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VIZITA DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU IN R. P. BULGARIA

ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR
DINTRE TOVĂRĂȘII NICOLAE CEAUSESCU

7 7

Jivkov. prim-secretar al C.C. al 
Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat

In legătură cu problemele 
discutate s-a convenit să se dea 
publicității un comunicat.

convorbirile dintre • tovarăși 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist

COMUNICAT
privind vizita în Republica Populară Bulgaria 

a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

ș-ecretar general al Partidului 
Comunist Româfi. președintele 
Repubjicii Socialiste România, a 
făcut o vizită de prietenie în 
Bulgaria în perioada 27—28 iulie
• 15 invitația* tovarășului 
Todpr Jivkov. prim-secretar. al 
Comitetului Central al Partidu-

Comunist Bulgar, președin
tele Consiliului de Stat, al 
Republicii Populare Bulgaria.

Pretutindeni tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și persoanele care 
'.-au însoțit s-au bucurat de o 
primire caldă, frățească, din 
p irtea oamenilor muncii bulgari, 
xpresie a prieteniei și colabo

rării tradiționale dintre cele 
două popoare.

Intre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov au 
avut Ioc convorbiri rodnice care 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
: xdială, tovărășească. Cei doi 
: on ducători de partid și de stat 
s-au informat reciproc asupra 
rezultatelor obținute în con- 

L rucția socialistă în cele două 
țări. asupra sarcinilor pe care 
t opoarele român și bulgar le 
înfăptuiesc cu succes pentru 

r.deplinirea directivelor trasate 
ce Congresul al XI-lea al Parti- 
eului Comunist Român și. res
pectiv, de Congresul al XI-lea 
il Partidului Comunist Bulgar.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu
* Todor Jivkov au remar-

cu deosebită satisfacție
- \ prietenia și colaborarea din-

Republica Socialistă Româ-
- a și Republica Populară Bul- 
garia se dezvoltă cu succes pe 
Tiza principiilor marxism-leni-
- '—.ului și internaționalismului 
proletar. A fost reafirmată do-
- ---a fermă a celor două parti- 
r» și guverne de a continua 
•_ •• r/oltarea și adîncirea relații-

- - bilaterale și a priete

niei dintre popoarele român 
și bulgar. Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov 
au apreciat pozitiv rezulta
tele convorbirilor dintre primul 
ministru al Guvernului Republi
cii Socialiste România. Manea 
Mănescu, și președintele Consi
liului de Miniștri al -Republicii 
Populare Bulgaria, Stanko To
dorov, pe linia aplicării celor 
convenite în întîlnirile anterioa
re de cei doi șefi de stat. Rezul
tatele acestor convorbiri vor da 
un nou impuls dezvoltării în 
continuare, pe o linie ascenden
tă, a relațiilor bilaterale.

Adîncirea prieteniei frățești și 
a colaborării dintre cele două 
țări socialiste- vecine contribuie 
la dezvoltarea relațiilor eco
nomice și culturale și, totodată, 
la întărirea forței și influenței 
socialismului, la promovarea 
cauzei păcii, colaborării și pro
gresului social în lume.

în cursul convorbirilor a fost 
subliniată necesitatea întăririi 
în continuare a colaborării eco
nomice multilaterale dintre ță
rile membre ale C.A.E.R., în 
concordanță cu Programul com
plex. S-a evidențiat că, datorită 
politicii Uniunii Sovietice și a 
celorlalte țări socialiste, s-au ob
ținut progrese pe calea destin
derii în viața internațională. în 
ciuda împotrivirii forțelor reac
ționare, continuă procesul pozi
tiv în direcția întăririi păcii, 
securității și colaborării în lume, 
pe baza principiilor coexistenței 
pașnice dintre state cu orînduiri 
sociale diferite. Cele două părți 
vor acționa cu toate forțele pen
tru ca acest proces să devină 
ireversibil.

în ajunul aniversării unui an 
de la Conferința pentru securi
tate și cooperare în Europa a 
fost subliniată din nou impor

tanța istorică a acestui eveni
ment, necesitatea aplicării de
pline și consecvente, de către 
toate statele participante la con
ferință, a principiilor și înțele
gerilor conținute in Actul final 
de la Helsinki. Ambele părți iși 
vor aduce permanent contribu
ția la cauza pădi și colaborării 
pe continentul nostru.

Cei doi conducători de partid 
și de stat au reafirmat hotârirea 
partidelor și guvernelor lor de 
a contribui la dezvoltarea in 
continuare a legăturilor de bună 
vecinătate și a colaborării dintre 
țările balcanice, pentru trans
formarea Balcanilor într-o zonă 
a păcii trainice, securității și 
înțelegerii.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov au subliniat im
portanța deosebită a Conferinței 
partidelor comuniste și munci
torești din Europa, desfășurată 
la Berlin, in perioada 29—30 iu
nie 1976. Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist 
Bulgar apreciază conferința ca 
o importantă contribuție la lupta 
pentru pace, securitate, colabo
rare și progres social. Cele două 
partide vor acționa împreună cu 
celelalte partide comuniste și 
muncitorești din Europa pentru 
realizarea nobilelor < obiective pe 
care conferința le-a pus în fața 
popoarelor din această parte a 
lumii.

A fost exprimată hotărîrea 
Partidului Comunist Român și 
Partidului Comunist Bulgar, a 
României și Bulgariei de a con
tribui și în viitor, în mod activ, 
la întărirea unității țărilor socia
liste, a mișcării comuniste și 
muncitorești pe baza marxism- 
leninismului și a internaționa-, 
lismului proletar, pentru înfăp
tuirea coeziunii tuturor forțelor 
antiimperialiste.

PLECAREA
Miercuri după-amiază, to

varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și-a încheiat vizita de prietenie 
făcută, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în R. P. Bul
garia, la invitația tovarășului 
Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria.

în această vizită, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost însoțit 
de tovarășii Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Nicu Ceaușescu, 
membru al Biroului C.C. al 
U.T.C., și de alte persoane ofi
ciale.

De la Euxinograd și pînă la 
aeroportul din Varna, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost însoțiți 
de tovarășii Todor Jivkov, 
Ludmila Jivkova, președintele 
Comitetului de Artă și Cultură 
al R. P. Bulgaria, și de alte per
soane oficiale bulgare.

Ca și în ziua sosirii, pe între
gul traseu străbătut de coloana 
oficială s-au adunat mii și mii 
de cetățeni ai Varnei pentru a-i 
saluta pe înalții oaspeți români, 
pentru a-și manifesta bucuria și 
satisfacția față de rezultatele 
rodnice ale noului dialog româ- 
no-bulgar la nivel înalt, senti
mentele lor de sinceră prietenie 
față de poporul român.

In centrul orașului, în mijlo-

DIN VARNA

PE FRONTUL RECOLTEI

Județele Dîmbovița 
și Prahova 

au terminat secerișul

GRÎUL—GRABNIC 
ÎN HAMBARE!

• Stadiul secerișului impune intensificarea
- imului de lucru, mai ales în județele din 
■•ordul țării.

• Bătălia pentru recoltă înseamnă, acum, 
bătălia pentru apă !

• Recuperarea restanțelor la semănatul 
culturilor succesive, întreținerea acestora, 
=-ple acțiuni în grădinile de legume sînt 
:■ orități care concentrează întreaga forță de
— uncă a satului.
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Adunările 
generale ale 

reprezentanților 
oamenilor muncii.
Cu o zi înaintea desfășurării 

adunării generale a oamenilor 
muncii de la Combinatul de fi
bre sintetice Iași, la sediul co
mitetului U.T.C. i-am intilnit. pe 
toți secretarii organizațiilor de 
tineret Se discutau aprins obiec
tivele pe care organizația U.T.C. 
a combinatului urma sâ le re
prezinte in adunarea reoreeen- 
tanților oamenilor muncii. „A 
intrat in tradiția noastră, ne 
spunea Gheorghe Baban, secre
tarul comitetului U.T.C. pe com
binat, să ne prezentăm la acest 
forum democratic al oamenilor 
muncii cu propuneri și obiecti
ve concrete, menite să contri
buie la înfăptuirea marilor sar
cini ce ne revin. Și aceasta, cu 
atit mai mult cu cît tineretul 
reprezintă o pondere de peste 
70 la sută din totalul personalu
lui activ. Calitatea muncii noas
tre este din acest motiv hotărî- 
toare în realizarea întocmai a 
prevederilor de plan, a anga
jamentelor asumate în marea 
întrecere. Practic, nu există pro
blemă de producție în care or
ganizația noastră U.T.C. să nu 
fie implicată direct și, ca atare, 
este firesc ca propunerile, su
gestiile noastre să se bucure de 
audiența largă a colectivului, a 
conducerii combinatului".

A doua zi aveam să ne con
vingem de responsabilitatea cu 
care cei mai tineri reprezentanți 
ai oamenilor muncii au înțeles 
să-și exercite mandatul in-

In centrul dezbaterilor - 
creșterea eficienței 

la fiecare loc de muncă
credințat de colectivele în care 
iși desfășoară activitatea. Este 
drept, participarea la discuții a 
acesiora a fost stimulată și de 
calitatea și conținutul dării de 
seamă prezentată de directorul 
combinatului care, faci nd o am
plă prezentare a realizărilor ob
ținute in semestrul I. a insistat 
in mod deosebit asupra lipsu
rilor. a neajunsurilor înregistra
te. a măsurilor ce se impun 
pentru eliminarea lor. „Faptul 
că realizările semestrului I, se

sublinia în darea de seamă a 
consiliului oamenilor muncii, 
consemnează practic depășirea 
la toți indicatorii, ne îndeamnă 
la mai mult. Dealtfel, analiza 
celor 170 de propuneri formu
late în cadrul adunărilor gene
rale desfășurate la nivelul ce
lor 31 de secții, ateliere, ser
vicii și compartimente, atestă că 
avem incă serioase rezerve. Con
siderăm că și în această adu
nare. reprezentanții oamenilor 
muncii vor manifesta același

spirit constructiv, revoluționar, 
formulind noi propuneri meni
te sâ sporească eficiența între
gii activități".

Dezbătînd problema înfăptui
rii exemplare a prevederilor de 
plan pe semestrul II, care sint 
cu peste 1,2 la sută mai mari 
decit în prima perioadă a anu
lui, numeroși vorbitori, între

CONSTANTIN DUMITRU

(Continuare în pag. a IlI-a)
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! HANDBALIȘTII ROMÂNI- 
i in luptă pentru aurul olimpic

La ora cînd închidem ediția, handbaliștii 
ț noștri, avînd asigurată medalia de argint, luptă 
ț pentru cîștigarea medaliei de aur.
I în pag. a 2-a
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cui unei mulțimi entuziaste, to
varășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov coboară din ma
șină pentru a răspunde ovațiilor. 
Se scandează îndelung „Trăiască 
prietenia bulgaro-română
„Prietenie și pace „Salut 
frățesc poporului român !". 
Grupuri folclorice execută dan
suri populare bulgărești și româ
nești. Domnește o atmosferă 
sărbătorească care ilustrează, 
o dată mai mult, trăinicia tra
diționalelor raporturi de priete
nie dintre popoarele român și 
bulgar, dorința lor comună de 
a dezvolta și extinde aceste re
lații, în interesul ambelor țări, 
al păcii și socialismului.

Pe aeroportul din Varna, 
împodobit sărbătorește cu dra
pele de stat ale celor două^ țări, 
cu portrete ale tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu șl Todor 
Jivkov, sînt prezenți, pentru 
a-și lua rămas bun de la oaspeții 
români, tovarășii Boris Velcev, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.C.B.. Ivan 
Mihailov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.B. 
Petar Tancev, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Stat 
al R.P.B., Todor Stoicev. mem
bru supleant al Biroului Politic, 
prim-secretar al Comitetului 
județean de partid Varna, Og- 
nian Doinov, secretar al C.C. al 
P.C.B., și alte persoane oficia
le bulgare împreună cu soțiile.

Sînt prezenți, de asemenea, 
tovarășii Emil Bobu, membru 
al Comitetului Politic Executiv,

(Continuare in pag, a Ul-a)
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In stațiunile 
de pe litoralul 

bulgar 
al Mării 

Negre
VIZITA TOVARĂȘEI 
ELENA CEAUȘESCU 

ÎN ORAȘUL 
VARNA
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L Din cronica întrecerii socialiste
In industria județului Caraș- 

Severin, în care ponderea cea 
mai mare o dețin siderurgia, 
construcțiile de mașini și pre
lucrarea lemnului, s-a consem
nat un nou și remarcabil suc
ces pe care oamenii muncii îl 
dedică marii sărbători de la 23 
August : îndeplinirea cu 5 luni 
mai devreme a angajamentului 
asumat la producția globală pe 
1976. In acest fel, industria ju
dețului a livrat în plus econo
miei naționale importante can
tități de fontă, laminate, cocs, 
utilaje metalurgice, motoare 
Diesel, macarale-turn, mobilă, 
furnire estetice și alte produse. 
Sporul obținut, cu aproape 500 
milioane lei mai mult decît în 
perioada corespunzătoare a. 
anului trecut, se datorește

creșterii productivității muncii, 
folosirii cu randament mărit a 
capacităților de producție. Îm
bunătățirii organizării muncii 
în. toate schimburile.

înainte de termen și-au în
deplinit angajamentele anuale 
și . oamenii muncii din industria 
județului Brăila. Ei au depășit 
prevederile de plan la zi cu 
peste 140 milioane lei la pro
ducția globală și cu 231 mili
oane lei la' producția-marfă. 
Totodată, colectivele industriale 
brăilene și-au suplimentat, în 
cinstea Zilei de 23 August, an
gajamentul anual. Economia 
națională va primi astfel în 
plus de la lucrătorii acestui ju
deț importante cantități de otel, 
laminate, fibre artificiale, ci
ment, plăci aglomerate din 
lemn etc.
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Stil și adevăr
în filmul românesc

contemporan
Pentru că. dacă este adevărat 

că oricit am tuna si fulgera noi 
ciclic în legătură cu repertoriul 
estival, vara este vacanta cine
fililor. în schimb, perioada de 
vîrf pentru muncă a cineaști
lor. pentru că săptămina trecu
tă s-au acordat premiile A.C.I.N. 
pe 1975, pentru că. în sfîrșit, 
acest an 1975 se impune ca un 
an de referință pentru filmul 
românesc — din aceste motive 
și încă multe altele, nu ni se 
pare lipsit de interes să încer
căm cîteva delimitări în peisa
jul filmului nostru contemporan, 
din ce în ce mai complex.

Premiile A.C.I.N. au fost foar
te parcimonioase, mai zgîrcite 
decît oricînd. și asta pentru o 
„recoltă" valorică și numerică 
fări precedent. Multora lucrul 
li s-a părut inoportun sau în cel 
mai bun caz paradoxal, dar noi 
credem că este foarte bine. Cir
cumspecția în acordarea statu
tului de excelență nu face alt
ceva decît să confirme valoarea 
generală ridicată, maturitatea 
unui climat și a unei producții 
artistice. Jubilația continuă și 
lipsită de discernărnînt este de
parte de a fi fertilă, dar asta 
s-a înțeles la noi, în film des
tul de tirziu si de altfel mai 
asistăm încă la manifestări 
stinghere de tămîieri reciproce 
care nu folosesc nimănui. Pre
miul pentru regie ..Ilustrate cu 
flori de cîmp" a fost socotit de 
toată lumea „normal", dar multi 
au spus că același premiu tre- 
hjia acordat filmului „Zidul" de 
Constantin Vaeni sau „Filip cel 
bun" de Dan Pița. Dacă sîntem 
întru totul de acord cu ..Zidul" 
— întru totul de aeord cu opor
tunitatea ideii — altfel stau lu
crurile CU „Filip". Delimităm

aceste trei filme, singurele care 
intră, după părerea noastră în- 
tr-o discuție pentru o eventuală 
..medalie de aur** românească 
pentru că delimitarea poate isca 
o discuție mai profundă. Filmul 
lui Blaier era un film nu numai 
foarte bun ca tematică, simț al 
problematicii contemporane, in
teres. atmosferă si chiar sus
pans. El era. mai ales, un film 
egal Cu sine, susținut de la un 
capăt la altul în aceeași tona
litate artistică, are stil și in 
acest setis. cu toate că este o 
tragicomedie, este, artistic vor-

FILM
bind, un film sobru. „Zidul* 
vădea calități regizorale de ex
cepție. mult talent și simț cine
matografic. forță. Avea însă și 
pasaje nesigure. Ca majoritatea 
talentelor autentice. Vaeni se 

’ „fixează" mai dificil. Maî grhve 
ni se par lucrurile în cazul lui 
..Filip cel bun". Lăudat, primit 
cu mult interes, filmul lui Con
stantin Stoiciu scenarist și Dan 
Pița regizor se făcea vinovat 
însă de o culpă gravă. Era „ra
tat". Dacă suportăm cu enerva
re un film prost gîndindu-ne la 
deficitul economic și de timp, 
e mult mai serioasă problema 
cind avem de-a face cu un film 
care ar fi putut fi excepțional 
și nu e. în cazul acesta, nu ne 
consolează nici faptul că e 
,.bun“. Problema tinerilor re
gizori de cinema este graba cu 
care se „aruncă" asupra unei 
idei cinematografice admirabile, 
grabă care provoacă nu o dată 
rateul. Cu ce păcătuia ..Filip" ? 
Plecat la drum cu o naturaleță.

Matineul ll'jiinumkâs" 
intr-o nouă ediție

99'
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CRONICA LA ZI

Cu cîțiva ani tn urmă gazeta 
„Ifjîimunkăs“ împreună cu une» 
le comitete județene ale U.T.C. 
a inițiat o serie de spectacole 
instructiv-educative care s-au 
bucurat de aprecierea tinerilor. 
Din motive subiective șirul s-a 
întrerupt. Acum, in aceste zile 
fierbinți de vară, tradiția a fost 
reluată lntr-o formă noua. Por
nind de la martie sarcini stabi
lite de primul Congres al edu
cației politice și al culturii socia
liste. ne-am simțit îndemnați 
ca, alături de celelalte orga
ne de presă ale Uniunii Tinere
tului Comunist și gazeta „If* 
jiimunkăs" să inițieze unele ma
nifestări cultural-artistice cu un 
profund conținut educativ.

Prima încercare de a reluă tot 
ce a fost bun din experiența ce 
o avea gazeta $i de a imbtna cu 
cerințele muncit educative, in 
rtndul tineretului s-a materia
lizat cu un succes binemeritat 
în orașul Miercurea-Ciuc si mu» 
nicipiul Odorheiu Secuiesc. Ti
neri muncitori, elevi, studenți, 
au răspuns prin prezență 
lor chemării colectivului for
mat din tineri poeți, inter
pret de muzică tînără. oameni 
de știință, artiști amatori din 
cele două localități de a petre
ce cîteva ore împreună sub in
fluenta educativă a poeziei, a 
muzicii, a manifestării libere a 
talentului creator ce caracterizea
ză tineretul de astăzi, sub semnul 
patriotismului socialist, al uni
tății de ideal si de acțiune. Mon
tajul literar-istoric intitulai 
„Cronica frăției" a evocat la 
început, prin prezentarea reci
tatorilor Beneder Eva si Bursan 
Vasile, momente semnificative, 
descrise de istoricii si literații 
noștri români și maghiari des
pre tradițiile de luptă și de 
muncă ale poporului român și 
naționalităților conlocuitoare din 
acest ținut al țării. Poeziile de 
Văii IOsef, Vasile Moraru, Dan 
Culcer și Cseke Găbor — pre
zentate apoi sub forma de tăl
măciri de o ținută remarcabilă 
— au răspuns la aceeași între
bare : ce înseamnă, pentru noi,

patria socialistă Cîntăreții____  _______ ______ de 
folk (frații Zakarias. Ion Elena, 
Dondos Arpâs. Verzar Ferenc 
și alții) au subliniat cu multă 
măiestrie sinceritatea acelorași 
sentimente de apartenență la 
această țară, la acest popor, care 
iți edifică astăzi viitorul cu atit 
elan. Desigur, programul celor 
două spectacole a reușit si 
scoată la iveală forțe creatoare 
necunoscute pini acum. Scenete
le prezentate de amatorii din 
Odorheiu Secuiesc, interviul cu 
tinăra profesoară de gimnastică 
Duicu Elena din orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. profesoara in 
școala în care s-au format și 
s-au pregătit Nadia Comăneci, 
Teodora Ungureanu. Gabor 
Georgeta și ceilalți membri com
ponent ai echipei noastre olim
pice de gimnastică, programul 
muzical susținut de promițătoa
rea formație de muzică pop „V- 
nivers“ au contribuit cu aceeași 
intensitate la succesul acțiunii 
din punct de vedere educativ.

Clntînd. rostind versuri, gtn- 
dind împreună, sute $i sute de 
spectatori âu etalat minunatele 
calități ale tinerei noastre 
generații, relevindu-se respon
sabilitatea matură pentru pre
zentul si Viitorul patriei, calități 
ce au fost apreciate de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, la Con
gresul educației politice si al 
culturii socialiste.

Desigur, tînărul colectiv de 
creație se află încă la început 
de drum. Dar se remarcă din 
prima clipă o puternică dorință 
de a îmbunătăți cît mai repede 
atit formele 
și calitatea 
Următoarele 
deja în mod 
ritul frăției și prieteniei dintre 
toți tinerii țării. „Matineul If- 
jumunkăs“, se află pe un drum 
bun, programul lui susținut in 
limbile maghiară și română reu
șind să captiveze tinărul public 
harghitean.

un adevăr cinematografic auten
tic. un simt al adevărului vieții 
deci la fel. pe parcurs. „Filip" 
devenea prolix, calofil. voia să 
spună prea multe lucruri de
odată. să „iasă la lumină" cit 
mai complicat cu putință. Este 
un viciu mai vechi al filmului 
românesc. Este păcat că noua 
școală 11 preia. Acest viciu de 
construcție se însoțește perfect 
cu calofilia. Să dăm un exem
plu recent. „Oslnda", ultimul 
film și cel mai bun al lui Ser
giu Nicolaescu a cărui premieră 
estivală are loc pe litoral. La 
un moment dat Manlache visea
ză. are coșmaruri, coșmarurile 
lui sînt estetizante, admirabile 
poze din Octav Băncilă filmate 
cu multă artă, dar care depăr
tează prin statica lor spectato
rul de la tensiunea reală a fil
mului. Asistăm în producția ro
mânească de filme, nu o dată la 
scene adăugate, frumoase în 
șine, care nu numai că nu îm
bogățesc cu nimic calitățile de 
substanță si estetice ale filmu
lui. dar îl îngreunează, sînt pa
razitare. Calofilia nu e marcă 
de artă mare. Cine demonstrea
ză prea cu obstinație că știe să 
facă metafore, inseamnă că a 
uitat că metafora semnifică 
ceva, e un raport estetic, nu 
subiect. „Curățate" de astfel de 
balasturi filmele noastre nu ar 
avea decît de cîștigat. Un exem
plu recent, filmul admirabil 
..Dincolo de pod“ semnat de a- 
cest capricios Mircea Veroiu. Șl 
acolo se insistă mult pe meta
foră. filmări cu încetinitorul, 
poze filmice „frumoase". E pă
cat. Filmul contemporan, filmul 
ca artă la această oră a sa. a 
depășit de mult stadiul cînd tre
buie să demonstreze că e artă. 
El a cîștigat De toate meridia
nele dreptul la expresia direc
tă. in care metafora e asimilată 
și cadrele frumoase sînt încor
porate profund în stil. S-ar mai 
putea adăuga desigur că meta
fora rară, ca finalul din „La 
strada", sau scena ..Scării" din 
Potiomkin. ca și acele memora
bile ..poze" din românescul ..Pă
durea spînzuratilor" de pildă, 
nu se ivesc în fiecare zi.

Cum așteptăm de la produc
ția românească de filme în ge
neral. și de la cea tînără în 
special ca drumul său să fie 
ascendent, o mai clară așezare 
a raportului de forțe, de stil, de 
anvergură și de personalitate 
este imperios necesară : ea ar 
certifica o dată în plus că se 
poate vorbi de o ..scoală" ro
mânească de film. Realitatea 
zilelor noastre, bogata zestre 
culturală si istorică a patriei 
impun aceasta.

După S. Cuțov, Nâs- 
tac și Dafinoiu s-au 
calificat în semifinale.

CUVlNT DE ACASĂ

SMARANDA JELESCU

Programul 
Cenaclului 

Flacăra 
al tineretului
revoluționar

BOX : Din nou mii de spec
tatori au luat loc în tribunele 
arenei ..Maurice Richard" pen
tru a asista la cea de-a treia 
gală de box a sferturilor de fi
nală. In cadrul categoriei „mij
locii" vicecampionul mondial 
Alee Năstac (România) l-a în- 
tîlnit pe tenacele campion bra
zilian J. Martins. Năstac a tre
buit să-și pună în joc toată ex
periența sa competițională pen
tru a obține decizia la puncte 
(3—2). Ca urmare a acestui suc
ces, Alee Năstac s-a calificat în 
semifinale urmînd să-1 întîl- 
nească astăzi pe Michael Spinks 
(S.U.A.) care l-a eliminat la 
rândul lui cu o decizie de 5—0 
pe polonezul Ryszard Pasiewicz. 
Un alt pugilist român calificat 
în semifinale semierreul Costică 
Dafinoiu l-a învins clar la 
puncte cu o decizie de 5—0 pe 
Robert Burgess (Insulele Ber- 
mude). Dafinoiu mereu în atac 
a plasat multe directe cu adre
să pe care Burgess n-a putut să 
le evite. în continuare. Costică 
Dafinoiu va încerca să se cali
fice în finală, avînd în persoana 
cubanezului Sixto Soria un ad
versar dificil. Soria s-a calificat 
ca urmare a unui ko rapid obți
nut în prima repriză în fața 
vest-germanului Wolfgang Gru
ber.

O surpriză a fost înregistrată 
la categoria ..semimiilocie" unde 
Gamarro (Venezuela) l-a între
cut cu o decizie de 3—2 pe cu
noscutul campion al Jocurilor 
Panamericane. Clinton Jackson 
(S.U.A.). La categoria ..mijlocie- 
mică" foarte eficace s-a arătat 
boxerul sovietic Victor Sav-- 
cenko care l-a făcut ko în re
priza a doua pe Alfredo Lemus 
(Venezuela).

Alte rezultate înregistrate : 
semimiilocie : Skricke (R.F. 
Germania) b.p. McCallum (Ja
maica) : mijlocie mică : Rybic
ki (Polonia) b.p. Guzman 
(Porto Rico) : grea : J. Tâte 
(S.U.A.) b.D. P. Hussint (R.F. 
Germania) : T. Stevenson
(Cuba) b.ko. 1. pe P. Ruok- 
kola (Finlanda).

Astăzi au loc două gale se
mifinale la sfîrșitul cărora vor 
fi desemnați cei 22 de finaliști 
de la semimuscă la grea.

Dintre boxerii români primul 
va intra în ring campionul 
european la categoria sem;- 
ușoară Simion Cuțov care-1 va 
întilni pe campionul lumii so
vieticul Vasili Solomin. învin
gătorul- din acest, meci va fi 
opus simbătă in finală câștigă
torului meciului : H. Davis 
(S.U.A.) — A. Rusevschi (Iu
goslavia). După cum am mal 
arătat. Năstac (mijlocie) îl va 
întîlni pe americanul Spinks 
iar Dafinoiu (semigrea) va 
boxa cu cubanezul Soria. Cu 
mare interes sînt așteptate se
mifinalele la cat. ușoară : A. 
Aldama (Cuba) — V. Kolev 
(Bulgaria) șl H. Scerba (Polo
nia) — Leonard (S.U.A.). La 
categoria grea în prima semi
finală 
primi
olimpie și mondial 
T. Stevenson.

HANDBALIȘTII
Titlul de campioană olimpică a 
revenit echipei U.R.S.S. care 
în finală a învins cu 14—11 
(7—5) echipa R.D. Germane.

în luptă
Cind handbaliștii noștri se 

pregăteau să plece 1& Olim
piadă, am avut ocazia să 
discut cu cîțiva dintre ei. 
Campionii mondiali, in frun
te cu căpitanul echipei, 
Cristian Gațu, îmi mărturi
seau că pentru confruntarea 
de la Montreal s-au pregătit 
mai bine ca oricînd. Am în
țeles că cei ce participaseră 
la Olimpiada de la Munchen, 
care a înscris și handbalul 
in marea familie a Jocurilor 
Olimpice, regretau faptul că 
atunci, in 1972, n-au cucerit 
titlul suprem, fiind nevoiți 
să se mulțumească doar cu 
medalia de bronz. După cit 
îmi amintesc, încă de-atunci 
au promis viitorul titlu olim
pic. Iată-i, in momentul de 
față, la un pas de marea 
performanță. (Cind scriem 
aceste rinduri mai sînt doar 
cîteva ore pină la fina-

în seriile probei feminine de 
1 500 m plat, Natalia Andrei- 
Mărășescu s-a clasat pe locul 
trei (seria a 4-a) cu timpul de 
4’08”31/100 și s-a calificat pen
tru semifinalele probei progra
mate astăzi. Finala va avea ioc 
vineri. în seria sa Natalia 
Andrei-Mărășescu a _fost 
cedată de 
Germania) 
Gunhild 
Germană) 
mai bun 
realizat 
(U.R.S.S.)

Cel mai bun timp în seriile 
probei de 100 m garduri a fost 
deținut de atleta sovietică 
Natalia Lebedeeva cu 12”94/100. 
Valeria Bufanu Stefănescu 
(România) s-a calificat pentru 
semifinalele acestei probe rea- 
lizind timpul de 13”60/100.

în preliminariile probei de 
5 000 m, campionul român. Ilie 
Floroiu s-â clasat pe locul 7 cu 
13’37’09 T00 ratind calificarea 
pentru finală.

în semifinalele probei de 100 
m garduri femei. sportiva 
româncă Valeria Bufanu-Șîefă- 
nescu a căzut, fiind jenată 
involuntar de o concurentă. Va
leria Ștefănescu va participa 
astăzi la o cursă specială de re
calificare. Seria a fost cîști
gată de Tatina Anisimova 
(U.R.S.S.) cu 12”91/100.

--------------- pre-
Brigitte Kraus (R.F.

— 4’07”79/100 și
Hoffmeister (R.D.
— 4’08"23/100. Cel 
timp al seriilor l-a 
Ludmila Braghina
— 4’07’Tl/100.

Flotila românească - 
pe primele locuri in serii,

pentru aurul olimpic
Trei luptători continuă 

cursa pentru medalii.

de organizare cit 
viitoarelor acțiuni, 
ediții te pregătesc 
consecvent In spi-

CSEKE GABOR

Partea a doua a turneului 
pe litoral al Cenaclului Fla
căra al tineretului revolu
ționar. condus de Adrian 
Pfiunescu. se va desfășura 
între 5 si 15 august, astfel :

5 — CoMIneștî (Teatrul de 
vară) : 8 — Eforie Nord
(Teatrul de vară) ; 8 — Ma
maia (Teatrul de vară) ; 9 — 
Neptun (Teatrul de vară) : 
10 — Năvodari (Teatrul de 
vară) ; 11 — Constanta (Sala 
sporturilor) ; 12 — Mamaia 
(Teatrul de vară) : 13 — 
Costînesti (Teatrul de vară) t 
14 — Constanta (Sala 
(urilor), spectacol cu 
redus pentru studenți 
levî ; 15 — Năvodari 
trul de vară). Ora de 
pere a spectacolelor __
19.45. Biletele se vind la ca
sele grădinilor de vară din 
stațiunile respective (excep- 
tînd spectacolele din Costi- 
neștî și Năvodari unde bile
tele au fost rezervate), iar 
pentru Constanța la agenția 
Teatrului Liric și la casa Să* 
Iii sporturilor.

spor- 
pret 

si e- 
(Tea- 
înce- 
este

americanul J. Tate va 
replica campionului 

cubanezul

Argentina Menis In 
finalâ.

ATLETISM î După o zi de 
pauză, competiția de atletism a 
fost reluată miercuri dimineața 
cînd pe stadionul olimpic s-au 
desfășurat preliminariile pro
bei feminine de aruncarea dis
cului. Printre atletele eare au 
obținut calificarea pentru fi
nală s-a numărat șl record
mana României, Argentina 
Menis care a realizat 59.56 m 
(baremul a fost de 55.00 m).
Cel mai bun rezultat a fost 
obținut de Gabriele Hinzmann 
(R.D. Germană) — 65,12 m. Re
cordmana lumii sovietica Faina 
Melnik a obținut al doilea re
zultat cu 63.74 m. S-au califi
cat pentru finala care va avea 
loc astăzi. 14 discobole.

CAIAC-CANOE : La baia 
nautică din insula Notre Dame 
au Început întrecerile competi
ției olimpice de ca iac-canoe, 
serii pentru probele masculine 
și feminine, pe distanta de 500 
m. Primii trei din fiecare serie 
se califică în semifinale, cei
lalți pârtie ipînd la recalificări.

SITUAȚII « CAZURI • ATITUDINI
Curat,.. murdar

la masculină de handbal: 
România — U.R.S.S.). 
de trecut un obstacol 
cil. Dar modul cum 
comportat pînă acum 
lui Nicolae Nedef și 
Vlase ne dau speranțe 
vor rata marea șansă pe care 
o au de a cuceri, alături de 
titlul mondial, și medalia 
olimpică de aur. N-ar fi de- 
cit un lucru firesc, avînd în 
vedere marea clasă a 
pei noastre, valoarea 
torilor, experiența lor 
petițională. Situarea 1 
balului românesc în 
tea ierarhiei olimpice 
face decît să confirme exis
tența și calitatea școlii ro
mânești de handbal, apre
ciată și elogiată, inclusiv în 
țările care-și arogă paterni
tatea acestui sport.

Din ecourile pe care le 
avem, am înțeles că la Mont-

Ei au 
difi- 
s-au 

elevii 
Oprea 
că nu

echi- 
jucă- 
com- 

hand- 
frun- 

> nu

real, într-o țară unde sînt 
alte sporturi cu o înare au
diență la public, tricolorii, 
prin jocul lor spectaculos și 
eficace, prin fantezie și vi
goare au cucerit inimile 
spectatorilor canadieni, în 
comentariile presei sînt re
marcate intervențiile cura
joase și sigure ale portarului 
Penu, forța și precizia arun
cărilor lui Birtalan, Licu, 
Cosma, combinațiile de ma
re finețe și subtilitate ale lui 
Gațu și Voina. Sînt calități 
care au asigurat de fiecare 
dată succesul handbaliștilor 
noștri și credem că eie se 
vor exprima cu și mai multă 
forță în marea finală olim
pică. Campionii lumii pot 
transforma argintul în aur, 
arătînd prin aceasta că ei 
sînt suverani în acest sport.

v. cAbulea

LUPTE : Marți noaptea, In 
Cea de-a doua reuniune a con
cursului olimpic de lupte li
bere, doi sportivi români au 
terminat învingători. Campionul 
nostru Ia categoria supergrea, 
Ladislau Simon, a obținut o a- 
plaudată victorie în meciul sus
ținut cu Doljin Adiiatumur 
(R. Pi Mongolă), iar la catego
ria 74 kg, Marin Pîrcălâbu a 
cîștigat prin descalificare în 
fața lui Keith Haward (Marea 
Britanie). Ceilalți luptători ro
mâni care au evoluat în aceas
tă gală au suferit înfrîngeri : 
Vasile Iorga (categ. 82 kg) la 
sovieticul Viktor Novojilov, E- 
nache Panaite (categ. 100 kg) la 
mongolezul Khorloo Baian- 
munkh și Stelică Morcov (categ. 
90 kg) la americanul Benjamin 
Peterson.

Trel 
Mircea 
rentin _____
aceeași vîrstă 
treilea, cu patru ani mai mare, 
cu ocupații diferite — V.N., stu
dii 9 clase, muncitor la între
prinderea de prezentare a pro
duselor alimentare București, 
M.G., studii 8 clase, ajutor de 
ospătar la restaurantul ..Pescă
ruș" și C.F.C.. student anul III 
La A.S.E.. Facultatea finanțe și 
contabilitate...

O ispravă comună : au furat 
dîn fața unuî bloc două moto
rete, le-au împins vreo sută de 
metri ca să nu fie auziți de 
proprietari, au ambreiat apoi 
$1... au pornit la plimbare ! Niță 
împreună cu Croitoru, (pentru 
că cel din urmă nu știa să con
ducă). iar Gavrilă Mircea sin
gur. Sînt prinși de organele de 
miliție după ce defectează vehi
culele, își recunosc fapta și. din 
acest moment, se declanșează 
urmărirea penală. Se solicită, 
pentru fiecare din ei o caracte
rizare de la locul de muncă, 
întreprinderea de prezentare a 
produselor alimentare îl reco
mandă pe Valeriu Niță în ter
menii următori : „(...) Este a- 
preciat de colectivul unde lu
crează ca un element discipli
nat, punctual, obținînd rezultate 
bune pe plan profesional. (...)

prieteni : Valeriu Niță, 
Gavrilă și Cornel Flo- 
Croitoru, primii doi de 

' ‘ 19 ani — al

Nu se cunosc aspecte din activi
tatea lui extraprofesionalâ". (de 
menționat că V.N. mai are la 
activ o condamnare tot pentru 
furt, n.n.).

Pentru Mircea Gavrilă, Com
plexul de restaurante și hote
luri Athenăe Palace menționea
ză că in scurta perioadă de 
cind lucrează (o lună n.n.) ,*nu 
a reușit sâ se acomodeze cu co
lectivul cu care muncește, ast
fel lipsește nemotivat de la 
serviciu de la data de 31.05.1976". 
(adeverința e eliberată pe 7 iu
nie. n.n.)

Caracterizarea lui Cornel Croi
toru. semnată de decanul Facul
tății de finanțe și contabilitate și 
de cadrul didactic îndrumător de 
grupă. merită, credem, să 
fie reprodusă integral : „Este 
student la secția finanțe din oc
tombrie 1972. în acest an uni
versitar este înscris in anul III 
de studii, avînd o pregătire pro
fesională nesatisfăcătoare. In 
cadrul anului de studii și gru
pei de studenți din care face 
parte a dat dovadă de colegia
litate, are o comportare cuviin
cioasă față de colegi și cadrele 
didactice, nu a creat probleme 
deosebite (s.n.). în timpul aces
tui an universitar are în total 
52 de absențe de la cursuri și 
seminaril, nu a fost sancționat, 
nu a avut abateri de la disci
plina universitară", (s.n.)

CuraU. murdar ! — era să zi
cem. Și totuși : cui servesc â- 
semenea discrepanțe, nu numai

de la logica formală, ci chiar de 
la adevăr ?

SOFIA SCORȚARU

Record nedorit
Municipiul Tîrgoviște dispune 

de o nouă și frumoasă casă de 
cultură. Putini cunosc insă 
..amănuntul" că. deși a fost 
dată in folosință cu doi âni în 
urmă, ea nu este terminată nici 
astăzi în procesul verbal de 
recepție preliminară. întocmit 
la 22 noiembrie 1974. au fost 
consemnate o serie de reme
dieri pe care trebuia să le efec
tueze constructorul — între
prinderea de construcții $i 
montaje Dîmbovița — înaintea 
recepției finale. Printre altele, 
se impuneau a fi schimbate 
scafele din ipsos montate In 
plafonul sălii de spectacole 
care amenință securitatea spec
tatorilor. plăcile de la etajul I 
care au început să cadă, glafu- 
rile de tablă de la cornișă, pla-

la grupurile
Câte. nu 

aspect urât
cajul de faianță
sanitare și altele 
numai că dau un .. .
clădirii, dar permit pioli să se 
infiltreze prin ziduri și ten
cuieli. Deși a avut la dispozi
ție 2 ani. I.C.M. Dîmbovița nu 
și-a onorat nici pînă astăzi 
obligațiile asumate față de be
neficiar. Singura ei preocupare 
a fost să obțină o nouă amî- 
nare a recepției finale, ceea ce 
a si reușit prin procesul verbal 
din 16 iunie a.c. După cum se 
vede, ea ține cu tot dinadinsul 
să stabilească un (trist) record, 
demonstrând că pentru a con
strui casa de cultură i-au fost 
suficienti 3 ani. dar pentru a o 
repara li sînt necesari... patru !

AL. BALGRADEAN

în proba de caiac simplu, ro
mânul Vasile Diba s-a clasat 
pe primul loc în seria a 3-a cu 
l’54”14/100 (cel mai bun timp 
al zilei). în urma lui Diba s-au 
clasat Serghei Lizunov (U.R.S.S.)
— l’54”47/100 și Ivan. Manev 
(Bulgaria) — l’57”90/100. Tot 
pe locul întîi s-a clasat în seria 
sa la caiac dublu (500 m) echi
pajul Policarp Malihin și La- 
rion Serghei (România) care a 
realizat timpul de l’43“49/100, 
întrecînd echipajele '
— l’44”51/100 și 
l’46”03/100.

S-a calificat pentru 
le, echipajul de caiac — 
mei al României (Nastasia Ni- 
chitov, Agafia Orlov) clasat pe 
locul doi cu timpul de l’59”33/100, 
în prima serie, cîștigată de 
U.R.S.S. cu l’57”47/100. Va 
participa, de asemenea, la se
mifinale echipajul de canoe du
blu al României (Gh. Danielov, 
Gh. Simionov) situat pe locul 
doi în prima grupă cu timpul 
de l’57”27/100. primul loc reve
nind echipajului Ungariei — 
l’56”44T00.

Ivan Patzaichin (România) 
ș-a calificat in grupele semifi
nale ale probei de canoe sim
plu (5M m). De asemenea. în 
urma recalificărilor va concura 
Io semifinale și Marii 
reanu.

SCRIMA: în primul 
competiției de spadă. 
României a învins cu 10—5 for
mația S.U.A. în continuare 
echipa U.R.S.S. a întrecut cu 
9—4 echipa României.

în proba de spadă pe echipe 
s-iu încheiat întrecerile din 
grupele preliminarii. Printre 
echipele calificate in faza supe
rioară se află și formații 
României, care a ocupat în gri
pa C locul doi după 
U.R.S.S.

HANDBAL (feminin) 
tr-urt meci pentru locul

dalie de bronz), echipa Unga
riei a învins cu scorul de 
20—15 (10—6) echipa României.

LUPTE LIBERE : La cat. 57 
kg : Iranianul Kheder l-a în
vins la puncte pe Gigei Anghel. 
iar la cat. 52 kg, Ivanov 
(U.R.S.S.) a cîștigat partida cu 
C. Mîndilă.

ALTE REZULTATE

Finlandei 
Bulgariei

semifina- 
dublu fe-

Miho-

tur al 
echipa

echipa

: In-
3 ime-

CLASAMENTE
După sece zile de întreceri și 126 de probe disputate, clasa

mentul pe puncte al Jocurilor Olimpice de la Montreal, alcătuit 
de agenția A.D.N., se prezintă astfel : 1. U.R.S.S. 516 puncte : î. 
R. D. Germană 449 p ; 2. 8.U.A. 422.75 p : 4. R. F. Germania 
188.5 p ; 5. Bulgaria 112 p ; 6—7. România ți Japonia IM > : 8. 
Polonia 96 p ; 9. Ungaria 90 p ; 10 : Italia 81 p ; ÎL Canada 
81 p ; 12. Marea Britanie 72 p ; 13. Cehoslovacia 62 p : 14. Fin
landa 39 p ; 15. Australia 37,75 p ; 16. Olanda 37 p : 17. Franța 
34,25 p ; 18. Suedia 34 p ; 19. Iugoslavia 29 p ; 2d. Norvegia 17 
puncte.

în clasamentul pe medalii conduce U.R.S.S. eu 29 medalii de 
aur, 29 de argint și 22 de bronz, urmată de R. D. Germană 
28-18-16 ; S.U.A. 22-25-18 î R. F. Germania 9-8-11 : Bulgaria 
5-7-6 ; Japonia 4-4-7 ; Polonia 4-2-5 ; Ungaria 4-1-4 ; România 
3-5-7 ; Finlanda 3-2-8 etc.

atunci eînd bolnavul se adre
sează policlinicii de sector. In
tervine birocrația care atentea
ză la timpul omului și care de
termină și o risipă materiala. 
Să explicăm acest mecanism cu 
un exemplu întîlnit foarte re
cent. Policlinica cu plată din 
str. Negustori a recomandat să 
i se facă micuței Adina-Rodi ca 
Mateescu, în vîrstă de 6.6 ani o 
radiografie pentru a se stabili

In tramvaiul 27

cu exactitate diagnosticul. Cu 
recomandarea legală și filmul 
respectiv părinții s-au prezentat 
la Policlinica Vitan. Dar cind 
să primească bonul de ordine, 
stupoare : ..Tovarășe, i se spu
ne. recomandarea nu e valabi
lă. Te duci mata la circa de 
sector, o transcriu tovarășii de 
acolo si apoi vii cu trimiterea 
la noi".

L. POPESCU

acoperire
Policlinica eu plată și-a cîș

tigat un loc bine meritat în re
țeaua sanitară. Modul irepro
șabil în care se acordă asistența

medicală, solicitudinea perso
nalului sînt argumente de ne
contestat. Numai că actele, eli
berate legal, devin inOperabile

Cri- 
•int 
cu

— Pui mina pe mine î 
minalule ! Păi. știi de unde 
eu ? Ticălo«ule ! Odată «cot 
țitul !

Vorbele se auzeau clar, 
care le spunea avea voce . 
ternică și, oricum, liniștea ce 
domnea în tramvai favoriza re
ceptarea monologului. Nu peste 
mult timp am reușit să-1 și văd 
pe autorul acestuia : un ins cu 
părul alb. voinic, cu trăsături 
răvășite, abia reușind să-și 
mențină în poziție verticală sta
tura, un ins cu părul alb. ames
tecat printre cei peste o sută de 
călători care îl audiau in tă
cere. O singură excepție : un 
om cu părul alb care il admo
nestase. cerindu-i să întrerupă 
„recitalul". Bărbați tineri in 
jur. oameni în toată firea ală
turi, toți vag amuzați sau în
veseliți de-a binelea de „spec
tacol". Invectivele îi erau des
tinate omului cu părul cărunt: 
„Cine l-a pus să se bage ?“ — 
am auzit șoptindu-se, pe el îl 
batjocorea răsuflarea aceea de
zinfectată din belșug cu alcool.

cei 
pu-

..Te pui cu bețivii ?“, — se 
murmura parcă admirativ, lîngă 
mine. „Nimeni nu i-a spus 
vreodată așa“. a spus deodată 
femeia cu care era omul în vir- 
stă. Nu numai eu am auzit-o, 
dar bărbații tineri din jur. oa
menii in toată firea de alături 
păreau bucuroși de incidentul 
care le ..colora** drumul spre 
casă. Vatmanul, un băiețandru 
firav, a încercat de cîteva ori 
să curme ..momentul satiric**. 
N-a reușit să clintească din loc 
namila înmiresmată de băutu
ră și nimeni nu s-a urnit să îl 
ajute. „Lasă-1. dom-le. în pace !“ 
s-a răstit, indispus de ..deranj*' 
cineva, dar tocmai în clipa a- 
ceea o femeie s-a clătinat pe 
scara vagonului, gata să alu
nece între șine. Apărătorul din 
oficiu n-a mai apucat să își 
termine vorba. Femeia pe care o 
îmbrâncise .,răsfățatul" tramva
iului era... propria lui soție. 
Cele relatate s-au petrecut seara 
în tramvaiul 27.

P. SOFIA

SCRIMA : Titlul de campioa
nă olimpică în proba de sabie 
a fost cucerit de echipa U.R.S.S. 
(Krovopuskov — 3 victorii, Vi
nokurov — 2 v. Sidiak —> 2 v, 
Nazlimov 2 v), care a întrecut 
în finală cu scorul de 9—4 for
mația Italiei (A. Montano — 2 
v, Maffei — 2 v, Arcidiacono și
T. Montano).

Reamintim că medalia de 
bronz a revenit selecționatei 
României, învingătoare cu 9—4 
în meciul susținut cu formația 
Ungariei.

ATLETISM : Proba de arun
carea ciocanului a fost cîștigată 
de sovieticul Iuri Sedih cu 77.52 
m. Pe locurile următoare s-au 
clasat Al. Spiridonov (U.R.S.S.) 
— 76.08 m și A. Bondarciuk 
(U.R.S.S.) — 75.48 m. Au urmat 
în clasament K. H- Riehm (R.F. 
Germania) — 75.46 m. W.
Schmidt (R. F. Germania) — 
74.72 m și J. Sachse (R. D. Ger
mană) — 74.30 m.

Campionul olimpic 
Munches. Randy______
(S.U^.) a Înregistrat cel mai 
bun rezultat in calificările pro
bei de săritură in lungime cu 
o performantă de 7S7 m (ba
remul 7.80 m).

BASCHET : Turneul mascu
lin s-a încheiat cu victoria se
lecționatei S.U.A.. care a între
cut în finală cu scorul de 95—74 
(50—38) formația Iugoslavei.

Iată clasamentul final : 1.
S.U.A. — campioană olimpică ;
2. Iugoslavia; 3. U.R.S.S.

HALTERE : Competiția de 
haltere s-a Încheiat cu desfășu
rarea întrecerilor de la catego
ria rupergrea. Victoria și titlul 
olimpic au revenit cunoscutu
lui «porție sovietic Vasili Alek- 
•eer. care a repetat performan
ta realizată cu patru ani In 
urmă la Munchen. învingătorul 
a totalizat la cele două stiluri 
440 kg. stabilind un nou record 
mondial la stilul ..aruncat", cu 
rezultatul de 255 kg.

Iată clasamentul final la ca
tegoria supergrea : 1. Vasili 
Alekseev (U.R.S.S.) — 440 kg 
(185 kg plus 255 kg) — campion 
olimpic : 2. Gerd Bonk (R. D. 
Germană) — 405 kg (170 plus 
235 kg) : 3. Helmut Loach (R. D. 
Germană) — 387,500 kg (165 kg 
plus 222.500 kg).

YAHTING : La Kingston au 
luat sfirșit întrecerile competi
ției olimpice de yahting.

Iată clasamentele finale : cla
sa „Soling" ; 1. Danemarca — 
campioană olimpică ; 2. S.U.A. ;
3. R. D. Germană ; 4. U.R.S.S, ;
5. Olanda ; 6. R. F. Germania ;
clasa „Tempest" : 1. Suedia — 
campioană olimpică ; 2.
U. R.S.S. ; 3. S.U.A. ; 4. R. F. 
Germania : 5. Italia ; 6. Dane
marca ; clasa „470“ • 1. R. F. 
Germania — campioană olimpi
că ; 2. Spania ; 3. Australia ; 4. 
U.R.S.S. ; 5. Noua Zeelandă ; 6. 
Marea Britanie ; clasa „Finn" • 
1. R. D. Germană — campioană 
olimpică ; 2. U.R.S.S. ; 3. Aus
tralia : 4. Brazilia ; 5. Suedia :
6. Grecia ; clasa „Olandezul 
zburător" : 1. R. F. Germania — 
campioană olimpică ; 2. Marea 
Britanie ; 3. Brazilia ; 4. Ca
nada ; 5. U.R.S.S. ; 6. S.U.A. ; 
clasa „Tornado" i 1. Marea Bri
tanie — campioană olimpică ; 2. 
S.U.A. ; 3. R. F. Germania ; 4. 
Australia ; 5. Elveția ; 6. Sue
dia.

de la

caleidoscop
O furtună violentă, care s-a 

abătut marți seara asupra Mon- 
trealului, a~ stins pentru cîteva 
minute flacăra olimpică ce arde 
in marele stadion de la Maison- 
neuve. Focul sacru a fost rea
prins imediat cu ajutorul unei 
flăcări olimpice de rezervă, a- 
dăpostită în subsolul stadionu
lui.

*
Cu prilejul ceremoniei de în

chidere a celei de-a XXl-a edi
ții a Jocurilor Olimpice de la 
Montreal, un grup folcloric, al
cătuit din 300 de reprezentanți 
ai populațiilor indiene, Cri, Al
gonquin. Huron. Mohawk, Mic- 
mac și Irochez, din Canada, va 
evolua intr-un inedit spectacol, 
cuplat prin intermediul sateli
tului cu un spectacol similar de 
dans ce va avea loc simultan în 
Piața Roșie din Moscova, ora-

JUDO : Titlul de campion o- 
limpic_ la categoria semigrea a 
fost cîștigat de sportivul japo
nez Kazuhiifo Ninoaniya. in 
vîrstă de 28 de ani, de profesie 
polițist. Kazuhiro Ninomiya
1- a întrecut în meciul decisiv 
pe judokanul sovietic Raman 
Harșiladze, inedaliat cu argint. 
Medaliile de bronz la această ca
tegorie au fost atribuite engle
zului Dave Starbrook și elve
țianului J uerg Rothlisberger, 
ultimul fiind marea revelație a 
întrecerii.

HANDBAL : în turneul mas
culin s-au disputat meciuri 
pentru clasamentul final. Iată 
rezultatele înregistrate : pentru 
locurile 5—6 : Iugoslavia — Un
garia 21—19 (11—9) : pentru 
locurile 7—8 ; Cehoslovacia — • 
Danemarca 25—21 (11—13) :
pentru locurile 9—10 ; Japonia 
— S.U.A. 27—20 (12—8).

SĂRITURI IN APA: Pentru 
• treia oarâ consecutiv titlul de 
campion olimpic și medalia de 
aur in proba de platformă au 
fost cîstigate de celebrul spor
tiv italian Klaus Dibiasi. Me
daliat cu argint la Tokio, cînd 
avea numai 18 ani. campion o- 
limpic la Ciudad de Mexico și 
Munchen. Klaus Dibiasi reali
zează astfel o performanță uni
că în această spectaculoasă dis
ciplină a natației.

Pe locul doi s-a clasat, în 
mod furprihtător, tinărul îno
tător american. Greg Louganis, 
iar medalia de bronz a fost cîș
tigată de sportivul sovietic Vla-

4
CĂLĂRIE : Proba individual^ 

de obstacole a fost cîștigată dJ 
cunoscutul campion vest-ger-* 
man Alwin Schockemoehle. care 
a concurat pe calul „Warwick 
Rex“. Medaliile de argint și de 
bronz au revenit canadianului 
Michel Vaillancourt (..Brach 
County") și. respectiv, belgia
nului Franțois Mathy (..Gai Lu- 
ron“). întrecerea s-a desfășurat 
la centrul de călărie de la Bro
mont (localitate situată la circă 
70 km sud-est de Montreal) și a 
fost urmărită de peste 30 000 de 
spectatori.

POLO PE APA : Iată clasa
mentul final al turneului de 
consolare (pentru locurile 
7—12) : 7. Cuba — 9 puncte ; 8. 
U.R.S.S. — 7 puncte : 9. Cana
da — 6 puncte ; 10. Mexic — 5 
puncte ; 11. Australia — 3
puncte ; 12. Iran — zero puncte.

VOLEI ; Rezultate înregistra
te în meciurile pentru clasa
ment, disputate marți noaptea : 
masculin î pentru locurile 7—8 : 
Brazilia — Italia 3—0 (15—8.
15—6, 15—8) ; feminin : pentru 
locurile 5—6 : Cuba — R. D. 
Germană 3—0 (15—12. 15—12. 
15—8) ; pentru Ioturile 7—8 : 
Peru — Canada 3—1 (15—9,
12—15. 15—4. 15—7).

FOTBAL : Finala turneului 
se va disputa simbâtâ. 31 iulie, 
pe stadionul olimpic din Mon
treal între selecționatele R. D. 
Germane și Poloniei, deținătoa
rea titlului olimpic.

Partidele semifinale, dispu
tate marți noaptea, s-au înche
iat cu următoarele rezultate : 
Toronto : Polonia — Brazilia
2— 0 (0—0) ; Montreal : R. D. 
Germană — UJLSA 2—1 (0—0).

olimpic
șul-pazd4 5 OA-.ptadei de vară 
din exxl 1380.

Fotrint «Ututsctfor date pu- 
b.icitdț:: de organizatorii olim
piadei de cztâ de la Montreal, la 
întrecerile detfdettrate in prime
le now zile ele Jocurilor, au 
amstst 1 f76 €29 de spectatori. 
Pentru 9 negură zi. recoref^.’ de 
pubAc .. de:.ne s -j de dumî- 
nied, S teBe. cfatf It coaevm- 
rite der'c*pe 29 de beze 
sportive sx 22? ^9
de spec:2:^.

: ie

St «p4'.
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU ÎN R. P. BULGARIA

Plecarea din Varna

ÎN STA TIUN1LE DE PE LITORALUL 
BULGAR AL MĂRII NEGRE

Miercuri dimineața, după in- 
cheierea convorbirilor romăno- 
bulg-are la nivel înalt, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășul 
Todor Jivkov, au vizitat stațiu
nile „Drujba" („Prietenia") și 
„Zlatni piaseți" (,.Nisipurile de 
aur“), de pe litoralul bulgar al 
Mării Negre.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov, au fost însoțiți de 
tovarășii Boris Velcev, mem
bru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.C.B., 

Todor Stoicev, membru su
pleant al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.B., prim-se- 
cretar al Comitetului județean 
de partid Varna, și de alte per
soane oficiale bulgare și 
române.

Au fost, de asemenea., pre- 
zenti Trofin Simedrea. ambasa
dorul României la Sofia, și Pe- 
tar Danailov, ambasadorul Bul
gariei la București.

în timpul vizitei, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu i-au fost 

prezentate cele mai noi con
strucții hoteliere $i de agre
ment ale celor două stațiuni, 
care, in prezent dispun de o 
capacitate de găzduire de 12 000 
locuri pe an. Se face un 
scurt popas la noul și mo
dernul hotel „Sipka“. de pe 
terasa căruia — la etajul al 
XI-lea — se deschide o minu
nată panoramă a „Nisipurilor 
de aur“. Directorul general al 
complexului economic și de stat 
„Odihnă și turism" — Varna, 

Pencio Arabagiev. prezintă to
varășului Nicolae Ceaușescu 
realizările obținute in acest 
domeniu de întreprinderea pe 
care o conduce, perspectivele 
de dezvoltare a bazei turistice 
de pe litoralul bulgar de la 
nord de Vama.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se interesează de eficienta e- 
conomică a stațiunilor de pe li
toral. de experiența tovarășilor 
bulgari în organizarea turismu
lui intern și internațional.

Au fost vizitate, de asemenea, 
alte construcții reprezentative 
ale arhitecturii moderne bulgare

Ca și in ziua precedentă, to
varășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov au fost peste tot 
întimpinați cu multă căldură, 
cu entuziasm, cu sentimen
te de înaltă prețuire și sti
mă de numeroși cetățeni bul
gari și străini aflați la odihnă 
pe litoral. Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov au 
răspuns cu prietenie acestor ma
nifestări spontane de simpatie.

(Urmară din pag. 1)

secretar al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, aflat la odihnă in R.P. 
Bulgaria. Trofin Simedrea, 
ambasadorul României în Bul
garia, Petar Danailov, ambasa
dorul Bulgariei în România.

După intonarea imnurilor de 
stat, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov trec în revistă 
garda de onoare aliniată pe 
aeroport.

Oaspeții români își iau mai 
întîi rămas bun de la persoa

Vizita tovarășei Elena Ceaușescu 
în orașul Varna

în cursul dimineții de 
miercuri. tovarășa Elena 
Ceaușescu a vizitat zona cen
trală a orașului Varna. Tova
rășa Elena Ceaușescu a fost 
însoțită în această vizită de 
tovarășa Ludmila Jivkova, pre
ședintele Comitetului de Artă 

nele oficiale bulgare prezente 
la ceremonia plecării. Nu
meroși oameni ai muncii ova
ționează pe tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov. Un 
grup de tinere, în costume na
ționale bulgărești, oferă tova
rășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu fru
moase buchete de garoafe.

La scara elicopterului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu își iau 
un călduros rămas bun de la 
tovarășii Todor Jivkov și Lud
mila Jivkova. Tovarășii Nicolae 

și Cultură al Republicii Popu
lare Bulgaria.

Vizita a constituit încă un 
prilej de a cunoaște preocupă
rile și realizările țării vecine 
și prietene în domeniul dezvol
tării social-edilitare și turis
tice, ooncretizate in acest fru

Ceaușescu și Todor Jivkov își 
string miinile îndelung, se îm
brățișează.

La orele 15,30, elicopterul 
prezidențial decolează. îndrep- 
tîndu-se spre stațiunea Neptun.

★

In cursul serii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au înapoiat 
în Capitală.

La sosire, au fost întimpinați 
de tovarășii Manea Mănescu, 
Cornel Burtică, Gheorghe Oprea 
și Ilie Verdeț.

mos oraș de pe litoralul bulgar 
al Mării Negre.

Numeroși locuitori ai Varnei 
au salutat cu căldură și sim
patie pe tovarășa Elena 
Ceaușescu. manifestîndu-și sa
tisfacția pentru vizita făcută 
in orașul lor.

Județele Dîmbovița 
și Prahova 

au terminat secerișul
Lucrătorii ogoarelor din ju

dețul Dîmbovița raportează în
cheierea recoltării griului în 
unitățile agricole de stat și coo
peratiste, pe întreaga suprafață 
cultivată. Acest succes, se arată 
în telegrama adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului NtCOLAE 
CEAUȘESCU, de Comitetul ju
dețean de partid, se datorește 
bunei organizări a activității, 
folosirii la întreaga capacitate 
a combinelor, a fiecărei ore 
bune de lucru.

De asemenea, mecanizatorii, 
țăranii cooperatori, lucrătorii 
întreprinderilor agricole de stat 
au acordat o atenție deosebită 
și executării celorlalte lucrări 
din campania de vară, acțio- 
nîndu-se cu operativitate la eli
berarea terenului. în unitățile 
de stat și cooperatiste s-a în
cheiat semănatul porumbului 
pentru boabe in cultura dublă, 
precum și al furajelor. Conco
mitent s-au executat lucrările 
de îmbunătățire a potențialului 
productiv al solurilor podzolice. 
Hotăriți să intimpine marea 
sărbătoare de la 23 August cu 
noi și importante succese, lu
crătorii ogoarelor, alături de 
ceilalți oameni ai muncii din 
județul Dîmbovița, se spune in 
telegramă, au răspuns prin noi 
fapte chemării Consiliului ju
dețean al Frontului Unității 
Socialiste de a face din luna 
august o lună a recordurilor in 
muncă, angajîndu-se să execu
te în timp optim și de bună ca
litate araturile de vară. îr.treți- 
nerea culturilor, recoltatul fu
rajelor, și celelalte lucrări de 
sezon.

Vă raportăm, de asemenea, 
că au fost luate măsuri pentru 
livrarea unor cantități sporite 
de legume, fructe și alte produ
se agro-alimentare. contribuind 
astfel la o mai bună aproviz.o- 
nare a populației, așa cum se 
prevede în programul elaborat 
din inițiativa $i sub directa 
dumneavoastră îndrumare pri
vind producerea și desfacerea 
bunurilor de consum in perioa
da 1976—1980.

în telegrama ardesată cu acest 
prilej C.C. al P.C.R.. tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU. de 
către comitetul județean de 
partid se spune : Muncind cu 
hărnicie și abnegație pentru 
strîngerea în perioada optimă 
și fără pierderi a recoltei, sub 
conducerea organelor și orga
nizațiilor de partid, mecaniza
torii, lucrătorii din întreprinde
rile agricole de stat și țăranii 
cooperatori din județul Pra
hova au încheiat miercuri. 28 
iulie, secerișul cerealelor păioa- 
se de pe întreaga suprafață, 
în prezent continuăm recolta
rea legumelor și fructelor, ac
ționăm cu toate forțele pentru 
irigarea culturilor din perime
trele amenajate.

Oamenii muncii din agri
cultura județului au efectuat, 
de asemenea, lucrări de cali
tate la întreținerea culturilor 
prăsitoare, la legume. în vii și 
livezi, au însămînțat importante 
suprafețe cu culturi duble și 
succesive, acțiune ce se va în
cheia în următoarele zile.

Succesele amintite, se spune 
în încheierea telegramei, reflec
tă modul cum au înțeles comu
niștii, toți oamenii muncii de 
pe ogoarele Prahovei să răs
pundă prin fapte de muncă la 
chemarea partidului, a dum
neavoastră personal, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

PE FRONTUL RECOLTEI
O agendă de muncă încărcată, dar

ÎNTREGUL SAT ȘTIE
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CE ARE DE FĂCUT
Pe tarlaua „Pădure" a coope

rativei agricole de producție 
Nojorid. din județul Bihor, mai 
sînt de secerat 89 de hectare. 
Ultimele din cele 800. Cum se
cerișul trebuie încheiat și pe a- 
ceastă porțiune grabnic și fără 
pierderi, se impun măsuri orga
nizatorice ferme, cu responsabi
lități orecise pentru fiecare om. 
pentru fiecare mașină. Cu toate 
că înserarea a coborit de mult 
peste sat. acolo in cimp. la lu
mina farurilor. încă se lucrează 
de zor. Un ultim efort al tuturor 
celor angrenați în campanie ri 
acțiunea va fi încheiată. Iată 
de ce. de comun acord eu in
structorul comitetului județean 
de partid. Dumitru Petruș. cu 
primarul și secretar al Comite
tului comunal de partid. loan 
Chivari. președintele C.A.P., 
Mihai Sfîrlea a hotârit ca șe
dința operativă zilnici <ă aibă 
loc la orele 20.30. acolo în capul 
lanului din tarlaua ..Pădure". Pe 
agenda de lucru figurează trei 
probleme. Prima, și cea mai 
urgentă — organizarea activității 
în așa fel. inc it, a doua zi. să 
se încheie secerișul pe întreaga 
suprafață cultivata. Urmează. în 
ordinea priorităților, executarea 
udărilor și recoltatul în ferma 
legumicolă, analiza stadiului de 
execuție la investiția din com
plexul zootehnic. Discuțiile sînt 
scurte, concise, la obiect. în 40 
de minute fiecare membru al 
comandamentului știe ce are 
de făcut pentru a doua zi.

UN 
AJUTOR 
EFICIENT

în județul Vrancea. secerișul 
griului s-a încheiat. Dar. meca
nizatorii, cooperatorii continuă 
campania agricolă. Se eliberează 
suprafețele de paie, se însămin- 
țează a doua cultură. Alături de 
lucrătorii ogoarelor sint pre- 
zenți și tinerii din satele jude
țului veniți să dea o mină de 
ajutor părinților, consătenilor. 
Așa de exemplu în comunele 
Ruginești, Păunești. Pufești și 
în orașul Adjud elevii lucrează 
efectiv la strînsul și transportul 
baloților și la depozitatul fura
jelor. Secretarul Comitetului 
orășenesc Adjud al U.T.C.. tova
rășul Ion Stoian. ne spunea că 
zilnic la aceste lucrări participă 
pe lîngă tinerii din comunele 
amintite și peste 200 de elevi ai 
Liceului agro-industrial și Li
ceului teoretic din oraș. Mai 
multi elevi din ultimii ani ai 
Liceului agro-industrial mun
cesc pe tractoare alături de me
canizatori consacrați.

O. MARIAN

Primul care s-a prezentat la 
lucru în ziua următoare a fost 
motopompistul Dumitru Ciortin. 
care, la orele 4 dimineața. în
cepuse udările in grădina de le
gume. Odată cu el s-au prezen
tat și udătorii. ceilalți coopera
tori din ferma legumicolă con
dusă de loan Ierugan : Dobai 
Rozalia. Ciotin Veronica. Pușcaș 
Ileana. Sarea Florica. Net ea Flo- 
rica etc. Se udă intens, moto- 
pompele funcționează din plin. 
La orele 8 se începe recoltatul 
la roșii și dovlecei. Pini la prinz 
Î*1 magazia fermei au fost de
puse 1.7 tone legume ce urmea
ză a fi livrate în aceeași zi. La 
orele 14.00. potrivit unui grafic 
dinainte stabilit, mașina C.L.F. 
Oradea, condusă de șoferul Petre 
Stiak. trage la rampa de încăr
care. Este însoțită de Ana Si
mon. responsabila filialei nr. 8 
a C.L.F. Oradea. La încărcatul 
mărfii ajută Petre Fărcuța. elev 
în anul II-tîmplari la Grupul 
școlar din Oradea eare. aflat în 
vacanță. își ajută părinții. Pro
dusele au trecut cu bine exa
menul calității, fiind recepțio
nate. Peste citeva ore se vor 
afla in magazinele de desfacere 
ale Oradiei, la indemîna gospo
dinelor.

In cimp lucrul a început ceva 
mai tîrziu, mai exact la orele 
5. Rutieriștii Buhai Alexandru și 
Fekete Teodor, oină la intrarea 
combinelor în lan. transportă 
baloții de paie pentru a elibera 
terenul in vederea efectuării a- 

Fotografia: GHEORGHE CUCU

râturilor fi însămințării In cul
tură dublă a unor noi ruprafețe 
de porumb și legume. A» cum 
a fost hotârit cu o seară înain
te. eombinerii se prezintă la lu
cru la orele 6 dimineața. Pină 
la orele 7 combinerul Gheorghe 
Gal a remediat o mică defec
țiune la aparatul de cosit, iar 
Alexandru Dobai își gresează 
combina. La orele 7 fi 15 minu
te combinele — 8 la număr — 
intră in lan. Presele de balotat 
paie au acționat la lumina fa
rurilor pină către miezul nopții, 
pentru a deschide front de lucru 
tractoarelor. Astăzi și-au început 
programul la orele 8. Mecaniza
torul Florian Drimba s-a pre
zentat la lucra împreună cu cei 
doi fii. elevi la școala generală, 
care, ca în fiecare zi de cînd a 
început secerișul. își ajută tatăl 
la muncă.

Bine organizată, coordonată 
îndeaproape. întreaga activitate 
din fermele cooperativei se des
fășoară în ritm intens. Puțin 
după ora prinzului motoarele 
tac. Liniștea se așterne pe cîm- 
puri cu oarecare solemnitate. 
Secerișul a fost încheiat. Griul 
se află la adăpost. Dar liniștea 
se menține doar citeva clipe. 
Mai sînt încă multe de făcut, a- 
cum fiecare clipă este deosebit 
de prețioasă, măsurată în canti
tăți de griu, porumb, legume fi 
cooperatorii din Nojorid nu-și 
îngăduie nld un moment de 
răgaz.

AL. DOBRE

TINERETUL 
Șl AFIRMAREA 

REVOLUȚIEI
TEHNICO-

Am considerat ca fiind deose
bit de potrivit de a solicita răs
punsuri la ansamblul celor două 
întrebări unor reprezentanți ai 
crzar.izainior de t:r.ere: din ci
teva unități de producție și cer
cetare din domeniul construcției 
de autocamioane și tractoare. 
Așadar, au fost prezenți la o 
reuniune ad-hoc Constantin 
Beșliu, secretarul comitetului 
U.T.C. din întreprinderea de au
tocamioane. Ambruș Karoly, 
președintele cercului de creație 
tehnico-științificâ din întreprin
derea ..Tractorul", Mihal Cio- 
banu. secretarul comitetului 
U.T.C. din Institutul de cercetări 
și proiectări pentru automobile 
și tractoare, precum și Nicolae 
Feticu, președintele Consiliului 
tineret muncitoresc din cadrul 
Comitetului municipal Brașov 
al U.T.C.

CONSTANTIN BEȘLIU : Pen
tru acest an. ca și pentru cei
lalți patru ai cincinalului, la 
nivelul întreprinderii noastre a- 
vem trei obiective foarte impor
tante : asimilarea integrală a 
autocamioanelor Diesel ; îmbu
nătățirea calității produselor și 
scăderea rebuturilor ; reducerea 
consumului de metal. Am gîn- 
dit și organizat în așa fel pro
paganda tehnică încit aceste 
obiective și problemele de amă
nunt pe care le ridică ele să fie 
cunoscute nu la modul general, 
ci concret și legat de specificul 
fiecărei secții de producție sau 
al fiecărui compartiment func
țional din Întreprindere. In

Creșterea eficienței 
la fiecare loc de muncă

(Urmare din pag. 1)
care menționăm pe operatorul 
Gheorghe Dubinciuc, de la sec
ția Fibre II, inginerul Lucian 
Flaișer, șeful secției Fire II, 
Gheorghe Baban, secretarul co
mitetului U.T.C. au abordat pro
blema întăririi ordinii și disci
plinei în producție, pronunțin- 
du-se ferm pentru creșterea 
responsabilității organizațiilor 
U.T.C., a întregului colectiv, în 
vederea creării unei adevărate 
opinii de masă, împotriva celor 
care nesocotesc folosirea inte
grală a timpului de lucru, func
ționarea la parametrii maximi 
a instalațiilor. ..Ne propunem în 
acest sens, sublinia în cuvîntul 
său secretarul comitetului U.T.C. 
pe combinat, să generalizăm la 
nivelul tuturor organizațiilor o 
serie de inițiative cum ar fi 
„utilaje și instalații folosite la 
maximum", „utilaje în păstrarea 
socialistă" menite să sporească 
gradul de participare și răspun
dere a fiecărui utecist față de 
sarcinile ce le revin la locul de 
muncă. Angajamentul pe care 
ni-1 asumăm acum în fața co
lectivului și care prevede rea
lizarea peste prevederile anga

W ÎNTREBĂRI DE PERMANENTĂ 
ACTUALITATE ÎN ACEST CINCINAL:

1. Cum se orientează activitatea 
tinerilor spre abordarea 

și rezolvarea unor probleme 
prioritare ale județului in care 

muncesc ?

2. Cum se realizează, în acest scop, 
colaborarea între organizațiile U.T.C. 

din diferite unități economice ?

acest scop, colaborăm în per
manență cu Cabinetul tehnic, iar 
tematica de cercetare a fiecă
ruia dintre cele 12 cercuri de 
creație tehnico-științifică este 
desprinsă din aceste mari obiec
tive. Ca urmare. încă din pri
mele luni ale acestui cincinal 
putem semnala citeva rezolvări 
la problematica amintită, reali
zate de tineri în afara sarcinilor 
de muncă. Cu toate acestea, 
faptul că pînă în prezent avem 
doar 80 de tineri cuprinși în 
cercurile de creație, dintre care 
doar un sfert au rezolvat una 
sau alta dintre temele propuse, 
nu este de natură să ne mulțu
mească. Ca si faptul că. colabo
rarea cu organizația A.S.C. din 
facultatea de profil a Universi
tății brașovene nu se ridică la 
nivelul colaborării existente în
tre conducerile întreprinderii 
noastre și a facultății respec
tive. noi mărginindu-ne deo
camdată doar la a sprijini do
cumentarea studenților pentru 
proiectele de diplomă.

AMBRUȘ KAROLY : Sarcinile 
de producție pentru acest cinci
nal — exprimate nu numai prin 
creșterea parametrilor valorici, 
dar și prin lărgirea nomencla
torului de producție — cer din 
partea specialiștilor întreprin
derii, deci și a tinerilor, rezol
varea a numeroase probleme de 
ordin tehnic, care, in principal, 
se subsumează obiectivului cen
tral de îmbunătățire a calității 
Si a caracteristicilor funcționale 
ale tractoarelor. Pornind de aici, 

jamentului a cite 10 tone fire 
poliesterice, fire textile și eti- 
rate și a 30 tone metanol, tre
buie înțeles de către fiecare tî- 
năr ca un îndemn la muncă 
exemplară, disciplină, ca o ade
vărată îndatorire de onoare".

O problemă mult discutată de 
majoritatea celor înscriși la cu- 
vint s-a referit la condițiile ce 
trebuie asigurate pentru pregă
tirea debutului productiv al noi
lor obiective cuprinse în planul 
de investiții pe acest an. S-a 
subliniat astfel că, încă de pe 
acum, o atenție deosebită va 
trebui acordată pregătirii noilor 
cadre ce vor lucra la instalații, 
integrării mai rapide în cadrul 
colectivului a promoțiilor de ab
solvenți ai școlilor profesionale. 
„Cu toții trebuie să fim con
vinși că de atenția pe care o 
vom manifesta față de noii noș
tri încadrați — se referea în cu
vîntul său maistrul Ion Ciubo- 
taru, depinde nivelul producții
lor ce se vor obține, atingerea 
cit mai devreme a parametrilor 
proiectați la noile instalații. Con
siderăm, de aceea, eă noi, comu
niștii, avem înalt* datorie de 
a-i forma încă din primele zile 

am căutat să stabilim liniile di
rectoare ale activității cercului 
de creație tehnico-științifică, nu 
oferind spre rezolvare un nu
măr de teme, ci făcînd cunos
cute și discutlnd cu tinerii o- 
rientările necesare în activitatea 
de creație. în acest fel, consi
derăm noi, evităm pericolul de 
a limita inițiativa tinerilor, idei
le care apar în mod curent, de
terminate de activitatea cotidia
nă. Sint foarte multe probleme 
considerate ..mai mărunte", dar 
a căror rezolvare ar concura 
direct la realizarea obiectivului 
central de care vorbeam. Prin 
această strategie de organizare 
și coordonare a activității de 
creație a tinerilor vrem să eli
minăm principala deficientă care 
există în prezent : faptul că 
această activitate nu are încă 
un caracter de masă. Am rea
lizat o colaborare bună cu tine
rii specialiști de la întreprinde
rea de comerț exterior „Uni
versal tractor". De asemenea, 
cu cercul studențesc de la cate
dra de Electrotehnică a Univer
sității lucrăm la realizarea unui 
transportor cu motor liniar, des
tinat autodotării. Trebuie să 
recunoaștem însă că aceste co
laborări singulare s-au stabilit 
pe bază de, relații personale 
între foști colegi de facultate și 
nu printr-o acțiune convergentă 
și permanentă a comitetelor 
U.T.C., a comisiilor de profil 
din cadrul acestora.

MIHAI CIOBANU : Astfel de 
discuții, ca cea de față, au mai 

în spiritul tradițiilor noastre 
muncitorești, de a veghea în 
permanență pentru desăvîrșirea 
pregătirii lor profesionale, pen
tru modelarea lor ca oameni 
demni, cu o comportare exem
plară în muncă, la locul de pro
ducție, cit și în societate".

Se poate spune deci, că prin 
conținutul lor, dezbaterile pri
lejuite de adunarea generală a 
oamenilor muncii de la C.F.S. 
Iași, au constituit un prilej de 
analiză exigentă, muncitorească, 
a problemelor ce condiționează 
obținerea in continuare a unor 
noi succese, situarea acestui har
nic colectiv pe unul din pri
mele locuri în întrecerea so
cialistă. Acest interes deosebit, 
relevat și cu acest prilej prin 
zecile de propuneri care au 
completat programul de acțiune 
prezentat de consiliul oamenilor 
muncii, demonstrează încă o dată 
largul democratism ce stă la 
baza conducerii și desfășurării 
activității economice, dorința 
sinceră a fiecărui om al mun
cii de a-și aduce contribuția la 
bunul mers al producției, la 
creșterea continuă * eficienței 
acestei*. 

avut loc în cadrul municipiului 
nostru. Dacă mi-aș propune sa 
enumăr obiectivele principale 
ale institutului nostru am a- 
junge la o concluzie care deja 
s-a desprins : ele au, în mod 
firesc, multe puncte comune cu 
cele ale întreprinderilor con
structoare sau ale Universității. 
Cu toate acestea, colaborarea în
tre organizațiile U.T.C. pe linia 
creației tehnico-științifice a ră
mas de cele mai multe ori la 
stadiul de tentativă. Am inițiat 
împreună cu cercul de la între
prinderea de autocamioane o co
laborare privind proiectarea 
unui autoturism „Dacia 1300" 
de curse. Dar acest obiectiv nu 
face parte din nici un plan de 
cercetare al vreunei centrale 
sau minister, fiind, ca să spun 
așa. un hobby al nostru. In 
schimb sint numeroase proble
me, foarte dificil de rezolvat, în 
materie de tehnologie, de con
strucție a unor agregate noi, de 
ridicare a performantelor produ
selor existente, de reducere a 
importurilor și asimilare a noii 
fabricații prin creația proprie. 
Ele sînt abordate separat în in
stitutele și întreprinderile noas
tre, deși o conjugare a efortu
rilor prin constituirea unor e- 
chipe mixte de cercetare-pro- 
iectare-producție. formate îndeo
sebi din tineri, ar putea da re
zultate mult mai bune și mai 
rapide. Părerea mea este că o 
astfel de colaborare nu este 
promovată la nivelul dorit, din 
motive mai mult sau mai pu
țin obiective, nici de către con
ducerile administrative ale uni
tăților economice de profil din 
municipiul nostru.

Iată și principalele concluzii 
care se desprind din această 
succintă redare a unei discuții 
mult mai largi: comitetele 
U.T.C.. comisiile profesional ști
ințifice dovedesc o permanentă 
preocupare pentru orientarea 
activității de creație tehnico- 
științifică a tinerilor pe direc
țiile prioritare cu care se con
fruntă industria constructoare 
de autocamioane și tractoare, 
pentru desprinderea din cadrul 
acestor obiective a unor sarcini 
ce pot să devină angajamente 
proprii ale organizațiilor U.T.C. 
Dar. cu toate că multe dintre 
aceste sarcini au numeroase 
puncte comune, acțiunile cu ca
racter de permanență care să 
vizeze abordarea și rezolvarea 
cu forțe conjugate ale acestora, 
cadrul organizatoric necesar 
desfășurării in bune condiții 
a colaborării nu și-au făcut 
încă simțită prezența. ..Este o 
deficientă a cărei înlăturare 
constituie în perioada care ur
mează un obiectiv esențial al 
comisiei de creație tehnico- 
științifică de la nivelul muni
cipiului Brașov", ne-a asigurat 
tovarășul Nicolae Feticu. Vom 
reveni, cu speranța că vom pu
tea oferi cititorilor noștri un a- 
devărat model de organizare și 
realizare a colaborării între or
ganizațiile U.T.C. în domeniul 
creației tehnico-științifice.

VIRGIL SIMION



AGENDA
TELEGRAMĂ

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Republicii Federale 
Germania, WALTER SCHEEL, următoarea telegramă :

Pentru cuvintele dumneavoastră de compasiune exprimate cu 
ocazia decesului fostului președinte federal Heinemann vă mulțu
mesc foarte mult.

din țările socialiste

Primire la primul ministru 
al guvernului

Tovarășul Manea Mănescu, 
prim-ministru al guvernului, a 
primit miercuri pe Abdel Aziz 
Hussein., ministru secretar de 
stat pentru problemele Consi
liului de Miniștri al Kuweitu
lui.

Au fost abordate aspecte ale 
relațiilor bilaterale de colabo
rare și cooperare economică și

tehnico-științifică, precum și ale 
extinderii schimburilor comer
ciale dintre România și Kuweit.

La primire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă de caldă 
cordialitate, au participat : Ion 
Șt. Ion, secretar al guvernului, 
și Aii Zakaria Al-Ansari, amba
sadorul Kuweitului la Bucu
rești.

RECEPȚIE
Cu prilejul aniversării pro

clamării independenței Republi
cii Peru, ambasadorul acestei 
țări la București, Roger Eloy 
Loayza Saavedra, a oferit o re
cepție.

Au participat Gheorghe O- 
prea, viceprim-ministru al gu
vernului, Nicolae Mănescu, 
Emil Nicolcioiu, miniștri Con
stantin Qancea, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
membri ai conducerii altor mi
nistere și instituții centrale, zia- 

alți oameni de cultură și
fost prezenți șefi de mi- 

diplomatice acreditați în. 
noastră, alți membri ai

eiuni
tara . . .............
corpului diplomatic.

ÎNTlLNIRE
Tovarășul George Macovescu, 

ministrul afacerilor externe, s-a 
întîlnit, miercuri dimineață, cu 
Chatichai Choonhavan, ministrul 
industriei din Tailanda, care 
face o vizită în țara noastră la 
invitația Ministerului Comerțu
lui Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale. în timpul 
convorbirii au fost abordate as
pecte ale dezvoltării colaborării 
și cooperării economice dintre 
România și Tailanda și alte pro
bleme de interes comun.

în aceeași zi, oaspetele 
landez a avut o convorbire de 
lucru la Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice 
Internaționale.

tai-

Dupâ-amiază, ministrul tailan-

Festivalul

Președintele Italiei a primit 
pe ambasadorul României

Dezbaterile
din Consiliul

Republicii Italie- 
Leone, a primit, 
Palatui Quirinale,

dez al industriei a părăsit Ca
pitala.

Pe aeroportul Otopeni erau 
prezenți Constantin Stanciu, ad
junct al ministrului comerțului 
exterior și cooperării economice 
internaționale, alte persoane ofi
ciale.

★
înaintea plecării, ministrul in

dustriei din Tailanda a făcut o 
declarație redactorului Agerpres, 
Gheorghe Călin, în care a spus, 
între altele :

„Consider această scurtă vizi
tă deosebit de utilă și intere
santă pentru mine. Am discutat 
în aceste zile cu membri ai gu
vernului, cu alți specialiști des
pre posibilitățile pe care le avem 
de a conlucra în diferite dome
nii ale industriei, unde Româ
nia are de pe acum o bună ex
periență. Aceasta face ca rela
țiile noastre, care, deși se află 
într-un stadiu incipient, să aibă 
mari șanse de extindere, deoa
rece am început să promovăm 
acțiuni comune în domeniul eco
nomic".

Președintele 
ne, Giovanni 
miercuri, la _____  __
pe ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii So
cialiste România, Ion Mărgi- 
neanu, care și-a prezentat scri
sorile de acreditare.

Cu acest prilej, a fost trans
mis din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu, un 
cordial mesaj de salut președin
telui Italiei și doamnei Vittoria 
Leone, urări de fericire perso
nală, de prosperitate și pace po
porului italian. Mulțumind, 
Giovanni Leone a adresat, în 
numele său și al soției, cele mai 
calde urări de sănătate președin
telui Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu, expri-

mînd sentimentele de prețuire 
față de șeful statului român și 
urări de progres și bunăstare 
poporului român.

în cadrul convorbirii, care a 
avut loc după ceremonie, pre
ședintele Leone a evocat cu plă
cere vizita făcută în Italia de 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
întilnirile deosebit de fructuoase 
cu șeful statului român, care au 
constituit un moment de refe
rință în dezvoltarea, pe multiple 
planuri, a relațiilor dintre cele 
două țări. Giovanni Leone a 
subliniat dorința Italiei de a 
extinde raporturile cu România 
în diverse domenii de activitate, 
în interesul reciproc, ca o con
tribuție la cauza păcii și colabo
rării în Europa și in întreaga 
lume.*

de Securitate
al O.N.U

alde Securitate 
întrunit, marți sea- 
a lua în dezbatere 
Zambiei în legătură 

armate 
sud-africane

DEPUNERE
DE COROANE

Miercuri dimineața, în cadrul 
unor solemnități separate, noii 
ambasadori ai Republicii Fe
derale Nigeria — Luke Salisu 
Mamodu-Osobase și Republicii 
Gaboneze — Maurice Yocko. au 
depus coroane de flori la Mo
numentul
tru libertatea poporului și 
patriei, pentru socialism-

eroilor luptei pen-
a

national
de muzică ușoară

Corespondență de Mamaia
Destul de monotonă cea de-a 

doua seară a festivalului, dacă 
ne gindim că din 15 cîntece 
doar citeva au fost mai ritmate : 
„Secolul vitezei", un rock de 
Marcel Dragomir, „Iubesc", dc 
Gelu Solomonescu, ..Străzile", 
de Andrei Proșteanu. în rest- ca 

• și ieri, melodii fastuoase, bo
gate și solemn ornamentate, su
ferind pe alocuri de gigantism 
deși unele nu lipsite de interes 
pentru public și. bineînțeles, 
pentru juriu.

Am reținut însă piesele „Re
cunoștința mea" (Ion Cristino- 
iu), „Aceasta ni-e patria" (Ion 
Stavăr), „Definiție" (Florin Bo- 
gardo), „Zestrea României" 
(Petre Mihăescu). Cîțiva tineri 
soliști au fost prezenți si în a- 
ceastă seară. Din nou Angela 
Ciochină, Mihaela Runceanu, 
Sergiu Zagardan și Călina A- 
nastasiei, care, alături de loan 
Mihalea, au dat o interpretare 
plină de candoare și sinceritate 
melodiei lui Aurel Giroveanu 
„întrebare' și răspuns".

Tot acum a fost prezentată în 
prima variantă, susținută de 
Angela Similea, melodia tînăru- 
lui compozitor (singurul nume 
nou din festival) Vasile Sirii 
intitulată „Drum", piesă de o 
factură inedită în contextul ce
lorlalte melodii din festival. 
Putem trage această concluzie 
pentru că odată terminată, sea
ra a doua a epuizat prima au
diție a celor 30 de melodii din 
concurs. Regretăm însă cazul 
singular al lui Vasile Sirii, ca 
el fiind încă destui compozitori 
tineri și talentați, care ar putea 
aduce un suflu nou muzicii 
noastre ușoare, așa cum au fă
cut-o la vremea lor Bogardo, 
Cristinoiu, Dumbravă, Marius 
Țeicu, Marcel Dragomir.

Și dacă, grație emoțiilor din 
concurs, prima parte a serii a 
fost sobră, ca. și prezentarea a- 
sigurată de actorii Aimee Iaco- 
bescu și George Paul Avram, 
cea de-a doua a fost mai rela
xantă, mai plină de voioșie.

Este vorba de recitalul Mihai 
Constantinescu — Olimpia Pan- 
ciu, prezentat eu antren de 
Gioni Dumitriu. ajuns la 25 dc 
ani de activitate. Cuprinzind ii» 
majoritate șlagăre scrise de Mi
hai Constantinescu, recitalul a 
fost mult gustat de public care 
a redescoperit 2 soliști sinceri, 
încă nealterati de ticuri scenice 
sau muzicale.
tul ireproșabil asigurat de for
mația Depold a pus în eviden
ță piese mai vechi sau mai noi 
din repertoriul celor doi soliști, 
între care și melodia de ultimă 
oră dedicată Nadiei Comăneci 
de către Mihai Dumbravă, me
lodie ce reprezintă un omagiu 
muzical adus marii noastre 
campioane.

în cea de a treia seară a 
festivalului s-au reluat, în par
te. și într-o altă ordine, melo
diile prezentate în primele două 
zile. Atenția se îndreaptă acum 
mai mult spre interpreți, melo
diile în sine nemaiconstituind o 
noutate. Putem deci conchide 
asupra nivelului compozițiilor 
din acest an, avînd doar spe
ranța că poate în ultima zi se 
vor găsi cîțiva soliști care cu 
talentul lor să mai înfrumuse
țeze unele piese din concurs...

Revenind la seara a treia, au 
plăcut interpretările unor Cris
tian Popescu, ajutat de un su
gestiv text al Margaretei Pis- 
laru, în melodia „Să fii învin
gător”, Cornel Constantiniu a 
fost, ca de obicei, mai mult decît 
convingător în melodia „Nu în
tind mîna“. Doina Spătaru Oli- 
nescu, solemnă și sigură in 
„Recunoștința mea“. Cinci tineri 
au fost programați să cînte în 
această seară. Ei au fost Angela 
Ciochină. Adrian Romcescu, 
George Sava, Doina Stănescu, 
Călina Anastasiei, fiecare în 
nota semnalată în corespon
dențele noastre anterioare. Des
pre recitaluri. într-o corespon
dență viitoare.

Acompan lamer.-

GEORGE STANCA

Reuniunea Direcțiunii
Partidului Democrat-Creștin din Italia
întrunită marți seara, Direc

țiunea Partidului Democrat- 
Creștin și-a exprimat acordul 
ca premierul desemnat al Ita
liei, Giulio Andreotti, să prezin
te în parlament primul guvern 
al celei de-a șaptea legislaturi, 
care va fi un guvern monocolor 
minoritar (alcătuit exclusiv din 
reprezentanți ai P.D.C.).

Comunicatul dat publicității 
la sfîrșitul dezbaterilor, care au 
durat peste cinci ore, subliniază 
că în cursul consultărilor între
prinse timp de două sâptămini, 
Andreotti nu a putut obține 
acordul altor partide de cen- 
tru-stînga pentru a constitui un 
guvern de coaliție, iar gravita
tea problemelor ce stau în fața 
țării impune reluarea deplină și 
neintirziată a activității parla
mentare și guvernamentale.

în aceste condiții, premierul 
desemnat va comunica. în urmă
toarele zile, componența unui 
guvern democrat-creștin. 
nînd însă numai 262 de

în Camera Deputaților. P.D.C. 
este departe de majoritatea a- 
ritmdtică minimă de 315 voturi, 
necesare obținerii învestiturii. 
Consultările lui Andreotti din 
cursul săptăminilor precedente 
au avut ca scop tocmai obține
rea unui sprijin parlamentar 
din partea foștilor parteneri de 
centru-stinga — socialiștii, re
publicanii și socialist-democra- 
ticii. Conducerile acestor parti
de au refuzat însă atit asocie
rea la acțiunea guvernamenta
lă. cit și un vot favorabil in 
parlament pentru viitorul cabi
net monocolor. urmind să se 
abțină cu prilejul învestiturii.

în cursul zilei de miercuri, 
premierul desemnat s-a intilnit 
cu președinții consiliilor regio
nale și cu o delegație a consilii
lor provinciale. Potrivit unei 
declarații făcute ziariștilor, joi 
el urmează să renunțe la rezer
va sub care a acceptat misiunea 
de a forma guvernul.

Consiliul 
O.N.U. s-a 
ral pentru 
plîngerea 
cu repetatele atacuri 
ale forțelor 
împotriva teritoriului său. dintre 
care cel mai recent a fost 
bombardarea, la 11 iulie, a 
statului Sialolo, cînd au fost 
ucise 24 persoane și au fost 
rănite 45.

Vorbitorii — reprezentanții 
Zambiei, Mauritaniei și Indiei 
— au subliniat, în intervențiile 
lor, amenințarea gravă la adre
sa păcii și securității interna
ționale pe care o reprezintă 
acțiunile agresive ale forțelor 
sud-africane.

Ministrul de externe al Zam
biei, Siteke Mwale, a declarat 
că aceste acțiuni constituie, in 
același timp. încălcări grave ale 
dreptului internațional și ale 
principiilor Cartei O.N.U. El a 
cerut Consiliului de Securitate 
să procedeze la adoptarea unor 
măsuri imediate și ferme pen
tru a se pune capăt provocări
lor armate ale R.S.A. contra 
statelor independente ale Afri
cii.

Luind cuvintul in numele 
grupului statelor africane mem
bre ale O.N.U., reprezentantul 
Mauritaniei, Mulay El Khas- 
sem. a condamnat cu tărie a- 
gresiunea sud-africană. carac- 
terizind-o ca „un act deosebit 
de periculos și irațional, cu 
consecințe dintre cele mai se
rioase pentru pacea și securi
tatea internațională".

La rindul său. reprezentantul 
Indiei. Rikki Jaypal. a arătat 
că R.S.A. menține deliberat o 
stare de încordare in sudul con
tinentului. incercind să înăbușe 
aspirația spre libertate și inde
pendență a popoarelor.

iberia este, fără 
îndoială, o uriașă 
rezervă naturală de 
energie. Pe acest 
teritoriu vast se 
află concentrate,

în cantități industriale, nu mai 
puțin de 80 de elemente din 
tabela lui Mendeleev. Ceea ce 
fascinează privirea în orice 
muzeu de mineralogie din Sibe
ria constituie, la urma urmelor, 
nu numai mostre ale unei ma
terii prime, pure, bogate și di
verse, ci și, implicit, garanțiile 
unei viguroase dezvoltări in
dustriale. Cînd rostim cuvintele 
energie și industrie ne evocăm, 
aproape spontan, resursele sale 
uriașe de cărbune și petrol, ori 
cele de minereuri, pe care o- 
mul nu le-a trezit decît în mică 
parte din milenarul lor somn 
geologic, ignorind, pe nedrept, 
poate cele mai însemnate și co
pleșitoare daruri ale naturii : 
apele și pădurile (70 la sută din 
teritoriu). Fluviile și riurile sale 
adînci, late, vijelioase, de ac
centuată înclinație, sînt propice, 
prin forța potențială conținută, 
creării de hidrocentrale, iar prin 
deosebita lor puritate, prelu
crării materiei lemnoase (în 
combinate de industrializare a 
lemnului care pot furniza — și 
chiar furnizează — însemnate 
cantități de panel, celuloză, car
ton, colofoniu). Hidrocentra
lele siberiene au devenit de pe 
acum, cînd întregul sistem hi
droenergetic se află încă în sta
diul desăvîrșirii proiectelor, cel 
mai important furnizor de e- 
nergie electrică al Uniunii So
vietice. Ideile lui Lenin și-au 
găsit, astfel, cel mai fertil te
ren al afirmării, cea mai con
vingătoare verificare a previ
ziunilor, aici, în Siberia. Ima
ginea sa, chipul său patronează, 
cu măreție, construcțiile, nuclee 
vitale ale tinerei industrii si
beriene și ale industriei unio
nale, torțe uriașe de lumină a- 
prinse de om pe întinderea tă
cută și maiestuoasă a apelor... 
Vârând multe dintre aceste rea
lizări încerci senzația că nimic 
din ceea ce oferă locul nu poate 
exista fără om.

ratsk, oraș de vîrs- 
ta adolescenței (are 
mai puțin de două 
decenii), își dato
rează existența hi
drocentralei și 

Complexului de prelucrare a 
lemnului, deci 2pei și pădurii. 
O vreme pescarii și vinătorii au

Deți- 
mandate

yțnema
JOI, 29 IULIE

9,15ORĂȘENII : Scala (orele 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

ClNTECUL COLONADELOR : 
Central (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18.15; 20,30).

DOUA BUNICI PENTRU O VA
CANȚĂ : Timpuri Noi (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

COMISARUL PIEDONE LA 
HONG-KONG: Sala Palatului
(orele 17,15; 20.15); București (orele 
9; 11,30; 14; 16,45; 19.45), Luceafă
rul (orele 8,30; 11; 13.30; 16; 18,30; 
21), Dinamo (ora 20,15).

CIRC IN CIRC : Buzești (orele 9; 
12; 16; 19), Grădina Buzești (ora 
20,30), Miorița (orele 9; 12,15; 16;
19.15) .

CAPRICIILE MĂRIEI : Capitol 
(orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45), Patria (orele 9; 11,30: 13,45; 
16; 18,30; 20,45), Patinoarul „23 
August" (ora 20,15), Grădina Festi
val (ora 20,15).

INSTANȚA AMINĂ PRONUN
ȚAREA : Cosmos (orele 15,30: 18;
20.15) , Progresul (orele 15,30; 17,45; 
20).

RESPIRAȚIE LIBERA : Cotro- 
ceni (orele 10; 12; 14; 16; 18; 20).

PRIZONIERUL DIN MANHA
TTAN : Aurora (orele 9: 11.15; 
13,30; 15,45; 18: 20); Grădina
Aurora (ora 20,15), Eforie, (orele 
9,15; 11,30; 14; 16,15; 18,30; 20,45).

Condamnare 
represiunilor din 

de Sud

a
Africa

Comitetul special al O.N.U. 
împotriva apartheidului a dat 
publicității o deqjarație in care 
condamnă acțiunile inumane 
ale autori*-âTLor rasiste din 
Africa de Sud. ..Datoria OJf.U.
— se spune ia declarație — este 
de a adopta măsuri efective 
pentru a se pune capă: repre
siunilor din Republica Sud- 
Africană si a fi eliberați toți 
deținuții arestați pentru ..vina" 
câ au luptat Împotriva discrimi
nării rasiale. în urma represiu
nilor singeroase împotriva de
monstranților africani la Sowe
to. autoritățile polițienești de la 
Pretoria au declanșat un nou 
val de represalii contra celor 
care cer lichidarea apartheidu
lui.

Numai în ultimele sâptămini
— subliniază documentul — in 
baza „legii cu privire la tero
rism". in R.S.A. au fost ares
tate peste 1 300 de persoane, 
printre care lideri ai organiza
țiilor studențești, de tineret, 
sindicale și ai altor organizații 
democratice. Toți aceștia sint 
pasibili. in virtutea „legilor" 
rasise. de pedepse cu închisoare 
pe termene îndelungate.

ITALIA. - Aspect din timpul unei ample demonstrații desfășurate 
recent la Roma in favoarea acordării unor subvenții edilitare, care 

să ducă la osagurorea unor noi locuri de muncă

Misiune de mediere a O.U.A
între Kenya

al Organi-Secretarul general 
zației Unității Africane (O.U.A.), 
William Eteki Mboumoua. a 
sosit la Nairobi într-o misiune 
de mediere, ca urmare a dete
riorării relațiilor dintre Kenya 
și Uganda in legătură cu sista
rea exporturilor de carburanți 
și de alte produse din partea 
kenyană către Uganda. în urma 
luărilor de poziții de ambeie 
părți — relevă agențiile Reuter

• DUPĂ CUM INFORMEAZĂ 
AGENȚIA CTK. un avion de 
pasageri cehoslovac s-a prăbușit 
Ia 28 iulie în apropierea aero
portului Bratislava-Ivanka. in 
timp ce efectua cursa Praga- 
Brati slava. La bordul avionului 
se aflau 69 de pasageri și un 
echipaj format din 7 persoane. 
Cauzele accidentului nu au fost 
încă stabilite.

și Uganda
și United Press International — 
guvernele ker.yar. și ugandez au 
arătat că sînt in favoarea iniție
rii unei misiuni de mediere a 
secre^ruhii general al O.U.A.

Intr-o declarație făcută la 
Nairobi. William Eteki 
Mboumoua și-a exprimat spe
ranța câ va putea pune bazele 
unei 
state

Ca
sate _ ___
Idi Amin Dada, secretarilor ge
nerali ai Națiunilor Unite și 
Organizației Unității Africane, 
in legătură cu trimiterea unor 
misiuni care să examineze la 
fața locului situația provocată 
de deteriorarea relațiilor dintre 
Uganda și Kenya, ia Kampala 
urmează să sosească secretarul 
general al O.UA, William 
Eteki Mboumoua.

medi
imat

TEXAS, DINCOLO DE RÎU î 
Favorit (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30), Festival (orele 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Mo
dern (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15;
20.30) , Grădina Modern (ora 20), 
Grădina Parc Hotel (ora 20,30).

NUNTA : Bucegi (orele 16; 18). 
PORUMBELUL : Excelsior (orele 

9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Me
lodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

COMEDIE FANTASTICA : Lumi
na (orele 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 
20).

CORUPȚIE PE AUTOSTRADĂ : 
Lira (orele 16; 18,15), Moșilor (ore
le 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18), Grădi
na Moșilor (ora 20,15).

NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR î 
Arta (orele 15,30; 19), Grădina 
Arta (ora 20).

PAPILLON : Flamura (orele 
9,45; 12,30; 16; 19,30), Tomis (orele 
8,45; 11,30; 14,15; 17; 19,45), Grădi
na Tomis (ora 20,15), Gloria (ore
le 9; 12; 16; 19), Grădina Titan 
(ora 20,30).

VERONICA SE 
Flamura (ora 8,30).

,TOM SI JERRY : Grivița (orele 
9; 11; 13), Doina (orele 9,30; 11; 
12,30; 14; 15,30; 17).

CĂLĂREȚUL CU EȘARFĂ 5 
Grivița (orele 15,45; 18; 20).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL: 
Volga (orele 9,30; 11,30; 13,30).

O ZI DE NEUITAT: Popular 
(orele 15,45: 18; 20,15).

ÎNTOARCEREA LUI MAGEL
LAN : Grădina Lira (ora 20,30).

SIMON BLANCO: ~ "
cegi (ora 20).

ÎNTOARCE

CRISTO : 
13,30; 16;

Crîngași

Grădina Bu-

PROGRAMUL 1

vacanță: Pă- 
16,30 Jocurile 
— Montreal

TREI 
(orele

Munca

CEL ALB, CEL GALBEN, CEL 
NEGRU : Dacia (orele 9; 11.15; 
13.30: 15,45; 16; 20,15).

CERUL E CU NOI : Doina (ore
le 18.30; 20.15).

CURSA GREA : Ferentari (orei» 
10.30: 15.30; 18; 20.15).

CONTELE DE MONTE 
Feroviar (orele 9; 11,15; 
18.15; 20,30).

ZILE FIERBINȚI : 
(ora 17).

PRIETENII MEI ELEFANȚII : 
Giulești (orele 10; 16; 19).

CERCUL MAGIC : Flacăra (orele 
15,30; 18: 20).

AVENTURILE CELOR 
MUZICANȚI ; Floreasca 
15,3C; 18: 2*0).

DINCOLO DE POD : 
(orele 15,45: 18; 20.15).

FRAȚI DE CRUCE : Rahova (O- 
rele 16,30; 18,30), Grădina Luceafă
rul (ora 20).

HAIDUCII : Victoria (orele 9.15; 
11.30; 13,45; 16: 18.15; 20,30).

STEAUA FERICIRII CAPTIVE : 
Viitorul (orele 15.30; 19).

PATIMA: Vitan (orele 15,30; 18).
AMORUL VRĂJITOR: Grădina 

Vitan (ora 20,15).
CÎNTECELE MĂRII:

(orele 16; 18); Grădina 
(ora 20).,

FRATELE MEU ARE UN 
FORMIDABIL: 
18; 20).

Unirea 
Unirea

FRATE
Pacea (orele 16;

16,00 Matineu de 
pușa Noddy (III). 
Olimpice de vară 
1976. Rezumatul înregistrat al în
trecerilor din ziua precedentă: 
caiac-canoe, scrimă, tir cu arcul, 
dresaj hipic, iahting, lupte, judo 
și box. 19,00 Atenție la... neaten
ție! Conștientizarea, metodă efi
cientă de instruire. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Con
cursul național de muzică ușoară 
„Mamaia ’76“ (ziua a IV-a). Trans
misiune directă de la Teatrul de 
vară din Mamaia. 21,00 Jocurile 
Olimpice de vară — Montreal 
1976. Atletism — finalele probelor

împărțit traiul lor, romantic 
pentru noi, cu echipele de 
prospectare. Apoi au dispărut, 
făcînd loc zecilor de mii de 
constructori — muncitori, tehni
cieni, ingineri. Cei mai mulți,de 
vîrsta actuală a orașului ori nu
mai cu patru-cinci ani mai „bă- 
trîni". Ei și-au întemeiat aici 
familii, iar — odată cu ele — 
însăși așezarea. Bratsk a fost și 
continuă să fie, într-un fel, un 
oraș al comsomoliștilor. Un oraș 
clădit cu multă trudă, căci îm- 
pămintenirea existenței nu este 
aici un joc de vacanță, după 
cum nici smulgerea bogățiilor 
Siberiei nu este un lucru ușor, 
rezumat la gestul simplu de cu
legător. Această trudă, a cărei 
explicație stă în entuziasmul și 
robusta tinerețe a pionierilor, 
își are rațiunea în însăși înțe
legerea profundă a necesităților 
sociale. Bratsk nu are încă nu
meroase opere de artă. Are însă

ne, după ce proiectele întregu
lui sistem hidroenergetic sibe
rian vor prinde viață, o hidro
centrală „de talie mijlocie".

m fost mai apoi 
invitați la Combi
natul de prelucra
re a lemnului, un
de muncesc circa 
14 000 de oameni,

în majoritate tineri, și în cea 
mai mare parte constructorii de 
ieri ai hidrocentralei. în acest 
uriaș consumator de materie 
lemnoasă, ce continuă să se dez
volte de la an Ia an și să-și di
versifice producția (consumă 
4 100 000 m.c. de lemn anual, iar 
atunci cînd va ajunge Ia para
metrii proiectați 7 000 000 m.c.), 
aproape toate operațiile sînt 
automatizate. Am văzut și noi 
tineri muncitori urmărind grav, 
reglînd cu mișcări sigure apara
tura, de la tocarea și fierberea

LA BRATSK, SEMNATURI 
COMSOMOLISTE

două monumente, de dimensiuni 
piramidale, închinate muncii, 
destinate a îmbogăți, practic, 
existența : hidrocentrala și Com
plexul de prelucrare a lemnu
lui. Gazdele ne-au invitat cu 
justificată mîndrie a le cunoaș
te. Am pășit, deci, în această 
gigantică hidrocentrală-muzeu. 
O machetă și diverse grafice 
pedagogic alcătuite ne ușurau 
înțelegerea funcționării ei. Ex
plicațiile erau ample și clare. 
Desprindem din carnetul de re
porter : o putere de 4 100 000 
kW, iar în viitor o putere fi
nală de 5 000 000 kW. Produce 
într-un an întreaga energie e- 
lectrică a Uniunii Sovietice din 
1935. Ea și-a amortizat deja 
cheltuielile de investiție. Toată 
aparatura este sovietică. In 
prezent este întreținută de nu
mai 750 de oameni. Clădirea 
are o înălțime de 25 de metri 
(mai mare decît catedrala Sf. 
Isac din Leningrad), și a „în
ghițit" 5 000 000 mc de beton. Ni 
se atrage atenția că, deși ocupă 
locul al doilea în Uniunea So
vietică, după cea de la Krasno- 
iarsk, pe Ienisei (6 000 000 kW), 
gigantul de Ia Bratsk va rămî-

materiei prime pînă la ambala
rea produsului finit. Munca 
depusă aici ni s-a părut la fel 
de tenace și intensă.

Orașul și-a găsit într-un răs
timp scurt eroii. Eroi ai mun
cii, oameni care și-au dovedit 
tăria în lupta cu dificultățile 
climei. Oameni care surîd cu 
îngăduință atunci cînd agrega
tele necesare construcțiilor ră- 
mîn neputincioase la 
57°C, împrumutîndu-le 
brațului lor.

într-un 
lebrează pe sine, 
însuși a 2___ “ ______
noțiunea de eroism. Constructo
rii hidrocentralei și ai Comple
xului amintit au atins deja 
vîrsta maturității. Angajamen
tul lor comsomolist a fost însă 
onorat, semnătura lor, lapidar 
cuprinsă în exemplare fapte dc 
muncă, va dăinui, menținînd 
mai departe, vie, flacăra unei 
nobile tradiții, dinamizind noile 
generații de comsomoliști în ve
derea realizării importantelor 
obiective înscrise în vastul pro
gram al noului cincinal.

fel orașul

minus 
puterea

se ce- 
fiindcă el 

devenit sinonim cu

C. R. CONSTANTINESCU

TRANSFORMĂRI SOCIAL-ECONOMICE Șl POLITICE 
IN ECUADOR CORESPUNZIND INTERESELOR 

NAȚIONALE
Intr-un discurs pronunțat la 

Guayaquil, președintele Consi
liului Suprem ecuadorian. vice
amiralul Alfredo Poveda Bur- 
bano. a reafirmat botărirea gu
vernului de a pune in aplicare 
programul de transformări so- 
cial-economice și politice.

Referindu-se la unele obiec
tive concrete din programul 
guvernamental. Alfredo Poveda 
Burbano a preciza: câ se urmă
rește fretr darea aspectelor care 
privesc dependența ecoaoEmel 
natăooale fatâ de interese strâ-

ine. promovîndu-se cu precă
dere inițiativa internă și asigu- 
rindu-se controlul statului în 
unele sectoare-cheie ale econo
miei naționale.

Șeful statului ecuadorian a 
arătat, totodată, că acțiunile gu
vernului corespund 
naționale ale țârii, 
apărarea integrității 
ș: a suveranității

intereselor 
urmărind 

teritoriale 
naționale, 

consolidarea și dezvoltarea eco
nomică multilaterală a Ecuado-

Acomodarea cu starea
lâ

de imponderabilitate

ROMA: Plenara C.C.

Miercuri s-au împlinit trei 
sâptămini de cind echipajul na
vei spațiale sovietice „Soiuz-21" 
și-a stabilit ca locuință com
partimentele stației orbitale „Sa- 
liut-5". Cu toate că noul „apar- 
tamenta a devenit casa lor obiș
nuită. nici Boris Volinov și nici 
Vitali Jolobov.cum s-aintimplat 
cu toți cosmonauții sovietici, nu 
au reușit să treacă „bariera im
ponderabilității" intr-o singură 
zi. Din cei 35 de cosmonauți 
sovietici care au evoluat in 
Cosmos, 13 luau startul pentru 
a doua sau a treia oară și me
dicii au constatat că adaptarea 
„bruscă" la starea de imponde
rabilitate este imposibilă.

Acum atit comandantul echi
pajului, Boris Volinov, care este 
pentru a doua oară in Cosmos, 
cit și inginerul de bord, Vitali 
Jolobov, pentru prima oară pe 
o orbită circumțerestră, au reu
șit să se acomodeze cu activi
tatea la bordul stației in condi
țiile lipsei gravitației, după 
cinci-șase zile de zbor.

La trei sâptămini 
echipajul evoluează la 
lui „Saliut-5U, medicii
observat nici un fel de modifi
care esențială care să influen
țeze asupra stării sănătății cos- 
monauților.

de cină 
bordul 
nu au

La Roma au început, miercuri, 
lucrările plenarei Comitetului 
Central al Partidulpi Comu
nist din Spania, la care partici
pă președintele partidului, Do
lores Ibarruri. și secretarul ge
neral, Santiago Carrillo. Plena
ra este consacrată definirii li
niei politice a partidului in 
perioada următoare și stabilirii 
modalităților de punere în prac
tică.

în legătură cu organizarea 
reuniunii in capitala Italiei, un 
comunicat al Serviciului de pre
să al C.C. al P.C.S. precizează 
câ aceasta se datorează „inter
zicerii de către guvernul de la 
Madrid a desfășurării lucrărilor 
pe pămintul Spaniei". în con
secință. Comitetul Central a ho- 
tărit să organizeze această reu
niune la Roma, cu ajutorul și 
solidaritatea P.C. Italian și în 
prezența unor reprezentanți ai 
altor forțe politice democratice 
spaniole care fac parte din 
Convergența Democratică.

La lucrările primei ședințe, 
care au avut un caracter public, 
au participat, ca invitați, c 
delegație a Partidului Comunist 
Italian, din care fac parte pre
ședintele Luigi Longo și secre
tarul general Enrico Berlinguer,

Berlin : manifestare 
consacrată

eliberării
aniversarii 

României

PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT

Lucrările Comitetului de 
coordonare al 
E.C.O.S.O.C.

Ia cadrul lucrărilor Comite
tului de coordonare al 
Irului 
OM.U. 
viatul

____ ___ _ — Consi- 
Economic și Social al 
(ECOSOC) a luat cu- 
reprezentantul român 

L S_2»r.. care a subliniat că 
eforzirile proprii ale țârilor in 
curs de dezvoltare trebuie să 
Ce potențate de o largă coo
perare izuemarională vizind 
creșterea producției agricole in 
aceste țări, dezvoltarea unei 
prodntții proprii de mașini a- 
gneoie și de îngrășăminte, pre
cum și formarea de cadre spe
cializate. In acest sens, el a re
leva: faptul că România. îm
preună cu alte state, au propus 
crearea unui Fond internațional

de dezvoltare agricolă, al cărui 
statut a fost semnat recent la 
Roma. — prima organizație spe
cializată din familia O.N.U. 
creată după adoptarea de către 
Adunarea Generală a progra
mului privind instaurarea unei 
noi ordini economice interna
ționale.

Nivel record al 
șomajului în Spania
Șomajul in Spania a atins cel 

mai înalt nivel din ultimii 20 de 
ani, cuprinzind 5,5 la sută din 
forța de muncă activă de peste 
13 milioane de persoane, relevă 
datele conținute in unele statis
tici date publicității la Madrid. 
Potrivit cifrelor oficiale, din 
cele 13 273 500 persoane repre- 
zentînd forța de muncă, Ia sfîr- 
șitul primelor șase luni ale aces
tui an, 729 700 muncitori erau 
șomeri.

manifestărilor
' ’ 32-a

de IN m garduri, lungime băr
bați. dxsc femei. 400 m bărbați și 
4« m femei. 22.30 24 de ore. 22,45 
Jocurile Olimpice de vară — 
Montreal 1976. Continuarea probe
lor de atletism.

PROGRAMUL î

2».N Univers științific. 20.30 Film 
„Ultima noapte pe Tita- 
producție a. studiourilor 
22.30 închiderea progra-

artistic: 
nic“ — 
engleze. 
muluL

Teatrul Mic O» Rotonda scri
itorilor — Cișmigiu) : SlNT 
SUFLET DIN SUFLETUL NEA
MULUI MEU — spectacol de su
net și lumină — ora 20,30; Teatrul 
Giulești (la Sala Columnei de la 
Muzeul de Istorie a R.S.R.) : DE 
LA STRĂBUNI PÎNĂ LA TINE - 
spectacol de sunet și lumină — 
orele 16 și 17; Teatrul Evreiesc de 
Stat : SCRISORI PE PORTATIV 
— ora 19,30; Teatrul „C. Tănase“ 
(Grădina Boema) : E NEMAIPO
MENIT — ora 19,30; Ansamblul 
„Rapsodia Română- : FRUMOASA 
EȘTI, M1NDRA ȚARA — ora 18,30.

Puternic cutremur 
in R. P. Chineză

După cum informează agenția 
China Nouă, la 28 iulie, în zona 
Tangșan-Fengnan, din provincia 
Hopei, aflată în nord-estul R-P. 
Chineze, s-a produs un puternic 
cutremur, șocuri seismice relativ 
puternice fiind simțite la Pekin 
și Tientsin. în regiunea epicen
trului s-au înregistrat daune de 
diferite proporții.

După cum relevă Agenția 
China Nouă, situația populației 
din zona ‘ ’
constituit 
deosebite __ ________ ___
Tzedun, a C.C. al P.C. Chinez și 
Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze. Imediat după producerea 
cutremurului, organele și »rga- 
nizațiile de partid din zonă au 
inițiat măsuri de urgență.pentru 
mobilizarea rapidă a populației 
la acțiunile de combatere a efec
telor cutremurului și de adoptare 
a unor măsuri de prevedere 
pentru eventualitatea că s-ar 
produce noi seisme. în zonă au 
fost deplasate numeroase echipe 
medicale și au fost trimise, mari 
cantități de medicamente, ali
mente, îmbrăcăminte, materiale 
de construcții și alte bunuri.

afectată de seism a 
obiectul preocupării 
a președintelui Mao

• PREȘEDINTELE REPU
BLICII BOTSWANA, Seretse 
Khama, aflat în vizită la Pekin, 
a avut miercuri, o convorbire 
cu ministrul de externe al R.P. 
Chineze, Ciao Kuan-hua, rela
tează agenția China Nouă.

In cadrul
consacrate celei de a ___
aniversări a eliberării Româ
niei de sub dominația fascis
tă, la Galeriile naționale din 
Berlin s-a deschis expoziția 
„Tineri artiști plastici din 
România", care cuprinde lu
crări reprezentative din do
meniul picturii, sculpturii și 
graficii contemporane româ
nești.
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• ARCTICA SE-NTOARCE LA FRIG ? Oamenii de știință sovie
tici consideră câ zona polară de nord a Pămîntului a intrat 
într-o perioadă climatică nouă și se reîntoarce la condițiile care 
au existat acolo la sfîrșitul secolului trecut, ceea ce înseamnă că, 
încet, da»* iminent, în Arctica se face tot mai frig. Potrivit decla
rațiilor făcute de cunoscutul cercetător polar sovietic, Viktor 
Zaharov, la Leningrad au fost încheiate cercetările legate de 
dinamica condițiilor de climă din mările nordice în perioada 
ultimilor cincizeci de ani. încălzirea care a survenit în Arctica 
și care a permis intensificarea navigației în mările din această 
regiune a avut punctul culminant în anii. ’40, după care a urmat 
perioada scăderii constante a temperaturii. Drept urmare a 
crescut grosimea și suprafața calotei de gheață din Oceanul 
înghețat de Nord. Temperatura medie anuală a aerului în* Marea 
Karsk, de exemplu, a scăzut cu trei grade. Totodată, de-a lun
gul țărmurilor arctice sovietice temperatura devine mai conti
nentală. Vara, durata perioadei cu temperaturi pozitive s-a redus 
cu aproape o lună. Viktor Zaharov și colegii sâi consideră că 
procesul de răcire în Arctica va dura cel puțin pînă în anul 
2 000 • ELICOPTER CU TELEVIZIUNE, o companie suedeză a 
construit un elicopter dotat cu un sistem de televiziune in infra- 
roșu, care permite detectarea incendiilor izbucnite în păduri. 
Acest sistem poate fi, de asemenea, utilizat la prospectarea re
surselor de energie geotermică, cit și la supravegherea liniilor 
de înaltă tensiune • LIMBILE PE GLOB. Pe planeta noastră se 
vorbesc peste 2 500 de limbi, dintre care numai 230—250 au o 
scriere și sînt utilizate pe scară internațională ; 200 sînt vorbite 
de un milion de persoane și 13 de 50 milioane persoane. Cele 
mai răspindite limbi vorbite pe glob sînt limbile chineză, engle
ză, hindusă, rusă, arabă, spaniolă, portugheză, japoneză, germa
nă și franceză. în lume, în fiecare an școlar, aproape 120 milioa
ne de persoane învață engleza și peste 80 milioane — franceză 
sau germana • CONCURENȚĂ IN JURUL GHEIZERELOR. 
Confruntate cu criza energetică, companiile americane au început 
să investească în noi surse de energie, in special în energia geo- 
termală. în jurul acestor zăcăminte de apă fierbinte și aburi’ 
afirmă „Los Angeles Times" — a început o adevărată luptă de 
concurență ca în exploatările de petrol și gaze. Un exemplu în 
acest sens îl. constituie regiunea de gheizere din nordul orașului 
San Francisco. Pînă acum, aburul de aici era folosit de compa
nia „Pacific Gas and Electric" la producerea energiei electrice. 
Acum, în jurul gheizerelor s-au mai ivit încă trei companii, 
„Union Oil", „Magma Power" și „Thermal Power", care inten
ționează să stabilească prețui aburului „lor“ în funcție de prețul 
petrolului și gazelor de pe piața mondială • CUȚITELE 
SOLINGEN. Solingen, orașul cu 176 000 de locuitori, este de 400 
de ani centrul tradițional al fabricării cuțitelor cu lamă de oțel. 
Singura industrie a acestui oraș vest-german este industria con
fecționării lamelor de cuțite, cu care se ocupă 456 de întreprin
deri în care muncesc peste 10 000 de persoane. Lamele de oțel 
utilizate în toate domeniile, începind de la produsele de uz casnic 
la cele electrice și medicale, care poartă marca Solingen sînt 
exportate în peste 140 de țări.
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