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Un nou moment în cronica relațiilor tradiționale de prietenie
și colaborare frățească dintre popoarele român și bulgar

VIZITA DE PRIETENIE
A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU IN R. P. BULGARIA
înalții oaspeți români 

întîmpinați cu deosebită căldură
la sosirea în orașul Varna

Mărfi după-amiază a sosit 
Ia Varna tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, care. împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu. 
face o vizită de prietenie in 
R. P. Bulgaria, la invitația to
varășului Todor Jivkov. prim- 
secretar al C.C. al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele

Consiliului de Stat al Republicii. 
Populare Bulgaria.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este însoțit de tovarășii Ștefan 
Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, se
cretar, al C.C. al P.C.R.. Nicu 
Ceaușescu. membru al Biroului 
C.C. al U.T.C., și de alte per
soane oficiale.

De la granița româno-bulgară, 
elicopterul prezidențial a fost

escortat de o formație de eli
coptere a Forțelor armate ale 
R.P. Bulgaria.

Aeroportul international al 
orașului Varna era împodobit 
sărbătorește cu portretele tova
rășilor Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov, cu drapele de 
stat ale României și Bulgariei. 
Pe un mare panou era scrisă 
urarea: „Bine ați venit, to
varășe Ceaușescu

La coborirea din elicopter 
tovarășul Nicolae Ceaușescu ș 
tovarășa Elena Ceaușescu sîhl 
întâmpinați cu deosebită cor
dialitate de tovarășul Todor 
Jivkov și Ludmila Jivkova, 
președintele Comitetului de 
artă, și cultură al R.P. Bulgaria, 
care le urează bun venit pe 
pămîntul bulgar. Tovarășii

începerea convorbirilor dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Todor Jivkov

Marți seara, la palatul Euxi- 
novgrad, de lingă Varna, au 
început convorbirile dintre to
varășii. Nicolae Ceausescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și Todor Jivkov, prim-secretar

al C.C. al Partidului Comunist 
Bulgar. președintele Consiliu
lui de Stat al R.P. Bulgaria.

In timpul convorbirilor, cei 
doi conducători de partid și de 
stat s-au informat reciproc 
despre activitatea pe care o 
desfășoară P.C.R. și P.C.B. in

construirea societății socialiste. 
Au fost examinate. de aseme
nea. raporturile bilaterale, ex- 
primindu-se satisfacția față de 
evoluția pozitivă a acestor re
lații de prietenie și colaborare 
frățească. precum și dorința

comună de a lărgi și aprofunda 
legăturile dintre România și 
Bulgaria în interesul ambelor 
popoare, al cauzei păcii și so
cialismului in lume. Convorbi
rile se desfășoară intr-o at
mosferă cordială, prietenească.

• Dineu oferit de tovarășul Todor Jivkov in cinstea tovarășului
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu • Toasturile rostite
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C RO N I CĂ □ E ÎNTREC ERE

însemnate cantităfi de produse 
peste sarcinile de plan

IERI, MINUNATELE NOASTRE GIMNASTE S-AU 
ÎNTORS ACASĂ, ADUCÎND ȚĂRII GLORIA OLIMPICĂ

Oamenii muncii din unită
țile economice ale țării 
intimpină marca sărbătoare 
de la 23 August cu noi și în
semnate succese. în acest 
context, numeroase colective 
raportează că au dat econo
mici țării importante canti
tăți suplimentare de bunuri 
materiale , multe din ele 
realizing de pe acum, pre
vederile de plan pe primele 
7 lupi ale anului.

Oamenii muncii din indus
tria județului Covasna, de 
pildă, au îndeplinit integral 
— la această dată — planul 
producției globale pe prime
le șapte luni ale anului. Pină 
Ia finele lunii se preconizea
ză realizarea unei producții 
suplimentare în valoare de 
70 milioane lei.

Industria materialelor de 
construcții din județul Timiș 
a realizat, de asemenea, 
înainte de termen, planul de 
producție pe această perioa
dă. Avansul înregistrat Ie 
va permite ceramiștilor din 
Jimbolia, Lugoj și Timișoara 
să livreze suplimentar blocuri 
de zidărie, prefabricate și 
alte materiale de construcții, 
din care se pot construi nn 
număr de 1.00 apartamente.

Și colectivele unităților 
economice din municipiul 
Ploiești anunță îndeplinirea 
sarcinilor de olan pe 7 luni, 
furnizind astfel economiei 
naționale, in plus, însemnate 
cantități de derivate din țiței, 
utilaje chimice și tehnologi
ce. energie electrică, țesături, 
confecții și alte bunuri mate
riale. evaluate la circa 300 
milioane lei.

La rindul lor, meialurgișhi 
întreprinderii „Laminorul" 
din Brăila au îndeplinit io 
avans prevederile pc perioa
da ianuarie-iulie. Pină la în
cheierea calendaristică a lu
nii colectivul acestei între
prinderi va realiza suplimen
tar 4 500 tone de profile. la
minate utilizate în construe1 
ția de autocamioane și trac
toare, precum si alte, pro
duse.

Succese însemnate anunță 
în aceste zile și colective dc 
muncă din industria județu
lui Bihor, cape au depășit 
substantial sarcinile de plan 
la zi. Astfel, petroliștii de la 
Suplacu de Barcăii au în
registrat cca de-a 1 500 tonă 
de țiței extras peste preve
deri. La rindul lor, minerii 
de la Voivozi au reușit ca

prin mecanizarea unor ope
rații in subteran și îmbună
tățirea tehnologiilor de ex
ploatare să exiragă, peste 
prevederi, cea de-a 36 •••-» 
tonă de cărbune.

LTuUtile industriale din ju
dețele Alba și Hunedoara au 
înscris in graficul întrecerii 
socialiste o producție globa
lă. realizată peste prevederi
le de plan, evaluată la 373 
milioane lei. sumă ce repre
zintă îndeplinirea și depă
șirea angajamentelor asuma
te iu cinstea zilei de 23 Au
gust- Sporul producției valo
rice. care se regăsește in 
cantități importante de bu
nuri materiale livrate in plus 
economiei naționale, a fost 
obținut, aproape in întregi
me, pe seama creșterii pro
ductivității muncii.

Combinatul de lianți și 
azbociment din Fieni anunță, 
de asemenea. îndeplinirea 
angajamentului pe întregul 
an asumat in întrecerea so
cialistă. Această unitate 
fruntașă a livrat pină arum 
șantierelor, suplimentar, mai 
mult de 10 00-3 tone ciment și 
alte materiale.

(Agerprcs)

Sportiva care a uimit 
lumea, care a făcut să 
se vorbească despre o 
eră nouă în gimnastică, 
prin măiestria, siguranța, 
puterea de concentrare 
și autocontrol, nu-și 
poate stăpîni emoția de 
a se ști din nou acasă, 
in mijlocul celor dragi.

lato sensul simplu, direct ai 
cuvintelor prin care tripla cam
pioană olimpică

NADIA COMĂNECI 
sc adresează cititorilor 

„Scinleii tineretului” 
In pagina a 4-a

• Aseară —la Montreal —o nouă medalie în palmaresul sportivilor români 
(bronz pentru echipa masculină de sabie) • Astăzi, o zi plină pentru tricolori

Pe frontul recoltei
• GRIUL
• LEGUMELE
• IRIGAȚIILE

(brigada „Scînteii ti
neretului" transmite 
din județele Vasiui și 
Constanța)
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„La tmitu-ți 
mare, 

mare viitor!“ 
(fotoreportaj de la ma
nifestarea culturat-e- 
ducativă desfășurată 
la „Curtea Domneas
că" din Tîrgoviște)
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Uteciștii se pregătesc pentru semnarea Angajamentului Solemn

Cum acționați pentru aplicarea propunerilor
La Galați s-a deschis ieri cel 
de-al V-lea Forum național al 

pionierilor

valoroase pe care le fac tinerii?
Este cunoscut faptul câ în organizațiile U.T.C. a fost declanșată 

o acțiune de o importanță deosebită privind activitatea uteciști- 
lor, participarea lor la întreaga viață de organizație : semnarea 
Angajamentului Solemn. Discuțiile individuale cu uteciștii care se 
desfășoară in pregătirea acestei acțiuni dau prilejul tinerilor 
să-și asume angajamente concrete, să facă propuneri privind 
organizarea mai bună a producției și a muncii, ridicarea pro* 
ductivitâții, reducerea consumurilor, precum și perfecționarea

activității politico-educative. Cum, de către cine, in ce ritm sint 
valorificate propunerile valoroase pe care le fac tinerii — iată 
tema anchetei de fața. Accentele critice subliniate in aceasta 
anchetă arată câ în ceea ce privește valorificarea propunerilor 
tinerilor sint și deficiențe; este necesar ca acestea sâ fie grab
nic remediate, sâ se acționeze cu mai multâ operativitate la a* 
tragerea tinerilor în vederea aplicârii propriilor lor propuneri.

„CREȘTEM
ODATĂ CU ȚARA"

OPERATIVITATE, SPIRIT 
DE INIȚIATIVA

întîiul lucru pe care l-am re
ținut din discuția cu secretara 
organizației U.T.C. de la Fila
tura de bumbac Oltenița,, tova
rășa Alexandra Ciobanu. a fost 
acela că în această unitate ute
ciștii reprezintă mai mult de 
jumătate din totalul personalu
lui. Ceea ce înseamnă că pentru 
producția întreprinderii are o 
mare importanță faptul că des
coperirea de noi căi și modali
tăți de creștere a contribuției 
tineretului la îndeplinirea sar
cinilor de plan se înscrie drept 
un obiectiv principal în cadrul 
discuțiilor individuale desfășu
rate in pregătirea adunării de 
semnare a Angajamentului So
lemn. De pildă, la organi
zația „finisaj" mai mulți tineri 
printre care: Victoria Bologan 
și Doina Sooș au ridicat pro
blema reducerii cantității de 
deșeuri. Astfel s-a constituit 
inițiativa „Tinere, cum econo
misești materia primă și ma
terialul în cadrul ei s-au or
ganizat brigăzi uteciste de con
trol pe zone de mașini și acți
uni comune cu organizațiile 
U.T.C. ale secțiilor „filatura A“ 
și „filatura B‘.

UteciSta Catrina Stoica, de la 
secția finisaj, â făcut propune
rea ca tinerii nou încadrați in 
muncă, odată repartizați pe 
lingă cei mai buni muncitori, 
să fie sprijiniți operativ de că
tre uteciști cu rezultate bune. 
Această propunere a fost deja 
rezolvată la nivelul întregii 
secții.

Elocventă pentru . climatul 
stimulator de muncă în care se 
desfășoară discuțiile individuale 
cu membrii organizațiilor 
U.T.C. este punerea în aplicare 
a inițiativei utecistei Tasia 
Tăcu, din organizația U.T.C. Fi 
latura A, schimbul C, ca pro
punerile cele mai valoroase fă
cute in cadrul discuțiilor indi
viduale să fie afișate pentru a 
putea fi cunoscute de-^ătre toți 
membrii organizației. . Pînă în 
momentul de față, in toate cele 
16 organizații U.T.C. în care șe 
desfășoară discuțiile individu
ale, propunerile au fost afișate, 
urmînd ca in adunările gene
rale in care va avea loc semna
rea Angajamentului Solemn ele 
să fie însușite ca parte inte
grantă a planului de munca.
TINERII PROPUN Șl TOT El DAU 
VIAȚA PROPUNERILOR FĂCUTE

Secretarul comitetului U.T.C., 
Ion Roșu ne pune la indemînă 
o pagină cu angajamentele ți
nerilor de la întreprinderea „6 
Martie" Timișoara. Sint prevă
zute acolo: realizarea, peste 
prevederile sarcinilor de plan, 
a 10 utilaje și dispozitive cu o . 
eficiență economică de cel pu
țin 500 000 lei ; obținerea de e- 
conomii în valoare de 250 000 lei 
din care la materiale 150 000 
lei ; o „contribuție" de 250 000 
lei la sporirea beneficiului ; di
minuarea rebuturilor sub cola 
admisă ; prin eforturi proprii 
o economie de 50 000 kWh e- 
nergie electrică.

Inginera Stela Păștilă din a- 
telierul de proiectare, în ulti
mul an de stagiatură. ne vor
bește despre produsele noi des
tinate mecanizării lucrărilor în

construcții. Un vibrator de 110 
mm pentru compactarea betoa- 
nelor in cofraje mari, o instala
ție de desecare cu filtre acicu- 
lare folosită la turnarea funda
țiilor în terenuri umede, o altă 
instalație ' de aplicat tencuieli 
stropite, un nou tip de ascen
sor.

La mecanică-energetică. tînă- 
rul Dimitrie Dragoescu. se
cretarul organizației U.T.C. și 
Constantin Desagă materiali
zează inovația șefului lor de 
echipă. Iosif Berger, menită să 
ducă la creșterea productivității 
muncii strungurilor SN-250 din 
dotarea întreprinderii...

în cursul aces’tei săptămîni. 
tinerii din organizația nr. 6 
sculerie au finalizat ultimele

depună eforturi deosebite pen
tru a onora o comandă urgentă 
cu o săptămînă înainte de ter
men. „Astăzi, ne răspund tine
rii, putem raporta că ne-am 
îndeplinit angajamentul. Cele 
12 panouri de comandă pentru 
automatizări au fost recondițio
nate cu opt zile mai devreme. 
Pentru a reuși, am folosit in
tens fiecare clipă, am lucrat in 
schimburi prelungite."

Toader Dumitrașcu s-a anga
jat. totodată, să răspundă de ri
dicarea calificării a două ute
ciste : Lenuța Barbu și Elena 
Bot. El le explică fieca
re nou aparat, schemele elec
trice pe care fetele nu le-au în
tâlnit încă. Este un angajament

ANCHETA NOASTRĂ
dispozitive din seria celor 10 
prevăzute în angajament. 
Din informarea înain
tată Comitetului municipal ci
tăm : „în vederea realizării an
gajamentelor luate în cadrul ac
țiunii de semnare a Angajamen
tului Solemn, 300 de tineri care 
lucrează nemijlocit în produc
ție au realizat 8 400 ore muncă 
patriotică in sprijinul pro
ducției. timp necesar pentru 
confecționarea a 25 de mașini 
de tăiat oțel beton și a 42 de 
macarale de fereastră.“ Unul 
din cele mai de seamă obiec
tive înscrise în programul pe 
acest an a fost realizat cu 6 
luni mai devreme, aducind o 
economie de 500.000 lei. Dar, 
Constantin Bordeianu. Marian 
Fera. Dimitrie Giurgiu, Rudolf 
Jăger, Sabin Giurgiu. Zoltan 
Kovacs. Nicolae Popa și alți ti
neri pentru care declanșarea 
acțiunii de semnare a Angaja
mentului Solemn nu înseamnă 
doar o simplă iscălitură ci o 
demonstrație reală a capacității 
creatoare, a pasiunii și dăruirii 
lor profesionale, ne-au mai 
vorbit despre căminul a cărui 
construcție au terminat-o de 
curînd și despre cabana pentru 
odihnă și agrement pe care și-o 
construiesc la Sag.

„NE-AM ÎNDEPLINIT 
ANGAJAMENTUL 1“

în organizațiile U.T.C. de la 
întreprinderea mecanică navală 
din Galați discuțiile cu tinerii, 
in vederea semnării Angaja
mentului Solemn, se desfășoară 
sub semnul intensificării acti
vității politico-educative. al 
participării sporite la îndepli
nirea și depășirea sarcinilor e- 
conomice. Pină în prezent s-au 
purtat discuții cu aproape 400 
de țineri., „Acefste dialoguri, 
ronsideră„tovarășul Costel Pă- 
trașcu. secretarul comitetului 
U.T.C,. constituie prilejuri foar
te bune pentru analiza muncii 
fiecărui tînăr. în sprijinul unei 
înalte exigențe, uteciștii iși e- 
xaminează singuri propria acti
vitate și iși iau. totodată, anga
jamente care să asigure spori
rea contribuției lor la îndepli
nirea sarcinilor de organizație/ 

într-una din secțiile uzinei 
stăm de -vorbă cu tinerii elec
tricieni Mircea Popovici și Toa- 
der Dumitrașcu. Ei s-au anga
jat, împreună cu alți tineri, să

pe care și-l' îndeplinește cu 
mult simt de răspundere.
CUVINTUL DAT - RESPECTAT 

PRiN FAPTE
în secția montaj-final a în

treprinderii constructoare de 
tractoare din Brașov. uteciștii" 
din organizația 15. cu prilejul 
discuțiilor individuale in pre
gătirea semnării Angajamentu
lui Solemn, au făcut propuneri 
privind permanentizarea zilelor 
și decadelor record, datorită că
rora în momentul de față au 
fost montate în avans 900 de 
tractoare de cea mai bună ca
litate. Cinci uteciști din orga
nizație fac. prin sondai verifi
carea calității operațiilor de 
montaj, asigurînd evitarea ori
cărei surprize ulterioare și în
tărind. prin analiza făcută, spi
ritul de răspundere al monton- 
lor. lăcătușilor și electricieni
lor. 75 la sută din efectivul sec
ției constituind-o tinerii.

La nivelul secției s-a organi
zat o brigadă permanentă care, 
sub conducerea responsabilului 
cu resortul profesional științi
fic. se ocupă îndeaproape de 
fiecare nou încadrat, testind cu
noștințele sale profesionale, 
sfera sa de interese, pentru a-1 
îndruma de la început in acti
vitate.
TOȚI UTECIȘTII, ACELAȘI RITM

Răsfoiam de curînd caietul cu 
procesele verbale ale discuții
lor individuale purtate cu mem
brii organizației U.T.C. din a- 
telierul finisaj vopsitorie de la 
I.I.Ș. „8 Martie" din Piatra 
Neamț. Cei mai mulți dintre 
cei 28 de uteciști au făcut, fie
care. propuneri menite să con
tribuie la bunul mers al pro
ducției, la perfecționarea con
tinuă a muncii organizației 
U.T.C. Tovarășul Ion Barac. se
cretarul organizației de partid 
din atelier, apreciază astfel 
propunerile făcute : „Mai - fie
care din aceste propuneri, pe 
care noi le-am analizat împre
ună cu biroul organizației 
U.T.C., răspunde unor nevoi 
concrete ale producției și mun
cii educative, și important e ca 
acum întreaga organizație 
U.T.C. să treacă la înfăptuirea 
lor".

Stăm de vorbă cu cîțiva dintre 
autorii propunerilor, să le cu

noaștem mai îndeaproape pă
rerea. să analizăm ,. împreună 
stadiul în care se află rezolva
rea lor astăzi. De exemplu. Eu
gen Călin a propus un schimb 
de experiență cu secția simi
lară de la Combinatul de fibre 
sintetice din Săvinești unde ti
neri; ar putea lua cunoștință în 
direct cu diversitatea mai com
plexă a muncii într-o secție 
ce-și desfășoară activitatea pe 
una din cele mai mari platfor
me industriale ale țării. într-o 
unitate economică modernă 
dintr-o ramură de bază a eco
nomiei naționale. îl întreb așa
dar pe autorul propunerii în ce 
stadiu se află ea astăzi.

•„Eu am făcut numai propu
nerea..." Și de. înfăptuirea ei 
cine trebuie să se ocupe ?

Rolul unui utecist se reduce 
numai la a face propuneri, la a 
da sugestii, așteptind ca alt
cineva. să le ducă la bun sfir- 
șit ?! Sigur, dacă ar fi fost 
vorba despre propuneri ce de
pășeau competența sau respon
sabilitățile uteciștilor. am fi în
țeles răspunsul întrucîtva. Dar, 
pînă în momentul de față, ti- 
nărul respectiv nici nu știa câ 
biroul organizației U.T.C., cu 
sprijinul direct al secretarului 
comitetului U.T.C. pe între
prindere. tovarășul Mihai Bîr- 
liba. luase legătura cu colegii 
de la Săvinești — perfectind 
acțiunea pentru prima jumătate 
a lunii august. De transpunerea 
în practică a acestei propuneri 
s-a ocupat un alt utecist. Ma
ri?. Birlădeanu.

Așadar. iată două atitudini 
complet diferite despre ceea ce 
se intimplă cu propunerile care 
se fac în adunări, asuora răs
punderii față de înfăptuirea 
inițiativelor. Există și propu
neri. inițiative insuficient cu
noscute și înțelese de tineri. 
Iată, de exemplu. Gheorghe Ar
hip a ridicat în fața biroului 
organizației JJ.T.C. propria si
tuație : ..Sint schimbat — a 
sous el — de pe un aparat pe 
altul. Nu mai știu care mi-e lo
cul". Situația a fost analizata 
la fata locului si s-a constatat 
că lucrurile stăteau cu totul 
altfel. Practic, e vorba de o 
mai largă acțiune de policalifi
care a tinerilor pentru a putea 
interveni în orice situație ne 
oricare aparat din secție. Ni
meni nu a fost schimbat arr-- 
trar de la locul său de muncă, 
ci, prin rotație, fiecare tînăr a 
lucrat pe toate aparatele.

Desigur, nu acesta a fost 
fondul propunerilor și sugestii
lor tinerilor făcute în cadrul 
discuțiilor individuale, prilejul 
unor analize exigente și. tot
odată. al găsirii de noi căi pen
tru creșterea contribuției fiecă
ruia la realizarea sarcinilor. însă 
trebuie să ne preocupăm de re
medierea unor lipsuri cum sint 
cele de mai sus. in așa fel in
cit întregul colectiv de tineri să 
participe direct. în cunoștință 
de cauză, la aplicarea tuturor 
propunerilor care se fac.

CONSTANȚA TODEROTU 
ION DANCEA 
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Pe cel mai înalt catarg se 
înalță drapelul patriei în timp 
ce pionierii. reprezentanți ai 
purtătorilo-r cravatelor roșii din 
toate județele țării, cîntă Tri
colorul. Acest moment emoțio
nant a marcat deschiderea Fo
rumului național al pionierilor, 
marele sfat al copiilor Româ
niei socialiste. întruniți de a- 
ceastă dată, la a V-a ediție, la 
Galați, sub genericul „Creștem 
odată cu țara". în careu sinț 
prezenți 400 de pionieri delegați 
de forumurile județene, coman
danți, instructori și uteciști. in
vitați, cei ce s-au distins prin- 
tr-o activitate rodnică în ca
drul organizațiilor de pionieri. 
Forumul național, expresie a 
derrfocrației vieții pionierești, se 
întrunește și dezbate anual, po
trivit indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al partidului, problemele 
educației comuniste și pregăti
rii pentru muncă și viață a ce
lei mai tinere generații, reali
zează un larg schimb de expe
riență, între organizații, eviden
țiază noi repere pentru activi
tatea de viitor. Tocmai de a- 
ceea tabăra de vară a Forumu
lui național, constituită la gru
pul școlar al Combinatului si
derurgic din Galați, se prezintă 
cu un program deosebit de bo
gat.

în prima zi. după cereanonia- 
lul de deschidere. cei 18 co
mandanți ai detașamentelor for
mate în cadrul taberei și-au 
prezentat raportul, fiecare vor
bind cu emoție in numele a mii 
și zeci de mii de pionieri care 
s-au evidențiat în muncă și la 
învățătură, in acțiunile de pe 
șantierele pentru înfrumuseța
rea localităților. în educația 
comunistă, patriotică, la cercu
rile tehnico-aplicative etc. 
Participanții la actuala ediție 
s-au întilnit apoi cu tovarășul 
Constantin Boștină. președinte 
al Consiliului Național al Or
ganizației Pionierilor, și au as
cultat expunerea ..Modul cum 
s-a acționat pentru îndeplinirea 
indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul deschi
derii Forumului tineretului, a 
hotărîrilor celei de-a 3-a Con
ferințe Naționale a Organiza
ției Pionierilor ; sarcinile ce 
revin, consiliilor și comanda
mentelor pionierești pentru în
făptuirea documentelor Congre
sului educației politice și al cul
turii socialiste".

Vernisarea expoziției „Creș
tem odată cu tara", cuprinzînd 
peste două mii de obiecte rea
lizate în cadrul cercurilor teh- 
nico-aplicative din școli și de 
la casele pionierilor, a consti
tuit un alt moment de bilanț 
semnificativ pentru direcțiile 
formării tinerei generații în 
spiritul muncii, al construcției 
socialiste. Tot ieri s-a deschis 
olimpiada taberei, constînd în 
întreceri sportive și concursuri 
culturale de creație. Seara tir- 
ziu, la monumentul domnitoru
lui Al. Ioan Cuza de la grădina 
publică* din Galați, pionierii 
municipiului gazdă și oaspeții 
lor au participat la o amplă 
evocare a momentelor princi
pale din lupta poporului nos
tru de-a lungul veacurilor pen
tru propășirea țării.

în zilele următoare, pină pe 
8 august, reprezentanții, pionie
rilor din toate județele vor 
participa la numeroase dezbateri, 
temele puse in discuție fiind : 
forme și modalități folosite in

de către copii a 
partidului și statului

cunoașterea 
politicii „---- ------ .
nostru, pentru educarea comu
nistă. revoluționară a pionieri
lor și școlarilor ; educarea pa
triotică. dezvoltarea dragostei 
fată de patrie, partid și popor ; 
preocuparea comandamentelor 
și consiliilor pionierești pentru 
adîncirea democrației de orga
nizație. promovarea în condu
cere și creșterea rolului activi
tăților pionierești, al tuturor 
pionierilor in programarea, or
ganizarea. desfășurarea și con
ducerea întregii activități și 
altele.

Un loc important îl ocupă ac
țiunile specifice purtătorilor de 
cravate roșii cu tricolor : com
petiții sportive, spectacole cul- 
tural-artistice. întîlniri cu ac
tiviști de partid și de stat, cu 
fruntași in producție, vizite și 
evocări la muzee și monumente 
istorice, parada pionierească 
..trec detașamentele", focuri de 
tabără, o dimineață a muncii

patriotice, o excursie în Del
tă etc. Constructorii de la Șan
tierul naval din Galați pre
gătesc . _ ”
la forum un eveniment deose
bit : lansarea la apă, in pre
zența lor. a unui cargou denu
mit simbolic „Pionierul". Ziua de 
5 august este dedicată colaboră
rii dintre organizația pionierilor 
și U.T.C., in program fiind pre
văzute în acest sens multe ac
țiuni comune, dezbateri, spec
tacole ale elevilor, activități 
cultural-sportive. precum și 
primirea în organizația U.T.C. 
a unor pionieri care au împlinit 
zilele trecute 14 ani. 
zi memorabilă pentru 
organizații va culmina cu mo- 

solemn al înmînârii 
U.T.C. celor care 
clipe înainte erau

pentru participants

mentul 
carnetelor 
cu citeva 
pionieri.

Prima zi 
nieresc s-a 
impresionantă 
torte.

Această 
ambele

a marelui sfat pio- 
incheiat. după o 

retragere cu
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Respectarea termenelor
obiectiv principal în întrecerea 

tinerilor constructori
• Restante datorate abandonării... bunei experiențe • Gata la o dată... necunoscută • De la Sfintu 
Gheorghe la Rișno, și inapoi, un drum inutil pentru operații intermediare • Cine controlează... controlul 
de calitate

Fabrica de scule de filetat de 
pe platforma industrială a ora
șului Sf. Gheorghe. județul Co- 
vasna, trebuia dată in folosință 
la întreaga sa capacitate. Trus
tul 5 construcții Brașov a in- 
tirziat insă realizarea acestui 
obiectiv. întreprinderea de scule 
din Rișnov, județul Brașov, că
reia ii revine obligația de a 
pune in funcțiune fabrica, a 
reușit în perioada intirzierii 
amintite ca. paralel cu 
lucrări de construcție, 
teze înainte de termen 
destinate unei linii 
bricație. Au fost 
atunci de la Rișnc 
Gheorghe specialiști și muncitori 
cu experiență, precum și tineri 
absolvenți ai scolii profesionale 
de pe lingă întreprindere. Părea

un demaraj bun. o colaborare 
fructuoasă cu întreprinderea rî$- 
noveană. răspunzătoare de intra
rea in funcțiune a acestei noi 
capacități. Dar pentru cea de-a 
doua linie de fabricație zelul 
rișnovenilor a scăzut. La 21 iu
lie au sosit la Sfintu Gheorghe

ultimele 
să mon- 
utilajele 
de fa- 
de:așați

Pe șantierul Fabricii 

de scule de filetat 

din Sf. Gheorghe

Foto : O. PLECAN

ultimele mașini, urmînd ca în 
continuare, cu termene necu
noscute și fără angajamente 
ferme, să se înceapă și monta
rea celei de a treia linii pentru 
fabricarea sculelor.

Care sint insă rezultatele la 
capacitățile care ,au început să 
producă? La secția filiere, con
ducerea fabricii, prin persoana 
inginerului Arpad Abraham, ne 
spune: „Sînt greutăți în ceea ce 
privește formarea muncitorilor, 

mai mult, reperele sint 
-.bate in timpul operațiilor 

ia Rîșnov pentru a li se 
tratamentul termic. după 

care se reîntorc Ia Sf. Gheorghe 
unde 
nale.
avem 
mic".

De ce ? Pentru că, întreprin
derea „Independența" din Sibiu, 
care trebuia să livreze din luna 
aprilie cuptoarele necesare, nu 
și-a onorat sarcina. în aceeași 
situație. a£lînctu-se și o. altă . în
treprindere ’ furnizoare ^n Pra
hova. Mai 
cu privire la rolul controlu
lui tehnic 
răspunde 
lor. de 
realizează 1 
plan ? Se ( 
fabrica din Sfintu Gheorghe des
pre „inventarul de probleme", 
despre unele măsuri tehnologici

se execută operațiile fi- 
Aceasta pentru că nu 
secții de tratament ter-

sint dileme și.

: de calitate. Cine 
de calitatea piese- 
felul în care se 
fiecare operație din 
discută încă mult la

pentru îmbunătățirea calității 
produselor. S-a- ajuns la condu- , 
zia (!?!) că prima piesă’din fie
care lot trebuie prezentată con
trolului, lucru arhicunoscut, dai* . 
acest controlor nu are nici pre
gătirea necesară și nici aparatu- i.; 
ra de specialitate. Ședințele „de 
lucru" se țin lanț, dar nu de ele * 4 
este nevoie acum, nu aici se 
pot. rezolva problemele ștrin- ; 
gente ale producției! ’ -

Trebuie remarcat,- în acest 
context al Intrării in producție ; ‘ 
a noii capacități, faptul că ma^ ;■ 
joritatea celor care lucrează ? * 
aici sint tineri. Despre preocu- ' 
pările Comitetului orășenesc - - 
U.T.C. privind . acest nou con- 
tingent de muncitori ■ și tehni- ' ; 
cien'i, aflat la început de drum,. « 
l-am rugat să ne; vorbească pri- -
mul secretar, tovarășul Lăszlo 
Hontcz: -

— De-abia în săptămînă tre- . 
cută a fost constituită aici or- 
ganizația de tineret. Ea cuprin
de 150 de tineri, deocamdată. 1 
Pe lingă secretarul U.T.C. al în- ’ 
treprinderii. tovarășul Ion Găină, 
va veni aici periodic pentru a-1 ( 
ajuta in muncă și secretarul co
mitetului U.T.C. al întreprinde
rii învecinate. Sperăm Că ex
periența in muncă a 
dih acest 
integrarea 
veniți in 
filetat din

Pe lingă
tim însă că e necesar o mai res
ponsabilă îndrumare a muncii 
din partea activiștilor comitetu
lui U.T.C. al orașului Sf. Gheor
ghe, prin, acțiuni menite să ii 
ajute pe ’’tineri să înțeleagă im
portanța muncii pe care o efec
tuează. Antrenarea lor la cursuri 
de calificare, inițierea unor 
concursuri pe meserii, populari
zarea inițiativelor uteciste și K 
aplicarea lor vor conduce la ob
ținerea unor rezultate deosebite 
în muncă.

tinerilor 
ajuta la 
a noilor 

scule de

colectiv va 
mai rapidă 
fabrica de 
orașul nostru,
această „idee", soco-

ADINA VELEA

La Secția nr. 1 a S.M.A. Pe
retu. județul Teleorman, șase 
tractoare stau degeaba chiar și 
acum, in plină campanie. Nu 
pentru că ar fi stricate. Nu 
sînt mecanizatori suficienți, 
fapt pentru care organiza
ția U.T.C. din comună, con
ducerea C.A.P. și a S.M.A. 
au hotărit să-i deprindă cu vo
lanul tractorului pe mai mulți 
țărani cooperatori. De condus, 
aceștia știu acum să conducă 
tractorul, dar dacă se defectează 
ceva. încă nu se pricep cum să 
repare. Tocmai de aceea, chiar 
și in aceste condiții cind coo
peratorii țin să dea o mînă de 
ajutor, la Peretu se simte lipsa 
celor 6 mecanizatori. Iată insă 
un mecanizator localnic, care 
preferă să trăiască pe altă 
lume : Petrică Papură zis Petty! 
O precizare : astăzi e mecani
zator cu numele, deși a absol
vit școala profesională de me
canici agricoli, deși are practică 
la volan, pe ogor, deși s-a in
vestit destul in calificarea lui, 
deși cîndva era considerat un 
bun mecanic, capabil să găseas
că motorului orice hibă și s-o 
rezolve în timp scurt.

La începutul anului trecut. 
Petty (scris obligatoriu cu du
blu „t“ și cu „y") a găsit de 
cuviință să nu mai muncească. 
Are 24 de ani, un tată bătrîn, 
membru cooperator, care, în ur
ma refuzului fiului de a-și profe
sa meseria. îi plătește imputarea 
cheltuielilor de școlarizare, dar 
lui ii este pur și simplu lene. Și 
încă ceva : omul nostru (de 
fapt e al lui însuși) afirmă că 
la vîrsta asta, atît de frumoasă, 
vrea să-și trăiască tinerețea, ca 
nu cumva mai tîrziu să-i pară 
rău. Și-o trăiește făcînd pe .vo
iajorul fără treburi pe linia fe
rată Peretu — Roșiori de Vede, 
căscind uneori gura pe străzile 
Bucureștiului, ronțăind semințe 
pe cite o bancă din Alexandria, 
dormind buștean.la umbra cîte 
unui pom sau acostînd fete 
după chipul și asemănarea sa. 
pe care le aduce ..să înnopteze" 
în casa părintească. Din cind in 
cînd are totuși nevoie de bani, 
se angajează o săptămînă, cel 
mult o lună. Ultima oară se 
încadrase la I.M.M.R. Roșiori 
de Vede, ca sudor. plictișin- 
du-se însă de muncă înainte de

a-și cunoaște după nume tova
rășii de muncă.

Dar la Peretu mai sînt și alți 
pierde-vară, acum, cind cei 
peste 1 800 de țărani coo
peratori lucrează zi și noap
te în cimp, să nu se risipească 
nimic din recolta acestui an. 
Din recolta spre care vor în
tinde mina și acești falși „oa
meni ai noștri" '. Ion Nedelcu, 
23 de ani, calificat lăcătuș, 
muncește o lună pe unde apucă

satul- Tot satul muncește, mi
nus cei cîțiva invalizi in mora
litate. în solidaritate, în ceea ce 
se înțelege îndeobște prin spirit 
de „consătean", de „concetă
țean".

Primarul comunei Peretu, to
varășul Alexandru Martin, spu
ne: „încerc, ori de cite ori mâ 
întîlnesc prin sat cu acești ti
neri, să-i determin la o schim
bare a opticii, a atitudinii; să-i 
învățăm cum să fie oameni. Nu

S-or fi numărînd bobocii 
toamna, dar „domnișorii" 

satului trebuie puși la muncă 
chiar acum!

și stă șase luni pe „cuptorul" 
părintesc. Stelian Alexandru 
Sindili, 22 de ani, deși la fel de 
vinjos, la fel de „în putere", e 
vestit doar pentru „talentul" 
în acostarea de persoane. Ion 
Pătrana, 20 de ani, strungar ca
lificat în școala profesională, 
are goluri in activitatea pro
ductivă de ordinul lunilor de 
zile. Acum se află din nou a- 
casă, de mai multă vreme, eta- 
lîndu-și pletele . pe ulițele a; 
proape pustii ; aproape pustii, 
pentru că în aceste zile la Pe
retu au rămas în sat doar co
piii și bolnavii. Dorind citeva 
exemple de bolnavi rămași în 
sat (Mărturisesc că nu exclu
dem nici posibilitatea ca, sub 
pavăza certificatului medical 
să-i mai găsesc pe cite unii u- 
dindu-și zarzavaturile din gos
podăria personală) am aflat de 
la forurile locale că. într-ade- 
văr există cîțiva oameni cu 
diferite afecțiuni mai ușoare, 
dar și aceia au hotărit să fie 
în cimp. acolo undă se află tot

vor. Mai mult, chiar îți rid în 
nas. Ion Pătrana se tot plîn- 
gea că e bolnav. I-am propus a- 
tunci o muncă ușoară, să creas
că viermi de mătase, pentru 
gogoșile cărora ar fi primit o 
sumă importantă de bani. Mi-a 
răspuns că nu se degradează și 
că el e foarte bolnav în conti
nuare. în schimb, asta nu-1 o- 
prea să fie in același timp unul 
dintre cei mai buni fotbaliști 
din echipa comunei noastre, a- 
lergînd și transpirînd pe teren. 
Văzlndcă refuză cu încăpățânare 
să muncească, să pună umărul 
la efortul colectiv, nu doar pe 
terenul de fotbal, colegii de e- 
chipă l-au exclus din mijlocul 
lor. Desigur, ne preocupăm în 
continuare de acești tineri. îm
preună cu organizați^ U.T.C., 
chiar și cu familiile lor, cărora 
le este rușine cu asemenea pa- 
raziți. Totuși, dacă vor mai 
sfida multă vreme colectivul 
întregii comune, vom aplica le
gea pămîntului nostru : cui nu 
muncește, să nu i se dea să 
mănince 1

Am in carnet și alte nume. 
Elena Tiu, muncitoare la țesă- 
toria din Roșiori de Vede, Ion 
Vinătoru, și Dumitru Ghinfus, 
muncitori la întreprinderea de 
panouri electrice din Alexan
dria. absolvenți de liceu care, o 
vreme, preferaseră să trăiască 
din ce cîștigau familiile lor, aș
teptind o iluzorie pară, cit 
mai mare și cit mai mălăiață, 
sînt astăzi fruntași în producție, 
apreciați de tovarășii lor de 
muncă și de consăteni. Alții 
s-au reîntors pe ogor.

„S-a discutat mult cu ei, i-am 
avut permanent în atenția 
noastră, a organizației U.T.C.
— spiine tînărul maistru Dumi
tru Radu, de la S.M.A. Peretu. 
Personal, am avut prilejul să 
discut cu cițiva și după înca
drarea în cîmpul muncii. Parcă 
nici nu le venea sâ creadă că 
tocmai ei fuseseră certați cu 
legile societății noastre...".

Am trecut prin tarlalele coo
perativei agricole de producție 
Peretu. „în unele compartimen
te, în unele brigăzi — îmi spune 
Stefan Petcuță, secretarul comi
tetului comunal U.T.C. — se 
simte lipsa brațelor de muncă. 
Desigur, ne vom descurca, tre
buie să ne descurcăm, ne-am mal 
descurcat noi și altă dată, 
chiar în condiții mai grele, dar 
ce bine ar fi dacă...". Și din 
nou îmi vorbește despre cei 
care stau* cu brațele încrucișa
te, la umbră, ronțăind semințe 
și așteptînd să treacă vremea. 
Ștefan Petcuță ține să com
pleteze o idee a ^primarului. „Da
— zice — la toamnă le vom 
arăta plinea și-i vom întreba 
dacă le place cum arată. într-o 
ședință publică, a întregii su
flări a satului. Să ne dea so
coteală acolo, în fața părinților 
lor, in fața tuturor, ce-au făcut 
pentru plinea aceea, pentru a 
avea dreptul să guste din ea...".

Judecată pe merit, judecată 
dreaptă. Dar de ce abia la 
toamnă ?

DRAGOMIR HOROMNEA

Vorbește, il ascult, nu-mi pot 
ridica insă ochii spre el. privi- 
•rea stăruie pe stropii cafenii 
care fac și mai fascinantă albea
ța halatului, știu că sint pete 
de iod. acum citeva minute a 
ieșit din sala de operații, va in
tra din nou peste putină vre
me. prefer să îmi imaginez doar 
miracolul care se intimplă aco
lo și. dealtfel, ceea ce aud nu 
are decît întîmplător legătură 
cu el.

„...S-a aruncat într-un ba
zin care nu mai avea demult 
apă suficientă. Pusese pariu. — 
cu „miza" înainte — că nu pă
țește nimic. Odată consumat 
„prețul" curajului — o sticlă de 
șliboviță — și-a dat drumul. 
Dublă fractură de șold, hemo
ragie internă, comotie cerebrală. 
Am reușit să îl salvăm. Era da
toria noastră. Odată acordate 
primele îngrijiri, m-a anunțat o 
soră că mama pacientului ar 
dori să îmi vorbească. M-am ri
dicat. vă mărturisesc destul de 
anevoie, de pe patul din camera 
de gardă și am ieșit, iarăși e de 
datoria noastră, să îi comunic 
starea în care se găsește bolna
vul. M-a intimpinat o femeie cu 
vîrsta pină in patruzeci de ani, 
care îmi . propunea să fal
sific diagnosticul și certifica
tul medical. îneît să reiasă câ 
ceea ce i s-a întîmplat tînă- 
rului ar fi fost un accident de 
muncă. încerca să îmi strecoare 
în buzunarul halatului (din nou 
îmi rămin privirile ne stropii a- 
ceia de iod) un plic cu bani. 
Eram sleit de puteri, dar m-a 
indignat îndrăzneala acelei fe
mei și am hotărit să văd pînă 
unde merge. M-am interesat 
unde lucrează fiul și mi-a spus 
numele unei uzine cu tradiție, 
una dintre cele mai mari din 
Capitală, unde — asta este deja 
o simplă întîmplare — a lucrat 
și tatăl meu. „Cum să vorbim 
de accident, dacă- băiatul nu a 
fost, nu era la lucru?" „Cum nu 
era la lucru ? — îmi replică 
mama. Era îrt; schimbul trei ! 
Ndmai atît trebuie ca dumnea
voastră să nu spuneți că era 
beat" „Dar pentru ce aveți ne
voie de înscenarea aceasta, a- 
cum qă fiul e în afară de peri
col ?“ Ce. credeți că îmi răspun
de ? „Nu se știe dom’doctor, s-ar 
putea să rămînă infirm si a-

tunci ce să fac. să îl țin eu ? 
Mai bine să îl țină ăia !" I-am 
întors spatele și am. plecat.

Medicul s-a indepărtat ; între 
timp, pe ușa sălii de operații lu
necase incă o brancardă, de 
mina aceea a doctorului depin
dea poate viața omului așezat 
acolo, cele relatate înainte nu a- 
veau. am mai spus, decît în
tîmplător legătură cu toate aces
tea și totuși... Secvența care

multe sticle aliniate, etichetate 
de firme din import și golite de 
consumatori autohtoni, citeva pa
chete de cărți de joc, un remi, o 
cutie de table și un ursuleț pri
ponit pe două picioare, cu piep
tul de pîslă acoperit de inscrip
ții pe care, fie și pentru bietul 
ursuleț, nu le mai reproducem). 
El, de fapt, cu ce se ocupă ? în
treb, gîndindu-ma că după in
teriorul pe care îl vizitasem e

CÎND DRAGOSTEA 
PĂRINTEASCĂ îl AJUTĂ 

SĂ TRÎNDĂVEASCĂ!
— Radiografia unui „accident" de familie —

mi-a fost descrisă se petrecuse 
aici, la Spitalul de urgență.

Rădăcinile ei se aflau însă 
în altă parte. Pe șoseaua Giur
giului răspunde apelului lansat 
de sonerie o femeie tinără încă. 
Tovarășa Dinu este mama fos
tului accidentat, mai are un fe
cior în clasa a opta la o școală 
din apropiere, dumneaei nu lu
crează. se întreține din pensia 
pe care o primește de pe urma 
soțului și... „se descurcă așa cum 
poate...". Fiul cel mare nu a a- 
jutat-o niciodată : ..Ce să fac cu 
banii lui. mai curînd îi dau eu. 
că nu râmine aproape cu ni
mic la sfirșitul lunii". Pe ce 
cheltuiește ? „Mă rog. știți cum 
sînt băieții — imi zimbește com
plice. are un suris frumos, pă
cat că ascunde cu el asemenea 
„sugestii discrete" — aici. în 
casă are de toate, masă, dormit, 
haine, poftiți să vedeți (mă con
duce intr-o cameră spațioasă, 
mobilată confortabil, deschide 
ușile unui șifonier din care se 
văd aliniate citeva costume, se 
află aici și o etajeră cu cărți, 
mă apropii, citeva romane poli
țiste, niște broșuri, un minighid 
de orientare turistică și... multe.

destul de greu să-l asociez pe 
ocupantul său cu o anume ac
tivitate. „A lucrat la ..Grivița", 
acum îi caut ceva mai bun. a 
avut și un accident acolo, vă 
spun drept, dacă știam că se 
poate intimplă așa ceva, l-aș fi 
ținut acasă. Că tot are să reu
șească la facultate pină la 
urmă !“. De ciți ani candidează ? 
„De cinci ani, dar v-am spus, el 
a suferit un accident, nici nu 
pot să vă spun prin ce am tre
cut, acum că l-am văzut scăpat 
are sâ se apuce din nou de pre
gătire. Vrea să dea tot la me
dicină. are în el talent pentru 
meseria asta și pe urmă — ce 
să vă spun ? — e și mai bănoa
să ca altele, că fiecare om. cînd 
e bolnav. scoate plicul cu 
bani...".

Nu mai rezist : „Dumneavoas
tră l-ați scos într-o anumită o- 
cazie și ati fost refuzată !". In 
citeva clipe asist la o modificare 
de atitudine, care probează un 
exercițiu îndelungat : „Pentru 
asta ați venit ? Dar știți cum 
e o mamă 1 Cînd e viața copi
lului ei în joc. își vinde și su
fletul !" „Dumneavoastră nu 
pentru viața copilului ati încer

cat să intervenit! — reușesc să 
strecor o replică in șuvoiul de 
vorbe. Ati vrut să fie falsificat 
un diagnostic I".

Categoric, e foarte greu s-o 
descumpănească cineva : „Nu-i 
așa ! Am vrut să îl liniștesc pe 
Victor I Acum nu mai con
tează — răsuflă, hotărîtă să 
curme un dialog care n-o 
avantaja —acum, bine că e bă
iatul sănătos, nu mai am nici o 
pretenție de la nimeni".

Se aud pași, pătrunde un bă- 
iețandru ciufulit ,.e cel mic" îl 
prezintă Consuela Dinu, apoi că
tre noul venit : „dînsa a venit 
pentru accidentul lui Victoraș..." 
„Pentru ăsta de acum, cu bă
taia ?" se ațintesc spre mamă 
doi ochi incărcați de curiozitate. 
„A, știți — revine gazda mea 
după ce fulgeră spre mezin ci
teva căutături înfuriate — cînd 
se prinde necazul de capul omu
lui... ! Victor a fost Ia o petre
cere cu cîțiva prieteni, cine știe 
cum s-au înfierbintat si au a- 
vut un schimb de cuvinte. Dar 
nu. nimic grav ! Citeva vinătăi. 
aș?-s tinerii ăștia !“

Așa să fie ? ! Poate doar cei 
lăsați fără control și învățați să 
trăiască ușor, deprinși să amine 
răspunderea pentru ce fac sau 
să nu facă nimic, tocmai pentru 
că are cine să le subvenționeze 
statul degeaba !

Nu am intrat în toate amă
nuntele. Nu am încercat să a- 
flăm cum „se descurcă" mama 
cu doi feciori care nu muncesc, 
unul pentru că nu a isprăvit 
școala, iar altul pentru că isnră- 
vind-0 a optat pentru o ..rela
xare" pe termen nedeterminat.

Desnre Victor Dinu, feciorul 
„ghinionist", despre modul în 
care „se descurcă" el deocamda
tă. nu se poate spune nimic 
bun. ..Ajutorul" pe care îl pri
mește pentru a persevera într-o 
asemenea formulă de existentă 
urmează — nu e nevoie de cine 
știe ce simt al previziunii, ci de 
un dram de luciditate, pentru a 
ști aceasta — să se întoarcă 
peste foarte puțin timo împotri
va lui. Poate că pînă atunci fa
milia nu-i maj ..ocrotește" vîrsta 
care se consumă în gol. ci îl în
toarce cu fata spre realitate.,
SOFIA SCORȚARU-PAUN



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 3 MIERCURI 28 IULIE 197&
■■ ■

VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU ÎN R. P. BULGARIA
•t £

Y Sosirea la Vama Dineu oferit de tovarășul Todor Jivkov în cinstea tovarășului
(Urmare din pag. I)

I

Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov se îmbrățișează cu căl
dură. . '

La aeroport se afla tovarășul 
Emil Bobu, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar 
at C.C. al P.C.R.. vicepreședinte 
al Consiliului de Stat aflat la 
odihnă în R. P. Bulgaria.

Era prezent ambasadorul 
României la Sofia. Trofin Si- 
medrea.

Un grup de fete în costume- 
naționale oferă înalților oaspeți 
români frumoase buchete de 
flori.

După intonarea imnurilor de 
stat ale României și Bulgărit:, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu si 
Todor Jivkov au trecut in re
vistă garda de onoare aliniaiă 
pe aeroport.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
fi tovarășei Elena Ceaușescu le 
sînt prezentate persoanele ofi
ciale bulgare aflate pe aero
port : Boris Velcev. membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.C. Bulgar, Ivan Mihailov, 
membru al Biroului Politic >1 
C.C. al P.C. Bulgar. Petar Tan- 
cev, prim-vicepreședinte a! 
Consiliului de Stat al R.P. Bul
garia, Todor Stoicev. membrU 
supleant al Biroului Poli::c. 
prim-secretar al Comitetului 
județean de partid Varna. Og
nian Doinov, secretar al C.C. ai 
P.C. Bulgar, și alte persoer.e o- 
ficjale, împreună cu soțiile.

Numeroși oameni ai muncii 
din Varna, între care grupuri 
de tineri muncitori in sa’ope.e 
albastre, prezenți pe aeroport.

siflutură stegulețe române 
bulgare, scandează ..Drujba. 
mir" — ..Prietenie, pace !" „Ve
cina drujba „Veșnică priete
nie I".

Cei doi conducători de partid 
și de stat primesc defilarea 
gărzii de onoare.

După ceremonia de la aero
port, tovarășii Nicolae Ceaușescu 

• și Todor Jivkov iau Ioc intr-o 
mașină deschisă escortată de o 
gardă de motocicliști. Coloana 
oficială se îndreaptă spre EIux:- 
novgrad. reședința rezervată 
oaspeților români. Sînt străbă
tute marile bulevarde ale ora
șului. împodobite cu drapele si 
portretele Tovarășilor Nicolae 
Ctaușescu șă Todor Jivkov. cu 
urările ..Slava P.C.R.- ^Trăias
că prietenia român o-bulgara I-. 
..Sahit frățesc poporului români*. 
Zeci de mii de locuitor, salută 
<-□ d-.o-ebită căldură pe tovarâ- 
ș:: Nicolae Ceauv«<u s. Tc<kr 
Jivkov. m*at:or.eaxă indehmg.

Coloana oficială se oprește in 
piața centrală a < 
un grup de tineri 
naționale oferă 
Nicolae Ceausesc» 
biceiului. jmne se 
ț.

Marți seara, primul secretar 
al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.P. Bulgaria, tovarășul Todor 
Jivkov. a oferit un dineu in 
cinstea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al 
P.C.R.. președintele Republicii 
Socialiste România, și a tova
rășe: Elena Ceaușescu.

TOASTUL TOVARĂȘULUI TOASTUL TOVARĂȘULUI
TODOR JIVKOV

Nicolae Ceausescu și a tovarășei Elena Ceaușescu
membru al Comitetului 

Executiv, secretar al 
vicepreședinte

La dineu au participat, din. 
partea română, tovarășii Emil 
Bobu. 
Politic
C.C. al P.C.R.. ___ _____
al Consiliului de Stat, care se 
află la odihnă în. R.P. Bulgaria. 
Stefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 

P.C.R.. Nicu Ceaușescu, mem
bru al Biroului C.C. al U.T.C., 
precum și celelalte persoane 
oficiale care îl însoțesc pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu în 
vizita de prietenie, iar din par
tea bulgară, 
Velcev.
Politic.

tovarășii Boris 
membru al Biroului 
secretar al C.C. ai

Dezvoltarea relațiilor dintre 
țările noastre frățești creează 
posibilități pentru o colaborare 
sîrinsâ intre ele și pe plan in
ternațional. A trecut un an de 
la Conferința de la Helsinki și 
apreciem cu satisfacție eă s-au 
obținut rezultate bune, deși mai 
sini obstacole pe această cale. 
Dar trebuie să facem totul ea 
să infăptuim rele stabilite la 
Helsinki. Acest proces este 
ireversibil și sintem convinși 
ei va rontinua, că țările socia
liste. in frunte eo Uniunea So
vietică. mișcarea romunistă in
ternațională. forțele progresiste 
din întreaga lume vor adu re o 
contribuție tot raai mare.

Partidul Comunist Bulgar 
apreciază in mod pozitiv Con
ferința partidelor romaniste și 
muncitorești din Europa, rare a 
ai ut loc. recent, la Berlin și 
care a a\ut o importanță deo
sebită pentru întărirea păcii și 
as><urarea progresului social-

împreună cu dumneavoastră 
am iocepot astăzi convorbirile 
și ne-am înțeles să Ie continuăm 
miine. Doresc msă să exprim 
satisfacția pentru convorbirile 
de astăzi care au decurs fruc
tuos. Convorbirile de miine vor 
fi. de asemenea, fructuoase.

As dori să vâ propun să vizi
tați o serie de obiective aiei. la 
Varna și in împrejurimi. Știu 
insă eă tovarășul Ceausescu 
este foarte ocupat și că aseme
nea artrani le vom înfăptui in 
viitor.

Salutind încă o dată pe oaspe
ții noștri draci vă propun sâ 
ridicăm un toast pentru poporul 
frate român, pentru înflorirea 
sa continuă, pentru prietenia 
dintre cele două popoare și 
partide, pentru oaspeții noștri 
scumpi, pentru secretarul gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru 
oaspetele nostru scump, tovarășa 
Elena Ceaușescu. pentru fiul lor, 
tovarășul Nicu Ceaușescu, pen
tru toti cei prezenți aici, prie
teni m tovarăși români, in sănă
tatea dumneavoastră ! (Aplauze). 

P.C.B.. Ivan Mihailov, membru 
al Biroului Politic. Petar Tan- 
cev. prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Stat. Todor 
Stoicev. membru supleant al 
Biroului Politic, prim-secretar 
al Comitetului județean de 
partid Varna. Ognian Doinov, 
secretar al C.C. al P.C.B.,

NICOLAE CEAUȘESCU
Dragă tovarășe Todor Jivkov, 
Dragi tovarăși și prieteni 

bulgari,
vă
ee

de

Aș dori să încep prin a 
mulțumi pentru invitația 
mi-ați adresat-o de a face 
ceasta vizită prietenească și 
odihnă in Bulgaria prietenă.

Este adevărat câ intilnirile 
noastre au devenit tradiționale 
și câ fiecare intilnire. convorbi
rile pe care le avem contribuie 
la dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și colaborare intre partide
le și popoarele noastre.

Dar av puica spune eă, de 
fapt, ele nu fac decit să continue 
relațiile tradiționale, străvechi 
dinire popoarele noastre. Anul 
viitor vom sărbători, și unii si 
alții, un moment important in 
istoria popoarelor noastre. In 
perioada dominației otomane, 
popoarele noastre au conlucrat 
foarte strins s-an intrajutorat 
in lupta pentru eliberare națio
nală ci socială. Iată de ce noi. 
comuniștii și secretarii generali 
ai partidelor comuniste din ță
rile noastre, nu putem să nu 
continuăm aceste tradiții, să nu 
asigurăm dezvoltarea prieteniei 
si colaborării continue intre 
partidele și popoarele noastre in 
noile condiții ale construcției so
cietății socialiste.

în convorbirile pe care le-am 
inceput astăzi, am discutat des
pre colaborarea dintre țările 
noastre și am constatat, cu de
plină satisfacție, cursul ascen
dent al acestor relații in multe 
dGmenii de activitate. Convorbi
rile și intilnirile la diferite ni
veluri. dintre reprezentanții ță
rilor noastre, dintre diferite 
delegații contribuie in mod sub
stanțial la identificarea dc noi 
domenii de colaborare, la extin
dere?. relațiilor in toate sectoa
rele de activitate, 
consider că. 
ritul acestor ___ __
nale dintre secretarii generali 
ai partidelor noastre, trebuie ca 
la toate nivelele să intensifi
căm contactele și schimburile de 
delegații, inclusiv schimburile

Iată de ce 
tocmai în spi- 

întîlniri tradițio-

Giagarov. vicepre- 
Consiliului de Stat,

Gheorghi 
ședințe al------------- — -------
Ludmila Jivkova, președintele 
Comitetului de Artă și Cultură, . 
și alte persoane oficiale.

Au fost, intonate imnurile de 
stat ale celor două țări.

In. timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 

intre oamenii muncii din țările 
noastre. Sintem vecini, am dus 
multe lupte împreună, făurim 
socialismul, construim societa
tea socialistă — dumneavoastră, 
societatea socialistă dezvoltată, 
noi. societatea socialistă multi
lateral dezvoltată — și este ne
cesar să conlucrăm tot mai 
strins, și constructorii socialis
mului din țările noastre să con
lucreze strins in toate domeni
ile. Acesta este, dealtfel, sensul 
întâlnirilor noastre, a! discuțiilor 
noastre și ele corespund intere
selor celor două partide și po
poare. cauzei socialismului in 
general, a creșterii prestigiului 
socialismului in lume.

Intr-adevăr, am conlucrat 
strins la reușita Conferinței de 
la Helsinki. Dar trebuie să ac
ționăm tot mai strins. împreună 
cu toate țările socialiste, cu toa
te popoarele europene, pentru 
a realiza in viață ceea ce am 
semnat ia Helsinki. Așa 
trebuie să acționăm tot 
strins pentru a îmbunătăți 
dezvolta colaborarea in 
câni, parte inseparabilă a secu
rității în Europa.

Și noi apreciem rezultatele 
obținute la Conferința partide
lor comuniste și muncitorești 
din Europa. Această conferință 
a deschis o perspectivă nouă 
pentru dezvoltarea colaborării 
dintre partidele comuniste și 
muncitorești europene, pentru 
afirmarea unei unități bazate 
pe marxism-leninism și pe ne
plina egalitate în drepturi, a 
afirmat cu putere forța comu
niștilor din fiecare tară, făp
tui că unitatea dintre comu
niști este nemijlocit legată 
de afirmarea comuniștilor r-a 
forțe politice care apără cu con 
secvență interesele popoarelor 
lor de dezvoltare liberă, inde
pendentă, de bunăstare si feri
cire. Tocmai aceasta a făcut ca 
conferința să dea o puternică 
lovitură născocirilor cercurilor 
reacționare din lume și, de fapt, 
să ducă la o creștere a influen
ței și prestigiului partidelor co
muniste.

cum 
mai 
și a 
Bal-

cordială, 
tovarășii 
Nicolae 
toasturi.

de caldă prieteniei 
Todor Jivkov țu 

Ceaușescu au rostit

★
în cadrul dineului, un grup 

de artiști bulgari au prezentat 
un frumos program de cîntece 
și dansuri.

Eu aș dori să remarc cu sa
tisfacție colaborarea bună dintre 
partidele și popoarele noastre și 
Pe plan internațional, să exprim 
speranța că și în viitor vom 
extinde această conlucrare, vom 
dezvolta relațiile și cu celelalte 
țări socialiste, cu toate forțele 
antiimperialiste. pentru a asigu
ra triumful politicii de pace si 
colaborare, de instaurare a noii 
ordini economice internaționale, 
de făurire a unei lumi mai 
drepte și mai bune pe planeta 
noastră.

Dar, desigur, tovarăși, noi tre
buie sa ne străduim să obținem 
rezultate cit mai hune în con
strucția socialismului din țărilt 
noastre. Ne bucură rezultatele 
obținute 
bulgar, i 
țiului, ; 
•Jivkov. 
tot mai i 
gramului adoptat la Congre
sul al XI-lea al P.C.B. Și Româ
nia a obținut realizări în făuri
rea societății socialiste multila
teral dezvoltate, a hotărîrilor 
celui de-a! XI-lea Congres al 
partidului și aș dori să exprim 
convingerea că întâlnirile noas
tre. conlucrările dintre partidele 
și popoarele noastre vor ajută 
la înfăptuirea cu succes a hotă- 
ririlor partidelor noastre, vor 
contribui Ia dezvoltarea cola
borării cu celelalte țări socia
liste. la cauza socialismului, a 
păcii și colaborării internațio
nale.

Cu această convingere, doresc 
să ridic paharul și să urez po
porului prieten bulgar succese 
tot mai mari în înfăptuirea so
cietății socialiste dezvoltate, să 
urez multă sănătate și putere 
dp muncă tovarășului și priete
nului meu Todor Jivkov și, de
sigur. președintelui Comitetului 
de artă și cultură și fiicei tova
rășului Todor Jivkov, tovarășa 
Ludmila Jivkova, să vă urez 
dumneavoastră, dragi prieteni 
și tovarăși bulgari, succese in 
întreaga activitate, multă sănă
tate și fericire ! (Aplauze).

de poporul prieten 
sub conducerea parii- 
a tovarășului Todor 
și vă urăm succese 
mari in realizarea pro- 

i adoptat la

f PE FRONTUL RECOLTEI
A

Județul Vrancea
a încheiat

PROFESIA CA VARIANTĂ

GRIUL LEGUMELE, IRIGAȚIILE
în județul Vaslui secerișul grialm s-a AeritaBMt MK 

sfirsitul lunii, iar acum se află ia rbxâ ărsitssve. 2 
> combine din cel mai mare griaar al Ura. Bripa wi 

sat, aici, pentru a sprijini caniM- * -• •---- •* ?’ 1
recolta a fost culeasă de pe mai bâe de 3* u —~-ă 
fețe. Prezenți pe ogoarele vaslaieae aa i—n»r— a arae ne 
o puternică concentrare de forte Munt fi meraoara peacrw 
grăbirea ritmului de seceriș.
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Comuna Muntenii de Jos- 
Aici sînt două unități coope
ratiste cu peste 800 ba cu gr.u. 
Din acestea, 520 ha aparțin co
operativei agricole din satul 
Mînjești. Combinele au ir.trat 
în lanuri pe data de 20 iu.ie. 
De pe parcelele Lac. Orzâr.e. 
Salcia, Puțul Sec. griul din ao- 
iul Dacia a fost recoltat de pe 
mai bine de 200 ha. Pre^c - 
tele Anghel Ghîga. râipunoe 
unei mici nedumeriri dm par
ii a noastră: ..Numele parcele
lor? înainte aveau desunaț.a 
din titulatură. Dar le-am €->• - 
cat. defrișat, fertilizat pentru a 
le da o folosință mai bună. N - 

‘ î, cea mai 
cultură, dar acum 

ajunși și aici. L-.tr- 
recoltat. toți ce- 

bucură de dâ-- 
.L±.zi. modelaj de 

lor bătucite.
Gloria, mi suite

ne gindeam la griu, 
prețioasă 
iafâ-ne 
adevăr, la 
prezenți se 
nici» pămintului. ... ----
miinile lor bătucr e. Tr-: 
combine Gloria, minuite de 
Viorel Sirbu. Constantin Arse
nic și Viorel Chiriac. depâ^sc 
ritmic normele de lucru. K- - 
cordurile lor nu pot fi compa
rate cu cele din ctmpte. Griul 
se cultivă aici pe coaste ae 
deal, viteza de înaintare e-te 
mai mică, atenția mai încor
dată. Dar tehnologia este si 
aici tot in flux neîntrerupt : :n 
urma combinelor 2 prese 
tîrișuri eliberează parcela

cu 
de 

paie, apoi se ară și se seamă
nă. Boabele de gnu smt pre
luate din mers de 4 autocami
oane și 2 remorci duble. Si to
tuși, gospodarii din Mînjești r.u 
sini mulțumiți de viteza cu 
care se eliberează pămmtuî de 
grîu pentru a doua cultura. 
Sînt doar două prese de balo
tat paie, insuficiente pentru a 
tine „pasul" combinelor. De a- 
semenea. rutieriștii Mircea Că
rare și Gh. Hobincu ne ^pun 
că la cele 3—4 curse zilnice 
s-ar mai putea adăuga una- 
două, dacă la baza de recepție 
timpul de staționare, citeodata 
două ore, ar fi scurtat.

UN S.M.A. NU 
RĂSPUNDE PROMPT

SOLICITĂRILOR
Cea de a doua unitate este

C.A.P. Munteni. Și aici ritmul

de coooerai«r. _J* 
Lta-i re. » 5? «'

Tor.tă
a petri !•

&* b 
râ s

£

aă

a

GRĂDINA DE LEGUME,
UN SECTOR

DE MUNCĂ EFICIENT 
PENTRU BRIGĂZILE

DE TINERET
mu** 

nai U.T.C. Mucterd: de Jos. to
varășul Vasile Pilă, ne spune : 
..La comandantenrul pentru agri
culturi există un punct aparte 
al planificărilor : brigăzile de 
tineret. Peste 150 de uteciști — 
din care multi sin* elevi in va
canță. participă zilnic la efec
tuarea unor lucrări prioritare. 
Azi. spre exemplu, brigăzile de 
tineret au fost repartizate la 
grădina de legume unde execu
tă a treia prașilâ manuală la 
morcovi și tomate. Tot ei au 
întreținut in acord global, și 
cultura de sfeclă de zahăr. Re
marcăm aici o acțiune de mare 
eficiență. Din lipsa precipitații
lor. grădina de legume de la 
Băcăuani, sat aparținător de 
Muntenii de Jos. era în pericol 
de a fi compromisă. Peste 40 
de tineri au dus mina pe caz
male și lopeți pentru a săpa 
brazde de irigații. Acum plan
tele primesc apă din.-belșug.

Surprindem activitatea și din 
alte sectoare. In solarul și pe 
cele 25 ha cu legume — ardei, 
tomate, varză, ceapă și usturoi 
— de la cooperativa Mînjești,

Sec
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AT-

FUNCȚIONAREA
NEÎNTRERUPTA

A IRIGAȚIILOR -
O CONDTflE 

HOTĂRÂTOARE
PENTRU RECOLTA
DE LA TOAMNA

Duxsâ ce in eu 
knu — 3S iulie - 
goarek>r din judi 
ad raporta: încheierea

dezi>I 
trteoci 
Constants

fjIuL sâptămina orezentâ con- 
eeoTrează eforturile la efecua- 

ceicrLake lucrări de sezon. 
din care cu prioritate se evi
dențiază irigarea culturilor, in 
marele sistem Cazasu apa este 
pulsată in canale zi și noapte, 
asigurindu-se un front larg de 
lucru motopompelor și asper- 
soarelor. Sc udă culturile de 
toamnă semănate in primăvară 
și mai ales a doua cultură după 
secerișul cerealelor. Lipsa pre
cipitațiilor. cit și temperaturile 
ridicate au detexTninat apariția 
unor deficite de umiditate de 
pină la 1 000 metri cubi La 
hectar. în sistemele Murfatlar. 
23 August. Topraisar și altele, 
munca la irigații este organiza
tă in două schimburi. Cu toate 
acestea, pe alocuri nu se rea
lizează în întregime suprafețele 
programate pentru udări, deoa
rece in unele unități agricole 
se manifestă o slabă - coordo
nare a activității nu este ur
mărită eficient folosirea la în
treaga capacitate, zi și noapte, 
a utilajelor și instalațiilor e- 
xistente. Trebuie remarcat în 
acest efort pentru irigarea unor 
suprafețe cît mai mari două 
valoroase inițiative : devansa
rea punerii în funcțiune a unor 
sisteme de către Trustul de 
îmbunătățiri funciare — Con
stanța. cît și preocuparea uni
tăților — mai ales din nordul 
județului— care au primit su
prafețe recent amenajate, pen-
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Tu<U.

im. iubite tovarășe 
Ceaușescu — se spune 

' >zrimâ — câ ritmul de 
- ne rare i-2m realizat in 

surenor perioade- 
• r 3 .-. -_~x»ar?. fiind o conse- 

gsatt dfereccă a aplicării și res- 
?■ : r- . ir.tocmai a indicațiilor 
r—-r.--<-oa-'.ră de a efectua

cuoooaBi&ent cu recoltarea, lu- 
rr*.- le pe eliberare a terenului, 
irursr. șc insămințări.

-pcrefințăm. stimate to- 
varărfe secretar general, că și 
: - j— Ma- toata

Ie ee se impun pentru 
■raaBiaea temeinică a campa- 
ziet âe laanmă. astfel ca lucră- 
r Ie a - sâ se desfășoare

• ~ ti 3ttirt. e?.-
— r_oc c de producție,
3- z -. bune pe

car* sperăm să Ie obținem în 
v- si >?m. ~j?.urâ. la

-1 ,r. I-t £ jmi-
cuBobL să ae workn contribu-

tea Rwâffitex soeăariste-

Badea Jean a împlinit recent 
f>atru ani — socotiți zi cu zi, 
ună cu lună, muncă efectivă — 

de cind lucrează ca inginer teh
nolog la Combinatul de îngră
șăminte chimice din Slobozia, 
întâmplător, micul jubileu 
incide și cu împlinirea 
de 28 de ani. L-am 
tocmai in această zi, i 
schimbului de prinz. 
care a urmat n-a avut ____
festiv in ea. Poate de aceea a și 
încercat o eschivă : „Cred că 
nu sînt cel mai îndreptățit erou 
de reportaj. Avem în combinat 
oameni harnici, minunați, cu 
vechime serioasă în producție". 
■Și, totuși. „Biografia mea este 
cit se poate de lineară : liceu, 
facultate, producție — non stop 
— fără nici cea mai mică între
rupere". Și, totuși. Cum a fost 
cel dinții contact cu producția ? 
„Printr-o surpriză. Nu știam că 
o să ajung să lucrez în amo
niac. Proiectul meu de diplomă 
— „Studiul macrocinetic al pro
cesului de obținere a bicroma- 
tului de potasiu", cotat cu 9 — 
mi-a devenit prea repede o a- 
mintire frumoasă. în amoniac, 
alte probleme, altă specializare". 
Și ? „Și-a trebuit să învăț, să 
mă specializez. Nu-i mai puțin 
adevărat că întreprinderea m-a 
trimis cîteva luni la Craiova. 
Acolo, la Ișalnița, am deprins 
practic meseria. La noi, la Slo-

__ co- 
I virstei 
cunoscut 
in pauz.a 
Discuția 

nimic

bozia, combinatul era încă în 
construcție. Am început”ca bă-' 
trînii tu experiență, de la te
melie; numai că noi, tinerii fă
ră experiență, ne-am 
am crescut — cum se 
odată cu fabrica. Mare 
să te formezi odată cu 
Și să întîlnești și niște

format. 
zice — 

lucru 
fabrica, 
oameni

REPORTAJ
care să-ți dea mină liberă. Că 
nouă ni s-a dat mină liberă; nu 
să facem cine știe ce nechibzu- 
ință, departe acest gînd, ci să 
învățăm cit mai bine, șă ne 
afirmăm. In această privință, 
toți cei tineri avem să-i mulțu
mim inginerului șef Dobrin Mii- 
tiade pentru ceva“. Face o scur
tă pauză, cit să înțeleagă că 
nu mai poate abate discuția, 
meditează și conchide : „Daca 
m-am atașat de instalație, stu- 
diind-o cîte 15—16 ore pe zi, eu 
dînsului îi mulțumesc".

Spuneți-mi, tovarășe inginer, 
ce-ați ciștigat dumneavoastră in 
cei patru ani de producție ? 
Vorba se dschide amplu și 
grav, cuvintele capătă ton de 
destăinuire. „Ce-am cîștigat eu 
în patru . ani ? Multe, 
multe. Pe scurt, esențial 
bind, în acești patru ani 
ciștigat o mare încredere

Subredacțiile județene

foarte 
vor- 
am 
în

ovmir M.UI.W 
ȘTEFAN DOKGOȘAN

Secerișul griului, oameni și fapte, n «■••••- ------  -
Fota : GHEORGHE CL CU

transmit
SĂLAJ

..Tineretul, stavilă în calea ri
sipei de energie sub orice for
mă*. este inițiativa lansată de 
uteciștii de la Remiza C.F.R. 
Jibou și Autobaza Jibou prin 
care, numai în. această lună, ei 
au economisit 45 tone de com
bustibil conventional. (Mihai 
Molnar).

CONSTANTA
Pină la 1 august, orașul Con

stanța va fi gazda popularelor 
..Serbări ale. mării", manifesta
re devenită, prin, tradiție, o a- 
devârată sărbătoare a tinereții. 
La această a VII-a ediție a 
..Serbărilor mării" participă ar- 

ai teatrelor constănțene, a- 
materi care activează în. cadrul 
căminelor culturale, în forma- 

artistice ale elevilor ș.a. Pe 
întreaga perioadă de desfășura
re. ..Serbările mării" includ în 
program cintece populare, spec- 
•az-v.e muzicale, teatrale și fol
clorice. expuneri. dezbateri. 
- ~m?z:oane etc. (Lucian Cris- 
tea>.

făcut prin întâlnirea celor 300 de 
tineri de’ la Combinatul petro
chimic Brazi și întreprinderea 
..Sticla Prahovei“-Ploiești, cu 
reprezentanți ai muzeului de 
istorie al județului pe tema : 
Atestarea documentară a Pra
hovei. Totodată. în cadrul mari
lor întreprinderi din Ploiești, 
Cimpina. Sinaia, Plopeni a fost 
declanșată faza de masă a con
cursului „Cine știe, cîștigă" cu 
tema : Pe urmele insurecției ar
mate în Prahova". (Elena Mi- 
hăilă).

PRAHOVA
Inaugurarea ciclului de 

lîural educative ..Sin- 
sa tu acestui pămuit" s-a

ac-

BISTRIJA-NÂSĂUD
Pe cele doua șantiere de 

muncă patriotică de Ja I.J.C.M. 
și Grupul școlar I.U.LM.C.R. din 
Blstrița-Năsăud. peste 80 de ti
neri efectuează zilnic lucrări de 
încărcat, descărcat, transport de 
materiale de construcție asigu
rând, astfel, buna aprovizionare 
a principalelor puncte de lucru. 
Săptămînal se realizează lucrări 
ce depășesc suma de 5 000 lei. 
în fruntea acestei acțiuni se 
află elevii de la Liceul electro
tehnic din Bistrița. De aseme
nea. la construcția grupului șco
lar I.U.LM.C.R. un număr de 50 
de elevi, viitori beneficiari, 
contribuie zilnic prin munca lor 
la darea în folosință a obiecti
vului înainte de termen. (Radu 
Bilegan).

mine, am. învățat ce înseamnă 
curajul. Nu, nu curajul de dra
gul curajului, ci curajul aceia 
care înseamnă să gindești de 
zece ori și să faci o dată. Și 
pentru totul, gînd și acțiune, să 
ai la dispoziție cîteva fracțiuni 
de secundă, cel mult o seatn.- 
da-două". Puteți să-mi dați un 
exemplu ? „Da. Din păcate, ori 
mai exact din fericire, un sin
gur exemplu pot să vă dau — 
și el s-a petrecut mai demult. 
Eram în schimbul II, spre Sfîr- 
șit, la nouă și jumătate seara. 
Pe neașteptate, am avut o în
trerupere de curent. Sînt foarte 
Fericuloase căderile de curent.
ți stau mașinile. Energie nu 

mai aveam, doar ceva abur, tn 
lucru — patru turbine; abur — 
doar pentru două. Riscam să se 
prăjească țevile de la instalația 
de răcire a cazanului de abur. 
O astfel de prăji re înseamnă 
de-a dreptul o catastrofă. Ei, 
spuneți dumneavoastră, acum, 
pe care turbine le oprim, și.pe 
care ie lăsăm să funcționeze, ca 
să evităm catastrofa ? în aștfol 
de momente trebuie să gîndețti 
rapid, să acționezi urgent, tn- 
tr-o fracțiune de secundă ai 
toată meseria concentrată în 
minte, ca într-o cartelă de cal
culator electronic. Și decizi. 
Este, ca să zic așa, un fler care 
te îndeamnă s-o Iași în func
țiune'pe cea de care e absolută 
nevoie. Peste o jumătate de 
ceas, cind s-a făcut lumină — 
la propriu și la figurat — s-a 
.constatat că am avut dreptate 
în decizie".

De data aceasta, pauza se im
pune de la sine. îl întreb, apoi, 
pe inginerul Badea în ce-ar fi 
constat prăjirea acelor țevi, ca
tastrofa pe care o evitase. „Cal
culul este simplu. Arderea țe
vilor ar fi însemnat oprirea în
tregului proces tehnologic. Lip
sind amoniacul — materia pri
mă — nici urcea n-ar fi putut 
produce, nici celelalte secții. 
Verificarea și înlocuirea țevi
lor. în asemenea cazuri, durează 
o lună de zile, timp în care, 
în condiții normale, noi produ
cem îngrășăminte chimice pen
tru circa 120 000 hectare. Or. nu 
este o catastrofă, ca atita întin
dere de pămînt roditor să zacă 
sub soare1; fără îngrășămintUl 
trimis la vremea lui ?".

Dar, așa cum îmi spunea in
terlocutorul, cum probează în
seși faptele ■ sale, catastrofa a 
fost evitată. A putut fi evităiă 
prin capacitatea de efort și in
teligență a tinărului inginer, 
prin experiența acumulată la 
școala muncii, acolo unde ss 
învață ce înseamnă curajul. îți 
varianta Badea Jean este vorba 
de „curajul acela care înseam
nă să gindești de zece ori și să 
faci o dată“. La Combinatul de 
îngrășăminte chimice din Slo
bozia există 1 780 de variante 
ale curajului, aparținind tot âlîr 
tor oameni, tineri și vîrstnici, 
care lucrează aici. Și fiecare din 
aceste variante este, ia momen
tul oportun, cea dreaptă.

ION ANDREIȚA
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AL PARTIDULUI COMUNIST DIN JAPONIA

AȘTEPTATE CU NERĂBDARE, PRIMITE CU FLORI 
Șl APLAUZE, CU ÎNTREAGA CĂLDURĂ A INIMILOR 

NOASTRE

TOKIO
Dragi tovarăși,
Cu prilejul ‘deschiderii celui de-al XlII-lea Congres extraordinar 

al P.C. din Japonia, ne face plăcere să vă adresăm dumneavoastră, 
participanților Ia Congres. tuturor comuniștilor și întregii clase 
muncitoare japoneze un fierbinte salut, tovărășesc. împreună cu cele 
ihai bune urări din partea tovarășului Nicolae Ceausescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, a Comitetului Central al 
Partidului Comunist. Român, a tuturor comuniștilor și a oamenilor 
muncii din tara noastră.

Comuniștii. întregul popor român urmăresc cu sentimente de so
lidaritate și înaltă prețuire lupta consecventă de peste o jumătate 
de secol desfășurată de partidul dumneavoastră. împotriva reactiunii 
și imperialismului, pentru apărarea intereselor clasei muncitoare, 
ale tuturor oamenilor muncii, pentru libertate, independentă națio
nală și democrație, pentru triumful cauzei socialismului și păcii.

Prin problemele pe ca,re le dezbate. Congresul se înscrie ca un 
.moment important în activitatea revoluționară a P.C.J.. consacrată 
înfăptuirii aspirațiilor fundamentale ale clasei muncitoare, ale în
tregului popor japonez.

Congresul dumneavoastră are loc în condițiile puternicului avir.t 
ăl luptei maselor populare pentru transformarea relațiilor de pro
ducție, și sociale, .pentru așezarea raporturilor interstatale pe baza 
egalității în drepturi, a respectării independentei si suveranității 
naționale, pentru lichidarea stărilor de inechitate si făurirea unei 
noi ordini economice si politice pe planeta noastră. Schimbările 
profunde petrecute' in raportul de forțe pe plan mondial creează 
largi posibilități pentru a se acționa cu succes în vederea asigu
rării păcii, pentru abordarea și solutionarea într-un spirit nou. co
respunzător intereselor tuturor popoarelor, a marilor probleme care 
confruntă azi omenirea — eliminarea vechii politici imperialiste de 
foriă și dominație, lichidarea marilor decalaje dintre *ârîl® dez
voltate si cele în curs de dezvoltare. înfăptuirea dezarmării. în pri
mul rind a dezarmării nucleare, stingerea focarelor d* conflict, de
mocratizarea relațiilor internaționale, garantarea dreptului fiecărui 
popor de a fi deplin stăpin pe bogățiile sale si d» a-$i hotărî în 
mod liber soarta, fără nici un amestec din afară.

înfăptuirea acestor obiective impune intensificarea eforturilor 
partidelor comuniste și muncitorești. întărirea unită*:: < solidari
tății — pe plan național si internațional — cu toate forțele pro
gresiste. democratice $i antiimperialiste.

Dorim si cu acest prilej să ne exprimăm profunda satisfacție 
pentru relațiile tradiționale de caldă prietenie si solidaritate inter
nationalists. pentru dezvoltarea colaborării tovărășești intre Parti
dul Comunist Român și Partidul Comunist din Japonia. în spiritul 
înțelegerilor convenite cu prileiul întilnirilor «i convorbirilor fră
țești ce au avut loc în ultimii ani între tovarășii Nteolae Ceausescu 
și Kenji Miyamoto — momente de importanță majoră în întărirea 
și aprofundarea legăturilor noastre.

Sîntem pe deplin convinși că ac°-‘e raporturi frățești se vor 
dezvolta continuu, contribuind la întărirea solidarității internațio
nale si a unității partidelor comuniste si muncitorești, pe baza 
principiilor independenței, egalității în drepturi, neamestecului în 
treburile interne, respectării dreptului fiecărui partid de a-si elabo
ra politică internă si externă, strategia si tactica revoluționară co
respunzător condițiilor istorice naționale si sociale din propria tară. 
Totodată, apreciem că adincirea colaborării dintre partidele noastre 
este de natură să spriîine cursul poz? oe care îl cunosc relațiile 
dintre Republica Socialistă România si Japonia, corespunzător do
rinței de prietenie și intereselor celor două popoare. în folosul 
cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

Vă dorim, dragi tovarăși, succes deplin în desfășurarea lucrărilor 
si. în continuare, in realizarea obiectivelor ce vor fi stabilite de 
Congres.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. prewlintrle Republicii So
cialiste România, a primit din partea președintelui GIOVANNI 
LEONE, următoarea telegramă :

Exprim Excelenței Voastre viile mele mulțumiri pentru amabilul 
mesaj de felicitări pe care ați binevoit să rr.i-1 adresați cu prilejul 
sărbătorii noastre naționale și transmit, la rindul meu. în numele 
poporului italian, calde urări de prosperitate poporului român și 
fericire personali Excelenței Voastre.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. președintele Republicii So
cialiste România, a adresat generalului de divizie FRANCISCO 
MORALES BERMUDEZ, președintele Republicii Peru, următoarea 
telegramă :

Aniversarea proclamării independenței Republicii Reru îmi ofer* 
plăcutul prilej de a vă transmite. In numele poc 
guvernului și al meu personal, cele mai * --- - -i~
sincere urări de ’fericire personală, de prosperitate si bOftaMort 
poporului peruan prieten.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprâna convingerea eă ra~ 
porturile bune de prieten:- ș: coabora.-e - r.-re ța- > r. lastre, ccr.- 
lucrarea dintre ele pe : or continua
să se adîncească și să s* diversifice, ia folosul poooare - 
peruan, al cauzei nări: «: cWgMHL ta conCttdMti CU cerințele 
obiective alei făuririi unei noi ordini economice și politice mondiale, 
a unei lumi mai drepte ?: mi; cur.»

Tovarășul MtNEA MĂNESTU. p’hr-mfnMr* al Guvernului 
Republicii Socialiste România, s trimi« generalului GLILLERMO 
ARBULU GALLI ANI. prim-ministru. miaistm de riiboi și coman
dant general al armatei peruan?, urr-.itoare* telegramă :

Cu prilejul numirii Excelenței Voastre in calitate de prim-minis- 
tru al guvernului peruan d» rr d- răzbsi și comandant geneml
al armatei peruane, am ile osebit* plăcere s* vă trnnsrnrt călduroase 
felicitări și cele mai bune urări de succes in îndeplinirea însărci
nărilor de înaltă răspundere ce rev.n.

Folosesc această ocări? re-.trj a-~: -xrrma convingerea că re
lațiile de prietenie și de colaborare fructuoasă care s-au statornicit 
între România și P»m •• ~ w.r.ua să «» dezvrit» pe multiple pla
nuri in interesul ce’nr d<riâ tir. ? pctr^are. al esutei P*cn ri în
țelegerii internaționale, al fâur;ri: unei noi ordini economice și 
politice în lume.

Tovarășul MANEA MĂNESCU. prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, a ad-esat primului ministru al gu
vernului portughez. MARIO SCARES. următoarea telegramă :

Numirea Excelentei Voastre in înalta foncți? de prim-mir.istru 
al guvernului portughez. îmi oferă plăcutul priitj n» a v« tranșmi.e 
sincere felicitări. împreună cu cele mai bune urări de succes m 
îndeplinirea înaltei misiuni ce v-a fost încredințat*.

îmi exprim convingerea că relațiile «ț cotabr- 
dintre România și Portugalia se vor conso-oa și dezvolt* m folosul 
ambelor noastre popoare.

AGI'MIRA
PRIMIRE

Tovarășul Gheorghe Oprea, 
viceprim-ministru al guvernu
lui, â primit, marți dimineață, 
pe Chatichai Choonhavan. mi
nistrul industriei din Tailanda, 
care se află în. țara noastră ia 
invitația Ministerului Comerțu
lui Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale.

în. timpul întrevederii a fost 
analizat stadiul actual al rela
țiilor economice româno-tailan- 
deze $i au fost discutate noi po
sibilități capabile să intensifice 
Cooperarea în diferite sectoare 
industriale si să diversifice 
Schimburile bilaterale.

La convorbire a participat Ni
colae Ionescu, ministru secretar 
de stat la Ministerul Comerțu
lui Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale.

CONFERINȚĂ

DE PRESĂ
Cu prilejul celei de-a XXIII-s 

aniversări a asaltului cazărmii 
Moncada — Ziua Insurecției 
naționale cubaneze —, la Am
basada Republicii Cuba din 
București a avut loc, marți, o 
conferință dă presă.

Au participat reprezentanți 
ai cotidienelor centrale și ai 
altor publicații, ai Agerpres și 
Radioteleviziunii. Ministerului 
Afacerilor Externe, precum $1 
corespondenți ai presei străine 
acreditați In țara noastră.

Evocînd evenimentul aniver
sat. care a reprezentat un 
moment crucial în istoria Cu
bei. ambasadorul Humberto 
Castello s-a referit pe larg la 
politica internă și externă a

partidului si statului cubanez, 
la sarcinile care stau în fața 
poporului, in îndeplinirea hotâ- 
ririloc primului Congres al 
Partidului Comunist din Cuba, 
in edificarea societății socialis
te. Amploarea acestor obiecti
ve. dintre care unele au fost 
deja atinse, atestă hotârirea si 
abnegația cu care poporul cu
banez este decis să contribuie 
cu toate forțele la progresul 
țârii.

In încheierea conferinței de 
presă, ambasadorul cubanez a 
exprimat partidului, statului și 
poporului român urări de mari 
succese in opera de construire 
a societății socialiste multila
teral dezvoltate.

MANIFESTARE
Asociația de prietenie româ- 

no-tunisiană și Institutul român 
pentru relațiile culturale cu 
străinătatea au organizat, marți 
după-amiază. în Capitală, o ma
nifestare culturală.

Mekki Aloui, deputat, secretar 
general al Asociației de priete
nie tunisiano-română, a vorbit 
despre dezvoltarea economică și 
socială a Republicii Tunisia.

Au participat membri ai co
mitetului de conducere al Aso
ciației de prietenie româno-tu- 
nisiahă, ai conducerii LR.R.C.S., 
Ligii române de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa, 
reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, 
un numeros public.

în încheierea manifestării a 
fost prezentat un program de 
filme documentare tunisiene.

★
în aceeași zi. la Casa de cul

tură a I.R.R.C.S. a avut loc ver
nisajul expdzîțifei de fotografii 
intitulate „Imagini din Tunisia".

Un nou succes ai sportului românesc

ECHIPA MASCULINĂ DESABIE- 
MEDALIATĂ CU BRONZ

Echipa de sabie a cucerit pri
ma medalie olimpică pentru cu
lorile sportive românești în con
cursul de scrimă din cadrul ac
tualei ediții a Jocurilor 
Olimpice.

în meciul pentru atribuirea 
medaliei de bronz, desfășurat 
marți seara in sala de sport a 
Universității din Montreal, echi
pa României a întilnit redutabi
la formație a Ungariei, inițial 
cotată printre favoritele probei- 
Evoluînd remarcabil, cei patru 
scrimeri români. Dan Irimiciuc, 
Ion Pop, Marin Mustață și 
Corneliu Marin, au obținut o 
victorie clară, cu scorul de 9—4. 
După cum transmite comentato

rul agenției ..France Presse", 
sabreurii români s-au arătat in 
evident progres în aceasta spec
taculoasă probă a competiției 
olimpice de scrimă.

Victoriile echipei române au 
fost realizate de Dan Irimiciuc 
(3), Ion Pop (3), Marin Mustață 
(2) și Corneliu Marin (1). iar 
pentru echipa maghiară au 
punctat de cite două ori Ge- 
dovari și Kovacs.

întîlnirea pentru locurile 5—6. 
selecționata Cubei a întrecut cu 
9—6 formația Poloniei.

în finala probei s-au întilnit 
marți noaptea, echipele U.R.S.S. 
și Italiei.

Victorioasă in ultima partidă echipa 
de polo pe locul IV in ierarhia olimpică

Titlul de campioană olimpică 
a revenit la actuala ediție se
lecționatei Ungariei. Meciul 
dintre echipele Olandei și Ita
liei s-a încheiat la egalitate : 
3—3 (1—1. 0—1. 0-0. 2—1). ast
fel că medalia de argint a fost 
cucerită de reprezentativa Ita
liei. iar cea de bronz de forma
ția Olandei.

Deși a obținut Cîteva rezul
tate bune de-a lungul competi
ției (meciuri egale cu redutabi
lele formații ale Iugoslaviei. 
U.R.S.S.. Italiei și Olandei), e-

chipa României s-a clasat pe lo
cul patru.

Iată clasamentul turneului fi
nal : 1. Ungaria — 9 puncte — 
campioană olimpică ; 2. Italia
— 6 puncte (golaveraj 21—20) ;
3. Olanda — 6 puncte (18—17);
4. România — 5 puncte ; 5. Iu-
gbslavia — 3 puncte ; 6. R.F.
Germania — 1 punct.

în ultimul meci al competi
ției. echipa României a învins 
eu scorul de 5—3 (1—0. 2—0, 
1—3. 1-0). echipa R. F. Ger
mania. totalizind 5 puncte.

în finala de handbal masculin :

ROMÂNIA-U.R.S.S.
îatâ clasamentele finale în 

cele două grupe preliminare ale 
turneului masculin: grupa A: 1. 
U-R.S.S. — 8 puncte (golaveraj 
111—77) ; 2. R. F. Germania — 8 
puncte (87—76); 3. Iugoslavi* — 
8 puncte (110—93): 4. Danemarca 
— 4 puncte; 5. Japonia — 2 
puncte: 6. Canada — zero punc
te; grupa B: 1. România — 9 
puncte; 2. Polonia — 8 puncte; 
3. Ungaria — 6 puncte: 4. Ceho
slovacia — 5 puncte; 3. S.U.A.

— zero puncte; 6. Tunisia — 
zero puncte.

După cum s-a mai anunțat 
selecționatele României și 
U.R.S.S. Iși vor disputa titlul de 
campioană olimpică in finala 
programată miercuri. 28 iulie. 
Pentru medalia de bronz vor 
juca- echipele R.F. Germania și 
Poloniei.

într-un meci din grupa A, se
lecționata Japoniei a învins cu 
scorul de 25—19 (9—9) formația 
Canadei.

Simion Cuțov primul boxer care 
și-a asigurat locul pe podium

Marți, amatorii de sport și nu
meroși turiști prezenți la Jocu
rile Olimpice de la Montreal au 
umplut pînă la refuz tribunele 
arenei ..Maurice Richard" pen
tru a urmări prima gală a sfer
turilor de finală din cadrul com
petiției de box. O aplaudată 
victorie a repurtat la categoria 
..semiușoară" — 60 kg. dublul 
campion al Europei, reprezen
tantul României, Simion Cuțov 
care l-a învins la puncte pe 
suedezul Ove Lunby. în această 
intilnire. Simion Cuțov a atacat 
in stilul său caracteristic cu 
multe serii la figură și lovituri 
la corp. Adversarul său a fost 
deosebit de curajos rezistîndu-i 
pină la sfirșitul meciului. Juriul 
i-a acordat verdictul cu 5—0 lui 
Simion Cuțov, care astfel s-a ca
lificat pentru semifinale, avînd 
pină acum asigurată medalia de 
bronz, cu șanse de a o schimba 
cu una de argint sau chiar de 
aur.

în gala de joi, Simion Cuțov 
va avea un adversar redutabil 
în persoana campionului lumii 
de la Havana, Vasili Solomin 
(U.R.S.S.) care s-a calificat la 
rindul lui printr-o victorie la 
puncte (5—0) obținută în fața 
campionului maghiar Andras 
Botos.

La categoria pană, Gh. Ciochi
nă a primit replica cunoscutului 
puncheur din R. D. Germană. 
Richard Notvakowski. După 
două reprize animate, Nowa
kowski s-a impus in cea de a 
treia (2’05”) obținind victoria 
prin KO. Una din marile surpri
ze ale reuniunii a fost furnizată 
de tailandezul Payao Pooltarat, 
care în prima gală îl eliminase

pe Remus Cozma. învingător 
nesperat la puncte in fața cam
pionului olimpic la cat. semi- 
muscă. maghiarul Gyorgy Gedo. 
Din nou o excelentă impresie a 
lăsat Ciu En-Zo (R.P.D. Coreea
nă). care in limitele categoriei 
..cocoș" l-a întrecut net la punc
te pe Veerchat Saturngrum 
(Tailanda). Alte rezultate : semi- 
muscă : Li Ven-Uk (R.P.D. Co
reeană) b.p. pe Armando 
Guevara (Venezuela) ; mus
că : Torosian (U.R.S.S.) b.p Iu 
long-Ung (R.P.D. Coreeană) ; 
Duvalon (Cuba) b.p. Clyde (Ca
nada) ; cocoș : Cowdel (Marea 
Britanie) b.p. Fortaleza (Filipi- 
ne) : pană : Kosedowski (Polo
nia) b.p. Ristici (Iugoslavia).

Alți boxeri români vor încerca 
astăzi în ultima gală a sferturi
lor de finală să se califice în 
„semifinale". V. Zilberman 
(semimijlocie) îl va întîlni pe 
Santos (Porto Rico), Vasile Di- 
dea (mijlocie mică) va primi 
asaltul iugoslavului Kacear, Alee 
Năstac (mijlocie) va lupta în 
compania lui Martins (Brazilia), 
Costică Dafinoiu (semigrea) se 
va întîlni cu Burges (Insulele 
Bermude) iar greul Mircea Si
mon îl va avea de înfrunat pe 
bulgarul Suvandjiev, care l-a 
eliminat în mod surprinzător pe 
sovieticul Ivanov, unul din fa- 
voriții categoriei.

Boxerul român Calistrat Cuțov 
(cat. ușoară) a ratat calificarea 
în semifinale. Aseară el a fost 
întrecut la puncte'cu o decizie 
de 5—0 de bulgarul Vladimir 
Kolev, care-1 va întîlni în semi
finale pe cubanezul Andres Al- 
dama.

Astăzi o zi plină pentru sportivii români
ATLETISM : de Ia ora 16 : 

100 mg (f) sferii : Valeria Ștefă- 
nescu ; de la oră 16,20 : disc (f) 
calificări : Argentina Menis ; de 
la ora 17 : 1 500 m (f) serii : Na
talia Mflrășescu, Maricica Puica, 
Ileana Silai ; de la ora 20 : înălți
me (f) finală : Cornelia Popa ; de 
la ora 21,40 : 5 000 m S6rli : Iile
Floroiu.

BOX : sferturi de finală. De la 
ora 19 : cat. mijlocie : Alee Năstac 
— Martins (Brazilia) ; cat. semi
grea : Costică Dafinoiu — Burges 
(Bermude) ; de la ora 1,00 : cat. 
semimijlocie : Victor Zilberman — 
Santos (Porto Rico) : cat. mijlocie 
mică : Vasile Didea — Kacear 
(Iugoslavia).

CAIAC-CANOE : de la ora 18 : 
serii în probele de 500 m : K 1 :

Vasile Diba ; C 1 : Ivan Pat- 
zaichih K 1 (f) : Maria Cozma- 
Mihofeanu ; K 2 : Larion Serghei 
— Policarp Malihin ; c 2 : Gheor- 
ghe Danilov — Gheorghe Simio- 
nov ; K 2 (f) : Agâfiă .Orlov — 
NaStasia Nichitov.

HANDBAL : de la ora 23 și 0,30 : 
finalele pentru locurile 3—4 și 1—2 
la care participă și reprezentativa 
masculină a României ; de lă ora 
19,15 : România — Ungaria (f).

LUPTE LIBERE : de la ora 16 și 
1,00 : întreceri lri turul II.

SCRIMA : de la ora 14—23 : eli
minatorii la spadă echipe : Nicoiae 
Iorgu, Ion Popa, Paul Szabo, An
ton Porigratz.

*> în program competițiile suit 
trecute cti ora Bucureștiului.

Ieri, minunatele noastre gimnaste 
s-au întors acasă

aducînd țării gloria olimpică
Ieri după amiază s-a reîntors 

In patrie echipa feminină de 
gimnastică a României, in frunte 
cu tripla campioana 'olimpică 
Nadia Comăneci. care a repurtat 
la cea de-a XXI-a Olimpiadă 
modernă un răsunător succes. 
Dorul de tară, nerăbdarea de a 
sosi acasă, la cei dragi, le-a adus 
mai devreme. Ațteptindu-le și 
noi am avut răgazul să descope
rim printre miile de iubitori ai 
sportului prezenți pe aeroportul 
internațional Bucure ști-Otopeni, 
părinții fetelor, ai acestor nunu- 
nate fete, sportivi, cunoscuți. 
prieteni, pionieri. Erau prezenți 
pe aeroport reprezentanți ai con
ducerii C.N.E.F.S., ai Comitetului 
municipal de partid București, 
C.C. al U.T.C., Ministerului Edu
cației și învățămintului. Organi
zației naționale a pionierilor. 
Ceea ce impresiona. în mod deo
sebit, era atmosfera de mare emo
ție pe care o trăiau toți, dar abso
lut toți cei care veniseră să le in- 
timpine pe cele care au produs 
cea mai mare senzație la J O. de 
la Montreal. Flori, nemaipomenit 
de multe buchete de flori, care 
răspindeau un parfum îmbătător 
în marile săli ale aeroportului, 
pe pista de sosire. Tineri en
tuziaști s-au pregătit s-o îritim- 
pine pe marea campioană olim
pică Nadia Comăneci, denumită 
.vedeta majoră", „noua stea a 
gimnasticii mondiale". ,.eroina 
Jocurilor de la Montreal", pe 
celelalte colege ale ei, pe mă
sura dragostei lor fierbinți și a 
marii admirații pe care o au 
față de strălucitele ambasadoare 
ale sportului românesc. Senti
mentele de care erau animați l'e 
transpuseseră, simplu Și firesc, 
pe pancarte inspirat confecțio
nate. unde am putut citi aseme
nea înscrieri : „Mulțumim din 
inimi partidului pentru minuna
tele condiții create mișcării spor
tive din țara noastră". „Felicitări 
echipei de gimnastică feminină 
a României, vicecampioană olim
pică". Grupurile de pionieri, din 
Yindurile cărora mai face încă 
parte și Nadia Comăneci. ca 
și unele din coechipierele sale, o 
salutau pe marea campioană po
trivit tradiției pionierești : 
„Bravo Nâdia ! Tot înainte I" Un 
grup de copii, din pepiniera

1

sportivă a Clubului „Progresul" 
descoperiseră o altă formulă : 
„Bine ați venit cu aurul Mont- 
realului ’76". Pînd la sosirea 
avionului, părinții fetelor rămin 
în atenția celor prezenți. Dialo
gurile se leagă repede, fără nici 
un protocol. Un sentiment comun 
netezește drumul spre cunoaștere 
și exprimarea gindurilor de 
bucurie. Părinții Nadiei, ai Teo
dorei Ungureănu, ai celorlalte 
fete Sint profund iinpresionați 
de mulțimea care a venit la 
aeroport.

...Dar crainica anunță sbsircâ 
avionului. Ne grăbim spre pista 
de aterizare . care este înțesată 
de lumfe. Cîteva minute și în 
ușa avionului apare mai intli 
Nadia Comăneci, apoi celelalte

fete, în splendidele lor costume 
violete : Teodora Ungureănu, 
Mariana Constantin, Anca Gri- 
goraș. Gabriela Trușcă, Geor- 
gela Gabor, Marilena Neacșu, 
I.uminița Milea. Au adus cu ele 
7 medalii olimpice — 3 de aur, 
două de argint și două de bronz 
— impunînd. totodată, școala 
românească de gimnastică și cu
cerind admirația și stima tutu
ror pasiohâților de sport de pe 
toate meridianele lumii. îmbră
țișări Și urări de bun venit. Sint 
greu de descris emoțiile și ges
turile întilnirii. Consemnăm pri
mele declarații. în cuvinte în
cărcate de emoții, Nadia Comă
neci, Teodora Ungureănu, cele
lalte componente ale dchipei 
și-au mărturisit marea bucurie

și satisfacție de a fi din nou pe 
pămintul scump al patriei, al 
cărui nume l-au purtat mereu 
în inimile lor și în numele și 
pentru gloria căruia nu și-au 
precupețit eforturile în lupta 
pentru a îAvinge în marile con
fruntări olimpice. Firește. într-o 
asemenea atmosferă și aglome
rație e greu să încropești un 
dialog cursiv. Am notat, totuși, 
pentru cititorii noștri, cîteva 
răspunsuri pe care ni le-a acor
dat. mai întîi, alături de auto
graf, cel mai teribil copil al 
sportului mondial la ora actuală, 
românca Nadia Comăneci, ale că
rei faimă si uimitoare perfor
mante au făcut ocolul Pămîntu- 
lui.

t
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Antrenorul Bela Karoly, ne-a 
declarat : „Ne-am străduit să 
ne reprezentăm cu cinste 
țara. Succesul nostru este o 
mărturie a recunoștinței și 
dragostei față de partid pentru 
minunatele condiții create dez
voltării mișcării sportive. Trăim 
momentele acestea de mare 
fericire, poate tocmai pentru că 
drumul n-a fost deloc ușor. 
S-a demonstrat că cine mun
cește și e foarte bine pregătit 
poate să ciștige o mare între
cere. Acest adevăr nu-l vom 
uita și asta cu atit mai mult 
de-aici înainte, cînd viitorul tre
buie să însemne noi confirmări".

Așadar, să urăm, ți noi. în 
numele cititorilor, un călduros 
„Bun venit" pe pămintul patriei, 
celor care și-au încununat frun
tea cu laurii victoriei la cea mai 
mare competiție sportivă a lu
mii. Timpul va trece, ecoul stră
lucitului succes al gimnasticii 
românești nu se va stinge nici
odată. Va rămine prin acești 
copii, prin acești tineri mi
nunați ce reprezintă generația 
viitorului patriei.

VASILE CABULEA
Fotografii de 

GHEORGHE CUCU

NADIA COMĂNECI
se adresează

— Cum se simte o mare 
campioană ?

— Bine, mai ales cînd se 
întoarce acasă, unde este 
mai frumos ca oriunde.

— La ce te-ai gîndit după 
ce ai cîștigât o colecție în
treagă de medalii Ia cea mai 
mare competiție sportivă a 
lumii ?

— Că am muncit cu folos. 
Tot ce-am făcut la Montreal 
a fost din dorința de a 
aduce acasă bucurii și satis
facții. Le-am obținut și pen
tru că am avut acasă con
diții minunate de învățătură 
și de pregătire sportivă-

— Care au fost momentele 
cele mai fericite pe care 
le-ai trăit la Montreal ?

— Acelea pe care le tră
iește orice sportiv care în
vinge. Nu voi uita clipele 
cînd urcam pe podiumul 
olimpic și în timp ce se 
cintâ imnul țării și se ridica 
drapelul, eram felicitată și 
aplaudată. Eram bucuroasă

cititorilor „Scint
cînd terminam concursul șî 
vedeam că n-am grfeȘlt. Mă 
bucuram cînd spectatorii ce
reau pentru mine nota 10. 
Dar momentul pe care nu-i 
voi uita niciodată și care 
ne-a făcut pe toate să ne 
bucurăm foarte mult, a fost 
acela cînd am primit tele
grama de felicitare din par
tea tovarășului Ceaușescu. 
Medălille de aur pe care 
lfe-am adus le - cîedic patriei, 
partidului, poporului meu.

— Acum, după ce ai cu
cerit medaliile, te întreb : ai 
avut vreun moment de 
teamă ?

— Nu mi-a fost frică. Am 
avut tot timpul încredere în 
min6, eram pregătită ca să-mi 
execut programul corect.

— Succesul a venit greu ?
— Acum Ia Olimpiadă, nu 

mi s-a părut grozav de greu. 
Mi-a fost mai greu cînd 
m-am antrenat.

— încrederea, calmul și si
guranța cu care ai evoluat au

ii tineretului"
uimit lumea. Cum explici a- 
ceasta ?

— Așa sint eu. N-am emo
ții. Știam că am muncit mult 
și oă vdi învinge. Asta mi-a 
dat siguranța și încrederea.

— Ce făceai cînd concurau 
colegele tale ?

— La țineam pumnii. A- 
veam emoții mai mari de- 
dît atunci cînd concuram eu.

— Ce dorințe ai ?
— Acum, că sintem acasă, 

să ajung în orașul meu. 
să-mi văd prietenele și co
legele. să fac plimbări cvk 
bicicleta. Peste cîteva zile in
tru și eu în vacanță. Mă duc 
să înot și să stau pe nisipul 
Mării Negre pe care o do
resc atît de mult...

— Și cu gimnastica ?
— Mă pregătesc după ace

lași program, ca în viitoa
rele concursuri . să arăt că 
n-am cucerit întâmplător me
daliile olimpice.

ALTE REZULTATE
în clasamentul pe medalii conduce R. D. Germană cu 28 me

dalii de aur, 17 de argint și 15 de bronz, urmată de U.R.S.S. (27— 
28—21), S.U.A. (21—24—18), R.F.G. (9—6—10), Bulgaria (5—7—6), 
Polonia (4—2—5), Ungaria (4—1—4), România (3—5—7), Japonia (3— 
4—7), Anglia (3—4—3), Finlanda (3—2—0), Cehoslovaci* (2—2—3),
Suedia (2—1—0), Italia (2—4—1).

LUPTE LIBERE : Au început 
întrecerile competiției de lupte 
libere. La cat. 57 kg Gigei An- 
ghel l-a învins pe australianul 
Gordon Smith. James Haines 
(S.U.A.) a cîștigât la 52 kg me
ciul cu Constantin Mindilă. iar 
lâ 48 kg Kuddusi Ozdemir (Tur
cia) a dispus de Constantin 
Alexandrii.

în primul tur la categoria 
62 kg. japonezul K. Maegawa, 
l-a învins la puncte pe P. Co
in an.

ATLETISM; Finala probei de

săritură eu prăjina, care a du
rat peste șase ore. a dat loc 
unei dispute dramatice încheiată 
cu victoria sportivului polonez 
Tadeusz Slusarski. care a tre
cut din prima încercare înălți
mea de 5.50 m. Cu același re
zultat (5.50). finlandezul Antti 
Kalliomaki și americanul Dave 
Roberts, recordmanul mondial 
al probei, au cîștigât medaliile 
de argint și. respectiv, bronz. Pe 
locurile următoare s-au clasat, 
în ordine. Patrick Abada (Fran
ță), Wojciech Buciăi’ski (Polo

nia) și Earl Beli (S.U.A.) —toți 
cu 5.45 m.

HALTERE: Competiția olim
pică de haltere a continuat cu 
iritrecerea de la categoria grea, 
în care titlul de campion olim
pic și medalia de aur au reve
nit sportivului bulgar Valentin 
Hristov, in virstă de 21 de arii, 
care a stabilit un nou record 
olimpic la totalul celor două sti
luri, cu performanța de 400 kg. 
Valentin Hristov a realizat noi 
recorduri olimpice și la cele 
două stiluri: „smuls" — 175 kg 
și ..aruncat" — 225 kg.

VOLEI: Semifinalele turnee
lor olimpice se vor desfășura în 
ziua de 29 iulie în sala „Fo
rum" din Montreal, după urmă
torul program: masculin: 
U.R.S.S.—Cuba; Polonia—Japo
nia; feminin: U.R.S.S.—Ungaria; 
Japonia—Coreea de Sud.

BASCHET. Turneul masculin 
a programat marți seara partida 
pentru medalia de bronz, în

care s-au întilnit Selecționatele 
U.R.S.S. și Canadei. Baschetba- 
liștii Sovietici, camjjiohi olimpici 
la Jocurile de la MUnChen. au 
obținut 6 victbriâ scontată, cU 
scorul de 100—72 (49-38). axdn- 
du-1 ca principal realizator pe 
Aleksandr Belov, care a înscris 
21 de puncte.

Finala competiției olimpice se 
va disputa marți rjohpte* între 
reprezentativele S.U.A. și Iugo
slaviei.

SĂRITURI ÎN APA: Pentru 
finala probei masculine de plat
formă s-au calificat următorii 
opt spdrtivif Greg Louganis 
(S.U.A.), Klaus Dibiasi (Italia), 
Kent Vosler (S.U.A.), Carlos 
Giron (Mexic). David Ambarisu- 
nian (U.R.S.S.), Vladimir Ale- 
nik (U.R.S.S.). Falk Hoffmann 
(R.D. Germană) și Patricic 
Moore (S.U.A.).

w.r.ua

