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La punctul de frontieră Albița mii de localnici au venit in intimpi narea secretarului general

Proletari din toate țările, uniți-vă!

în cadrul vizitei de prietenie pe care o fac la invitația C.C. al P.C.U.S.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU Șl TOVARĂȘA 
ELENA CEAUȘESCU AU SOSIT IERI LA CHIȘINĂU
La plecare, în județele 

Iași și Vaslui

La invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, de a petrece 
o parte din concediul de odihnă 
în Uniunea Sovietică, luni la 
amiază, tovarășul Nicolae

Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România. împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu. a sosit la 
Chișinău. in cadrul unei vizite

de prietenie în Republica So
vietică Socialistă Moldovenească.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este însoțit în această vizită de 
tovarășii Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Po

litic Executiv, Secretar al C.C. 
al P.C.R.. Nicu Ceaușescu. 
membru al Biroului C.C. al 
U.T.C., și Constantin Mitea,
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întâlnirea prietenească

a reprezentanților tineretului român
și ai tineretului sovietic

Entuziaste manifestări
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de stimă și dragoste 
față de partid
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și secretarul său general
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România. 
îrțipreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. a plecat, luni dimi
neața, intr-o vizită în Uniunea 
Sovietică, pentru a~$i petrece 
o parte din concediul de odihnă 
în această tară, la invitația Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost conduși, de la Iași pinâ la 
frontieră, de tovarășii Manea 
Mănescu. Emil Bobu. Gheorgne 
Oprea, Teodor Coman, 
Duma.

La plecarea

Aurel

La plecarea din. Iași, de-a 
lungul traseului de la reședință 
pînă la locul de decolare a e- 
licopterului prezidențial de pe 
Dealul Buciumului, mii de lo
cuitori ai lașului — intr-o vi
brantă manifestare de entu
ziasm — iși exprimă direct, 
emoționant. sentimentele de 
adincă stimă și dragoste fața 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Răsună urale și ovații înde
lungi.

O gardă formată din ostași, 
.membri ai gărzilor patriotice și 

. Aai detașamentelor de pregătire 
militară a tineretului prezintă 
onorul.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
trece în revistă garda de o- 
noare.

Este intonat imnul 
Republicii Socialiste

Tovarășul Nicolae 
și tovarășa Elena 
sint salutați de tovarășul 
Iliescu, 
Comitetului 
prim-secretar 
județean Iași al P.C.R., 
prezentanți ai organelor 
de partid și de stat, ai 
economice, științifice și 
rale ieșene.

Un grup de pionieri și 
în. costume naționale oferă to
varășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu bu
chete de flori.

Ora 8,30. Elicopterul 
dențial decolează, 
du-se spre Huși.

Tovarășul Nicolae 
și tovarășa Elena 
sint salutați cu căldură. 
Huși, de tovarășul 
Tânase, prim-secretar al Comi
tetului județean Vaslui al 
P.C.R.. Ion Croiioru, primarul
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de stat al 
România. 
Ceaușescu 
Ceaușescu 

__ . * ion 
membru supleant al 

Politic Executiv, 
al Comitetului 

de re
locate 
vieții 

cuitu-

tinere

prezi- 
îndreptin-

Ceaușescu 
Ceaușescu 

la 
Gheorgne

orașului Huși, de alți repre
zentanți ai organelor locale de 
partid și de stat. .

Este de față V.I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este întâmpinat cu onoruri mi
litare. ctb aleasă ospitalitate, cu 
sentimente de profundă dra
goste și stimă. Mulțimea scan
dează, intr-o alăturare firească, 
cu valoare de simbol, numele 
partidului și al secretarului său 
general.

în această ambiantă erftu- ' 
ziastă, coloana oficială-de ma
șini părăsește stadionul, 
dreptlndu-se spre punctul 
frontieră Albita.

Pretutindeni, in orașul Huși, 
în comunele parcurse, mu și 
mii de localnici au venit in în
tâmpinare. adresînd secretaru
lui general al partidului calde 
urări de sănătate și putere ae 
muncă, spre binele și prosperi
tatea patriei, spre fericirea în
tregii națiuni.

Urmează ceremonia plecării 
de la punctul de frontieră Al
bița. O gardă militară prezintă 
onorul. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu trece în revistă gar
da de onoare. Este intonat Im
nul de stat al Republicii Socia
liste România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
își iau lă revedere de la tova
rășul Manea Mănescu, de la 
ceilalți tovarăși din conduce
rea de partid și de stat, de la 
reprezentanții autorităților lo
cale, care i-au condus.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
răspund, de asemenea, cu prie
tenie manifestărilor pline ae 
căldură ale locuitorilor din a- 
șezările județului Vaslui.

Minute în șir se scandează 
cu înflăcărare ,.Ceaușescu — 
P.C.R. „Ceaușescu și poporul". 
„Stima noastră și mindria — 
Partidul. Ceaușescu. Romania".

Asistăm acum — ca și pe în
tregul traseu — la o puternica 
reafirmare a unității de nezdrun
cinat a întregului popor in ju
rul partidului și al secretarului 
său general, a hotăririi tuturor 
cetățenilor patriei de a înfăp
tui neabătut politica interna și 
externă a partidului și statului 
nostru, hotăririle Congresului al 
XI-lea, Programul de edificare 
a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și de înaintare a 
României spre comunism.

Convorbiri la C. C. al P. C. din R. S. S. Moldovenească
1.1.

Comunist din Republica so
vietică Socialistă Moldoveneas
că, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au întâlnit cu tovarășul 
Bodiul. membru al C.C.
P.C.U.S.. prim-secretar al C.C. 
al Partidului Comunist din 
R.S.S. Moldovenească, cu mem
brii Biroului C.C. al partidului.

La convorbirile care au avut 
loc cu acest prilej au partici
pat, din partea română, tova
rășii Ștefan Andrei, membru

supleant al Comitetului Politic 
Executiv. secretar al C.C. al 
P.C.R., Nicu Ceaușescu, mem
bru al Biroului C.C. al U.T.C.. 
Constantin Mitea. membru a! 
C.C. al P.C.R.. consilier al pre
ședintelui republicii. 
Badrus. membru 
C.C. al P.C.R.. 
Republicii Socialiste 
la Moscova.

Din partea R.S-S. 
nești au luat parte 
K.F. Hiașenko. mei 
pleant al C.C. * ~ - 
ședințe al Prezidiului Sovietu-

Gheorgne 
supleant ai 

ambasadorul 
România

Moldove- 
tovarășii 

bru su- 
P.C.UuS., pre-

lyi Suprem al R.S.S. Moldove
nești. G.I. Eremei. prim-vice- 
președinte al Consiliului de 
Miniștri al R.S.S. Moldove
nești. I.V. Merenișcev. B.A. 
Șteșov. S.K. Grossu. secretari 
ai C.C. al P.C. din R.S.S. Mol
dovenească. P.K. Lucinski, prim- 
secretar al Comitetului de 
partid al orașului Chișinău.

în cursul convorbirilor. to
varășii Nicolae Ceaușescu și 
LI. Bodiul s-au informat reci
proc despre activitatea desfă
șurată de P.C.R. și P.C. din 
R.S.S. Moldovenească, de Uu-

vcrnul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Repubii- 
cii Sovietice Socialiste Mol
dovenești pentru dezvoltarea e- 
conomiei. științei, culturii, pen
tru ridicarea nivelului de trai, 
pentru edificarea noii orînduiri 
sociale. A fost exprimată do
rința comună de a intensifica 
schimbul de experiență în con
strucția economică și socială și 
pe linie de partid.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o ambianță de caldă prie
tenie și înțelegere tovărășeas
că.

Cuvîntarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

la adunarea de la uzina „Microprovod" Chișinău
Dragă tovarășe Rodiul.
Stimată tovarășă Claudia Ro

diul.
Stimate tovarășe Leontovici, 
Dragi tovarăși și prieteni.
Sintem deosebit de bucuroși 

că. in cadrul concediului pe care 
îl petrecem in Uniunea Sovie
tică. ne aflăm și in Moldova so
vietică. (Aplauze prelungite).

Doresc să mulțumesc pentru 
cuvintele rostite aici la adresa 
noastră, a poporului român, și, 
totodată, să vă adresez dumnea
voastră. tuturor, un salut fră
țesc și cele mai bune urări ! 
(Aplauze puternice, prelungite).

Intr-adevăr, intre România și 
Uniunea Sovietică se dezvoltă 
relații prietenești, frățești, de 
colaborare in toate domeniile de

Un călduros bun venit Inalților oaspeți români
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construcție socialistă. în activi
tatea internațională. Aș dori să 
remarc cu satisfacție că aceste 
relații au o bază solidă, că, la 
dezvoltarea lor, o contribuție 
importantă au adus întâlnirile 
nenumărate cu secretarul gene
ral al C.C. al P.C.U.S., tovară
șul Leonid Ilici Brejnev. (Aplau
ze prelungite).

în cursul zilei de astăzi am 
avut prilejul să cunoaștem unele 
din realizările și preocupările 
dumneavoastră din agricultură, 
iar în această după-amiază și 
din industrie, intr-un sector de 
o deosebită importanță, de avan
gardă a tehnicii. Avem impresii 
plăcute și dorim să vă adresăm 
cele mai calde felicitări, dum
neavoastră, tuturor moldoveni
lor, pentru rezultatele obținute 
in construcția socialistă — și 
urarea de noi și noi succese ! 
(Aplauze puternice, prelungite).

Am discutat astăzi cu tovară
șul Bodiul să intensificăm con
tactele intre republica1 dumnea
voastră — in cadrul contactelor 
generale pe care le avem cu 
Uniunea Sovietică — și Româ
nia socialistă. Dealtfel, după 
cite știu, cu o serie de județe 
vecine există deja de pe acum 
contacte destul de strînse. 
Aici tovarășul director a vorbit 
de o vizită a unor specialiști 
români, tot din domeniul elec
tronic. la această întreprindere. 
Sperăm ca in viilor să se ex
tindă asemenea vizite și con
tacte. — ceea ce. fără îndoială, 
va ajuta mult la dezvoltarea co
laborării. la asigurarea, obținerii 
dc rezultate tot mai bune in

dezvoltarea economico-socială a 
țărilor noastre, la ridicarea 
bunăstării și fericirii tuturor 
celor ce muncesc. (Aplauze pu
ternice.)

Ce aș putea să vă spun des
pre România în citeva cuvinte ? 
In primul rind faptul că indus
tria românească produce acum 
de 30 de ori mai mult decît 
inainte de cel dc-al doilea răz
boi mondial. (Aplauze) Acțio
năm pentru a făuri societatea 
socialistă multilateral dezvolta
tă care să asigure întregului po
por condiții de viață tot mai 
bune. împreună cu toate țările 
socialiste milităm pentru afir
marea socialismului în lume, ca 
o orinduire socială care asigură 
popoarelor deplina egalitate in 
drepturi, bunăstarea și ferici
rea ! (Aplauze puternice, pre
lungite).

Cred că tovarășul Bodiul va fi 
de acord — de asemenea și to
varășul director al întreprinde
rii — ca o delegație de ingineri 
și muncitori din întreprinderea 
dumneavoastră să viziteze o în
treprindere similară din Româ
nia, tocmai pentru a dezvolta și 
mai mult relațiile noastre. 
(Aplauze puternice).

Astfel, veți avea posibilitatea 
să cunoașteți nemijlocit și să 
povestiți celorlalți tovarăși ai 
dumneavoastră despre realiză
rile poporului român și despre 
dezvoltarea industriei. Vă pot 
spune că veți fi bine primiți în 
România. Veți putea constata 
că muncitorii din țara noastră,
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adresat de tovarășei 
DAI CEAIIȘKCU 
participanților la întilnire

Dragi prieteni tineri,

îmi face o deosebită plăcere ca, in numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, precum și al meu personal, 
sâ vă adresez un călduros salut și cele mai bune urări dumnea
voastră, participanților la intilnirea prietenească dintre tinere
tul român și tineretul sovietic. Această manifestare se înscrie 
firesc in cadrul bunelor relații româno-sovietice, al dezvoltării 
continue a legăturilor tradiționale de prietenie, solidaritate și 
colaborare tovărășească dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, dintre țările și popoarele 
noastre.

Apreciez în mod deosebit inițiativa organizării acestei întâl
niri care va trebui să constituie un larg și rodnic schimb de 
experiență și de opinii in legătură cu felul in care tineretul 
din România și Uniunea Sovietică, organizațiile sale revoluțio
nare militează pentru înfăptuirea politicii partidelor și țărilor 
lor de edificare a socialismului și comunismului, pentru dez
voltarea colaborării și prieteniei dintre ele, pentru cauza pro
gresului și păcii în lume.

Poporul român se află în prezent antrenat cu toate, forțele 
sale în munca și lupta pentru înfăptuirea istoricelor hotărîri ale 
Congresului al XI-lea al P.C.R., a Programului de făurire a 
societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism. în acest efort creator, tânăra generație, pu
ternică forță socială, aduce o însemnată contribuție la traduce
rea în viață a obiectivelor și sarcinilor dezvoltării economico- 
sociale a patriei, la ridicarea României pe noi culmi de progres 
și civilizație.

Poporul nostru, tineretul român se bucură din toată inima de 
mărețele realizări dobindite de popoarele Uniunii Sovietice in 
realizarea programului stabilit de Congresul al XXV-lea ai 
P.C.U.S., in vederea asigurării progresului neîntrerupt al socie
tății sovietice. Cunoaștem că tineretul sovietic contribuie în mod 
activ la înfăptuirea obiectivelor de dezvoltare a patriei dumnea
voastră, la inaințarea Uniunii Sovietice pe calea comunismului. 
Realizările pe care țările noastre, ca și toate celelalte țări so
cialiste, le obțin în dezvoltarea economiei, științei, culturii, în 
ridicarea nivelului de trai constituie o contribuție concretă la 
întărirea forțelor socialismului, ale progresului și păcii în lumea 
întreagă.

Această întilnire prietenească — la care participă reprezen
tanți de seamă ai tineretului din țările noastre — are loc într-o 
perioadă marcată de profunde transformări revoluționare, so
ciale și naționale, de importante mutații in raportul mondial de 
forțe în favoarea popoarelor care luptă pentru dreptul la o viață 
liberă și independentă, pentru instaurarea unor relații noi intre 
state, întemeiate pe deplină egalitate și echitate, pentru pace și 
colaborare internațională, pentru făurirea unei lumi mai bune 
și mai drepte. In rîndul forțelor progresului contemporan, tânăra 
generație, vital interesată in realizarea unor schimbări înnoi
toare în societate, se manifestă tot mai activ în lupta pentru 
pace, democrație și progres social, pentru o nouă ordine econo
mică și politică internațională, pentru soluționarea în interesul 
popoarelor a problemelor majore cu care se confruntă astăzi 
omenirea. Realitățile lumii de azi, cursul spre destindere — care 
se află însă abia la început — fac necesară mai mult ca oricind 
unirea tot mai strînsă a eforturilor popoarelor, a forțelor înain
tate de pretutindeni — în rîndul cărora tineretul deține un rol 
deosebii de important — pentru abolirea hotărîtă a vechii politici 
imperialiste de dominație și dictat, pentru instaurarea unor relații 
noi între state, bazate pe principiile deplinei egalități în drepturi, 
independenței și suveranității naționale, neamestecului în tre
burile interne și avantajului reciproe, pe respectarea dreptului 
fiecărui popor de a-și hotărî în mod liber destinele, potrivit 
propriei voințe.

In acest context, doresc să apreciez însemnătatea deosebită pe 
care o au întărirea și amplificarea continuă a colaborării și con
lucrării dintre tineretul român și tineretul sovietic pe plan in
ternațional pentru sprijinirea eforturilor îndreptate spre înfăp
tuirea securității europene, spre oprirea cursei înarmării — care 
împovărează greu umerii popoarelor și face să sporească peri
colul unor noi războaie nimicitoare, cărora in primul rînd tine
relul le-ar cădea victimă — spre realizarea unui asemenea cli
mat care să dea garanție fiecărei națiuni că se va putea dez
volta nestingherit, la adăpost de orice amestec sau agresiune 
din afară.

Doresc să menționez, și cu acest prilej, contribuția pe care 
tinerelul român o aduce la traducerea în viață a politicii externe 
de pace și colaborare a partidului și statului nostru, Ia întări
rea solidarității și unității tinerei generații din întreaga lume, 
in lupta împotriva politicii imperialiste, colonialiste și neocolo- 
nialiste, pentru realizarea idealurilor de libertate, independență, 
democrație și progres social ale popoarelor.

îmi exprim convingerea că reuniunea dumneavoastră va marca 
o nouă contribuție la mai buna cunoaștere dintre tineretul român 
și tineretul sovietic, la intensificarea schimbului de experiență 
și a conlucrării dintre organizațiile lor revoluționare, inscriin- 
du-se, totodată, ca un aport prețios la întărirea prieteniei și dez
voltarea unei tot mai strînse colaborări între popoarele și țările 
noastre in edificarea noii orînduiri, in dezvoltarea economico- 
socială și ridicarea bunăstării poporului român și popoarelor 
Uniunii Sovietice, în întărirea solidarității lor in lupta pentru 
socialism, securitate și pace în întreaga lume.

Cu această convingere, vă urez, încă o dată, dragi prieteni, 
succes deplin în desfășurarea reuniunii dumneavoastră. Vă do
resc tuturor, tineretului pe care îl reprezentați, realizări și sa
tisfacții tot mai mari în muncă și viață, multă sănătate și fericire.
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• „TEHNOLOGIA" DEVENIRII UNUI TÎNĂR COLECTIV -realizări și inițiative 
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• C.A.T.C.-PITEȘTI: Un colectiv tinâr, maturizat In muncă • Tehnologii complexe - personalități

complexe * Brigada de muncă și educație comunistă a tineretului, cel mai propice cadru de afirmare

• Ținuta reprezintă omul • 2000 uteciști în întrecere cu ei înșiși • Ucenicii - exemplu în activitatea

productivă • O nouă treaptă a experienței pentru organizațiile U.T.C. • întrecerea în cinstea zilei de

23 August intr-o nouă etapă

PE FRONTUL RECOLTEI

Cîteva repere
Nu vă propunem un repor

taj dominat de impresia reali
zărilor spectaculoase — deși 
reperele de mai sus relevă o 
asemenea intenție — ci o ra
diografie in activitatea obiș
nuită* nu lipsită de probleme, 
a unei organizații U.T.C. Moti
vele opțiunii noastre pentru 
organizația U.T.C. a Combina
tului de articole tehnice din 
cauciuc Pitești, le veți înțelege 
din următoarea, foarte scurtă, 
biografie a acestei unități chi
mice românești. C.A.T.C. Pi
tești este o unitate relativ nouă. 
A început să producă la 31 
martie 1970. încă se mai con
struia cind au intrat in fabri
cație amestecurile de cauciuc si 
benzile transportoare cu in
serție textilă. Constructori și 
,.cauciucari“ abia Întruneau 
cifra 500. Problemele deosebita 
ale producției. datorate com
plexității si diversității tehno
logice. au pus serios la Încer
care tinărul colectiv. Fiecare 
articol are o tehnologie a lui 
care nu se aseamănă eu a 
celuilalt. Realizările nu erau 
nici ele pe cale să mulțumeas- 
că. Asta Dină la 4 decembrie 
1975. oind muncitorii combina
tului au raportat îndeplinirea 
cincinalului. ..De atunci — ne 
mărturisește tovarășul director 
tehnic și de producție, ing. Mir
cea Cîmpeanu. unul din cele 
5-6 cadre care mai lucraseră 
într-o asemenea ramură, putem 
spun? că s-a închegat colecti
vul. De atunci s-a ales griul de 
neghină, iar realizările noastre 
au fost constant pozitive". Iar 
de atunci, spunem noi. n-a tre
cut decit primul semestru al 
actualului cincinal și C.A.T.C. 
Pitești — cea mai mare uni
tate de articole tehnice din 
cauciuc diri țară — raportează 
depășirea producției globale cu 
10 milioane lei, a producției 
marfă eu 4.4 milioane lei. rea
lizarea unei cantități suplimen
tare de 6 700 tone. Astăzi com
binatul piteștean. care numără, 
numai în rîndul organizației 
U.T.C.. peste două mii de tineri 
— media de virstă a colectivu
lui fiind 21 de ani — produce 
nu mai puțin de 22 000 articole.

„Cum am ajuns 
cea mai productivă 

secție"
Discuția o purtăm în secția 

a III-a cu secretarul U.T.C, 
Ion Paimeș. ing. Ianeu Petre fi 
alți faetori responsabili. Aici se 
produc furtunele speciale, cele

CRONICA ȘANTIERELOR 
MUNCII PATRIOTICE

ANGAJAMENT 
ÎNDEPLINIT INTEGRAL

Cu fiecare zi ce ne apropie 
de marea sărbătoare de la 23 
August. întrecerea utecistă se 
intensifică in toate județele ță
rii pentru obținerea unor rezul
tate cit mai bune și in domeniul 
activităților patriotice. De la 
Alba consemnăm că pină la 1 
august, valoarea acțiunilor de 
muncă patriotică finanțată a 
ajuns la 1 250 000 lei. Se preli
mina astfel că pînă la 23 Au
gust întregul plan de muncă pa
triotică finanțată pe acest an 
va fi realizat. O dovadă că an
gajamentul organizației județe
ne Alba a U.T.C. va fi res
pectat il constituie faptul că 
pînă acum două orașe și două 
comune au și anunțat îndepli
nirea lui integrală. Este vorba 
de orașele Aiud și Cimpeni. de 
comunele Șibot și Mihalț. Din
tre acțiunile cu pondere mare 
la aceste realizări amintim co
lectarea deșeurilor feroase și 
neferoase care totalizează a- 
proape 1 000 tone prin contribu
ția deosebită a tinerilor din 
Cimpeni. Aiud. Alba Iulia. Săs- 
ciori, Baia de Arieș. Sibot. Mi
halț ; împădurirea a 367 hecta
re în zonele Zlatna, Sebeș, 
Cimpeni și Aiud ; amenajarea 
și întreținerea a 41 000 hectare 
eu pășuni.

Rezultate remarcabile au ob
ținut tinerii județului Alba pe 
primele 7 luni și la acțiunile 
de muncă patriotică nefinanțate. 
Din prevederile planului anual 
de 50 milioane lei, ei au reali
zat pînă acum 35 milioane lei 
în cadrul acțiunilor de muncă 
patriotică prestate pe cele 73 
de șantiere locale și 4 județene 
de cei aproape 23 000 tineri. 
(NICOLAE COȘOVEANU).

ÎN FIECARE ZI, 
O ACȚIUNE

Tinerii din județul Brăila au 
o bună experiență în organiza
rea muncii patriotice. Planul 
inițial pentru anul 1976 cuprin
de acțiuni în valoare de peste 
80 milioane lei, cele organizate 
in sprijinul producției insumînd 

vulcanizate sub plumb, garni
turi profilate, compacte și bu- 
retoase. „Secția a intrat tirziu 
in ritm normal. în urmă cu 
citeva luni se înregistrau încă 
mari consumuri de materiale. 
Tinerii nu respectau toți para
metrii și fazele procesului teh
nologic. A început o acțiune 
organizată pentru întărirea dis
ciplinei și verificarea cunoștin
țelor. Mai întii cu maiștrii și 
șefii de ateliere, cu distribui
torii de materiale. apoi s-au 
extins Ia fiecare loc de muncă. 
Am urmărit zi de zi. decadă cu 
decadă, mersul întregii activi
tăți. A fost de ajuns să orga
nizam cor cursul ..Cel mai bun 
operator chimist" și, din pro

„ TEHNOL OGIA " 
DEVENIRII UNUI 
TÎNÂR COLECTIV

prie inițiativă. la toate linul*, 
tinerii au pornit întrecere* 
pentru ..Ce! mai bun lăcâ:us 
mecanic". ..Cea mai bur.â ftej- 
soare". ..Cel mai bun electri
cian". Săptămini și decade re
cord de producții si caktaie au 
fost programate și f-*a desfă
șurat cu cete mai bune rezul
tate în toate atelierele. Așa îs 
ajuns să fim cea ma. rentabiA 
secție". „Adică ?• ..De la ă—lt 
milioane lei. nu mai avem ua 
leu refuz de calitate. Ma» mult. 
seetia a depășit oUr.ui pr-mu
lul șemestru cu o producție ru- 
plimentară de aproape 4 mi
lioane lei".

S-ar părea eâ aeeate argu
mente si.nt aufietente să teehiiă 
discuția. Dar interni**—

Cel mai tinâr 
șef de echipă 

Vorba a adus-* secretarul de 
partid pe secție. Emil Coco* 
Mi l-a arătat întii pe Niooise 
Dură. reeomandindu-l ea fiind 
cel mai capabil de la ..înaltă 
presiune*. Povestea i-o știu 
toți. După retribuire nu venea | 
la lucru cite 5 nle. Cind era 
Întrebat ..de ce te servea cu

25 milioane lei. Brigadierii cu 
ecuson tricolor pot fi întîlniți 
la construcția unor obiective so
ciale, de locuințe, la lucrările 
de desecări și îndiguiri, la cele 
de întreținerea culturilor, pășu
nilor și izlazurilor și. bineînțe
les. la înfrumusețarea orașelor, 
comunelor și satelor. în ultime
le trei luni bilanțul lor a înre
gistrat lucrări in valoare de 25 
milioane lei. în fiecare organi
zație tinerii și-au Tăcut un titlu 
de mindrie din a desfășura zil
nic o acțiune de muncă patrio
tică și de a fi. totdeauna. în 
fruntea acțiunilor inițiate. 
(LIDIA POPESCU).

O IMAGINE 
A HĂRNICIEI

O cifră semnificativă pentru 
activitatea ultimelor două săn- 
tămîni au raportat cei 500 de 
elevi de la liceele real-umaniste 
„Spiru Haret“ și nr. 2 din Tul- 
cea. care, pe lingă recoltatul le
gumelor $i fructelor, au lucrat 
efectiv la bandă la LP.I.L.F. 
Tulcea. Dacă la acestea mai a- 
dăugăm și realizările celor 425 
de elevi din comunele Baia, 
Carcaliu. Horia, Sarichioi, Juri- 
lova. prezenți la lucrările coope
rativelor agricole, avem imaginea 
unor colective harnice și ambi
țioase ce s-au situat in fruntea 
„clasamentului" județean în ce 
privește calitatea și cantitatea 
muncii depuse. (ILEANA PO- 
DOLEANU).

DUPĂ ORELE 
DE PROGRAM

Cei 2 000 de uteciști de la fa
brica de confecții „Zimbrul" din 
Suceava lucrează, după orele 
de program, organizați pe echi
pe și brigăzi, la construcția cre- 
șei și căminului pentru copii 
(600 de locuri), a cantinei (300 
de locuri) și a clubului. Elena 
Surugiu, Maria Petraru. Viorel 
Rață, Elena Rusu, Vasile Poroh, 
Dumitru Zoitic, Vasile Bonziac, 
Traian Ciubotaru sînt numai 
cîțiva dintre harnicii tineri ai 
colectivului care au demonstrat 
angajare și responsabilitate nu 

Kent sau Dunhill. Pînă s-a 
vorbit cu șeful de secție să-i 
lase numai 30 de lei de buzu
nar. restul la părinți. După 
trei luni a apărut îmbrăcat fru
mos. îngrijit. Acum dacă ii 
aduci aminte. lasă capul și 
ride : „Făceam și eu"... Nu fă
cea numai el. făceau și Ion 
Begeată. Ion Goran. Hie Panait 
și multi alții care au ajuns acum 
muncitori de frunte ai secției. 
De Victor Predel se întrebau 
toți : ..De ce-1 mai tine ?“ Le-a 
demonstrat-o maistrul Gheorghe 
Diaconii care l-a ținut lingă el 
ca oe un copil. Acum este cel 
mai bun «ef de echipă, deși e 
și cel mai tinâr. in stare să 
conducă schimbul tot atit de 

bus* ea «■pcrânartatol său 
«ra-rr- L* ora actuală, fin*. 
Beii tetree — -profilate".

— ear» nu an o fin- 
gură absentă.

„Rolast 76"
Am m eăeamâ brigada de

v educație comunistă a 
•-•ererivu. <t= atelierul gar- 
Kitan profilate fi maasaane. 
Ob.eerrre.e pecouse : real.zarea 
rrodur* e cantitativ r. calita- 
txv. executarea întocmai a 
rrarruru Lansate. folosirea in- 

a rmyahiî oe lucru. 
Lr-re-.-erta ut^ajelor. reduce
rea MRiuhn speetfic de ma- 
erax .E> erau cunoscute, 
dar m m tedenlineau de către 
ac «• 3M etern*. îmi «h ur.e 

de a-ecer. tra rrul ILe 
Io*. S-a declanșa: na concurs 
tetre rele J După
1 te secție se inrec-srra o
producție suplimentară in va
loare de 1-5 milioane lei. A ciș- 
t.gat schimbul maistrului Du
mitru Nadolu. cu o mică dife
rență. Dar întrecerea nu s-a 
Încheiat aici. Ea a continuat și 
continuă la fel de aprins intr-un 
spirit de respect reciproc. Acum 
s-a relevat și mai precis crite- 

numai în realizarea sarcinilor 
de producție, ci și pe șantierele 
de muncă patriotică unde au e- 
fectuat săpături de fundații, au 
sortat cărămidă și au degajat 
moloz- (P. ILEANA).

PATRU 
ȘANTIERE NOI

Recent. în județul Vîlcea. au 
fost deschise patru noi șantiere 
de muncă patriotică pe care lu
crează peste 5 500 de tineri. Este 
vorba de Șantierele de la Casa 
științei și tehnicii pentru tine
ret, construcția școlii de 10 ani 
nr. 1. internatul Liceului de 
construcții civile și Fabrica de 
nutrețuri combinate. (AUREL 
VLADOIU).

ACTIVITATE INTENSA
Activitate intensă pe șantierul 

tineretului de la Fabrica de că
rămidă Dorohoi. în săptămina 
trecută ,de pildă. 150 mii de 
cărămizi au fost sortate și puse 
in stoc tampon și 500 mii de 
cărămizi în stoc saltea. Valoa
rea totală a lucrărilor executate 
de la deschiderea șantierului 
și pină în prezent este de cir
ca 400 mii lei. (AMARIEI DU
MITRU).

3 000 DE TINERI 
PE OGOARE

Peste 3 000 de tineri consti- 
tuiți în brigăzi de muncă pa
triotică participă săptămînal in 
cadrul campaniei agricole la 
lucrările de recoltarea și în
treținerea culturilor. Astfel, 
numai în această săptămină 862 
de tineri au efectuat lucrări la 
prașila porumbului pe o supra
față de aproape 60 hectare, 553 
de tineri au lucrat la recoltarea 
cartofilor, iar peste 2 300 de ti
neri au întreținut și recoltat le
gumele pe o suprafață de 40 
hectare. Pe lîngă aceste activi
tăți, un număr însemnat de 
tineri lucrează la strînsul, trans
portul și depozitatul finului co
sit. precum și la alte acțiuni de 
interes edilitar gospodăresc. 
(ANGELA CHIȚU). 

riul de apreciere al fiecărui 
tinâr — munca. Altfel cum s-ar 
explica faptul că numai intre 
tinerii acestui schimb s-au for
mat 5 familii.

Examen pentru 
ridicarea categoriei
Peste. 200 tineri sînt prezenți 

la examenul pentru ridicarea 
categoriei de încadrare. Sini 
bine pregătiți, dovedind sigu
ranță și un bagaj corespunză
tor de cunoștințe. Si totuși, 
dintre ei au promovat r.umai 
165. ..Cei respinși, ni se explică.

nu au corespuns din alte mo
tive. F.e că nu au adus toate 
artele necesare, nu au avut o 
activitate obștească satisfăcă
toare si o ținută corespunzătoa
re". Așadar, nu este suficient 
să fii bun meseriaș, trebuie să 
fii și un bun cetățean, un om 
corect in întreaga ta compor
tare și ttaută. Nu intimplător. 
în programul de activități al 
organizației U.T.C. pentru pe
rioada imediat următoare sînt 
specificate, intre altele, urmă
toarele activități : dezbaterea 
..Ținuta reprezintă omul te 
adevăratul sens al cuvintului" : 
tetîlnirile cu fetele privind 
modul de alegere al prieteni
lor. pregătirea mesei in fami
lie : raiduri la căminele pentru 
nefam.’.^ti. te vederea cor.tro- 
hatei respectări regulamentului 
de ord-ne interioară, gospodări
rea r. intre tinerea camerelor de 
locuit și raiduri te schimbul TI. 
urmărind ordinea la locul de 
muncă, disciplina in combinat 
etc. Această prezență activă a 
organelor U.T.C. tn mijlocul 
tinerilor a contribuit mult, 
după opinia tovarășului Pavel 
Dumitrache. președintele sindi
catului pe combinat, la întărirea 
ordinii și disciplinei.

Ajung și 5 minute
Inginerul Ioan Luca, respon

sabilul cu munca profesional- 
științifică. este greu de abordat 
Mereu i se solicită părerea, e 
consultat de ceilalți tineri in
gineri. îi promitem să-l reți
nem doar 5 minute. Ne pre
zintă succint cîteva preocupări 
ale tinerilor în vederea omolo
gării a noi repere. „Se fac 
probe la autoclava orizontală, 
care nu a fost încă folosită, 
pentru omologarea covorului 
auto la Dacia 1300. Sînt acolo 
inginerii Dan Rădulescu și 
Ruxandra Ghinea. Toate garni
turile flaușate pentru ușile de 
la Dacia 1300 le vom face noi. 
La atelierul bărcuțe vom con
fecționa corturi pentru auto
turisme. Avem multe de fă
cut, și le putem face, pen
tru că mereu se introduc 
repere noi". Chiar și nu
mai 5 minute acordate de 
inginerul Luca au fost suficien
te pentru a ne convinge de 
contribuția tot mai susținută

[REPORTAJUL NOSTRU
Cu puțin timp în urmă răsfo

iam calendarul, cu grija omului 
pe care fiecare- zi îl așteaptă cu 
noi datorii. Era 25 iulie, mintea 
începea să planifice drumurile 
de efort ale zilei, in timp ce o 
amintire ardea intens peste în
trebări. O amintire proaspătă, 
legată de imaginea acestei zile 
— 25 iulie. $i se cuvine să fa
cem un popas...

„Pe 15 iulie —mi se spusese — 
nici mai devreme, nici mai tîr- 
ziu, între primii pe țară apar pe 
mesele țării strugurii noștri, o 
variantă de perlă". Mi se spusese 
și ce fel de perlă, cu numele ei 
științific delimitat, dar mie-mi 
place s-o numesc perla de Os
trov, conferindu-i astfel dreapta 
mindrie a celor care, de-a lungul 
anilor, au ajuns să-și identifice 
viața cu simburele de orizont lu
minos ascuns in bobul de stru
gure.

Să fi trecut ceva timp de 
la acel drum făcut in insulă la 
prietenii viticultori de la I.A.S 
Ostrov din Dobrogea. aflați 
atunci in plină campanie de di

Controlul calității este cu 
atit mai exigent, pentru că 
el revine secretarului comite
tului U.T.C. pe combinat. 

Vasile Tiță

pe eare tinerii o pot aduce eco- 
romiei prin investiția lor de 
creație tehnieo-șthnțifieă.

Ne-am schimbat 
optica

— Tn general, procedam gre
șit cu ucenicii la locul de mun
că. îi puneam mai mult la cu
rățenie. Ne era teamă să le 
încredințăm mașinile. Era aglo
merație, pericol de accidente... 
Ne-am schimbat optica. I-am 
reoartizat pe lingă oameni cu 
experiență (rețineți, aici expe
riența are sase ani !). în acest 
mod. operatori ca Ion Popa. 
Nicolae Stoica sînt oricind gata 
să conducă schimbul, deși abia 
au terminat ucenicia. Constan
tin Vasilescu are un an și lu
crează numai pentru export. In 
lipsa șefului de echipă. Ion 
Marin a cerut să facă el verifi
carea furtunelor de oompieri. 
probă pretențioasă. -Vreau să 
le arăt și la practicant’!! ăștia*. 
Si le-a arătat, că erau de față 
120 elevi chim iști veniți la noi 
taman de la Tg. Jiu. Au fost 
aici la practică peste 500 elevi. 
Au ce Învăța- Slr.tem de acord 
eu torarâșul Emil Coco* f» re- 
tir.-em și aprecierile positive ale 
tovarășului Gheorghe Boro- 
gh r.ă de la serviciul învătă- 
mint în legătură cu cei 42 ooe- 
ratori calificați recant. Alte 
cursuri îsi vor începe activita
tea. ..Asta înseamnă din parte* 
organizației noastre, completea
ză Vasile Tița. secretarul Co
mitetului U.T.C. pe combinat, 
urmărirea frecvenței cursanți- 
lor. crearea condițiilor tuturor 
să le poată termina. Aceste 
cursuri să nu râmină în 
umbra altor acțiuni mai impor
tante. Intenționăm și deschiderea 
unui curs de perfecționare a 
calificării. Ne-am fixat deja 
temele. Vom pune accent pe 
demonstrații practice cu fie
care echipă la locul ei de mun
că. concret pe fiecare reper. E 
mai eficient".

V. RAVESCU

P.S. Cînd am plecat de la com
binat. trei tineri solicitau înca
drarea. „Prietenii noului înca
drat" i-au primit la sediul 
Comitetului U.T.C.. urmind sâ 
le prezinte unitatea, locul lor de 
muncă, obligațiile și drepturile 
ce li se cuvin. Vor veni și alți 
ucenici să se încadreze în 
muncă. Pentru organizația 
U.T.C. a C.A.T.C. Pitești în
seamnă alte responsabilități. 
Ciclul educativ se reia. De astă 
dată cu o experiență deja ciș- 
tigată. O experiență pe baza că
reia întrecerea în muneă, în 
cinstea zilei de 23 August, cu
noaște un nou avint.

rijare a producției — rărit și 
scurtat inflorescențe, plivit și 
irigat — și eu notasem conști
incios toate metodele prin care 
strugurii devin mari și vigu- 
roși, cu boabele frumos măr- 
geluite.' Cele 1 800 de hectare 
ale întreprinderii din Ostrov (că
rora li se vor mai adăuga in ur
mătorii ani alte 400 hectare) sînt 
specializate in exigentul sorti
ment struguri de masă. „Muncă 

IZB1WZ1 IN INSIU STMIG11RIL0R
pretențioasă — subliniază tină
rul economist Zamfir Dumitru, 
locțiitor al secretarului U.T.C. — 
de cind înmugurește via, pînă la 
cules și după aceea, totdeauna 
trebuie să stai cu mina în ea, și 
nu oricum, după regulă și timp". 
Tot el, „omul cifrelor". îmi vor
bește despre bunele producții 
obținute, care nu coboară sub 
13 000 kg la hectar, dar trec ușor 
de 16 000 kg, ajungînd chiar la 
recorduri de 25 000—30 000 kg la 
hectar. Oameni harnici și price- 
puți, îndrăgostiți de viile din 
insulă s-au stabilit aici cu fa
miliile, făcindu-și crez de viață

Acțiune neîntreruptă, temeinic 
organizată pentru urgentarea 

lucrărilor cimpului!
• Secerișul griului, in faza finală 9 Maximă concentrare 
de forfe la recoltatul legumelor și al furajelor 9 Sporesc 

suprafețele semănate cu cea de-a doua cultură

JUDEȚELE TIMIȘ Șl ARGEȘ 
AU ÎNCHEIAT RECOLTATUL 

CEREALELOR PĂIOASE

SIBIU: Toate combinele 
folosite din plin, 

la capacitatea maximă
în județul Sibiu, datorită 

timpului mai puțin favorabil, se
cerișul griului a început cu două 
săptămini mai tirziu decit anul 
trecut. Comandamentul agricol 
județean a luat insă o serie de 
măsuri organizatorice și tehni
ce. astfel ca recoltatul acestei 
culturi să se încheie in maxi
mum 12 zile bune de lucru. Cele 
157 combine „Gloria" și 240 Ci 
și Cs lucrează grupat. Lor li se 
alătură alte 60 de combine C-12 
venite din județele Mehedinți și 
Olt. Forța mecanică este acum 
concentrată în consiliile inter- 
cooperatiste Miercurea, Mediaș, 
Cristian. Sibiu, consilii cu cele 
mai întinse suprafețe cu griu. 
De fapt, secerișul s-a declanșat 
practic în toate unitățile agri
cole de stat și cooperatiste de pe 
raza județului.

La cooperativa agricolă de 
producție din Miercurea, din 
cele 300 de hectare cu grîu au 
fost recoltate aproape 200 de 
hectare. Tinărul Constantin Ro- 
potă, inginer șef al unității, ne 
spunea că, zilnic, combinele 
string griul de pe mai bine de 
20 de hectare, chiar în condiții
le in care se intră in lan cu o 
oră mai tirziu decit este prevă
zut. din cauza umidității ridi
cate. Pentru funcționarea fără 
întrerupere a mașinilor, la ni
velul S.M.A.-ului. s-au consti
tuit echipe de intervenție care 
controlează de două ori pe zi 
starea combinelor, preselor, a 
celorlalte mijloace mecanice fo
losite. luindu-se măsuri ca de
fecțiunile mari constatate să se 
inlărure noaptea in cadrul ate
lierului. Pe o solă de 35 hec
tare erau concertrate combinele 
și presele, o mașină de împrăș
tiat Îngrășăminte chimice și trei 
tractoare cu pluguri. Fluxul de 
muncă se respecta întocmai. In 
timp ce combinerii Ion. Lu- 
pean. Gheorghe Gostane, Ion 
Sălișteanu avansau in lan, me
canizatorii Ion Neamțiu. loan 
Cornea, Petru Bereș asigură ba- 
lotatul paielor, iar in urma lor 
aproape 50 de cooperatori elibe
rează terenul. Concomitent, se 
administrează îngrășămintele 
chimice, se execută arăturile de 
vară. De ieri. în ajutorul lor au 
venit si combinerii Viorel 
Udrea și Gheorghe Vădoianu, 
din județul Mehedinți. Civ for
țele mecanice existente se apre
ciază încheierea secerișului la 
sfirșitul acestei săptămini.

O. MARIAN

SATU MARE: Activitate 
susținută 

In legumicultura
în ferma legumicolă de pro

ducție nr. 5 a Centrului de le- 
gume-fructe Satu Mare activi
tatea de recoltat și udări se 
desfășoară din plin pe toate 
cele 108 hectare. Pină la această 
oră bilanțul este rodnic. De pe 
cele 20 de hectare pe care a fost 
semănat răsad pentru căpșuni 
în unitățile specializate din ju
dețele Bacău. Iași. Buzău. Alba 
Iulia și Satu Mare au fost li
vrate 1.7 milioane fire. Alături 
de căpșuni. în ferma de pro
ducție legumicolă mai sînt cul
turi de tomate, mazăre verde, 
castraveți, zarzavat și 0,5 ha cu 
praz, de pe care au fost recol
tate și livrate pentru consum 
in stare proaspătă 6au pentru 

din a menține renumele strugu
rilor de Ostrov. Constantin Ta- 
bacu și Jean Constantin se apro
pie de pensie. Mazilu Marin are 
19 ani vechime. Georgescu 
Gheorghe și Georgescu Elena 
șapte ani, familia Marcovici nu
mai trei. Cu Georgescu Gheor- 
ghe discut pe îndelete. Are cea 
mai frumoasă fermă — nr. 4. 
„Și-o voi menține cea mai fru
moasă — îmi zice. Nici nu se 
poate altfel. Așa am luat-o de la 
tovarășul Glăman Gheorghe, as
tăzi director tehnic al întreprin
derii si secretar al organizației 
noastre U.T.C."

Pe inginerul Glăman, tinărul 
de 30 de ani care știe foarte bine 
să îmbine funcția de conducere 
cu răspunderea de secretar 
U.T.C., nu l-am întilnit în între
prindere cu prilejul acestui 
drum. Se afla la o consfătuire 
națională pe probleme de profil. 
L-am cunoscut, insă, pe cel mai 
tinăr specialist, Marcovici Ște
fan, care împreună cu soția — și 
ea ingineră, și ea șefă de fer
mă — totalizează cinci ani ve
chime. „Dacă nu socotim și ve
chimea de acasă" — zice — el

în județele Timiș și Argeș s-a încheiat campania de recol
tare a cerealelor păioase de pe întreaga suprafață cultivată cu 
aceste culturi.

Intr-o telegramă adresată C.C, al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de către Comitetul județean Timiș al P.C-R. se ex
primă sentimentele de bucurie și satisfacție ale țăranilor coope
ratori, mecanizatorilor și lucrătorilor din întreprinderile agri
cole de stat, ale tuturor oamenilor muncii de pe meleagurile 
timișene — români, germani, maghiari, sirbi și de alte* naționa
lități, pentru obținerea acestui succes. Oamenii muncii de pe 
ogoarele județului, în frunte cu comuniștii, se arată în telegramă, 
au aplicat în practică toate măsurile stabilite de conducerea 
partidului pentru amplasarea rațională a culturilor de griu și 
orz, extinderea soiurilor de înaltă productivitate, introducerea 
pe scară largă a tehnologiilor moderne. Ei se angajează ca și 
in continuare, prin mobilizarea tuturor forțelor satelor, să reali
zeze în condiții bune și la timp toate celelalte lucrări agricole.

★ ★ *
In telegrama trimisă Comitetului Central al Partidului Comu

nist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, de Comitetul jude
țean Argeș al P.C.R. se arată că, prin munca harnică și respon
sabilă a lucrătorilor din I.A.S.. a mecanizatorilor și cooperatori
lor, întreaga recoltă de griu a fost pusă la adăpost. Sîntem 
preocupați in prezent să sporim livrările la legume și fructe 
și alte produse agroalimentare, pentru a asigura o aprovizionare 
tot mai bună a populației, în spiritul programului privind pro
ducerea și desfacerea bunurilor de consum pe perioada 1976—1980, 
elaborat din inițiativa și sub directa dumneavoastră îndrumare. 
Totodată, se acționează cu toate forțele pentru eliberarea de 
paie a terenului, executarea arăturilor de vară și încheierea 
însămînțârii culturilor duble pe întreaga suprafață.

Vă asigurăm și cu acest prilej, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, se spune in telegramă, că oamenii muncii 
din agricultura Argeșului sînt hotăriți să muncească in conti
nuare cu și mai multă energie și răspundere pentru îndeplini
rea exemplară a programului stabilit de cel de-al XI-lea Congres 
al partidului, in scopul întăririi și înfloririi continue a scumpei 
noastre patrii.

fabricile de conserve circa 70 
tone mazăre verde și alte 25 
tone de mărar, usturoi verde, 
dovlecei și salată, depășindu-se 
cu mult sareinile de livrări sta
bilite.

Autorii acestor frumoase re
alizări sînt tinerii. Nu numai 
pentru că atît șeful fermei, ing. 
Daniel Leiher, și economista 
Rozalia Ugri sînt uteciști ci, 
mai ales, pentru că toți ceilalți 
legumicultori sînt elevi ai șco
lilor din localitate. Zilnic, pe lo
turile fermei lucrează, ca lucră
tori ai fermei peste 60 de elevi 
aflați în vacanță. Lor li se ală
tură grupuri numeroase de elevi 
ai liceelor din Satu Mare — Li
ceul .,Mihai Eminescu", Liceul 
nr. 2, Grupul școlar al M.I.U. 
etc — care antrenați de organi
zațiile U.T.C. realizează ample 
acțiuni de muncă patriotică pe 
timpul verii pe loturile fermei 
legumicole. Așa înțeleg uteciștii 
sătmăreni să contribuie la creș
terea producției de legume, la 
mai buna aprovizionare a popu
lației cu zarzavaturile necesare 
consumului zilnic. Evidențiind 
hărnicia și sprijinul prețios pri
mit din partea acestora, șeful 
fermei a tinut să aprecieze 
munca unor tineri ca Pietrar 
Margareta, Prunar Maria. Boroș 
Margareta. Egresi Elisabeta. 
Gorcsi Elisabeta. Hamza Roza
lia, Szeiplaki Arpat și în mod 
deosebit a uteciștllor Attila Sze- 
kely și Petre Lungu care, lu- 
crind în sectorul de irigații, 
după un program care începe la 

' 5 dimineața și se încheie seara 
tirziu, nu arareori executlnd 
udări și în timpul nopții, au 
contribuit la obținerea unor 
cantități sporite de legume.

Iată deci că pentru acești ti
neri vacanta mare este o va
cantă a muncii, o vacantă dă
ruită realizării unor producții 
superioare de legume atit de 
mult solicitate de către consu
matori.

AL. DOBRB

fiind din Nieulițel — Tulcea, fiu 
de podgorean. Inginerul Marco
vici imi relatează despre aspec
te ale cercetării științifice in 
ipostazele concrete ale acestui 
loc : completarea golurilor cu 
vițe înrădăcinate în solarii, ceea 
ce permite ciștigarea unui an de 
vegetație : experimentări cu'bio- 
ttimulatnri pentru fructificarea 
uniformă a rodului ; avansarea 
coacerii, prin folosirea salariilor, 
la soiul Cardinal. Sint tot atitea 
căutări și izbinzi, adăugate la 
marea victorie a oamenilor din 
insula strugurilor. O victorie 
continuă, răsplătită. între altele, 
și prin acordarea de două ori a 
Ordinului Muncii cl, I.

Zamfir Dumitru îmi povestește 
și despre activitatea lor de ute
ciști, a celor 30 de membri ai or
ganizației U.T.C. din întreprin
dere (unde, de altfel, însuși nu
mărul incadraților permanenți nu 
este mare). Dincolo de munca 
propriu-zisi, viticultura, ei par
ticipă la acțiuni de plantare a 
unor arbori ornamentali, de în
treținere a spațiilor verzi, de co
lectare a deșeurilor de fier vechi 
și maculatură, tn cantități de or-> 
dinul tonelor, tn mod deosebit

BIHOR: Furaje-in 
cantități cit mai mari

Lucrătorii din echipa specia
lizată a fermei zootehnice nu
mărul 1 de la I.A.S. Biharea, 
județul Bihor, desfășoară, in a- 
ceste zile, ample acțiuni pentru 
asigurarea în cantități sporite 
a bazei furajere. După cum ne 
informa șeful fermei, ing. Ale
xandru Pușlcaș, față de anul 
trecut, de pe aceeași suprafață 
de teren, vor fi obținute furaje 
mult mai diversificate din punc
tul de vedere, al compoziției, 
fapt ce va facilita o mai bună 
hrănire a animalelor pe timpul 
iernii și, firesc, obținerea unor 
producții ridicate de lapte și 
carne.

Lucrînd în acord global, for
mația specializată pentru pro
ducția furajelor, formația con
dusă de tehnicianul Virag Csa- 
ba. a depozitat 350 de tone de 
semifin, 300 tone de semisiloz, 
alte 300 de tone de paie de orz 
fulguit amestecate cu lucernă și 
graminee cultivate. Avantajele 
oferite de posibilitatea ob
ținerii unor producții supe
rioare prin însămînțarea fu
rajelor în cultură dublă au
fost valorificate din plin. Cele
185 de hectare cu furaje în
cultură dublă, vor mări de
sigur. într-o cantitate deloc ne
glijabilă, hrana animalelor. Pen
tru a avea imaginea cît mai 
exactă a acestor preocupări să 
adăugăm la cifrele amintite că, 
prevăzători ca orice bun gospo
dar. lucrătorii fermei au mai se
mănat 80 ha cu sfeclă furajeră.

A. MIREA

ține să-mi spună despre mun
ca voluntară pe care o depun 
cu toată dragostea la amenaja
rea spațiilor de cazare pentru 
cei 3 000 de elevi care vor veni 
în ajutor la recoltare —■ și care 
și-au trimis probabil pri
mele eșaloane. Greu i se 
poate găsi Ostrovului un rival 
european, de aici exportindu-se 
circa 80 la sută din producția de 
struguri. Și pentru că sintem la 
acest capitol, citez una din mul
tele telegrame aflate la I.A.S. 
Ostrov : „Marfă foarte bună. Vă 
rugăm trimiteți în continuare". 
Semnează un partener din Aus
tria, dar tot la fel de bine ar pu
tea semna parteneri din Finlan
da, Olanda, Polonia, Danemarca, 
R.F.G., Norvegia, Cehoslovacia 
— țări unde viticultorii din 
Ostrov trimiț struguri.

.„Așadar, 25 iulie.-Undeva, pe 
una sau mai multă din piețele 
țării au apărut strugurii dc 
Ostrov. Fie-i îngăduit reporteru
lui să întoarcă astfel, prin aces
te modeste rinduri de gazetă, 
omagiul său către minunății, vi
ticultori din insulă, care și-au 
făcut un crez din a menține re
numele strugurilor de Ostrov.

ION ANDREIȚĂ
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VIZITA DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCl 
Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU LA CHIȘINĂU

(Urmare din pag. I)

membru al C.C. al P.C.R., con
silier al președintelui Republicii.

La sosirea la punctul de fron
tieră Albita-Leușeni. tovarășul 
Nico’ae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost intîm- 
pinati cu cordialitate de tovară
șul Ivan Ivanovici Bodiul, mem
bru al C.C. al P.C.U.S., prim-

VIZITA LA ÎNTREPRINDEREA DE APARATURĂ ELECTRONICĂ „MICROPROVOD

Cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I) 

întregul popor, sînt hotăriți să 
facă totul pentru a făuri pe pă- 
mintul României o societate li
beră, de bunăstare și fericire, 
pentru a asigura națiunii noas
tre un loc demn în rindul na
țiunilor întregii lumi. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Desigur, nc preocupăm și con
lucrăm strîns cu Uniunea So
vietică, cu alte țări socialiste 
pentru înfăptuirea securității in 
Europa, pentru a asigura pacea 
po continentul nostru, fiind 
conștienți că numai o politică de 
pace poate asigura făurirea cu 
succes a socialismului și comu
nismului in țările noastre, in 
întreaga lume. (Aplauze pre
lungite).

Ați vorbit aici de Conferința 
partidelor comuniste și munci
torești din Europa, care a avut 
loc recent la Berlin. Am parti-

★

prim-secretar al 
din R.S.S. Mol- 
K. F. Iliașcenko,

persoane 
întîmpinați 

întreprinde- 
centralei,

După-amiază. tovarășul 
Ni cola e Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu și 
persoanele ce ii însoțesc au vi
zitat Centrala științifică și de 
producție „Microprovod" din 
Chișinău, unde se fabrică apa
ratură electronică.

înalții oaspeți români, însoțiți 
de I. I. Bodiul, membru al C.C. 
al P.C.U.S., 
C.C. al P.C.
dovenească, ___T____ ,
membru supleant al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al 
republicii, 
oficiale au 
la intrarea 
re de directorul
Evgheni Iakovlevici Leontovici, 
secretarul Comitetului de partid, 
Evgheni Panfilovici Buț, de nu
meroși specialiști și muncitori.

Se vizitează secția de montaj, 
unde inginerul șef Vladimir Mi- 
rosnicenko explică oaspeților 
români diferite faze ale proce
selor de producție a microcon- 
ductorilor, care își găsesc o largă 
aplicare in industria electro
tehnică.

într-una din halele întreprin
derii a avut loc un miting. To
varășul Nioolae Ceaușescu. îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți oaspeți sînt 
întîmpinați cu apluaze prelun
gite și aclamații de sutele de 
oameni, care flutură stegulețe 
roșii și tricolore. In sală se văd 
pancarte cu lozinci. Pe una 
dintre ele scrie ,,Să se întărească 
colaborarea dintre P.C.R. și 
P.C.U.S.".

Deschizînd mitingul, Evgheni 
Buț, secretarul Comitetului de 
partid al centralei, a exprimat 
satisfacția întregului colectiv de 
a avea ca oaspete pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. Vor
bitorul a urat poporului român 
succese continue pe calea tra
ducerii în viață a hotărîrilor 
.Congresului al XI-lea al P.C.R.

în cuvintul său, tînăra munci
toare fruntașă Tatiana Tara
senko a vorbit despre activita
tea cotidiană a colectivului în
care lucrează, despre preocupă
rile acestuia de a introduce în 
producție cele mai noi cuceriri. 
Ea a rugat pe înalții oaspeți să 
transmită poporului român u- 
rările de noi izbînzi pe calea 
construcției socialiste. „Vă do
rim — stimate tovarășe 
Ceaușescu și stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu — a spus 
ea — sănătate și mult suc
ces în munca dumneavoastră 

secretar al C.C. al Partidului 
Comunist din Republica Sovie
tică Socialistă Moldovenească, 
Kirill Fiodorovici Iliașenko. 
membru supleant al C.Q. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al R-S-S. 
Moldovenești, împreună cu 
soțiile, Ivan Trofimovici Guțu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C.L. 
din R.S.S. Moldovenească, pre

cipat la această conferință și do
resc să declar câ. intr-adevăr, ea 
a marcat un moment nou. de 
importantă istorică ia relațiile 
dintre partidele comuniste și 
muncitorești, afirmarea princi
piilor marxist-leniniste de ega
litate intre partide, creșterea ro
lului comuniștilor din Europa ca 
partide care iși asumă răspun
derea pentru făurirea socialis
mului in fiecare țară, corespun
zător condițiilor in care clasa 
muncitoare și popoarele respec
tive iși desfășoară activitatea, 
realizarea unei uniați noi. ba
zată pe egalitate in drepturi, 
pe solidaritatea internațională: 
(Aplauze puternice).

Ne bazăm pe succesele mărețe 
obținute de forțele anliimperia- 
liste, de popoarele de pretutin
deni, care au lichidat colonialis
mul. și-au luat soarta in pro
priile miini și sint hotărite să 

pentru progresul Romă rd ei so
cialiste". Totodată, vorbitoarea a 
inminat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu. ca o plăcută amintire 
a vizitei făcute in întreprindere, 
macheta unuia din produsele 
de înaltă tehnicitate realizate 
de colectivul centralei.

Directorul Evgheni Leonto
vici a mulțumit tovarăș-ilui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu pentru onoarea 
pe care au făcut-o colectivului 
centralei prin vizita efectuată 
aici. Vorbitorul și-a exprimat 
satisfacția pentru colaborarea 
dintre specialiștii sovietici și 
români în domeniul electroteh
nicii, mai ales al microconduc- 
torilor. manifestînd dorința ca 
aceasta să se dezvolte in con
tinuare.

A luat apoi cuvintul I. I. Bo
diul, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din R.S.S. Moldovenească:

Arătind că oamenii muncii 
din R.S.S. Moldovenească pri
mesc cu bucurie și- satisfacție 
vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu in R.S.S. Moldove
nească, tovarășul I.I. Bodiul a 
spus : „în aceasta noi vedem 
o manifestare a atenției dum
neavoastră față de R.S.S. Mol
dovenească, față de prietenia 
care se întărește mereu între 
poporul român și popoarele 
sovietice". „Dau o înaltă apre
ciere — a spus vorbitorul — 
prieteniei dintre popoarele 
noastre pe baza unor principii 
noi". „Noi, oamenii sovietici, ne 
bucurăm de succesele oamenilor 
muncii români în construcția 
socialismului ; noi studiem cu 
atenție succesele dumneavoas
tră și vă urăm o continuă pros
peritate, pace și fericire. (A- 
plauze puternice).

Activitatea popoarelor noas
tre este marcată de mărețele 
jaloane elaborate de Congresul 
al XI-lea aî P.C.R. și de Con
gresul al XXV-lea al P.C.U.S.

Prin realizarea progresului 
tehnico-economic, prin întreaga 
organizare a republicii - noas
tre. organele sovietice au luat 
măsuri pentru realizarea in 
practică a hotărîrilor Congre
sului al XXV-lea. Noi avem 
planuri personale și sarcini ale 
fiecărei republici și ale fiecărui 
om din republică.

Cu inima deschisă și cu su
fletul curat, noi, oamenii mun
cii din R.S.S. Moldovenească, 
sîntem gata să facem schimb 
de experiență cu poporul 
mân in domeniul industriei și 

cum și de alte persoane oficiale.
A fost, de asemenea, prezent 

tovarășul Gheorghe Badrus, 
ambasadorul Republicii Socialis
te România la Moscova, cu so
ția. La punctul de frontieră e- 
rau arborate drapelele de stat 
ale Republicii Socialiste Româ
nia. Uniunii Sovietice și R-S-S. 
Moldovenești. Pe un panou era 
înscrisă urarea : „Bine ați venit, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu 

puni capăt ca desâvirsire poli
ticii imperialiste și ratanialiste. 
să făurească o lume mai dreap
tă și mai buna, o nouă ordine 
economică internațională in care 
fiecare națiune să se poată dez
volta liberă, fără nici un ames
tec din afară: (Aplauze pu
ternice. prelungite).

Bazindu-ne pe aceste mărețe 
transformări revoluționare din 
lume, noi avem deplina convin
gere câ popoarele din imreagi 
lume, intr-o strinsă solidaritate, 
pot asigura pacea și seeuritalca 
internațională. Ele trebuie sâ-și 
întărească solidaritatea, sâ acțio
neze unite pentru a pune capăt 
eu drsăvirșire vechii politiei im
perialiste, pentru a asigura fân-
drepee pe ptaneta noastră.

fa acest spirit acționează și 
▼a acționa consecvent Partidul

♦
producției, in domeniul servi
ciilor pentru populație, m «1 
al pregătirii cadrelor, al știin
ței. in domeniul activității or
ganizațiilor de stat.

Schimburile reciproce de ex
periență, relațiile de bună ve
cinătate și prietenie siacerâ îm
bogățesc popoarele noastre, le 
înzecesc forțele, generează un 
măreț optimism și convingerea 
reușitei asupra perspectivelor 
de viață și de muncă. Pentru 
o asemenea prietenie, pentru 
dezvoltarea și îmbogățirea ei 
există toate posibilitățile". _

In continuare, vorbitorul a a- 
rătat : „Se întăresc și se dez
voltă puternic relațiile dintre 
partidele noastre, dintre po
poarele noastre. Contribuie in 
mod pozitiv la dezvoltarea re
lațiilor dintre țările noastre si 
situația internațională creată, 
mai ales datorită politicii iubi
toare de pace pe care o promo
vează partidele comuniste și 
țările socialiste. Marile succe
se economice și sociale ale țâ- 
ri’cr noastre, ale statelor socia
liste, cuceririle proletariatului 
din țările capitaliste in ceea ce 
privește securitatea statelor 
din Europa, conferința de la 
Berlin a partidelor comuniste 
și muncitorești. activitatea 
C.A.E.R. ca și alte acțiuni in
ternaționale ale statelor socia
liste au fost și sînt îndreptate 
spre întărirea păcii și priete
niei între popoare, ceea ee de-

La Expoziția realizărilor
economiei naționale

a R. S. S. Moldovenești

Vizita la Complexul agroindustrial
„Victoria"

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu și persoanele Ce ii 
însoțesc, au vizitat apoi Expozi
ția realizărilor economiei națio
nale a R.S.S. Moldovenești.

La intrarea in pavilion. înalții 
oaspeți români, însoțiți de I. I. 
Bodiul. K. F. Iliașcenko, îm
preună cu soțiile, sint salutați 
călduros de Galina Jitniuk. mi
nistrul industriei ușoare. Boris 
Terehov, ministrul prelucrării 
lemnului. Mihail Bureacenko, 
directorul expoziției și alte ofi
cialități.

Tinere îmbrăcate în pitorești 
costume populare au oferit înal- 
ților oaspeți români frumoase 
buchete de flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
însoțiți de conducătorii de 
partid și de stat ai Republicii 
Sovietice Socialiste Moldove
nești iau loc in mașini indrep- 
tindu-se spre Chișinău.

Comunist Român pentru dezvol
tarea relațiilor sale cu Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice, 
cu celelalte partide comuniste 
și muncitorești, cu toate forțele 
za ti imperialiste de pretutindeni. 
Vă pot spune câ. ia ce ne pri
vește, avem deplina convingere 
și încredere că. in ciuda greu
tăților. a forțelor reacționare 
care mai există in lume, trium
ful socialismului și păcii sint 
inevitabile. (Aplauze puternice).

Aș dori, in in chei ere, să ex
prim incâ o dată bucuria pen
tru intilnirea eu dumneavoastră, 
rimate tovarășe Bodiul, și cu 

ceilalți tovarăși din conducerea 
republicii, eu colectivul dum
neavoastră de muncitori, ingi
neri și tehnicieni, să vă mulțu
mesc pentru această amintire 
plăcută pe care ne-ați dat-o și 
sâ vi cm noi și noi succese, 
■raită fericire, muia sănătate: 

z_t:."..... prjlur.gTTC).

♦
terramă procesul destinderii in
ternaționale. Toate acestea e- 
xrreitâ o influență uriașă in 
viața inii«■ ițiraili — și prin
cipalul constă in solidaritatea 
țârilor socialiste, in succesele 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale-.

Subk.-.md câ relațiile dintre 
P-CJL și P.C.U-S. contribuie la 
măreața muză a păcii și soli
darității in lume, la afirmarea 
idealurilor comuni?:©. vorbito
rul a spus, in încheiere :

..în ajunul marii sărbători 
naționale a poporului român — 
23 August — transmitem po
porului român felicitările noas
tre călduroase și cele mai bune 
urări in viață și in muncă ! 
(Aplauze puternice).

Urăm secretarului general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România. și soției sale 
precum și persoanelor care ii 
însoțesc, muia sănătate, o șe
dere plăcută in țara noastră, 
urtilniri rodnice și. din nou 
muia sănătate (Aplauze în
delungate).

Primit cu aplauz? îndelungate 
a luat cuvintul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

La încheierea mitingului, toți 
cei prezenți in sală aclamă cu 
căldură pe oaspeții români, ova
ționează pentru prietenia si so
lidaritatea dintre P.C.R. și 
P.C.US. dintre poporul român 
și popoarele sovietice.

Oaspeților le sint prezentate 
standuri ce ilustrează dezvolta
rea industriei ușoare și alimen
tare. de prelucrare a lemnului 
a serviciilor pentru populație.

La încheierea vizitei, to
varășul Nicolae Ceaușescu. a 
exprimat aprecieri pentru mo
dul in care expoziția reflectă 
dezvoltarea economico-socială a 
republicii și a urat oamenilor 
muncii din R.S.S. Moldovenească 
noi succese pe calea dezvoltării 
industriei și agriculturii, a în
tregii economii naționale.

Înalții oaspeți la Expoziția realizărilor economiei naționale a R.S.S. Moldovenești

Dineu oferit în cinstea
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu

Luni seara. Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist din 
R.S.S. Moldovenească și Prezi
diul Sovietului Suprem al R.S.S. 
Moldovenești au oferit un dineu 
in cinstea tovarășului Nicolae 
Ceaușeșcu, secretar general al 
P.C.R.. președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovară
șei Elena Ceaușescu.

La dineu au participat tova
rășii Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Nicu Ceaușescu, mem
bru al Biroului C.C. al U.T.C., 
Gh. Badrus, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România în 
U.R.S.S., precum și alte per
soane oficiale.

Din partea sovietică au par
ticipat I. I. Bodiul. prim-secre
tar al C.C. al P.C. din R.S.S. 
Moldovenească, K. I. Iliascen
ko. președintele Prezidiului So
vietului Suprem al R.S.S. Mol
dovenești. G. I. Eremei. prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.S.S. Moldovenești, 
alți conducători de partid și de 
stat.

In timpul dineului, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă

In drum spre Chișinău, co
loana oficială se oprește 
La complexul agroindus- 
:riaJ viticol ..Victoria" din ra
ionul Kotovski, unde oaspeții 
români fac o scurtă vizită. Aici 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
Tovarășa Elena Ceaușescu sînt 
intimpinați de Aba Iacovlevici 
Boheberg. directorul complexu
lui. de Vitali Ivanovici Glebov, 
prim-secretar al Comitetului de 
partid raional. Nikolai Nikolae- 
vici Lukianov. președintele cen
tralei unionale „Moldvinprom", 
Grigori Ivanovici Mustață, se
cretarul Comitetului de partid 

cordială, de caldă prietenie to
vărășească. tovarășii I. I. Bo
diul și Nicolae Ceaușescu au 
rostit scurte toasturi.

„Nutrim profunde sentimente 
de prietenie — a spus, în toas-- 
tul său, tovarășul I. I. Bodiul — 
față de poporul român și avem 
dorința puternică de a extinde 
și adinei continuu legăturile 
noastre de prietenie. Dorim ca 
aceste legături să se dezvolte și 
să înflorească".

„Sînt convins — a spus vorbi
torul — că întîlnirea noastră de 
astăzi constituie un bun început 
în continuarea prieteniei noastre 
mari și trainice.

încă o dată vă urăm, iubite 
tovarășe Ceaușescu, o ședere 
plăcută în țara noastră. Puteți 
fi convins că oriunde veți mer
ge în Uniunea Sovietică poporul 
nostru vă va primi peste tot cu 
sufletul deschis. Din toată ini
ma vă dorim sănătate, iar po
porului român, prosperitate.

Cuvintarea dumneavoastră în 
fața muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor a fost remarcabilă- 
Vă sîntem recunoscători pentru 
cuvintele cordiale, călduroase pe 
care le-ați rostit la adresa po

al complexului, precum și de un 
mare număr de muncitori, spe
cialiști și cadre de conducere 
care le fac o călduroasă pri
mire. In birourile conducerii, în 
fața unor grafice și panouri sînt 
înfățișate activitatea desfășu
rată in cadrul complexului, 
principalele realizări și preocu
pări ale colectivului de aici.

Complexul, care ocupă o su
prafață de peste 20 000 hectare, 
este specializat în producția de 
struguri și vinuri de masă.

Gazdele oferă oaspeților ex
plicații ample despre profilul și 

porului nostru. Nutrim aceleași 
sentimente sincere de prietenie 
și solidaritate față de poporul 
român"..

în încheiere, tovarășul I. I. 
Bodiul a- -spus:

„Vă urăm multă sănătate, fe
ricii personală, mulți ani de 
activitate rodnică pentru întări
rea prieteniei dintre popoarele, 
statele și partidele noastre.

încă o dată mulți ani cu să
nătate, în fruntea P.C.R. și a 
României frățești!“

In toastul său, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a exprimat 
călduroase mulțumiri pentru 
ospitalitatea și primirea deose
bită de care s-a bucurat pe pă- 
mîntul Republicii Sovietice 
Socialiste Moldovenești. „Dorim 
— a spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — să dezvoltăm larg 
relațiile dintre România și 
Uniunea Sovietică și, în acest 
cadru, cu R.S.S. Moldovenească. 
Dezvoltarea, în viitor, a acestor 
relații dintre partidele și po
poarele noastre va fi în inte
resul celor două țări, în interesul 
P.C.R. și P.C.U.S., precum și în 
interesul cauzei generale a so

structura complexelor agroin
dustriale din raion și republică, 
despre organizarea procesului de 
producție, programul de dezvol
tare în perspectivă al acestora.

în încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu apreciază 
realizările obținute de colecti
vul complexului și urează suc
cese tot mai mari jn activitatea 
viitoare.

Coloana de mașini se îndreap
tă apoi spre Chișinău. Pe traseu 
și pe străzile capitalei R.S.S. 
Moldovenești un mare număr de 
cetățeni îi salută pe oaspeți. 

cialismului, păcii și progresului 
în întreaga lume".

în continuare tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat:

„Sîntem la începutul călătoriei 
noastre de odihnă în Uniunea 
Sovietică. în programul vizitei 
noastre sînt multe de văzut. în 
orice caz doresc să vă spun că 
ne-am simțit deosebit de bine 
în Moldova sovietică.

Doresc să vă exprim încă o 
dată cele mai bune urări de 
bunăstare, de prosperitate, de 
realizare a tuturor dorințelor pe 
care le aveți și pe care le are 
poporul din republica dumnea
voastră. Totodată, doresc să urez 
tuturor popoarelor Uniunii Sovie
tice succese tot mai mari pe 
calea făuririi societății comu
niste.

Ridic paharul în sănătatea 
secretarului general al C.C. al 
P.C.U.S., tovarășul Brejnev;

în sănătatea dumneavoastră, 
tovarășe Bodiul, în sănătatea 
tuturor celor de față!"

★

în cursul dineului a fost pre
zentat un frumos program de 
cîntece populare.

SCHIMB DE OPINII 
PRIVIND ACTIVITATEA 

ORGANIZAȚIILOR 
DE TINEREI

Tovarășul Nicu Ceaușescu, 
membru al Biroului C.C. al 
Uniunii Tineretului Comunist, a 
avut luni după-amiază o întîl- 
njre cu tovarășul Ivan Trofimo
vici Guțu. prim-secretar al C.C. 
al Comsomolului din R.S.S. 
Moldovenească.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de opinii în legătură cu 
activitatea organizațiilor revolu
ționare de tineret din Republica 
Socialistă România și Uniunea 
Sovietică pentru educarea co
munistă a tinerilor, pentru for
marea lor ca făuritori conștienți 
ai socialismului și comunismului.

Hala mecano-sudură, nou obiectiv intrat recent in funcțiune la 
întreprinderea mecano-navală — Constanța 

Fotografia : VASILE RANGA

Soluții tehnice 
pentru creșterea 
randamentului 

agregatelor
SIDERURGIȘTII REȘITENI. 

care au inițiat noi acțiuni teh
nice pentru mărirea cantității 
de metal obținută dintr-o tonă 
de oțel, au pășit în cea de-a 
8-a lună a anului, cu un spor 
de producție de peste 66 000 
tone produse. în acest fel, com
binatul din Reșița a livrat in 
plus economiei naționale impor
tante cantități de fontă, oțel. 
laminat© și alte produse side
rurgice, obținute in cea mai 
mare parte prin utilizarea cu 
randament mărit a capacității 
agregatelor. Producția siderur
gică. realizată de la începutul 
anului și pină acum, peste sar
cina planificată, consemnează 
îndeplinirea înainte de ter
men a angajamentelor luate in 
cinstea marii sărbători de la 23 
August.

Aplicind 
cele mai moderne 
metode de lucru

GOSPODĂRIREA JUDICI- 
OASĂ a materiilor prime și 
auxiliare, a energiei electrice și 
combustibililor constituie una 
dintre ‘ preocupările de bază ale 
oamenilor muncii din industria 

județului Brașov. Aplicind cele 
mai modeme metode de lucru 
și inițiative valoroase cum sint 
„Contul colector de economii al 
grupei sindicale" și ..Micronul, 
gramul, secunda în slujba efi
cienței", menite să elinjine ri
sipa de materiale, ei au reușit 
să economisească în primele 7 
luni, mai mult de 20 000 tone 
combustibil convențional, aproa-

INIȚIATIVA CREATOARE 
ÎN ACȚIUNE

File din raportul muncitoresc la zi și citeva explicații privind drumul spre performanță

pe 20 000 kW energie electrică, 
aproape 1 000 mc materiale lem
noase și altele. Mai mult de 
cină ani poate funcționa între
prinderea de stofe fine din 
Brașov cu energia electrică e- 
conomisită în acest an de co
lectivele de muncă ale unități
lor industriale și eco 
nomice din județul Brașov 
Acest succes înregistrat în între
cerea desfășurată in cinstea zi
lei de 23 August este atribuit 

aplicării programului complex 
de măsuri care prevede optimi
zarea producției, folosirea teh
nologiilor modeme in scopul eli
minării pierderilor de materiale, 
înlocuirea unor utilaje și agre
gate vechi, generalizarea unor 
inițiative valoroase în planul ob
ținerii unei creșteri însemnate 
a eficienței economice.

Exploatarea rațională 
a parcului de mașini
PRINTR-O MAI BUNA OR

GANIZARE A MUNCII, exploa- 
.area rațională și eficientă £ 
parcului de mașini, asigurarea 
unor reparații și revizii tehnice 
de' calitate, colectivul de muncă 
al întreprinderii de transporturi 
auto Oradea a înregistrat in 
contul de economii, în cele șap

te luni ale anului. 300 tone ben
zină. 38 tone motorină și 70 tone 
uleiuri diferite.

O largă mișcare 
de inovații 

și raționalizări
INIȚIATIVA „La fiecare loc 

de muncă sâ se realizeze un stu

diu tehnico-economic privind 
valorificarea posibilităților de 
creștere a eficienței productive" 
lansată de curind in rindul 
muncitorilor și specialiștilor Uzi
nei de preparare a minereuri
lor din Baia Sprie a declanșat 
o largă mișcare de inovații și 
raționalizări. în urma căreia a 
crescut productivitatea muncii și 
s-au redus cheltuielile materia

le de producție. Așa, de pildă, 
benzile transportoare înguste de 
tip vechi au fost înlocuite, re- 
zultînd o economie de benzi de 
cauciuc în valoare de 30 000 lei, 
în timp ce capacitatea noilor 
benzi a crescut de la 60 tone, 
pe schimb, la 130 tone. A fost 
modernizat, de asemenea, între
gul flux de sfărîmare a mine
reului. ceea ce asigură o econo
mie de peste 300 000 lei. Este 

demn de remarcat faptul că toa
te raționalizările și moderniză
rile sînt efectuate „din mers", 
fără întreruperea vreunui flux 
productiv. Bilanțul eficienței ce
lor două luni, de cînd a fost de
clanșată această inițiativă, mai 
consemnează economisirea a 
importante cantități de energie 
electrică, blindaje, table de me
tal, precum și alte materiale.

Prin creșterea 
productivității muncii

APROAPE 50 DE UNITĂȚI 
economice din industria județe
lor Prahova, Dîmbovița și Bu
zău au anunțat, pînă la această 
dată, onorarea angajamentelor 
asumate pe întreg anul 1976. Si
tuațiile statistice arată că spo
rul producției industriale obți
nut aproape în totalitate pe baza 
creșterii productivității muncii, 
cu care aceste colective frunta
șe au intrat în luna sărbătorii 
de la 23 August se ridică la 
peste o jumătate miliard lei.

Materiile prime 
valorificate superior

COLECTIVELE UNITĂȚILOR 
INDUSTRIALE ale județului 
Suceava au intrat în cea de-a 
opta lună a anului cu un spor 
de producție de peste 200 mili
oane lei.

La obținerea acestui notabil 
succes importante contribuții 
și-au adus colectivele de fores
tieri, mineri și constructori de 
mașini. Prin utilizarea raționa
lă a capacităților din dotare și 
a resurselor de materii prime, 
au fost date în plus, față de 
sarcinile de plan, peste 21000 
tone minereu de mangan, 29 000 
metri cubi lemn pentru celulo
ză, mașini-unelte și utilaje în 
valoare de circa 20 milioane lei.
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REVISTA REVISTELOR ȘCOLARE
33 la sută (o trei

me nu-i puțin !) din
tre cei 312 elevi 
testați foarte inspi
rat de redacția re
vistei „Lumină în 
retortă" a Liceului 
sanitar din Galați, 53 
la sută susțin că 
nu-i greu să fii au
torul unui articol, 56 
la sută susțin con
trariul — și-i cred. 
Din experiența pro
prie, știu-cit de greu 
este să convingi un 
tinăr să scrie ceva, 
cind el nu are aple
care spre scris. I- 
deea că nu e om să 
nu fi scris o poezie 
e o idee frumoasă, 
de tangou frumos. 
Merită s-o fredonăm 
dar ea nu e 99 la 
sută adevărată. Sini 
numeroși cei care nu 
au scris poezii, la fel 
de mulți cei care re
fuză să pună mina pe 
toc „să conceapă" 
un articol, fiindcă 
n-au talent, n-au 
timp, n-au idei. Am 
fost responsabil cu, 
gazeta de perete, am 
fost corespondent de 
unitate militară, cu
nosc subiectul, m-am 
lovit foarte des de 
acești 56 la sută... 
Firește, a-i sili e i- 
nutil. Dar a-i ispiti 
merită mereu încer
cat, fiindcă de multe 
ori convingindu-î 
să-și înfringă timi
ditatea, să renunțe 
la prejudecata „in
competenței" (de 
multe ori alibi al le
nei) ai satisfacția 
de a înregistra măr
turii surprinzătoare, 
unice, cu mult su
perioare celor scrise 
cursiv, ușor, dintr-o 
răsuflare, de cei 33 
la sută.
este ce l 
scrie, 
demni 
mari, 
grandilocvente, 
idei prea 
riști să-i 
mai rău și rezistența 
lor devine și mei 
justificată: de ce ar 
scrie despre lucruri, 
fapte și idei care nu 
le spun prea multe, 
le simt strains ? 
Doar ca să-și vadă 
numele In revistă I 
Timiditatea se refu
giază fn modestii- 
De obicei — e sim
plu ea oul Iui Co- 
lumb și la nivelul 
unei reviste mici ți 
în marea artă — 0- 
mul găsește ușor in- • 
troducerea, mijlocul 
și chiar încheierea 
dacă-l îndemni să 
scrie despre ce a 
trăit el, ai lui, clasa 
lui, casa lui. E ca
lea cea mai simplă 
ca din cei 56 la sută 
să dezerteze nu pu
țini în categoria ce
lor 33 la sută.

Am impresia că a- 
ceste idei de bun 
simț nu s-au impus 
definitiv in concep
ția colegiilor de re
dacție ale revistelor 
noastre școlare. Ast
fel iiu 'se explică de 
ce în mai toate a- 
ceste reviste — chiar 
și in cele mai bune —* 
viața liceului și a e- 
levilor, viața de zi cu 
zi, viața cotidi
ană, măruntă 
(in aparență, fiindcă 
din ce-i „mărunt" se 
înalță monumenta
lul...) realistă, cu 
problemele ei tot
deauna importante, 
nu-și găsește expre
sia cea mai fierbin
te, nici spațiul cel 
mai adecvat, nici 
măcar o rubrică me
morabilă. Se acordă 
pagini multe unor 
comunicări științifi
ce interesante, unor 
articole de sinteză, 
am citit un studiu

cațiile de strictă spe
cialitate și comuni
cări științifice. Pro
babil că 
se pare mai 
gios și mai 
un articol __ ,__
,;Calea lactee" (ur
mat de unul despre 
dinosauri) decit o 
modestă și „cenușie" 
analiză la obiect, să 
zicem despre viața 
internatului sau re
lația „invățămint- 
producție". E o veche 
prejudecată că ceea 
ce ține de Calea lac
tee e mai interesant 
decit o cantină. Re
vistele școlare n-ar 
trebui, insă, să pro
moveze o asemenea 
prejudecată — ar 
trebui să meargă 
împotriva ei — con
știente că a distruge 
o prejudecată e mai 
greu decit a desface 
un atom — armoni- 
zînd ideile despre 
dinosauri și stele cu

multora li 
presti- 
serios 

despre

în legătură cu 
„Calea lactee"...

de Radu Cosașu

devine o 
plicticoasă 

netrăite, 
e netrăit 

Limba- 
teoreti- 

tran

Problema 
le propui -ă 
Dacă li In
ia subiecte 

complicat*, 
la 

generale 
sperii și

despre dinosauri 
(..Zori senine" — 
Bistrița), „Revista 
noastră" din Foc
șani cu atitea me
rite 'ăudabile are o 
abundență de ru
brici prestigioase și 
rafinate, ei bine, ru
brica modestă a
„Cronicii liceului" e 
undeva înghesuită 
între „Cartea rară" 
și „G. Călinescu, bi
bliotecar la . 
statului", ca 
mai vorbim 
tul că ea e 
ti cu un 1 
Care frizează 
gramele 
tendință 
face ca „greul" 
vistei să cadă 
articole impunătoa
re, teorettzante la 
maximum (firește, 
niciodată lipsite de 
interes...) neglijîn- 
du-se sau chiar ig- 
norindu-se viața, 
gînd un le, frămintă- 
rile reale ale celor 
care se pot avinta 
tp"e .focarele ima
ginare ale cronice
lor cu centru"... A- 
pare astfel o imagi
ne unilaterală a vie
ții liceului, revis
tele „trag" * fie spre 
„magazinul cultural" 
(eu cronici de tele
viziune iarăși in
teresante — vezi 
„Mugurii" Liceului 
„Saguna" din Bra
șov) fie spre publi-

Arhivele 
să nu 
de fap- 
redacta- 
laconism 
l tele- 

sterpe. O 
evidentă 

re- 
pe

ajungind 
și la 
și pro- 
Toate 
scrise

Liceului

in 
de la 

din 
nu și

viața pe pămint a ci
titorilor lor. Dar mai 
apare și un alt fe
nomen : Dintre su
te de catarge" de la 
Slatina — revistă 
mereu de referință 
— se ocupă și de 
„învățămtnt-produc- 
ție", și de ..educarea 
prin muncă" si de 
„însușirea științelor 
sociale",
foarte frumos 
„Elevii interni 
blemele lot", 
articolele sint 
de elevi ai
„Ion Minulescu" din 
Slatina. Ele sint scri
se insă astfel că ar 
„merge" la fel 'de 
bine și in „Mugurii" 
Brașovului și 
„Glnd înaripat" 
„Ion Neculce" 
București, dacă
la „Lumina in retor
tă" ! Toți semnatarii 
dintre „Sutele 
catarge" plutesc 
oceanul marilor 
neraliUți, nici 
dintre ideile 
pe care le pun cap 
la cap par a nu-i fi 
„atins” vreodată, 
nici una dintre pro
blemele acestea gre
le și complicate nu 
par a se fi intilnit 
vreodată cu viața lor 
de zi cu zi. Din 
această lipsă de con
tact cu „mica lor 
lume", realitatea a- 
cestor idei generale 
tși pierde mult

de 
pe 

ge- 
una 

juste

bogăție și 
înșiruire 
de idei 
Dar tot ce 
e nefiresc, 
jul acesta 
zant la culme . _ . 
sfarmă pe acești ti
neri în difuzoare. 
Personalitatea lor — 
in revista care ar 
trebui să le cultive 
tocmai personalita
tea ! — „sună" a
gol. departe de orice 
naturalețe. La celă
lalt pol al acestei 
depersonalizări, a- 
vem genul care sw- 
nă așa : „Mirabile
visu ! Imaginea pi
torească a noului în 
care plutește totuși 
un parfum arhaic, 
simbol magic al u- 
nor epoci legendare. 
Căci atunci cind ne
am intilnit cu soa
rele pe creasta dimi
neții și ne-am scăl
dat privirile in inti
mitatea tulburătoa
re a cerului, 
ne-a adus in 
muzicalitatea 
comă a unor 
străbune cu 1 
mari, calfe și 
dart" . Despre
Eoate fi vorba aici ? 

a ce se potrivește 
acest final pompos și 

muzical peste poate ? 
La un articol despre 
..Activitatea tehnico- 
productivă în li
ceul nostru" ! („Gînd 
înaripat" — Liceul 
„Ion Neculce" din 
București).

Nu voi ascunde 
— riscînd a șoca, 
probabil, multe cole
gii de redacție — 
că am preferat tu
turor aceste .feno
mene" de elefantia
zis a generalităților 
și a muzicalității, ru
brica bogată de „sec
vențe școlare" a 
„Flăcării" celor de 
la Liceul din Mi- 
zil, patru pagini de 
note și foto despre 
viața din liceu, scri
se precis și concis, 
fără literatură, co
respondențe „la lo
cul lor" care cuprind 
fapte, gesturi, idei, 
inițiative, tntr-un 
ritm trepidant, mon- 
tind imperativ „re
organizare a cercului 
foto" lingă o admira
bilă notă, melanco
lică înșiruire a pro
fesorilor plecați In 
acest an la alte 
școli, cărora un elev 
din anul IV „le 
aduce

vîntul 
inimă 
mol- 

balade 
meșteri 
I zi

ce

IV ., 
omagiu'

In rubrica
20 iulie, a 

revistelor

N.A. : 
de marți 
„Revistei 
țcolare" citiți corect:
In fond, cea mai bi
nevenită și mai cap
tivantă dintre anche
tele revistei „Dintre 
sute de catarge" a 
Liceului „Ion Minu
lescu" din Slatina...

CONSERVATORUL DE MUZICA „GEORGE ENESCU" IAȘI 
anunță 

scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice :

— CATEDRA I. Pedagogie și Compoziție muzicală — Muzi
cologie.

— Lector ; disciplinele forme muzicale, elemente de contra
punct. citire de partituri, curs de analiză muzicală, poziția stat 
funcțiuni hr. 18.

- CATEDRA A II-A. Pian și Canto.
— Lector ; disciplinele Acompaniament, instrument la alegere 

pian și pian complementar, poziția stat funcțiuni nr. 11.
— Asistent ; disciplinele Pian principal, acompaniament, pian 

complementar, poziția stat funcțiuni nr. 13.
Candidații la concurs vor depune la secretariatul rectoratului 

Conservatorului din Iași, strada Cuza Vodă nr. 29, cererea de 
înscriere. împreună cu actele prevăzute de Legea nr. 6. privind 
Statutul personalului didactic din R.S.R.. publicat în Buletinul 
Oficial partea I, nr. 33. din 15 martie 1969 și de Instrucțiunile 
Ministerului Educației și învățămintului nr. 84539/1969.

Termenul de depunere a actelor este de 15 zile pentru poetu- 
rile de asistent și de 30 zile pentru posturile de lector, de la 
data publicării acestui anunț in Buletinul Oficial.

Concursul va avea loc la Conservatorul de muzică „G. Enescu" 
din Iași. în termen de 3 luni pentru posturile de lector si de 15 
Zile pentru posturile de asistent, de la expirarea termenului de 
înscriere.

Informații suplimentare privind condițiile de înscriere la con
curs se pot obține la secretariatul rectoratului Conservatorului 
de muzică Iași, telefon 1 12 37.

Produsele realizate de tinărul rectificator loan Bobeș de la* în
treprinderea Electro-Timiș din municipiul Timișoara sint into- 
deauna de cea mai bună calitate. Succesul acesta este datorat in 
primul rind atenției cu care urmărește instalațiile in timpul 

funcționării.
Foto : O. PLEC AN

CULTUnA
Gesturi de dragoste

Să uităm pentru o zi de 
Montreal și de nopțile mirifice 
ale Jocurilor Olimpice — nu 
înainte de â observa că. pentru 
noi, telespectatorii din Româ
nia, a fost Olimpiada nopților 
— și să ne amintim că mai 
există și alte locuri pe lume, la 
fel de importante.

De pildă, Bucureștiul.
Emisiunea lui Dan Ciachir și 

a lui Dumitru Cacoveanu des
pre Bucureștiul nostru, așa cum 
l-a văzut G. Călinescu, mi s-a 
părut d^ o rară discreție și 
eleganță. Cînd e vorba despre 
o ființă pe care o iubești, pu
doarea 
calitate de primă 
iar cei doi realizatori 
cunoscători, după cit se pare, 
ai operei marelui cărturar și ai 
orașului de care se leagă ultima 
parte a vieții sale — s-au îent 
Să facă paradă de observații sa
vante. Nu există incă filmul de 
excepție pe care-1 merită Bucu
reștiul și ne bucurăm de orice 
floare care ’ vestește posibila 
primăvară. Poate că filmul mult 
așteptat ar trebui să înceapă cu 
imaginea gesturilor pe care le-a 
făcut acum câteva ceasuri, in 
zori, pavatorul de pe strada 
mea. El a răsturnat smoala to
pită peste taluz și a început — 
stînd în genunchi — s-o nete-

zească atent, cu o bucată de 
lemn. Apoi, cind asfaltul a de
venit neted, s-a ridicat în pi
cioare. l-a examinat din ocni 
și — pentru ca să fie sigur că 
nici o denivelare nu strică ar
monia — s-a aplecat și și-a 
trecut palma răbdător de-a lun
gul pavajului cald. Nu-mi ima
ginasem pînă în clipa aceea că 
un om poate mingiia un oraș.

CRONICA T;V.
sentimentelor devine o 

importanță, 
buni

de Florin Mugur

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

„Proprietari*
ai copiilor lor

Fldrica Pleșa s-a căsătorit în 
urmă cu trei ani, are un copil 
și așteaptă încă unul. E munci
toare la întreprinderea de an
velope „Victoria" Florești. La 
aceste clteva date biografice fi
rești și liniștitoare, dincolo de 
care sîntem tentați să întreve
dem 0 fericire simplă, adevăra
tă, trainică, se adaugă insă un 
„amănunt" care răstoarnă to
tul : tînăra și-a abandonat noua 
familie și a revenit in casa pă
rinților.

Soțul ei, Zaharia Pleșa, care 
ne-a adus la cunoștință situația 
și ne-a cerut ajutorul, locuieș
te peste drum, intr-un aparta
ment rămas acum pustiu. Deși 
la doi pași de femeia* cu care 
credea odată că va trăi întrea
ga viață, împărțind bucuriile și 
necazurile, el n-o mai intilncș- 
te decit intimplător, iar pe co
pil îl poate1 vedea doar preva- 
lîndu-se de o hotărîre judecă
torească și în prezența marto
rilor.

împreună cu locțiitorul se
cretarului Comitetului de partid 
comunal din Filipeștii de Pă
dure — Constantin Smărăndoiu, 
care i-a fost profesor Floricăi 
Pleșa și o știa ca pe o elevă 
„sfioasă și la locul ei" — i-*am 
făcut tinerei o vizită. Am găsi
t-o cu copilul in brațe, asistată 
de mama ei, Anica Ciocan, nu 
numai in calitate de expertă în 
creșterea sugarilor, ci și in a- 
ceea de... avocat. Așa se face 
că fiecare explicație pe care
mi-o dădea interlocutoarea mea 
era reluată, amplificată și, 
ventual, contestată de „stăpina 
casei". Uneori, cind ii adresam 
Floricăi Pleșa o întrebare mai

e-

„grea", o surprindeam chiar *-n- 
torcind privirea spre această 
mamă energică și voluntară 
care nu pierdea prilejul să se 
amestece și, desigur, să dea ver
dicte drpstice in privința com
portării ginerelui ei.

Aș fi putut, fără îndoială, să 
o invit pe Florica Pleșa la o 
discuție liberă, in afara peri
metrului atit de bine suprave
gheat al casei părintești, dar 
tocmai această imixtiune auto
ritară a mamei sale mi se pă
rea mai elocventă decit orice 
altă mărturisire. Nu de altceva 
se plingea Zaharia Pleșa cind 
arăta că, după obținerea unui 
apartament separat, „mama fe
tei nu voia să le dea copilul, 
actul de naștere al copilului și 
certificatul de căsătorie", că il 
amenința că „o să-și mărite fa
ta cu un inginer" (adică mai a- 
vantajos, fiindcă el e „doar" 
muncitor), că a instigat-o pe 
tinără în repetate rinduri împo
triva lui.

In ceea ce privește faptele 
propriu-zise (nu procesele de 
intenții și generalizările răuvo
itoare) de care e acuzat Zaha
ria Pleșa, ele sint de-a dreptul 
rizibile : că odată a dat scru
mul de țigară pe covor, că a 
spart niște pahare, că a avut 
o criză de gelozie, că păstrează 
printre amintirile sale fotogra
fiile unor fete etc., etc. Există 
și o acuzație serioasă, care se 
referă insă la părinții tinăru- 
lui: în perioada cind el iși sa
tisfăcea stagiul militar, ei au 
încercat să-și determine nora 
să renunțe la sarcină. Iar acum, 
drept replică, mama ei se opu-

a

I

celui

că legea 
„pla- 

moral
cu 
in 
a- 
de 
lor

ne aducerii la viață 
de-al doilea copil.

In afară de faptul 
face irealizabile asemenea 
nuri", nici un principiu
nu poate da părinților celor doi 
tineri dreptul de a interveni 
atîta ușurință iresponsabilă 
viața lor. Cu o mentalitate 
parținind altor vremuri, 
„proprietari" ai propriilor
copii, ei încearcă să le decidă 
Viitorul în funcție de capricii 
și ambiții de moment, regretind. 
fiecare in parte, „partida" fă
cută și sperind să găsească alta 
mai convenabilă. Convenabilă, 
din punctul lor de vedere.

Zaharia Pleșa a încercat la 
un moment dat să-și pună capăt 
zilelor. A fost salvat in ultima 
clipă de primarul comunei. Flo
rica Pleșa, prizoniera inflexibi
lei autorități materne, stă în 
casă, cu copilul in brațe, Și 
plinge, încercînd să creadă că, 
intr-adevăr, soțul ei e de nesu
portat. Iar, în timpul acesta, pă
rinții lor au conștiința împăca
tă, convinși că au reușit să le 
salveze „fericirea".

Adevărata fericire nu poate 
fi însă oferită cu fbrța. împo
triva celor mai îndreptățite as
pirații. Este lucrul pe care tre
buie să-l înțeleagă nu numai 
părinții celor doi tineri, dar și 
tinerii înșiși, care, intr-o măsu- 
să sau alta, s-au dovedit influ- 
ențabili și ezitanți.

ALEX. ȘTEFĂNESCU

FACULTATEA DE MUZICA

Litoralul la timpul prezent VASILE RANGA

Să uităm pentru o zi de 
Montreal și de nopțile sale mi
rifice și să ne gîndim la Munții 
Orăștiei. Cei peste treizeci ae 
mii de oameni din părțile lo
cului care au asistat la Intilni- 
rea tineretului cu istoria (or
ganizată în colaborare de ziarul 
nostru. de revista Luceafărul, 
de redacția pentru tineret a 
Televiziunii române și de Co
mitetul județean Hunedoara al 
U.T.C.), cei peste treizeci ae 
mii de inși care au venit să 
asculte poezie și muzică bună 
în cadrul acestei serbări, ră
cind parte din ciclul La trecu- 
tu-ți mare, mare viitor, au trăit 
clipe de adincă emoție. Emi
siunea Club T (redactor : Oc
tavian Greavu) a impresionat, 
cred eu. nu numai prin imagi
nile celor care au vorbit, au 
cântat, au spus versuri, ci și 
prin imaginile, luate din cele 
mai diferite unghiuri, ale 
publicului. Un public de oameni 
tineri, atent, extrem de recep
tiv. vibrînd în momentele grave, 
destins și amuzat atunci cind 
asculta cînteceie tarafului, un 
public liber, compus din oameni 
care se mișcau și simțeau în de
plină libertate. Deosebit de vi
brante mi s-au părut cuvintele 
rostite la serbare de istoricul Ha
drian Daicoviciu. cuvinte de o 
mare forță sintetizatoare : „In 
asemenea clipe și pe asemenea

meleaguri se cuvine ca noi. cei 
de azi. să ne aplecăm cu pietate 
asupra trecutului. Să ne îndrep
tăm gîndul asupra a ceea ce stră
moșii noștri au făurit. Să ne 
îndreptăm gîndul asupra a 
ceea ce strămoșii noștri ne-au 
lăsat. Pentru că, dincolo de 
ruinele impunătoare ale cetă
ților din Munții Orăștiei, din
colo de vestigiile enigmaticelor 
sanctuare de la Grădiștea 
Muiicelului, dincolo de toate 
mărturiile care vorbesc de exis
tența acum peste două mii de 
ani. aici, a unei civilizații îna
intate. poate cea mai înaintată 
din afara lumii clasice greco- 
romane din toată Europa, exis
tă ceva mai prețios, ceva mai 
durabil, lăsat de strămoși. Sint 
ideile și crezurile pentru care 
ei au luptat. (...) Sînt cele două 
idei prețioase pe care istoria 
strămoșilor daci ni le-a lăsat : 
ide ea de unitate, ideea de in
dependență. Pentru asemenea 
idei sîntem gata să luptăm și 
noi".

în slujba unor idei de o înaltă 
noblețe, a unor „asemenea 
idei". au răsunat a.tît cînteceie. 
cit și versurile rostite de poeți. 
Au recitat : Mircea Florin San
dru (..Din veac în veac 
se-aude-n lume păstorul dac 
latinizînd / Suflind sămînță de 
cuvinte peste cimpie. să ră- 
mînă / Din veac în veac cultura 
noastră trece prin lume lumi- 
nînd / Chiar dac-a fost cindva 
purtată prin cărți ascunse m 
samare"). Liliana Ursu („Cînd 
țara e cuvînt de dor. de pace 
si iubire / Noi sîntem jurămîn- 
tul de eredință“). precum Si 
Dan Verona, — autor al unui 
frumos poem despre patrie : 
„Ea e așa cum este și cum a 
fost orieînd. / Nu-i amforă cu 
miere anume de vînzare. / Ea-i 
singură speranța de-a nu muri 
plîngînd, / De-a nu uita ca-n 
lume mai este totuși soare'*.

A fost una dintre cele mai 
frumoase emisiuni ale Clubului 
T, o sărbătoare a gîndurilor 
nobile. a dragostei pentru 
România de azi și pentru 
România de mîine.

între 15 august — 20 septembrie

A 7-a ediție a Tîrgului
de mostre de bunuri de consum

în perioada 15 august—20 sep
tembrie Capitala va găzdui cea 
de-a 7-a ediție a Tîrgului de 
mostre de bunuri de consum. 
Această manifestare economică 
va reflecta orientările imediate 
și de perspectivă în lumina 
..Programului privind producția 
și desfacerea către populație a 
bunurilor de consum în perioada 
1976—1980“, fiind puternic mar
cată de promovarea progresului 
tehnic in industria producă
toare de bunuri de consum. Cu 
acest prilej vor fi prezentate 
circa 150 000 de exponate pe o 
suprafață de 35 000 mp, care vor 
ilustra preocupările deosebite în 
direcția lărgirii gamei de pro
duse destinate copiilor, extinde
rii sortimentelor produselor de 
artizanat și cu specific tradițio
nal, precum și a produselor de 
consum cu prețuri accesibile 
tuturor categoriilor de consuma
tori. Tîrgul de mostre urmărește 
crearea celor mai bune condiții

Pentru noul
Deși nu am ajuns la 

mijlocul vacanței școlare, 
grija pentru noiil an de în
vățământ este prezentă din 
plin. în graba constructori
lor pentru finisarea noilor 
construcții școlare, a echi
pelor care efectuează repa
rații La vechile construcții, 
în activitatea difuzorilor de 
carte a început distribuirea 
manualelor școlare ce vor 
fi împărțite gratuit elevi
lor. începînd de la 21 iulie 
pentru sectoarele 5 și 4 au 
și fost livrate totalitatea 
manualelor apărute pînă la 
această dată, continuând și 
în celelalte sectoare ale 
Capitalei.

Alte măsuri : la 23 de li
brării din Capitală — astfel 
amplasate incit să acopere 
zonele principale — vor 
funcționa raioane speciale 
pentru vînzarea manuale
lor școlare rămase disponi
bile după distribuirea se
turilor de manuale gratuite. 
Vînzarea acestora va în
cepe de la 15 august pen
tru anii I—IV de liceu și

școlar
15 septembrie pentru cla
sele I—VIII ale școlii gene
rale și anii I—IV ai școli
lor pedagogice. în ceea ce 
privește rechizitele școlare 
va fi lărgită și perfecționată 
o metodă modernă care a 
întrunit sufragiile cumpără
torilor. Prin două case de 
comenzi vor putea fi co
mandate pe baza unor liste 
puse la dispoziția amatorilor 
seturi de rechizite pe clase, 
precum și unele lucrări bi
bliografice recomandate
pentru lectură, astfel incit 
elevii și părinții vor fi în 
măsură să-și facă aceste 
cumpărături cu cheltuieli 
minime de energie și de 
timp. Cu un simplu telefon 
de anunț la numerele 
42 54 85 și 18 30 50 în care să 
se precizeze, alături de co
mandă, ora la care se do
rește ridicarea comenzii și 
pachetele cu cărți și rechi
zite. vă așteaptă.

Să sperăm că întreaga ac
țiune se va desfășura la ni
velul notei 10.

F. LEREA

pentru realizarea contractării 
fondului de marfă destinat pie
ței interne pentru anul iyz7, 
perfectarea contractelor de co
merț exterior și a schimbului 
direct de mărfuri cu parteneri 
străini.

Pentru o mai bună fundamen
tare a necesarelor de fond de 
marfă și a sortimentelor supuse 
contractării, se vor urmări opini
ile vizitatorilor prin chestionare, 
prin interviuri și discuții direc
te, atit la standurile de expu
nere, cit și la prezentările de 
modă. De asemenea, pe toată 
durata funcționării Tirgului, vor 
fi organizate conferințe, simpo
zioane, mese rotunde cu teme de 
larg interes : studiul cererii — 
mijloc de adaptare a producției 
la cerințele consumatorilor, ma
gazinul universal — realizări și 
perspective, design-ul în pro
ducerea bunurilor de cbnsum ; 
dezbateri intre industrie și co
merț; proiecții de filme și dia
pozitive, demonstrații practice ; 
parăzi ale modei.

în prezent, în complexul ex- 
pozițional din Piața Scînteii se 
desfășoară din plin lucrările de 
amenajare a pavilioanelor.

Noi descoperiri 
arheologice

Cu prilejul săpăturilor de 
fundații pentru construirea de 
noi blocuri de locuințe în extre
mitatea estică a orașului Deva 
au fost scoase la iveală nu
meroase materiale arheologice 
— ceramică de diferite forme și 
mărimi, unelte din piatră, metal 
și os, monede dacice, de- argint, 
monumente funerare aparținînd 
unor epoci diferite —a bronzu
lui, fierului, perioadei stăpînirii 
romane în Dacia și pînă la feu
dalismul timpuriu. Specialiștii 
muzeului județean din localitate 
apreciază că recenta descoperiră 
este o nouă mărturie a continui
tății locuirii populației autohtone 
pe aceste meleaguri-

în municipiul Alba Iuliă âu 
fost identificate recent o necro
polă medievală și numeroase 
obiecte de podoabă din aur și 
monede de argint bătute intre 
anii 1590—1620.

Analizarea mai detaliată a re
zultatelor la proba de matemati
că, în partea a doua a articolu
lui, este justificată de ponderea 
ei în contextul bacalaureatului, 
permițîndu-ne să ne punem și 
să punem întrebarea dacă baca
laureatul nu este un auten
tic examen de sinteză a 
patru ani de liceu, nu este 
o trimitere certă spre alte 
forme de pregătire, deci un fac
tor de orientare profesională, 
atunci ce este ? Un act de cul
tură, care certifică orizontul cul
turii generale a elevilor ? După 
concluziile comisiilor, el nu-și 
îndeplinește întru totul nici a- 
ceastă misiune. Proba de la 
limba și literatura română a 
avut, într-adevăr, anul acesta, 
subiecte foarte generoase, urmă
rind nu numai măsurarea unui 
volum de cunoștințe, ci și inves
tigarea capacității de sinteză și 
discernămint, de a apela la ope
re literare studiate, de a-și face 
cunoscute propriile sentimente, 
trăiri, ca și puterea de expresie, 
mai cu seamă în ceea ce priveș
te primul subiect referitor la 
sentimentul de patrie și patrio
tism prezent în operele scriitori
lor noștri clasici și contem
porani. Subiectul al doilea — 
despre chipul omului_ nou în li
teratura contemporană — a fost 
în bună parte contestat pentru 
modul foarte general al formu
lării și pentru că din programă 
ar fi fost scoase operele la care 
elevii s-ar. fi putut referi. Lă- 
sînd la o parte faptul că elevii

se puteau referi la operele citite 
pe parcursul programei studiate 
în liceu și nu la buchea progra
mei de bacalaureat — poate in
complet alcătuită, din care, în 
fiecare an se reduc capitole im
portante — se poate reține ob
servația privind caracterul „ma
raton" al primului subiect — 
ales în proporție de peste 99 la 
sută de către candidați. Comisi
ile au observat stăpînirea de 
către elevi a unor cunoștințe 
legate de subiect, dar, in trei 
ore ei au fost nevoiți, datorită 
extinderii temei, să recurgă 
mai ales la o înșiruire nesfîrșită 
de titluri de opere li
terare, și nu să elaboreze 
o lucrare de sinteză foarte 
personală. Dar, de regulă, 
pentru limba și literatura româ
nă nu se pierde un bacalaureat. 
Deschiderea tezelor înainte de 
proba orală permite reparații de 
loc, spunem noi, îngăduite. Se 
constată, în unele cazuri, nestă- 
pînirea materiei, grave greșeli 
gramaticale, nestăpînirea unei 
limbi literare frumoase, cultiva
te, potrivit unor liceeni, acor- 
dîndu-se lucrărilor note de 4 ori 
3, la oral apare, aproape auto
mat, salvatorul 6. ca în cazul 
Liceului nr. 2 din Făgăraș, ca să 
luăm doar un exemplu, unde 
nouă note de 4 au fost redresate 
cu opt note de 6, ca să iasă 
media 5, și numai întt-un singur 
caz s-a obținut nota de 8 lingă 
un 4. Mai mult, la liceele de 
specialitate nu este prevăzută 
probă orală obligatorie, dar In

cazul in care elevul are notă 
sub cinci la lucrarea scrisă la 
limba română, el are dreptul Să 
susțină probă orală pentru a se 
corecta. De unde atita îngăduință 
pentru necunoașterea limbii și 
literaturii române de către ti
neri care primesc diploma de

SEMNE DE

disciplină-refugiu pentru promo
varea bacalaureatului, care se 
poate învăța, după opinia can- 
didâților, în două zile și două 
nopți, fiind o materie predată 
într-un singur și ultimul an de 
școală. O aleg toți, fie că dau 
la o facultate economică ori la

în încheierea observațiilor a- 
supra bacalaureatului, conf. 
univ. dr. Mureșan Ion, pre
ședinte de comisie la Liceul nr. 
2, din Timișoara, opina „pentru 
un statut nou al examenului de 
bacalaureat care, în contextul 
modernizării învățămintului

ganizare a bacalaureatului evită 
formalismul și o anumită apre
ciere globală a calității absol
ventului" — e de părere prof, 
univ. Silvia Cucu.

Iată de ce nu au existat re
țineri în fața unor propuneri 
mai radicale, ca cele semnate

ÎNTREBARE ÎN JURUL BACALAUREATULUI (im

IICHIIBIH STUDIILOR LICEALI - 
W NIVELUL INVĂIĂMÎNTOIIII MODERN OE ASTĂZI

bacalaureat ? Și îngăduința in
tervine chiar — ori mai ales — 
la secțiile umaniste, deci unde 
limba română este disciplina de 
specialitate și unde, de regulă, 
se obțin cele mai slabe rezultate 
tocmai la limba și literatura 
română.

Măcar probele opționale, după 
opinia unor membri și președinți 
de comisii, ar trebui să fie în 
măsură să se constituie în probe 
de testare a orizontului de cul
tură generală, dacă de orientare 
profesională nu sînt. Și nu sînt 
nici de cultură generală. De ani 
de zile candidații aleg biologia.

biologie, fugind de fizică și de 
istorie, pentru aceasta din urmă, 
deși foarte importantă, chiar și 
pentru viitorii candidați la stu
dii economice, candidații optînd 
într-un procent infim. Și cu asta 
se cam încheie bacalaureatul, 
trecut cu prea multă ușurință 
de tineri și pregătit — sub
scriem la părerea exprimată în 
concluzie, semnată de inspecto
rul general al județului Olt — 
intr-o Singură săptămînă, ca un 
examen povară, de care trebuie 
scăpat pentru a putea' intra în
tr-un examen cheie — cel de la 
facultate.

nostru, să ofere formelor exa
menului și formelor de verifi
care un conținut, o pondere și 
o succesiune mâi judicioase, an
corate în realitățile și exigen
tele etapei actuale de dezvoltare 
a învățămintului". în multe 
dintre opinii găsim formulată 
propunerea de a se renunța la 
bacalaureat — lipsit de valoare 
în formula actuală, după păre
rea lectorului universitar Eu- 
feen Florin Bălibanu, președinte 
la comisia de la Liceul real- 
umanist Tășnad. județul Cluj. 
„Ar fi bine să se analizeze in 
ce măsură actualul mod de or-

în concluzia discuțiilor purtate 
cu președinți de comisii de ba
calaureat din județul Olt — de 
către inspectdrul general școlar 
prof. Fl. Petrescu și inspector 
școlar prof. El. Dițuleasa să 
se renunțe la baclaureat, cel pu
țin după 1980, cînd se va trece 
la generalizarea integrală a în- 
vățămîntului liceal, urmînd ca 
concursul de admitere în învă- 
țămîntul superior și de specia
lizare postliceală să verifice 
pregătirea liceală a candidați- 
lor. O sugestie care merită ana
lizată cu multă atenție chiar 
înainte de 1980.

Punem însă în evidență și 
alte propuneri valabile în si
tuația menținerii bacalaureatu
lui. Una, foarte interesantă,. se 
referă la necesitatea ca exame
nul de bacalaureat să fie mai 
striris legat de continuarea stu
diilor pe trepte superioare de 
învățămînt, de încadrare în 
muncă chiar : actul — bendvol 
la ora actuală — de organizare 
a unor examene de atestare în 
meserii a absolvenților liceelor 
real-umaniste poate deveni o 
probă obligatorie în cadrul ba
calaureatului. Ideea ar putea 
concretiza măsura ca examenul 
de bacalaureat să fie un ele
ment important al acțiunilor de 
orientare profesională. Candida
tul, la acest ultim examen cu 
care încheie etapa studiilor li
ceale să facă dovadă că este apt 
pentru profesia către care se 
îndreaptă, în caz contrar să i se 
indice către ce profil ar fi bine 
să se îndrepte. Diploma de ba
calaureat ar urma să poarte 
niște indicatori pe baza cărora 
candidatul să aibă prioritate la 
înscriere în anumite tipuri de 
facultăți, cursuri postliceale, o- 
cuparea de locuri de muncă 
etc. Propunerea incită discuții 
și dă naștere la păreri contra 
și pro. Dar nici situația de față, 
cînd tineri bacalaureați cu nota 
5 la matematică sau fizică, cu 4 
la lucrarea scrisă și 6 la oralul a- 
celorași obiecte se îndreaptă că
tre învățămîntul politehnic, nu 
poate fi considerată accepta
bilă. Liceului trebuie să i se

dea și să-și asume rolul deci
siv în opțiunile profesionale ale 
tinerilor, acțiune încheiată cu 
bacalaureatul. Ameliorarea va
lorii de diagnostic a calității re
ale a absolvenților devine o ne
cesitate. în condițiile menține
rii bacalaureatului, el trebuie 
adus mai aproape și ca timp de 
absolvire a liceului pentru evi
tarea supraîncărcării cu două 
examene plasate într-un inter
val scurt de o lună. După cum 
trebuie apelat la o gamă mai 
largă de modalități pentru spo
rirea exigentei examenului, nu 
ca o barieră artificială în calea 
absolvirii liceului, ci pentru o 
verificare concludentă a pregă
tirii tinărului. Se poate ridica 
ștacheta admiterii tinerilor in 
bacalaureat cu numai note de 
șase la disciplinele de speciali
tate. Se poate stabili, ca odini
oară, caracterul eliminatoriu al 
lucrărilor scrise, ori deschiderea 
lor după examenul oral, pentru 
a nu mai influența cu nimic 
nota de la oral'. Poate fi gin- 
dită mărirea gamei de discipli
ne pentru bacalaureat — pinâ 
la 6—8 — dacă dorim ca el să 
fie o testare a culturii de spe
cialitate și, totodată, a culturii 
generale. Dacă ținem neapărat 
să existe proba bacalaureat, e 
nevoie să i se schimbe statutul, 
să i se regîndească și conținu
tul și metodologia desfășurării, 
scopul lui, să fie revitalizat la 
nivelul învățămintului nostru de 
astăzi.

LUCREȚIA LUSTIG
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Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România,

Horst Sindermann, președintele -Consiliului de Miniștri
al Republicii Democrate Germane

Tovarășul 
prim-ministru 
Republicii

Manea Mănescu, 
al Guvernului 

Socialiste România, 
s-a intîlnit cu tovarășul Horst 
Sindermann. președintele Con
siliului de Miniștri al Republi
cii Democrate Germane, care 
își petrece concediul de odihnă 
în țara noastră.

Cei doi șefi de guvern au 
subliniat din nou * importanța 
hotărîtoare a întîlnirilor și con
vorbirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge-

4

Întîlnirea prietenească a reprezentanților

tineretului român si ai tineretului sovietic
9

gramului partidului — adoptat de 
Congresul al XI-lea. Mesajul, a 
spus vorbitorul, este un îndemn 
de a acționa. în continuare. în 
spiritul legăturilor trainice de 
prietenie dintre partidele și po
poarele noastre, pentrîi extinde
rea și dezvoltarea, relațiilor de 
colaborare frățească dintre Uni
unea Tineretului Comunist si 
Uniunea Tineretului Comunist 
Leninist, dintre tinerii țărilor 
noastre.

In continuare a luat cuvîntul 
primul secretar al Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist Leninist.

îndeplinesc cu mare satisfac
ție însărcinarea de onoare a se
cretarului general al C.C. al 
P.C.U.S., tovarășul Leonid Dici 
Brejnev. care a rugat să trans
mit participanților la întîlnirea 
prietenească, comuniștilor, ute- 
ciștilor, întregului popor al 
României socialiste salutul fier
binte al C.C. al P.C.U.S.

Leonid Ilici Brejnev urează 
poporului român, tineretului ță
rii dumneavoastră noi succese in 
construcția societății socialiste 
multilateral dezvoltate, in edu
carea comunistă a tineretului, 
multă sănătate, bucurie și feri
cire.

Leonid Ilici Brejnev și-a ex
primat convingerea fermă că a- 
ceastă intilnire va servi cauzei 
nobile a consolidării in continu
are a prieteniei de luptă, fră
ției revoluționare dintre P.C.U.S. 
și P.C.R.. a popoarelor și tine
retului din U.R.S.S. și Republi
ca Socialistă România.

In continuare. în cuvîntul său, 
tovarășul Evgheni Teajelnikov 
a arătat că delegația tineretului 
sovietic se alătură cuvintelor 
calde și cordiale de salut ale 
tovarășului L.I Brejnev. adre
sate tinerilor, tuturor oamenilor 
muncii din România socialistă. 
Sintem recunoscători tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu — a 
spus vorbitorul — pentru mesa
jul. pentru cuvintele bune adre
sate intilnirii noastre. P.C.US. 
și poporului sovietic.

Comsomolul leninist, tineretul

tovarășul Nicolae
Comunist Român, 

Republicii Socia-

in Capitală a început luni în
tîlnirea prietenească a repre
zentanților tineretului român și 
ai tineretului sovietic.

Reprezentanții tineretului din 
cele două țări au primit cu 

deosebită satisfacție mesajul a- 
dresat participanților la întîl
nire de __ _~r_7 ”7.7._
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului ~ ~ -
președintele .... ___ ____
liste România.

Cu multă satisfacție ei au pri
mit. de asemenea, salutul C.C, 
al P.C.U.S. și urările transmise 
de tovarășul Leonid Ilici Brej- 
nev, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice.

La festivitatea de deschidere 
au participat tovarășii Emil 
Bobu, membru al Comitetului 
Politic Executiv. secretar al 
C.C. al P.C.R.. Ion Traian 
Ștefănescu. prim-secretar al 
C.C. al U.T.C.. membri ai Bi
roului Comitetului Central al 
U.T.C. și Consiliului U.A.S.C.R.

A luat parte delegația sovie- 
‘tică de tineret condusă de to
varășul Evgheni Tcajelnikov. 
prim-secretar al -C.C. al Uniunii 
Tineretului Comunist Leninist 
din U.R.S.S.

A fost de față V. I. Drozden
ko. ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București.

în deschiderea reuniunii, to
varășul Emil Bobu a dat citire, 
mesajului adresat qle tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Mesajul a 
fost urmărit cu deosebită aten- 

. ție și subliniat cu îndelungi 
aplauze.

Primul secretar al C.C. al 
U.T.C. a adresat, in numele tu
turor celor prezenți. cele mai 
calde mulțumiri tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru me
sajul transmis, subliniind că a- 
ceasta este o nouă dovadă a 
grijii și atenției permanente pe 
care secretarul general al Par
tidului Comunist Român le a- 
cordă formării și educării co
muniste a tinerei generații, 
participării sale active, alături 
de întregul popor, la înfăptui
rea mărețelor obiective ale Pro-

TABARA
STUDENȚILOR

CERCETĂTORI
Ieri, In sala de festivități a 

Institutului de medicină și far
macie din Tg. Mureș, a avut 
loc deschiderea Taberei națio
nale a studenților cercetători 
din România, care reunește pes
te 220 de studenti din toate 
centrele universitare. La festi
vitatea deschiderii a luat cu- 
vîntul Galafteon Oltean, pre
ședintele Consiliului U.A.S.C. 
din Centrul universitar Tg. Mu
reș. Iakob Carol, secretar al 
Comitetului județean al U.T.C., 
Mihail Virtosu. vicepreședinte 
cu probleme profesional-științi- 
fice al C.U.A.S.C.R. Au fost pre- 
zenți reprezentanți ai organelor 
locale de partid și U.T.C., ca
dre didactice universitare. Ta
băra. care va funcționa pînă la 
9 august, va pune in dezbatere 
probleme referitoare la cerceta
rea științifică, la stabilirea le
găturii tot mai strînse dintre 
cercetare. învățămînt și pro
ducție. (Mihail Mitrache)

TURISTICE
In plin sezon estival, odată 

cu începutul acestei luni, noi 
locuri de odihnă și agrement 
se înscriu pe harta noastră tu
ristică. La Sîmbăta de Jos, in 
frumoasa zonă a Munților Fă
găraș. a fost ridicat un nou 
complex turistic — ..Hanul 
Brinoovenesc". Construcția, 
realizată' după proiectul arni- 
tecților brașoveni, în stil brîn- 
covenesc, reunește camere ae 
cazare, restaurant, terase. un 
camping ș.a. Cei ce străbat ți
nuturile Olteniei au posibilita- 

’ tea să poposească. în apropiere 
de Craiova, la ..Hanul doctoru
lui". o nouă unitate cu posibili
tăți de cazare si alimentație 
publică. O construcție asemă
nătoare — popasul _ turistic 
„Giurgiu", situat la ieșirea am 
orasu.1 cu același nume, pe dru
mul național E-20, a ^fpst data 
recent în folosință. 
Poienii 
curînd 
hotel 
locuri 
rant, 
coperită. Prin reamenajarea și 
modernizarea unor vechi clă
diri. la Oradea au apărut ho
telurile .,Astoria" și „Crișul Re
pede". iar. în același județ. în 
cunoscuta stațiune Băile Felix 
a fost extins pavilionul 10.

Ministerul Turismului ne in
formează, de asemenea, că 
pînă la sfîrșitul acestei luni, 
alte noi construcții hoteliere 
vor fi date în folosință la Si
biu. Fălticeni. Șiret și Solea. 

Vizitatorii
Brașovului au ae 
la dispoziție noul

„Alpin", cu peste sud 
de cazare. restau-

braserie și piscină a-

neral al Partidului Comunist 
Român, și tovarășul Erich Ho
necker. secretar general al Co
mitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, 
pentru extinderea și adîncirea 
colaborării multilaterale dintre 
cele două partide și țări.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de păreri cu 
stadiul relațiilor de 
și cooperare dintre 
țări.

întrevederea s-a

privire la 
colaborare 
cele două

desfășurat

Satul viitorului
coboară de pe planșetă

în județul Covasna există 33 
de comune. Două dintre ele 
Ozun și Brețcu. aflăm de la ar
hitectul Oliver Riti. de la Cen
trul județean de proiectare, vor 
deveni în primii ani ai acestui 
cincinal centre economice și so
ciale cu caracter urban, iar al
tele trei — Zagon. Bățanii Mari 
și Sita Buzăului — se vor trans
forma în ..comune model", ser
vind ca exemplu In sistemati
zare pentru toate comunele ju
dețului.

Trecem în revistă citeva din 
cele ce se fac sau se vor face 
aici. Mai întii. centrele civice 
se vor muta curînd de pe plan
șetă în șantier. Locuințe cu par
ter și 2—3 etaje. Dotări sociale 
modeme, spații noi pentru co
merț. grădinițe, creșă. un număr 
sporit de unități de prestări ser
vicii pentru populație. Toate o- 
biectivele administrative se vor 
muta într-o singură clădire. Lo
cuințele cetățenilor care-și vor 
construi case noi vor respecta 
încă din fază de proiect elemen
tele obligatorii pentru asigurarea 
unui nivel de civilizație apro
piat de condițiile oferite de 
oraș : spațiu mai larg, instala
ție de apă. ferestre mari, lumi
noase. mai multă plasticitate în 
arhitectură etc. Răsfoim un ca
talog cu peste 50 de proiecte de 
locuințe oferite spre alegere să
tenilor. Cu foarte puține excep
ții, se respectă tradițiile speci
fice județului. Proiectul arhitec
tei Mariana Bretu — o casă 
cu locuința sus. ne niște stîlpi 
de beton, la parter fiind ampla
sate magazia, grajdul, cotețele 
ș.a. — a întrunit, alături de alte 
proiecte, aprecieri favorabile 
încă din faza cînd fiecare lucra
re de acest gen a fost pusă în 
dezbaterea cetățenilor din co
munele Covasnei. Rețin atenția 
și alte elemente din proiecte, 
cum sînt spatiile flexibile în in
terior, din panouri prefabricate, 
sau pronunțata simplificare 
panourilor de fațadă.

La Brețcu ni se prezintă pro
iecte unicat. De altfel, asemenea 
unicate mai există și pentru 
alte comune, aceasta neinsem- 
nînd însă că proiectele de lo- 
cuințe-tip ar fi caracterizate 
prin uniformitate și deci prin 
monotonie ; dimpotrivă. s-a 
avut în vedere diversificarea lor 

Intr-o atmosferă de caldă cor
dialitate, de prietenie și stimă 
reciprocă, care caracterizează 
relațiile dintre cele două țări și 
popoare.

La întîlnire a luat parte tova
rășul Angelo Miculescu, vice- 
prim-ministru al guvernului.

Au fost de față Constantin 
Niță, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Berlin, și 
Hans Voss, ambasadorul R. D. 
Germane la București.

sovietic se bucură sincer de rea
lizările remarcabile pe care le-a 
obtinut poporul român sub con
ducerea Partidului Comunist în 
construcția societății socialiste. 
Ne mindrim cu faptul că Uniu
nea Tineretului Comunist din 
România este un ajutor încercat 
al partidului. Popoarele și tine
retul din Uniunea Sovietică și 
Republica Socialistă România 
sint legate printr-o prietenie 
trainică și colaborare multilate
rală. prin lupta comună pentru 
obiective și idealuri comune — 
idealurile socialismului și comu
nismului.

întilnirile regulate ale tovară
șului L.I. Brejnev. secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S.. cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, ul
tima din ele avind loc recent 
la Berlin, dau o satisfacție 
profundă, contribuie la dezvolta
rea relațiilor de prietenie și co
laborare intre popoarele și tine
retul din țările noastre.

In prezent, cînd ne aflăm pe 
ospitalierul păxnir.t românesc, 
întregul popor sovietic, comu
niștii și comsomoliștii muncesc 
cu dăruire. îndeplinind cu suc
ces hotăririle istorice ale celui 
de-al XXV-lea Congres a) 
P.C.U.S.

în încheiere primul secretar al 
C.C. al U.T.C.L. a urat tinere
tului din țara noastră noi suc
cese în construcția societății so
cialiste multilateral dezvoltate, 
în transpunerea in viață a ho
tărî rilor celui de-al XI-Iea Con
gres al Partidului Comunist Ro
mân și al X-lea Congres al 
Uniunii Tineretului Comunist 
din România.

A luat apoi cuvintul tovarășul 
Ion Traian Ștefănescu, care, in 
numele participanților la intil- 
nire. a exprimat sentimentele de 
gratitudine tovarășului Leonid 
Ilici Brejnev pentru mesajul 
transmis reuniunii.

Fără Îndoială că mesajul tova
rășului Nicolae Ceaușescu. secre
tarul general al Partidului Co
munist Român, și mesajul tova- 

lnrh<

prin linii de arhitectură exte
rioară, elemente de finisare, ma
teriale de construcție. colorit 
ete.. lucrări care au impjiș aten
ției un colectiv de proiectar.ți 
tineri, eu multă fantezie și dra
goste pentru meserie, cum sint 
Aurelia Catar.ă. Kali Istvan, 
Bon di ci Eva. Eugen Roșea sau 
Ujj Ada. Admirăm citeva schi
te mai ample de sistematizare 
a unor localități din zona mun
toasă. Amplasarea deosebit de 

plastică a caselor. în pantă, va
lorifică atit din punct de ve
dere economic, cît și estetic, re
lieful accidentat al ariei con- 
struibile.

— Satul viitorului, de fapt sa
tul care se construiește de pe 
acum, nu e doar o aglomerare 
de locuințe, spune tovarășul 
Paul Chiriacescu. șeful colecti
vului de sistematizare. El va în
truni toate elementele economi
ce și sociale necesare pentru a 
asigura un standard de viată ri
dicat. în această idee, unele lo
calități au și început să cunoas
că un ritm sporit în dezvoltarea 
economică, fapt ce le va permi
te să devină centre polarizante 
pentru mai multe comune din 
zonă- Cooperativele de con
sum din multe comune ana
lizează posibilitatea înfiin-

Ca și alte localități ale țării, Turnu Măgurele cunoaște ritmurile unei impetuoase prefaceri edilitare. 
Imaginea de față este elocventă pentru noua fizionomie a orașului.

VIZITĂ
La invitația Asociației de prie

tenie .româno-tunisiană și 
Institutului român pentru relați
ile culturale cu străinătatea, în 
perioada 24 iulie — 2 august, o 
delegație a Asociației de priete
nie tunisiano-română, condusă 
de Mekki Aloui, deputat, secre
tar general al asociației, a făcut 
o vizită în țara noastră. In 
cursul șederii sale In România 
delegația a avut convorbiri cu 
Gheorghe Petrescu, vicepre
ședinte al Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, președintele Aso
ciației de prietenie româno-tu- 

■ nisiană, și a avut întrevederi la 
Consiliul
Socialiste, la Comitetul pentru 
consiliile populare și I.R.R.C-S. 
De asemenea, delegația a vizitat 
obiective 
Capitală 
Brașov și 

Culturii și Educației

social-culturale din 
și județele Prahova, 
Constanța.

al le- 
priete- 
țări și

că noi,

rășului Leonid Ilici Brejnev, 
secretarul general al Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, adre
sate ia deschiderea intilnirii 
noastre prietenești, au o semni
ficație deosebită, reflectînd do
rință partidelor noastre de a asi
gura intensificarea în con
tinuare a activității tinere
tului. consacrată unei mai 
bune cunoașteri reciproce, dez
voltării legăturilor frățești de 
colaborare, in spiritul bunelor 
relații româno-sovietice, ’ ' 
gâturilor tradiționale de 
nie dintre cele două 
popoare.

Exprim convingerea_ ___ ,
tinerii din cele două țări, orga
nizațiile noastre, vom face totul 
pentru transpunerea în viață a 
îndemnurilor constante ale parti
delor noastre pentru creșterea 
contribuției tinerilor la ampli
ficarea raporturilor, pe multiple 
planuri, dintre Republica So
cialistă România și Uniunea 
Sovietică-

în cadrul festivității, ca sim
bol al prieteniei frățești dintre 
tinerii români și sovietici, a 
avut loc un schimb de drapele 
purtind însemnele organizațiilor 
de tineret din cele două țări.

în încheiere a fost prezentat 
un spectacol susținut de forma
ții artistice românești și sovie
tice.

avut întilniri
U.T.C. și Consiliul

delegației au depus 
flori la monumentul

Tn aceeași zi. conducerea dele
gației sovietiee 
la C.C. al ““ 
U A.S.C.R.

Membrii 
coroane de ,__ _  ,____ _____
lui Vladimir Ilici Lenin, Monu
mentul eroilor sovietici. Monu
mentul eroilor luptei pentru li
bertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism și Monumentul 
eroilor patriei.

în ciclul manifestărilor prile
juite de întîlnirea prietenească 
dintre reprezentanții tineretului 
român și ai tineretului sovietic, 
luni după-amiază a avut loc la 
Casa de cultură a studenților 
..Grigore Preoteasa", deschide
rea Clubului delegației sovietice.

tării de ateliere de producție 
semiindustrială. de asemenea 
cooperativele agricole. avin- 
du-se în vedere că sistematiza
rea implică nu doar moderniza
re. lotizare. înfrumusețare, ci în 
primul rind eăsirea de noi căi 
pentru dezvoltarea economică a 
comunei, factor esențial intr-o 
acțiune atît de complexă rum e 
transformarea multilaterală a 
satului socialist...

Ne aflăm la Ozun. Sintem în

soțiți de primarul ’comunei, to
varășul Vancea Tibor, care face 
oficiile de ghid. Notăm că aici 
investițiile din fondul centrali
zat vor fi In 1980 cu 96 la sută 
mai mari decit in 1975. astfel 
incit o bună parte din locuitorii 
celor 6 sate, care în prezent fac 
naveta la Brașov sau la Sf. 
Gheorghe. se va stabili cu lo
cul de muncă la obiective eco
nomice care vor lua ființă in 
comună. Totodată, se acționează 
pentru mai buna organizare și 
sporirea eficienței muncii la 
obiectivele economice existente 
la Ozun — 3 cooperative agri
cole de producție, o întreprin
dere agricolă de stat, o moară, 
fabrica de spirt, două șantie
re etc.

— Ne străduim să perfecțio
năm. prin diversificare, prin

„Pentru noi prima eroină a acestor Jocuri, va rămine gimnasta 
româncă Nadia Comăneci, „copilul pasăre", care a reușit să puni 
in dificultate pini fi computerele cu cele șapte note de zece, 
premieră absolută și răsplată a perfecțiunii evoluțiilor sale".

FRANCE PRESSE

Nestinsa flacără
a spiritului olimpic

Făcind bilanțul celei de a 21-a ediții a Jocurilor 
Olimpice de vară, comentatorii agențiilor interna
ționale de presă subliniază saltul valoric înregistrat 
de sportivii români care au cucerit cel mai mare număr
de medalii și au totalizat cel mai mare număr de puncte 
din istoria participării lor la intrecerile olimpice

Corespondenții agențiilor in
ternaționale de presă prezenți 
la Montreal comentează pe larg 
bilanțul celei de-a 21-a ediții a 
Jocurilor Olimpice de vară În
cheiate duminică seara oe sta
dionul olimpic din Montreal, 
într-o atmosferă de fraternita
te sportivă, care a confirmat 
încă o dată trăinicia generoa
selor idealuri promovate de 
mișcarea olimpică.

îmbunătățirea caLtăt: muncii 
prestările de servicu pentru 
populație, continuă
Avem în prezent 12 ate7ere di
ferite. cu un voium an ual de 
prestări în valoare ce 4 milioa
ne iei. Desigur, secțiile presta
toare poc fi și mai multe. Deo
camdată ne-am bocărit să mai 
Înființăm o secț.e «penalizată in 
coosîrucțiile de Locuicx* Numai 
In acest cfneinal vom eor.rtru: 
a;ci blocuri de locuințe insu- 
mir.d 460 de apartament, din
tre care 20 vor f: terminate in 
acest an. spații cocnerciale. un 
sediu administrativ, un altul so
cial -cuirural, un â.spensar uman, 
dispensar veterinar, o grtdieiță- 
cresă. ateiiere-școală. ca să nu 
amintesc decit o parte din fron
tul de lucru care ne așteapcâ. 
Fără îndoială câ la transpunerea 
in realitate a tuturor acestor e- 
lemente din schița de sistemati
zare o contribuția însemnată vor 
avea acțiunile de muncă patrio
tică ale cetățenilor. în acest 
sens, tinerii dau un exemplu 
minunat.

Secretarul comitetului comu
nal U.T.C.. Buji Alexandru, ține 
mult să vadă satul transformat 
într-un vast șantier. într-un z- 
nume sens. Ozunul a și devenit, 
prin grija uteciștilor si a pio
nierilor. un șantier permanent 
al acțiunilor pentru înfrumuse
țare. Dar. nu de mult, avin- 
du-se in vedere câ aproape 50C 
de uteciști de aid sint nave
tiști, organizația U.T.C. a înfiin
țat o asociație a lor. izbutind 
să-i atragă în mai mare număr 
Ia viața comunei. $i e nevoie : 
multi dintre ozuneni lucrează Ia 
întreprinderi de construcții în 
orașele apropiate, sint zidari, 
fierar-betoniști. instalatori, zu
gravi. electricieni cu o bună ca
lificare. astfel îneît. în orele lor 
libere, eficiența muncii patrioti
ce a tinerilor din Ozun De șan
tierele sistematizării localității 
poate crește și mai mult.

DRAGOMIR HOROMNEA

,.Contrar unor previziuni mai 
sceptice. Olimpiada de la Mont
real a fost o competiție reușită 
sub aspect organizatoric și spor
tiv" — scrie comentatorul a- 
genției France Presse. Cînd 
Nadia Comăneci evoluează la 
aparatele de gimnastică, fâdnd 
din acest spor: o artă de o ne- 
rra:văzută grație si frumusețe, 
cînd Korne?_a Ender r Jim 
Mor.igomery aproape zboară pe 
apă. sau rind A'berto Juanto- 
reaa se lansează !n ultima lime 
d'eap’i. «portul <șt rparfa tipa
rele clasice. în istoria Olimpia
delor moderne. Jocurile de La 
Montreal vor rămine legate de 
numele unor sportivi ale că
ror cununi de lauri ștrâlucesc 
ca un nimb pe frur.tile Joc. 
Pentru noi prima eroină a aces
tor Jocuri va rămine gimnasta 
româncă Nadia Comâreci „co
pilul pasăre”, care a recrit sâ 
pună în dificultate rir.ă «: cotn- 
puterele cu cele șapte note de 
wce. premieră abaclutâ r răs
plată a perfecțiuni: evoluțiilor 
sale. Cu o mâierr-.e r. o tehni
că aproape de net 
tru un copil de 1( 
cu cele trei medal 
sale, s-a 
gimnastă 
rind alti 
in sport.

prima 
virstă 

pari
ga.erra mar*., o? campion: și-au 
înscris numele ji alu pârtiei- 
par.țt care au adus mâluci-e 
Jocurilor de la Montreal. în 
atletism, doi tineri cu talent 
excepțional au făcut să vibreze 
un stadion ale cărui 72 000 de 
locuri au fost tot timpul ocu
pate. Este verba de cubanezul 
Alberto Juantorena. primul atlet 
învingător > 400 m și 800 m la 
aceeași ediție a J.O.. și finlan
dezul Lasse Viren, dublu căm

MERIDIAN •
• JOI. 5 august, pe pista sta

dionului Metalul din Capitală se 
va desfășura un interesant con
curs internațional de motociclism 
pentru probele de dirt-track. 
întrecerile vor începe la ora 17 
și vor reuni pe unii dintre cei 
mai valoroși alergători din Aus
tria, Bulgaria. R. D. Germană, 
Ungaria și din tara noastră.

• ÎN CADRUL turneului in
ternațional de șah de la Bienne 
s-au disputat partidele între
rupte în ultimele trei runde. 
Iată principalele rezultate înre
gistrate : Lombard — Tal 0—1 : 
Csom — Huebner 0—1 : Petro
sian — Larsen 1—0 ; Matanovici 

Gheller 0—1 ; L. Portisch — 
Gulko 1—0 ; Smîslov — Mata
novici 1—0.

După 15 runde, în clasament 
conduc Larsen (Danemarca) si 
Huebner (R. F. Germania), cu 
cîte 10 puncte, urmați de 
Smîslov și Tal (ambii U.R.S.S.) 
— cîte 9,5 puncte, Petrosian 
(U.R.S.S.) — 9 puncte, L. Por
tisch (Ungaria) — 8.5 puncte (1).

• FINALA turneului interna
țional de tenis de Ia Louisville 
se va disputa între jucătorul 
jolonez Wojtek Fibak și ameri- 
•anul Harold Solomon. în semi
finale. Fibak a reușit să-I eli
mine cu 4—6, 6—1, 6—2 pe cu
noscutul tenisman american 
Stan Smith, iar Solomon a dis
pus cu 3—6, 6—3, 6—1 de coechi
pierul său Dick Stockton.

• LA VICHY a început fina
la competiției internaționale de 
tenis „Cupa Galea" rezervată 
echipelor de tineret, în care se 
tnttlneso selecționatele Italiei și

„Putem spune că amintirea cea mai trainică ne-a lăsat-o gim
nastica și această zvirlugi de fată din România, numită Nadia 
Comăneci, nu mai mare ca o păpușă, plină de viață și talent, 
care ne-a cucerit inimile cu farmecul său copilăresc și cu gra
ția ei de zlnă“-

ASSOCIATED PRESS

pion olimpic !n probele de fond 
la două Olimpiade consecutive, 
acum la fel de celebru ea si 
predecesorii sâi NurmL Zatcpex 
f. Kut

Nu-I uităm pe sovieticul Vik
tor Sar.eev și sprintera poLonezâ 
îre-a Szewinska, atletă eu o 
rară loazevitate «por*ivi care 
și U actuala edifce a Jocurilor 
au for: preiei*.;! pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumuhii de 
prem:ere.

Piscina de înot a foat martoră 
nr.e; avalanșe de recorăor. moc- 
d-ale- unele dintre ele de ne
crezut. realizate de mari earr- 
p:ont prec-rm Komeka Er.der ri 
John Naber, amb:: ririgâtori a 
crie patru mecalii de aur.

Turneul de box a confirmat 
valoarea pugiliștijor r^haneTi fi 
amer.rar... nrec-rm r. afirmarea 
brxerijor din R.P.D. CoreearX 
Rmâr.a. R.D. Germar.â, Pojc- 
cia

în afara acestor sporturi, care 
au ținut multă vreme capul de 
afiș a! protramului olimpie, r 
alte discipline s-au bucurat de 
interesul publicului canadian. 
Canotajul academic. caiacul- 
canoe. baschetul, voleiul, luptele 
Fi chiar si fotbalul (sport mai 
puțin popular pir.â arum in 
Canada) și-au etala* specificul 
si frumusețea lor aringlnd un 
nivel tehnic și spectacular de
osebit de ridicat.

Nici Ia actuala Olimpiadă nu 
au lipsit surprizele, care au sti
mulat fantezia reporterilor și 
au făcut să explodeze de aplau
ze tribunele bazelor sportive, 
îr.cepind cu clasica probă de ma
raton. cîștigată de un concurent 
aproape necunoscut. Waldemar 
Cierpindski din R.D. Germană, 
ccntinuind cu victoria surprin
zătoare a ciclistului suedez Jo-

MERIDIAN • MERIDIAN
Franco

R. F. Germania. După prima zi 
de întreceri, scorul este favora
bil du 2—0 tenismenilor italieni. 
Rezultate tehnice : 7___
Merlone — Werner Zirngibl 
6—2. 6—3. 5—7. 6—4 ; C‘.___
Coleppo — Peter Elter 6—3, 6—4, 
2—6, 6—4.

5—’ Gianno

• IN MAI MULTE orașe dit 
Uruguay se desfășoară în pre
zent întrecerile campionatului 
mondial studențesc de fotbal. 
Iată primele rezultate înregis
trate in cadrul grupelor preli
minare : Uruguay — Olanda 
2—0 ; Franța — Coreea de Sud 
1—1 ; Japonia — Senegal 1—0 ; 
Spania — Belgia 1—1.

• ÎN URMA rezultatelor în
registrate în „Marele Premiu"

Întreprinderea de turism, hoteluri 
și restaurante bucurești,

organizează cu ocazia aniversărilor, căsătoriilor si a altor 
evenimente familiale și sociale, „mese festive" în saloanele 
marilor sale restaurante : ATHENEE PALACE, AMBASA
DOR, LIDO, CINA, NORD, BUCUR. VICTORIA. PARC MO
DERN, PARCUL PRIVIGHETORILOR. PĂDUREA BANEA- 
SA, PESCĂRUȘ, DOROBANȚI, HANUL VLASIEI, PARC 
HERĂSTRĂU, PALAS, CRAMA UNIVERSAL etc.

Totodată se asigură și unele servicii suplimentare cum sint: 
închirieri de autoturisme și autocare, programarea pentru a 
se realiza fotografii, ornarea meselor cu flori, rezervarea 
locurilor Ia hoteluri tn București pentru invitații din pro
vincie. De asemenea, la cerere, se facilitează organizarea 
voiajelor de nuntă precum și a unor excursii In cele mai 
pitorești zone turistice ale tării.

Pentru alte informații și perfectarea serviciilor dorite, vă 
rugăm să vă adresați Filialei III de turism, hotel „Dorobanți", 
parter, Piața Dorobanți nr. 1—3, sectorul 1, telefon 12 60 89, 
zilnic între orele 8—14.

pe 
pe

generale pe

se subliniază 
înregistrat de 
care au cucerit 
medalii și au 

număr 
partici- 

Olimpice 
de

hansson în proba de fond, eu 
succesul puțin scontat al sporti
vei elvețiene Chirstine Stueckel- 
berger în proba individuală de 
dresaj la călărie, amintind de 
înfringerile suferite de ciclistul 
francez Daniel Morelon, de e- 
chipa masculină de volei a Ja
poniei. Întrecută de formația 
Cubei, și încheind cu surpriza 
de proporții realizată de sărito
rul polonez Jacek Wszola, 
astfel de ..lovituri de teatru" au 
dat un farmec în plus întreceri
lor și au produs emoție în tri
bune.

Comentatorii evidențiază buna 
comportare a sportivilor din ță
rile socialiste, eele 11 țări so
cialiste prezente la marea între
cere. care au obținut mai mult 
de jumătate din totalul celor 
61! medalii atribuite la actuala 
ediție. Ca si in urmă cu patru 
ani. la J.O. de la Munchen, la 
actuala ediție a Olimpiadei 
primul loc in clasamentele 
medalii și pe puncte s-a situat 
din nou echipa olimpică a 
V.R.S.S.. dar locul doi de data 
aceasta a fost ocupat de selec
ționau R-D. Germane cu un lot 
foarte omogen. în timp ce 
8 U A pentru prima oară In ls- 
teria J-O._ ocupă poziția a treia 
în clasamentele 
puncte.

în comentarii 
saltul valoric 
sportivii români, 
cele mai multe 
totalizat cel mai mare 
de puncte din istoria 
pârii lor la Jocurile ___
moderne. Startul bun luat 
echipa română Încă din primele 
z-'.e ale Olimpiadei, cînd succe- 
rrl gimnastelor a adus echipa 
•: ..rr r că română în centrul 
«tepției generale, a fost conti
nuat in mod fericit de luptători, 
ca;aei«ti și boxeri.

înscriind în palmaresul spor
tului românesc eel mai valoros 
r.ar.: olimpic (27 de medalii) 
reprezentanții noștri la J.O. de 

■’—ea st-oo onorat anga
jamentele față de iubitorii de 
wort din tara noastră, au re
prezentat cu cinste culorile 
•pori.ve ale României socialiste.

. S-a încheiat a 21-a ediție a 
Olimpiadei. Ne luăm 
la Montreal din du-ne 
întîlnire la Moscova, 
sene corespondentul 
Assoriaied Press. Acum 
tăcem bilanțul celor petrecute 
timp de două săptamini pe sta
dioanele din acest frumos oraș 
r WBM ci am ntireâ cea 
ma; trainică ne-a lăsat-o gim
nastica si această zvirlugă de 
fată din România, numită Na
tl^ Comăr.ec:. nu mai mare ca 
o păpușă, plină de viață și ta
lent. care ne-a cucerit inimile 
cu farmecul său copilăresc și 
etl gratia ei de zinâ”. Dacă ar 
fi să o comparăm cu cineva din 
istoria Olimpiadelor în minte 
ne vine numele celebrei patina
toare norvegiene Sonja Henie, 
..Feea zăpezilor", la fel

cu

de 
nou 

în 1980. 
agenției 

cînd

..Feea zăpezilor-. Ia 
precoce și dotată
..șupersțarul" gimnasticii 
di ale. tinăra campioană româncă 
Nadia Comăneci.

de 
ace- 

mâieștrie și grație ca și 
mon-

cele- 
Nikl 
(ar
și a 
spl- 
din

al R. F. Germania, în clasa
mentul general al campionatului 
mondial de automobilism re
zervat piloților de formula I 
continuă să conducă Niki Landa 
— 58 puncte, urmat de James 
Hunt — 44 puncte și Jody Sche- 
ckter — 34 puncte.

In cursul acestei probe, care 
s-a desfășurat pe circuitul de la 
Nuerburgring și a fost cîștigată 
de englezul James Hunt, 
brul automobilist austriac 
Lauda s-a accidentat grav 
suri și fractura sternului) 
fost internat de urgență la 
talul clinicii universitare __
Mannheim. După cum a decla
rat medicul șef al secției de re
animare din acest spital, starea 
automobilistului austriac se 
menține gravă.



INTERVIUL PREȘEDINTELUI I. B. TITO IN PREAJMA APROPIATEI 
CONFERINȚE A ȚARILOR NEALINIATE

Președintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip 
ției Taniug un interviu în legătură cu 
Colombo a țărilor nealiniate.

Broz Tito, a acordat agen- 
apropiata conferință de la Semnarea

TI N E R ETU L 1LUMI 1

Referindu-se la activitatea a- 
eestor țări în perioada care a 
trecut de la prima lor confe- 
rintă, desfășurată la Belgrad, in 
1961. președintele Tito a apre
ciat că mișcarea de nealiniere 
s-a afirmat rapid și a devenit o 
forță internațională fără de care 
soluționarea cu succes a pro
blemelor ce interesează omeni
rea nu este posibilă.

Vorbind despre factorii care 
au determinat forța de atracție 
a politicii de nealiniere, el a 
arătat că, în condițiile formă
rii. la scurt timp după cel de-al 
doilea război mondial, a unor 
blocuri grupînd diverse state, 
s-a dezvoltat conștiința faptu
lui că viitorul omenirii, precum 
și pacea și securitatea popoare
lor nu se pot întemeia pe gru
parea țărilor în jurul anumitor 
puteri, procesul emancipării po
poarelor dobîndind, în respecti
vele împrejurări, caracterul 
unei alternative la divizarea lu
mii în blocuri.

Forța de atracție a politicii de 
nealiniere — a subliniat pre
ședintele Tito — a fost demons
trată de faptul că un număr tot 
mal mare de țări *-au convins 
că aspirațiile lor privind duce
rea unei politici independente și 
asigurarea pentru ele a unei 
poziții de egalitate In relațiile 
internaționale pot fi înfăptuite 
in mod optim în condițiile în 
care sînt membre ale mișcării 
de nealiniere. Universalitatea și 
viabilitatea politicii de nealini
ere sint oglindite, de asemenea. 
In faptul că chiar anumite țări 
care fac parte din blocuri ma
nifestă interes pentru legături 
mai strînse și cooperarea cu 
țările nealiniate. Aceasta duce 
la afirmarea politicii de neali
niere In noi zone și la depăși
rea treptată a divizării în 
blocuri, a spus președintele 
RS.F.I. Referindu-se la atitudi
nea ce urmează să fie adoptată 
față de cererile unor țări ce do
resc să se alăture mișcării- de 
nealiniere, el s-a pronunțat 
pentru o politică maleabilă în 
acest domeniu.

Abordînd problema destinde
rii, președintele Tito a arătat, 
printre altele, că negocierile în
tre tarile mari nu trebuie să 
aibă loc pe seama intereselor 
unor terte țări, afirmînd câ ță
rile mari și bogate trebuie să-și 
dovedească grija pentru soarta 
omenirii în practică, în primul 
rînd printr-o mai bună înțele
gere a problemelor cu care sînt 
confruntate țările nealiniate și 
Ia curs de dezvoltare. Sporin-
CONFERINȚA O.N.U. ASUPRA DREPTULUI MĂRII 

Pentru instaurarea unor norme juste 
și echitabile in domeniul maritim, 

in interesul tuturor statelor

independenta și putereadu-și . ...
lor, țările nealiniate vor deveni 
capabile să obțină acceptarea de 
către toți a promovării univer
sale a destinderii, a declarat 
președintele Tito, relevind câ 
principala forță motrice care se 
manifestă în actualele evoluții 
social-economice pe plan mon
dial este aspirația de neînfrînt 
a popoarelor de a fi libere și de 
a edifica nestingherite o viață 
mai bună, mai fericită.

Evidențiind locul major p« 
care îl ocupă intre problemele 
ce preocupă omenirea instaura
rea unei noi ordini economice 
internaționale, președintele iu
goslav, a relevat eforturile ță
rilor nealiniate in acest dome
niu și, referindu-se la nerealiza- 
rea pînă în prezent a progreselor 
necesare, a criticat atitudinea 
acelor țări industrializate care 
se opun înfăptuirii unui sistem 
mai echitabil de relații econo
mice internaționale.

programului de

schimburi culturale
și științifice

romano-marocan
La Rabat a fost semna: pro

gramul de schimburi culturale 
si științifice intre Guvernul 
României și guvernul Marocului 
pe anii 1976—1977. Programul 
prevede dezvoltarea schimburi
lor in domeniile invâțămir.tu- 
lui. științei, culturii, informații
lor și sportului prin vizite ce 
specialiști, acordarea reciprocă 
de burse pentru studii, asisten
ță didactică, schimburi de pu
blicații și materiale informative, 
organizarea de expoziții, turnee 
artistice și gale ale filmului.

Documentul a fost semnat ce 
ambasadorul țării noastre in 
Maroc și de directorul relațiilor 
culturale din Ministerul Aface
rilor Externe marocan.

Imperativul interzicerii totale
a armelor nucleare

și a utilizării acestora
Deschiderea Conferinței Gensuikyo

La Tokio s-au deschis 
lucrările celei de-a 
XXII-a Conferințe inter
naționale împotriva bom
belor atomice și cu hi
drogen. organizată de 
Consiliu] japonez impo^ 
triva bombelor atomice și 
cu hidrogen — Gensuikyo. 

La conferință iau parte nu
meroși reprezentanți ai mișcării 
pentru pace din Japonia, dele
gați ai unor organizații politice 
și ai mișcărilor pentru pace din 
peste 20 de țâri, p:
miși ai unor organizații inter 
naționale. Din România pau. 
cipă tovarășul 
adjunct de șef de 
al P.CJL

la 
a 

în
Salutind pe participanții 

conferință, delegatul român 
expus poziția țării noastre 

generale 
celei nu-

im

SRI LANKA - Imagine a gârii maritime din portul Colombo

problema dezarmării 
și. in primul rînd, a 
cleare.

Yoshikyo Yoshida, 
general adjunct al Gensuikyo, 
s-a pronunțat pentru organiza
rea de acțiuni eficiente în ve
derea realizării unui acord in
ternațional privind interzicerea 
completă a armelor nucleare. 
Ir. raportul Gensuikyo se relevă 

glasurile care cheamă la in- 
cerea totală a armelor nu- 
e și a utilizării acestora au 

unit expresia voinței opi
niei publice largi din Japonia 
și din întreaga lume.

Prof. univ. Yoshitaro Hirano, 
președintele Comitetului japo
nez pentru pace, a prezentat 
spre dezbatere un proiect de 
tratat internațional privind in
terzicerea utilizării armelor nu
cleare. elaborat de un grup de 
savanți și aprobat de Forumul 
oanUrâlor de știință pentru in
terzicerea armelor nucleare, ale 
cârtii lucrări s-au desfășurat la 
30 iulie. la Tokio.

Conferința Gensuikyo își con- 
â lucrările la Hiroșima, 
î vor avea loc sesiunea 
.rAală și manifestările con

sacrate comemorării victimelor 
bombardamentului atomic de la 
5 august 1945.

director

In cadru! manifestărilor orga- 
izate la Tokio cu prilejul Con- 

sței Gensuikyo, a avut loc 
miting pentru interzicerea 
lâ a armelor nucleare și a 
zării acestora. Cu acest pri

ci. dfjpgrtul român a rostit un 
it de salut.

rarășul Vasile San- 
primit de Tomio 
vicepreședinte al 
.C. al Partidului 
Japonia.

• SĂPTĂMÎNA aceasta va fi 
marcată în viața politică a Ita
liei de desfășurarea procedurii 
privind acordarea votului de 
învestitură noului guvern mo- 
nocolor democrat-creștin, con
dus de Giulio Andreotti. Astfel, 
miercuri după-amiază, Giulio 
Andreotti urmează să prezinte, 
succesiv, în Senat și in Camera 
Deputaților, programul guver
namental.

Dezbaterile în Senat asupra 
programului vor începe joi, ur- 
mind ca votul de investituri al 
acestui for sâ aibă loc vineri 
sau simbătă.

„Viking-1" furnizează i 

noi dileme specialiștilor

Santiago Carrillo despre aspecte 
ale situației politice din Spania

La sediul Națiunilor Unite 
din New York s-au deschis luni 
după-amiază lucrările celei de-a 
IV-a sesiuni de fond a Con
ferinței O.N.U, asupra dreptu
lui mării. reuniune la care 
participă 144 state membre ale 
O.N.U.. 12 state nemembre,
precum și instituțiile speciali
zate și alte organizații interna
ționale.

Actuala sesiune își propune 
sâ continue dezbaterile care au 
avut loc în sesiunea preceden
tă. cu privire la elaborarea unor 
noi reglementări asupra spații
lor maritime de sub jurisdic
ția statelor, asupra cercetării 
științifice și ocrotirii mediului 
marin, asupra zonei internațio
nale a teritoriilor submarine, 
precum și asupra modalităților 
de soluționare a disputelor ce 
ar Dutea să âpară in procesul 
explorării și exploatării acestor 
spații maritime.

După trei sesiuni de dezba- 
teri. la Caracas în 1974. la Ge
neva in 1975 și la New York 
In 1976. noua sesiune urmează 
să sintetizeze poziția statelor 
într-o formulă juridică unitară, 
care să acopere toate domeniile 
și sectoarele activității mariti
me.

Principala preocupare a ac
tualei sesiuni o reprezintă de
finitivarea proiectelor de texte 
supuse dezbaterilor la ultima 
sesiune (15 martie — 7 mai 
1976).- în. sensul elaborării unor 
soluții echitabile care să răs
pundă intereselor tuturor state- 
k>r. in primul rînd ale celor in 
curs de dezvoltare.

Lucrările sesiunii au fast des
chise de către reprezentantul 
permanent al Sri Lanka -a 
O.N.U„ ambasadorul Hamilton 
Amerasinghe. președintele Con
ferinței, care a subliniat im
portanță deosebită a lucrărilor 
în promovarea unor reglemen
tări corespunzătoare cerintejor 
etapei actuale in domeniul ma
ritim.

In cuvintul de salut adresat 
Conferinței de către Ktir. 
Waldheim, secretarul genera- al 
O.N.U.. se relevă' importanța 
pe care o acordă Națiunile Uni
te adoptării noii convenții m 
domeniul dreptului mării, pen
tru promovarea unei noî omm. 
internaționale.

Delegația României, cor.rusă 
de Vasile Gliga. adjunct al rr..- 
nistrului afacerilor externe, are 
mandat să acționeze pentru e- 

reglementăn 
preocupărtie

laborarea unor 
care să reflecte 
majore ale statelor in drrecua 
instaurării unor norme juste si 
echitabile in domeniul msnaoL 
prin luarea in. considera 
tereselor dezvolt âr ii ecor. >rr..: e 
și sociale a tuturor țârilor, m 
primul rînd ale celor in curs 
de dezvoltare.

Tara noastră se pronunța 
pentru adoptarea unei conven
ții în care să guverneze prtr.- 
cipiile democratice ale reiat::.or 
dintre state, in lumina exiger.- 
țelor edificării unei noi ormni 
economice și politice interna
ționale.

EVOLUȚIA STAȚIEI ORBITALE 
SOVIETICE „SALIUT-5"

Qnema

Numeroși tineri așe
zați la rînd înaintează 
încet sub razele ne
cruțătoare ale soare
lui. Din cînd în cînd 
cîte un funcționar al 
firmei „Life Services" 
își face apariția pentru 
a măsura din ochi di
mensiunile cozii. Circa 
6 000 de haitieni, în 
marea lor majoritate 
tineri fără ocupație, 
donează cu regularita
te sînge firmei aminti
te pentru suma de pa
tru dolari litrul. Sîn- 
gele bine conservat 
este apoi trimis la trei 
laboratoare farmaceu
tice din Statele Unite. 
Pe 
orice 
zală 
Ce-i 
cești

care vor să prezinte 
statul Haiti drept un 
„paradis al Mării Ca
raibilor". Ei s-au ară
tat preocupați de nu
meroasele probleme 
sociale cu care se con
fruntă Haiti. Astfel, se 
știe că în această țară 
există numai 10 me
dici la 150 000 de lo
cuitori. Circa 50 la 
sută din copii mor 
înainte de a împlini 
vîrsta de patru ani. 
Copiii din Haiti ating 
în medie cea mai re
dusă înălțime și greuta
te din lume. Mulți din
tre locuitorii țării mor

Doc“, și alți cîțiva ca 
el o duc foarte bine. 
Puțini haiiieni au aflat 
însă că șapte milioane 
de dolari din venituri
le suplimentare ob
ținute de firma „Rey
nolds", care se ocupă 
cu extracția bauxitei, 
una din bogățiile aces
tei țări... sărace, au 
dispărut rapid în con
turile bancare din 
străinătate ale clanului 
Duvalier ; că firma 
„Kennecott" a plătit 
500 000 de dolari pen
tru a primi dreptul de 
a exploata noile zăcă
minte bogate în cupru

După o zi de odihnă, cosmo- 
r.auții Boris Volinov și Vitali 
Jolobov au continuat programul 
de cercetări științifice pe care îl 
efectuează la bordul stației or- 
b;xale sovietice „Săliut-5“.

In vederea culegerii de date 
necesare diferitelor ramuri ale 
economiei naționale a U.R.S.S., 
echipajul stației a fotografiat 
zor.? din sudul Uralului, Ka- 
zahstan, Uzbekistan și Tadjikis
tan.

în prezent, parametrii orbitei 
stației „Saliut-5“ sînt următo- 
r.. apogeul — 286 kilometri, 
perigeul — 261 kilometri, perioa
da de efectuare a unei rotații în 
jurul Pămîntului — 89,8 minute, 
iar înclinarea orbitei — 51,6 
grade.

Sistemele de bord ale stației 
orbitale funcționează normal, 
iar starea sănătății celor doi 
cosmonauți este bună — infor- 
mează agenția T.A.S.S.
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NEW ORLEANS : Sala Palatului 
(orele 17,15; 20,15).

ROMANȚA PENTRU O COROA
NĂ : Scala (orele 9,15; 11.15; 134®: 
16; 18.15; 20,30), Grădina București 
(ora 20).

PISICILE ARISTOCRATE : Pa
tria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15;
20.30) , Capitol (orele 9.45: 11.45; 14;
16,15; 18,30 : 20,30), Grădina Ca
pitol (ora 20).

CĂLĂTORIE ÎN ANGLIA : Fes
tival (orele 9,30; 11,30; 13,3®; li; 
18,15; 20,30).

RĂSCUMPĂRAREA : Buzestl
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15),
Grădina Buzești (ora 20,15). Mio
rița (orele 9; 11,13; 1340; 15,45; 13; 
20).

JAK
Doina
16.30) .

B.D.

ȘI VREJUL DE FASOLE : 
(orele 9.30; 11.15; 13; 14.45;

____ INTRA ÎN ACȚIUNE : Doi
na (orele 18,15; 20.30).

CAPRICIILE MĂRIEI : Modem 
(orele 9: 11,15: 13.30; 16; 1845;
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; 2045) Gră
dina Luceafărul (ora 20).

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

bună dreptate, 
persoană neavi- 

s-ar întreba : 
determină pe a-, 

_ _ adolescenți să-și 
irosească tinerețea în 
fața zidurilor lui „Life 
Services" ? Răspunsul 
îl dă tot un tinăr — 
Dieudonne Fardin, e- 
ditorul săptămînalului 
„Le Petit Samedi 
Soir", ale cărui critici 
la adresa regimului 
au făcut din această 
revistă publicația cea 
mai citită din Port-au- 
Prince. Șomajul, sub
nutriția manifestată 
prin acuta carență de 
proteine și vitamine 
sînt tot atitea motive 
care îi obligă pe mulți 
tineri haitieni să se 
îndrepte spre poarta 
acestui „vampir mo
dern" — cum este 
considerată firma „Life 
Services" de donatorii 
ei — in speranța asi
gurării celor necesare 
traiului, constată cu 
amărăciune Dieudonne 
Fardin.

Tinerii ziariști de la 
„Le Petit Samedi 
Soir", hărțuiți de auto
ritățile duvalierisțe 
oriunde s-ar afla, in 
capitală sau provincie, 
au dezvăluit nu o dată, 
cu tot curajul, ceea ce 
se ascunde de fapt în 
spatele afișelor turis
tice frumos colorate,

Tinerețe
irosită la

■

Port-au-Prince
înainte de a ajunge la 
anii maturității. Ei cad 
secerați de malnutri- 
ție, tetanos, gastroen- 
terită 
Intre 
donnă Fardin a con
damnat faptul că nu 
există nici o preocu
pare din partea auto
rităților pentru igiena 
urbană și rurală. Ma
joritatea populației 
trăiește în bidonville- 
uri lipsite de cele mai 
elementare măsuri 
pentru /combaterea 
epidemiilor.

Cîți din tinerii hai- 
tieni se pot considera 
Ia adăpost de mizerie ? 
se întreabă ziariștii 
progresiști din această 
țară. Desigur, numărul 
lor este mic. Firește, 
orice haitian de rînd 
știe, de pildă, că tînă- 
rul Jean Claude Du
valier, zis și „Baby

și tuberculoză, 
altele, Dieu-

descoperite în nordul 
țării, în apropiere de 
Limbe, sau că „Baby 
Doc" și-a cumpărat, 
recent, pentru nevoile 
personale, un... elicop
ter de tip „Sikorsky" 
în valoare de 1,4 mi
lioane dolari.

Dar stupoare la 
Port-au-Prince. „Baby 
Doc" a recunoscut cu 
obișnuita sa inocență 
că Haiti prezintă o ba
lanță de plăți deficita
ră și o stagnare a pro
ducției clar reflectate 
de venitul mediu anu
al pe cap de locuitor 
— 80 de dolari — și 
in produsul intern 
brut — evaluat Ia 150 
dolari — fapt ce 
nu a putut scăpa 
penițelor ascuțite ale 
lui Dieudonne Fardin 
și tinerilor săi colegi- 
La acestea se mai poa
te adăuga că, în ulti-

mul an, datorită infla
ției, salariile oameni
lor muncii s-au redus 
în medie cu 30 la sută. 
Și iată întregit tabloul 
sumbru al standardu
lui de viață haitian. 
Penelurile aparțin, 
după cum era de aș
teptat, tinerilor de la 
„Le Petit Samedi 
Soir".

Ziariștii haitieni cu 
vederi înaintate au 
combătut cu indignare 
faptul că țărănimii, 
care reprezintă 80 Ia 
sută din populație, i 
s-a repartizat doar... 
7,6 la sută din fondul 
destinat dezvoltării 
țării, în timp ce circa 
15 la sută din bugetul 
statului Haiti a fost 
investit pentru con
struirea rețelei telefo
nice din Port-au- 
Prince, de care ur
mează să beneficieze 
circa o mie de persoa
ne din aparatul admi
nistrativ al statului. A 
curs cerneală și în 
apărarea micilor fer
mieri, care au fost obli
gați să renunțe la cul
turile de cafea, pro
ducția redueîndu-se, în 
consecință, cu aproape 
jumătate. Toate aceste 
„inițiative" ale oficia
lităților de la Port-au- 
Prince nu fac decît să 
contribuie, pe măsură 
ce trece timpul, la 
adîncirea crizei in care 
se găsește țara. Și 
cum să nu fie obligați 
6 000 dintre haitieni, 
în majoritatea lor ti
neri, să-și vîndă chiar 
și sîngele, scria „Le 
Petit Samedi Soir", 
dacă guvernul a în
țeles să ia ca singură 
măsură pentru a scoate 
țara din criză reduce
rea arbitrară a mize
rei retribuții minime 
stabilite la 6 gourdes, 
cînd un dolar este e- 
chivalent cu 5 gour
des ? !

TUDOR 
PRELIPCEANU

*
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Priorități economice efectelor cutremurului
în Cambodgia
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miag Munci din C
Papaioa*

rea/.uni ale OJT.UL in
cipriotă, a spus vorbii
buie aplicate in i

Refecndu-se la
AKEL in rederea
parlamentare ce vor
in Fana septeml
Papaioannou a arătal
necesară alegerea un
ment democratic

de radio „Vocea Cam- 
__ Democratice" mențio
nează că principala sarcină a 
poporului Cambodgiei este acum 
obținerea unei cantități sporite 
de orez la sfirșitul campaniei 
de recoltare din sezonul ploios, 
ca o contribuție la îmbunătăți
rea condițiilor de trai ale popu
lației. In sprijinul țăranilor din 
cooperative, in ofensiva lor 
pentru dezvoltarea și intensifi
carea culturilor de orez, statul 
desfășoară toate eforturile spre 
a le asigura aprovizionarea cu 
alimente. îngrășăminte și ma
șini agricole.

Paralel cu cultura orezului, o 
altă acțiune amplă are ca scop 
dezvoltarea altor culturi ca po
rumbul. bananieri și diverse 
plante legumicole.

Postul 
bodgiei

din R. P Chineză
Un mare număr de oameni ai 

muncii din provincia Hopei și 
din alte regiuni ale Chinei și 
detașamente ale Armatei popu
lare de eliberare chineze au so
sit în zona Tangșan-Fengnan 
pentru a participa la operațiu
nile de salvare a populației si
nistrate și de refacere a obiecti
velor avariate de puternicul cu
tremur de la 28 iulie — relatea
ză agenția China Nouă. Sînt în 
curs ample lucrări de reparații 
pentru repunerea in funcțiunea 
uzinei siderurgice, a uzinei e- 
lectrice și a altor fabrici și mine 
din Tangșan și împrejurimi, 
precum și a căilor ferate, șo
selelor și liniilor de telecomu
nicații distruse în zona lovită 
de calamitate.

Agenția China Nouă semna-

lează că majoritatea covîrșitoa- 
re a minerilor de la Kailuan, 
care se aflau în schimbul de 
noapte în timpul cutremurului, 
au reușit să se salveze și că o 
mare parte a populației din 
Tangșan este în acest moment 
în afara pericolului. Un mare 
număr de echipe medicale so
site din diverse orașe ale țării 
se află în zona sinistrată pen
tru a-i îngriji pe răniți.

Ziarul „Jenminjibao" eviden
țiază, intr-un editorial, faptele 
de eroism ale maselor populare 
în combaterea efectelor gravei 
calamități naturale, arătînd, în 
acest sens, că unii muncitori și 
țărani și-au dat viața luptînd 
pentru a salva populația afec
tată de cutremur.

PE SCURT*PE SCURT* PE SCURT*PE SCURT* PE SCURT
• LA 1 AUGUST A.C., LA 

LUANDA au avut loc festivită
țile dedicate celei de-a doua 
aniversări a proclamării Forțe
lor Armate Populare de Elibe
rare a An gol ei — F.A.P.L.A.

Cu acest prilej a avut Ioc o 
parada militară. Agostinho Neto, 
președintele Mișcării Populare 
de Eliberare a Angolei, pre
ședintele Republicii Populare 
Angola și comandant-șef al 
F^A.PJ-A.. a rostit un discurs. 
In aceeași zi. a avut loc și o 
paradă aviatică la aeroportul din 
Luanda.

Din partea țării noastre, la 
festivități au participat general- 
rolonel Marin Nicolescu, ad
junct al ministrului apărării na
ționale al Republicii Socialiste 
România, și ambasadorul Româ
niei la Luanda, Ion Moraru.

• LA TOKIO a avut loc cea 
de-a Xl-a Plenară a C.C. al 
Partidului Comunist din Japo
nia- Shoichi Ichikawa, membru 

al 
al 

un
al Prezidiului Permanent 
C.C. al P.CJ.. șef-adjunct 
Secretariatului, a prezentat 
raport asupra sarcinilor actuale 
ale partidului in aplicarea hotâ- 
ririlor celui de-al XIII-lea Con
gres extraordinar al P.C.J., în 
domenii ca pregătirile în vede
rea alegerilor generale, extinde
rea acțiunilor partidului și miș
cările de masă. După dezbateri, 
plenara a aprobat raportul.

peste trei ori, informează agen
ția France Presse. Numai în 
anul 1975, pe teritoriul țării au 
fost înregistrate 205 000 de fur
turi.

• SUB EGIDA UNESCO, 
la Bangalore (India) au fost 
inaugurate, luni, lucrările 
unui seminar internațional 
cu privire la îndrumarea și 
conducerea institutelor de 
cercetări pentru promovarea 
dezvoltării. Participă repre
zentanți din 14 țări în curs 
de dezvoltare.

Seminarul, ale cărui lu
crări vor dura zece zile, va 
prilejui un util schimb . de 
experiență și o viziune mai 
amplă în orientarea cercetă
rii pentru progresul economic 
și social în țările în curs de 
dezvoltare.

ză că populația americană a 
sporit cu 1,69 milioane locuitori 
în anul 1975 (0,79 la sută), atin- 
gind la sfirșitul anului totalul 
de 214,4 milioane locuitori. Rata 
mortalității a fost de 8,9 la mie 
— cel mai scăzut nivel din is
toria americană, explicabil în 
mare măsură prin reducerea nu^ 
mărului accidentelor de circu
lație și al deceselor cauzate de 
bolile de inimă. Rata natalității 
s-a situat și ea la cel mai scă
zut nivel înregistrat vreodată — 
14,7 la mie.

SPORIREA CRIMINALITĂȚII 
IN FRANȚA

Tn ultimul deceniu, criminali
tatea in Franța a crescut dețarism. ci p

Ho.e.

I

triș 
Cin

1X3®: (ora

ic.45: M4M.

CREȘTEREA POPULAȚIEI S.U.A.

Un raport al Oficiului pentru 
recensămint al S.U.A. informea

• APROXIMATIV 80 000 de 
mineri din statele americane 
Virginia de vest, Kentucky, Illi
nois, Ohio, Indiana, Pennsylvania 
și Colorado se află în grevă de 
două săptămîni, revendicînd a- 
meliorarea condițiilor de muncă 
și viață. La- originea conflictului 
de muncă se află intervenția 
unui tribunal în negocierile din
tre patronat și sindicate, care a 
dictat o amendă împotriva unei 
uniuni sindicale.
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143; 1L3®: 13.45; 14: 1145; »Jf>. 
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TEXAS. _______ _________
Excelsior (orele 9: 1145: 13J9; 16; 
1*45; 29J®). Gloria (orele 8.45; 
11.45; 12.45; 15; 17.15: IM*). Melo
dia (orele 9; 1145: 13J®; 16; 18.15; 
29.30). Grădina Titan (ora 20.38).

INSTANȚA AMINĂ PRONUN
ȚAREA : Timpuri Noi (orele 9: 
1L15; 13.3®; 15.45: 18; 20.15). Rahova 
(orele 14; II: 2®).

CONTELE DE MONTE CRISTO : 
Victoria (orele »,15; 11.30; 13.45; 16; 
1845 : 20.30).
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20.15). Flacăra (orele 
20).

DINCOLO DE RIU :
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CU MÂINILE CURATE : Cringași 
(ora 17).

1-RATELE MEU ARE UN FRATE 
FORMIDABIL : Bucegi (orele 
1*). Grădina Bucegx (ora 2®).

PAPILLON : Aurora (orele 9 
14: 19), Grădina Aurora (ora 2®). 
Volga (orele 9; 1L3®; 16; 1345).

HAIDUCII : Vitan (orele 154®; 
18). Grădina Viîan (ora 2*45).

PRIZONIERUL DIN MANHAT
TAN : Grmța (orele 9; 1145: 04®; 
15.45; 1S; 24.15). Stadionul Dmamo 
(ora 2®45).

PRIETENII MEI. ELEF.ANȚII ! 
Moșilor (orele »: 12; 14.45; 174»; 
*•). GrătLna Moșilor (ora 20).

COMEDIE FANTASTICĂ : Mun
ca (orele IC; 1*; 20).

MISIUNE PRIMEJDIOASA : 
Popular (orele-16; 1*: 2®).

NEAMUL ȘOIMARESTILOR !
Progresul (orele 16; If).

AVENTURILE CELOR TREI 
MUZICANȚI : Tomis (orele 9; 
11.15; 134®: 16; 1*45; 2040). Gră
dina Tomis (ora 29).

CASA DE LA MIEZUL NOPȚII : 
Drumul Sării (orele 16: 1*; 20).

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

DOI BĂRBAȚI IES LA RA
PORT : Floreasca (orele 15.30; 18;

Felix Mendels- 
18.09 Pentru sână- 

ul ajutor in caz de 
Melodii populare. 18.20 

TX’ pentru lucrătorii din 
agricultură. 18.5® România de azi. 
România de miine. Drumuri al
bastre (ID. 19-2® l®01 de seri. 19.30 
ȚelejurnaL 2®.f® Reflector. 20.20 

de teatru : ..Acești îngeri 
de D. R. Popescu. 22.00 

Karel Gott. 22.10 24 de ore. 
21.3® Ineh:derea programului.

autostrada : 
(ora 2#).

PROGRAMUL I

10.00 Telerama. 
limba maghiară.

12.M închiderea pro- 
10.00 Matineu de va- 

Ursulețul Yogi și prietenii 
16.3® Curs de limba fran-

9.0® Teleșeos
IO.’© Emisiune
11.55 Telex, 
gramul 
cântă : 
lui (V’).
ceză. 17.90 Telex. 17,05 Amfiteatrul 
cărților. 17.35 Mar. compozitori.
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• LIFT PE ORIZONTALĂ. La un spital din Republica Federală 
Germania, legătura dintre două aripi ale clădirii, aflate la o 
distanță de 600 de metri una de cealaltă, este asigurată de pri
mul lift cu cabine, pe orizontală, din lume. Liftul, perfect 
amortizat împotriva șocurilor, transportă automat pacienții, pie
dicii, aparatele și hrana * O STRANIE COMPORTARE A BA
LENELOR ȘI DELFINILOR DIN ZONA GOLFULUI MEXIC ȘI A 
PLAJEI DIN FLORIDA (S.U.A.) 1-a determinat pe biologi Să ur
mărească cu atenție comportamentul lor. De Cîtva timp, pe pla
jele din aceste regiuni, sint găsite moarte sau abia respirînd 
grupuri mari de balene și delfini, fapt ce seamănă, la prima ve
dere, cu o sinucidere. La început s-a crezut că fenomenul se 
datorează poluării apei, dar, după cercetarea grupurilor eșuate pe 
nisip, s-a estimat că s-ar putea să fie vorba de o boală datorată 
unui parazit ce se instalează în urechea cetaceelor. După cum 
se știe, in urechile balenelor se află organele de orientare în 
timpul înotului, specialiștii considerînd că eșuarea pe plajă este 
tocmai rezultatul acestei lipse de orientare • TEMERITATE. Un 
cascador elvețian a reușt să traverseze cu ,o motocicletă un tunel 
în flăcări lung de 62 de metri, stabilind astfel un nou record 
mondial. Precedentul record aparținea unui cascador englez, cu 
48 de metri. Temerarul motociclist a fost transporțat la spital, ca 
urmare a unor arsuri, dar starea sa este satisfăcătoare, au 
anunțat medicii • MARELE PREMIU AL CELUI DE-AL VII-LEA 
FESTIVAL CINEMATOGRAFIC DE LA TAORMINA (SICILIA) 
a fost decernat filmului „Picnic at Hanging Rock“, al regizorului 
australian Peter Wein. Pentru regie au primit premii Leopoldo 
Torre Nilson (Argentina) și Bay Okan (Turcia), iar premiile 
pentru interpretare au fost acordate actorului francez Yves 
Montand și actriței britanice Lewis Fiander INUNDAȚIILE 
SEMNALATE ÎN STATUL APURE, DIN PARTEA OCCIDENTA
LĂ A VENEZUELEI, au provocat pagube materiale în valoar-. 
de peste 52 milioane dolari. Deosebit de afectate au fost regiunii- 
profilate pe creșterea vitelor, unde au pierit 22 000 de animale, 
iar alte 700 000 sint și în prezent amenințate de apele în continui 
creștere. De asemenea, statul Barinas a fost devastat de furi.- 
apelor. Recoltele au fost distruse în cea mai mare parte, nu
meroase căi de acces au dispărut sud ape. Nici estul Venezuela 
nu a fost cruțat de dezastru. Orinoco și Caroni au cunoscut ce; 
mai ridicat nivel al apelor lor din ultimii 30 de ani e PENTRU 
A DESCONGESTIONA ȘOSELELE ÎN PERIOADA CONCEDIILOR 
DE VARA, la sfîrșit de săptămînă, autoritățile franceze au inițiat 
o amplă campanie de convingere a conducătorilor auto de a 
circula in orele de mai mică aglomerație — dimineața devreme si 
în cursul serii. Inițiativa s-a dovedit salutară, ea reușind să de
termine reducerea uriașelor blocări ale circulației, in această 
vară, cu aproximativ 60 la sută față de anul trecut.

PROGRAMUL II
29.0® Film serial : ..Olga Ser- 
gheevna-. Episodul V. 21.10 ..Noi 
si mediul ambiant* — Reportaj pe 
baza concluziilor unor cercetări 
multidisciplinare In Capitală. 21,30 
Virstele peliculei.

Teatrul Mic (la Rotonda scriito
rilor — Cișmigiu) : SÎNT SUFLET 
ÎN SUFLETUL NEAMULUI MEU 
— spectacol de sunet și lumină — 
ora 2040; Teatrul Giulești (la 
Muzeul de Istorie a R.S.R. — Sala 
Columnei) : DE LA STRĂBUNI 
PIN A LA TINE — spectacol au- 
dio-vizual — orele 11 și 12 ; 
Ansamblul ,.Rapsodia Română* : 
FRUMOASA. EȘTI. MÎNDRĂ 
TARA — ora 18.30: Teatrul ,. 
Tânase" (Grădina Boema): 
NEMAIPOMENIT — ora 19,30.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: București Piața „Sclntell- Tel: 17 60 10. 17 6® 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl difuzorii din întreprinderi și Instituții — Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Sclntell- 
Cititorii’ din străinătate •• pot abona prin ILEXIM — Serviciul export-import presă, Calea Griviței nr. 64 —66, P.O.B, 2001 telex 0U226, București.


