în domeniile construcțiilor de 
mașini, industriei chimice, electrifi
cării și agriculturii.

TG. MUREȘ

Sesiune științifică 
surse de

Sub auspiciile Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie și 
Comitetului județean Mureș al P.C.R., 
la Tg. Mureș s-a desfășurat timp de 
două zile sesiunea de comunicări 
științifice cu tema „Noi surse de 
energie, modalități concrete de redu
cere a consumului de energie și com
bustibili".

Cei aproape 600 de participant au 
audiat un însemnat număr de co
municări, cu teme de importanță 
deosebită și de actualitate : „Ro
lul inițiativelor locale în folosirea 
noilor surse de energie", „De ce noi

Pe stadionul Republicii din Capi
tală au luat sfirșit vineri campiona
tele naționale de atletism. Proba fe
minină de 1 500 m a fost cîștigată de 
Natalia Mărășescu cu timpul de 
3’58”2/10, care constituie un nou re
cord național și în același timp a 
doua performanță mondială. Pe 
locurile următoare s-au clasat Ileana

★
Cupa olimpică, decernată in fiecare 

an, de la crearea sa în 1905, a fost 
atribuită anul acesta Comitetului de 
organizare a Campionatelor mondiale 
de canotaj academic, desfășurate pe 
lacul Karapiro din Noua Zeelandă.

Medalia de argint a Ordinului 
olimpic a fost acordată fostului cam
pion olimpic de triplusalt la J.O. de 
la Amsterdam, Michio Oda (Japonia), 
ulterior conducător al federației ja
poneze de atletism și membru al Co
mitetului I.A.A.F. Au primit medalia 
de bronz fostul campion olimpic la 
aruncarea ciocanului I. Nemeth (Un
garia) și Maria Kwasniewska (Polo
nia), polisportivă de excepție, de 56 
de ori selecționată in naționala polo
neză' la atletism, baschet, volei și 
handbal, medaliată cu bronz la arun
carea suliței la J.O. din anul 1936.

Proba de 800 m plat din cadrul 

CÎTEVA RÎNDURI
pul de 6h 05’01”, în clasamentul ge
neral se menține lider francezul Ber
nard Hinault, care are acum un 
avans de 2’45” asupra celui de-al 
doilea clasat, olandezul Joop Zoet- 
emelk.

• In runda a 9-a a turneului in
ternațional de șah „Memorialul Mi
hail Sadoveanu", care se desfășoară 
la Iași, au fost consemnate următoa
rele rezultate : Pușcașu-Bușu remiză; 
Voiculescu-Foișor remiză ; Marcovici- 
Urzică remiză; Szmetan (Argentina) 
-Hausner (Cehoslovacia) 0—1. Parti
dele Honfy (Ungaria)-Roos (Franța) 
și Dominte-Skrobek (Polonia) s-au 
întrerupt.

înaintea ultimelor două runde. în 
clasament conduce Bușu (România), 
cu 7 puncte, urmat de Hausner (Ce
hoslovacia) — 6 1/2 puncte.

• După 5 runde, în turneul campio
natului mondial de șah pentru ju
niori (jucători pînă la 17 ani), ce se 
desfășoară la Belfort, conduce Elvest 
(U.R.S.S.) 5 puncte, urmat de Artar
son (Islanda) 4 puncte. Șahistul ro

transmită din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cald salut și 
cele mai bune urări tovarășului Aarne 
Saarinen.

în cadrul întrevederii s-au subli
niat cu satisfacție bunele relații de 
prietenie și colaborare statornicite 
intre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Finlandez, precum 
și dorința de a dezvolta și în viitor 
aceste relații, in interesul celor două 
partide și popoare, al cauzei păcii și 
socialismului.

A avut loc, de asemenea, un 
schimb de vederi privind activitatea 
și preocupările actuale ale P.C.R. și 
P.C. din Finlanda.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă prietenie și cor
dialitate.

Tot cu acest prilej a fost semnată 
Convenția dintre Guvernul Republicii 
Socialiste România și Guvernul Re
publicii Arabe Egipt pentru evitarea 
dublei impuneri și prevenirea eva
ziunii fiscale cu privire la impozitele 
pe venit.

Documentele au fost semnate de 
președinții celor două părți in comi
sie — Virgil Trofin, viceprim-minis- 
tru al guvernului, și Hamad el Sayeh, 
ministrul economiei, comerțului ex
terior și cooperării.

La semnare au fost prezenți Ion 
M. Nicolae, prim-adjunct al minis
trului comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, Ion 
Iosefide. ambasadorul țării noastre 
la Cairo. Hassan Abdel Aal Nayel, 
ambasadorul R. A. Egipt la Bucu
rești.

(Agerpres)

consacrată noilor 
energie
surse de energie ?“, „Construcții și 
arhitectură solară", „Aplicații indus
triale ale termotehnicii solare", „Uti
lizarea energiei vîntului", „Valorifi
carea complexă a deșeurilor mena
jere", „Utilizarea deșeurilor prove
nite din zootehnie și agricultură" 
etc. însoțite de explicații cu diapo
zitive, comunicările, ca și expoziția 
documentară „Noi surse de energie" 
au scos in relief stadiul actual al cer
cetărilor pe plan național in desco
perirea a noi resurse de energie, 
reducerea consumurilor de energie și 
combustibili. (Gheorghe Giurgiu).

Silai — 3’58”5/10 și Maricica Puică —r 
3’59”8/10.

Alte rezultate : masculin : 5 000 m : 
Ilie Floroiu — 13’48”5/10 ; prăjină :
N. Ligor — 4,90 m ; 110 m garduri : 
P. Palfi — 14”32/100 ; lungime :
D. Iordache — 7,69 m ; feminin :
disc : Argentina Menis — 63,20 m : 
200 m : Maria Samungi — 23”81/100.

★
concursului atletic de la Celje (Iugo
slavia) a revenit concurentului ke- 
nyan James Maina, cu excelentul 
timp de l’44”7p/100. Alte rezultate : 
săritura în J lungime : Robinson 
(S.U.A.) 7,98 m; 400 m plat : Atutti 
(Kenya) — 46'T0/100; 3 000 m plat: 
Lisec (Iugoslavia) — 7’58”80/100; să
ritura în înălțime : Hung Chun (R. P. 
Chineză) — 2,14 m.

Proba de 400 m plat bărbați din 
cadrul concursului de atletism al 
Jocurilor panamericane de la San 
Juan (Porto Rico) a revenit concuren
tului american Tommy Darden în 
45”ll/100, urmat de cubanezul Juan- 
torena 45”24/100. în aceeași probă, la 
feminin, a ciștigat Sharon Dabney 
(S.U.A.) 51”81/100, in timp ce proba 
de aruncarea ciocanului s-a încheiat 
cu victoria neașteptată a canadianu
lui Stott Nielson — 69,64 m.

mân Bărbulescu, care în runda a 5-a 
a ciștigat la Ahmed, se află pe locul 
10 cu 2,5 puncte.

• în prima zi a turneului masculin 
de baschet pentru cupa Universității 
din Miskolc, selecționata României a 
întrecut cu scorul de 74—63 (35—24) 
formația secundă a Cehoslovaciei. 
Principalii realizatori ai formației ro
mâne au fost : Niculescu (22) și Ivă- 
nescu (16).

• La Sofia, cu prilejul celei de-a 
5-a Spartachiade republicane a Bul
gariei, cunoscutul halterofil bulgar 
Blagoi Blagoev a realizat, în limitele 
categoriei 82,500 kg, două noi recor
duri mondiale : 175 kg la smuls și 
385 kg la totalul celor două stiluri. 
La stilul aruncat, Blagoev a ridicat o 
halteră in greutate de 210 kg.

• în turneul de tenis de la Forest 
Hills. Victor Pecci (Paraguay) l-a în
vins cu 7—6, 1—6, 7—6 pe australia
nul John Alexander, în vreme ce 
mexicanul Raul Ramirez l-a eliminat 
cu 6—2, 6—2 pe americanul Geru
laitis.

Cronica zilei
Vineri seara a sosit în Capitală 

A. G. Zulu, secretarul de stat pentru 
apărare și securitate al Republicii 
Zambia, care, împreună cu o delega
ție militară, face o vizită oficială în 
țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni. 
oaspetele a fost salutat de generalul- 
colonel Ion Coman, ministrul apă
rării naționale, de prim-adjunctul și 
adjuncți ai ministrului apărării na
ționale, de generali și ofițeri supe
riori.

Au fost prezenți atașați militari 
ai unor misiuni diplomatice, acre
ditați la București.

★
La Casa de cultură a Institutului 

român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea a avut loc, vineri după- 
amiază, o manifestare culturală or
ganizată cu prilejul sărbătorii națio
nale a Franței.

După cuvîntul introductiv rostit de 
artistul poporului Radu Beligan', 
președintele Asociației de prietenie 
româno-franceză. a urmat conferința 
prezentată de prof. dr. docent Zoe 
Dumitrescu Bușulenga, vicepreședin
te al Academiei de științe sociale și 
politice, care a avut ca temă „Franța 
— permanență de cultură și civiliza
ție". în continuare au rulat filme 
documentare realizate de studiourile 
franceze.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., ai Asociației de priete
nie româno-franceze, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, ai altor instituții centrale, un 
numeros public.

Au fost de față Plerre Cerles, am
basadorul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Franceze la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
Delegația parlamentară din Sene

gal, condusă de Amadou Cisse Dia, 
președintele Adunării Naționale a 
Republicii Senegal, a făcut, vineri 
dimineața, o vizită la Întreprinderea 
„23 August" din Capitală. Cu acest 
prilej, oaspeții au luat cunoștință de 
preocupările și realizările colectivu
lui de la această reprezentativă u- 
nitate a industriei noastre construc
toare de mașini.

Delegația senegalezâ a fost înso
țită de Tudor Drăganu, președintele 
Comisiei constituționale și juridice a 
M.A.N.

★
în zilele de 3—13 iulie, la invi

tația Comitetului foștilor luptători 
antifasciști din România, o delegație 
a Comitetului de coordonare a re
zistenței grecești, condusă de An- 
dreias Moraitis, vicepreședinte, a 
efectuat o vizită în tara noastră.

Cu acest prilej, s-a procedat la o 
informare reciprocă privind activi
tatea celor două organizații, expri- 
mîndu-se dorința de a conlucra în 
promovarea principiilor destinderii, 
securității, dezarmării și păcii în 
lume.

Delegația a vizitat unele obiec
tive economice și culturale din 
București și județele Prahova, Bra
șov, Argeș, dînd o înaltă apreciere 
succeselor obținute în dezvoltarea 
economico-socială a României.

(Agerpres)

A apărut:
Munca de partid

nr. 7/1979

In Editura politică 
a apărut revista 

„Probleme ale păcii 
și socialismului" 

nr. 4/1979

Televizoare 
cu circuite 
integrate

Magazinele și raioanele speciali
zate ale comerțului de stat dispun 
de o gamă largă de televizoare cu 
circuite integrate, realizate la în
treprinderea „Electronica" — Bucu
rești. Iată cîteva avantaje pe care 
le oferă în exploatare noile tipuri 
de televizoare : durata de folosire 
îndelungată, datorită faptului că 
sint complet tranzistorizate ; redu
cerea/ consumului de energie elec
trică cu circa 33 ia sută, prin îm
bunătățiri constructive și funcțio
nale ; funcționarea normală chiar 
și la variații mai mari ale tensiu
nii pe rețea, datorită incorporării 
unui stabilizator în aparat ; simpli
ficarea operațiunilor de depanare 
prin folosirea In construcția televi
zoarelor a modulelor funcționale, 
module care se pot înlocui cu ope
rativitate.

Garanția pentru buna funcțio
nare a televizoarelor cu circuite 
integrate este de 12 luni.

în toate magazinele și raioanele 
specializate ale comerțului de stac, 
televizoarele cu circuite integrate 
se pot cumpăra șl cu plata în 
maximum 24 rate lunare, cu un 
aconto de 15 la sută din prețul de 
vinzare al aparatului.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A IRAKULUI

Excelenței Sale
Domnului AHMED HASSAN AL-BAKR

Secretar general al Partidului Baas Arab Socialist, 
Președintele Republicii Irak

BAGDAD
Cea de-a Xl-a aniversare a Revoluției Socialiste Irakiene îmi oferă 

plăcutul prilej de a vă adresa, în numele poporului român și al meu 
personal, calde felicitări, împreună cu urări de sănătate și fericire personală, 
de progres și pace poporului irakian prieten.

Sînt convins că relațiile de prietenie și solidaritate dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Baas Arab Socialist, raporturile de cooperare 
statornicite între Republica Socialistă România și Republica Irak se vor 
dezvolta și diversifica continuu în toate domeniile de interes comun, atît 
pe plan bilateral, cit și in viața internațională, spre binele popoarelor român 
și irakian, în interesul dezvoltării libere și independente a fiecărei națiuni, 
al cauzei generale a păcii și colaborării în întreaga lume.

★
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis- 

tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a adresat o telegramă 
lui Saddam Hussein, vicepreședinte
le Consiliului Comandamentului Re-

Șantierele
Oraș străvechi, fondat în urmă cu 

peste 1 200 de ani, Bagdadul de azi 
cunoaște un proces de continuă 
transformare. Dacă în urmă cu trei 
decenii populația sa era de numai 
800 000 de locuitori, in prezent ea 
se cifrează la aproape 3 milioane. 
Numeroase șantiere pentru con
strucții de locuințe se inșiruie 
de o parte și de alta a flu
viului Tigru. Noile edificii ridi
cate în ultimii ani apar ca o reu
șită replică la renumitele monumen
te ale arhitecturii arabe care au fă
cut faima Bagdadului medieval, 
în „Piața Martirilor" din centrul ora
șului, la numai cițiva pași de Tigru, 
a luat sfirșit construcția cîtorva 
blocuri tnalte șl a început ridicarea 
celui mai impunător edificiu al ca
pitalei irakiene. Este vorba de hote
lul „Meridiene", clădire imensă, cu 
24 de niveluri, care face parte din- 
tr-un număr de cinci mari hoteluri 
ce vor fi date în folosință pină la 
mijlocul anului 1981. Tot in inima 
orașului s-a încheiat de curind con
strucția pasajului subteran din 
„Piața Tahrir" și a hotelului „In
tercontinental", de pe malul drept 
al fluviului.

Noua înfățișare a Bagdadului șl 
proiectele elaborate de edilii săi 
constituie o edificatoare expresie a 
marilor transformări înregistrate de 
Irak in anii ce au urmat proclamă
rii republicii (14 iulie 1958) și mai 
ales de cînd la conducerea țării se 
află Partidul Baas Arab Socialist 
(17 iulie 1968). Au fost naționalizate 
bogățiile naturale ale țării, folosin- 
du-se pe scară largă veniturile pro
venite din exploatarea acestora, și

La Brașov, între 22 iulie —17 august

Cursuri de limbă și literatură română 
pentru cercetători străini

Numeroși profesori, cercetători ști
ințifici și studenți în romanistică din 
Austria, Belgia, Marea Britanie, Bul
garia, Cehoslovacia, Cuba, Danemar
ca, Elveția, Finlanda, Franța, R.D. 
Germană, R.F. Germania, Grecia, 
Italia, Iugoslavia, Japonia, Norve
gia, Olanda, Polonia, Portugalia, 
Spania, Suedia, Ungaria și U.R.S.S. 
și-au anunțat participarea la e- 
diția 1979 a cursurilor de limbă 
și literatură, de istorie și civilizație 
românească, organizate la Brașov, in
tre 22 Iulie — 17 august.

Programul didactic și științific al 
cursurilor organizate de Universitatea 
din București, in colaborare cu Uni
versitatea din Brașov, include prele
geri de limbă și literatură română, 
conferințe despre istoria, geografia, 
arta și folclorul României, seminârii 
și lucrări practice, mese rotunde, co

Denumirea Diagonala Preț Aconto Rate lunare
televizorului ecranului lei 15 % (24 rate)
SPORT (portabil) 31 cm 3 000 450 106
OLT 44 cm 2 920 438 103
SNAGOV 47 cm 2 920 438 103
SIRIUS 50 cm 3 050 457 108
SIRIUS 50 cm 3 100 465 110
DIAMANT 61 cm 3 600 540 128
DIAMANT 61 cm 3 720 558 132
LUX 65 cm 4 000 600 142

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România
Ir

voluției al Republicii Irak, în care 
se transmit sincere felicitări și calde 
urări de sănătate și fericire perso
nală, cu prilejul celei de-a Xl-a a- 
niversări a Revoluției Socialiste Ira
kiene.

Bagdadului
îndeosebi din valorificarea petrolu
lui, In scopul lichidării răminerii in 
urmă, al unei dezvoltări economice 
accelerate. Numai in cursul acestui 
an urmează să intre în producție 26 
de noi obiective industriale. Printre 
acestea se numără o mare fabrică 
de îngrășăminte chimice, un combi
nat de prelucrare a lemnului, patru 
fabrici textile, unități ale industriei 
de prelucrare a unor materii prime 
agricole.

Realizării^ obținute de poporul 
Irakian pe calea făuririi unei vieți 
noi sînt urmărite cu simpatie de 
poporul român, care este un prie
ten sincer al popoarelor arabe și un 
sprijinitor ferm al eforturilor lor 
pentru consolidarea independenței, 
pentru progres economic și social, 
între țările și popoarele noastre 
s-au statornicit relații de prietenie 
și rodnică colaborare. O contribuție 
de cea mai mare însemnătate la ex
tinderea legăturilor româno-irakiene 
și ridicarea lor pe o treaptă superi
oară au avut-o contactele la nivel 
înalt — vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Irak și convorbirile 
cu președintele Hassan Al-Bakr, 
precum și vizita la București a 
vicepreședintelui Consiliului Coman
damentului Revoluției, Saddam Hus
sein, și discuțiile avute cu șeful sta
tului român.

Extinderea în continuare a co
laborării româno-irakiene, găsirea 
unor forme noi de cooperare cores
pund intereselor ambelor țări și 
popoare, cauzei generale a păcii și 
înțelegerii internaționale.

Nicolae N. LUPU

locvii. Ele vor oferi participanților 
posibilitatea de a deprinde limba ro
mână literară, de a cunoaște aspecte 
ale istoriei și criticii literare româ
nești, precum și probleme de lingvis
tică aplicată, etnografie și folclor, 
cultură și civilizație. Conferințele vor 
fi însoțite de vizionarea unor filme 
și expoziții cu caracter artistic și do
cumentar, care vor prilejui cursanți- 
lor contacte directe cu cultura și re
alitățile românești.

Asemenea cursuri internaționale de 
vară mai funcționează în prezent la 
Iași și Piatra Neamț cu tema : „Na
tura și omul in Carpații Orientali" — 
sub egida Universității „Alexandru 
Ioan Cuza", iar la Cluj-Napoca cursul 
despre „Civilizația românească, civi
lizație universală" — sub egida Uni
versității „Babeș-Bolyai".

(Agerpres)

• „TOTEM". Nu este 
vorba, cum s-ar putea crede, de 
un simbol al unui cult tribal, ci 
de o prescurtare care provine de 
la cuvintele englezești „Total 
Energy Module" (Modul total de 
energie). Denumirea a fost a- 
tribuită unei instalații realizate 
de firma „Fiat" în contextul pe- 
nuriei de petrol, care — după 
cum scrie ziarul „Le Figaro" — 
„stimulează necontenit imagina
ția inventatorilor". Instalația se 
compune dintr-un motor de 900 
cm3, un carburator permițînd o 
alimentare cu gaz sau cu alcool, 
două schimbătoare termice (ulei 
de motor-apă și gaz de eșapa- 
ment-apă) — totul ascuns în- 
tr-o caroserie de circa un metru 
cub. Particularitatea „Totemu
lui" este aceea de a produce în 
același timp căldură și energie

electrică și, mai ales, de a nu le 
risipi. Un singur „Totem" poa
te asigura încălzirea, pe cale e- 
lectrică, a opt apartamente de 
cite 50 mp fiecare și apă caldă 
pentru 16 locuințe. Instalația 
consumă de două ori mai puțină 
energie decît sistemele tradițio
nale cu cazane de încălzit și cen
trale de termoficare. Ea poate 
fi utilizată în întreprinderile 
mici și mijlocii, în exploatările 
agricole — unde poate funcționa 
pe baza gazului obținut prin ar
derea gunoiului de grajd — sau, 
la clădirile din orașe, pe baza 
gazului produs la instalațiile de 
epurare a apelor uzate.

o TELEVIZOR DE BU
ZUNAR. Cel mai mic televi
zor din lume are dimensiunile

de 118X115X34 mm și clntă- 
rește 640 de grame. El a fost 
realizat de specialiști niponi, cu- 
noscuți ca adevărați campioni ai 
miniaturizării produselor elec
tronice. Aparatul lor. in alb-ne- 
gru, are un ecran cu diagonala 
de 6,1 cm și funcționează pe 
bază de cristale lichide. Ecranul 
seamănă cu o matriță in care 
se dispun cele 240 X 240 elemen
te ce creează imaginea. Două 
baterii de acumulatori cu litiu 
asigură funcționarea neîntrerup
tă timp de trei ore a minuscu
lei „cutii cu imagini".

• MODERNIZĂRI LA 
PRADO. Tablourile din mu
zeul Prado, prestigiosul lăcaș de 
artă adăpostind creații ale unor 
titani ai picturii universale pre
cum El Greco, Goya. Tizian,

Rubens, sînt expuse pericolului 
deteriorării de pe urma gradu
lui înalt de poluare a aerului în 
capitala spaniolă. Dată fiind și 
vechimea clădirii, autoritățile 
muzeului au în vedere opera
țiuni de modernizare și prote
jare a edificiului. Pină anul 
viitor va fi construită o anexă 
subterană care va fi dotată cu 
un sistem special pentru men
ținerea purității aerului în inte
riorul muzeului. Noul corp va 
include, în plus, un centru de 
cercetări specifice domeniului, o 
bibliotecă și o sală de conferin
țe. De asemenea, pentru preve
nirea furturilor și a actelor de 
vandalism, va fi instalat și un

modern sistem de securitate ba
zat pe televiziune cu circuit în
chis și raze infraroșii.
• PE PERNE DE AER, 

PRIN CANALUL MÎNE- 
Cll. în Marea Britanie a fost 
încheiată de curind construcția 
celei de-a doua ambarcațiuni cu 
perne de aer de tipul „Hover
craft Super", care, cu o capaci
tate de 305 tone, este conside
rată drept cel mai mare vas de 
acest tip. Noul mijloc de trans
port are o lungime de 55 metri 
și este destinat transportului de 
persoane și de automobile pe

Canalul Mînecil. Dotat cu 4 
turbine cu gaze, el navighează 
cu o viteză intre 75 și 93 kilo
metri pe oră, chiar în condiții 
de furtună,

• UN SUBIECT FILA
TELIC DE ACTUALITATE. 
Pentru a marca Anul interna
țional al copilului, poșta suede
ză a emis un timbru original și, 
în același timp, de stringentă 
actualitate. El reprezintă un 
băiețel purtind pe cap o mască 
de gaze, asaltat de fumul ema
nat de o aglomerație de auto
mobile. Tema desenului nu este, 
desigur, rodul imaginației. Nu
meroase organizații obștești 
suedeze se pronunță tot mai in
sistent pentru interzicerea cir
culației auto in diferite zone

urbane, în scopul reducerii gra
dului de poluare atmosferică.

• VORBA DULCE...
Pacienții care discută despre 
teama care ii încearcă Înaintea 
unei operații pe inimă se însă
nătoșesc mai repede decît cei 
care iși reprimă groaza de ope
rație și nu vorbesc deloc pe a- 
ceastă temă. Aceasta este con
cluzia unui studiu efectuat de 
cercetători de pe lingă Univer
sitatea vest-germană Giessen in 
Lahn. „Medicii trebuie să gă
sească, la rîndul lor, timpul și 
răbdarea necesare pentru a-i as
culta pe bolnavi, ceea ce se do
vedește de multe ori mai efi
cient decît prescrierea de noi și 
noi medicamente" — conchid 
psihoterapeutii vest-germani.

• VA FI ÎNVINSA 
BOALA SOMNULUI ? 
Cumplita maladie specifică unor 
zone ale continentului african 
cunoscută ca „boală a somnu
lui" este cauzată de un parazit 
numit tripanozomă, al cărui 
purtător este musca țețe. Acest 
flagel continuă să provoace un 
număr ridicat de victime, medi
cina arătîndu-se încă neputin
cioasă în a-i face față. Recent, un 
medic specialist din Zambia, 
Curtis Powell, a reușit să obți
nă un preparat care, experi
mentat pe șoareci, șobolani și oî, 
pare să asigure imunitatea față 
de boală. Organizația Mondială 
a Sănătății și-a anunțat spriji
nul pentru aceste cercetări.
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Conferința mondială asupra reformei 
agrare si dezvoltării rurale

E. SAOUMA: Lupta contra foametei poate fi cîștigată pînâ 
la sfîrșitul acestui secol

Pentru mai mult de 500 de mili
oane de oameni viata nu înseamnă 
decit mizerie fi boli, dar lupta con
tra foametei poate fi ciștigată pină 
la sfîrșitul acestui secol — a decla
rat directorul general al F.A.O., 
Edouard Saouma, la Conferința 
mondială asupra reformei agrare și 
dezvoltării rurale, ale cărei lucrări 
se desfășoară la Roma. Saouma a 
schițat tabloul sumbru al actualelor 
dezechilibre economice, subliniind 
că țările dezvoltate, avind mai puțin 
de o treime din populația lumii, 
consumă trei sferturi din resursele 
planetei noastre, controlează 88 la 
sută din produsul mondial brut, 80 
la sută din investiții și din tranzac
țiile comerciale internaționale, 93 la 
sută din capacitățile industriale și 
aproape întreaga cercetare ști
ințifică.

Ca o expresie concentrată a de
calajelor amintite, agricultura din 
lumea a treia se caracterizează, 
după cum au evidențiat numeroși 
vorbitori, prin incapacitatea de a 
face față necesităților vitale ale 
populației, începînd cu cele alimen
tare. Conform cifrelor furnizate de 
F.A.O., la cereale, deficitul urmează 
să ajungă la 90 de milioane de tone 
in 1985, în vreme ce 40 la sută din 
producția mondială de cereale se 
folosește pentru furajarea vitelor in

NICARAGUA

Planul Guvernului 
națională pentru 

Guvernul de reconstrucție națio
nală din Nicaragua a dat publicității 
un plan pentru realizarea păcii in 
tară, care are ca principal punct în
lăturarea definitivă a regimului dic
tatorului Somoza. Planul prevede 
mai multe etape: demisia lui Somoza 
și transmiterea puterii către Guver
nul de reconstrucție națională. Țările 
membre ale O.S.A. vor recunoaște 
Guvernul de reconstrucție națională, 
care, odată instalat și recunoscut, va 
aboli Constituția somozistă, va de
creta un statut fundamental, după 
care se conduce, și va ordona Gărzii 
Naționale să înceteze ostilitățile, ga- 
rantind viata și drepturile membrilor 
acesteia. Frontul Sandinist va înceta 
și el focul, păstrîndu-și pozițiile din 
momentul publicării decretului.

Noi incidente in Liban
BEIRUT 13 (Agerpres). — Artile

ria israeliană și cea a milițiilor de 
dreapta secesioniste libaneze au 
bombardat, in tot cursul dimineții 
de vineri, satele Salaa, Deir Kifa, 
Chehabie și Dardghaia, din sectorul 
central al sudului Libanului — indi
că un comunicat al forțelor palesti- 
niano-progresiste libaneze publicat 
de agenția W.A.F.A.

Pe de altă parte, potrivit corespon
denților de presă aflați in regiune, 
aviația israeliană a survolat in trei 
rinduri, la joasă altitudine, regiunea 
Tyr, situată la 80 km sud de Beirut, 
și taberele de refugiați palestinieni 
de pe litoralul sudic al Libanului. 

țările dezvoltate. Dacă pe de o 
parte situația se datorează structu
rilor vetuste din zonele rurale ale 
multor țări din lumea a treia, lu
crurile sint agravate de mecanismul 
actual al prețurilor existent pe piața 
internațională, care reduce constant 
veniturile obținute la export de ță
rile sărace și prin aceasta le fri- 
nează dezvoltarea in ansamblu. Por
nind de la aceste stări de lucruri, 
o serie de vorbitori la conferință 
au relevat necesitatea unor reforme 
de natură să permită o mai justă 
distribuire a veniturilor, să asigure 
accesul la pămînt, la apă și la teh
nica agricolă modernă pentru țără
nimea lumii a treia, paralel cu eli
minarea barierelor protecționiste din 
comerțul internațional și sporirea 
ajutorului pentru țările sărace.

Președintele Tanzaniei. Julius 
Nyerere, a declarat, in discursul său, 
că reforma agrară nu este posibilă 
fără revoluția politică. Dezvoltarea, 
a spus el, nu înseamnă numai in
vestita șl tehnică, ci și exercitarea 
puterii de către mase înseși. După 
ce a afirmat că legea pieței impune 
să se producă mai degrabă struguri 
pentru bogați decit cereale si hote
luri luxoase decit case pentru să
raci, vorbitorul a subliniat necesi
tatea transferării pământului mase
lor muncitoare.

de reconstrucție 
realizarea păcii
La Washington a avut loc o reu

niune a Consiliului Permanent al 
Organizației Statelor Americane 
(O.S.A.), convocată la cererea repre
zentantului somozist, care a încercat 
cu acest prilej să arunce asupra gu
vernelor altor state din zona geo
grafică în care se află Nicaragua răs
punderea pentru situația gravă din 
țară. Aserțiunile reprezentantului so
mozist au primit ripostă din partea 
delegaților unor țări membre.

După dezintegrarea navei „Skylab“
PRECIZĂRI ALE N.A.S.A.

Convorbiri româno-sovietice privind extinderea 
colaborării in domeniul științei și tehnicii

MOSCOVA 13 (Agerpres). — Aflat 
la Moscova intr-o vizită de lucru. 
Ion Ursu, prim-vicepreședinte al 
Consiliului National pentru Știință și 
Tehnologie, a avut o întrevedere cu 
acad. V. A. Kirillin, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Știință și Tehnică.

Acad. V. A. Kirillin a transmis to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu calde felicitări cu 
prilejul desemnării sale ca pre
ședinte al Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie. Împreună 
cu cele mai bune urări de succese 
însemnate ii) activitatea sa de înaltă 
răspundere. V. A. Kirillin a evocat 
cu plăcere prilejul deosebit al întil- 
nirii sale cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, impresia pe care i-a pro
dus-o vizita pe care a făcut-o la

ANGLIA

Intîlniri ale delegației P. C. R.
LONDRA 13 (Agerpres). — In con

tinuarea vizitei pe care o întreprinde 
în Marea Britanic, delegația Parti
dului Comunist Român, condusă de 
tovarășul Emil Bobu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul muncii, președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R., s-a in- 
tîlnit și a avut convorbiri cu Peter 
Shore, purtătorul de cuvint pentru 
problemele externe, și cu Eric Var
ley, purtătorul de cuvînt pentru pro
blemele muncii al Partidului La
burist.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de păreri in probleme de in
teres comun, pentru extinderea și

Măsuri pentru reducerea consumului de petrol
PARIS 13 (Agerpres). — Reuniunea 

Agenției Internaționale pentru Ener
gie (Â.I.E.), care a avut loc la Paris, 
a hotărît ca statele membre ale orga
nizației să impulsioneze măsurile de 
economisire a petrolului, astfel incit 
obiectivul privind reducerea consu
mului de petrol cu 5 Ia sută, pină la 
sfirșitul anului în curs, să poată fi 
realizat încă in luna octombrie. Po
trivit președintelui A.I.E., Niels Ers- 
boll, pare a anunțat această decizie 
în cadrul unei conferințe de 
presă, țările membre ale organizației 
— principalele țări occidentale in

fragmente metalice, considerate că 
ar proveni din „Skylab". Specialiștii 
N.A.S.A. urmează să se deplaseze 
in Australia pentru a cerceta, prin
tre altele, un fragment de formă 
cilindrică, lung de doi metri, cu un 
diametru de peste un metru, care 
se pare că ar proveni de la sistemul 
de docare al stafiei spațiale. El a 
fost descoperit in apropiere dc lo
calitatea Rawlina, la peste 1 000 km 
est de Perth.. Obiectul, care are în
scris numărul 102, este cea mai im
portantă descoperire de acest fel 
făcută pină acum. Potrivit relatări
lor celor ce l-au găsit, zona căderii 
lui are două cratere, unul mai 
adine, unde se pare că a luat prima 
dată contact cu solul, iar celălalt, 
mai puțin adine, situat la distanță 
de citeva sute de metri.

Institutul Central de Chimie din 
București.

Din partea tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu i-au 
fost transmise acad. V. A. Kirillin un 
salut tovărășesc și cele mai bune 
urări.

Intr-o atmosferă prietenească, de 
lucru, au fost examinate posibilități
le de dezvoltare a colaborării dintre 
România și Uniunea Sovietică în do
meniul științei și tehnicii pe care le 
oferă programele de cercetare știin
țifică și de promovare a progresului 
tehnic ale celor două țări in cincina
lul viitor și in perspectiva următoa
re. De ambele părți s-a exprimat do
rința de a intensifica in diferite for
me colaborarea româno-sovietică în 
domeniul științei și tehnicii.

La întrevedere a participat Gheor- 
ghe Badrus, ambasadorul României 
in U.R.S.S.

aprofundarea raporturilor de coope
rare și prietenie dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Laburist, 
în interesul celor două popoare, al 
cauzei înțelegerii internaționale.

A avut loc, de asemenea, o întîl- 
nire cu grupul parlamentar al Parti
dului Cooperatist. Au participat Jim 
Craigen, președintele grupului de 
deputați în Camera Comunelor, din 
partea Partidului Cooperatist, lordul 
Oram, președintele grupului de mem
bri ai Camerei Lorzilor, din partea 
Partidului Cooperatist, precum și alți 
membri ai Camerei Comunelor și 
Camerei Lorzilor.

dustrializate, în afară de Franța — 
își vor reduce, astfel, consumul de 
petrol cu 2 milioane de barili pe 
zi.

WASHINGTON 13 (Agerpres). — 
Comisia specială pentru cărbune in
stituită din inițiativa președintelui 
S.U.A., Jimmy Carter, a recomandat 
adoptarea unui plan de utilizare a 
cărbunelui, a cărui aplicare ar urma 
să permită Statelor Unite să-și re
ducă consumul de petrol cu 16 la sută 
pină in anul 1985 și cu 50 la sută 
pină în 1990.

Atac terorist la Ankara
ANKARA 13 (Agerpres). — Agen

țiile internaționale de presă infor
mează că. vineri dimineața, Amba
sada Egiptului din Ankara a fost a- 
tacată de un grup de comando for
mat din patru persoane înarmate. 
După ce a ucis pe cei. doi polițiști 
turci care asigurau paza, comandoul 
a pătruns în interiorul clădirii, unde 
ambasadorul egiptean, Ahmed Ka
mel OJeima, și alte aproximativ 20 
de persoane din personalul ambasadei 
au fost luate ostatici. Ulterior, din 
clădirea ambasadei s-au auzit o pu
ternică explozie și focuri de armă 
automată.

Guvernul turc s-a. întrunit de ur
gență. intr-o reuniune consacrată si
tuației create in urma ocupării Am
basadei Egiptului din Ankara, în ca
drul căreia au fost stabilite măsurile 
ce se impun pentru eliberarea per
soanelor deținute de comando. Mi
nistrul de interne s-a deplasat la lo

ALEGEREA DIRECȚIUNII 
P. C. ITALIAN

ROMA 13 (Agerpres). — După 
cum s-a mai anunțat, Comitetul Cen
tral al P.C. Italian și Comisia Cen
trală de Control, întrunite în ședin
ță comună, au ales Direcțiunea 
partidului și pe membrii Secretaria
tului C.C. al P.C.I. Din noua direc
țiune — al cărei număr de membri 
a fost redus de la 38 la 32 — fac 
parte Luigi Longo, președintele 
P.C.I., Enrico Berlinguer, secretar 
general al F.C.I., Giorgio Amendola, 
Gerardo Chiaromonte. Adalberto Mi- 
nucci, Giorgio Napolitano. Alessan
dro Natta, Armando Cossutta, Pie
tro Ingrao, Nilde Jotti, Giancarlo 
Pajetta. Aldo Tortorella. Umberto 
Terracini, Tullio Vecchietti și alții.

Au fost aleși, totodată, responsabi
lii următoarelor sectoare de activi
tate : probleme internaționale — 
Giancarlo Pajetta : probleme de 
partid — Giorgio Napolitano ; pro
pagandă și informații — Adalberto 
Minucci ; cultural — Aldo Tortorella; 
economic și social — Gerardo Chia
romonte.

★
Secretarul general al Partidului 

Socialist Italian, Bettino Craxi, în
sărcinat cu formarea noului guvern, 
și-a încheiat, vineri seara, prima 
rundă a consultărilor cu liderii parti
delor politice — transmite agenția 
France Presse. Simbătă, Craxi se va 
prezenta la Palatul Quirinale spre 
a-1 informa pe șeful statului, Ales
sandro Pertini, asupra rezultatelor 
misiunii sale.

Dizolvarea parlamentului
portughez

LISABONA 13 (Agerpres). — Pre
ședintele Portugaliei, Antonio Ra- 
malho Eanes, a hotărît vineri după- 
amiază dizolvarea Adunării Repu
blicii (parlamentul), în urma eșuării 
eforturilor vizind soluționarea crizei 
guvernamentale. Decizia — care pre
supune organizarea de alegeri parla
mentare anticipate în toamnă — a 
fost anunțată la sfîrșitul unei reuni
uni a Consiliului Revoluției, prezi
dată de președintele țării.

cul atentatului, iar forțele de ordine 
turcești au înconjurat localul amba
sadei.

In legătură cu autorii acestui aten
tat, agențiile de presă afirmă că 
membrii comandoului care a ocupat 
ambasada egipteană din Ankara a- 
parțin organizației palestiniene „Vul
turii Revoluției".

La rindul său, agenția U.P.I. trans
mite că purtătorul- de cuvint al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei, 
Mahmoud Labadi, a declarat, la Bei
rut, că O.E.P. „nu are nimic de-a 
face" cu atacarea Ambasadei Egiptu
lui din Ankara.

Agenția M.E.N. informează că, în 
legătură cu acest atentat, primul mi
nistru egiptean, Mustafa Khalil, a de
clarat că „Egiptul condamnă hotărît 
atentatul organizat împotriva loca
lului Ambasadei Egiptului la An
kara și va adopta toate măsurile ne
cesare in vederea protejării, pretu
tindeni. a resortisanților egipteni".

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A FRANȚEI

FYpplputpi Snip

Domnului VALERY GISCARD D’ESTAING
Președintele Republicii Franceze 

PALATUL ELYSEE
PARIS

Sărbătoarea națională a Republicii Franceze îmi oferă plăcutul prilej 
de a vă adresa cordiale felicitări și cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul francez prieten.

Exprim, totodată, convingerea că întilnirile și convorbirile fructuoase pe 
care le-am avut cu ocazia vizitei dumneavoastră în România, înțelegerile 
convenite cu acest prilej vor face ca relațiile tradiționale de prietenie și 
colaborare româno-franceze să cunoască o dezvoltare continuă, pe multiple 
planuri, spre binele ambelor țări și popoare, al cauzei păcii și securității in
Europa și in întreaga lume.

*
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, Ilie 
Verdeț, a trimis o telegramă pri
mului ministru al Republicii Fran
ceze, Raymond Barre, prin care ii 
adresează calde felicitări cu ocazia

Simboluri noi ale
„A călători înseamnă a te de

plasa deopotrivă nu numai in spa
țiu, ci și in timp" — spunea cu
noscutul om de cultură francez 
Andre Siegfried. Si poate că nică
ieri ca in chiar patria sa acest ade
văr nu iși găsește o mai deplină 
concretizare. Abia ai aterizat la 
Orly, aerogara care anunță edifi
ciile mileniului viitor, cu trotuarele 
sale rulante, cu vitrinele sale de 
lumină, că ghidările turistice îți 
oferă prima confirmare : „Cine 
străbate Parisul parcurge însăși 
istoria. Franței..." — sună, pe bună 
dreptate, invitația de a cunoaște 
„orașul-muzeu". Parisul se numără 
printre capitalele cu cea mai mare 
densitate a monu
mentelor. Căci 
francezii și-au lă
sat moștenire, din 
generație in ge
nerație, cultul sa
cru al conservării și punerii in va
loare a patrimoniului istoric

Un singur monument s-a dis
trus — nu sub vicisitudinile timpu
lui, ci sub necruțătoarea dezlăn
țuire a miniei populare — Bastilia, 
intre zidurile căreia a gemut parcă 
un popor întreg. Sinistra închi
soare, simbol al opresiunii feudale, 
a fost dărlmată. din temelii la 14 
iulie 1789 de clocotul năvalnic al 
revoluției, „libertatea călăuzind po
porul", ca în celebrul tablou al 
lui. Delacroix, spre a-și făuri un 
nou destin.

Dar mai ales pentru vizitatorul 
român a străbate Parisul înseamnă 
a parcurge istoria unei prietenii 
statornice în curgerea veacurilor, 
aidoma izvoarelor Senei și ale 
Dunării.

Străbătind istoria acestei prie
tenii, descoperi cu emoție nume ca 
cele ale lui Bălcescu, care a primit 
botezul focului in Parisul revolu
ționar, și ale atitor „pașoptiști" ro
mâni exilați, ce s-au bucurat de 
găzduirea Franței. O istorie a prie
teniei încercate in luptă, de la re
voluționarii români care s-au jertfit 
pe baricadele Comunei din Paris, 
la voluntarii plecați de la poalele 
Carpaților spre a sprijini Rezistența 
franceză împotriva hitlerlsmului.

Nu mai puțin semnificative sint

Note de călătorie

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

sărbătorii naționale a poporului 
francez prieten, exprimind convin
gerea că relațiile de tradițională 
prietenie și cooperare dintre țările 
noastre vor cunoaște o continuă 
dezvoltare.

unei vechi tradifii
mărturiile din cronica nouă a 
acestor legături. Pe întinsul Fran
ței, călătorul român are prilejul 
să parcurgă numeroase „itinerare 
ale colaborării". La Flins, in vizită 
la unele din marile uzine ale socie
tății „Renault", cel venit din țara 
in care de un deceniu se produce 
automobilul „Dacia" este intimpi- 
nat cu firească prietenie. Tot așa 
și la Aulnay, la uzinele „Citroen", 
a căror panoramă a producției an
ticipează apropiata premieră indus
trială de la Craiova, unde se con
struiește in cooperare uzi^„ e 
automobile „Oltcit".

In sudul Franței, la Marignane, 
am asistat la un spectacol al „Cio- 

cirliei". De cițiva 
ani, aici se înalță 
pe cerul de azur 
al Mediteranei noi 
și noi elicoptere 
de tip „Alouette" 

(Ciocirlia) construite, in cooperare, 
in țară la noi, aparatele demonstrin- 
du-și, cu prilejul fiecărei livrări, 
performanțe tehnice remarcabile.

Și alte domenii ilustrează perma
nența relațiilor prietenești româno- 
franceze. In amfiteatrele Sorbonei 
se organizează colocvii asupra ope
rei lui Eminescu, in timp ce in 
atelierul lui Brăncuși din „orașul- 
lumină" publicul vizitator intră cu 
admirație. Un cunoscut critic de 
artă francez spunea că „Pasărea 
măiastră" a meșterului genial ple
cat din Hobița a servit ca model 
creatorilor unei alte opere de pres
tigiu — avionul supersonic Con
corde.

Sint secvențe elocvente ale le
găturilor multilaterale de colaborare 
dintre cele două popoare, puternic 
stimulate de întilnirile româno- 
franceze la cel mai înalt nivel. 
Noua întîlnire din acest an de la 
București dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Valăry 
Giscard d'Estaing, încheiată cu re
zultate deosebit de fructuoase — 
concretizate in Declarația comună 
și numeroase alte importante docu
mente de cooperare — a deschis 
orizonturi și mai largi relațiilor re
ciproc avantajoase dintre România 
și Franța.

Viorel POPESCU

Cu consecventă si fermitat<
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Dezvoltarea relațiilor de colaborare cu toate tarile lumii
„în spiritul principiilor coexistenței pașnice, dezvoltăm rela

țiile cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, tară 
deosebire de orînduire socială, participînd activ la diviziunea in
ternațională a muncii, la schimbul mondial de valori. Considerăm 
că pe această bază se poate asigura realizarea unei păci trainice, se 
poate merge mai ferm înainte spre o lume mai dreaptă și mai bună 
pe planeta noastră".

NICOLAE CEAUȘESCU

Pe drumul deschis de actul isto
ric de la 23 August 1944, România a 
promovat și promovează, in concor
danță cu interesele poporului nostru 
și ale tuturor popoarelor, ale păcii și 
progresului, o politică de largă des
chidere internațională : adincind
prietenia și solidaritatea cu țările 
socialiste, cu statele in curs de dez
voltare, țara noastră a stabilit și ex
tinde continuu RELAȚIILE DE CO
LABORARE MULTILATERALĂ CU 
TARILE CAPITALISTE DEZVOL
TATE, CU TOATE ȚĂRILE LUMII, 
FĂRĂ DEOSEBIRE DE ORÎNDUIRE 
SOCIALĂ, in spiritul coexistenței 
pașnice. Acesta este un rezultat im
portant al aplicării unei orientări 
profund principiale, realiste și con
structive, fundamentată în documen
tele congreselor P.C.R.. in Progra
mul partidului și promovată stăruitor 
în întreaga perioadă de după elibe
rare. Ca in toate domeniile politicii 
externe, ea a cunoscut o afirmare 
pregnantă în perioada de după Con

gresul al IX-Iea, în strinsă legătură 
cu activitatea teoretică și practică a 
secretarului general al partidului, 
președintele republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. promotor neobo
sit al cauzei păcii, înțelegerii și co
laborării internaționale.

In promovarea constantă a acestei 
orientări, partidul nostru pornește 
de la realitățile lumii contemporane, 
în care există state cu orînduiri di
ferite. de la implicațiile revoluției, 
tennico-științifice, care accentuează 
interdependența intre toate statele 
și reclamă desfășurarea unui circuit 
tot mai intens de valori materiale și 
spirituale, iii cadrul căruia fiecare 
națiune are de primit și de dat. tn 
acest sens. COEXISTENȚA PAȘ
NICA a tuturor statelor, indiferent 
de orinduirea lor socială, este consi
derată de partidul nostru ca o nece
sitate obiectivă pentru dezvoltarea 
economico-socială a fiecărei națiuni, 
cit și pentru progresul general al 
omenirii. Totodată, întrucit alterna
tiva ei o constituie stările de conflict, 
războiul, inclusiv o conflagrație mon
dială termonucleară, coexistența paș
nică reprezintă și condiția primordia
lă a păcii și securității internaționale.

in concepția României, coexistența 
pașnică implică promovarea consec
ventă și respectarea strictă, neabătu
tă, de către toți și față de toți, a 
principiilor noi. democratice, de re
lații interstatale — independența șl 
suveranitatea națională, deplina ega
litate in drepturi, neamestecul in 
treburile interne, avantajul reciproc, 
renunțarea la forță și la amenința
rea cu forța — principii care cheză- 
șuiesc afirmarea deplină a dreptului 
fiecărui popor de a fi deplin stăpin 
pe destinele sale și, totodată, favori
zează o colaborare rodnică, intr-un 
climat de destindere, înțelegere și 
încredere între state și popoare. Toc
mai așezarea statornică a acestor 
principii la baza relațiilor ei cu 

toate statele, consecvența cu care 
România, președintele Nicolae 
Ceaușescu au militat pentru înrădăci
narea lor trainică in viața internațio
nală constituie factorul determinant 
al rezultatelor remarcabile obținute 
pe linia lărgirii și aprofundării rapor
turilor cu toate statele. Se poate 
spune cu deplin temei că prin în
treaga activitate desfășurată de 
România socialistă pe plan interna
țional se demonstrează concludent că 
este nu numai necesar, dar și pe de
plin posibil să se transpună în viață 
coexistența pașnică, că deosebirile de 
orînduire nu sint și nu trebuie să fie 
un impediment pentru dezvoltarea 
unor relații bune, de colaborare, 
dacă se manifestă voință politică și 
se acționează in acest sens, dacă 
principiile ei sint promovate și res
pectate neabătut in relațiile interna
ționale.

Desfășurind in spiritul acestei con
cepții o activitate intensă, România 
socialistă promovează relații priete
nești, de colaborare cu țări avind 
altă orînduire de pe toate continen
tele, și in primul rînd cu un șir de 
țâri cu care avem multiple afinități 
istorice și culturale, tradiții de prie
tenie și colaborare. Astfel, cu
nosc un curs ascendent raporturile 
cu Franța. Italia, Portugalia, Spania, 
Marea Britanie. Austria. Republica 
Federală Germania. Belgia, Olanda, 
țările nordice și celelalte țâri din 
Europa, cu care conlucrăm în avan
tajul reciproc, precum și in scopul 
edificării unei securități trainice pe 
Continentul nostru. în acest context 
se înscriu și relațiile bune cu Grecia 
și Turcia, ca rezultat al preocupării 
constante a României pentru dezvol
tarea unor legături de colaborare in
tre țările regiunii balcanice și trans
formarea acesteia într-o zonă a păcii 
și bunei vecinătăți. O evoluție pozi
tivă, ascendentă cunosc, de aseme
nea, raporturile României cu S.U.A.,

Canada. Japonia și cu alte state de 
pe alte continente.

Se cuvine subliniat aportul hotări- 
tor pe care l-au avut la dezvoltarea 
tuturor acestor relații prietenești și 
de colaborare vizitele oficiale între
prinse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in marea majoritate a ță
rilor din Europa occidentală, precum 
și în țări de pe celelalte continente. 
Primirea călduroasă, pătrunsă de 
înaltă considerație de care s-a bucu
rat șeful statului român, convorbirile 
oficiale, purtate in spiritul stimei și 
respectului reciproc, pozițiile și punc
tele de vedere exprimate în cuvîn- 
tările rostite, întilnirile cu reprezen
tanții vieții publice, economice și 
culturale din țările vizitate — toate 
acestea au imprimat vizitelor carac
terul unor evenimente istorice, bo
gate în roade pentru dezvoltarea și 
intensificarea relațiilor bilaterale, mai 
buna cunoaștere reciprocă și întări
rea prieteniei cu popoarele acestor 
state, constituind, totodată, un izvor 
nesecat de creștere a prestigiului in
ternațional al României. In același 
spirit s-au desfășurat întilnirile și 
convorbirile pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le-a avut pe pămintul 
României cu șefi de state și de gu
verne, cu conducători de partide po
litice, parlamentari, reprezentanți ai 
vieții publice, ai cercurilor econo
mice, științifice și culturale din ma
joritatea țărilor capitaliste. în țările 
vizitate sau in țara noastră, contac
tele și schimburile de vizite la nivel 
înalt s-au soldat prin semnarea unor 
importante documente politice — tra
tate de prietenie, declarații solemne 
comune, acorduri generale de colabo
rare etc. — a căror semnificație po
litică depășește cadrul bilateral, do- 
bindind o valoare internațională prin 
aceea că ele consacră principiile fun
damentale de relații internaționale, 
definesc un tip nou. democratic, de 
relații, bazat pe egalitate în drepturi 
și respect reciproc intre toate sta
tele. indiferent de mărime, potențial 
și orînduire socială, definesc moda
litățile de soluționare a marilor pro
bleme ale lumii de azi in interesul 
popoarelor și al păcii. Prin toate a- 
cestea, contactele la nivel înalt ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu cu 
■șefii de state și guverne, documen
tele semnate au marcat contribuții 
esențiale la promovarea cursului spre 
destindere. încredere și colaborare 
internațională.

Ca rezultat concret al progreselor 
obținute de economia noastră națio
nală, al acordurilor și documentelor 

încheiate, România și-a extins re
lațiile economice cu statele capita
liste dezvoltate, cu celelalte state 
avind altă orinduire — acestea defi
nind în prezent o pondere de circa 
30 la sută in volumul total al schim
burilor comerciale ale României. 
Tara noastră exportă in țări cu o 
veche tradiție industrială produse ale 
industriei construcțiilor de mașini, 
industriei chimice și, la rindul ei, 
achiziționează mașini, utilaje, insta
lații și alte produse necesare econo
miei naționale. O atenție deosebită 
este acordată cooperării și speciali
zării în producție, in cadrul unor 
schimburi echilibrate ; au fost ini
țiate și realizate sau sint in curs de 
desfășurare numeroase acțiuni de 
cooperare industrială și tehnico-știin- 
țiiică. in special in ramuri cu tehno
logii de virf, unele materializate in 
crearea de societăți mixte de pro
ducție și de desfacere, in construcția 
de obiective comune pe terțe piețe, 
în opinia partidului și statului nos
tru. colaborarea și cooperarea inter
națională trebuie să servească inte
reselor tuturor părților, să contribuie 
la crearea unei mai mari stabilități 
în relațiile economice internaționale, 
un rol deosebit de important avind 
in această direcție acordurile econo
mice de lungă durată.

Extinzind relațiile economice pe 
plan bilateral cu țările vest-europene 
membre ale C.E.E., România a în
cheiat. totodată, o serie de acorduri 
cu Piața comună și este interesată in 
extinderea colaborării cu această or
ganizație, pe baze reciproc avanta
joase.

Țara noastră consideră că este în 
interesul tuturor popoarelor să se 
acționeze cu perseverență pentru 
înlăturarea diferitelor obstacole ar
tificiale, de genul clauzelor restric
tive și practicilor discriminatorii, a 
oricăror măsuri menite să impună 
condiții de inegalitate sau să menți
nă avantaje unilaterale, să se facă 
totul pentru dezvoltarea unui comerț 
internațional cit mai larg și reciproc 
avantajos.

Concomitent cu extinderea rela
țiilor politice și economice. România 
socialistă a extins și diversificat con
tinuu in ultimii ani schimburile știin
țifice și culturale, pornind de la ideea 
că fiecare popor, mare sau mic, iși 
aduce in permanență contribuția la 
imbogățirea patrimoniului civilizației 
universale. In acest context se în
scriu și acordurile sau înțelegerile 
convenite cu țările capitaliste, care 
îmbracă forme din cele mai variate, 

menite a promova tot mai mult cu
noașterea reciprocă, prietenia și în
țelegerea intre popoare. Vitrinele li
brăriilor noastre, repertoriile teatre
lor și cinematografelor, turneele tea
trelor și ansamblurilor noastre, expo
zițiile organizate de România peste 
hotare și cele ale diferitelor țări la 
noi. găzduirea în țara noastră a 
atitor reuniuni științifice, schimburile 
pe linie de învățămînt, dezvoltarea 
turismului internațional sint exem
ple care stau mărturie a preocupării 
permanente a partidului și statului 
pentru intensificarea schimburilor 
culturale, științifice, artistice și in 
alte domenii. Desigur, promovind o 
largă colaborare in acest domeniu, 
partidul și statul nostru, societatea 
noastră in ansamblu se îngrijesc, cu 
înaltă răspundere, să oprească acce
sul așa-ziselor opere de artă cu con
ținut dăunător, care fac apologia cri
mei. a urii de rasă, a consumului de 
narcotice etc. — producții socotite ca 
„poluante" chiar în țările unde sint 
produse.

România consideră că viața inter
națională impune ca, respectînd de
osebirile de orinduire socială, toate 
statele lumii să acționeze in comun 
pentru soluționarea problemelor 
complexe care preocupă omenirea, 
pentru asigurarea păcii și securității 
internaționale, pentru progresul ge
neral. în acest scop, România dă do
vadă în permanență de un spirit ac
tiv și constructiv, depune eforturi 
stăruitoare pentru adincirea conlu
crării cu toate țările în cadrul O.N.U., 
al organismelor sale, in organizațiile 
și instituțiile interguvernamentale, 
în toate forurile și reuniunile inter
naționale, in vederea obținerii de 
progrese in infăptuirea securității 
europene, pe calea dezarmării, a edi
ficării noii ordini economice interna
ționale. Țara noastră colaborează cu 
toate statele pentru întărirea rolului 
Organizației Națiunilor Unite și spo
rirea eficacității ei in menținerea și 
consolidarea păcii, în soluționarea 
constructivă a problemelor ce con
fruntă omenirea.

Fundamentată temeinic pe reali
tățile și cerințele obiective ale lumii 
contemporane, politica externă a 
României contribuie la promovarea 
cauzei libertății, independenței tutu
ror națiunilor, la asigurarea convie
țuirii lor pașnice, la pacea și progre
sul intregii omeniri.

Ion FINTÎNARU 
Petre STĂNCESCU

Agențiile de presă

transmit:
Măsuri privind comerțul 

exterior ai Poloniei. în țe‘ 
dința sa din 12 iulie. Biroul Politic 
al C.C. al P.M.U.P. a efectuat un stu
diu asupra programului de măsuri 
întreprinse pentru asigurarea reali
zării sarcinilor comerțului exterior 
polonez in al doilea semestru și Unele 
probleme economice legate de ; dez
voltarea exportului. S-a sțjfb’r'' că 
realizarea sarcinilor econo ; * 1 , <și so
ciale din acest an depl/ a, intr-o 
măsură mai mare ca orietnd. de re
zultatele comerțului exterior și, mai 
ales, de îndeplinirea creșterii stabi
lite a volumului exporturilor.

WASHINGTON 13 (Agerpres). —
N.A.S.A. a dat, joi, publicității la 
Washington un comunicat in care 
informează că zona in care s-au 
înregistrat căderi de fragmente ale 
laboratorului american „Skylab" are 
o lungime de 6 000 km și o lățime 
de 160 km, străbătind continentul 
australian de la coasta sud-estică 
pină la Marea Coralilor, la sud de 
Papua-Noua Guinee. Se precizează 
că nu s-au înregistrat victime sau 
daune materiale. Din cele peste 
80 tone cit avea in greutate „Sky
lab", N.A.S.A. apreciază că ,au su-

i praviețuit traversării atmosferei 
: aproximativ 3 500 fragmente, in 
j greutate totală de peste 6 tone. 
; Agențiile de presă relatează, in 
; continuare, despre descoperirea unor

0 hotărîre a Consiliului 
de Miniștri al R.P. Ungare. 
La Budapesta a avut loc o ședință 
a Consiliului de Miniștri al R.P. 
Ungare în cadrul căreia au fost a- 
nalizate probleme privind activitatea 
instituțiilor bugetare. Cu acest pri
lej a fost adoptată o hotărîre vi
zind reducerea cheltuielilor acestor 
instituții pe anul 1979 in vederea in
tensificării luptei pentru economii. 
Aceste măsuri nu se referă la ac
tivitățile medicale, sociale și cultu
rale legate de nivelul de trai al 
populației.

Spectacolele ansamblului fol
cloric „Valea Stejarului" din ju
dețul Maramureș s-au bucurat 
de un frumos succes la Festiva
lul internațional al teatrelor fol
clorice. organizat la Detroit. (Sta
tele Unite) in cadrul Anului in
ternational al copilului.

Atentat la Roma. Colonelul
Antonio Varisco, unul dintre ofițerii 
cei mai importanți ai serviciilor mi
litare din Roma, comandantul forțe
lor de poliție care asigură securitatea 
Palatului de Justiție, a fost asasinat, 
vineri dimineața, intr-o veritabilă 
ambuscadă, în plin centrul capitalei 
italiene. Potrivit primelor cercetări, 
la atentat — revendicat de organi
zația teroristă autointitulată „Brigă
zile roșii" — au fost folosite mai 
multe automobile. Victima a fost 
ucisă cu focuri de armă, trase de 
la mică distanță.

Căpetenia Mafiei din 
S.U.A., Carmine Galante, a fost 
împușcat joi, in timp ce se afla in
tr-un restaurant din cartierul new- 
yorkez Brooklyn. După cum a anun
țat poliția, patru bărbați mascați și 
înarmați cu automate au eoboril 
dintr-o mașină și, pătrunzind in 
restaurant, au deschis foc automai 
asupra lui Galante.
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