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într-o atmosferă sărbătorească, de puternică 
afirmare a voinței unanime de a da viață hotărârilor 
Congresului al Xl-lea, sarcinilor actualului 

cincinal, sâmbătă s-a desfășurat

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, cu tovarășii 
Manea Mănescu, Emil Bobu, Gheorghe Oprea, 
Ștefan Andrei, Teodor Coman, Aurel Duma, a 
făcut, în cursul zilei de sîmbătă, o vizită de 
lucru în județul Iași.

Iașiul, străveche așezare a țării noastre, cu vechi 
tradiții și strălucite împliniri, oraș care evocă atitea

momente de seamă ale luptei poporului nostru pen
tru libertate și unitate națională, mărturie grăitoare a 
dinamismului economic și social pe care il cunoaște 
întreaga patrie in anii socialismului, cetate a cultu
rii și științei, l-a primit cu nespusă căldură, eu 
bucurie și entuziasm pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pe ceilalți conducători de partid și de stat.

Această nouă intilnire a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu eu oamenii muncii a ilustrat, incă • dată, 
cu putere unitatea poporului in jurul partidului, al 
secretarului său general, legătura indisolubilă intre țe
lurile fundamentale promovate de forța conducătoare 
a societății noastre și elanul conștient ctr care întreaga

națiune muncește neabătut pentru a da viață hotări- 
rilor Congresului al Xl-lea.

Dialogul secretarului general al partidului cu repre
zentanții organelor locale de partid și de stat, cu 
producătorii de bunuri materiale și spirituale are loc 
intr-o perioadă in care, pornind de la rezultatele deose
bite obținute in cincinalul anterior — care au permis ju
dețului Iași să înregistreze, in 1975, o producție indus
trială echivalentă cu cea realizată in întreaga țară in 
anul 1938 — oamenii muncii iși sporesc eforturile pen
tru îndeplinirea obiectivelor cuprinse în cincinalul ac
tual, obiective menite să confere acestei părți a țării 
un loc de prim plan in ansamblul economiei naționale.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la marea adunare populară din Piața Unirii
Dragi tovarăși,

Doresc să încep prin a vă 
adresa dumneavoastră, tuturor 
locuitorilor municipiului și ju
dețului Iași, un salut călduros 
din partea Comitetului Central 
al partidului, precum și a mea 
personal, și cele mai bune urări. 
(Aplauze puternice, urale).

Ne aflăm la Iași într-o vizită 
de lucru. Am fost prin cîteva 
întreprinderi, am asistat la des
fășurarea lucrărilor noului com
binat de ujjlaj greu care a în

ceput să se construiască în ju
dețul Iași in a doua jumătate a 
anului trecut și urmează să pro
ducă incă din anul viitor.

Sintem la citeva luni de la în
cheierea cincinalului 1971—1975. 
care, după cum știți, s-a în
cheiat cu succese remarcabile in 
toate domeniile de activitate, 
prin depășirea programului sta
bilit de Congresul al X-lea, 
printr-o dezvoltare a producției 
industriale intr-un ritm anual de 
peste 13 la sută, prin creșterea 
puternică a agriculturii, înflo

rirea științei, culturii și. tot
odată. prin ridicarea nivelului de 
trai, material și spiritual, al po
porului.

La toate aceste realizări si ju
dețul Iași a adus o contribuție 
de seamă, realizind cincinalul 
cu 75 de zile înainte de termen. 
Fiind prima vizită după reali
zarea cincinalului în județul 
dumneavoastră, doresc să vă 
adresez, incă o dată, felicitări 
pentru aceste minunate rezultate 
și urări de noi și noi succese- 
(Apiauze puternice, prelungite.

Se scandează „Ceaușescu și po
porul r>-

După cum «e știe, întregul 
nostru popor a trecut cu hotârire 
la realizarea noului cincinal, a 
Programului elaborat de Con
gresul al Xl-lea al partidului, 
care a trasat linia generală de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de 
înaintare a României spre co
munism. (Aplauze puternice, 
urale. Se scandează „Ceaușescu 
și poporul !*, „Ceaușescu — 
P.C.R. n.

Desigur, sintem la nun^ai 6 
luni de !a începutul noului cin- 
cinaL Mai sint deci multe luni 
pină von încheia cincinalul : 
dar, ținind seama de faptul că 
noul cincinal prevede dez
voltarea industriei într-un 
ritm anual de circa 11 la 
sută, merită subliniat faptul 
că. în primele 6 luni, pro
ducția industrială pe țară s-a 
realizat cu o depășire de aproa
pe 4 miliarde lei a prevederilor

(Continuare in pag. a III-a)

Aspect de la marea adunare populară din Piața Unirii

în întîmpinarea silei de 23 August
ț

• Mobilizați de inițiativele 
tinerești declanșate în cadrul 
marii întreceri , uteciste in 
cinstea apropiatei sărbători de 
la 23 August, uțeciștil de la 
cinci mari întreprinderi vrin- 
cene: I.D.S.M.S.A. și C.P.L. 
Focșani, întreprinderea chi
mică Mărășești. Complexul 
C.F.R. Adjud și F.P.L. Gugești 
au raportat în ultima săptă- 
mină realizarea unor pro
ducții suplimentare estimate 
la 27 000 lei. (IOAN CHIRILA).

• Tinerii de la întreprin
derea minieră Motru întîmpină 
marea noastră sărbătoare na
țională cu importante succese 
în muncă. în acest scop au 
lansat inițiativa „Nici un minut 
nelucrat, nici o mașină sub 
randamentul planificat“._ Pină 
în prezent, rodul aplicării a- 
cestei inițiative însumează 
25 000 Iei economii realizate 
prin acțiuni în sprijinul pro
ducției. Mobilizați de aceeași 
inițiativă, 15 uteciști de la .Ex
ploatarea minieră Horăști au 
încheiat cu două zile mai de
vreme lucrările la circuitul de 
benzi, ceea ce a condus la ob
ținerea unei producții supli
mentare de cărbune în valoa

re de 15 000 lei. (NICOLAE 
FRĂȚILESCU)

• Intr-o singură săptămină, 
la I.M.M.U.M. — Baia Mare, lu
crările de reparat rețeaua de

aer comprimat și piese de 
schimb efectuate de 60 de tineri 
ai întreprinderii valorează peste 
70 000 lei. La aceeași valoare se 
ridică și lucrările executate pină 
în prezent de cei 120 de tineri 
de la I.M.M.N. — Baia Marc, 
care au reparat izolația termică

Ia filtrele electrice și sobele de 
contact la acid sulfuric și topi
re. Aceste realizări completează 
incă o filă din cartea întrecerii 
uteciste dedicată sărbătorii eli
berării României. (ION BÎRDA). 

SUCCESE DE
PRESTIGIU 

ÎN CRONICA 
ÎNTRECERII
• 870 de tineri din județul 

Alba prezenti în campania agri
colă au efectuat într-o singură 
săptămină. prin muncă patrioti
că. lucrări în valoare de peste 
150 000 lei : au prășit sfecla de 
zahăr pe 8 hă, au efectuat pe 10 
ha prașila a III-a la porumb,

au irigat o suprafață de 2 ha în 
legumicultura și au recoltat fu
raje pe o suprafață de 15 ha. 
Acestea sînt doar citeva rezul
tate care dau certitudinea că 
angajamentul la muncă patrio
tică asumat de tinerii din ju
dețul Alba în.cinstea zilei de .23 
August va fi .realizat. (VALEN
TIN TOMULEȚ).

• Prin inițiativa „Să lucrăm 
o zi pe lună cu carburanți și 
lubrifianți economisiți", tine
rii din stațiunile de me
canizare a agriculturii din ju
dețul Sibiu au realizat in 
cinstea zilei de 23 August e- 
conomii în valoare de 305 000 
lei. iar la piese de schimb, va
loarea economiilor se ridică la 
aproximativ 1 milion lei. De a- 
semenea. sub deviza „Fiecare 
tînăr al satului — partici
pant activ la dezvoltarea și 
consolidarea unităților agricole" 
s-au format echipe de tineri 
cooperatori și mecanizatori, 
echipe de tineri navetiști, 
care, venind în sprijinul uni
tăților agricole, în timpul lor 
liber, au realizat acțiuni de 
muncă patriotică cifrate la 2,1 
milioane lei la lucrări neii- 
nanțate. (ANGELA CHIȚU)
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Ieri s-au încheiat întrecerile ț

BILANȚ PRESTIGIOS I 
PENTRU SPORTUL ; 

ROMÂNESC !
27 DE MEDALII: (4 de aur, j
9 de argint, 14 de bronz) j 

® în ultimele zile de întreceri alți sportivi i 
tricolori au urcat pe podium i

(ÎN PAGINA A 5-A) j

Un nou moment în cronica prieteniei

româno-sovietice

Succes deplin Întîlnirii 
dintre tineretul român 

și tineretul sovietic!
în perioada 2—7 august 

a.c. se va desfășura în țara 
noastră Intîlnirea prieteneas
că dintre tineretul român și 
tineretul sovietic, manifesta
re consacrată dezvoltării si 
întăririi prieteniei dintre ti
nerii celor două țări, dintre 
Uniunea Tineretului Comu
nist și Uniunea Tineretului 
Comunist Leninist. Mani
festarea, care va avea loc 
in zilele următoare, se 
definește, fără îndoială, 
în contextul tradiționale
lor relații de prietenie și 
colaborare între poporul ro

mân și poporul sovietic, din
tre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist al U- 
niunii Sovietice, relații în ca
drul cărora întîlnirile și con
vorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al P.C.R., și tovară
șul Leonid Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., 
au constituit momente de cea 
mai mare importanță.

Tînăra generație a Româ
niei socialiste, Uniunea Ti
neretului Comunist, acționînd

(Continuare în pag. a IV-a)
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN JUDEȚUL IAȘI,
...Este ora 9.50. Avionul prezi

dențial aterizează pe aeroportul 
din Iași, unde sînt arborate, in 
această dimineață, drapele roșii 
și tricolore.

Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăți din conducerea 
partidului și statului sînt salu
tați cu căldură de tovarășul Ion 
Iliescu, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Iași al 
P.C.R., de alți reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de 
stat, ai vieții economice, știin
țifice și culturale ieșene.

O gardă alcătuită din ostași, 
membri ai gărzilor patriotice și 
ai detașamentelor de pregătire 
militară a tineretului prezintă o- 
ncrful. Tovarășul NicoLae 
Ceaușescu trece apoi In revistă 
garda de onbare.

Este intonat Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România.

In semn de aleasă ospitalitate, 
un bătrîn muncitor al „Niooli- 
nei“, împreună cu tinere in pi
torești costume naționale, oferă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu, ce
lorlalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului pline și 
sare, ploști cu vin.

Mii de ieșeni, aflați pe aero
port. trăiesc cu emoție și satis
facție reîntilnirea cu secretarul 
general al partidului.

Intr-o ambianță sărbătorească, 
entuziastă, coloana oficială de 
mașini părăsește aeroportul. în- 
dreptindu-se spre municipiul 
Iași. O undă de bucurie stră
bate marile artere ale. orașului. 
Localnicii adresează, direct și 
cald, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu urările lor sincere 
de sănătate și viață lungă, spre 
binele ?i fericirea Întregii na
țiuni. Manifestări entuziaste se 
succed neihtrerupt, răsună ne
contenit urale, aclamații.

Moment deosebit in istoria industriei ieșene

Inaugurarea șantierului Combinatului 
de utilaj greu

Ziua de 31 iulie marchează o 
dată însemnată în cronica mun
citorească a Iașiului: in aceas
tă zi au fost inaugurate ir. mod 
oficial, în prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. lucrările de 
construire a acestui obiectiv in
dustrial de o deosebită Însem
nătate pentru economia ud?- 
țului. a întregii^țări. Comhma'ul 
de utilaj greu cumulează a 
caracteristici semnificative. El 
aduce Iașiului cea de-a ‘reia 
platformă industrială, constitu
ind totodată cel mai . — c-x-.ar.-. 
obiectiv ce se va realiza in 
acest cincinal în judeL

Exprimindu-și cu entuziasm 
bucuria de a-1 avea in m fiorul 
lor pe secret =—al gerersl al 
partidului, constructorii de pe 
noua platformă au făcut o — - 
mire plină de că'.duri tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. celorlalți 
tovarăși din conducerea de 
partid.

în dialogul de lucru *1 secre
tarului general al partidului cu 
loan Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini. Vasile

Printre constructorii celui mai important obiectiv din economia județului

Primul obiectiv al vizîteî de 
lucrU a secretarului general al 
partidului în municipiul Iași l-a 
constituit șantierul Combina
tului de utilaj greu.

Bumbăcea. ministrul construc
țiilor industriale, cu membri ai 
conducerii altor ministere eco
nomice. proiectanți. constructori 
și alți specialiști care contribuie 
la înălțarea acestui obiectiv sînt 
analizate probleme privind buna 
desfășurare a muncii pe noul 
șantier, dezvoltarea și perspec
tivele industriei ieșene și ale ra
murii constructoare de mașini 
grele.

Prezer.tînd amplasarea princi
palelor fabrici și urine din ca
drul combinatului. concepția 
după care a fost structurat, mi
nistrul de resort subliniază că 

• și proiectele — elabb- 
rate după indicațiile •erretarj- 
hi: general al partidului privind 
realizarea unor puternice, centra 
zonale aie constructnior ăe ma
șini grele, a ur.or platforme in
dustriale der.se s: compacte — 
oferă condiții de mare eficjeată 
economică din toate punctele de 
vedere.

Situat In lunea pinului Nico- 
lina. combinatul este amplasat 
pe terase succesive pentru a se 

evita scoaterea din circuitul 
agricol a unor terenuri produc
tive. Unitate complexă, de mare 
capacitate, combinatul va fi 
profilat spre producția de piese 
grele din fontă și oțeluri spe
ciale. precum și utilaje de mare 
gabarit și înaltă tehnicitate 
pentru industriile metalurgică, 
chimică, energetică și altele.

La rindul său, ministrul con
strucțiilor industriale arată că la 
executarea halelor se aplică 
tehnologii și soluții moderne, 
care permit atît importante re
duceri la consumul de materia
le, cit și scurtarea considerabilă 
a duratei lucrărilor. începută la 
sfirșitul anului trecut, execuția 
structurii de rezistență a uneia 
dintre hale se apropie de sfîrșit. 
ceea ce creează posibilitatea ca 
primul obiectiv al combinatului 
să-și înceapă activitatea de pro
ducție încă din 1977. în prima 
etapă, aici se vor realiza 
structurile metalice și echipa
mentele pentru celelalte uzine 
ale platformei.

Apreciind aceste proiecte, 
secretarul generai al partidului 
feliciți colectivele de proiec- 
tanțl și constructori pentru 
frumoasele succese obținute 
pini ip prezent, fâcindu-le, in 
același timp, recomandări de 
naturi sâ ducă la creșterea efi
cienței economice.

Remarcind faptul că. în an
samblu, platforma prezintă un 
indice corespunzător de ocupare 
a terenului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cere ca secțiile prelu
crătoare să fie concentrate în 
hale monobloc, ceea ce oferă 

posibilitatea asigurării unui flux 
tehnologic continuu. Secretarul 
general al partidului recomandă 
ca proiectele de construcție să 
fie îmbunătățite și prin inclu
derea unor iluminatoare mai 
mari pentru hale. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu indică, de 
asemenea, să se aibă în vedere 
o specializare între combinatul 
ieșean și celelalte unități cu 
profil similar pentru a se evita 
transportul pe distanțe prea 
lungi al utilajelor de mare ga
barit care se produc in aseme
nea uzine.

Invitat de gazde, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu dezvelește, 
în aplauzele puternice ale mun
citorilor aflați aici, o placă de 
bronz ce consemnează cu litere 
de aur aeest moment deosebit 
în istoria industriei ieșene : 
„Astăzi. 31 Iulie 1976. în pre
zența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, a avut loc inaugu
rarea oficială a lucrărilor de 
construire a Combinatului de 
utilaj greu — Iași, obiectiv de 
majoră importanță pentru eco
nomia noastră, materializare a 
preocupărilor conducerii parti
dului și statului pentru dezvol
tarea economică și socială a 
acestor meleaguri românești".

înainte de a se despărți de 
colectivele acestui șantier, to
varășul Nicolae Ceaușescu fe
licita din nou pe constructori, 
adresînd urarea ca Iașiul să aibă 
un combinat bun. care să intre 
în funcțiune cît mai curind.

La întreprinderea de mașinl-agregat 
și mașini-unelte speciale

Dialog despre eficiența economică 
a noilor obiective

Coloana de mașini se îndreap
tă apoi spre întreprinderea de 
mașin l-agregat și mașini-unelte 
speciale. Tînăra întreprindere 
ieșeană, prima unitate de acest 
fel din județ, va contribui la 
diversificarea potențialului in
dustrial și folosirea tot mai 
completă a forței de muncă 
existente în această parte a 
tării.

Discuția eu factorii de răs
pundere din ministerul de re
sort, centrală și unitate se axea
ză aici asupra eficienței econo
mice a noilor obiective, asupra 
introducerii eșalonate a sectoa
relor. In cel mai scurt timp 
posibil, în fluxul productiv. Se 
reliefează că. în conformitate cu 
indicațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. această unitate va 
asigura centralizarea elemente
lor tipizate pentru diverse ma- 
șini-agregat, necesare dezvoltării 
în perspectivă a industriei con
structoare de mașini pe an
samblul economiei naționale.

Secretarul general al partidu
lui este informat că întreprin
derea a intrat parțial în func
țiune. cu două luni în avans 
față de termenul prevăzut, ceea 
ce permite realizarea unei pro
ducții globale suplimentare de 
circa 1 000 000 lei. în fața ma
chetelor. a graficelor se subli
niază preocuparea existentă în 
unitate pentru asimilarea unui 
cît mai mare număr de produse 
de înaltă tehnicitate. Secretarul 
general al partidului apreciază 
că unitatea reprezintă un e- 
xemplu bun în direcția realiză
rii elementelor tipizate pentru 
mașinile-agregat și cele speciale 
și recomandă o atenție deose
bită pentru introducerea încă

Intr-o unitate reprezentativă pentru 
dezvoltarea actuală a industriei ușoare

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu. cei
lalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat sînt intîmpinați 
de tovarășa Lina Ciobanu, mi
nistrul industriei ușoare. Iosif 
Steinbach, director general al 
Centralei industriei confecțiilor, 
de cadre din conducerea între
prinderii. Intr-o atmosferă de 
vibrant entuziasm, tinere mun
citoare oferă oaspeților dragi 
frumoase buchete de garoafe.

în cadrul unei expoziții este 
înfățișată dinamica principali
lor indicatori și sint prezentate 
produsele realizate aici, creații 
noi. modele pentru anul 1977. 
destinate atît fondului pieței, cit 
și exportului. Articolele expuse 
sînt rezultatul valorificării prin- 
tr-o strînsă și fructuoasă coope
rare a materialelor produse de 
întreprinderi învecinate — țe- 
sătoria de mătase „Vietoria“ și 
„Țesătura" — Iași. 

de la început a unui program 
complex de asimilări.

De o bună apreciere te 
bucură și preocuparea manifes
tată aici pentru pregătirea din 
vreme a cadrelor calificate de 
muncitori. în vederea asijzurăril 
folosirii cu maximă eficiență a 
utilajelor și instalațiilor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
•trage atenția factorilor de răs
pundere prezenți asupra nece
sității de a se lua măsuri Încă 
în această fază pentru utiliza
rea integrală a spațiilor de 
producție. în acest sens, secre
tarul general al partidului indi
că specialiștilor să adopte so
luții care să permită si folosi
rea spațiilor pe verticală în 
hriele de fabricație, pentru de
pozite. transporturi de mate
riale și alte operații auxiliare. 
Se subliniază totodată, că tre
buie să se acorde atenție și 
condițiilor de muncă din uni
tate. în acest context, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu recomandă 
să se ia măsuri per.tru crearea 
unei ambiante optime desfășu
rării activităților în diverse sec
toare.

Felicitînd pe constructori, pe 
toți cei care au colaborat la 
punerea în funcțiune înainte 
de termen a acestui obiectiv, 
secretarul general al partidului 
apreciază că unitatea constituie 
un bun început pentru indus
tria constructoare de mașini- 
unelte din județ.

Următorul obiectiv vizita* pe 
platforma industrială de est a 
municipiului l-a constituit în
treprinderea de confecții — uni
tate reprezentativă. în care se 
reflectă pregnant dezvoltarea 
actuală a industriei ușoare de 
la Iași.

S-a vizitat apoi o nouă sec
ție de confecții dată în funcțiu
ne în noiembrie anul trecut, cu 
două luni înainte de termenul 
planificat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se oprește la mai multe locuri 
de muncă, examinează produc
ția ce se realizează, interesîn- 
du-se de unele aspecte specifice 
activității acestui colectiv. Gaz
dele informează despre preocu
parea pentru ridicarea califică
rii și policalificarea muncitoare
lor. îndeosebi a celor tinere, 
măsurile luate pentru îmbogă
țirea gamei de sortimente, ri
dicarea continuă a calității pro
duselor. gospodărirea judicioa
să a suprafețelor de producție, 
concomitent cu crearea unor 
condiții optime de muncă.

Vizitarea halei de confecții 
prilejuiește nenumărate momen
te de puternică efuziune. La fie
care loc de muncă — o munci

toare, a floare. Șirurile de ma
șini devin adevărate alei înflora
te. Multe, foarte multe flori sînt 
oferite în semn de înaltă stimă 
și de aleasă dragoste tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și tovară
șei Elena Ceaușescu. Vizita la 
întretprinderea de confecții a 
reprezentat o emoționantă mani
festare in stare să rostească, ou

Inaugurarea noului complex 
de invățămint, cercetare și producție 

al Politehnicii ieșene
Ultimul obiectiv vizitat — 

noua platformă a Institutului 
politehnic „Gheorghe Asachi“ — 
se află în imediata vecinătate a 
platformei industriale, pe ma
lul stîng al Bahluiului. Apropie
rea celor două zone, una in
dustrială. cealaltă de învățămînt 
nu este întîmplătoare. Ea expri
mă. inclusiv pe planul sistema
tizării orașului, hotărîrea ieșeni
lor de a traduce cît mai fidel 
în viată indicațiile secretarului 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. referitoare la inte
grarea strînsă a învătămîntului, 
cercetării științifice și producției.

Vizita de lucru coincide aici cu 
momentul solemn al inaugură
rii noului complex de învăță- 
mînt superior, menit să asigure 
în cele mai bune condiții orien
tarea pregătirii cadrelor spre ce
rințele moderne âle dezvoltării 
industriale. Invitat de gazde, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
dezvelește placa inaugurală, pe 
care scrie : ..Acest complex de 
învățămînt. cercetare și produc
ție. realizat prin grija partidu
lui si statului nostru, a fost I- 
naugurat de președintele Repu
blicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu. la 31 iulie 1976“.

Ir. continuare este vizitată ex
poziția amenajată la parterul 
noii clădiri a Facultății de chi
mie si ingineri0 chimică. Prof, 
dr. inf. Mihai GsHeanu. recto
rul institutului, Înfățișează oas
peților datele esențiale ale dez
voltării învătămîntului politeh
nic ieșean. în care sint cuDrinst 
în prezent aproximativ 10 000 de 
studenti. Fiecare facultate este 
prezentă cu standuri de produ
se proiectate și realizate de 
studenți și cadre didactice. în 
cadrul cercurilor științifice, ca 
teme ale lucrărilor de dinlomă 
sau ca rezultat al activității ce 
se desfășoară în cele 23 de u- 
nităti de producție ale institu
tului. Gazdele informează pe 
secretarul general al partidului 
că valoarea contractelor de cer
cetare științifică încheiate de 
colectivele institutului cu dife
riți beneficiari a crescut cu mai 
mult de zece ori în ultimul de
ceniu. Gradul de complexitate 
și importanta lucrărilor de cer
cetare sînt atestate și de faptul 
că. numai în ultimul an. au fost 
brevetate. în tară si în «trăînă- 
tate. paste 50 de invenții con
cepute aici-

In fața standului Fâcultățli de 
textile, unde sînt examinate țe
sături si confecții lucrate efec
tiv de studenti. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu recomandă 
ca procesul de învățămînt al Fa

cultății de industrie ușoară din

o deosebită elocvență, puterni
cele sentimente pe care oame
nii muncii de pe aceste stră
vechi meleaguri românești le 
nutresc față de secretarul ge
neral al partidului, care își con
sacră întreaga energie și putere 
de muncă propășirii țării, ri
dicării nivelului de viață ma
terial și spiritual al poporului.

Iași — unica de acest fel din 
țară — să acopere mai complet 
toate laturile tehnologiilor din 
industria textilă, punîndu-se un 
accent deosebit pe procesele 
chimice legate de calitatea ma
teriilor prime, a finisajelor, co- 
loranților — elemente funda
mentale ale calității acestor 
produse.

Sint înfățișate, de asemenea, 
aspecte ale integrării activității 
de cercetare și producție a uni
tăților Facultății de chimie si 
inginerie chimică ți a filialei 
IPROCHIM Iași a Institutului 
central de cercetări chimice. în 
activitatea economică a între
prinderilor cu același profil. To
varășa Elena Ceaușescu subli
niază necesitatea unei mai bune }
corelări între activitatea produc- v
tivă a politehnicii ieșene cu a 
altor facultăți de chimie din 
tară, în vederea specializării 
producției și evitării paralelis
melor.

Exponatele Facultății de me
canică. realizate în colaborare 
cu diferite întreprinderi, atrag 
atenția prin înaltul lor grad de 
tehnicitate, unele din ele fiind 
brevetate în străinătate. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu reco
mandă conducerii Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Ma
șini să acorde o atentie mal 
mare conlucrării eu instituțiile 
de învățămînt superior în vede
rea realizării în comun a unor 
produse de înaltă tehnicitate, 
competitive pe piața internațio
nală.

In legătură cu formarea viito
rilor ingineri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat ca absol
venții să cunoască efectiv dome
niul lor de specialitate iar exa
menul de diplomă să aibă ca o- 
biect o realizare practică. Se re
comandă. totodată, să se conti
nue adaptarea programei anali
tice a facultăților de chimie și 
inginerie chimică la cerințele 
practice. în vederea formării 
complexe și complete a ingine
rilor chimiști.

Ministrul educației si învătă
mîntului. Suzana Gâdea. univer
sitarii ieșeni, celelalte gazde 
mulțumesc secretarului general 
al partidului pentru recomandă
rile făcute, angajindu-se să de
pună toate eforturile în scopul., 
traducerii în viață a sarcinilor 
ce le revin în acest important 
sector de activitate.

In încheierea vizitei, secreta
rul general al partidului felici
tă colectivul pentru rezultatele 
repurtate. îi urează să obțină 
în viitor noi și remarcabile suc
cese.

Vizita de lucru, atît de bogată 
în sensuri și semnificații pen
tru dezvoltarea județului, a în
tregii țări, se încheie printr-o 
grandioasă adunare populară, 
desfășurată sub semnul unui 
simțămînt fierbinte, al dragostei 
și încredereii nețărmurite în 
partid și secretarul său general. 
Acest sentiment este reafirmat 
cu putere, cu generozitate, de 
zecile de mii de participant!, 
oameni de toate vîrstele și pro
fesiile — muncitori și țărani 
cooperatori, intelectuali, militari, 
studenți și elevi — care scandea
ză cu înflăcărare ..Ceaușescu — 
P.C.R. „Ceaușescu și po
porul !“. „Partidul — Ceaușescu
— România !“.

In Piața Unirii, unde are loc 
adunarea, flutură drapele roșii 
si tricolore. Pe panouri sînt în
scrise însuflețitoarele urări : 
„Trăiască Partidul Comunist 
Român, forța politică conducă
toare a societății noastre !“, 
„Trăiască Partidul Comunist 
Român, conducătorul încercat al 
poporului, inspiratorul și orga
nizatorul tuturor victoriilor 
noastre !“. „Trăiască și înfloreas- 

. că scumpa noastră patrie — 
■'Republica Socialistă România !“, 
„Trăiască eroica noastră clasă 
muncitoare !“, „Trăiască harni
cul și talentatul popor român, 
făuritorul societății socialiste 
multilateral dezvoltate „Tră
iască Partidul Comunist Român, 
detașament activ al mișcării co
muniste și muncitorești interna
ționale !“. „Trăiască comunismul
— viitorul luminos al întregii 
omeniri !“.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Ion Iiiescu, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C., al P-C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean 
Iași al P.C.R., președintele Con
siliului popular județean. Expri- 
mînd sentimentele de bucurie și 
satisfacție ale tuturor locuitori
lor acestor străvechi meleaguri 
românești de a se intîlni din nou 
eu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
vorbitorul a mulțumit pentru 
recomandările făcute in unități
le vizitate. Vă asigurăm — a 
spus el — de înalta noastră pre
țuire și considerație pentru ac
tivitatea neobosită pe care o 
desfășurați în fruntea partidului 
și statului, pentru contribuția 
inestimabilă pe care o aduceți 
la conceperea și înfăptuirea po
liticii interne și externe a 
României contemporane.

Incadrîndu-se plenar în efor
turile generale ale poporului ro
mân consacrate traducerii în 
viață a Programului adoptat de 
Congresul al XI-lea al P.C.R., 
organizația județeană de partid, 
oamenii muncii din orașele și 
comunele județului onorează a- 
Cest nou dialog cu conducerea 
partidului, cu dumneavoastră — 
mult stimate tovarășe Ceaușescu
— prin fapte de muncă, încorpo
rate în realizarea și depășirea 
sarcinilor de plan pe primele 6 
luni în industrie, în campania 
agricolă a județului în această

MAREA ADUNARE POPULARĂ DE LA IAȘI

Entuziastă manifestare a dragostei și încrederii nețărmurite 

în partid și secretarul său general
vară, în înfăptuirile dobîndite în 
învățămînt, știință, cultură și 
artă, in alte domenii ale vieții 
sociale.

Desfășurată la început de nou 
cincinal. vizita dumneavoastră 
ne prilejuiește o retrospectivă a 
drumului parcurs in ultimii ani, 
cit și a direcțiilor spre care se 
orientează eforturile de gindire 
și muncă creatoare âle oameni
lor de pe aceste meleaguri in 
actuala etapă.

în conștiința națională a nea
mului nostru. Iașiul este prețuit 
pentru luminoasele sale tradiții 
de gindire democratică «și socia
listă înaintată, de mișcare mun
citorească și intensă activitate 
revoluționara comunistă, de ci
tadelă universitară și focar de 
cultură patriotică și umanistă. 
Acestor tradiții avansate, anii 
puterii populare și ai construc
ției socialiste le-au adăugat va
lențe noi. Cu deosebire, ultimul 
deceniu se identifică cu procesul 
dinamic al industrializării Iașiu
lui. care a beneficiat de roadele 
politicii partidului de repartiza
re rațională a forțelor de pro
ducție pe teritoriu, înregistrind 
o creștere a producției industria
le de aproape 5 ori. Producția 
industrială a Iașiului este astăzi 
mâi mare, in expresie valorică, 
decit cea realizată de întreaga 
Românie în anul 1938.

Infățișînd, prin cifre și date 
semnificative, puternica dezvol
tare economică, științifică și cul
turală a județului, cit și largile 
ei implicații sociale în actualul 
cincinal, vorbitorul a spus în 
continuare : Definitorie pentru 
dezvoltarea industrială , din ac
tualul cincinal este, pe lingă mo
dernizarea și dezvoltarea capa
cităților existente, intrarea în 
funcțiune a noi capacități in 
construcția de mașini, electroni
că, industria ușoară și alimen
tară. In acest cadru se înscriu 
realizarea unor noi obiective in
dustriale în orașele Pașcani, Tg- 
Frumos și Hîrlău și amplificarea 
rețelei urbane prin conturarea a 
patru noi orașe în actualele co
mune Răducăneni, Vlădeni, Po- 
du-Iloaiei și Tibănești. Această 
acțiune inițiată de conducerea 
partidului, în cadrul concepției 
generale de sistematizare a te
ritoriului, are importanță deo
sebită pentru județul Iași — a 
cărui populație este estimată să 

ajungă în 1980 la circa 800 000 
locuitori.

Alături de industrie, și în ju
dețul Iași agricultura reprezintă 
una din ramurile de bază. în 
care-și desfășoară activitatea 
circa 47 la sută din populația 
activă a județului. In perioada 
1976—1980. producția globală a- 
gricolă este prevăzut sâ sporeas
că simțitor pe seama gospodări
rii raționale a pămintului, creș
terii producțiilor medii, îmbună
tățirii structurii producției, dez
voltării bazei tehnico-materiale, 
promovării mai active a elemen
telor de intensitate, îmbunătăți
rii organizării producției și mun
cii. in vederea executării în timp 
optim și de calitate a tuturor lu
crărilor.

Infățișînd succint citeva din 
roadele muncii oamenilor de pe 
aceste meleaguri și din preocu
pările organizației județene de 
partid — a subliniat vorbitorul 
— nu scăpăm din vedere nea
junsurile existente încă in mun
ca noastră, în activitatea unor 
organizații de partid și colective 
de muncă, rezervele mari exis
tente încă în toate sectoarele, pe 
care sîntem datori să le punem 
in valoare. Vrem sâ vă asigu
răm că toate eforturile organi
zației noastre județene sint în
dreptate in această direcție.

Dezbaterile care au premers 
Congresul educației politice .și 
al culturii socialiste, ca și 
activitatea politică de după 
congres evidențiază faptul 
că transformările din viața 
economico-socială, ampla activi
tate educativă desfășurată de 
partid se reflectă în conștiința 
nouă a oamenilor, în faptele de 
muncă și de viață ale muncitori
lor, țăranilor, intelectualilor, ale 
tinerilor și vîrstnicilor. Aseme
nea fapte de muncă și de viață 
vorbesc despre adeziunea una
nimă a tuturor locuitorilor aces
tui colț de țară la politica inter
nă și externă a partidului, ex
presie a năzuințelor poporului 
nostru, a aspirațiilor lui spre 
progres și bunăstare.

Doresc să exprim cu acest 
prilej înalta prețuire de care se 
bucură în rîndul locuitorilor ju
dețului, al tuturor oamenilor 
muncii de la orașe și sate, poli
tica externă a partidului și sta
tului, spiritul profund patriotic 
și Internaționalist care o carac

terizează, înalta răspundere pen
tru destinele țării și poporului 
nostru, pentru succesul operei 
de edificare socialistă a patriei, 
consecvența cu care conducerea 
partidului și statului militează 
pentru dezvoltarea multilaterală 
a relațiilor externe ale țării 
noastre, solidaritatea militantă 
și acțiunile unite cu forțele îna
intate, progresiste ale lumii con
temporane, promovarea activă a 
noilor principii democratice de 
relații între state și popoare, de 
etică internațională, pentru salv
gardarea păcii și asigurarea 
progresului social în lume, mo
dul strălucit și demn în care 
dumneavoastră — stimate tova
rășe Ceaușescu — acționați ca 
mesager înflăcărat și exponent 
autorizat al poporului român, 
contribuția pe care ați adus-o și 
o aduceți la sporirea prestigiului 
țării noastre pe arena interna
țională.

In încheiere, vă rog să-mi per
miteți ca, odată cu salutul cald, 
tovărășesc și urarea de a vă 
simți cit^mai bine în mijlodul 
nostru, sa exprim angajamentul 
solemn al tuturor locuitorilor ju
dețului Iași, în frunte cu cei 
peste 72 000 de comuniști, de a 
fi in primele rînduri în lupta 
pentru înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al XI-lea, a Progra
mului partidului, pentru propă
șirea scumpei noastre patrii — 
România socialistă.

Ca reprezentant al întreprin
derii mecanice „Nicolina" — a 
arătat tovarășul Nicolae Chio- 
sac. maistru, secretarul comite
tului de partid al întreprinderii 
— folosesc acest prilej pentru a 
vă raporta că muncitorii, ingine
rii și tehnicienii noștri, sub 
conducerea organizației de 
partid, au îndeplinit întocmai in
dicațiile date de dumneavoastră 
cu ocazia vizitei de lucru pe 
care ați făcut-o în uzina noastră 
în anul 1973.

Potrivit sarcinilor transmise 
atunci, ne aflăm astăzi în plin 
proces de specializare în fabri
cația de utilaje pentru construc
ții, construcții de drumuri și te- 
rasier'e, asimilînd și moderni- 
zînd o serie de tip.uri de mașini 
și utilaje , cu parametri tehnico- 
economici ridicați, ceea ce ne va 
permite ca în viitorul apropiat 
să devenim principalul furniior 
intern de astfel de mașini și un 
participant de seamă Ia exportul 
țării.

Pentru noi, cei ce muncim în 
această primă citadelă muncito
rească ieșeană, cu bogate tradi
ții revoluționare, adevărată 
școală de educație muncitoreas
că. constituie un act de min- 
drie patriotică sarcina încredin
țată de a coordona lucrările de 
investiții alocate construirii 
Combinatului de utilaj greu, eel 
mai măre obiectiv economic al 
Iașiului de pină astăzi și unul 
dintre cele mai mari din țară.

Faptul că dumneavoastră, sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ați inaugurat oficial, în dimi
neața acestei zile, lucrările de 
construire a acestui obiectiv ne 
onorează și ne însuflețește în 
înfăptuirea misiunii încredința
te de a participa la înălțarea 
unui asemenea gigant industrial, 
care va schimba și mai profund 
fața și viațEi Iașiului.

însuflețiți de exemplul pe 
care dumneavoastră personal 
ni-1 oferiți, noi, actuala genera
ție de muncitori ai „Nicolinei", 
înțelegem să cinstim vechile ge
nerații de muncitori revoluțio
nari prin fapte de muncă și via
tă capabile să confirme adeziu
nea totală față de politica in
ternă și externă a partidului, 
care exprimă năzuințele clasei 
muncitoare, ale inti'egului popor 
român și pentru înfăptuirea că
reia sîntem hotăriți să nu pre
cupețim nici un efort.

Pentru toț ceea ce faceți, pen
tru grija acordată dezvoltării 
județului Iași în ansamblul uni
tar al țării, pentru clarviziunea 
cu care conduceți destinele pa
triei. pentru politica externă 
realistă, care exprimă adeziu
nea totală a întregului popor, vă 
mulțumim din inimă și vă do
rim, tovarășe secretar general, 
multă sănătate ’ și putere de 
muncă, ani mulți și fericiți in 
fruntea partidului și statului, 
spre binele și fericirea poporu
lui român.

In cuvîntul său, tovarășul 
Constantin Șalaru. președintele 
cooperativei agricole de produc
ție din comuna Bivolari, a spus: 
Sfaturile și îndemnurile primite 
cu prilejul vizitelor făcute în ju
dețul Iași, indicațiile și orientă
rile pe care dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, le dați permanent au 
constituit și constituie pentru 
noi un puternic stimulent, un 
îndreptar prețios în munca pe 
sare o deaf&șur&m.

Raportăm conducerii partidului 
și statului, dumneavoastră, iu
bite tovarășe secretar general, 
că, prin munca harnicilor co
operatori și mecanizatori și cu 
ajutorul acordat de stat, averea 
obștească a cooperativei noas
tre depășește, in prezent. 30 mi
lioane lei, față de numai 17 mi
lioane în 1970. Au cunoscut o 
dezvoltare intensă sectoarele zo
otehnic, viticol, pomicol, legu
micol și piscicol, care aduc mari 
venituri cooperativei.

Obținerea unor rezultate eoo- 
nomice deosebite a contribuit și 
contribuie la dezvoltarea comu
nei. Astfel, în ultimii ani s-au 
construit 12 săli de clasă, un 
dispensar veterinar, un spital, 3 
magazine spațioase, o grădiniță 
cu cămin și un număr mare de 
locuințe, iar în actualul plan cin
cinal vom realiza un volum de 
investiții de peste 40 milioane 
iei. _

Asemenea realizări, care re
flectă transformările din teme
lii ale satului românesc contem
poran, arată, pe înțelesul nos
tru. al tuturor, realismul poli
ticii partidului nostru.

în încheiere, permiteți-mi să 
exprim angajamentul comuniști
lor, al tuturor lucrătorilor de 
pe ogoare de a face totul pen
tru îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor care ne revin, cu 
conștiința că o facem pentru 
binele nostru și al țării întregi, 
că ne exprimăm, și in acest iei, 
adeziunea fierbinte la politica 
internă și externă a partidului 
și statului nostru.

întreprinderea de confecții în 
care lucrez și care a avut cin
stea să fie vizitată astăzi de 
dumneavoastră — a subliniat 
în cuvîntul său tovarășa Maria 
Chiriac, muncitoare, secretarul 
comitetului de partid al între
prinderii — este una din biju
teriile industriei ieșene, crea
ție a regimului nostru, care va 
cunoaște in continuare o ampia 
dezvoltare.

Deși formăm un colectiv 
tînăr — a spus vorbitoarea — 
putem să vă raportăm astazi 
că am înregistrat numeroase 
fapte de muncă valoroase, prin
tre care realizarea prevederi
lor cincinalului precedent cu 11 
luni înainte de termen, depăși
rea planului la producția-martă 
pe primul semestru din acest 
an eu 6 milioane lei. în condi
ții de eficiență sporită, ca ur
mare a reducerii cheltuielilor 

de producție, onorarea exem
plară a obligațiilor contractuale 
fată de partenerii externi.

în prezent sîntem preocupați 
ca, prin eforturi de gîndire și 
creație, să diversificăm produc
ția. să asigurăm o peinnanenta 
înnoire a produselor. în pas cu 
cerințele pieței mondiale și cu 
evoluția gustului cumpărători
lor interni.

Avem o organizație de partid 
puternică, comuniști de nădej
de, un colectiv harnic, avem 
o zestre tehnică la nivelul ce
rințelor mondiale, deci condiții 
optime pentru ca sarcinile ce 
ne revin in acest an pe în
tregul cincinal să le îndeplinim 
chiar mai devreme. Un ajutor 
prețios in înfăptuirea acestor 
obiective îl constituie indicațiile 
pe care le-ați transmis cu pri
lejul vizitei de lucru făcute 
astăzi în întreprinderea noastrâ.

Doresc să exprim hotărîrea 
fermă a muncitoarelor noastre 
de a ne amplifica eforturile, 
alături de toți oamenii muncii 
din județul Iași și din întreaga 
tară, pentru înfăptuirea Pro
gramului adoptat de Congresul 
al XI-lea al partidului, pe care 
l-aș numi programul bănăstârii 
și fericirii noastre, programul 
care asigură viitorul luminos al 
copiilor noștri. Rectorul Insti
tutului politehnic din Iași, prot. 
univ. dr. ing. Mihai Gafițeanu, 
a spus, la rîndul său : „Pe baza 
politicii clarvăzătoare a parti
dului, orașul Iași a înregistrat 
în anii socialismului nu numai 
ritmuri superioare de dezvolta
re industrială, devenind astazi 
unul din puternicele ceritre 
economice ale țării, ci și dez
voltării remarcabile în dome
niile științei, învătămîntului și 
culturii.

Intr-un asemenea cadru, in
tegrarea învățămîntului cu pro
ducția, concepție fundamentală 
Si originală în politica partidu
lui în acest domeniu, a evoluat 
cu pași repezi în toate sectoa
rele activității noastre. Exem
plu grăitor în acest sens și o 
deosebită cinste pentru noi o 
reprezintă inaugurarea, în pre
zența dumneavoastră, a noului 
complex al Institutului politeh
nic. suport al îmbinării orga
nice a învătămîntului cu cerce
tarea și producția. Prinde ast
fel dimensiuni multidiscipu- 
nare o școală-uz’hă polivalentă, 
așezată îri plină zonă indus
trială a orașului.

Deși producția rezultata din 
conlucrarea invățămînt-produc- 
tie-cercetare atinge valori în
semnate, nu Sîntem mulțumiți 
și considerăm că mai avem 
multe de făcut. Urmărim, Intr-o 
perspectivă imediată, orienta
rea mai pronunțată a muncii 
noastre spre programe și teme 
prioritate, spre problematici 
majore ale județului. De ase
menea. va trebui să depunem 
mai multe eforturi în vederea 
ridicării calității procesului de 
Integrare, prin transferul acti
vităților productive către pro
iectarea de prototipuri și tehno
logii cu aplicație directă, dar 
mai ales in ce privește prezen- ' 
ța activă și permanentă a cu
plului cadru didactic-student 
în procesul muncii, alături de 
muncitori, în sistemul școaia- 
uzină.

Vizita dumneavoastră, tova
rășe secretar general, este pen
tru noi un moment de analiza 
cu mult simț de răspundere, un - 
prilej de a găsi noi căi pentru 
transpunerea in fapt a unor în
demnuri pline de ințelepciune. 
sprijin neprețuit în propășirea 
învățămîntului, pentru care vă 
sîntem, din inimă, recunoscă
tori. -

Dînd glas dorinței tuturor lo
cuitorilor județului, tovarășul 
Ion Iliescu invită pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să iă cuvin- 
tul la adunarea populară.

într-o atmosferă de vibrant 
entuziasm, ia cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România.

Cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului este urmărită 
cu deosebită atenție și satisfac
ție, cu deplină aprobare, ea fiind 
subliniată, în repetate rînduri, 
de vii și îndelungi aplauze.

Făcindu-se eCoul gîndurilor 
și sentimentelor pe care le îm
părtășesc în aceste momente 
toți cei care trăiesc și muncesc 
pe meleagurile ieșene, primul 
secretar al comitetului județean 
de partid a mulțumit călduros 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru vizita în orașul și ju
dețul lor, pentru cuvintele în
flăcărate și îndemnurile adre
sate cu acest prilej, asigurin- 
du-1 de hotărîrea lor fermă de 
a face totul pentru îndeplinirea 
și depășirea prevederilor ac
tualului cincinal, pentru înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului 
al XI-lea al P.C.R.

Adunarea ia sfîrșit. In vasta 
piață, unde se înalță statuia lui : 
Alexandru Ioan Cuza, răsună 
acordurile Horei Unirii. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu, ceilalți 
tovarăși din conducerea parti
dului și statului, sînt invitați și 
se prind în horă. Vizita la Iași, 
marea adunare populară, «e 
încheie, astfel, cu acest mo
ment emoționant, imagine vie 
și expresivă a unității Indes
tructibile a națiunii noastre in 
jurul partidului, exponentul to- 
teresrior și năzuințelor sale 
supreme.
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T E E
Președintele Republicii Socialiste România, NICOL A E 

CEAUȘESCU, a trimis guvernatorului general al Jamaicăi, 
FLORIZEL AUGUSTUS GLASSPOLE, următoarea telegramă :

Cu prilejul aniversării proclamării independentei tării dumnea
voastră, îmi este deosebit de plăcut să vă transmit cordiale felici
tări, urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperi
tate poporului janlaican prieten, pe calea dezvoltării sale libere și 
independente.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare 
dintre România și Jamaica vor cunoaște o evoluție continuu ascen
dentă, în folosul țărilor și popoarelor noastre, ăl cauzei păcii si co
operării internaționale, al făuririi unei noi ordini economice și po
litice în lume.

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MANESCU, a trimis primului ministru al Jamaicăi, MI
CHAEL MANLEY, următoarea telegramă :

în numele guvernului român și al meu personal, am plăcerea să 
vă transmit sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, de noi realizări poporului jâmaican prieten.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că dez
voltarea ascendentă a relațiilor dintre România și Jamaica va servi 
intereselor celor două popoare, cauzei păcii și colaborării interna
ționale.

RELAȚII

DIPLOMATICE Cu prilejul

nedeia-măceșu ; UN NOU ȘANTIER NAȚIONAL AL
TINERETULUI PE HARTA MUNCII PATRIOTICE

Comitetului Central

Republica Socialistă Româ
nia si statul Comore, animate 
de dorința de a dezvolta ra
porturile lor de prietenie și 
colaborare au hotărît să stabi
lească relații diplomatice, ia 
nivel de ambasadă, înoeplnd 
cu data de 2 august 1976, ex- 
Drimîndu-și convingerea că a- 
ceasta va contribui la intensi
ficarea legăturilor de prietenie 
și cooperare pe multiple pla
nuri între cele două țări și 
popoare. în interesul lor re
ciproc, al cauzei păcii și înțe
legerii internaționale, pentru 
făurirea unei lumi mai bune 
și mai drepte.

Zilei Marinei
Marinei 

România 
marina- 
deoeebi-

Admiterea la doctorat 

in anul 1976

Ministerul Educației si InvS- 
tâmlntului aduce la cunoștința 
că intre 15 și 25 decembrie 1976 
va avea loc colocviul de admi
tere la doctorat.

înscrierile se vor face între 1 
$i 30 septembrie 1976, la secreta
riatele rectoratelor instituțiilor 
de îrivățămînt superior și la se
cretariatele unităților de cerce
tare care au dreptul să organi
zeze doctoratul.

Unitățile de îwvățămînt supe
rior și de cercetare care organi
zează colocviul de admitere la 
doctorat vor afișa specialitățile, 
conducătorii științifici, numărul 
de locuri și lista actelor nece
sare la înscriere.

înscrierea la colocviul de ad
mitere la doctorat si desfășura-, 
rea acestuia se vor face conform 
prevederilor Decretului nr. 1 0^8/ 
1967. ale H.C.M. nr. 2 9101967, 
Instrucțiunilor Ministerului Edu
cației si învățămîntului aprobate 
prin Ordinul ministrului nr. 18 
din 19 Ianuarie 1968 și prin Cir
culara nr. 34 234 din 20 februarie 
1974.

Sărbătorirea Zilei 
Republicii Socialiste 
a fost intîmpinată de 
rii militari cu succese 
te în perfecționarea pregătirii 
lor de luptă, politice și de spe
cialitate. în întărirea capaci
tății combative a unităților și 
marilor unități de nave.

Această sărbătoare a prile
juit, totodată, organizarea șl 
desfășurarea în rîridurile ma
rinarilor militari a unor intere
sante manifestări politico-eau- 
cative și 
Astfel, în 
unitățile de 
ale armatei 
conferința ______  _ ..
cii Socialiste România — con
tinuatoare a unor vechi șl Do
gate tradiții marinărești na
ționale. Dezvoltarea marinei 
noastre în ânii socialismului și 
perspectivele ei în lumi,na do
cumentelor Congresului al 
Xl-lea al partidului". De ase
menea. în unități și pe nave âu 
avut loc diferite activități și 
expuneri pe teme ca : „Faptele 
de eroism ale marinarilor mi
litari români în războiul ț>en- 
tru independență", „File lu
minoase din cronica participă
rii marinei militare române la 
înfăptuirea insurecției naționa
le armate antifasciste și anti- 
imperialiste din august iy44*‘, 
„Prezența pavilioanelor româ
nești pe meridianele lumii".

Echipe și brigăzi ostășești au 
prezentat programe artistice.

(Agerpres)

cultural-artistice. 
comandamente, m 
nave și la case 
a fost prezentată 
„Marina RepuDli-

Un nou moment în cronica prieteniei

„Cine muncește pe eantier — 
Îmi «punea Traian Stoiar^. revi
zor tehnic la coloana auto — are 
o șansă în plus sâ Înțeleagă 
bine sensurile și rosturile acestei 
etape de profunde prefaceri re
voluționare, al cărei semn dis
tinctiv este tocmai activitatea 
de construcție".» La numai 27 
de ani, Traian Stoian se află pe 
cel de-al treilea șantier. Carie
ra de constructor și-a început-o 
la Cetate-Galicea Mare, după 
care a lucrat pe șantierul de 
îmbunătățiri funciare de la Co
rabia. Acum a îmbrăcat pentru 
a treia oară salopeta albastră de 
brigadier. Prezent la festivitatea 
de deschidere a activității ne 
Șantierul național al tineretului 
Nedeia-Măceșu, in județul Dolj. 
Iul i s-a făcut cinstea de a fi 
purtător de drapel.

Aici, la Măceșu de Sus. unde 
a fost ales locul de desfășurare 
a festivității, a plouat toată săp- 
tămîna. Vineri noaptea însă ce
rul s-a înseninat, iar sîmbătă 
dimineața un soare strălucitor 
de vară i-a întimpinat pe cei 
1 000 de brigadieri. Pentru a 
onora momentul solemn al inau
gurării. șantierul a arborat ma
rele pavoaz. Zeci de steaguri 
tricolore și roșii flutură în adie
rea vîntului. Desene realizate 
pe mari panouri îndeamnă la 
necesare întoarceri în. timp, a- 
mintind celor prezenți de ro
mantice semnături incrustate 
de tineri la Bumbești-Livezeni. 
lâ Salva-Vișeu, continuate cu 
alte numeroase acte de eroism 
în Lunca Dunării, la Valea Ca- 
rasu sau la Giurgiu Răzmirești. 
Careul celor 1 000 de brigadieri 
se înscrie astfel, firesc, in con
tinuarea acestui drum măreț : o 
nouă pagină menită să îmbogă
țească tradiția șantierelor si bri
găzilor de muncă patriotică ale 
tineretului. Mai ales că acest 
moment inaugural are și semni
ficația unei aniversări: în a- 
ceastă vară se împlinesc 30 de

ani de la crearea primelor bri
găzi de reconstrucție.

Sînt preaenți la festivitatea de 
deschidere tovarășii Ghecrghe 
Petrescu, prim secretar al Co
mitetului județean Dolj al 
P.C.R.. președintele Consiliului 
popular județean. Ion Traian 
Ștefănescu. prim secretar al 
Comitetului Central al U.T.C., 
ministru pentru problemele ti
neretului, și Enache Sirbu. șeful 
Departamentului de îmbună
tățiri funciare si construcții a- 
gricole din cadrul Ministerului 
Agriculturii și Industriei Ali
mentare. Se află, de asemenea, 
aici membri ai Biroului _Corni- 
tetului județean 
ai Biroului C.C. 
meroși activiști 
județean Dolj al 
și mii de tineri 
Învecinate, care au dorit să săr
bătorească împreună cu briga
dierii momentul începerii acti
vității pe acest important șan
tier, unde și ei vot pârticiDa la 
numeroase acțiuni de 
triotică.

Brigadieri din trei 
de constructori sînt 
careul de la punctul 
Sus. 
^.bobocii' 
pentru prima oară pe un șantier. 
Mecanicul Tudor Trandafir, 
timplarul Valentin Zănescu. îm
preună cu încă vreo cîteva sute 
de tineri, care abia au primit 
..botezul șantierului**. Cei din 
generația a Il-a sînt elevi si 
studenți care-si vor petrece aici 
o vacantă in haine de lucru. Ei 
nu sînt pentru prima oară ne 
un șantier, au mai participat la 
multe acțiuni de munca patrio
tică împreună cu constructorii. 
Studenta Liliana Paraschlv. din 
anul III al Facultății crâiovene 
de agronomie, elevul Ilie Nită, 
de la Liceul industrial C.F.R. 
din Craiova, ceilalți colegi ai lor 
din școlile și facultățile județu
lui Dolj au venit la Nedeia- 
Măceșu îndemnați de o dorință

Dolj al P.C.R., 
al U.T.C.. nu- 
ai Comitetului 
U.T.C., precum 
din localitățile

muhcă Da-
generații 

aliniati In 
__ _ ._____ Măceșu de

Cei din generația I sînt 
— tineri care au venit

firească : aceea de a fi prezent! 
încă de pa băncile școlii la lu
crările de ridicare a marilor 
obiective ale socialismului. Ge
nerația a III-a este a „vetera
nilor", a acelor tineri pentru 
care șantierul a devenit sensul 
major al vieții lor. Traian Sto
len. ale cărui cuvinte le-am 
citat mai >us. Ligă Bujțlcă. un 
tînăr care la numai 19 ani este 
deja un constructor cu expe
riență, asa cum atestă fantele 
lui de muncă de pe șantierul da 
la Vînju-Mare. ceilalți briga
dieri din generația lor participă 
la această festivitate cu senti
mentul că mal urcă o treaptă, 
după care vor urma altele de 
acest fel. pentru că ei s-au de
dicat meseriei de constructor.

O mie de brigadieri au luat 
Marțul într-o nouă competiție a 
muncii, a hărniciei. Lor li s-au 
adresat cu cuvinte calde. însu- 
flețitoere. tovarășii Gheorghe 
Petrescu, primul secretar al Co
mitetului județean Dolj al P.C.R. 
si Ion Traian Ștefănescu, primul 
secretar âl Comitetului Central 
al U.T.C. Cu cuvinte calde. în
sufleți toare âu răspuns și tine
rii. aneajîndu-se ca aici, pe șan
tier. să facă, prin rezultatele 
muncii lor. dovada profundului 
patriotism de care sînt animați. 
Comandantul șantierului. Tra
ian Anghel. comandantul deta
șamentului nr. 1. Vasile Diaee- 
neacu. studentul Vasile Văduva 
au subliniat hotărîrea fermă a 
brigadierilor de la Nedeîa-Mă- 
cesu de a desfășura o activitate 
ex'Tnnlarâ. astfel incit nu nu
mai Cîmnia Olteniei să devină 
mai roditoare, dâr sî tineri! să 
dobtadeaseft un vlu« d« maturi
tate. de bărbăție, de înțelegere 
majoră a vieții, a societății, a 
propriilor k»r răspunderi. în te
legrama adresată Comitetului 
Central al P.C.R.. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tinerii s-au 
angajat ca prin folosirea deplină 
a utilajelor și timpului de lu-

cru să încheie lucrările pe șan
tier cu trei luni mai devreme 
față de termenul prevăzut.

Drumul pe care pornesc cei 
o mie de tineri brigadieri nu va 
fi ușor. Ei au de îndeplinit sar
cini importante și grele, de 
măre răspundere. 55 620 de hec
tare vor primi apă din Dunăre. 
Trecîndu-se la înfăptuirea indi
cației secretarului general âl 
partidului, tovafășul Nicolae 
Ceaușescu, ca Uniunea Tinere
tului Comunist să-și asume 
răspunderi integrale îrt reali
zarea unor obiective de inves
tiții, tinerii aflați pe șantierul 
Nedeia Măceșu s-au angajat ca 
pe o suprafață de 26 000 hectare 
absolut toate lucrările, inclusiv 
cele care cer cea mal înaltă ca
lificate, să

Peste ăni, 
prin canale, 
tiilui vor fi ___ _ —
această frumoasă zonă din Cîfti- 
pia Dunării, brigadierii de la 
Nedeia Măceșu vor putea rosti 
cu mîndrie : „Aici am lucrât 
noi !".

fie realizate de eh 
ctnd apa va curge 
iar roadele pămîn- 
și mai bogate in

ADRIAN VASILESCU 
Foto : VASILIS MIHAlLESCU

A

româno-sovietice

Succes deplin Intîlnirii 
dintre tineretul român 

și tineretul sovietic!
(Urmare din pag. I)

în spiritul politicii externe a 
partidului și statului, nostru, 
participa activ Io întărirea 
unității de acțiune a mișcă
rii Internaționale de tineret, 
intensifică continuu colabo
rarea pe multiple planuri cu 
organizațiile de tineret din 
țările socialiste, cu organi
zațiile progresiste, revoluțio
nare și democratice ale ti
neretului din întreaga lume, 
acordînd o însemnătate deo
sebită amplificării colaboră
rii cu U.t.C.L din Uniunea 
Sovietică. In acest spirit, In- 
tîlnirea prietenească dintre 
tineretul român și tineretul 
sovietic va oferi organizații
lor noastre, tinerilor din ță
rile noastre, prilejul unei 
mai bune cunoașteri, al unui 
schimb de experiență direct, 
va servi idealurilor apropie
rii dintre tineri. Tinerii so
vietici, care ne vor fi oas
peți, vor putea să cunoască 
aspecte concrete ale muncii 
tineretului român, angajat 
în prezent, alături de între
gul popor, în înfăptuirea ho- 
tărîrilor Congresului al 
Xl-lea al P.C.R., ale Progra
mului partidului de făurirea 
societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism.

Cunoaștem și apreciem 
contribuția deosebită pe care 
tineretul sovietic, Comsomo- 
lul, o aduc la transpunerea 
în practică a obiectivelor

stabilite de Congresul al 
XXV-lea al P.C.U.S., la con
strucția comunismului.

Concepută ca un larg 
schimb de experiență In 
numeroase domenii care fac 
obiectul preocupărilor orga
nizațiilor de tineret din cele 
două țări prietene și vecine, 
reuniunea va cuprinde semi- 
narii bilaterale pe probleme 
ale tineretului din industrie 
și agricultură, o masă rotun
dă cu tineri creatori, spec
tacole cultural-artistice, în- 
tîlniri și convorbiri între ti
neri români și sovietici. Cu 
prilejul Intîlnirii va avea loc 
vernisajul unor expoziții des
pre activitatea Comsomolu- 
lui, vor fi proiectate filme ro
mânești și sovietice despre 
și pentru tineret. In cadrul 
Intîlnirii, solii tineretului so
vietic vor avea prilejul să cu
noască, la rîndul lor, aspec
te din bogata activitate a 
organizației revoluționare de 
tineret din patria noastră, 
vor vizita obiective economi
ce, sociale și culturale din 
București, precum și din u- 
nele județe ale țării.

Dind expresie sentimente
lor de sinceră prietenie care 
animă întregul nostru tineret, 
în ziua deschiderii acestei 
manifestări adresăm un căl
duros bun venit reprezentan
ților tineretului sovietic, pre
cum și urarea de deplin suc
ces acțiunilor ce se vot des
fășura în cadrul Intîlnirii 
prietenești dintre tineretul 
român și tineretul sovietic.

actualitatea
Concursul național de muzică 

ușoară „ Mama ia 76" 
PREMIILE

Sîmbătă seară, cea de-a 11-a 
ediție a Concursului național de 
muzică ușoară „Mamaia ’76“ și-a 
desemnat laureații. în atmosfera 
estivală a litoralului, gala lau- 
reaților a fost deschisă prin cu- 
vîntul compozitorului Ion Dumi
trescu. președintele Uniunii 
Compozitorilor, președinte de 
onoare al juriului. Juriul a acor
dat celor mai bune dintre lu
crările prezentate în concurs 
următoarele distincții :

Premiul I : „Cei 100 de 
(muzică și versuri George 
goriu) și „De-ar fi fost să 
(muzica George Grigorlu, 
suri Andreea Andrei).

Premiul II : „România" $î 
roman de dragoste" (ambele de 
Temistocle Popa, pe versuri de 
Aurel Storin și respectiv Mihai

ani"

ver-
„Un

Un spectacol de
„DE LA STRĂBUNI

îrt sala Columnei de la Muzeul 
de istorie al R.S. România are loc 
în fiecare după amiază un frumos 
si impresionant spectacol de su
net și lumină al cărui regizor 
este Alexa Vissarion (spectacolul 
âparține Teatrului Giulești). Texte 
vibrind de un profund patriotism, 
vorbind despre eroismul și dra
gostea de glie ale românului, des
pre lupta pe care a dus-o de-a 
lungul veacurilor pentru neatîrna- 
re, texte extrase, cu migală șl 
dragoste, din cronicari, din mării 
noștri poeți clasici, din cei con
temporani se aud rostite cu pa
tos de actori de frunte ai Tea
trului Giulești. La lumina re
flectoarelor ce cade pe rînd asu
pra unor scene de pe Columnă 
și asupra plăcilor închinate dom
nitorilor. în sunetul vocilor lui 
Costel Gheorghiu, George Cara- 
bin. Mihail Stan, Irina Mazanitiă, 
Olga Bucătaru, Lucia Cristian, 
Sebastian Radovici, Gelu Nițu, 
vizitatorii muzeului rememorează

Manifestări culturale
La Btad. județul Hunedoara, 

a început festivalul cultural-ar
tistic „Zarand ’76". Manifestarea, 
aflată la a III-a ediție, se des
fășoară timp de o săptămină 
atit in oraș, cit șl In localitățile 
rurale învecinate. Ea a debutat 
cu expunerea „Direcțiile de ac
țiune in activitatea cultural-ar- 
tistică stabilite de primul Con
gres al educației politice și al cul
turii socialiste". La Casa de cul
tură din Brad, sub genericul 
„Te laud, te cint patria mea" 
s-a deschis o expoziție a artiș
tilor plastici din localitate.

Duminică s-a încheiat săp- 
tămina educației și culturii so
cialiste „Orăștie — vatră de cul
tură românească", care a pri
lejuit în perioada 25 iulie — 1 
august o bogată suită de ma
nifestări politico-educative și 
cultural-artistice. în ultima zi 
a fost organizată o paradă a 
portului popular din această 
zonă a județului Hunedoara, 
după care a urmat un spectacol 
folcloric intitulat sugestiv „Lele 
de la Orăștie", la care și-au dat 
concursul formații de amatori 
ale așezămintelor culturale.

Baia — prima capitală voievo
dală a Moldovei — a găzduit 
duminică o manifestare cultu- 
ral-artistică și patriotică desfă
șurată sub genericul „Baia, file 
de istorie"-

Cu acest prilej, a fost deschi
să o expoziție documentară de
dicată momentelor istorice și 
sociale legate de vechea așezare 
românească, precum Și o expo
ziție de artă populară cu obiecte 
specifice zonei etnografice a 
Fălticenilor.

După-amiază. în parcul comu
nal, a avut loc o tradițională 
serbare populară.

□
Sâptămîna 

cinematografică
„ORĂȘENII"

Dumbravă), „Spune-ml, tara 
mea" și „Dorul" (ambele de Va
sile Vasilache. pe versuri de Gh. 
Vil cu).

Premiul III : „Definiție" (mu
zica Florin Bogardo. versuri 
Sașa Georgescu). „Părinții mei" 
(muzica Horia Moculescu, ver
suri Mihai Maximilian).

Mențiuni : „Străzile" (muzica 
Andrei Proșteanu, versuri Ro
meo Iorgulescu), „Drumul" (mu
zica Vasile Șirli, versuri Corina 
Brăneanu), „Carnaval pe li
toral" și „Iubesc prezentul" 
(ambele de Ion Cristinoiu, pe 
versuri de Mihai Dumbravă). 
„Coloana infinitului" (muzica 
Roman Tavernier, versuri Mir
cea Blok). „Azi. aici, acum" 
(muzica Gelu Solomonescu, ver
suri Mircea Blok).

sunet și lumină
PINA LA TINE"

texte și versuri din Grigore Ure
che și Mihai Eminescu, Vasile 
Alecsândri și George Coșbuc, Ci- 
prian Porumbescu și Vasile Voi- 
culescit, loan Alexandru și Mihai 
Beniuc. Ion Brad și Tudor Geor
ge, A. I. Zăinescu șl Andrei Mu- 
reșan, Vania Gherghinescu și 
Alexe Mateevici.

Sunet și lumină, imagine șl 
vers, o ambianță sonoră și vi
zuală Mîndltă cu talent și seriozi
tate, fac ca minutele petrecute In 
sala Columnei (spectacolul ăre loc 
zilnic la orele 36 și 17) să rămînă 
întipărite în mintea și Inimă pu
blicului.

Filmul acesta realizat de Vla
dimir Rogovoi în studiourile so
vietice este aproape cu desă- 
virșire lipsit de story. El nu po
vestește o întimplare, ci întâm
plări oarecare din viata unui 
om, și el oarecare, fapte coti
diene care n-au deloc darul de 
a scoate „eroul11 din anonimat 
ci, dimpotrivă, de a i-l afirma, 
calm și egal, cu o tensiune pare 
nu ține de evenimentul limită, 
ci de acele trăiri de un blind și 
ascuns omenesc ce alcătuiesc 
existența sa lipsită de spectacu
los. Personajul principal este un 
bătrin șofer de taxi care ascul
tă fără voie mii de conversații, 
care află, fără să vrea, povești 
despre alții, care descoperă ca
ractere fără să facă investigații, 
care e martorul tăcut al unor 
scene și evenimente ce-i arată 

. mereu alte fețe ale firii, care, in 
spațiul îngust al mașinii, poartă 
un întreg univers in mișcare. 
Sigur, și bătfînul are o poveste, 
una veche și tăcută ce răzbate 
pentru 0 clipă în muzica fanfa
rei militare sau în neașteptata 
reîntâlnire cu un vechi camarad 
de război. Așa cum are și una 
prezentă, legată puternic de fii
ca sa aflătă la virsta primei iu
biri. Filmul lui Rogovoi nu are 
nimic excepțional, așa cum ne- 
excepțional este destinul eroului 
său. Are in schimb un profund 
și cald omenesc, o frumusețe 
neostentativă, dar cu atât mai 
aproape de spectator. De reținut 
jocul de mare finețe psihologică 
al lui Nikolai Kriucikov.

M. NOVACEANU

IN TABARA 
DE LA HOMOROD

Cei 600 de elevi din tabăra de 
instruire a C.C. al U.T.C. de lâ 
Homorod, județul Harghita, au 
fost gazdele celei de-a V-a edi
ții a manifestărilor organizate de 
revista „Știință și tehnică". în 
minunatul cadru natural al ta
berei elevii și profesorii parti
cipant! au avut prilejul de a se 
întîlni cU reputați specialiști din 
domeniul geneticii, istoriei, as
tronomiei și sociologiei cărora li 
s-au adresat numeroase între
bări dovedind interesul tineri
lor pentru cunoaștere și per
fecționare; S-a creat în felul 
acesta un dialog viu și extrem 
de interesant între participant! 
și brigada științifică, aducin- 
du-se- informații și date noi pri
vind dezvoltarea și importanța 
Acestor ramuri ale științei și 
tehnicii contemporane.

ML IOAN

„DOUĂ BUNICI
PENTRU

O VACANȚĂ11
Realizată de Fejer Tamăs după 

romanul lui Istvan Fekete, peli^ 
culă — producție a studiourilor 
maghiare — aduce in prim plan 
cîteva momente din viața 
unui copil care trece pragul im
perceptibil al adolescenței. Năz- 
bitiile inevitabile Vîrstei, micile 
șicane făcute ..bunicii celei 
rele", prietenia delicată cu o fe
tiță de Vîrsta sa, universul în
chipuit creat din imaginile șter
se și misterioase ale fotografii
lor și relicvelor familiei Sînt „e- 
venimentele" care, odată cu tre
cerea vacanței mari, marchează 
și miracolul trecerii intr-o altă 
vîrstă. O distribuție de primă 
mină, un interpret principal 
plin de farmec și dezinvoltură 
— iâtă cîteva dintre calitățile 
filmului semnat de Fejâr Ta- 
măs.

MIRUNA IONESCU

al Partidului Comunist Român, 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Deschiderea Șantierului național al tineretului Nedeia-Mâ- 
ceșu din județul Dolj ne prilejuiește nouă, celor t 000 de ti
neri brigadieri. posibilitatea de a exprima prin fapte de 
muncă adeziunea deplină la politica partidului și statului, 
hotărirea noastră fermă de a da viață indemnurilor mobi
lizatoare pe care dumneavoastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, le adresați in permanență tinerei 
generații, de a contribui cu toate forțele sale Io ihfăptui- 
rea sarcinilor stabilite d« Congresul al Xl-lea al Partidului 
Comunist Român, la ridicarea României pe noi culmi de 
progres și civilizație.

Muncind pe acest șantier, nou și important obiectiv eco
nomic al actualului cincinal, care va asigura in final iriga
rea a peste 55 000 ha din Cimpia Olteniei, vă încredințăm, 
mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, câ avind drept câ- 
lâuzâ și indemn mobilizator minunatul dumneavoastră exem
plu de muncă și viață, nu vom precupeți nici un efort pen
tru a realiza, la cotele maximei exigențe, sarcinile ce ne 
revin.

Ne angajăm ca prin folosirea deplinâ a utilajelor, a timpu
lui de lucru, prin folosirea metodelor inaintate, sâ îndepli
nim cu o lună mai devreme planul pe acest an, astfel in
cit întregul sistem Nedeia-Măceșu sâ fie dat in folosință cu 
trei luni mai devreme decit termenul prevâzut

Pe deplin conștienți eă numai printr-o mobilizare totală a 
energiei noastre vom reuși să răspundem (naltei încrederi 
acordate nouă, tinerilor, de a fl In primele rfndurf ale în
făptuirii Programului partidului de edificare comunistă a pa-
triei, vâ asiguram câ vom face din acest șantier o școală a 
muncii șl hărniciei, calificării și perfecționării continuo o eu* 
noștințelor profesională, un laborator al câliril noastre 
comuniste.

In spiritul indicațiilor de inestimabilă valoare date de dum
neavoastră la Congresul educației politice și al culturii so
cialiste, vom desfășura o intensă activitate poiitico-ideologicâ 
pentru educarea tinerilor in spirit muncitoresc, revoluționar, 
contribuind astfel la formarea noastră ca oameni ai unei so
cietăți noi, cu mindria de a trăi și munci intr-o țară liberă 
și independentă, prosperă șl înfloritoare. Avind sentimentul 
profund ai formarii noastre multilaterale, In focul muncii 
creatoare, ne angajăm In fața conducerii de partid și de stat, 
a dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, părintele și 
iubitul nostru conducător, să fim la inâlțimea încrederii pe 
care ne-o acordați, să răspundem prin fapte minunatelor 
condiții de muncă șl viață ce ne sînt create, să acționăm cu 
fermitate pentru înfăptuirea hotârîrilor Congresului al Xl-lea 
al P.C.R.

BRIGADIERII ȘANTIERULUI NAȚIONAL 
AL TINERETULUI NEDEIA-MACEȘU

PE FRONTUL RECOLTEI

IN CÎMP-ÎNTREAGA ACTIVITATE
LA COTA MAXIMULUI EFORT!
• CLUJ: Redistribuirea operativă

a combinelor sporește ritmul

Zile fierbinți pe ogoarele Ju
dețului Cluj. Recoltarea cerea
lelor păîoase, cea mai importan
tă acțiune din prezența cam
panie, este în plină desfășura
re. Cu 5 zile în urmă, fapt da
torat coacerii mai întârziate în 
această zonă a griului, în toate 
unitățile județului, s-a trecut 
'la secerișul lanurilor. Bătălia 
pentru Stringerea recoltei în cel 
mai scurt timp și fără pierderi 
se desfășoară in flux continuu. 
Zilnic, cu forțele existente sînt 
recoltate in medie 300—500 hec
tare. „în condițiile specifice 
campaniei din acest an, — ne- 
uniformitate in ceea ce privește 
coacerea lanurilor, precum și a 
averselor de ploi din Ultimele

de secerat
iile — ne spune tovarășul 
Ghebrghe Moldovan, director 
la Direcția județeană agricolă, 
singura tale de încadrare in 
perioada optimă de recoltare 
este redistribuirea operativă a 
mijloacelor mecanice atât intre 
consiliile intercooperatiste, cit 
și in cadrul fiecărei unități a- 
gricole. Acționînd în acest fel 
vom încheia recoltarea griului și 
Secarei, pe cele 52161 hectare 
cultivate, la termenul stabilit“.

Am urmărit în mai multe uni
tăți cum se acționează pentru 
înfăptuirea ăcestui obiectiv. La 
cooperativa agricolă din Cimpia 
Turzii, nouă combine ,,Gloriâ“ 
lucrează din plin, depășind vi
teza de recoltare planificată.

Tinerii combiner i Petru Vâs 
can. loan Maier, Vasile Tok 
și loan Cherăuș au dăpășit nb 
ma chiar din prima zi a rece 
tării. Pe măsură ce buncăre 
combinelor Se umplu, descarc 
rea se face din mers in pat 
rembret și 5 autocamioane ca 
transportă imediat griul la b 
zele de recepție. Din cele 2 
hectare cu griu, 200 au șt fc 
recoltate. „Ne-âm fixat că bbie 
tive încheierea recoltării griul 
în primele zile ale acestei să 
tămini(t, ne spunea tovarăș 
Alexandru Balogh, președinți 
cooperativei, și de asemene 
insămințatea a 100 hectare 
culturi duble destinată furajeh

BENONE neagoe

• SATU MARE: După griu, cea de c
doua cultură

Pe tarlalele celor două 
cooperative agricole de pro
ducție din comuna Păulești, 
județul Satu Măre, secerișul 
griului se apropie de ăfirșit. 
Prezent în cimp de la pri
mele ore ale zilei, președin
tele cooperativei de la Hrib, 
Adalbert Suciu, urmărește 
îndeaproape desfășurarea rit
mică a lucrărilor, calitatea 
execuției acestora. Toate cele 
patru combine „Gloria" se
ceră fără întrerupere, astfel 
că. respectindu-Se graficul de 
lucru, griul a fost recoltat, 
pînă la această oră, de pe 420 
din cele 450 hectare culti
vate. încă o zi bună de mun

că Și secerișul este încheiat. 
Funcționind în program de 
lucru prelungit, lucfîhd ade
sea $i noaptea la lumina fa
rurilor. lucrătorii de pe cele 
două prese de balotat fac e- 
forturi $i reușesc să țină pa
sul cu combinele. în felul 
acesta terenul este eliberat 
de paie, se creează front de 
lucru pentru tractoarele ce 
vin din Urmă pentru a eXe- 
euta lucrările pregătitoare 
îhsămînțăfilor celei de-a 
doua culturi. Pînă acum, pe 
300 de hectare, atit cit s-a 
planificat inițial, a fost insfi- 
mințât porumb pentru 
verde în cultură dublă s*

âșâ âurfi susținea nrfe-dacă. _T„ .......... _____
ședințele cooperativei, timpul 
vâ fi prielnic, âceâstă su
prafață Va fi Sporită.

Ac'eeași preocupare, același 
ritm și la cooperativa agri
colă de producție din Pău
lești. Aici acționează 6 Com
bine „GlOtia‘‘ Și 5 prese de 
balotat paie. Griul a fost 
strins de pe 630 de hectare, 
bătălia dindu-se acuttl pe 
ultimul lan dâ 70 de hec
tare. Sămînța a fost pusă în 
pămînt 
hectare 
ni cate.

pe 
de

D.

toate cele 350 de 
culturi dubla plâ-

ALEXANDRU

• BIHOR: In
La Șișterea în județul Bihor, 

pe 340 de hectare, se întinde o 
frumoasă livadă de piersici. De 
aici, incepind din 25 iunie si 
pinâ la 20 septembrie ale fiecă
rui an, sint expediate Zilnic spre 
toate centrele țării fructele âtît 
de mult solicitate pentru con
sum in stare proaspătă, pentru 
fabricile de conserve.

Anul acesta, acționînd ener
gic pentru înfăptuirea hotă- 
ririlor ' ‘ ’ ’ ■ • - - ■ •
buna 
lației 
rii de 
duda 
mai puțin favorabile, și-au pro
pus să depășească indicele pro
ducțiilor planificate la toate cele 
15 soiuri cu circa 18—20 la sută.

La temeiul acestor producții 
bogate stă buna organizare a 
muncii, aplicarea cu pricepere și 
competență a celor mai noi cu
ceriri ale științei în acest dome
niu. Programul de lucru, 
care vara începe la 5 dimi
neața șl m încheia La orele

de partid privind mâi 
aprovizionare a popu- 
cu fructe, pomiculto- 

la ferma din Siștereâ, în 
unor condiții climaterice

livezi, la 
fructelor

23 este respectat cu strictețe. 
„Fără o disciplină cu adevărat 
muncitorească, fără 
strictă a tehnologiilor de lucru 
celor mai avansate, în sfirșit, fără 
o calificare ridicâtă a întregului 
personal— sublinia șeful fer
mei, tovarășul loan Scorțea — 
nu numai că n-am putea obține 
producțiile planificate, dar am 
compromite pentru multi ani li
vada. i-am diminua potențialul 
productiv". într-âdevăr, preo
cuparea pentru ridicarea pregă
tirii profesionale a personalului 
este atestată și de faptul că, in 
Ultimul timp, prin organizarea 
unor cursuri de calificare, de 
scurtă durată la locul de muncă.
20 dintre muncitorii permanenti 
au primit certificatul de pomi- 
Cultor.

Un oolectiv harnic șl priceput, 
cu un înalt respect pentru pro
fesia aleasă, Ioan Scorțea, șeful 
fermei, lucrează în sistemul a- 
griculturii de stat de aproape 
două decenii. Om energic și pri
ceput, știind sâ-fi apropie Pa

recoltatul

aplicarea
menii, să-i antreneze la mut 
Oferindu-le în primul rînd 
mai convingător argument, âc 
Al exemplului personal, este 
bun organizator, un tehnic: 
competent. Pînă lâ ora prim 
lui zilei în care am vizitat fi 
ma pomicolă trecuse de două 
pe la fiecare punct de lud 
GOntrolîrtd felul în câfe se ei 
cută programul stabilit, dind 
drumările ce se impuneau. Iu' 
pe loc deciziile ’ “
țiâ de la fața 
de el. oameni 
nați ca Gavril 
de intreținete,_________ ..
nlciân. Derecichei Aurel si 
baci GăVtil, mecanizate-:. 1 
jtl^câ Silviu. Pantiș Gavril 
Chișharâ Gâvril, pomir.il ti 
muncesc din zori și pînă 
noapte pentru a pune la di si 
Zițiă populației și unităților 
dustriei alimentare fructe 
mai multe, de calitate.

impuse de siti 
locului. Alăt 
harnici și paS 
Călbuța. meca 
Hava loan, ti

AL. DOBR

pomir.il
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU ÎN JUDEȚUL IAȘI
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Cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 
la marea adunare populară din Piața Unirii

(Urmata din pag. 1)
planului pe această perioadă. A- 
ceasta demonstrează că prevede
rile cincinalului sînt realiste, pe 
măsura forței economiei națio
nale, a clasei noastre muncitoa
re, a întregului popor, că acest 
plan va fi realizat cu succes. 
(Aplauze puternice, prelungite, 
urale. Se scandează „Ceaușescu 
și poporul!“).

Mi-a făcut o deosebită plă
cere să constat că și oamenii 
muncii din Iași, la fel ca și cei 
din celelalte județe, ca întregul 
nostru popor, au realizat cinci
nalul cu o depășire. în industria 
din Iași, planul pe 6 luni a fost 

> nu numai realizat, dăr chiar de- 
ă pășit. Aceasta înseamnă că și 

■* dumneavoastră, la fel ca între
gul popor, sînteți ferm hotăriți 
să faceți totul pentru a îndeplini 
programul pe care îl aveți în 
acest cincinal. (Aplauze prelun
gite ; urale).

Aș dori ca, de aici, de la Iași, 
să adresez cele mai calde felici
tări tuturor oamenilor muncii, 
care pe primele 6 luni ale nou
lui cincinal au obținut re
marcabile succese. Și fiind la 
Iași, doresc să vă adresez și 
dumneavoastră, în mod special, 
felicitări și cele mai bune 
urări I (Aplauze prelungite, ova
ții, urale* Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Cu rezultate bune se desfă
șoară și activitatea în agricultu
ră. Deși sîntem încă în plină 
vară și nu am strîns decît re
colta de grîu și orz — mai a- 
vem deci cîteva luni pină cînd 
vom strînge recolta în general 
— se poate spune că rezultatele 
de pînă acum sînt bune. Există 
posibilitatea — și va trebui să 
o transformăm în realitate — de 
a obține în acest an o recoltă cu 
mult mai bună decît cea de a- 
cum un an. Deci începem și în 
agricultură cu un an ban. Re
colta de grîu și orz este cu mult 
superioară celei de acum un 
an. Iată de ce doresc să adre
sez felicitări tuturor lucrătorilor 
din agricultură, să le urez să 
facă totul pentru a - obține re
colte cit mai mari, pentru a 
asigura atît producția agroali- 
mentară necesară tării, cît si 
creșterea contribuției agri
culturii la dezvoltarea gene
rală a societății noastre socia
liste! (Aplauze prelungite, o- 
vații, urale).

Dragi tovarăși,
Desigur, ne bucurăm cu toții 

că am început cincinalul în con
diții bune. Dar trebuie să avem 
în vedere că Directivele trasate 
de Congresul al XI-lea prevăd, 
pe lingă creșterea generală a 
producției industriale, o îmbună
tățire simțitoare a calității 
produselor și a nivelului 
tehnic al industriei noastre, 
creșterea productivității mun
cii, a eficienței economice, afir
marea — cum a precizat con
gresul al XI-lea — a revoluției 
tehnico-stiințifice în toate do
meniile de activitate. Aceasta 
cere eforturi serioase din par
tea tuturor oamenilor muncii. 
Este necesar ca organizațiile 
de partid din fiecare întreprin
dere, organizația municipală și 
organizațiile orășenești, orga
nizația județeană, toți oamenii

muncii, conducerile tuturor uni
tăților economice să facă totul 
pentru a asigura înfăptuirea in 
întregime și în cele mai bune 
condiții a obiectivelor stabili
te de Congresul al XI-lea. in 
următorii 5 ani, la dumnea
voastră în județ, și mai cu 
seamă în municipiul Iași, se 
vor dezvolta unele întreprin
deri de importantă deosebită
— în primul rînd noul com
binat de utilaj greu, la care 
m-am referit. Numai acest 
combinat va da o producție 
egală cu întreaga producție in
dustrială realizată în județ în 
1970, iar, în final, vor lucra aici 
peste 20 000 de muncitori, ingi
neri și tehnicieni. Prin acest 
combinat, Iașiul se va înscrie, 
ca să spun așa. pe orbita dez
voltării patriei noastre ca un 
puternic centru metalurgic și 
de construcții de mașini grele. 
(Aplauze puternice ; se scan
dează „Ceaușescu și poporul!"). 
Noi l-am numit combinat de 
utilaj greu, dar de fapt aici se 
va produce în final o cantitate 
de~ otel care va fi o dată și ]u- 
mătate .mai mare decît se pro
ducea în întreaga Românie in 
1938 — ceea ce înseamnă că 
veți^ deveni și un centru pro
ducător de oțel. (Aplauze pu
ternice, îndelungate ; urale).

Ceea ce vom realiza în acest 
cincinal în județul dumnea
voastră. ca și în toate județele 
patriei noastre, demonstrează 
justețea politicii partidului nos
tru de dezvoltare armonioasă, a 
economiei naționale, de indus
trializare și amplasare a forțe
lor de producție pe întreg te
ritoriul tării, astfel ca în toate 
orașele. în toate județele șl m 
toate localitățile patriei noas
tre. pînă la ultima comună, Să 
pătrundă lumina civilizației, 
lumina socialismului și comu
nismului ! (Aplauze prelungite, 
ovații. Se scandează „Ceaușescu
— P.C.R. !*).

Odată cu dezvoltarea Indus
triei. cu realizarea noilor obiec
tive la nivel tehnic corespunză
tor, urmează să se asigure și 
pregătirea forței de muncă, să 
se dezvolte învățămîntul de 
toate gradele, inclusiv învăță
mîntul superior. Dealtfel, ca 
mărime, Iașiul este în prezent 
al doilea centru universitar din 
țară. în acest cadru îi revin 
răspunderi și sarcini mari ln 
pregătirea cadrelor de care 
avem nevoie pentru diferite 
domenii de activitate.

în același timp, odată cu în
florirea științei în întreaga 
țară, și în Iași, se va dezvolta 
o puternică activitate de cerce
tare științifică. înfăptuirea Di
rectivelor Congresului al XI-lea 
privind legarea strinsă a învâ- 
tămîntului cu cercetarea și pro
ducția va trebui să asigure cadre 
cu un înalt nivel de calificare, 
în stare să conducă asemenea 
combinate dotate cu utilajele 
cele mai moderne, să asigure 
creșterea eficientei economice, 
ridicarea generală a patriei 
noastre pe noi culmi de pro
gres. (Aplauze prelungite; 
urale).

Este evident pentru toată 
lumea că tot ceea ce am în
făptuit pînă acum s-a reflectat 
continuu în creșterea nivelului 
de trai, material și spiritual, 
al poporului. Tot ceea ce vom 

realiza și în acest cincinal, 
făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, în
treaga politică a partidului 
nostru este orientată și are 
drept țel fundamental ridi
carea continuă a bunăstă
rii materiale și spirituale 
a poporului, crearea condi
țiilor ca cetățenii patriei noas
tre să se bucure de toate bo
gățiile — materiale și spiritua
le — să devină oameni stăpîni 
pe destinele lor. să poată duce 
o viață demnă, liberă ! (Aplau
ze prelungite, ovații, urale ; se 
scandează „Ceaușescu și po
porul î“).

Se va dezvolta puternic con
strucția de locuințe, în întrea
ga țară realizîndu-se în acest 
cincinal peste 815 000 de apar
tamente noi. Dealtfel. Iașiul 
oferă din acest punct de vedere 
o imagine destul de grăitoare : 
peste tot se poate vedea ce 
s-a construit și ce urmează să 
se construiască în acest cincinal 
pentru a asigura oamenilor 
muncii condiții de locuit cit 
mai bune. Știu că sînt multe de 
făcut, că fiecare dorește să lo
cuiască într-o casă mai bună. 
Facem totul în acest scop — și 
pe măsură ce vom dezvolta în
treaga economie, vom soluționa 
și problema locuințelor vom 
asigura ridicarea generala a 
bunăstării întregului nostru 
popor. Depinde de noi. deci și 
de dumneavoastră, ca. muncind 
cu toată fermitatea și hotări- 
rea. înfăptuind Programul par
tidului. să ne făurim o vxatâ 
fericită, de bunăstare ! (Urale 
puternice, se scandează. 
„Ceaușescu — România!").

Așa cum am menționat mal 
înainte, realizarea tuturor aces
tor obiective cere eforturi sus
ținute. impune îmbunătățirea 
întregii activități de partid, a 
tuturor oamenilor muncii, cu
nosc bine organizația de partid 
din Iași ; cunosc, de asemenea, 
oamenii muncii din Iași și am 
deplina convingere că toți co
muniștii, toate organizațiile de 
partid, toți oamenii muncii de 
la orașe și sate — cuprinzind 
aici pe muncitori, țărani, inte
lectuali — vor face totul pentru 
a îndeplini în bune condiții sar
cinile ce le revin în acest cin
cinal ! Sînt convins că vă veți 
prezenta în 1980 cu succese re
marcabile. cu depășirea planu
lui cincinal pe această perioa
dă! (Aplauze, urale. Se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R.!“). 
Aplauzele dumneavoastră, in
clusiv ale primului secretar ju
dețean și ale membrilor birou
lui — deci ale comuniștilor — 
le consider ca un angajament 
de a realiza și depăși planul 
cincinaL. (Aplauze puternice, 
urale; se scandează „Ceaușescu 
— P.C.R. !**).

Dragi tovarăși.
înfăptuind Programul elaDO- 

rat de Congresul al XI-lea de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate in Roma
nia. noi răspundem in primul 
rînd îndatoririlor față de po
porul nostru. Dar. totodată, suc
cesele obținute in dezvoltarea 
societății noastre socialiste con
stituie și o contribuție deose
bită la cauza socialismului, pro
gresului și păcii in întreaga 
lume. Prin aceasta. noi ne în
deplinim și îndatorirea de- deta

șament revoluționar al luptei 
pentru socialism și comunism. 
(Aplauze puternice, prelungite ; 
se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. ’“).

In strinsă concordanță cu ho- 
tăririle Congresului al XI-lea, 
acționăm cu hotărire pentru 
realizarea in viață a politicii 
noastre externe, de dezvoltare 
a colaborării cu toate țările so
cialiste. cu țările in curs ae. 
dezvoltare, cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orin- 
duire socială. Acționăm term 
pentru securitate in Europa, 
pentru dezarmare, pentru o 
politică de pace, pentru respec
tarea principiilor de deplină 
egalitate, de respect al indepen
denței și suveranității, de re
nunțare la forță și la amenin
țarea cu forța in relațiile dintre 
state, pentru dreptul fiecărui 
popor de a fi stăpîn pe desti
nele sale, de a-și făuri viața in 
mod liber, fără nici un ames
tec din afară ! (Aplauze puter
nice. prelungite).

România, fiind o țară socia
listă — dar din păcate încă in 
curs de dezvoltare, ca rezul
tat al moștenirii de la care 
am pornit — acționează ferm 
pentru întărirea solidarității cu 
toate poooarele care au scutu
rat jugul dominației imperia
liste și colonialiste și care se 
află, toate, in situația de țâri 
in curs de dezvoltare. Acțio
năm pentru lichidarea acestei 
stări de lucruri, pentru reali
zarea unei noi politici interna
ționale, pentru o nouă ordine 
economică mondială, care sa 
asigure condiții pentru progre
sul mai rapid, economic și so
cial.^ al tuturor popoarelor, să 
ducă la relații echitabile, de 
egalitate, intre toate popoareie 
lumii. (Aplauze prelungite, 
urale, ovații).

Poporul nostru a cunoscut 
multe secole dominația străină. 
Știți bine cite lupte a dus. de 
exemplu, marele voievod Ștefan 
cel Mare pentru neatârnarea 
Moldovei. pentru păstrarea 
ființei sale proprii. Toate aces
tea au făcut ca poporul nostru, 
în ciuda vitregiei timpurilor și 
a dominației străine, să-și păs
treze ființa, să-și realizeze uni
tatea națională, să-și cuce
rească independența, iar astazi 
să fie deplin stăpîn pe desti
nele sale, să-și făurească ln 
mod liber viitorul comunist ! 
(Aplauze prelungite, ovații În
delungate).

Fără nici o îndoială, ne mîn- 
drim cu toți cei care au știut să 
tină sus steagul luptei pentru 
neatirnare, pentru independență, 
cu toți cei care au luptat pentru 
ca poporul român să fie stăpîn 
pe destinele sale ! Ne mîndrim 
cu toate forțele progresiste, cu 
comuniștii, cu antifasciștii, cu 
toți cei care au luptat pentru 
răsturnarea dominației capita
liste și moșierești, pentru tri
umful socialismului în Româ
nia ! Toți aceștia sînt înaintașii 
noștri și ii vom respecta și ne 
vom mindri întotdeauna cu ei ! 
Vom respinge orice încercare de 
a insulta poporul nostru insul- 
tind pe înaintașii noștri ! (Aplau
ze puternice ; urale. Se scan
dează „Ceaușescu — România !“, 
„Ceaușescu și poporul !“).

Cea mai bună cinstire pe care 
o putem aduce înaintașilor noș
tri este, în primul rînd, de a 
face totul, totul pentru a păstra 

independența, pentru a păstra 
demnitatea, pentru a face ca po
porul nostru să fie întotdeauna 
stăpîn la el acasă ! (Aplauze pu
ternice, urale ; se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).

în același timp, vom cinsti 
înaintașii noștri și in istorie, și 
în lucrările literare și artistice, 
dar mai cu seamă in munca 
pentru a realiza Programul ela
borat de Congresul al XI-lea, 
pentru a ridica noi cetăți — de
sigur nu cetăți de tipul celor 
ridicate de Ștefan cel Mare, ci 
cetăți noi ale industriei, ale ști
inței, ale invățămintului și cul
turii, care vor face ca, peste 
veacuri, națiunea noastră socia
listă să fie tot mai puternică și 
tot mai demnă in rindul națiuni
lor lumii. (Aplauze puternice, 
îndelungate, urale ; se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).

Dragi tovarăși.

Doresc să exprim Încă o dată 
convingerea mea, a conducerii 
partidului și statului nostru că, 
la iei ca întregul popor, și or
ganizația de partid din Iași, oa
menii muncii, toți locuitorii a- 
cestor meleaguri străvechi vor 
face totul pentru a-și îndeplini 
cu cinste obligațiile de onoare 
ce le revin din hotărârile Con
gresului ai XI-lea al partidului- 
(Aplauze puternice, îndelungate, 
urale).

Doresc să reamintesc cele ce 
am spus la Marea Adunare Na
țională cind am acordat decora
țiile pentru cincinalul trecut.

In acest cincinal nu am fixat 
și nu vom fixa limite in ce pri
vește îndeplinirea planului cu 
atitea luni înainte de termen sau 
cu atitea săptâmini mai devre
me. Dar ne aflăm cu toții intr-o 
întrecere națională pentru a în
deplini cincinalul in cele mai 
bune condiții și înainte de ter
men — și, in această întrecere, 
fără nici o îndoială că și oame
nii muncii din Iași își găsesc 
locul. In ce mă privește, aș dori 
să vă aflați — dacă nu se poate 
pe primul loc — în orice caz in 
primele rînduri. ale întrecerii 
care se desfășoară acum în 
întreaga noastră țară. (Aplauze 
puternice, urale).

Desigur; mi-ar face plăcere ca 
la sfîrșitul cincinalului să vă în- 
mînez dumneavoastră cea mai 
înaltă decorație pentru locul în- 
tîi ; dar aceasta depinde de 
dumneavoastră și de organizația 
de partid. (Urale, ovații ; se 
scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Doresc să vă mulțumesc dum
neavoastră, tuturor cetățenilor 
care ne-au făcut o primire 
călduroasă. Vedem în aceasta o 
expresie a hotărîrii dumnea
voastră de a face totuL la fel ca 
întregul nostru popor, pentru a 
da viață Programului elaborat 
de Congresul al XI-lea al 
partidului nostru.

In încheiere, doresc să vă 
urez încă o dată succese tot mai 
mari în întreaga activitate din 
toate sectoarele, multă sănătate 
și multă fericire ! (Aplauze pu
ternice, prelungite ; se scandea
ză „Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul !“. Cei 
prezenți în marea piață a ora
șului ovaționează îndelung pen
tru Partidul Comunist Român, 
pentru Comitetul Central, pen
tru secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu).

Se exam-.ncază cu atenție țesăturile și confecțiile lucrate efectiv de studenții Facultății de industrie 
ușoară

In modernele laboratoare ale noului complex de invățămint-cercetare-productie al Institutului politehnic Primire călduroasă, emoționantă, oferită de cei mal tineri locuitori ai orașului
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încheierea
Jocurilor Olimpice 

de vară, 
ediția a XXI-a, 
Montreal 1976

Un frumos bilanț alL £sportivilor tricolori:
27 DE 1MEDALII

(4 de aur, 9 de argint, 14 de bronz) 
CEL MAI MARE SUCCES DIN ISTORIA 

PARTICIPĂRII TĂRII NOASTRE LA OLIMPIADE
SPORTIVI ROMÂNI PE PODIUM

SIMION CUTOV 
medalie de argint

La 24 de ani (este născut 
la 7 mai 1952 în satul Smtr- 
dapul Nou din județul 
Brăila), operatorul macara
giu Simion Cuțov, de la clu
bul sportiv „Dinamo" din 
București, pregătit de antre
norul C. Dumitrescu, este 
arhicunoscut pe arena inter
națională, fiind cotat ca unul 
dintre cei mai valoroși boxeri 
amatori din lume la această 
categorie (60 kg). In anul 
1972 obține prima perfor
manță de prestigiu, cucerind 
la București titlul de cam
pion european pentru tineret. 
In anul 1973 cucerește titlul 
de campion european la ca
tegoria semiușoară. Un an 
mai tîrziu, la Havana, s-a 
calificat in finala campiona
tului lumii, iar anul trecut 
la Katowice a obținut pentru 
a doua oară consecutiv cen
tura de campion al Europei.

MIRCEA SIMON 
medalie de argint

Mircea Simon este în vîr- 
stă de 22 de ani (născut la 22 
ianuarie 1954 la București). 
El este de profesie tipograf. 
Practici boxul din anul 1967 
la clubul Dinamo, fiind an
trenat de Constantin Nour, 
în cursul carierei sale, Mir
cea Simon a obținut perfor
manțe valoroase. Participind 
în 1975 pentru prima oară la 
campionatele europene de la 
Katowice, Simon a reușit să 
cucerească medalia de bronz. 
Mircea Simon deține titlul 
de campion al țării. Anul a- 
cesta el a reușit să-ți inserie 
în palmares două victorii 
deosebite, obținute In fața 
bulgarului Suvandjicv ți a 
cubanezului Millian.

VICTOR ZILBERMAN 
medalie de bronz

S-a născut în București, 
la 20 septembrie 1947. Din 
1963 a început să practice 
boxul la școala sportivă „Vi
itorul" din Capitală (antre
nor — Teodor Niculescu). în 
prezent face parte din clu
bul Rapid București — unde 
se pregătește sub îndruma
rea aceluiași maestru.

Performanțe anterioare : 
dublu vicecampion european 
(1969 și 1975).

ALEC NASTAC 
medalie de bronz

Are 27 de ani. S-a născut 
in comuna Cavadi.iețU din 
județul Galați. A luat con
tact efectiv cu borul la Ga
lați.

Acum este membru a! clu
bului Steaua București — 
unde este antrenat de Ion 
Chiriac ți Șerbu Neacșu.

Performanțe anterioare : 
vicecampion mondial (19741 : 
dublu' vicecampion euro
pean (1971 ți 1973).

GHEORGHE DANIELOV-GHEORGHE SIMIONOV 
medalie de argint

Gheorghe Danielov (1,74 m; 
76 kg), originar din Dunavăț 
de Jos (Tulcea), în virstă de 
28 de ani, este membru al 
clubului Steaua, avindu-l ca 
antrenor pe Nicolae Nava- 
sard. Prietenul fi colegul său 
de echipaj. Gheorghe Simio
nov (1.67 m; 71 kg). fn virs- 
td de 26 de ani, originar din 
Caraorman (Tulcea) este 
membru al aceluiași club.

Acest echipaj a obținut 
de-a lungul anilor mari

ți numeroase succese la com
petițiile internaționale de an
vergură, dintre care amintim 
titlurile de campioni mondiali 
in probele de canoe — 500 m 
(Belgrad. 1971), ți canoe — 
1000 m (Tampere. 1973). 
Anul trecut la competiția 
preolimpică df la Montreal, 
Gheorghe Danielov ți Gheor
ghe Simionov au terminat în
vingători in aceeași probă, în 
care simbătă seara au cuce
rit medalia de argint.

Vasile Dîba a cucerit o nouă medalie
Vasile Diba. primul caiacist 

eare adusese o medalie de aur 
•portului nostru, cucerește la 
interval de 24 de ore o a doua 
medalie olimpică, performantă 
ee confirmă valoarea sa ridicată 
nu numai in cursa de „Sprint* 

—560 m. dar și in cea pe dis
tanța de 1 000 m.

Iată clasamentul probei de 
ea.ac simplu 1 000 m : 1. — Ru
diger Helm (RD. Germană! — 
T4« •» 100 ; X — G-ra Caapo 
(Uniarai — 3 4T M100 : X — 
Vasile Diba (România) — 
X49"841(».

La ora cîr.d citiți aceste rîndurl Cae&ra 
olimpică s-a atins, „satul" în care au 
domiciliat trei săptămînl cei mai valo
roși sportivi ai lumii întregi începe să 
fie părăsit. Cea mai amplă și mai pres
tigioasă întrecere sportivă care, a$a cum 
am văzut, a polarizat interesul întregii 
lumi. Jocurile Olimpice de vară, ediția 
a XXI-a Montreal 197$. s-a încheiat 
după miezul nopții. Manifestare a tine
reții si a prieteniei, a sănătății fizice și, 
deopotrivă, a celei morale, Olimpiada de la 
Montreal va rămîne în istoria «portului ca 
una dintre cele mai reușite competiții, 
Olimpiada marilor performanțe, a recordu
rilor și a surprizelor și în același timp ca 
Olimpiada unei mari revelații sportive : tî- 
năra gimnastă româncă Nadia Comăneci, 
cea mai populară participantă la Jocuri, o 
adevărată eroină olimpică, marcînd aceas
tă ediție a Jocurilor cu personalitatea si 
grația sa. împreună cu alți mari prota
goniști cum au fost atletul finlandez Lasse 
Viren, înotătoarea Komelia Ender (R. D. 
Germană), gimnastul sovietic Nikolai An
drianov, săritorul îh apă Klaus Dibiasi 
(Italia), atleta poloneză Irena Szewinska, 
boxerul cubanez Teofilo Stevenson. înotă
torii americani John Naber și Jim Mont
gomery.

Performantele acestei Olimpiade au fost 
atft de înalte și numărul recordurilor atît 
de numeros Incit statisticienii nu reuși
seră pînă duminică seara să stabilească 
tabelul final, cu excepția celui de la atle
tism. unde sir.t notate 9 recorduri mon
diale și 1$ olimpice. în această gigantică 
încleștare de forțe sportive, reprezentanții 
României socialiste, nariicipind doer la 11 
din cele 21 de discipline înscrise în pro
gram. au reușit să se impună în majori
tatea acestora și in final *ă cucerească 27 
de medalii, cu 11 mai mult decît în urmă 
cu patru ani la Munchen. reru'tat ce o 
situează intre fruntașele Olimpiadei cana
diene.

Bilanțul echipei olimpice române reflec
tă progresul înregistrat în Intervalul 
ol.mp'-c la ramuri sportive tradiționale 
cum r.rt gimnastica, eanora’ul. boxul si 
luptele. în afara celor medaliat!, a marilor 
rrctagor.^ti: Nadia Comăneci. Teodora 
Ungureanu. Vasile Diba. Dan Grecu. Si- 
m:ci Cuțov. Mireea Simon. Ștefan Rusu, 
Gheorghe Bercear.u, Policarp Malîhin,

Gheorghe Simionov, Gheorghe Danielov, 
Gheorghe Megelaa, majoritatea compo- 
nenților lotului olimpic român au luptat 
cu multă bărbăție și dăruire în arenă 
olimpică, aducîndu-și contribuția la cla
sarea superioară a formației noastre. 
Prin rezultatele* obținute ei au cu
cerit dragostea și stima spectatorilor, ilus
trată atît de generos prin încurajările și 
aplauzele la scenă deschisă. Dacă e să ne 
referim la Nadia Comăneci, prin evolu
țiile ei care s-au situat la nivelul perfec-
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țiunil și măiestriei inegalabile, putem 
spune că ea a uimit lumea, spectatorii și. 
deopotrivă, specialiștii, aceștia din urmă 
fiind obligati să recunoască în fetița de 14 
ani și jumătate cea mai mare gimnastă 
din toa*e timpurile. Comentatorii eviden
țiază. apoi, rezultatele sportivilor români 
la caiac-canoe. disciplina unde țara noas
tră se clasează pe locul 3 ca număr de 
medalii, după U.R.S.S. și R. D. Germană. 
Victoriile, succesele lor sînt răsplata mun
cii. pregătirii asidui, conștiincioase, res
ponsabile. Eforturile și sudoarea frunții 
lor se pot vedea în strălucirile medaliilor 
olimpice. Uluitoarele execuții ale Nadici 
Comăneci, perfecțiunea exercițiilor își au 
izvorul în pasiunea și dragostea cu care a 
muncit fără preget, fără să cedeze 6 clipă 
măcar greutăților. Marile performante

care l-au înscris numele lui Vasile Dîba 
printre „eroii" Olimpiadei sînt răsplata 
miilor de km parcurși la antrenamente, a 
perseverentei și pasiunii cu care s-a pre
gătit acest sportiv, medaliile cucerite s-au 
plămădit pe întinderile de apă, străjuite 
de sălcii, de la Snagov și Herăstrău, din 
Delta Dunării. Tenacitatea, rezistenta și 
tehnica atacului și apărării și-au dobîn- 
dit-o medaliații noștri cu argint, în „ma
ratonul" pugilistic, Simion Cuțov și Mircea 
Simon, că și colegii lor de echipă, la 
școala dură și grea a perfecționării în 
„nobila artă". Boxerii noștri au dat un 
excelent test în întrecerea forței mușchi
lor și tăriei nervilor, a inteligentei în ring. 
La fel de elogios se poate vorbi de cei
lalți sportivi care au contribuit la suc
cesul echipei olimpice a României.

Aceasta a făcut ca la Olimpiada de 
la Montreal în clasamentul pe punc
te. publicat de agențiile internaționale, 
clasamentul cel mai elocvent din 
punct de vedere al valorii de ansamblu, 
echipa sportivă a României să se claseze 
înaintea unor formații cu vechi tradiții în 
sport și cu delegații mult mâi numeroase 
cum au fost cele ale Japoniei. Ungariei. 
Bulgariei. Marii Britanii. Cehoslovaciei, 
Franței, Suediei, Finlandei.

O performantă remarcabilă, demnă de 
admirat, care constituie un îndemn pen
tru realizări și mai mari în viitor.

Prin prezenta lor activă la această Olim
piadă, prin rezultatele obținute, cele mal 
bune din istoria sportului românesc la 
olimpiade, marea majoritate a componen- 
tilor lotului țării noastre au răspuns în
crederii ce li s-a acordat, grijii părintești 
a partidului, condițiilor ce le-au fost 
create de statul nostru socialist pentru 
continua perfecționare a măiestriei lor 
sportive si a afirmării aportului românesc 
pe plan mondial.

In sport, ca în orice domeniu de ac
tivitate, este firesc 8ă dorești, să nă- 
zuiești mereu spre mai bine. spre 
mai mult. Cu certitudinea că o ase
menea premisă va sta la baza viitoarei 
activități a tuturor sportivilor și antrenori
lor, să-i felicităm pe toți cei care au repre
zentat cu cinste, sportul românesc la J.O. de 
la Montreal, adresîndu-le — la reîntoar
cerea acasă — un călduros „Bun sosit !“

COSTICA DAFINOIU 
medalie de bronz

S-a Ic 4 febmta^ie
1954 fn ro"vjn« Virim — ju
dețul B-iila. P^actzcă barul 
f-.cepfnd din 1969 (primul 
antrenor — b^iileanul Ion
Tureu). Face parte in conti
nuare din clubul de box de 
ia Brdt’a (mtrenof actual (! 
— Gheorghe Bobinam).

Performanțe antetoare : 
campion european de juniori 
&•*)■

CLASAMENTE
După punctele 

obținute

LADISLAU ȘIMON 
medalie de bronz

Cel •*■.«( g*eu luptător ro
mân de la „libere" n-a îm
plinit încă 25 de «ni. S-a 
născut la 25 septembrie 
1951, fn Tirgu-Mureț. Spor- 

! tvl luptelor l-a... îmbrățișat 
I ineepînd din 1968 — eind 
I antrenorul F-ancitc Bolla l-a 
’ atras fn clubul „Mureșul" 
din Tg. Mureș.

STELICA MORCOV 
medalie de bronz •

L U.R.S.S. 791 puncte
2. R.D. Germană 635
3. S.U.A. 604.75 N
4. R.F. Germania 274,15 *•
5. Polonia 191 *•
6. ROMANIA 181
7. Japonia 170 »»
8. Bulgaria 167 W
9. Ungaria 155 »•

10. Canada 105
11. Italia 102
12. Marea Britanie 92 M
IX Cuba 88 H
14. Cehoslovacia 75 N
15. Franța 60,25
16. Finlanda 56 M
17. Iugoslavia 56 M
18. Suedia 54 M
19. Australia 51,75 »•
N Olanda 44 *•

Pe baza numărului 
total de medalii

1. U.R.S.S. 125
». S.U.A, 94
3. R.D. Germană 90
4. R.F. Germania 38
5. ROMANIA 27

8—7. Japonia și Polonia 25
8. Bulgaria 24
9. Ungaria 21

10—12. Cuba, Italia și Marea
Britan ie 13

13. Canada 11
14—16. Iugoslavia,

Cehoilovacla șl Franța 8

Defalcat pe medalii
1. U.R.S.S. — 47 medalii de

aur, 43 de argint. 35 de bronz;
2. R.D. Germană
3. S.U.A,

40-25-25
34-35-25

4. R.F. Germania 10-11-17
5. Japonia 9- 6-10
6. Polonia 8- 6-11
7. Bulgaria 7- 8- 9
8. Cuba 6- 4- 3
9. ROMANIA 4- 9-14

10. Ungaria 4- 5-12
11. Finlanda 4- 2- 0
12. Suedia 4- 1- 0
13. Marea Britanie 3- 5- 5
14. Italia 2- 7- 4
15. Iugoslavia 2- 3- 3
16. Cehoslovacia 2- 2- 4
17. Noua Zeelandă 2- 1- 1
18. Franța 1- 2- 5
19. Coreea de Sud 1- 1- 4
20. Elveția 1- 1- 2

Medaliatul eu bton* olim
pic ia categoria 90 kg s-a 
născut la 1 decembrie 1951 
in comuna Metoc, județul 
Botoșani. De la vîrsta de 18 
ani a început să practice lup
tele la asociația sportivă 
„Nicotină" din Iași (antrenor
— Mircea Bidiu). In prezent 
este membru al clubului Di
namo din Brașov (antrenor
— Alexandru Radu).

ALTE REZULTATE

Luptînd cu abnegație, sportivii români 
au obținut noi medalii și locuri fruntașe

BOX
Peste 18 000 de spectatori au 

urmărit sîmbătă seara la sala 
„Forum" din Montreal finalele 
turneului olimpic de box. Pen
tru centura și medalia olimpică 
s-au întîlnit la categoria „semi- 
ușoară" Simion Cutov (România) 
și campionul lumii de la Hava
na. americanul Howard Davis. 
Meciul a fost deosebit de spec
taculos, victoria revenind la 
puncte lui Davis, cu o decizie 
de 5—0. Simion Cuțov a atacat 
în stilul său caracteristic, îpsă, 
boxerul american a eschivat 
spectaculos și a plasat multe lo
vituri pe contraatac.

Comentînd acest meci, agenția 
„France Presse" subliniază că 
întîlnirea. a fost frumoasă, rapi
dă, Davis dovedindu-se un pu
gilist complet. Același comenta
tor remarcă că în pofida faptu
lui că în repriza a doua a cu
noscut un moment dificil, Cuțov 
a luptat excepțional, impunîn- 
du-se în repriza a treia, cînd 
adversarul său a dat semne de 
oboseală.

Cu toate că a pierdut acest 
meci, Simion Cuțov, care a acu
zat oboseala din întîlnirea susți
nută în semifinale în fața lui 
Solomin, a lăsat o bună impre
sie. Performanța sa de a cuceri 
medalia de argint este fără în
doială remarcabilă.

în partea a doua a finalelor 
turneului olimpic de box s-au 
desfășurat ultimele 8 meciuri. 
Tînărul campion al României la 
categoria grea, Mircea Simon, 
b-a Întîlnit pe redutabilul pugi
list cubanez Teofilo Stevenson,

campion mondial și olimpic 
(Munchen 1972). în prima repri
ză cei doi finaliști au luptat cu 
multă prudența. întîlnirea fiind 
lipsită de interes. în rundul ur
mător, Stevenson a încercat prin 
lovituri directe să-i deschidă 
blocajul campionului român, 
care s-a apărat cu brio, nerecep- 
ționînd lovituri. în ultimul mi
nut al luptei, Mircea Simon a 
încercat să-1 surprindă pe cuba
nez, pornind la atac. Boxerul 
român a fost contrat la maxi
lar și numărat de arbitrul Wolf 
(R. D. Germană). în această 
situație, antrenorul C. Nour l-a 
abandonat pe Simon, care obține 
medalia de argint la prima sa 
participare la J-O.

în ansamblu, la actuala ediție 
a turneului olimpic pugiliștii 
români au avut o comportare 
bună, cucerind 5 medalii : Si
mion Cuțov și Mircea Simon — 
medalii de argint, Alee N&stac, 
Victor Zilbețman și Costlcă Da- 
finoiu — medalii de bronz. Este 
cel mai bun rezultat obținut de 
boxerii olimpici români, care în
trece ca număr de medalii cel 
înregistrat în anul 1956 la J.O. 
de la Melbourne (1 medalie de 
aur, 2 de argint și una de bronz).

Iată alte rezultate înregistra
te : semimuscă : Jorge Hernan
dez (Cuba) b.p. Li Ven-uk 
(R.P.D. Coreeană) ; muscă : Leo 
Randolph (S.U.A.) b.p. 3—2 R. 
Duvalon (Cuba) ; cocoș : Ciu 
En-zo (R.P.D. Coreeană) b.p. 
Ch. Mooney (S.U.A.) ; pană : 
Angel Herrera (Cuba) b. ko2 R. 
Nowakowski (R.D. Germană) ; 
ușoară : Ray Leonard (S.U.A.) 
b.p. A. Aldama (Cuba) ; semi- 
mljlocie i Jochen Bachfeld

(R. D. Germană) b.p. (3—2) 
P. Gamarro (Venezuela) : 
mijlocie mică : Jerzy Ribiki 
(Polonia) b.p. T. Kacear (Iugo
slavia) ; mijlocie : Michael
Spinks (S.U.A.) b. KO. 3 R. Ris- 
kiev (U.R.S S.) ; semigrea : Leon 
Spinks (S.U.A.) b. KO. 3 S. 
Soria (Cuba).

CAIAC-CANOE
Proba de canoe simplu 1 000 m 

s-a încheiat cu victoria mai pu
țin așteptată a sportivului iu
goslav Matija Liubek — crono
metrat cu timpul de 4'09”51 100. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat : Vasili Iurcenko (U.R.S.S.) 
— 4T2”57/100, Tamas Wichmann 
(Ungaria) — 4’14”ll/100. Boris 
Ananiev (Bulgaria) 4’14”41 100, 
Ivan Patzaichin (România) — 
locul 5 cu timpul de 4’15”08 100. 
Roland Iche (Franța) — 4*18” 
23 100.

★

Echipajul României format din 
Gheorghe Danielov și Gheorghe 
Simionov a cucerit medalia de 
argint în proba de canoe dublu 
pe distanta de 1 000 m. Medalia 
de aur a revenit echipajului 
U.R.S.S., iar cea de bronz echi
pajului Ungariei.

Principalele angajate în lup
ta pentru medalii în proba de 
canoe dublu 1 000 m au fost 
echipajele U.R.S.S., României și 
Ungariei, care s-au detașat de 
restul concurenților. Cele trei 
bărci au înaintat aproape tot 
timpul una lîngă alta trecînd pe 
rind la conducere pentru ca în

final echipajul sovietic să se 
distanțeze ușor. Disputa pentru 
medalia de argint a fost însă 
foarte aprigă, dar canoistii ro
mâni pe ultimii 50 de metri au 
avut un ritm mult mai bun reu
șind să sosească pe locul doi cu 
un avans de o secundă și jumă
tate. Efortul lor a fost răsplătit 
cu o binemeritată și prețioasă 
medalie de argint.

Iată clasamentul probei de 
canoe dublu 1 000 m : 1. — 
U.R.S.S. (Serghei Petrenko. Ale
ksandr Vinogradov) — 3’52”
76/100 : 2. — România (Gheor
ghe Danielov. Gheorghe Simio
nov) 3’54”28100 ; 3. — Ungaria 
3’55”66/100.

Cursa caiacelor de două per
soane pe distanța de 1 000 m s-a 
soldat cu succesul echipajului 
U.R.S.S. (Serghei Nagorni, Vla
dimir Romanovski). care a cu
cerit medalia de aur cu timpul 
de 3’29”01/100, România (Mali- 
hin, Serghei) pe locul 7 cu 
timpul de 3’34”27/100.

Ultima finală a concursului de 
caiac-canoe a fost cea rezervată 
echipajelor de patru persoane 
și s-a terminat cu victoria for
mației U.R.S.S. (Degtiarev, Fi
latov. Morozov. Ciurai) cu tim
pul de 3’08"69/100, România 
(Eșeanu. Simiocenco, Simionen- 
co. Zafiu) — pe locul 4 cu 
3?11”35 100. Polonia — 3*12”- 
17/100, Norvegia — 3T2”28/100.

întrecerile de caiac-canoe des
fășurate la baza nautică din 
insula Notre Dame, s-au termi
nat cu un bilanț fructuos pen
tru „flotila sportivă de la Sna
gov" care a cucerit o medalie 
de aur, una de argint și două

de bronz, precum șl alte cîteva 
locuri în primii șase, confirmind 
renumele de care s-a bucurat 
întotdeauna canoea și caiacul 
românesc în arena internațio
nală. Merite deosebite a avut 
tinărul Vasile Diba, ciștigător a 
două medalii dintre care una 
de aur, el fiind primul caiacist 
din țara noastră care urcă pe 
cea mai Înaltă treaptă a podiu
mului laureaților la Jocurile 
Olimpice.

LUPTE
Iată clasamentele finale ale 

turneului olimpic de lupte 
libere, la categoriile la care s-au 
calificat și sportivii români.

Categoria 74 kg : 1. Jiichiro 
Date (Japonia) — campion 
olimpic ; 2. Mansour Barzegar 
(Iran) ; 3. Stanley Dziedzic
(S.U.A.) ; 4. Ruslan Așuraliev 
(U.R.S-S.) ; 5. Marin Pîrcălab 
(România) ; 6. Fred Hempel
(R. D. Germană).

Categoria 90 kg : 1. Levan 
Tediașvili (U.R.S.S.) — campion 
olimpic ; 2. Benjamin Peterson 
(S.U.A.) ; 3. Stelică Morcov
(România) ; 4. Horst Stottmeis- 
ter (R. D. Germană) ; 5. Terry 
Paice (Canada) ; 6. Pawel
Kurczewski (Polonia).

Categoria peste 100 kg : 1. 
Soslan Andiev (U.R.S.S-) —
campion olimpic ; 2. Jozef Balla 
(Ungaria) ; 3. Ladislau Simon 
(România) ; 4. Roland Gehrke 
(R. D. Germană) ; 5. Nikola Di- 
nev (Bulgaria) ; 6. Yorihide Iso
gal (Japonia).

ATLETISM: Proba mascu
lină de 1 500 m s-a Încheiat cu 
victoria scoritâtâ a recordma
nului neozeelandez John wal
ker. cronometrat cu timpul as 
3’39”17 100.

Rezultate înregistrate în fi
nala probei feminine de ștafetă 
4 x 100 m: 1. R. D. Germana 
(M. Oelsr.er. R. Stecher, C. Bo- 
dendorf. B Eckert) — 42”55;1OO 
(nou record olimpic) — cam
pioană olimpică: 2. R. F. Ger
mania — 42-59/100: 3. U.R.S.S. 
43-09’100; 4. Canada — 43 ’17/ 
100; 5. Australia — 43”1V'1VO; 
6. Jamaica — 43"24/100.

Finala probei masculine de 
ștafetă 4 x 100 m s-a încheiat 
cu următoarele rezultate: 1.
5. U.A. (Harvey Glance, John 
Jones. Mil Hampton, Steven 
Riddick) — 38”33 100 — cam
pioană olimpică: 2. R. D. Ger
mană — 38-66'100; 3. U.R.S.S.
— 38-78/100; 4. Polonia —
38-83 100 ; 5. Cuba — 39”; 8. 
Italia — 39”08/100.

Finala probei feminine de 
ștafetă 4 x 400 m s-a încheiat 
cu victoria echipei R. D. Ger
mane (Doris MaletzkL Brigitte 
Rhode. Ellen Streidt. Christine 
Brehmer), care a stabilit un 
nou record mondial și olimpie 
cu timpul de 3’19”23/100.

Proba feminină de aruncarea 
greutății s-a încheiat cu victo
ria atletei bulgare Ivanka Hris- 
tova. care, la vîrsta de 35 de 
ani, a cucerit medalia de aur 
cu un nou record olimpic — 
21.16 m.

Rezultate înregistrate în fl* 
nala probei masculine de șta
fetă 4x400 m : 1. S.U.A. (Her
man Frazier. Benjamin Brown. 
Fred Newhouse. Maxie Parks)
— 2‘58”65 100 — campioană
Olimpică ; 2. Polonia — 3’01”
43 100 : 3. R. F. Germania — 
3 01”98 100 : 4. Canada — 3’02” 
64 100 : 5. Jamaica — 3’02”84 100:
6. Trinidad-Tobago — 3’03”
46 100.

Titlul de campion olimpic în 
proba de maraton a fost cucerit 
de atletul Waldemar Cierpinski 
(R. D. Germană), cronometrat 
pe clasica distanță de 42.195 km 
cu timpul de 2h09’55”. Medalia 
de argint a revenit americanului 
Frank Shorter, campion olimpic 
la Miinchen, cu timpul de 
2hl0’45”8/10. iar cea de bronz
— belgianului Karel Lismont — 
2hH’12”6/10.

Finala probei masculine de 
săritură în ln&ltims «-< încheiat

eu victoria surprinzătoare a 
sportivului polonez Jacek Wszo- 
ia. care a stabilit un nou record 
olimpic, cu rezultatul de 2,25 m.

Titlul de campion olimpic la 
decatlon a fost cucerit de atle
tul american Bruce Jenner cu 
8 618 puncte, rezultat ce consti
tuie un nou si valoros record 
mondial. Iată rezultatele obținu
te de Bruce Jenner in cele zece 
probe ale concursului : 100 m — 
10”94 100 ; săritura în lungime
— 7.22 m : aruncarea greutății
— 15.35 m ; săritura în înălțime
— 2,03 m ; 400 m — 47”5UO0 ; 
100 m garduri — 14”84 '100 ; a- 
runcarea discului — 50.04 m ; 
săritura cu prăjina — 4.80 m ; 
aruncarea Suliței — 68.52 m : 
1 500 m — 4’12”61100.

VOLEI. Turneul masculin o- 
limpic de volei a luat sfîrșit cu 
victoria echipei Poloniei, care 
în finală a învins cu scorul de 
3—2 (11—15. 15—13. 12—15. 19— 
17. 15—7) selecționata U.R.S.S.

JUDO : La categoria ușoară, 
medalia de aur a fost cucerită 
de sportivul cubanez Hector

Rodriguez, care în finală l-a 
învins pe Eunkyung Chang (Co
reea de Sud). La Categoria „open", 
medalia de aur a fost cîștigată 
de sportivul japonez Haruki 
Uemara. în finală, Haruki Ue- 
mara l-a învins prin „ippon" pe 
Keith Remfry (Marea Britanie).

CĂLĂRIE : Proba individuală 
de dresaj s-a încheiat cu vic
toria sportivei elvețiene Chris
tine Stueckelberger. care a adus 
astfel țării sale prima medalie 
de aur la actuala ediție a Jocu
rilor Olimpice.

TIR CU ARCUL : Proba mas
culină a fost ciștigată de arca
șul american Darrell Pace, care 
a totalizat 2 571 puncte.

La feminin, titlul olimpic a 
revenit sportivei americane 
Luann Ryon — 2 499 puncte.

HOCHEI PE IARBA : Compe
tiția olimpică de hochei pe iar
bă a fost ciștigată de selecțio
nata Noii Zeelande, învingătoa
re cu scorul de 1—0 (0—0) în 
finala susținută cu formația 
Australiei.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

lâ revedere, in 1980 ia Moseova((
Pe stadionul olimpic din 

Montreal, care împreună cu 
celelalte baze sportive din me
tropola canadiană a găzduit 
timp de două săptămini între
cerile celei de-a 21-a ediții a 
Jocurilor Olimpice de vară, s-a 
desfășurat duminică noaptea 
ceremonia de închidere a mării 
sărbători a sportului ce a reți
nut în acest miez de vară aten
ția iubitorilor de sport din în
treaga lume.

Sportivii delegațiilor partici
pante la jocuri au apărut ulti
ma oară pe stadion pentru a-și 
lua rămas bun de la publicul 
care i-a încurajat și i-a aplau
dat in timpul frumoaselor dispu
te pentru cucerirea laurilor 
olimpici.

Un pitoresc spectacol folcloric 
oferit de un ansamblu de dan
satori ai populațiilor indiene 
din Canada a însoțit tradiționa
lele ceremonii ale festivității ce 
marchează sfîrșitul olimpiadei.

. In centrul stadionului erau 
arborate drapelele Greciei, țara 
de origine a Jocurilor Olimpice, 
Canadei, gasda actualei ediții,

și U.R.S.S., țară unde se va des
fășura a 22-a ediție a J.O.

Chemind pe sportivi să se re- 
întilnească peste patru ani la 
pașnicile și tradiționalele com
petiții ale olimpiadelor moder
ne, mulțumind in același timp 
gazdelor pentru ospitalitatea 
acordată participanților, pre
ședintele C.I.O., lordul Killanin, 
a declarat închisă a 21-a ediție 
a Jocurilor Olimpice de vară. 
Steagul olimpic a fost coborit 
de pe catarg, opt sportivi ca
nadieni l-au scos în afara sta
dionului. Apoi a fost stinsă fla
căra olimpică, cea care de-a 
lungul întrecerilor a simbolizat 
continuitatea spiritului olimpic. 
Pe uriașul tablou electronic al 
stadionului au apărut cuvintele : 
„La revedere, in 1980 la Mos
cova /"

în aplauzele celor peste 70 000 
de spectatori prezenți în tribu
ne, sportivii țărilor participan
te. braț la braț, amestecați unii 
cu alții, intr-o coloană simboli
că a prieteniei și înfrățirii spor
tive, au părăsit stadionul. 
Olimpiada de la Montreal s-a 
încheiat.



Trinidad-Tobago 
sa proclamat republica

La 1 august, ora 00,00, statul 
Trinidad-Tobago a devenit re
publică. în calitate de președin
te provizoriu al tinerei republici 
a depus jurămintul Ellis Clarke, 
fostul guvernator general și 
comandantul suprem al forțelor 
armate din Trinidad-Tobago. El 
va deține această funcție pînă 
în luna septembrie anul acesta, 
cînd cele două camere ale Par
lamentului vor alege primul 
președinte al Republicii.

Trinidad-Tobago este un stat 
insular, format din două insule 
— Trinidad și Tobago, care fac 
parte din Arhipelagul Antilelor 
Mici din America Centrală, 
scăldat de apele Oceanului A- 
tlantic, la est, și ale Mării Ca
raibilor, in partea de nord, vest 
Și de sud. Statul are o suprafa
ță de 5128 kinp și o populație 
de 1 060 000 locuitori. Capitala sa 
este orașul Port of Spain, cu 70 
mii locuitori; limba oficială 
este engleza.

Descoperită în anul 1498 de 
Columb, în timpul celei de-a 
treia călătorii întreprinse in 
„Lumea Nouă", insula Trinidad 
a fost ocupată de englezi în 
1797 fi, cinci ani mai tirziu, de
vine in mod oficial colonie bri-

Președintele Consiliului 
de Miniștri al Siriei 

a demisionat
Președintele Siriei, Hafez Al 

Assad, a acceptat demisia pre
zentată de Mahmoud AL- 
Ayoubi,. președintele Consi
liului de Miniștri și i-a cerut 
lui Abdel Rahman Khleilawi 
să formeze un nou guvern — 
informează agențiile interna
ționale de presă. Premierul 
desemnat — care a mai de
ținut funcția de șef al guver
nului in 1972— a început ime
diat consultările în vederea 
formării noului cabinet sirian.

Există totuși 
viață pe Marte?

NOI DATE FURNIZATE 
DE SONDĂ SPAȚIALĂ 

„VlKlNG-i"

Experiențele efectuate în 
..laboratoarele" sondei spațiale 
americane „Viking-1“ au per
mis. se Dare, detectarea unei 
anumite forme de viată ne 
Marte, sau cel nutin dezvolta
rea unui proces nebiologic eu 
rezultate similare.

După primirea la centrul 
Spațial din PasaHena (Cali
fornia) a primelor rezultate 
ale analizelor amintită, biolo
gii programului „Viking1* au 
apreciat că ..Un material foarte 
activ se află pe planeta roșie-.

Dr. Harold Klein, conducă
torul echipei de biologi a- 
merioani. a declarat, astfel, că 
o cantitate surprinzătoare de 
oxigen a fost observată in unul 
din micile laboratoare ale mo
dulului de ccborice al sondei. 
Dacă oxigenul a fost produs 
de o formă de viață micro- 
biană. atunci aceasta din urmă 
este mult mai dezvoltată deeît 
pe Pămînt. a adăugat el.

Cu toate acastea. a sub
liniat expertul american, ie- 
nomenul amintit, ar putea să 
se datoreze pur și simplu 
exploziei unei bucăți de rocă 
prelevată de pe Marte, in. 
cazul în care acesta a conținut 
o „pungă de oxigen", elibera
rea gazului prin „spargerea 
pungii", ar putea explica exis
tența Oxigenului.

îriir-un al doilea microla- 
borator al modulului a fost de
tectat bioxid de carbon radio
activ, ceea ce ar putea în
semna că microorganismele au 
consumat gazele radioactive 
conținute în laborator, pentru a 
„se hrăni", în urma acestui 
metabolism fiind eliberat bi
oxidul de carbon. „Aceasta 
seamănă cu o . activitate bio
logică", a menționat dir. Klein.

• Specialiștii rămin totuși în 
continuare foarte circum
spect!, ei subliniind că oxi
genul despre care este vorba 
s-ar fi putut forma și prm 
oxid ar ea unuia sau a mai 
multor elemente radioactive, 
introduse in laborator pen
tru a „alimenta" eșantioanele 
de sol prelevate de pe Marte. 
Este necesar ca problema sa 
fie studiată cu multă precauție, 
înainte de a trage vreo con
cluzie in legătură cu existența 
sau inexistența unei forme de 
viață biologică’ pț£ planeta 
MartO.

Iată de ce, aceleași experiențe 
vor trebui efectuate din nou, de 
data aceasta insă cu materiale 
sterilizate. Prezența unei even
tuale vieți microbiene fiind ast
fel eliminată, se va putea veri
fica dacă materialele însele au 
fost cele care au provocat simple 
reacții chimice.

Anumiți biologi au .avansat 
chiar teoria că, date fiind con-, 
dițiile de mediu de pe „planeta 
roșie" — temperatura este sub 
zero grade Celsius în zona unde 
a amartizat „Viking-1" — nu 
este exclus ca unele microorga
nisme să se fi aflat în stare de 
hibernare. Eie ar fi revenit la 
o activitate normală în labora
toarele încălzite ale modulului 
de coborîre al sondei. O aseme
nea eventualitate este conside
rată totuși ca puțin probabilă.

în sfîrșit, se reamintește că 
bViking-l“ a transmis cu trei 
zile în urmă, primele rezultate 
ale studiului elementelor anor
ganice ale planetei. Se pare, po
trivit acestor concluzii prelimi
nare, că solul marțian este for
mat din fier, aluminiu, siliciu și 
calciu.

încă de la începutul acestei 
săptămîni, responsabilii misiunii 
„Viking", vor încerca, pe de altă 
parte, să stabilească, din ce cau
ză cel de-al treilea laborator al 
modulului nu a început să 
funcționeze și să transmită date 
pentru prelucrare.

în concluzie, în stadiul actual 
al experimentelor, se subliniază 
faptul dă biologii programului 
„Viking" consideră puțin proba
bilă existența unei forme de 
viață bioldgieă pe Marte, deși 
cele patru elemente necesare 
existenței acesteia — azot, car
bon, oxigen și hidrogen — se 
găsesc pe „planeta roșie". 

tapică. Insula Tobago a cunos
cut o soartă similară in 1814, 
după care — în 1889 — cele 
două insule au fost puse sub 
administrație unică, in perioa
da 1958—1962, ele făceau parte 
din Federația I-ndlilor. de Vest, 
iar în 1961 Trinidad-Tobago a 
obținut autonomia internă. La 31

august 1962 și-a proclamat in
dependența in cadrul Common- 
wealthului. In 1962, Trinidad- 
Tobago a devenit membru al 
Națiunilor Unite și in 1967 mem
bru al Organizației Statelor A- 
mericane (O.S.A.).

Potrivit Constituției intrate în 
vigoare in august 1962, Trini
dad-Tobago • a fost monarhie 
constituțională, șeful statului 
fiind regina Angliei, reprezen
tată de un - guvernator general. 
Activitatea executivă era exer
citată de primul ministru, lider 
al- partidului majoritar in par
lament, a cărui 1 numire era 
sancționată de guvernatorul ge
neral, și de un cabinet ministe
rial , numit de guvernatorul ge
neral la propunerea premierului.

Activitatea legislativă aparți
ne parlam'entuliii • bicameral: 
Senat și Camera Reprezentan
ților.

Trinidad-Tobago are un eub- 
sal bogat în petrol, gaze natu
rale, sulf și asfalt'. Principalele 
culturi agricole sînt cele de o- 
rez, cacao, copra, citrice, coco- 
tieri și bananieri. , în prezent, 
pe planul politicii externe, Tri
nidad-Tobago întreține . relații 
diplomatice cu circa 50'de state, 
este membru al O.N.U., A.I.D., 
B.I.R.D., F.A.O., F.M.I.,, G.A.T.T., 
O.I.M.. O.M.S., UNESCO și a 
altor 34 de organizații interna
ționale guvernamentale.

PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT

• GUVERNELE Cambodgiet 
Democrate și Greciei au hotărit 
să stabilească relații diplomati
ce. Decizia celor două țări are 
efect imediat, urmînd ca schim
bul de ambasadori să aibă loc 
îndată ce vor fi îndeplinite 
formalitățile de rigoare.

CREȘTEREA COSTULUI VIEȚII
IN S.U.A.

• TENDINȚA DE ACCELE
RARE a creșterii costului vieții 
conturata in ultima vreme in 
Statele Unite s-a confirmai în 
luna iunie, indicele prețurilor cu 
amănuntul sporind cu 04 la 
sută. Rata anuală a inflației se 
stabilește in al doilea trimestru 
al anului la 6,1 la sută, cifră a- 
pro3pe dublă față de ce^ înre
gistrată in primele trei luni ale 
anului. Majorările cele mai im
portante au survenit Ia benzina 
și la o serie de alte produse 
energetice. In luna iunie, indi
cele prețurilor cu amănuntul a 
atins 170,1 față de 100 in 1967. 
ceea ce înseamnă că pentru 
cumpărarea unor produse ce 
costau 100 de dolari in 1967 in 
prezent sînt necesari 170 dolari 
și 10 cenți.
ACORD EGIPTEANO-AMERICAN

• MINISTRUL EGIPTEAN al 
economiei, Zaki Shafei, și am
basadorul S.U.A. la Cairo au 
semnat două acorduri economi
ce. In baza celor două docu
mente partea americană a a- 
cordai un credit de 95 milioa
ne de dolari, din care 90 mili
oane vor fi utilizați la construi
rea unui obiectiv din industria 
cimentului. Producția acestei 
unități va fi de 1 milion tone 
anual.

Celelalte 5 milioane dolari vor 
fi întrebuințați la. efectuarea u- 
nor studii economice pentru u-
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• INTERVENȚIE BISTURIU LASER. La spitalul de
neurochirurgie din orașul austriac Graz a fost efectuată pentru 
prima dată in Iunie o intervenție chirurgicală eu bisturiul laser 
pentru îndepărtarea unei tumori cerebrale. Deja folosit in chi
rurgia pulmonară, laserul nu a fost încă niciodată utilizat în ve
derea Secționării țesuturilor creierului uman, intervenția chirur
gicală a fost încununată de succes • A 110-A ANIVERSARE. 
Marie Virginie Duhem-Mollet, decana de virslă a francezilor, și-a 
sărbătorit, sîmbătă, Ia Lille, cea de-a 110-a aniversare, in prezența 
a două sute dintre cei 542 de descendenți ai săi. Doamna Duhem- 
Mollet s-a născut la 2 august 1866, în timpul împăratului Napo
leon al IH-lea. și a avut opt copii. Printre cei peste 500 de des- 
cendenți de diferite virste se află francezi, belgieni, englezi și 
senegalezi • DETECTOR DE .NEUTRONI. Astuparea canalelor 
și conductelor aduce multe neplăceri activității întreprinderilor 
de producție. Pînă și up mic „dop-*.poate să scoată din funcțiu
ne, pe mult. timp, pe zeci de km o arteră de alimentare cu apă 
sau combustibil. Pentru a lichida avaria trebuie găsit locul unde 
s-a astupat conducta. Specialiștii de la Institutul politehnic 
„Kirov14 din Tomsk au realizat un detector cu neutroni, care dă 
rapid la iveală locul astupării conductelor tehnologice. Pereții de 
oțel cu o grosime de pînă la 20 de milimetri nu constituie un 
obstacol pentru ..ochiul-* neutronlc. După mărimea fluxului de 
neutroni, înregistrat automat de un sesizor special, operatorul 
găsește imediat, cu mare exactitate, locul avariei. Acest aparat 
este portabil, avînd o greutate de 8 kg. Sesizorul său este fc-arte 
rezistent — un avantaj în plus pentru cercetarea locurilor greu 
accesibile. Cu ajutorul detectorului cu neutroni, o conductă cu g 
lungime de pină la trei kilometri se poate verifica in decurs ce 
numai o orâ • „SIMULATOR SOLAR**. La Tokio s-a anunțat că a 
fost pus la punct un „simulator solar-4 — reprezentind un sistem 
indispensabil pentru realizarea proiectului unei centrale electrice 
avînd la bază energia solară. Simulatorul, constituie piesa esen
țială a sistemului de simulare solară, necesar dezvoltării rețelei 
de colectare eficientă a căldurii Soarelui. In urma evaluării 
capacității sistemelor de concentrare a căldurii solare, inclusiv în 
zilele noroase sau în interior, există temeiuri serioase să se spere 
că generatorul electric cu energie solară de 1 MO kilowați va 
putea intra în funcțiune, pentru primele probe, cu muit mai de
vreme de anul 198O, cum se proiectase inițial • POPULAȚIA 
IRANULUI. Potrivit statisticilor oficiale, populația Iranului se 
cifra, în luna iunie anul acesta, la 34 588 103 locuitori. în 1973, Ira
nul avea 29 282 000 de locuitori e TRAFICUL FEROVIAR DIN 
GARA ORAȘULUI CANNES, a fost serios perturbat în noaptea 
de vineri spre sîmbătă și în cea mai mare parte a zilei de ieri, 
ca urmare a deversării unei mari cantități de alcool izopropilic pe 
terasamente. Produs coroziv, deosebit de inflamabil, alcoolul res
pectiv provenea dintr-un vagon-cistemă care. în urma unei ma
nevre greșite, a Izbit violent un tren de marfă. în timpul șocu
lui, cisterna s-a fisurat și o parte din cei 80 000 de litri de alcool 
s-a răspîndit pe sol. Au fost necesare nouă ore de eforturi neîn
trerupte pentru ca pompierii să preîntimpine orice pericol de 
incendiu, spălînd mai întîi zona poluată și transbordînd apoi 
restul de conținut din vagonul avariat la bordul a patru mașini 
speciale. Mai multe convoaie feroviare venite din Marsilia, cu 
destinația Nisa și Antibes, au avut de suferit întîrzierl de zece 
ore. O parte din călătorii care doreau să părăsească orașul au 
fost nevoiți să facă apel la serviciile autocarelor.

0 hotărire 
a guvernului 

din Bangladesh

Potrivit unei hotărîri a guver
nului Republicii Bangladesh, în- 
cepind de duminică esie permi
să activitatea partidelor politice 
in țară. Această hotărire. anun
țată recent, anulează o interdic
ție introdusă cu un an în urmă.

Hotărî rea guvernului Repu
blicii Bangladesh prevede că 
pentru a putea activa, orice par
tid trebuie să prezinte autori
tăților, pînă la 1 septembrie, 
statutul, programul, manifestul 
electoral și lista organizațiilor 
care sint afiliate la gruparea 
respectivă. Se cere, totodată, ca 
organizațiile politice să nu fie 
finanțate din străinătate și să 
acționeze în întreaga lor activi
tate în interesul națiunii.

După cum relatează ziarul 
„Sangbad" din Dacca. în noile 
condiții, fostul președinte Khon- 
dakar Mushtaque Ahmed a a- 
nunțat că intenționează să înfi
ințeze un nou partid-de centru.

• DUPĂ cum relateazâ 
AGENȚIA FRANCE PRESSE, 
secretarul general al Organiza
ției Unității Africane (O.U.A.), 
William Eteki Mboumoa, a de
clarat că prima parte a misiu
nii sale de mediere între Ke
nya și Uganda a fost fructuoasă 
și va permite inițierea unui dia
log între cele două țări în zilele 
următoare.

El a fost primit sîmbătă de 
președintele Kenyiei, Jomo Ke
nyatta, căruia i-a remis un me
saj din partea președintelui U- 
gandei, Idi Amin, conținind a- 
cordul acestuia față de angaja
rea unor convorbiri pentru so
luționarea problemelor curente 
între cele două state africane.

nele sisteme de aprovizionare 
cu apă, telecomunicații, con
struirea de silozuri pentru ce
reale etc.

• ANSABLUL FOLCLO
RIC „DÎMBOVIȚA" DIN 
TÎRGOVIȘTE a prezentat o 
serie de spectacole de dan
suri și cintece populare 
românești în 14 localități din 
provinciile Bretania și Nor- 
mandia. Zeci de mii de spec
tatori au aprecit in mod deo
sebit evoluția artiștilor ama
tori români, bogăția si va
rietatea jocurilor și cântece
lor, frumusețea costumelor 
populare. Presa locală a pu
blicat numeroase cronici elo
gioase. subliniind succesul 
obținut de ansamblul folclo
ric românesc în rindurile 
unui public larg.

DEZVĂLUIRI IN CAZUL 
„LOCKHEED"

• OFICIUL PROCURATURII 
DIN TOKIO, care investighea
ză cazul „Lockheed" în Japonia, 
a anunțat câ vicepreședintele 
companiei „AII Nippon Airwa
ys", Tokuji Watanabe, a fost 
deferit justiției, fiind acuzat de 
mărturie mincinoasă.

Pînă în prezent, in Japonia au 
fost ardstate 16 persoane în le
gătură cu acest caz.

INUNDAT» IN MEXIC
• CINCI SATE AFLATE COM

PLET SUB APA, alte patru izo
late de restul țării și 5 500 per
soane rămase fără adăposturi — 
iată bilanțul, pînă la ora actua
lă, al puternicelor inundații care 
afectează statul mexican Mi
choacan.

După cum relatează agenția 
Prensa Latina, noi și puternice
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încheierea dezbaterilor din Consiliul de Securitate

Condamnare fermă acțiunilor 
provocatoare ale regimului 

din Africa de Sud
Consiliul de Securitate a în

cheiat examinarea plingerii 
Zambiei referitoare la atacu
rile și provocările armate comi
se de Africa de Sud.

In rezoluția Consiliului de 
Securitate este reafirmat carac
terul legitim al luptei poporului 
namibian pentru a-și elibera 
țara de sub ocupația ilegală a 
regimului rasist al Africii de 
Sud și este condamnat cu ener
gie atacul armat comis de Afri
ca de Sud împotriva Zambiei, 
care constituie o încălcare fla
grantă a suveranității și inte
grității teritoriale a Zambiei. 
Consiliul de Securitate cere 
Africii de Sud să renunțe ime
diat la utilizarea teritoriului 
Namibiei ca bază pentru lansa
rea unor atacuri armate împo
triva Zambiei și a țărilor afri
cane vecine.

Consiliul și-a exprimat satis
facția pentru sprijinul pe care 
țările limitrofe Namibiei ii a- 
cordă poporului namibian in 
lupta sa legitimă pentru a-și eli
bera țara de sub ocupația regi
mului rasist de la Pretoria. Re
zoluția subliniază, de asemenea, 
că eliberarea Namibiei și Zim
babwe și eliminarea apartheidu
lui în Africa de Sud sînt nece
sare pentru instaurarea dreptății 
și unei păci trainice in regiune. 
Consiliul a declarat că dacă 
Africa de Sud va comite noi 
acte de forță împotriva Zambiei 
se va întruni din nou pentru a 
adopta măsuri eficace potrivit 
prevederilor Cartei.

România — care a fost coau
toare Ia rezoluția adoptată de 
Consiliu — a condamnat puter- 

ploi au continuat să cadă în cea 
mai mare parte a țârii. Regiu
nea nord-estică a Mexicului a 
avut de suferit recent cele mai 
grave inundații din ultimii 25 
de ani. Potrivit datelor incom
plete parvenite la Ciudad de 
Mexico, cel puțin 12 state me
xicane au suferit pagube incal
culabile in ceea ce privește cul
turile agricole și locuințele, ca 
urmare a creșterii nivelului a- 
pelor.

• INTR-UN INTERVIU a- 
cordat cotidianului Repu
blica’*.". noul președinte al Con
federației industriei italiene 
(Confindustria) a apreciat că 
in actuala conjunctura economi
că Italia are nevoie de impni- 
muturi externe pentru a-și fi
nanța dezvoltarea industrială. 
Carii a afirmat, pe de altă par
te, că singura sursă alternativă 
de finanțare este creșterea eco
nomică internă, dar aceasta pre
supune, în opinia sa, o politică 
economică de mare austeritate.

Opinii privind cauzele 
fluctuațiilor climei

Capriciile climei 
acestei veri au con
stituit obiectul a- 
nalizei a numeroși 
oameni de știință. 
Profesorul sovietic 
Serghei Hromov a- 
preciazâ că anul 
acesta s-a caracte
rizat prin.tr-o schim
bare bruscă a tem
peraturilor, dar a- 
ceasta nu presupu
ne o schimbare a 
climatului. In a- 
nul 1972, a ară
tat el, in regiunile 
centrale ale pârții 
europene a Uniu
nii Sovietice a 
fost secetă. Acum 
în aceste regiuni cad 
precipitații abun
dente. in timp ce m 
Europa occidentală 
se înregistrează o se
cetă fără precedent. 
Aceste constatări nu 
pot duce totuși ia 
concluzia unor mo
dificări ale clima
tului.

Specialistul sovie
tic argumentează că 
in prima jumăta
te a secolului al

9
XX-lea, emisfera 
nordică a Pămintu- 
lui. în special zona 
arctică a fost caldă, 
după care s-a înre
gistrat o tendință de 
răcire. Unii specia
liști afirmau câ a- 
ceastă perioadă de 
răcire va fi de du
rată. Recent, pe baza 
unui bogat material 
de cercetare, acade
micianul sovietic Mi
hai! Budiko. a de
monstrat că fenome
nul de răcire a lost 
de scurtă durată și 
incepir.d cu a doua 
jumătate a anilor ’60 
emisfera nordică a 
Pamintului a început 
din nou să se în
călzească.

Cauzele fluctuații
lor climatului smt 
in general determi
nate de interacțiu
nile dintre atmosie- 
ră, oceanul mondial 
si ghețurile polare. 
In timpurile noas
tre. a precizat spe
cialistul sovietic Ser- 
ghei Hromov, au a- 
pârut și alți factori
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ROMANȚA pentru O COROA
NA : Scala (orele 1E15; 13.34;
16; 18.15; 24^8). Grâdma București 
(ora 24).

PISICILE ARISTOCRATE : Pa
tria (orele 4; 11.15; 13,34; 14; 18.15; 
24.38), Capitol (orele 9.45: 11.45; 14; 
14.15; 18,34: 20,38), Grădina Ca
pitol (ora 28).

CĂLĂTORIE ÎN ANGLLK : Fes
tival (orele MO; 1L34; 13,30; 16; 
18.15: 20.38).

RASCUMPARAREA : Buzești
(orele 9; 11,15; 13.30; 16: 18.15),
Grădina Buzești (ora 20,15), Mio
rița (orele 9; 11.15; 13,34; 15.45; 18; 
20).

JAK ȘI VREJUL DE FASOLE : 
Doina (orele 9,30; 11,15; 13; 14,45;
16.30) .

B.D. INTRA IN ACȚIUNE : Doi
na (orele 18,15; 20.30),

CAPRICIILE MĂRIEI : Modem 
(orele 9: 11,15; 13.30: 16; 18,15;
20.30) , "Eforie (orele 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45), Feroviar (orele 
9; 11,15; 13,30: 16; 18.15: 20,15) Gră
dina Luceafărul (ora 20).

NOI AVENTURI CU TOM ȘI 
JERRY: Cosmos (orele 14,30;
16.30) .

MERE ROȘII : Cosmos (orele 
18,30; 20,30). 

nic acțiunile agresive și provo
cările armate ale Africii de Sud 
împotriva Zambiei și altor țări 
africane și s-3 pronunțat pen
tru retragerea imediată din Na
mibia a administrației ilegale și 
a forțelor armate ale regimului 
de la Pretoria.

în dezbaterile din consiliu a 
fost reafirmată și de această 
dată solidaritatea militantă a 
tării noastre cu lupta țărilor din 
Africa australă pentru apărarea 
independenței și suveranității 
lor naționale, precum și spriji
nul pe care ii acordă poporul 
român popoarelor din Africa 
australă care luptă împotriva 
dominației coloniale și rasiste, 
pentru exercitarea dreptului 
lor sacru la autodeterminare și 
la existență națională indepen
dentă.

• JAPONIA ȘI CAMBODGIA 
DEMOCRATA au stabilit relații 
diplomatice.

Un comunicat comun subli
niază că relațiile dintre cele două 
state vor fi bazate pe principiile 
egalității, respectului reciproc al 
independenței și suveranității 
si neamestecului în treburile 
interne.

R.P. POLONĂ - Imagine de la
Paris” din

șantierele navale „Comuna din 
Gdynia.

care influențează a- 
supra climei. Ca re
zultat al activității 
umane — arderea 
combustibililor — at
mosfera se încăl
zește din ce in 
ce mai mult. Acum 
acest fenomen afec
tează doar marne 
centre urbane, cen
trele industriale dar 
in viitor creșterea 
activității industria
le se va repercuta 
pe plan global, in 
afară de acesta, 
prin arderea com
bustibililor se e- 
mană oxidul de car
bon care, de ase
menea, încălzește at
mosfera. Oamenii de 
știință apreciază că 
datorită oxidului de 
carbon din atmosfe
ra la sfirșitul acestui 
secol temperatura 
medie a Pămintu- 
lui se va ridica cu 
citeva zecimi de 
grad. Nu este exclus 
ca oxidul de carbon 
să influențeze și 
acum schimbările 
de temperatură.

COMISARUL PIEDONE LA 
HONG-KONG : București (orele 9; 
11.33: 14; 16,45: 19,30), Favorit (o- 
rele 9: 1145; 13.30; 15.45; ÎS; 20,30), 
Luceafărul (oreie 8.30; 11; 13.30; 
16: *1840; 21), Parc Hotel (ora
20.30).

ORĂȘENII : Arta (orele 15.30; 
17,45; 20). Patinoarul „23 August*

PORUMBELUL : Central (oreie 
9.15: 11.30; 13.45; 16; 18.15; 20.30). 
Flamura (orele 11,15; 13.30: 15.45; 
18; 24.15). PROGRAM DE DESENE 
ANIMATE (ora 9).

CĂLĂREȚUL CU EȘARFA 
ALBĂ : Dacia (orele 9: 11,15; 13.30; 
15.45; 18; 20.15), Flacăra (orele
15.30: 18; 20).

TEXAS. DINCOLO DE RÎU : 
Excelsior (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 
18.15; 20.30), Gloria (orele 8.45; 
10.45; 12.45: 15; 1745: 19.30), Melo
dia (orele 9: 1145; 13,30: 16; 18.15;
20.30).  Grădina Titan (ora 20.30).

INSTANȚA AMINA PRONUN
ȚAREA : Timpuri Noi (orele 9; 
11,15: 13,30; 15.45; 18; 20,15), Rahova 
(orei»' 16: 18; 20).

CONTELE DE MONTE CRISTO : 
Victoria (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15: 20,30).

CÎNTECUL COLONADELOR : 
Cotroceni (orele 10; 12; 14; 16; 18; 
20).

Succese 
ale agriculturii 

vietnameze
Locuitorii din provincia An 

Giang — formată prin conto
pirea fostelor provincii Long 
Xuyen. Cau Doc și Sa Dec — 
au strins prima lor recoltă de 
orez de primăvară după elibe
rarea întregii țări. Deși situată 
in fertila Deltâ a Mekongului, 
locuitorii acestei provincii ob
țineau in trecut o singură re
coltă cu o producție medie de 
1,6 tone la hectar.

După eliberare, administra
ția revoluționară a încurajat și 
a sprijinit extinderea irigații
lor pentru a permite atragerea 
in circuitul agricol a unor su
prafețe suplimentare. Ca rezul
tat, pentru prima oară în istoria 
lor. țăranii din An Giang au 
plantat orez de primăvară pe 
o suprafață de 43 000 hectare, 
ceea ce reprezintă o creștere 
de 25 la sută față de anii 
precedenți. Pe de altă parte, 
în numeroase districte au fost 
recuperate și ameliorate tere
nuri. realizindu-se pe aceasta 
cale recolte record de 4,5 tone 
orez la hectar.

Guvernul Republicii Socia
liste Vietnam a anunțat ho- 
tărirea sa privind repatrie
rea tuturor americanilor hlo- 
cați in Vietnamul de sud 
după 30 aprilie 1975 — data 
eliberării întregii țări — care 
doresc sâ se reîntoarcă în 
Statele Unite — informează 
agenția V.N.A. Aceste per
soane urmau să părăsească 
Vietnamul de sud în cursul 
zilei de 1 august, împreună 
cu soțiile și copiii.

Mijloacele pentru trans
portul lor pe calea aerului 
sint furnizate de înaltul Co
misar O.N.U. pentru refu- 
giați.

După cum precizează a- 
genția V.N.A., această deci
zie se înscrie in politica u- 
manitară a guvernului viet
namez.

• DEZVOLTAREA INDUSTRIEI
CHIMICE IN IRAN

Compania națională petrochi
mică a Iranului a pus în func
țiune în 1975 noi capacități de 
producție. La Abadan, capaci
tatea de producție a uzinei de 
P.V.C. a crescut de la 20 000 la 
60 000 tone pe an. A început 
construcția unei fabrici de aro
mate care va avea, din 1980, o 
producție de 800 000 tone , pe an.

La Shiraz a fost pusă in func
țiune o fabrică de îngrășăminte 
chimice mixte cu o producție de 
50 000 tone pe an. în 1979 se 
prevede ca producția Iranului 
de îngrășăminte chimice să a- 
tingă 900 000 tone.

• RECOLTA DE CACAO 
IN COLUMBIA

Columbia dispune în acest an 
de peste 70 000 ha semănate cu 
cacao. Potrivit estimărilor' ofi
ciale. recolta pe această supra
față va fi de aproximativ 41 500 
tone.
• O NOUA ÎNTREPRINDERE

IN ECUADOR

..Comision de Valores", care a 
început din 1971 dezvoltarea

CU MUNILE CURATE : Crîngași 
(ora 17).

FRATELE MEU ARE UN FRATE 
FORMIDABIL : Bucegi (orele 16; 
18). Grădina Bucegi (ora 20).

PAPILLON : Aurora (orele 9; 12; 
16: 19), Grădina Aurora (ora 20), 
Volga (orele 9; 12.30; 16; 19.15).

HAIDUCH : Vitan (orele 15,30; 
18). Grădina Vitan (ora 20,15).

PRIZONIERUL DIN MANHAT
TAN : Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18: 20,15), Stadionul Dinamo 
(ora 20.15).

PRIETENII MEI, ELEFANȚII : 
Moșilor (orele 9: 12; 14,45; 17,30; 
20), Grădina Moșilor (ora 20).

COMEDIE FANTASTICA : Mun
ca (orele 16; 18: 20).

MISIUNE PRIMEJDIOASA î 
Popular (orele 16; 18: 20).

NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR C
Progresul (orele 16; 19).

AVENTURILE CELOR TREI 
MUZICANȚI : Tomis (orele 9; 
11.15; 13.30; 16: 18.15; 20,30), Gră
dina Tomis (ora 20).

CASA DE LA MIEZUL NOPȚII t 
Drumul Sării (orele 16; 18; 20).

CAVALERII TEUTONI : Feren
tari (orele 16: 19).

DOI BĂRBAȚI IES LA RA
PORT : Floreasca (orele 15,30: 18; 
20), Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20).

„ȚARA 
CANTOANELOR"
La 1 august 1291,, reprezen

tanții cantoanelor ' forestiere 
Uri, Sehwyz și‘ Unterwalden, 
situate în centrul Elveției, se 
uneau pentru a-și apăra in
dependența în fața expan
siunii habsburgice. Se năștea 
astfel Confederația Helveti
ca, ziua de 1 august fiind 
sărbătorită de atunci în fie
care an ca Zi național^. în 
decursul timpului, noi și noi 
cantoane 6-au alăturat Con
federației, numărul acestora 
fiind astăzi de 25. Recunoaș
terea pe plan european a a- 
eestui stat a avut loc abia 
în anul 1648, iar aproximativ 
două secole mai tîrziu, în 
1815, la Congresul de la Vie- 
na, Elveția a fost declarată 
stat cu neutralitate perpe
tuă, nemaipartieipînd de a- 
tunci la nici un conflict ar
mat.

Cu un teritoriu de 41288 
de km p., cit măsoară a- 
ceastă țară, situată în Euro
pa centrală, loc de răscruce 
a vînturilor, de interferență 
a zonelor climatice și nod de 
confluență a marilor dru
muri continentale, Elveția 
este cunoscută și ca o ospi
talieră gazdă a dialogului in
ternational. După unele sta
tistici, în prezent in patria 
lui Wilhelm Tell își au se
diul aproximativ 200 de or
ganizații internaționale, prin
tre care figurează Oficiul 
Națiunilor Unite din Ge
neva, Comisia Economică 
a O.N.U. pentru Europa, 
U.N.C.T.A.D., O.M.S., O.I.M., 
G.A.T.T. și multe altele. O- 
rașul Geneva axe chiar re- 
numele de „oraș al diploma
ției**.

Elveția este țara europea
nă cu altitudinea medie cea 
mai ridicată. Munții Alpi și 
Jura ocupă aproape 70 la 
sută din suprafața țării, a- 
tingînd înălțimea maximă de 
4 000 metri. Restul de 30 la 
sută din suprafață este ocu
pat de așa-zisul Platou, situat 
în vest. Rețeaua hidrografică 
a Elveției este drenată spre 
patru mări: Marea Nordu
lui, prin Rhln ; Marea Nea
gră, prin Inn, afluent al Du-

Prăbușirea celui mai vechi 
pod vieuez

Cel mai vechi pod vienez de 
peste Dunăre, . podul „Reiclis- 
bruecke" ș-a prăbușit duminică 
cu puțin timp înainte de ora 
4 GMT. Pînă în prezent nu s-au 
stabilit cauzele care au provocat 
producerea acestei catastrofe. 
După cum relatau primii mar
tori oculari, prăbușirea a fost în
soțită de o explozie, provocată, 
probabil, di ruperea conductelor 
de gaz.

în timpul catastrofei, pe pod 
ie afla un autobuz și un auto
mobil cu patru persoane la bord. 
Șoferul autobuzului a fost salvat 
dar există temerea că patru 
persoane s-au Înecat.

Construit In prima jumătate a 
■ecolului nostru, „Reichsbruecke" 
a fost singurul pod vienez care 

plantațiilor de arbori de cau
ciuc în Ecuador prin punerea în 
exploatare a 500 de hectare, a 
constituit o nouă întreprindere 
„Procaesa", care urmărește mă
rirea suprafeței cultivate pînă 
la 1 000 hectare.

Realizarea acestui proiect va 
permite suprimarea progresivă 
a importurilor, asigurarea ne
voilor interne și, crearea unor 
disponibilități pentru export.

• MODERNIZAREA REȚELEI 
POȘTALE

Șl TELECOMUNICAȚIILOR 
IN COASTA DE FILDEȘ

Planul de modernizare a an
samblului rețelei poștei și tele
comunicațiilor din Coasta de 
Fildeș pentru perioada 1976— 
1980 prevede cheltuieli bugetare 
de 45 milioane franci C.F.A. 
Adunarea națională ivoriană a 
aprobat recent acest proiect pre
zentat de ministrul poștei și 
telecomunicațiilor. Kone Ban- 
gali. Se prevede crearea de ofi
cii poștale care sa deservească, 
fiecare. 15 000 locuitori, față de 
30 000 în prezent. Numărul li
niilor telefonice va spori de la 
24 000 la 60 000. concomitent cu 
modernizarea aparaturii.

MUNTELE ASCUNS : .Giulești 
(orele 15,30: 18; 20).

FRAȚI DE CRUCE : Lira (orele 
16; 18,15; 20,30), Grădina Liră (ora
20,30).

ÎNTOARCEREA LUI MAGELAN: 
Pacea (orele 16; 18; 20).

CERCUL MAGIC : Viitorul (ore
le 16; 18; 20).

CURSA : Unirea (orele 16; 18), 
Grădina Unirea (ora 20).

CORUPȚIE PE AUTOSTRADAS 
Grădina Festival (ora 20).

ARBORELE CU FRUNZE ROZ ; 
Grădina Arta (ora 20).

15,00 Avanpremiera zilei. 15,03 
Emisiune în limba maghiară 16,30 
Jocurile Olimpice de vară — 
Montreal 1976. 19,00 Teleglob.
Angola — documentar. 19,20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 
Jocurile Olimpice de vară —

FIȘIER
nării ; Marea Mediterană 
prin Rhone, și Marea Adrla- 
tică, prin Ticino. O puzderie 
de lacuri alpine completează 
farmecul și originalitatea a- 
cestei țări. Deosebitele fru
museți naturale ale țării nu 
sint însă compensate în a- 
ceeași măsură și de resurse 
minerale.

Cu toată lipsa de materii 
prime relevabile, Elveția este 
o țară prosperă, datorită 
hărniciei și ingeniozității oa
menilor săi. în politica sa e- 
conomieă, ținînd seama de 
condițiile concrete (absența 
minereurilor și faptul că 
doar o treime din teritoriu 
este productiv), „țara cantoa
nelor" s-a orientat in politica 
sa "economică spre industriile 
care folosesc o mină de lucru 
calificată și un minimum de 
materii prime importate : 
ceasornice, «parate electrice, 
medicamente, instrumente 
optice, mașini de calcul 
mult apreciate pe piața in
ternațională. De reamintit că 
aparatura electronică reali
zată în această țară a fost 
montată .la bordul cabinelor 
spațiile de tipul ,.Apollo", iar 
ceasurile cu cuarț _ indica 
scurgerea timpului cu o pre
cizie de 99,9977 Ia sută. La 
prosperitatea țării este an
trenată desigur și o materie 
primă mai puțin obișnuită î 
renumitele frumuseți natu
rale, aerul sănătos al munți
lor, climatul deosebit de a- 
preciat în vacanțe. Și nu în- 
timplător, turismul consti
tuie, din punctul de vedere 
al veniturilor pe care le fur
nizează dezvoltării țării, a 
doua industrie.

Legăturile tradiționale din
tre România și Elveția > con
stituie temeiuri trainice care 
Favorizează extinderea schim
burilor și a cooperării bila
terale în multiple domenii. 
Contactele la diferite nive
luri între cele două țări, vi
zitele reciproce ale unor 
reprezentanți ai vieții econo
mice, științifice sau culturale 
au evidențiat dorința comu
nă de cunoaștere și conlu
crare reciprocă, ideniificînd 
de fiecare dată posibilitățile 
concrete de adîncire a aces
tei colaborări, în interesul 
celor două popoare, al păcii 
și irițelegerij în lume.

D. IOVANEL

a supraviețuit bombardamente
lor din timpul celui de-al doilea 
război mondial. El permitea tre
cerea tramvaiului între’ cele doua 
maluri ale Dunării- și â : două 
benzi pentru traficul rutier, pre
cum și a conductelor de gaze, 
electricitate și apă. După prăbu
șire. s-a întrerupt aprovizionarea 
cu gaze naturale și apă a părții 
transdanubiene a capitalei aus
triece. Unele locuințe din apro
pierea podului au fost evacuate 
pentru a evita accidentele ce ar 
putea surveni din «curgerile de 
gaze din conductele retezate.

O comisie; în frunte cu pri
marul Vienei. Leopold Gratz, a 
fost constituită pentru operațiu
nile de salvare și pentru anche
tarea împrejurărilor in care ș-a 
produs catastrofa.

• PROIECT DE IRIGAT»
IN MAROC

Banca mondială, Împreună cu 
alte instituții financiare inter
naționale de credit -au anunțat 
că vor sprijini proiectul maro
can de realizare a unor lucrări 
de irigații în zona Doukkala. 
Realizarea acestui proiect va 
permite irigarea, unei suprafețe 
de 15 400 ha într-o zonă în care 
au fost deja efectuate irigații pe 
alte 27 000 ha.

• PRODUCȚIA DE OJEL
A STATELOR 

LATINO-AMERICANE

în următorii patru, ani, Ame
rica Latină va realiza o pro
ducție anuală de oțel de apro
ximativ 40 milioane de tone, 
ceea ce va permite satisfacerea 
necesităților imediate în materie 
ale întregului continent. Potrivit 
Institutului latino-american al 
fierului și oțelului (ILAFA), 
statele latino-americane sint 
hotărîte să-și dubleze producția 
lor medie anuală de otel în ur
mătorii patru ani.

Montreal 1976. 21,30 Roman-foile- 
ton — Țăranii. Episodul V, „Ani- 
verșarea*'. 22,20 24 de ore.

PROGRAMUL II

15,00. Festivalul filmului muzical 
Ia TV. Albă ca Zăpada Și cei 7 
saltimbanci — coproducție a stu
diourilor din R.F.G. și Elveția. 
16,50 Reportaj de scriitor. 17,10 
Microvarietăți muzicale. 17,25 
Baladă pentru acest pămînt; Da
cia Felix. 17,50 Melbdii populare. 
18,00 Drumuri pe cinci continente, 
19,00 De Ia preclasici la romantici.
19.20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20,00 Film serial peptyu copii >: 
Blîndul Ben. 20,25 Viața economi
că a Capitalei. 20,50 Teleramâ.
21.20 Telex. 21,25 Seară, de operă. 
Domnița din depărtări. Premieră 
TV.

Teatrul Mito (la Rotonda scriito
rilor — Cișmigiu) : SÎNT SUFLET 
IN SUFLETUL. NEAMULUI MEU 
— spectacol de sunet ,și lumină — 
ora 20,30; Ansamblul „Rapspdia 
Română’ : FRUMOASA EȘTI, 
MÎNDRĂ ȚARĂ. — ora 18,30; 
Teatrul „C. Tănase* (Grădina‘Bo
ema) : E NEMAIPOMENIT — ora 
19,30.
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